
ERBJUDANDET GÄLLER TOM 15/12-2013. MOMS TILLKOMMER PÅ ALLA PRISER.

Välkommen in och värm dig!

ERBJUDANDET GÄLLER TOM 15/12-2015. 
MOMS TILLKOMMER PÅ ALLA PRISER.

Nu är det hög tid att byta till varmare skyddskläder. Vi erbjuder 
dig bra och prisvärda produkter som hjälper dig stå emot vinterns 
utmaningar - kyla, vind och vatten.

DAGS FÖR 
VINTERKLÄDER!

MIDJEBYXA KLASS 1
Hantverksbyxa med förböjda ben och knäfickor av 
CORDURA®. Knäskydden kan placeras i två nivåer. 
Två framfickor och två bakfickor med bälg för-
stärkta med CORDURA®. Löst hängande spikfickor 
förstärkta med CORDURA®. Vänster hängficka 
med extra ficka. Höger hängficka med 3 mindre 
extrafickor och dold id-korts som går att fälla ner. 
Reglerbar hammarhank. Framflyttad tumstocksficka 
som är släppt nertill för bättre komfort. Tumstocks-
fickan är utrustad med två knivhållare, hälla och 
pennfack. Benficka med dold dragkedja, pennfack 
och telefonficka. D-ring. 
EN 471 klass 1. Material: 100 % bomull, 380g/m². 
Storlek: C44-C62, C146-C156, D92-D120 
Art nr: 2515-21 marin/gul , -51 svart/gul

ORD CA PRIS 649:-  NU 459:-

MIDJEBYXA
Hantverksbyxa med förböjda ben och knäfickor av 
CORDURA®. Knäskydden kan placeras i två nivåer. 
Två framfickor och två bakfickor med bälg för-
stärkta med CORDURA®. Löst hängande spikfickor 
förstärkta med CORDURA®. Vänster hängficka 
med extra ficka. Höger hängficka med 3 mindre 
extrafickor och dold id-korts som går att fälla ner. 
Reglerbar hammarhank. Framflyttad tumstocks-
ficka som är släppt nertill för bättre komfort. 
Tumstocksfickan är utrustad med två knivhållare, 
hälla och pennfack. Benficka med dold dragkedja, 
pennfack och telefonficka. D-ring. Grå byxa är 
utrustad med mattläggarficka.
Material: 100% bomull, 380g/m².  
Storlek: C44-C62, C146-C156, D96-D120.  
Färg -05 finns även i storlek C42, C64 och D92.  
Art nr: 2515-02 marin, -05 svart

ORD CA PRIS 599:-  NU 359:-

VINTERJACKA
Vintervarseljacka fodrad med quilt. Två bröstfickor med 
blixtlås samt två framfickor. En innerficka och en telefonficka. 
Mudd i ärmslut samt midja. 
EN 471 klass 3. Material: 80% polyester 20% bomull, smuts 
och vatten avvisande.  
Storlek: -10 gul XS-5XL, -20 orange XS-XXXL 
Art nr: 5016-10 gul, -20 orange

ORD CA PRIS 699:-  NU 389:-

TERRANOVA 
Dubbelfordad Vinterkänga av högkvalitativt läder med både 
snörning och dragkedja. Den håller värmen ner till 20 minus-
grader. Den är utrustad med komposittåhätta och textilspik-
skydd, vilket är superlätt och mycket flexibelt. Varken tåhättan 
eller spikskyddet kyler vid låga temperaturer. Den har en 
Vibramsula av gummi som gör skon mycket komfortabel och 
ger ett utmärkt grepp. Tester har visat att Vibramsulan behåller 
sina egenskaper också vid låga temperaturer. 
Skyddsklass S3 CI. Läst: Bred. Storlek: 38-48 
Art nr: 80128-01

ORD CA PRIS 1.799:- NU  1.099:-



VATTEN & VINDTÄTT MED ANDASFUNKTION 

SKALJACKA DAM
Vind och vattentät skaljacka med andasfunktion och tejpade sömmar. 
Designad och utvecklad för att uppnå högsta komfort och funktion. Dold 
dragkedja som går upp i kragen. Bröstficka med vattentät dragkedja. För-
böjda ärmar för bättre rörelsefrihet. Två framfickor med dragkedja. Två 
innerfickor med dragkedja samt en öppen innerficka. Reglerbar dragsko i 
nederkant. Reglerbar huva för bästa komfort. Reglerbart ärmslut. 
Klassad för regn enligt EN 343 klass 3. Vattenpelare 10 000 mm,  
andasfunktion 5000g/m². Storlek: XS-XL 
Art nr: 3520-05 svart

ORD CA PRIS 899:-   NU 499:-

SKALBYXA DAM
Vind och vattentät skalbyxa med andasfunktion och tejpade sömmar. 
Designad och utvecklad för att uppnå högsta komfort och funktion. 
Reglerbar midja med spänne. Resår i ryggen. Två framfickor med drag-
kedja. Två benfickor med dragkedja. Förböjda ben för bättre rörelsefrihet. 
Benslut med dragkedja. Reglerbar i nederkant med snodd och kardborre.
Klassad för regn enligt EN 343 klass 3. Vattenpelare 10 000 mm,  
andasfunktion 5000g/m². Storlek: XS-XXL 
Art nr: 3620-05 svart

ORD CA PRIS 599:-   NU 329:-

SKALBYXA HERR
Vind och vattentät skalbyxa med andasfunktion och tejpade sömmar. 
Designad och utvecklad för att uppnå högsta komfort och funktion. 
Reglerbar midja med spänne. Resår i ryggen. Två framfickor med drag-
kedja. Två benfickor med dragkedja. Förböjda ben för bättre rörelsefrihet. 
Benslut med dragkedja. Reglerbar i nederkant med snodd och kardborre. 
Klassad för regn enligt EN 343 klass 3. Vattenpelare 10 000 mm,  
andasfunktion 5000g/m². Storlek: S-3XL.  
Art nr: 2420-05 svart

ORD CA PRIS 599:-   NU 329:-

SKALJACKA HERR
Vind och vattentät skaljacka med andasfunktion och tejpade sömmar. 
Designad och utvecklad för att uppnå högsta komfort och funktion. 
Dold dragkedja som går upp i kragen. Bröstficka med vattentät drag-
kedja. Två framfickor med dragkedja. Två innerfickor med dragkedja. 
Reglerbar dragsko i nederkant. Instoppningsbar och löstagbar huva. 
Huvan är reglerbar för bästa komfort. Reglerbart ärmslut. 
Klassad för regn enligt EN 343 klass 3. Vattenpelare 10 000 mm, 
andasfunktion 5000g/m². Storlek: S-3XL 
Art nr: 6520-05 svart

ORD CA PRIS 899:-   NU 499:-
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FLEECEJACKA
Fleecejacka med två framfickor och en bröstficka med 
dragkedja. Dragsko i nederkant.
Material: 100% polyester. Storlek: XS-XXXL 
Art nr: 4642-02 marin, -05 svart, -09 grå

ORD CA PRIS 299:-  NU 149:-

MIDJEBYXA
Hantverksbyxa med förböjda ben och knäfickor av CORDURA®. 
Knäskydden kan placeras i två nivåer. Två framfickor och två 
bakfickor med bälg förstärkta med CORDURA®. Löst hängande 
spikfickor förstärkta med CORDURA®. Vänster hängficka med 
extra ficka. Höger hängficka med 3 mindre extrafickor och dold 
id-korts som går att fälla ner. Reglerbar hammarhank. Fram-
flyttad tumstocksficka som är släppt nertill för bättre komfort. 
Tumstocksfickan är utrustad med två knivhållare, hälla och 
pennfack. Benficka med dold dragkedja, pennfack och telefon-
ficka. D-ring. Grå byxa är utrustad med mattläggarficka.
Material: 100% bomull, 380g/m². Storlek: C44-C62, C146-C156, 
D96-D120. Färg -05 finns även i storlek C42, C64 och D92.  
Art nr: 2515-02 marin, -05 svart, -09 grå

ORD CA PRIS 599:-  NU 359:-

MIDJEBYXA
Midjebyxa med två insydda framfickor. Två förstärkta 
bakfickor med lock och dolda tryckknappar. Två 
benfickor med dold dragkedja. Den högra är utrustad 
med stor extraficka, telefonficka och pennfack.  
Material: 65% polyester 35% bomull 260g/m²
Storlek: C44-C62, C146-C156, D96-D120.  
OBS! Färg 05 finns även i storlekarna C40 och C42 
Art nr: 2670-02 marin, -05 svart, -09 grå

ORD CA PRIS 349:-    NU 189:-

HANTVERKSBYXA
Hantverksbyxa med förböjda ben och knäfickor av 
CORDURA®. Knäskydden stoppas i inifrån och kan 
placeras i två nivåer. Två framfickor med bälg för-
stärkta med Codura®. Två bakfickor med lock och dold 
knäppning. Löst hängande spikfickor förstärkta med 
CORDURA®. Båda är försedda med tre mindre extra-
fickor. Höger hängficka har en dold id-korts som går 
att fälla ner. Framflyttad tumstocksficka som är släppt 
nertill för bättre komfort. Tumstocksfickan är utrustad 
med två knivhållare, hälla och pennfack. Benficka med 
dold dragkedja, pennfack och telefonficka. D-ring.  
Material: 65% polyester 35% bomull 260g/m²  
Storlek: C44-C62, C146-C156, D96-D120 
Art nr: 2170-05 svart, 0905 grå/svart

ORD CA PRIS  499:-   NU 299:-

ARBETSKLÄDER
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SE SIDAN 10

SWEATSHIRT ZIP
Sweatshirt med krage och kort dragkedja. Ficka på 
magen. Ribbstickad mudd i nederkant och ärmslut.

Material: 80% bomull 20% polyester 320g/m²
Storlek: XS-XXXL
Art nr: 0102-02 marin, -03 röd, -05 svart, 
-06 ash melerad, -09  grå

ORD CA PRIS 459:-  NU 219:-

SWEATSHIRT
Sweatshirt med krage och hel dragkedja. Ribbstickad krage.  
Två framfickor. Ribbstickad mudd i nederkant och ärmslut. 

Material: 80 % bomull 20% polyester 320g/m2                                                                                       
Storlek: XS-XXXL                                                                                                                                          
Art nr:0202-02 marin,-05 svart

ORD CA PRIS 499:-                              NU 259:-



FUNKTIONSKLÄDER SOM UPPFYLLER DINA KRAV

VINTERJACKA
Vindtät och vattentät jacka med tejpade sömmar och god andningsför-
måga. Fodrad med quilt. Två framfickor med lock samt två framfickor 
med dragkedja. Två bröstfickor, en med lock och en med dragkedja och 
telefonficka. Uttagbar id-korts ficka. Kart ficka. Två innerfickor med 
dragkedja. Löstagbar fodrad huva. Ärmficka med dragkedja. Reglerbart 
ärmslut. Reglerbar i nederkant. Mudd med tumgrepp. 
EN 343 Klass 3. Vattenpelare 10 000 mm, andasfunktion 5000g/m². 
Material:100% polyester vattentät med tejpade sömmar 
Storlek: XS-XXXL 
Art nr: 5420-05 svart

ORD CA PRIS 1.299:-  NU 729:-

VINTERJACKA 3 I 1
Vindtät och vattentät jacka med tejpade sömmar och 
god andningsförmåga. Ytterjackan har 2 framfickor med 
dragkedja. 2 innerfickor med dragkedja. Reglerbart ärm-
slut med kardborre och reglerbar nederkant med dragsko. 
Löstagbar huva. Fodret kan bäras separat som en jacka. 
Fodret har 2 framfickor samt 2 innerfickor med dragkedja. 
Ytterjackan kan bäras som skaljacka utan foder. Ytterjack-
an är klassad enligt EN 343 klass 3. 
Vattenpelare 10 000 mm, andasfunktion 5000g/m².  
Material Ytterjacka: 100% polyester vattentät med 
tejpade sömmar. Material Foder: Quilt med dunkänsla. 
Storlek: XS-XXXL 
Art nr: 5520-05 svart

ORD CA PRIS 1.499:-  NU 799:-

PARKAS
Vindtät och vattentät parkas med tejpade sömmar och god and-
ningsförmåga. Fodrad med quilt. Två framfickor med lock samt två 
framfickor med dragkedja. Två bröstfickor, en med lock och en med 
dragkedja och telefonficka. Uttagbar id-korts ficka. Kart ficka. Två 
innerfickor med dragkedja. Löstagbar fodrad huva. Ärmficka med 
dragkedja. Reglerbart ärmslut. Dragsko i midja. Reglerbar i neder-
kant. Mudd med tumgrepp. 
EN 343 Klass 3. Vattenpelare 10 000 mm, andasfunktion 5000g/m². 
Material:100% polyester vattentät med tejpade sömmar 
Storlek: XS-XXXL 
Art nr: 6020-05 svart

ORD CA PRIS 1.499:-  NU 799:-
Löstagbart foder som  
kan bäras separat
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VARMA SKYDDSKLÄDER
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PARKAS
Parkas fodrad med pilé i kroppen och quilt fodrade ärmar. Två framfickor 
med lock och dragkedja. Två bröstfickor med dold dragkedja. Ficka med 
dragkedja under vindslå. Två innerfickor en med telefonficka. Löstagbar 
fodrad huva. 
Material: 50% polyester 50% bomull.  Smuts- och vattenavvisande. 
Storlek: S-XXL 
Art nr: 6226-02 marin, -05 svart

ORD CA PRIS 799:-  NU 499:-

VINTERBYXA 
Quiltfodrad byxa med två framfickor. Två bakfickor med lock och tryck-
knappar. Tumstocksficka och benficka med telefonficka. Invändiga knä-
fickor. Resår och hällor i midjan. Dragkedja i ben. Byxbenens nederkant är 
reglerbar.
Material 50% bumull 50% polyester, smuts- och vattenavvisande.  
Storlek: XXS-XXXL  
Art nr: 4026 -02 marin, -05 svart

ORD CA PRIS 699:-  NU 439:-

VINTERBYXA
Quiltfodrad vinterbyxa som är vind och vattentät med tejpade sömmar. 
Byxan har löstagbara hängslen och kan därför användas både som midje-
byxa och hängslebyxa. Två framfickor med vattentäta dragkedjor. En ficka 
på låret med dragkedja. Förböjda knän för bättre rörelsefrihet. Dragkedja i 
benslut. Reglerbart benslut. 
EN 343 klass 3. Vattenpelare 10 000 mm, andasfunktion 5000g/m².  
Material: 100% polyester vattentät med tejpade sömmar. Storlek: XS-XXL 
Art nr: 3720-05

ORD CA PRIS 1.099:-  NU 499:-

JACKA 
Pilotjacka fodrad med pilé i kroppen och quiltfodrade ärmar. Två 
bröstfickor med blixtlås och två framfickor. Två innerfickor en med tele-
fonficka. Ärmficka med blixtlås och pennfack. Mudd i ärm och midja.
Material: 50% polyester 50% bomull. Smuts och vattenavvisande. 
Storlek: XS-XXXL 
Art nr: 5026-02 marin, -03 röd, -05 svart, -09 grå

ORD CA PRIS 669:-  NU 369:-

Löstagbara hängslen



UNDERKLÄDER

TRÖJA RUND HALS
Material: 60% ull, 20% polyester, 20% nylon
Storlek: XS-XXL 
Art nr: 9637-02 

ORD CA PRIS 499:-  NU 279:-

TRÖJA ZIP
Material: 60% ull, 20% polyester, 20% nylon
Storlek: XS-XXXL 
Art nr: 9737-02

ORD CA PRIS 529:-  NU 299:-

BYXA
Material: 60% ull, 20% polyester, 20% nylon
Storlek: XS-XXXL 
Art nr: 7637-02

ORD CA PRIS 499:-  NU 279:-

Grounded
Underställ i finaste merinoull 
- håller värmen och transporterar bort fukt
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UNDERSTÄLL, LAGER 2
Tröja och byxa. Tröjan med krage och dragkedja 
samt förlängd rygg. 
Storlek: XS-XXXL 
Art: 9236-05

ORD CA PRIS 359:-  NU 199:-

UNDERSTÄLL MICROFLEECE
Understället håller dig varm, Dry-plus systemet garan-
terar bästa möjliga bortforsling av fukt för att hålla dig 
varm. Utmärkt passform för högst möjliga komfort. Polo 
med dragkedja upp i kragen. Byxa med dragsko i midjan.
Material: 100% polyester. Storlek: XS-XXL 
Art nr: 9844-05

ORD CA PRIS 299:-  NU 169:-

UNDERSTÄLL, LAGER 1
Tröja och byxa. Tröjan med rund hals  
och förlängd rygg. 

Material: 100% polyester. Storlek: XS-XXXL
Art: 9935-05

ORD CA PRIS 299:-  NU 159:-



VARSELKLÄDER

SKALJACKA VARSEL
Skaljacka vind och vattentät med tejpade sömmar. God andningsför-
måga. Två bröstfickor och två framfickor med dragkedja. Utdragbar 
ID-korts ficka. Två innerfickor en med telefonficka. Löstagbar huva 
med reglerbar snodd. Reglerbart ärmslut.
EN 471 klass 3. EN 343 3/3. Material: 100% polyester.  
Storlek: XS-XXXL 
Art nr: 5217-12 gul, -22 orange

ORD CA PRIS 999:-   NU 549:-

VINDTÄT FLEECEJACKA
Funktionsfleece med vind och starkt vattenavvisande membran. Två 
framfickor och en bröstficka med dragkedja. En stor innerficka. Blixt-
lås ända upp i kragen. Dragsko i nederkant. Elastiskt ärmslut. 
EN 471 klass 3. Material: 100% polyester. Storlek: XS-XXXL 
Art nr: 7943-12 gul, -22 orange

ORD CA PRIS 799:-  NU 499:-

SKALBYXA VARSEL
Skalbyxa vind och vattentät med tejpade sömmar. God andnings-
förmåga. Två framfickor med dragkedja. Dragkedja från knä till 
benslut. Reglerbart benslut med kardborre.
Material: 100% polyester. EN 471 klass 2, EN 343 3/3 klass 3.  
Storlek: XS-XXL 
Art nr: 2917-12 gul, -22 orange

ORD CA PRIS 749:-   NU 349:-

 

VARSELVÄST 
Varselväst med dragkedja. 
EN 471. Klass 3. 
Material: 100% polyester.  
Storlek: One size 
Art nr. 1122-10 gul, -20 orange

ORD CA PRIS 299:-  NU 99:- 7



VINTERJACKA 
Vintervarseljacka dubbelfodrad med pilé laminerat med fleece i kroppen 
och quiltfodrade ärmar. Reglerbar fodrad huva som är löstagbar. Två 
bröstfickor och två framfickor med dold dragkedja. Telefonficka i ena 
bröstfickan. Utdragbar ID-korts ficka. Dragsko i nederkant. Två inner-
fickor, en med telefonficka. Mudd i ärmslut. Förlängd rygg. CORDURA®-
förstärkt på utsatta ställen. 
EN 471 klass 3. Material: 80% polyester 20% bomull, smuts och  
vattenavvisande. Storlek: XS-XXXL 
Art nr: 5816-12 gul/marin, -22 orange/marin

ORD CA PRIS 1.099:-  NU 699:-

PARKAS
Parkas dubbelfodrad med pilé laminerat med fleece i kroppen och 
quiltfodrade ärmar. Reglerbar fodrad huva som är löstagbar. Två 
bröstfickor med dold dragkedja. Två framfickor med dold drag-
kedja samt två framfickor med lock och sidofickor. Telefonficka i 
ena bröstfickan. Utdragbar ID-korts ficka. Två innerfickor, en med 
telefonficka. Dragsko i midjan. Mudd i ärmslut. CORDURA® förstärkt 
på utsatta ställen. 
EN 471 klass 3. Material: 80% polyester 20% bomull, smuts och 
vatten avvisande. Storlek: S-XXXL 
Art nr: 6216-12 gul/marin, -22 orange/marin

ORD CA PRIS 1.199:-  NU 779:-

VINTERJACKA
Vintervarseljacka fodrad med quilt. Två bröstfickor med blixtlås  
samt två framfickor. En innerficka och en telefonficka. Mudd i 
ärmslut samt midja. 
EN 471 klass 3. Material: : 80% polyester 20% bomull,  
smuts och vatten avvisande.  
Storlek: -10 gul XS-5XL, -20 orange XS-XXXL  
Art nr: 5016-10 gul, -20 orange

ORD CA PRIS 699:-  NU 389:-

VARSELKLÄDER
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VARSELKLÄDER

VINTERBYXA VARSEL
Quiltfodrad byxa med två framfickor. Två bak-
fickor med lock och tryckknappar. Tumstocks-
ficka med knivknapp. Benficka med telefon-
ficka. Invändiga knäfickor. Resor och hällor i 
midjan. Dragkedja i ben. Reglerbar knäppning 
vid fot.
EN 471 klass 2. Material: 20% bomull 80% 
polyester, smuts och vattenavvisande.  
Storlek: S-XXXL 
Art nr: 4026-12 gul/marin, -22 orange/marin

ORD CA PRIS 799:-  NU 529:-

VINTERJACKA
Vind och vattentät jacka med tejpade sömmar. God andasfunktion. 
Fodrad med quilt. Fleece i krage. Dragkedja upp i krage. Reglerbar huva 
som döljs i krage. Två bröstfickor med lock. Två bröstfickor med dold 
dragkedja. Napoleonficka med dragkedja under knappslå . Två framfickor 
med dold dragkedja. Två innerfickor en med telefonficka. Mudd i ärmslut. 
Reglerbart ärmslut med kardborre. Dragsko i nederkant. Uttagbar ID-korts 
ficka som kan döljas i fickan. 
EN 471 klass 3, EN 343 3/3. Material: 100% polyester.  
Storlek: -12 gul XS-4XL, -22 orange XS-XXXL 
Art nr: 5317-12 gul/marin, -22 orange/marin

ORD CA PRIS 1.099:-  NU 699:-

PARKAS
Vind och vattentät parkas med tejpade sömmar. God andasfunktion. Fodrad 
med quilt. Fleece i krage. Dragkedja upp i krage. Reglerbar huva som döljs 
i krage. Två bröstfickor med lock. Två bröstfickor med dold dragkedja. 
Napoleonficka med dragkedja under knappslå . Två framfickor med lock. Två 
innerfickor en med telefonficka. Mudd i ärmslut. Reglerbart ärmslut med 
kardborre. Dragsko i midja och nederkant. Uttagbar ID-korts ficka som kan 
döljas i fickan.
EN 471 klass 3, EN 343 3/3. Material: 100% polyester. Storlek: XS-XXL 
Art nr: 6317-12 gul/marin, -22 orange/marin

ORD CA PRIS 1.199:-  NU 779:-

ID-korts fickan kan 
döljas i fickan

ID-korts fickan kan 
döljas i fickan
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MIDJEBYXA KLASS 1
Hantverksbyxa med förböjda ben och knäfickor av CORDURA®. Knä-
skydden kan placeras i två nivåer. Två framfickor och två bakfickor med 
bälg förstärkta med CORDURA®. Löst hängande spikfickor förstärkta med 
CORDURA®. Vänster hängficka med extra ficka. Höger hängficka med 3 
mindre extrafickor och dold id-korts som går att fälla ner. Reglerbar  
hammarhank. Framflyttad tumstocksficka som är släppt nertill för bättre 
komfort. Tumstocksfickan är utrustad med två knivhållare, hälla och penn-
fack. Benficka med dold dragkedja, pennfack och telefonficka. D-ring. 
EN 471 klass 1. Material: 100 % bomull, 380g/m².  
Storlek: C44-C62, C146-C156, D92-D120 
Art nr: 2515-21 marin/gul , -51 svart/gul

ORD CA PRIS 649:- NU 459:-

MIDJEBYXA
Varselbyxa med två insydda framfickor. Två förstärkta bakfickor med lock 
och dolda tryckknappar. Två benfickor med dold dragkedja. Den högra är 
utrustad med stor extraficka, telefonficka och pennfack. 
EN 471 klass 2. Material: 60% polyester 40% bomull 300g/m².  
Storlek: C46-C62, C146-C156, D96-D120 
Art nr: 2616-12 gul/marin, -22 orange /marin

ORD CA PRIS 549:- NU 319:-

MIDJEBYXA KLASS 1
Varselbyxa med två insydda framfickor. Två förstärkta 
bakfickor med lock och dolda tryckknappar. Två ben-
fickor med dold dragkedja. Den högra är utrustad med 
stor extraficka, telefonficka och pennfack. 
EN 471 klass 1. Material: 65% polyester 35% bomull 
260g/m².  
Storlek: C46-C62, C146-C156, D96-D120 
Art nr: 2070-21 marin/gul

ORD CA PRIS 549:- NU 309:-

MIDJEBYXA  
Hantverksbyxa med förböjda ben och knäfickor av CORDURA®. Knäskyd-
den kan placeras i två nivåer. Två framfickor och två bakfickor med bälg 
förstärkta med CORDURA®. Löst hängande spikfickor förstärkta med 
CORDURA®. Vänster hängficka med extra ficka. Höger hängficka med tre 
mindre extrafickor och dold id-korts som går att fälla ner. Reglerbar ham-
marhank. Framflyttad tumstocksficka som är släppt nertill för bättre kom-
fort. Tumstocksfickan är utrustad med två knivhållare, hälla och pennfack. 
Benficka med dold dragkedja, pennfack och telefonficka. D-ring. 
EN 471 klass 2. Material: 60% polyester 40% bomull 300g/m².  
Storlek: C44-C62, C146-C156, D92-D120 
Art nr: 2516-12 gul/marin, -22 orange/marin

ORD CA PRIS 639:- NU 389:-
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KNÄSKYDD 16 MM
Följsamt knäskydd av 100% polyeten.
Tjocklek: 16 mm 
Art nr: KP-16

ORD CA PRIS 99:-       NU 45:-

REM 
Svart rem i one size.
Storlek: One size 
Material: 100% polyamid 
Art nr: SR70-05

ORD CA PRIS 89:-    NU 49:-



REGNKLÄDER

REGNROCK 
Varselregnrock 100 cm i smidigt stretchmaterial. Blixtlås med slå och 
tryckknappar. Huva med snodd. Svetsade sömmar. Reglerbart ärmslut. 
EN 471. Klass 3. EN 343. Material: Polyuretanbelagd stretch.  
Storlek: S-XXXL 
Art: 9295-10 gul, -20 orange

ORD CA PRIS 529:-               NU 389:-
REGNBYXOR
Regnmidjebyxa varsel. Resår och reglerbar snodd i midjan. 
Reglerar knäppning vid fot. Svetsade sömmar. EN 471 Klass 2. 
EN 343. Material: Polyuretanbelagd stretch. Storlek: S-XXXL 
Art: 2295-10 gul, -20 orange

ORD CA PRIS 459:- NU 279:-

REGNBYXA 
Regnmidjebyxa. Resår och reglerbar snodd i midjan. 
Reglerar knäppning vid fot. Svetsade sömmar. 
EN 343. Material: Polyuretanbelagd stretch. 
Storlek: XS-XXXL 
Art: 2295-02 marin

ORD CA PRIS 299:- NU 179:-

REGNROCK
Regnrock 100 cm i smidigt stretchmaterial. Blixtlås 
med slå och tryckknappar. Huva med snodd. Svetsade 
sömmar. Reglerbart ärmslut. EN 343.
Material: Polyuretan belagd Stretch. Storlek: S-XXXL. 
Art: 9295-02 marin

ORD CA PRIS 379:- NU 249:-
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NBS5 
Gummistövel med stålhätta och spikskydd. 
Sula av nitrilgummi. Uttagbar iläggssula 
som absorberar och transporterar bort fukt 
i stöveln.
Läst: Bred. Storlek: 36-48 
Art nr: NBS5

ORD CA PRIS 599:- NU 379:-

REGNJACKA
Regnjacka varsel, blixtlås med slå och tryckknappar. 
Dold id-korts ficka. Avtagbar huva med knytband. 
Två framfickor med lock. Innerficka med tryckknapp. 
Telefonficka. Ventilation fram och bak. Dragsko i 
nederkant och reglerbart ärmslut. EN 471 klass 3 och 
EN 343. 
Material: Polyuretanbelagd stretc
Storlek: XS-XXXL
Art nr: 9394-10 gul, -20 orange

ORD CA PRIS 599:- NU 399:-
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MÖSSOR OCH JOGGING

FOTOFINISH
Suverän sportsko med perfekt passform och unika tekniska lösningar för optimal 
komfort. Ovandel av nubuck med förstärkt tåparti. Insida beklädd med andastextil 
som transporterar bort fukt. Utrustad med aluminiumhätta och textilspikskydd 
APT, vilket är superlätt och mycket flexibelt. Anatomisk iläggssula garanterar bästa 
stötdämpning och transporterar bort fukten i skon. Greppsäker avancerad slitsula 
av TPU för att ge en maximal komfort och stabilisera foten för att förhindra 
vridning.
Läst: Bred. Storlek: 39-47 
Art nr: 19030-000

ORD PRIS 1.199:- NU 689:-

CARAVAGGIO 
Slitstark mycket lätt skyddssko av narvläder med gummiförstärkt tåparti. Insida 
beklädd med ett slitstarkt mycket komfortabelt material som transporterar bort 
fukt från foten. Komposithätta och textilspikskydd APT, vilket är superlätt och 
mycket flexibelt. Iläggssula AIR av materialet EVA som garanterar en god stabi-
litet och komfort för foten. Slitsula av PU/TPU. Mjuk PU för bästa stötdämpning 
och TPU för bra grepp och hög slitstyrka.
Läst: Extra bred. Storlek: 39-47 
Art nr: 20140-000

ORD PRIS 1.099:- NU 599:-

SKOTERMÖSSA - VARSEL
Pilékantad skotermössa i varsel. Justerbart 
hakband med knäppe och uppvikbara öron-
lappar. Quiltfodrad. 
Material: 100% polyester, foder quilt/pilé. 
Storlek: 58-62 
Art nr: M302-12 gul, -22 orange

ORD CA PRIS 209:-  NU 129:-

PILOTMÖSSA
Piléfodrad pilotmössa i läder. Justerbart 
hakband med knäppe. Justerbart band 
baktill. 
Material: 100 % läder, pilé 100 % akryl
Storlek: 58-62 
Art nr: M302-05 svart

ORD CA PRIS 419:-  NU 299:-

SKOTERMÖSSA
Pälskantad skotermössa med quilt foder. 
Justerbart hakband med knäppe och 
uppvikbara öronlapparna. 
Material: 100 % nylon, päls 100 % akryl 
Storlek: 58-62 
Art nr: M202-05 svart

ORD CA PRIS 209:-    NU 129:-

STICKAD MÖSSA
Ribbstickad mössa i 100 % akryl.  
One size. 
Material: 100 % akryl. Storlek: One size 
Art nr: M105-02 marin, -05 svart

ORD CA PRIS 69:-      NU 39:-

STICKAD MÖSSA
Ribbstickad mössa i 100 % akryl. 
Fleecefodrad. One size
Material: 100 % akryl. Storlek: One 
size 
Art nr: M100-10 gul, -20 orange

ORD CA PRIS 89:-   NU 59:-

ENDURANCE ESD
Bekväm och mycket lätt skyddssko av narvläder. Insida beklädd med andas 
material för att hålla en behaglig temperatur i skon under hela arbetsdagen.
Skon är utrustad med tåhätta av komposit och textilspikskydd. Halksäker slitsula 
av 2-komponents PU. Komfortabel illäggssula av PU/textil som ger foten skön 
komfort och absorberar och transporterar bort fukt från foten.
Läst: Bred  
Storlek: 38-47 
Art nr: 1ENDLWSDF02

ORD CA PRIS 1.199:- NU 649:-



SKYDDSSKOR FÖR HELA ARBETSDAGEN

HODUR
Superlätt känga med allt som krävs för att få bästa möjliga komfort under 
hela arbetsdagen. Skon är utrustad med extra bred hätta av komposit, 
framtagen för att ge bästa utrymme för tårna. Den är också utrustad med 
textilspikskydd APT, vilket är superlätt och mycket flexibelt. Ovandel av 
finaste läder. Insida av antibakteriellt tyg för att motverka fotsvamp och 
dålig lukt. Anatomisk iläggssula som garanterar bästa stötdämpning. Slitsula 
av PU med bästa grepp och stötdämpning.
Läst: Extra Bred, med rymligt tåparti. Storlek: 39-47 
Art nr: 13021-000

ORD CA PRIS 1.249:-   NU 679:-
 

YULE
Superlätt skyddssko med allt som krävs för att få bästa möjliga komfort 
under hela arbetsdagen. Skon är utrustad med extra bred hätta av komposit, 
framtagen för att ge bästa utrymme för tårna. Den är också utrustad med 
textilspikskydd APT, vilket är superlätt och mycket flexibelt. Ovandel av 
finaste läder. Insida av antibakteriellt tyg för att motverka fotsvamp och 
dålig lukt. Anatomisk iläggssula som garanterar bästa stötdämpning. Slitsula 
av PU med bästa grepp och stötdämpning.
Läst: Extra Bred, med rymligt tåparti. Storlek: 39-47 
Art nr: 13041-000

ORD PRIS 1.349:- NU 699:-
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TERRANOVA 
Dubbelfordad Vinterkänga av högkvalitativt läder med både snörning och 
dragkedja. Den håller värmen ner till 20 minusgrader. Den är utrustad med 
komposittåhätta och textilspikskydd, vilket är superlätt och mycket flexibelt. 
Varken tåhättan eller spikskyddet kyler vid låga temperaturer. Den har en 
Vibramsula av gummi som gör skon mycket komfortabel och ger ett utmärkt 
grepp. Tester har visat att Vibramsulan behåller sina egenskaper också vid låga 
temperaturer. 
Läst: Bred. Storlek: 38-48 
Art nr: 80128-01

ORD CA PRIS 1.799:- NU 1.099:-

BARENTS 
Barents är en vinterfodrad läderkänga. Den är utrustad med komposithätta 
och APT plate spikskydd vilket är superlätt och helt metallfritt. Greppsäker 
slitsula.        
Läst: Extra bred. Storlek: 36-47 
Art nr: NA005-000

ORD CA PRIS 999:- NU 659:-
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ASPEN
Mycket prisvärd skyddssko av läder med stålhätta och spikskydd. Insidan är 
beklädd med andasmaterial och en iläggssula som absorberar fukt. Sulan är 
av 2-komponents PU med hög stötupptagningsförmåga. Försedd med en 
utanpåliggande PU-hätta för att skydda mot slitage. 
Läst: Bred. Storlek: 36-47 
Art nr: SF550-001

ORD CA PRIS 529:-  NU 259:-

LIMA 
Ny lätt skyddssko från TopSwede med komposithätta och ”kevlar” spikskydd, 
till ett oslagbart pris! En lädersko men insida av andasmaterial, samt är 
utrustad med komposithätta och flexplate spikskydd vilket är superlätt och 
helt metallfritt. Greppsäker slitsula.
Läst: Bred. Storlek: 36-47.  
Art nr: SF750-002

ORD CA PRIS 898:- NU 459:-

LAND 
Sportig skyddssko av finaste narvläder med tåhätta och spikskydd av 
komposit. Insida beklädd med andasmaterial. Sulan är av 2-komponents PU. 
Oljebeständig, antistatisk och stötdämpande.
Läst: Bred. Storlek:38-47 
Art nr: 81153-00

ORD CA PRIS 999:- NU 649:-

DELTA
Mycket prisvärd skyddskänga av läder med stålhätta och spikskydd. Insidan 
är beklädd med andasmaterial och en iläggssula som absorberar fukt. Sulan 
är av 2-komponents PU med hög stötupptagningsförmåga. Försedd med en 
utanpåliggande PU-hätta för att skydda mot slitage. 
Läst: Bred. Storlek: 36-47 
Art nr: SF650-001

ORD CA PRIS 569:- NU 349:-

EXPLORER 
Skyddssko av högkvalitativt läder och insida av det högteknologiska materialet 
OutDry. OutDry är ett unikt material som gör skon vattentät och håller en 
jämn temperatur i skon hela dagen. OutDry absorberar fukten i skon och håller 
foten torr. Skon är utrustad med komposithätta och textilspikskydd, vilket är 
superlätt och mycket flexibelt. Den har en Vibramsula av gummi som gör skon 
mycket komfortabel och ger ett utmärkt grepp. Tester har visat att Vibram-
sulan behåller sina egenskaper också vid låga temperaturer.
Läst: Bred. Storlek: 39-47 
Art nr: 80118-05

ORD CA PRIS 1.399:- NU 899:-

ELDORADO
Känga av högkvalitativt läder och insida av det högteknologiska materialet 
OutDry. OutDry är ett unikt material som gör skon vattentät och håller en 
jämn temperatur i skon hela dagen. OutDry absorberar fukten i skon och håller 
foten torr. Kängan är utrustad med komposithätta och textilspikskydd, vilket är 
superlätt och mycket flexibelt. Den har en Vibramsula av gummi som gör skon 
mycket komfortabel och ger ett utmärkt grepp. Tester har visat att Vibram-
sulan behåller sina egenskaper också vid låga temperaturer.
Läst: Bred. Storlek: 39-47 
Art nr: 80117-08

ORD CA PRIS 1.699:- NU 999:-

EMPIRE 
Vinterfodrad Skyddskänga av högkvalitativt läder och insida av det hög-
teknologiska materialet Out Dry. Out Dry är ett unikt material som gör skon 
vattentät och håller en jämn temperatur i skon hela dagen. Out Dry absorberar 
fukten i skon och håller foten torr. Kängan är utrustad med komposithätta och 
textilspikskydd, vilket är superlätt och mycket flexibelt. Den har en Vibramsula 
av gummi som gör skon mycket komfortabel och ger ett utmärkt grepp. Tester 
har visat att Vibramsulan behåller sina egenskaper också vid låga temperaturer. 
Läst: Bred. Storlek: 38-47 
Art nr: 80169-00

ORD CA PRIS 1.895:- NU 1.199:-



SKYDDSKOR MED BOA
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ARKO
Sportig skyddssko av finaste narvläder med tåhätta och
spikskydd av komposit. Snörning med det geniala snör-
systemet BOA. Insida beklädd med andasmaterial. Sula 
från Vibram som gör skon mycket komfortabel och ger ett 
utmärkt grepp.

Läst: Bred. Storlek: 38-47
Art nr: 80184-00

ORD CA PRIS 1899:- NU 999:-

LOFN
Superlätt skyddssko med allt som krävs för att få bästa 
möjliga komfort under hela arbetsdagen. Snörning med 
det geniala snörsystemet BOA. Skon är utrustad med 
extra bred hätta av komposit, framtagen för att ge bästa 
utrymme för tårna. Den är också utrustad med textilspik-
skydd APT vilket är superlätt och mycket flexibelt. Ovandel 
av finaste läder. Insida av andasmaterial för att motverka 
fotsvamp och dålig lukt.  Anatomisk iläggsula som garan-
terar bästa stötdämpning. Slitsula av PU med bästa grepp 
och stötdämpning.

Läst: Extra bred med rymligt tåparti.
Storlek: 40-47
Art nr: 13190-000

ORD CA PRIS 1.899:-  NU 899:-

LYTIR
Superlätt skyddssko med allt som krävs för att få bästa 
möjliga komfort under hela arbetsdagen. Snörning med 
det geniala snörsystemet BOA.  Skon är utrustad med 
extra bred hätta av komposit, framtagen för att ge 
bästa utrymme för tårna. Den är också utrustad med 
textilspikskydd APT vilket är superlätt och mycket flexibelt. 
Ovandel av mocka med inslag av BREATEX, vilket ger en 
behaglig temperatur i skon. Insida av andasmaterial för att 
motverka fotsvamp och dålig lukt. Anatomisk iläggsula 
som garanterar bästa stötdämpning. Slitsula av PU med 
bästa grepp och stötdämpning.

Läst: Extra bred med rymligt tåparti.
Storlek: 40-47
Art nr: 13200-000

ORD CA PRIS 1.799:-  NU 859:-

POTENCY
Snygg sportsko av textil med mycket god andasfunktion 
vilket ger en behaglig temperatur i skon. Snörning med det 
geniala snörsystemet BOA.  Insida beklädd med andas-
materialet SANY-DRY, vilket andas och transporterar bort 
fukt. Aluminiumhätta och textilspikskydd APT, vilket är 
superlätt och mycket flexibelt. Detta gör skon mycket lätt 
och komfortabel. Iläggsulan Cofra-Soft ger foten en skön 
komfort och absorberar och transporterar bort fukt från 
foten. Slitsula av PU/TPU. Mjuk PU för bästa stötdämpning 
och TPU för bra grepp och hög slitstyrka.

Läst: bred
Storlek: 40-47
Art nr:78810-000

ORD CA PRIS 1.899:-  NU 899:-



G-118EB
Monteringshandske av get. Hög 
kvalitet. Smidig och slitstark med 
god passform.
Storlek: 6, 7, 8, 9, 10, 11. Förp: 
12/120 
Art nr: G-118EB

ORD CA PRIS 35:- NU 25:-

G-808
Getnarvshandske halvfodrad av 
mycket hög kvalitet. Smidig och 
slitstark med förstärkt pekfinger.
Storlek: Dam/8, Herr/10,5. Förp. 
12/120 
Art nr: G-808

ORD CA PRIS 55:-  NU 39:-

VARMT OCH SKÖNT SKYDD MOT KYLAN

G-808TL
Getnarvshandske av mycket hög 
kvalitet. Smidig och slitstark med 
förstärkt pekfinger. Med Thinsula-
tefoder.
Storlek: Herr/10,5, Dam/8.  
Förp: 6/60  
Art nr: G-808TL

ORD CA PRIS 79:- NU 55:-

R274-BLK
Gummidoppad stickad handske i 
isolerande akryl. Fluorescerande 
gul för extra synlighet. Ger bäraren 
utmärkt fingertoppskänsla och pas-
sar bra där bra grepp krävs, särskilt 
på hala föremål. Stickad mudd. 
Storlek: 8, 9, 10, 11. Förp: 12/120 
Art nr: R274-BLK

ORD CA PRIS 49:-  NU 27:-

G-119WL
Getnarvshandske av mycket hög 
kvalité. Slitstark 
vinterfodrad handske med mycket 
god passform.
Storlek: 9,10,11. Förp: 6/60 
Art nr: G-119WL

ORD CA PRIS 79:-  NU 55:-

Marknadsföres i Sverige avMoms tillkommer på alla priser

PN874
Sömlös stickad handske av nylon/
lycra. Doppad i innerhanden. 
Doppningen är en vattenbaserad mix 
av PU/nitril. Handsken har perfekt 
fingertoppskänsla och bra grepp. 
Handsken är silikonfri och fri från 
lösningsmedel. 

Storlek: 6,7,8,9,10,11. 
Förpackad: 12/120
Art nr: PN874

ORD CA PRIS 26:- NU 1790:-

AM120WL
Vinterfodrad monteringshandske 
med bra fingerkänsla och perfekt 
passform. Innerhand av syntetläder. 
Ovanhand av polyester. 

Storlek:7,8,9,10,11. 
Förpackad: 12/120
Art nr: AM120

ORD CA PRIS 59:- NU 34:-

DS135WR
Vinterfodrad vattentät montering-
shandske av mönstrat PU material 
som är starkt och smidigt. Mönstret 
är utformat för att ge ett utmärkt 
grepp. God andningsförmåga.  
Ovanhand av smidig spandex. 
Förstärkning med vibrationsdäm-
pande material i innerhanden. Krage 
med reflex.
Storlek: 8,9,10,11. 
Förpackad: 1/12/120
Art nr: DS135WR

ORD CA PRIS 159:- NU 118:-


