
Välkommen att rusta dig för våren!

Njut av ljuset och värmen som kommer med våren. Vi vill ge dig ett erbjudande på  
bra och prisvärda produkter som hjälper dig att klä dig rätt och stå emot vårens  
utmaningar - kyla, sol, vind och vatten.

VÅRSNYGGT OCH SMIDIGT 
VÅRENS SMARTA SKALKLÄDER: Vind - och vattentäta kläder med andasfunktion. 
Skalkläder designade för att uppnå högsta komfort och funktion. Finns för både dam 
och herr. Se mer på sidan 2 och 6.

SOFT SHELL: Vi har ett stort utbud av Soft Shell i både varsel och andra färger.

SKYDDSSKO MED BOA: Kolla in vår grymt sköna luftiga sportsko med de  
geniala snörsystemet BOA. Se sidan 13.

SMARTA OCH SNYGGA 
VÅRKLÄDER!

VARSEL T-SHIRT
Funktions T-shirt i varsel. Funktionstyg som transpor-
terar bort svett från kroppen och dunstar snabbt från 
plagget. EN 471 klass 3.
Material: 100 % polyester  
Storlek: L-XXXL klass 3. Storlek: S-M klass 2  
Art nr: 4927-10 gul, -20 orange

ORD CA PRIS  239:- NU 115:-

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. Framflyt-
tad tumstocksficka som är släppt nertill för bättre 
komfort. Tumstocksfickan är utrustad med två knivhål-
lare, 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, -09 grå

ORD CA PRIS 599:-  NU 359:-

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-kompo-
nents PU med hög stötupptagningsförmåga.
Skyddsklass S1P. Läst: Bred. Storlek 36-47.
Art nr:  SF550-001

ORD CA PRIS 529:-  NU 259:-

TRÖJA 
Tröja med hel dragkedja upp i krage. En bröstficka 
med dragkedja och telefonficka. Reflex för förhöjd 
synbarhet. Två framfickor med dragkedja. Invändig  
telefonficka med drag kedja och utgång för  
hörsnäcka. Elastiskt ärmslut. Elastisk i nederkant.  
Material: 100% polyester 
Sizes: XS-XXXL 
Item no: 124029 -05 svart

ORD CA PRIS  549:- NU 299:-
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SKALBYXA DAM
Vind och vattentät skalbyxa med andasfunktion och tejpade sömmar. 
Designad och utvecklad för att uppnå högsta komfort och funktion. Reg-
lerbar midja med spänne. Resår i ryggen. Två framfickor med dragkedja. 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-XL 
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. Reg-
lerbar midja med spänne. Resår i ryggen. Två framfickor med dragkedja. 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 dragkedja. 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:-

SKALJACKA DAM
Vind och vattentät skaljacka med andasfunktion och tejpade sömmar. De-
signad och utvecklad för att uppnå högsta komfort och funktion. Dold drag-
kedja som går upp i kragen. Bröstficka med vattentät dragkedja. Förböjda 
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:-



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. Framflyt-
tad tumstocksficka som är släppt nertill för bättre 
komfort. Tumstocksfickan är utrustad med två knivhål-
lare, 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, -09 grå

ORD CA PRIS 599:-  NU 359:-

HANTVERKSBYXA
Hantverksbyxa med förböjda ben och knäfickor av CORDU-
RA®. Knäskydden stoppas i inifrån och kan placeras i två 
nivåer. Två framfickor med bälg förstärkta med Codura®. 
Två bakfickor med lock och dold knäppning. Löst hängande 
spikfickor förstärkta med CORDURA®. Båda är försedda 
med tre mindre extrafickor. 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:-

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:-

PIRATBYXA
Hantverksbyxa med förböjda ¾-långa ben. Knäfickor av Cordura®. Två fram-
fickor och två backfickor med bälg förstärkta med Cordura®. Löst hängande 
spikfickor förstärkta med Cordura®. Vänster hängficka är försedd med två 
mindre extrafickor. Höger hängficka är försedd med tre mindre extrafickor och 
dold ID-korts ficka som går att fälla ner. Reglerbar hammarhank. Framflyttad 
tumstocksficka. Tumstocksfickan är utrustad med knivhållare, hälla och penn-
fack. Benficka med dold dragkedja, pennfack och telefonficka. D-ring.
Material: 100% bomull 380g/m². Storlek: C44-C62 
Art nr: 3015-02 marin, -05 svart

ORD CA PRIS 479:-  NU 319:-

SHORTS
Shorts med löst hängande spikfickor. Vänster hängficka är 
försedd med två mindre extrafickor. Höger hängficka är 
försedd med tre mindre extrafickor och dold ID-korts ficka 
som går att fälla ner. Två fasta framfickor med bälg under 
de lösa spikfickorna. Två reglerbara hammarhankar. Två 
tumstocksfickor, en med telefonficka, en med knivhållare 
och pennfack. Två förstärkta bakfickor med bälg. D-ring.
Material: 100% bomull 380g/m². Storlek: C44-C62 
Art nr: 3115-02 marin, -05 svart

ORD CA PRIS 399:-   NU 279:-

ARBETSBYXOR
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FUNKTIONSKLÄDER SOM UPPFYLLER DINA KRAV

SOFT SHELL
Soft Shell Jacka med dragkedja. Två framfickor och en 
bröstficka med dragkedja. Telefonficka i bröstfickan. Två 
rejäla innerfickor.
Material: 3 lagers soft shell 100% polyester  
Storlek: XS-XXXL 
Art nr: 7421-05 svart

ORD CA PRIS 699:-  NU 339:-

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:-

FUNKTIONS T-SHIRT  
Funktionstyg som transporterar bort svett från  
kroppen och dunstar snabbt från plagget. 
Material: 100% polyester. Storlek: XS-XXXL 
Art nr: 8027-01 vit, -02 marin, -05 svart -09 grå

ORD CA PRIS 119:- NU 69:-

FUNKTIONSPIKÈ  
Funktionstyg som transporterar bort svett från kroppen 
och dunstar snabbt från plagget. Tre knappar och knappslå. 
Ribbstickad krage.
Material: 100% polyester. Storlek: XS-XXL 
Art nr: 8127-01 vit,-02 marin, -05 svart, -09 grå

ORD CA PRIS 129:-  NU 79:-
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TRÖJA 
Tröja med hel dragkedja upp i krage. En bröstficka 
med dragkedja och telefonficka. Reflex för förhöjd 
synbarhet. Två framfickor med dragkedja. Invändig  
telefonficka med drag kedja och utgång för  
hörsnäcka. Elastiskt ärmslut. Elastisk i nederkant.  
Material: 100% polyester 
Sizes: XS-XXXL 
Item no: 124029 -05 svart

ORD CA PRIS  549:- NU 299:-

STICKAD FLEECE 
Stickad fleecejacka med detaljer av softshell. En 
bröstficka med dragkedja. Två framfickor med  
dragkedja. Elastiskt ärmslut. Dragsko i nederkant. 
Material. 100% polyester 
Storlek: XS-XXXL 
Item no: 123060 -155 svart

ORD CA PRIS  649:- NU 399:-
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PIKÈ 
Traditionell piké med ribbstickad krage och muddar. 
Sprund i sidorna. Knappslå med tre knappar.
Material: 100% bomull 230g/m² 
Storlek:XS-XXXL 
Art nr: 8114-02 marin,  -05 svart

ORD CA PRIS 139:- NU 89:-

PIKÈ 
Piké med ribbstickad krage och kontrastpiping.  
Sprund i sidorna. Knappslå med tre knappar
Material: 100% bomull 220g/m²  
Storlek:XS-XXXL 
Art nr: 8150-02 marin, -05 svart

ORD CA PRIS 159:- NU 119:-

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:-

HOOD 
Sweatshirt med huva och hel dragkedja. Snodd i 
luva. Två framfickor. Ribbstickad mudd i nederkant 
och ärmslut.
Material: 80 % bomull 20% polyester 320g/m2  
Storlek: XS-XXXL 
Art nr 0302-02 marin,-05 svart

ORD CA PRIS 499:- NU 259:-

HOOD
Stickad Fleece med luva och hel dragkedja med 
kedjeskydd. Två framfickor med dragkedja.  
Elastiskt band i ärmslut.
Material: 100% polyester  
Storlek:XS-XXL 
Art nr: 4460-06

ORD CA PRIS 549:- NU 249:-

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:-



VATTEN- & VINDTÄTT MED ANDASFUNKTION

SKALJACKA VARSEL
Skaljacka vind och vattentät med tejpade sömmar. God and-
ningsförmåga. Två bröstfickor och två framfickor med dragked-
ja. 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. Blixtlås 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:-

FLEECE
Fleecejacka varsel med en bröstficka och två framfickor med 
dragkedja. Dragsko i nederkant. EN 471 klass 3. 
Färger: Gul. Storlek: S-XXXL 
Art nr: 4642-10

ORD CA PRIS 499:- NU 289:-

SKALBYXA VARSEL
Skalbyxa vind och vattentät med tejpade sömmar. God and-
ningsförmåga. 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:-
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VARSELKLÄDER

SWEATSHIRT VARSEL
Sweatshirt med mudd i nederkant och ärmslut. EN 471 klass 3.
Material: 100% polyester. Storlek: S-XXXL 
Art nr: 4228-10 gul, -20 orange

ORD CA PRIS 359:-  NU 239:-

SWEATSHIRT VARSEL 
Sweatshirt varsel med krage. En bröstficka med dragkedja. 
Dragkedja i halsen. Mudd i nederkant och ärmslut. EN 471 
Klass 3.
Material: 100% polyester. Storlek: XS-XXXL 
Art nr: 1229-10 gul, -20 orange

ORD CA PRIS  529:-  NU 289:-

SOFT SHELL VARSEL
Softshell jacka med hel dragkedja och kedjeskydd. En bröstficka och 
två framfickor med dragkedja. Softshell tyget består av 3 lager som 
är laminerade. Elastiskt yttertyg med ett membran som är vindtätt 
och starkt vattenavvisande. Innertyg av värmande fleece. EN 471 
klass 3.
Material: 100% polyester - 3 lagers soft shell. Storlek: S-XXXL 
Art nr: 7621-10 gul, -20 orange

ORD CA PRIS 859:- NU 499:-

LÄTT SOFT SHELL VARSEL
Softshell med heldragkedja och kedjeskydd. En bröstficka/tele-
fonficka med dragkedja. Två framfickor med dragkedja. Elastiskt 
ärmslut med tumgrepp. Elastisk i nederkant. EN 471 klass 3.
Material: 100% polyester. Storlek: XS-XXXL 
Art nr: 7721-10 gul, -20 orange

ORD CA PRIS 829:- NU 389:-



HOOD VARSEL
Hoodtröja med mudd i nederkant och ärmslut. Hel dragkedja och 
två sidofickor. EN 471 Klass 3.
Material: 100 % polyester. Storlek: S-XXXL 
Art nr: 4429-10 gul, -20 orange

ORD CA PRIS 529:-  NU 329:-

PIKÉ COOLPLUS 
Funktionspiké varsel av materialet Coolplus,  vilket är ett 
funktionstyg med enastående egenskaper att transportera 
bort fukt och hålla kroppen torr. Svetten dunstar snabbt från 
plagget. Kort dragkedja och ribbstickad krage. EN 471 Klass 3
Material: 100% polyester Coolplus 
Storlek: S-M klass 2. Storlek: L-XXXL klass 3 
Art nr: 4724-10 gul, -20 orange

ORD CA PRIS 429:- NU 189:-

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:-

JACKA  
Varselmidjejacka Två bröstfickor och två framfickor med dragkedja. 
Telefonficka i ena bröstfickan. Utdragbar ID-korts ficka. Dragsko i 
nederkant. Justerbart ärmslut. Cordura®-förstärkt på utsatta ställen. 
EN 471. Klass 3.
Material: 60% polyester 40% bomull 300g/m². Storlek: XS-XXXL 
Art nr: 3816-12 gul/marin, -22 orange/marin

ORD CA PRIS 659:-  NU 369:-

VARSEL T-SHIRT
Funktions T-shirt i varsel. Funktionstyg som 
transporterar bort svett från kroppen och dunstar 
snabbt från plagget. EN 471 klass 3.
Material: 100 % polyester  
Storlek: L-XXXL klass 3. Storlek: S-M klass 2  
Art nr: 4927-10 gul, -20 orange

ORD CA PRIS  239:- NU 115:-

VARSELKLÄDER
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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 tryckknap-
par. Två benfickor med dold dragkedja. Den högra 
är utrustad med stor extraficka, telefonficka och 
pennfack. 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:-

SHORTS  
Varselshorts med löst hängande spikfickor. Vänster hängficka är 
försedd med två mindre extrafickor. Höger hängficka är försedd 
med tre mindre extrafickor och dold ID-korts ficka som går att fälla 
ner. Två fasta framfickor med bälg under de lösa spikfickorna. Två 
reglerbara hammarhankar. Två Tumstockfickor- en med telefonficka, 
en med knivhållare och pennfack. Två förstärkta bakfickor med lock 
och dold knäppning. D-ring. EN 471 klass 2
Material: 60% polyester 40% bomull 300g/m² 
Storlek: C46-C62 
Art nr: 3116-10 gul, -20 orange

ORD CA PRIS 549:- NU 299:-

MIDJEBYXA KLASS 1
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. 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. 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 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 hammarhank. 
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. 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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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. Regle-
rar 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 mid-
jan. Reglerar knäppning vid fot. Svetsade sömmar. 
EN 343.
Material: Polyuretanbelagd stretch. Storlek: S-XXXL 
Art: 2295-02 marin

ORD CA PRIS 299:- NU 179:-

REGNROCK
Regnrock 100 cm i smidigt stretchmaterial. Blixt-
lås 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:-

REGNKLÄDER

REGNJACKA
Regnjacka varsel, blixtlås med slå och tryck-
knappar. 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 stretch                                                                        
Storlek: XS-XXXL                                                                                                                                          
Art nr: 9394-10 gul, -20 orange

ORD CA PRIS 599:- NU 399:-
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SLITSTARKA OCH SKÖNA

CONSTANTINE
Modern lätt sandal utformad för att ge dina fötter bästa möjliga stöd och komfort 
under hela arbetsdagen. Ovandel av läder. Tåparti försett med slitskydd av TPU 
för att ge skon längre livslängd. Tåhätta av komposit och APT spikskydd av textil , 
vilket är superlätt och helt flexibelt. Insida beklädd med andasmaterial. Anatomisk 
iläggssula - gel plus - garanterar bästa stötdämpning och transporterar bort fukten 
i skon. Slitsula av mjuk PU/TPU med stabiliserande gelänk för att förhindra vridning 
av foten. Bladningen av slitsulan garanterar också bästa möjliga grepp.
Läst: bred. Storlek: 39-47 
Art nr: 17060-000

ORD CA PRIS 1.199 :-   NU 689:-

ELLAK
Modern lätt skyddssko utformad för att ge dina fötter bästa möjliga stöd och 
komfort under hela arbetsdagen. Ovandel av nubuck med inslag av textil. 
Tåparti försett med slitskydd av TPU för att ge skon längre livslängd. Tåhätta 
av komposit och APT spikskydd av textil , vilket är superlätt och helt flexibelt. 
Insida beklädd med andasmaterial. Anatomisk iläggssula - gel plus - garanterar 
bästa stötdämpning och transporterar bort fukten i skon. Slitsula av mjuk PU/
TPU med stabiliserande gelänk för att förhindra vridning av foten. Bladningen 
av slitsulan garanterar också bästa möjliga grepp.
Läst: bred. Storlek: 39-47 
Art nr: 17150-000

ORD CA PRIS  1.199:-   NU 689:-

S1P
METALLFRITT 
SPIKSKYDD 

S3
METALLFRITT 
SPIKSKYDD 

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. Iläggssu-
la AIR av materialet EVA som garanterar en god stabilitet 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 CA PRIS 1.099:-  NU 599:-

S3
METALLFRITT 
SPIKSKYDD 

S3

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 stöt-
dämpning 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 CA PRIS 1.199:- NU 699:-

TRIVELA
Suverän sportsko med perfekt passform och unika tekniska lösningar för 
optimal komfort. Ovandel av andastextil och MICROTECH. 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: 36-47
Art nr: 19100-000

ORD CA PRIS 1.189:- NU 689:-

S1P

NON 
METALLIC 
MIDSOLEEN 12568:2010

ALUMINIUM TOE CAP
RESISTANT TO 200 J

NON 
METALLIC 
MIDSOLEEN 12568:2010

ALUMINIUM TOE CAP
RESISTANT TO 200 J



AEGIR
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 BREATEX och läder vilket ger en behaglig temperatur i skon. 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: 36-47 
Art nr: 13000-000

ORD CA PRIS 1.289:-  NU 689:-

VITHAR
Superlätt sandal med allt som krävs för att få bästa möjliga  
komfort under hela arbetsdagen. Skon är utrustad med extra bred hätta av kom-
posit, framtagen för att ge bästa utrymme för tårna. Den är också utrustad med 
textilspikskydd APT, vilket är superlätt och mycket flexibelt. Ovandel av 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: 36-48 
Art nr: 13010-001

ORD CA PRIS 1.299:-  NU 699:-

SKYDDSSKOR MED EXTRA BRED
LÄST. LUFTIGA, RYMLIGA, STABILA 
OCH MED BÄSTA GREPP!
10% BREDARE SULA. Skorna är utrustade med extra bred hätta 
av komposit framtagen för att ge bästa utrymme för tårna.

BAKKAPPA. Den anatomiska termoformade bakkappan ger mer 
stadga vid rörelser i sidled och håller foten i rätt läge vid gång.

STABILISERANDE GELÄNK. Gelänken är gjort av polycarbonat och 
skyddar hälpartiet från skador vid flektion och snedvridning.

SULA GJORD AV PU. Sulans mönster är utformat för att ge det 
bästa greppet. Förstärkningarnas utformning ger maximal 
stabilitet och stöt dämpning. 

EXTRA BRED LÄST MED BÄSTA GREPP!

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:-

SUEZ 
Suez är en mockasko med insida av andasmaterial.
Den är utrustad med komposithätta och APT plate spikskydd vilket är super-
lätt och helt metallfritt. Greppsäker slitsula.
Läst: Extra bred. Storlek: 36-47 
Art nr: NA009-000

ORD CA PRIS 699:- NU 419:-
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PETRI 
Snygg sportsko av BREATEX ett material med mycket god 
andasfunktion vilket ger en behaglig temperatur i skon. 
Insida beklädd med andasmaterialet 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. Iläggssulan 
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: 36-47 
Art. nr: 78450-002

ORD CA PRIS 1.099:- NU 629:-

 Halksäker och slitstark sula med bra grepp
 Sulan följer fotens rörelse, är lätt och motverkar påfrestningar 
 Med aluminiumtåhätta och textilspikskydd - lätta och funktionella skydd
 Iklädd andasmaterialet SANY-DRY som transporterar bort fukt och ger  
torra fötter

GARANTERAT LÄTT 
MEDMAXIMAL KOMFORT

RUNNING - HALKSÄKER SPORTSKO

13

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:-

200 J
COMPOSITE TOE CAP

E S D
CEI EN 61340-5-1

89 mmEXTRA LARGE

ELECTRICAL RESISTANCE

CONDUCTIVE ANTISTATIC

0,75 MOhm 35 MOhm

INSULATING

ZERO PERFORATION

S1P
METALLFRITT 
SPIKSKYDD 



PRISVÄRDA OCH SLITSTARKA TJÄNARE

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:-

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:-

S1P

METALLFRITT 
SPIKSKYDD 

PERSIAN 
Persian är en lädersandal med insida av andasmaterial. 
Den är utrustad med komposithätta och APT plate spikskydd vilket är super-
lätt och helt metallfritt. Greppsäker slitsula. 
Läst: Extra bred. Storlek: 36-47 
Art nr: NA012-000

ORD CA PRIS 899:- NU 499:-

S5

SUPER LIGHT

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:-

S3
METALLFRITT 
SPIKSKYDD 

S1P

ANDASFODER

METALLFRITT 
SPIKSKYDD 
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BL10
Ögonskydd med reptåligt glas.
Levereras med hals snodd av sporttyp.
Art nr:  bl10ci. Klar lins, reptålig.
Art nr:  bl10cf. Rökfärgad lins, solskydd, 
reptålig.

ORD CA PRIS 55:-      NU 39:-

SPIDER 
Glidsäker insats i skalmar av nylon med glid-
säker näsbrygga som ger bra komfort. Skydd 
på undersidan. Reptåliga och antistatiska 
belägg ningar. Inbyggda sidoskydd, innovativ 
belägg ning som minskar bländning och de 
skadliga effekterna av blått ljus. Vikt 26 g. 
Levereras i microfiberpåse.
Art nr:  spiesp. ESP lins, solskydd, reptålig.

ORD CA PRIS 159:- NU 105:-
 
Art nr:  spiflash. Rödskimrande lins, solskydd, 
reptålig.

ORD CA PRIS 159 :-    NU 105:-



GALE 
Bekväm och mycket lätt skyddssandal av läder. Insida beklädd med andas 
material för att hålla en behaglig temperatur i skon under hela arbetsdagen.
Sandalen 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: 36-47 
Art nr: 1GALLWS1000

ORD CA PRIS 599:- NU 399:-

TYPHOON LOW
Bekväm och mycket lätt skyddssko av nubuk. 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: 36-47 
Art nr:1TYPLWS3000

ORD CA PRIS 999:- NU 599:-

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:-

GRAVITY ZERO
Ultralätt sportig skyddssko. Ovandel av textil med mycket bra andasfunktion.
Insida beklädd med andas material som ser till att det bibehålls en behaglig 
temperatur i skon under hela arbetsdagen. Tåhätta av aluminium och spik-
skydd av Komposit. Slitsula av EVA/Vibram gummi för en utmärkt komfort 
och med mycket bra grepp.
Läst: Normal 
Storlek: 38-47 
Art nr: 1GZELWS1M03

ORD CA PRIS 1.299:- NU 689:-

S3
METALLFRITT 
SPIKSKYDD 

S3
METALLFRITT 
SPIKSKYDD 
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S1P

METALLFRITT 
SPIKSKYDD 

S1P

METALLFRITT 
SPIKSKYDD 



16 Marknadsföres i Sverige avMoms tillkommer på alla priser

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:-

SD140
Smidig monteringshandske som andas. 
Innerhand av syntetläder som är förstärkt 
med ett mönster av silikon för bästa grepp. 
Ovanhand av följsam spandex. Fingertop-
parna förstärkta med konstläder.  Resår 
runt handleden.
Storlek: 8,9,10,11. Förp: 1/12/120
Art nr: SD140

 NU 86:-

N-120BLK
Nitrildoppad monteringshandske i nylon. 
Elastisk utan sömmar med god passform. 
Nitrilen ger bra skydd mot nötning. Passar 
bra där fingertopps-känsla och bra grepp 
krävs, även i oljiga och våta miljöer.  
Storlek: 7, 8, 9, 10 och 11. Förp: 12/120 
Art nr: N-120BLK

ORD CA PRIS 22:-      NU 12:-

AM120
Smidig monteringshandske med bra finger-
känsla och perfekt passform. Innerhand av 
syntetläder. Ovanhand av polyester. Resår 
runt handleden på ovansidan.
Storlek:7,8,9,10,11. Förp: 12/120
Art nr: AM120

 NU 22:-
 

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 79:-    NU 39:-

SL150
Stark smidig monteringshandske med bra 
fingerkänsla och perfekt passform. Innerhand 
av syntetläder med förstärkning som andas. 
Ovanhand av följsam spandex. Knogskydd av 
neopren med reflexpiping. Tummens ovandel 
av följsam frotté. Resår runt handleden.
Storlek: 8,9,10,11. Förp: 1/12/120
Art nr: SL150

 NU 79:-

BRA OCH SNYGGT SKYDD FÖR UTSATTA DELAR

SL160
Stark smidig monteringshandske med bra 
fingerkänsla och perfekt passform. Innerhand 
av syntetläder med förstärkning som andas. 
Ovanhand av följsam spandex. Knogskydd av 
neopren med reflexpiping. Tummens ovandel av 
följsam frotté. Justerbar kardborreknäppning.
Storlek: 8,9,10,11. Förp: 1/12/120
Art nr: SL160

 NU 85:-

ACD103
Stickad elastisk vante av akryl som 
passar alla. Innerhand med dots.
Storlek: one size. Förp: 12/120
Art nr: ACD103

  NU 9:90

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

ORD CA PRIS 26 :- NU 17:90:-


