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A munkaruha kiválasztása nem csak a szakemberek 
magas elvárásai alapján történik, azok befolyásolják 
akik mindennap viselik őket. A divatirányzatok itt is 
uralkodnak. Nem csoda; elvégre a nap legnagyobb 
idejét munkával töltjük, és megérdemeljük, hogy jól 
nézzünk ki és jól érezzük magunkat. Ezért toljuk egyre 
magasabbra a határokat, a tervezés, a minőség, 
a stílus, a funkcionalitás és mindenekelőtt a biztonság
javításának szenteljük magunkat a RIMECK 
munkaruha márka termékei esetében. 

HIGH VISIBILITY termékcsaládunk ideális mindenhol, 
ahol a csökkent látási viszonyok mellett a biztonság
kiemelten fontos. A minőségét teljes mértékben az
európai szabványokon alapuló tanúsítvány igazolja.
Emellett az új VERTEX kollekció tökéletes példája
annak, hogy a vásárlók igényei hogyan jelennek meg
termékeinkben. Tervezésük során semmit em bíztunk 
a véletlenre, és nem kötöttünk kompromisszumot. 
Tehát bármit is tapasztal a munkája során, értékelni 
fogja az anyagok ellenálló képességét, intelligens 
kialakítását és funkcionalitását. 

RIMECK®
Workwear made real
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VERTEX

luxury collection by RIMECK® 

VERTEX W55

VERTEX W07

Az új VERTEX kollekció ötvözi a technológiailag fejlett szövetet 
a kényelemmel és a kültéri viselettel. Így lehet a munkaruha 
rendkívül tartós, rugalmas és stílusos is egyszerre!

A vízálló TPU membrán nagyon jól ellenáll 
a nedvesség átszivárgásnak, miközben megőrzi 
az anyag rugalmasságát. Vízállóság 10 000 mm.

EN ISO 13688:2013 – Védőruházat. A védőruházatra vonatkozó 
nemzetközi szabvány általános követelményeire vonatkozik, 
az ergonómia, biztonság, méretmeghatározás, tartósság és 
a védelem fokozatát illetően. A megfelelő információkat a 
védőruházat gyártójának szükséges
szolgáltatnia.

EN 14404:2004+A1:2010– Egyéni védőfelszerelés – Térdvédők 
térdelő munkákhoz – A szabvány a térdelő munkákhoz szükséges
térdvédelem követelményeit írja elő, ahol a felületi mechanikai 
hatások miatt sérülésveszély áll fenn. A védőeszközöknek 
egészségre ártalmatlannak és a felhasználók számára 
biztonságosnak kell lenniük.

A 3 rétegű anyag segít szabályozni a párát, 
garantáltan kivezeti azt a testtől és növeli 
a komfortérzetet. Légáteresztés 
4000 g/m²/24 óra.

VÍZTASZÍTÓ FELÜLETI KEZELÉS

TANÚSÍTÁS

LÉLEGZŐ ANYAG

A CORDURA® anyag használata még ellenállóbbá 
teszi a nadrágot, különösen a szúrások és 
szakadások ellen.

CORDURA

Hőátadó zóna a kabát hátulján.
HŐVISSZAVERŐ ZÓNA

3 rétegű meleg 
softshellmembránnal

térdvédő zsebek

teljes hosszban fedett
cipzár állvédővel

szennyeződést taszító
felületi kezelés

ívelt elasztikus 
derékpánt

levehető, állítható
bélelt kapucni

kalapács hurok

szellőzés a térd 
hátsó részén

cipzáras mellzsebek
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VERTEX W55

VERTEX W07
MEN’S

MEN’S

ELASTANE

SOFTSHELL

WINDPROOF

WATERPROOF

BREATHABLE

0194 93 23

ANTIPILLING

0194 93 23

ANTI-SOILING

40°
WASH

30°
WASH

SHIELD A99

EN 14404 + A1
(type 2, only with A99)1

EN ISO 13688

3 rétegű meleg softshell membránnal
hővisszaverő zóna
teljes hosszban fedett cipzár állvédővel 
levehető, állítható bélelt kapucni 
kapucni és alsó szegély elasztikus húzózsinórral
állítható ujjvégek tépőzárral
zsebek vízálló fordított spirál cipzárral
cipzáras mellzsebek
belső cipzáros mellzseb
oldalrészen hozzáférés az emblémázáshoz
szegett, hátul kissé hosszított alj
kontraszt elemek
belső polár bolyhosodás ellen kezelve

téli softshell kabát férfi

szennyeződést taszító felületi kezelés
ívelt elasztikus derékpánt
lépésbetét 6% elasztánnal
10 muntifunkcionális zseb
térdvédő zsebek
szellőzés a térd hátsó részén
műanyag D-gyűrű 
kalapács hurok
erősen ellenálló CORDURA® anyag 01 színben
kontraszt elemek
meghosszabbítható nadrágszárak

munkanadrág férfi

Softshell: 94 % poliészter, 6 % elasztán, TPU membrán; 
Mikropolár: 100 % poliészter, bolyhosodás ellen kezelve; Középső réteg, bélés: 
100 % poliészter, vízállóság 10 000 mm, légáteresztő-képesség 4 000 g/m²/24 óra

320 g/m2, S - 3XL

Oxford, 66 % poliamid, 34 % pamut, szennyeződést taszító felületi kezelés
310 g/m2, 210 g/m² CORDURA® 100 % poliamid

44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62; meghosszabbítható - 48, 50, 52, 54, 56, 58

A térdvédőket a 217. oldalon találja.
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VERTEX CAMO W56

VERTEX CAMO W09
MEN’S

C1 C2

C1 C2

MEN’S

ELASTANE

SOFTSHELL

WINDPROOF

WATERPROOF

BREATHABLE

ANTIPILLING

ANTI-SOILING

40°
WASH

30°
WASH

SHIELD A99

EN 14404 + A1
(type 2, only with A99)1

EN ISO 13688

szennyeződést taszító felületi kezelés
ívelt elasztikus derékpánt
lépésbetét 6% elasztánnal
10 muntifunkcionális zseb
térdvédő zsebek
szellőzés a térd hátsó részén
műanyag D-gyűrű 
kalapács hurok
erősen ellenálló CORDURA® anyag 01 színben
kontraszt elemek
meghosszabbítható nadrágszárak

téli softshell kabát férfi

munkanadrág férfi

Szövött anyag, 65 % poliészter, 35 % pamut, szennyeződést taszító felületi kezelés 
280 g/m², 210 g/m² CORDURA® poliamid

44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62; meghosszabbítható - 48, 50, 52, 54, 56, 58

3 rétegű meleg softshell membránnal
hővisszaverő zóna
teljes hosszban fedett cipzár állvédővel 
levehető, állítható bélelt kapucni 
kapucni és alsó szegély elasztikus húzózsinórral
állítható ujjvégek tépőzárral
zsebek vízálló fordított spirál cipzárral
cipzáras mellzsebek
belső cipzáros mellzseb
oldalrészen hozzáférés az emblémázáshoz
szegett, hátul kissé hosszított alj
kontraszt elemek
belső polár bolyhosodás ellen kezelve

Softshell: 94 % poliészter, 6 % elasztán, TPU membrán; Mikropolár: 100 % poliészter,  
bolyhosodás ellen kezelve; Középső réteg, bélés: 100 % poliészter 
vízállóság 10 000 mm, légáteresztő-képesség 4 000 g/m²/24 óra

320 g/m2, S - 3XL

A térdvédőket a 217. oldalon találja.
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VERTEX W08

VERTEX W41

01

MEN’S

94 93 23

MEN’S

ELASTANE

WARM

EXTRA DRY

EN 14404 + A1
(type 2, only with A99)1

ANTI-SOILING

A8 A9

40°
WASH

30°
WASH

SHIELD A99

EN ISO 13688

szennyeződést taszító felületi kezelés
ívelt elasztikus derékpánt
lépésbetét 6% elasztánnal
10 muntifunkcionális zseb
térdvédő zsebek
szellőzés a térd hátsó részén
műanyag D-gyűrű 
kalapács hurok
erősen ellenálló CORDURA® anyag 01 színben (csak A9 színnél)
kontraszt elemek
meghosszabbítható nadrágszárak

farmer munkanadrág férfi

sztreccs polár férfi

Sávoly szövés, 100 % pamut, szennyeződést taszító felületi kezelés 
430 g/m², 210 g/m² CORDURA® 100 % Poliamid (A9 színben)

44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62; meghosszabbítható - 48, 50, 52, 54, 56, 58

sima, rugalmas, gyorsan száradó anyag
egyenes szabás oldalvarrással
fordított cipzár teljes hosszban állvédővel
belső nyakrész szegéllyel
raglán ujjak 
mandzsetta belső oldalán hüvelykujjnak kialakított nyílás
cipzáras zsebek
elasztikus szegély
kontraszt elemek
akasztó

Stretch Fleece, 95 % mikropoliészter, 5 % elasztán
280 g/m2, S - 3XL

A térdvédőket a 217. oldalon találja.

193 194



R
IM

E
C
K
®

R
IM

E
C
K
®

RANGER W53

0201 9401
01 01

MEN’S

40°
WASH

RANGER W54

0201 9401

MEN’S

40°
WASH

01 01

RANGER W03

0201 9401
01 01

MEN’S

40°
WASH

RANGER W06

0201 9401

MEN’S

40°
WASH

01 01

Szövött anyag, 65 % poliészter, 35 % pamut 
CORDURA® 100 % poliamid

270 g/m², CORDURA® 210 g/m²
44/46, 48/50, 52/54, 56/58, 60/62 CORDURA® a karok 

és a vállak körül

zárt többfunkciós zseb - 

telefonhoz, tollakhoz, 

személyes tárgyakhoz

ráhajtó patenttal 

rögzíthető

akasztó

fedett műanyag cipzár és állvédővel teljes hosszban
7 muntifunkcionális zseb
fedett alsó zsebek takarással és cipzáros rejtett zsebek
ujjzseb
bordás kötésű ujjvégek 3 % elasztánnal
állítható alsó szegély oldalsó pattentokkal
műanyag D-gyűrű és karabiner kulcsoknak és kártyáknak
duplavarrás az extra tartósság érdekében
fényvisszaverő elemek
erősen ellenálló CORDURA® anyag 01 színben

kabát férfi

fedett műanyag cipzár és állvédővel teljes hosszban
6 muntifunkcionális zseb
fedett alsó zsebek takarással és cipzáros rejtett zsebek
állítható alsó szegély oldalsó pattentokkal
műanyag D-gyűrű és karabiner kulcsoknak és kártyáknak
duplavarrás az extra tartósság érdekében
fényvisszaverő elemek
erősen ellenálló CORDURA® anyag 01 színben

Munkamellény férfi

Szövött anyag, 65 % poliészter, 35 % pamut 
CORDURA® 100 % poliamid

270 g/m², CORDURA® 210 g/m²
44/46, 48/50, 52/54, 56/58, 60/62

CORDURA® 

a vállán

zárt többfunkciós zseb - 

telefonhoz, tollakhoz, 

személyes tárgyakhoz

álló gallér és fedél

patettal rögzíthető

akasztó

kalapács hurok

CORDURA® 

térd és zseb körül

többfunkciós zseb - 

telefonhoz, tollakhoz, 

személyes tárgyakhoz

Munkanadrág férfi

övrész elasztikus oldalakkal
10 muntifunkcionális zseb
megerősített anyag a térdeknél 
műanyag D-gyűrű és karabiner kulcsoknak és kártyáknak
kalapács hurok
duplavarrás az extra tartósság érdekében
fényvisszaverő elemek
erősen ellenálló CORDURA® anyag 01 színben

Szövött anyag, 65 % poliészter, 35 % pamut 
CORDURA® 100 % poliamid

270 g/m², CORDURA® 210 g/m²
44/46, 48/50, 52/54, 56/58, 60/62

Rövidnadrág férfi

övrész elasztikus oldalakkal
10 muntifunkcionális zseb
műanyag D-gyűrű és karabiner kulcsoknak és kártyáknak
kalapács hurok
duplavarrás az extra tartósság érdekében
fényvisszaverő elemek
erősen ellenálló CORDURA® anyag 01 színben

kalapács hurok

CORDURA®  

a zsebek körül

többfunkciós zseb - telefonhoz, 

tollakhoz, személyes tárgyakhoz

Szövött anyag, 65 % poliészter, 35 % pamut 
CORDURA® 100 % poliamid

270 g/m², CORDURA® 210 g/m²
44/46, 48/50, 52/54, 56/58, 60/62
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RANGER W04

0201 9401

WOODY W02

0201 9401

MEN’S

MEN’S

40°
WASH

60°
WASH

01 01

01 01

MEN’S

MEN’S

40°
WASH

60°
WASH

kalapács hurok

többfunkciós zseb

 - telefonhoz, tollakhoz, 

személyes tárgyakhoz

CORDURA® 

térd és zseb körül

csattal állítható 

rugalmas pántok

oldalt gombolható 

derékrész

Kantáros munkanadrág férfi

gombokkal állítható gumis derékrész
oldalt gombbal záródik
állítható pántok elasztikus részekkel és kapoccsal 
14 muntifunkcionális zseb
megerősített anyag a térdeknél 
műanyag D-gyűrű és karabiner kulcsoknak és kártyáknak
kalapács hurok
duplavarrás az extra tartósság érdekében
fényvisszaverő elemek
erősen ellenálló CORDURA® anyag 01 színben

Kantáros munkanadrág férfi

gombokkal állítható gumis derékrész
oldalt gombbal záródik
állítható pántok elasztikus részekkel és kapoccsal 
8 muntifunkcionális zseb
megerősített anyag a térdeknél és az ülepnél
műanyag D-gyűrű és karabiner kulcsoknak és kártyáknak
kalapács hurok
duplavarrás az extra tartósság érdekében
fényvisszaverő elemek

Szövött anyag, 100 % pamut
270 g/m²

44/46, 48/50, 52/54, 56/58, 60/62

csattal állítható 

rugalmas  pántok

oldalt gombolható derékrész

kalapács hurok

kétrétegű anyag  

a térd és a fenék körül

többfunkciós zseb 

- telefonhoz, tollakhoz, 

személyes tárgyakhoz

Szövött anyag, 65 % poliészter, 35 % pamut 
CORDURA® 100 % poliamid

270 g/m², CORDURA® 210 g/m²
44/46, 48/50, 52/54, 56/58, 60/62
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WOODY W51

0201 9401
01 01

MEN’S

60°
WASH

WOODY W52

0201 9401

MEN’S

60°
WASH

01 01

WOODY W01

0201 9401
01 01

MEN’S

60°
WASH

WOODY W05

0201 9401

MEN’S

60°
WASH

01 01

fedett műanyag cipzár teljes hosszban
hátrész letűzéssel
8 muntifunkcionális zseb
fedett alsó zsebek takarással és cipzáros rejtett zsebek
bordás kötésű ujjvégek 3 % elasztánnal
alsó szegély elasztikus szalaggal
műanyag D-gyűrű és karabiner kulcsoknak és kártyáknak
duplavarrás az extra tartósság érdekében
fényvisszaverő elemek

kabát férfi

Szövött anyag, 100 % pamut
270 g/m²

44/46, 48/50, 52/54, 56/58, 60/62

zárt többfunkciós zseb - 

telefonhoz, tollakhoz,

 személyes tárgyakhoz

a gallér és a fedél 

patenttal

akasztó

fedett műanyag cipzár teljes hosszban
hátrész letűzéssel
8 muntifunkcionális zseb
fedett alsó zsebek takarással és cipzáros rejtett zsebek
alsó szegély elasztikus szalaggal
műanyag D-gyűrű és karabiner kulcsoknak és kártyáknak
duplavarrás az extra tartósság érdekében
fényvisszaverő elemek

Munkamellény férfi

Szövött anyag, 100 % pamut
270 g/m²

44/46, 48/50, 52/54, 56/58, 60/62

zárt többfunkciós 

zseb - telefonhoz, tollakhoz, 

személyes tárgyakhoz

a gallér és a fedél 

patenttal rögzíthető

akasztó

Munkanadrág férfi

övrész elasztikus oldalakkal
7 muntifunkcionális zseb
megerősített anyag a térdeknél és az ülepnél
műanyag D-gyűrű és karabiner kulcsoknak és kártyáknak
kalapács hurok
duplavarrás az extra tartósság érdekében
fényvisszaverő elemek

kalapács hurok

kétrétegű anyag  

a térd és a fenék körül

többfunkciós zseb - telefonhoz, 

tollakhoz, személyes tárgyakhoz

Szövött anyag, 100 % pamut
270 g/m²

44/46, 48/50, 52/54, 56/58, 60/62

Rövidnadrág férfi

övrész elasztikus oldalakkal
7 muntifunkcionális zseb
megerősített anyag az ülepnél
műanyag D-gyűrű és karabiner kulcsoknak és kártyáknak
kalapács hurok
duplavarrás az extra tartósság érdekében
fényvisszaverő elemek

kalapács hurok

kétrétegű anyag  

a fenék körül

többfunkciós zseb - telefonhoz, 

tollakhoz, személyes tárgyakhoz

Szövött anyag, 100 % pamut
270 g/m²

44/46, 48/50, 52/54, 56/58, 60/62
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RESIST HEAVY POLO R20

RESIST HEAVY POLO R21

00 94 01 02 05 06 04 11 07

00 94 01 02 05 06 04 11 07

MEN’S

60°
COLOR

95°
WHITE

DUO

WOMEN’S

60°
COLOR

95°
WHITE

DUO

NEW PRODUCT

NEW PRODUCT

NEW PRODUCT

ELŐPRÉSELT PAMUT
A pamuttermékek gyártási folyamata során csökken a szál közötti tér, ami megszünteti az anyag zsugorodásának 
kockázatát a mosási és szárítási ciklus alatt. Ez a folyamat lehetővé teszi a végtermék magas hőmérsékleten történő 
mosását a szennyeződések és a baktériumok eltávolítása céljából.

előpréselt, magas hőmérsékleten ellenálló pamut
mosható 95 ° C-on (fehér) és 60 ° C-on (színes)
oldalvarrás hasítékkal
1:1 bordás kötésű gallérral és ujjvégekkel
gombolópánt 3 gombbal a szövet színében
belső nyakkivágás szalaggal díszítve
vállaknál rögzítő varrással
különálló zseb a könnyebb emblémázáshoz

 galléros póló férfi 

galléros póló női

Pique, 100 % előpréselt pamut 
200 g/m2, S - 4XL

előpréselt, magas hőmérsékleten ellenálló pamut
mosható 95 ° C-on (fehér) és 60 ° C-on (színes)
szűkített szabás oldalvarrás hasítékkal
1:1 bordás kötésű gallérral és ujjvégekkel
keskeny gombolópánt 4 gombbal a szövet színében
belső nyakkivágás szalaggal díszítve
vállaknál rögzítő varrással
különálló zseb a könnyebb emblémázáshoz

Pique, 100 % előpréselt pamut
200 g/m2, XS - 3XL

KÜLÖNÁLLÓ ZSEB A KÖNNYEBB EMBLÉMÁZÁSHOZ
Külön csomagolt zsebbel szállítjuk a könnyebb emblémázás érdekében. 
A nyomás vagy a hímzés még soha nem volt ilyen egyszerű!

Új termék. További információt a készletre érkezésről kereskedelmi osztályunk nyújt.
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01

RESIST LS R05

RESIST R01

RESIST R02

00 94 01 02 05 06 04 11 07

00 94 01 02 05 15 06 95 04 11 07

00 94 01 02 05 15 06 95 04 11 07 47

60°
COLOR

95°
WHITE

MEN’S

60°
COLOR

95°
WHITE

DUO

UNISEX

WOMEN’S

60°
COLOR

95°
WHITE

DUO

RESIST HEAVY R03

RESIST HEAVY R04

00 94 01 02 05 06 04 11 07

00 94 01 02 05 06 04 11 07

MEN’S

60°
COLOR

95°
WHITE

DUO

WOMEN’S

60°
COLOR

95°
WHITE

DUO

STREET LS 130

00 01 02

14

06

01

23

6714 01 67

05 1194
010101

NEW COLOUR

UNISEX

NEW COLOUR

előpréselt, magas hőmérsékleten ellenálló pamut
mosható 95 °C-on (fehér) és 60 °C-on (színes)
oldalvarrással
1:1 bordás kötésű nyakszegély
megerősített vállpánt
hosszú ujjú mandzsetta
1: 1 bordás kötött mandzsetta

unisex póló

előpréselt, magas hőmérsékleten ellenálló pamut
mosható 95 °C-on (fehér) és 60 °C-on (színes)
oldalvarrással
1:1 bordás kötésű nyakszegély
megerősített vállpánt

férfi póló

női póló

Single Jersey, 100 % előpréselt pamut
160 g/m2, S - 3XL

Single Jersey, 100 % előpréselt pamut,
160 g/m2, S - 4XL

előpréselt, magas hőmérsékleten ellenálló pamut
mosható 95 °C-on (fehér) és 60 °C-on (színes)
íves szabású, oldalvarrással
1:1 bordás kötésű nyakszegély
megerősített vállpánt
rövidített ujjak

Single Jersey, 100 % előpréselt pamut,
160 g/m2, S - 3XL

előpréselt, magas hőmérsékleten ellenálló pamut
mosható 95 °C-on (fehér) és 60 °C-on (színes)
oldalvarrással
1:1 bordás kötésű nyakszegély
megerősített vállpánt

férfi póló

női póló

Single Jersey, 100 % előpréselt pamut,
200 g/m2, S - 4XL

előpréselt, magas hőmérsékleten ellenálló pamut
mosható 95 °C-on (fehér) és 60 °C-on (színes)
íves szabású, oldalvarrással
1:1 bordás kötésű nyakszegély
megerősített vállpánt
rövidített ujjak

Single Jersey, 100 % előpréselt pamut,
200 g/m2, S - 3XL

kétszínű tervezéssel (kivéve a 00, 01, 05 színt)
oldalvarrással
1:1 bordás kötésű keskeny nyakszegély 5 % elasztánnal
hátsó nyakszegély belső oldala különböző anyagból
hosszú, raglán ujjú mandzsettával
1: 1 bordás mandzsetta 5 % elasztánnal

hosszú ujjú férfi póló

Single Jersey, 100% pamut
180 g/m2, M - 2XL

Új szín. További információt a készletre érkezésről kereskedelmi osztályunk nyújt.
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RESERVE R22

RESERVE R23

MEN’S

DUO

WOMEN’S

DUO

BASE R06

RECALL R07

00 01 02 05 06 11 07

UNISEX

UNISEX

12*

00 01 02 05 06 11 0712*

00 01 02 05 06 11 0712*

00 01 02 05 06 11 0712*

40°
WASH

40°
WASH

40°
WASH

40°
WASH

30°
WASHCOLOUR 12

30°
WASHCOLOUR 12

30°
WASHCOLOUR 12

30°
WASHCOLOUR 12

COLORMIX 109

07

0102

14 44

01

16

01

62

01

04

01

11

0107

01

UNISEX

0102 01 0101 01 0107 0101
94

NEW COLOUR

NEW COLOUR

* Szín esetében az anyagösszetétel eltérő: szín 12 - 85 % pamut, 15 % viszkóz* Szín esetében az anyagösszetétel eltérő: szín 12 - 85 % pamut, 15 % viszkóz

tartós, munkaruhaként is megfelel
oldalvarrással
1:1 bordás kötésű gallér és ujjvégek dupla dombornyomott bordacsíkkal díszítve
gombolópánt 3 gombbal a szövet színében
belső nyakkivágás szalaggal díszítve
vállaknál rögzítő varrással

 galléros póló férfi

galléros póló női

Pique, 65 % pamut, 35 % poliészter
200 g/m2, S - 3XL

tartós, munkaruhaként is megfelel
szűkített szabás oldalvarrással
1:1 bordás kötésű gallér és ujjvégek dupla dombornyomott bordacsíkkal díszítve
keskeny gombolópánt 5 gombbal a szövet színében
belső nyakkivágás szalaggal díszítve
vállaknál rögzítő varrással

Pique, 65 % pamut, 35 % poliészter
200 g/m2, XS - 2XL

tartós, munkaruhaként is megfelel
oldalvarrás nélkül
1:1 bordás kötésű nyakszegély
váll vállszalaggal megerősítve

póló unisex

póló unisex

Single Jersey, 100 % pamut
160 g/m2, S - 6XL (6XL csak ezekben a színekben érhető el: 00, 01)

tartós, munkaruhaként is megfelel
oldalvarrás nélkül
1:1 bordás kötésű nyakszegély 5 % elasztánnal
váll vállszalaggal megerősítve

Single Jersey, 100 % pamut
200 g/m2, S - 6XL (6XL csak ezekben a színekben érhető el: 00, 01)

kétszínű tervezéssel
oldalvarrással
vízszintes elválasztás varrással
1:1 bordás kötésű keskeny nyakszegély 5 % elasztánnal
váll vállszalaggal megerősítve

unisex póló

Single Jersey, 100% pamut
200 g/m2, S - 3XL

Új szín. További információt a készletre érkezésről kereskedelmi osztályunk nyújt.
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EFFECT 530

JACKET HI-Q 506

94 01 02 05 06 11 07

00 94 01 02 05 06 11 0736 69 23

RIP STOP

232736 6993

UNISEX

40°
WASH

ANTIPILLING

UNISEX

40°
WASH

ANTIPILLING

01
01

01
01

01
01

01
01

01
01

01
01

01
01

01
01

01
01

01
01

01
01

01
01

01
01

01
01

01
01

01
01

01
01

01
01

01
01

01
01

01
01

01
01

01
01

NEXT 518

00 36 94 01 02 05 14 9506 3962 11 07 23 49

UNISEX

40°
WASH

ANTIPILLING

JACKET 501

JACKET 504

00 94 01 02 05 06 11 0736 69 9562 2314

MEN’S

DUO

WOMEN’S

DUO

40°
WASH

ANTIPILLING

40°
WASH

ANTIPILLING

00 94 01 02 05 06 11 0736 9562 2314

69

39

hőtartó anyag
vállrészen és könyökén víz- és kopásálló szövet
beslő nyakszegély saját színű anyagból
műanyag cipzár teljes hosszban
zsebek műanyag cipzárral
mandzsettás ujjvégek
alsó szegély elasztikus húzózsinórral
bolyhosodás ellen kezelve mindkét oldalán

Polár unisex

Polár unisex

Polár, 100 % poliészter, bolyhosodás ellen kezelve; 
kiegészítő anyag: szövött anyag, 100 % poliamid

360 g/m2, S - 3XL

hőtartó anyag
vállrészen víz- és kopásálló szövet
műanyag cipzár teljes hosszban
zsebek műanyag cipzárral
alsó szegély elasztikus szalaggal
állítható ujjvégek tépőzárral
bolyhosodás ellen kezelve a külső oldalon

Polár, 100 % poliészter, bolyhosodás ellen kezelve
Kiegészítő anyag: Rip Stop, 100 % poliamid, belső PU bevonat

360 g/m2, S - 3XL

Nagyon erős, rendszeresen ismétlődő sávokkal. Ebben a vékony szövetben vastag lánc- és vetülékfonalak 
vannak összefonva 5-8 mm-es intervallumokban. A felület egy rácsos szerkezet hatását adja. Ez a képzeletbeli 
rács jelentősen megnöveli az anyag elrepedési és szakadási ellenállását.

hőtartó anyag
teljes hosszúságú cipzárral
rejtett zsebek cipzárral
alsó szegély elasztikus húzózsinórral
bolyhosodás ellen kezelve a külső oldalon

Polár mellény unisex

Polár, 100 % poliészter, bolyhosodás ellen kezelve
280 g/m2, XS - 4XL (4XL csak ezekben a színekben érhető el 00, 01, 02, 05, 23)

hőtartó anyag
műanyag cipzár teljes hosszban
zsebek műanyag cipzárral
alsó szegély elasztikus húzózsinórral
ujjvégek elasztikus szalaggal
bolyhosodás ellen kezelve a külső oldalon

Polár férfi 

Polár női

Polár, 100 % poliészter, bolyhosodás ellen kezelve,
280 g/m2, S - 4XL (4XL csak ezekben a színekben érhető el 01, 02, 05, 23, 94)

hőtartó anyag
ívelt szabás
műanyag cipzár teljes hosszban
zsebek műanyag cipzárral
alsó szegély elasztikus húzózsinórral
ujjvégek elasztikus szalaggal
bolyhosodás ellen kezelve a külső oldalon

Polár, 100 % poliészter, bolyhosodás ellen kezelve
280 g/m2, XS - 2XL

207 208



R
IM

E
C
K
®

R
IM

E
C
K
®

01

C3 C4

CASUAL 550

84 80

40°
WASH

SOFTSHELL

01
01

01
01

MEN’S

BODY WARMER 509

01 02 06 07

3636 3636
01
01

01
0101

01
01

01
01

94 05 69

UNISEX

NEW COLOUR

01
01

01
01

NEW COLOUR

NEW COLOUR

NEW CUT

softshell kabát férfi

2-régetű softshell
kötött anyag és polár kombinációja
fordított cipzár teljes hosszban
állítható ujjvégek tépőzárral
zsebek fordított cipzárral
ujjzseb
2 belső zseb
kontraszt elemek
belső polár bolyhosodás ellen kezelve

Kötött-softshell: 100 % poliészter; mikro polár - 100 % poliészter 
Softshell: 96 % poliészter, 4 % elasztán;mikro polár - 100 % poliészter 
Bélés: 100 % poliészter

350 g/m2, S - 3XL

műanyag cipzár teljes hosszban állvédővel
alsó szegély elasztikus húzózsinórral
rejtett zsebek 
belső mellzseb
különleges softshell ívelt, hátul kissé hosszított alj
oldalrészen hozzáférés az emblémázáshoz
kontraszt elemek
polár bélés bolyhosodás ellen kezelve

férfi mellény

Rip Stop, 100 % poliamid, belső ezüst bevonat
bélés: polár, 100 % poliészter, bolyhosodás ellen kezelve

300 g/m², S - 3XL

Új szín. További információt a készletre érkezésről kereskedelmi osztályunk nyújt.
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HV DROP 5V3

EN ISO 20471
EN ISO 13688

2, 3
97 98

UNISEX

BREATHABLE

WATERPROOF

WINDPROOFjólláthatósági ruházat két színű kivitelben
3-régetű softshell membránnal
vízálló, lélegző, fluoreszkáló anyag
szegmentált fényvisszaverő szalagok
egyrétegű hátsó rész
fordított cipzár teljes hosszban állvédővel
állítható ujjvégek tépőzárral
rejtett zsebek fordított cipzárral
mellzsebek 
belső mellzseb hozzáféréssel az emblémázáshoz
szegett, hátul kissé hosszított alj
alsó szegély elasztikus húzózsinórral
akasztó
belső polár bolyhosodás ellen kezelve
tanúsítvány az EN ISO 20 471,  2. (M-L), 3. (XL-4XL) osztály, és EN ISO 13 688 szabványok szerint

softshell kabát férfi

Softshell: 100 % poliészter; légáteresztő membrán; mikropolár: 100 % poliészter, 
vízállóság 14 000 mm, légáteresztőképesség 2 000 g/m²/24 óra

300 g/m2, M - 4XL

SZEGMENTÁLT CSÍKOK
A fényvisszaverő csíkok javítják a láthatóságot éjszaka és a rossz optikai körülmények között. A munkavédelmi ruházatra való 
használatra tervezték, szem előtt tartva, hogy rugalmasságával a mozgás teljes tartományát megőrizze. Ezeket a csíkokat hővel rögzítik, 
nagyon jól bírják a mosást.
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EN ISO 20471
EN ISO 13688

3

EN ISO 20471
EN ISO 13688

3

HV ESSENTIAL 4V6

HV FLEECE JACKET 5V1

97 98

97 98

40°
WASH

UNISEX

40°
WASH

UNISEX

ANTIPILLING

233

1

2

EN 343+A1
EN ISO 20471
EN ISO 13688

without 
sleeves

3
1

3 1

with 
sleeves

with 
sleeves

EN ISO 20471
EN ISO 13688

2

with 
sleeves

HV GUARD 4 in 1 5V2

97 98

WINDPROOF

WATERPROOF

BREATHABLE

TAPED

40°
WASH

4 IN 1 

UNISEX

02

02 02
02

ANTIPILLING44inin11

jólláthatósági ruházat
sima, fl uoreszkáló anyag
bolyhos belső oldal
tanúsított 3M fényvisszaverő csíkok
egyenes szabás oldalvarrással
1:1 bordás kötésű alsó szegély, mandzsetták és nyakrész
tanúsítvány az EN ISO 20471 (3. osztály) és EN ISO 13688 szabványok szerint

Felső unisex

Polár unisex

Futter, bolyhos belső oldal 
100 % poliészter, 3M fényvisszaverő csíkok

300 g/m2, M - 3XL

jólláthatósági ruházat
hőtartó, fl uoreszkáló anyag
tanúsított 3M fényvisszaverő csíkok
műanyag cipzár teljes hosszban, 01 színben
rejtett zsebek műanyag cipzárral
alsó szegély elasztikus húzózsinórral
ujjvégek elasztikus szalaggal
bolyhosodás ellen kezelve a külső oldalon
tanúsítvány az EN ISO 20471 (3. osztály) és EN ISO 13688 szabványok szerint

Polár, 100 % poliészter, bolyhosodás ellen kezelve
3M fényvisszaverő csíkok

280 g/m2, M - 3XL

jólláthatósági ruházat
4 az 1-ben multifunkcionális használat duplaszínű dizájnnal

kabát unisex

Külső dzseki: Oxford, 100 % poliészter PU felületi kezeléssel, 
3M fényvisszaverő csíkok

210 g/m²
Belső polár: 100 % poliészter, 3M fényvisszaverő csíkok, 
bolyhosodás ellen kezelve mindkét oldalon

280 g/m2, M - 4XL

Külső dzseki:
tartós fl uoreszkáló anyag
tanúsított 3M fényvisszaverő csíkok
fedett műanyag cipzár teljes hosszban
eltávolítható kapucni megerősített felső résszel, rejtve a gallérban
elasztikus húzózsinór a kapucniban és az alsó szegélynél
eltávolítható ujjak
ujjvégek elasztikus szalaggal, tépőzárral állíthatók
belső fedett zsebek és oldalzsebek
mellzseb cipzár nélkül
zseb kártyáknak és tollaknak
ragasztott illesztések
hátsó részen hozzáférés az emblémázáshoz
tanúsítvány az EN ISO 20471 (2. és 3. osztály), EN 343+A1 
(1.-3. osztály) és EN ISO 13688 szabványok szerint

Belső polár:
eltávolítható belső polár dzseki
hőtartó, fl uoreszkáló anyag
tanúsított 3M fényvisszaverő csíkok
műanyag cipzár teljes hosszban
zsebek műanyag cipzárral
elasztikus szegély
bolyhosodás ellen kezelve mindkét oldalán
tanúsítvány az EN ISO 20471 (3. osztály) és EN ISO 13688 szabványok szerint
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EN ISO 20471
EN ISO 13688

2

EN ISO 20471
EN ISO 13688

2

EN ISO 20471
EN ISO 13688

2

HV DRY 1V8

HV PROTECT 1V9

HV RUNWAY 2V9

97 98

97 98

97 98

UNISEX

EXTRA DRY

40°
WASH

UNISEX

40°
WASH

UNISEX

40°
WASH

jólláthatósági ruházat
gyorsan száradó fluoreszkáló anyag
szegmentált fényvisszaverő csíkok
szabás oldalvarrással
1:1 bordás kötésű nyakszegély
megerősített vállpánt
tanúsítvány az EN ISO 20471 (2. osztály) és EN ISO 13688 szabványok szerint

Póló unisex

jólláthatósági ruházat
fluoreszkáló poliészter a külső oldalon
pamut a belső oldalon
tanúsított 3M fényvisszaverő csíkok
szabás oldalvarrással
1:1 bordás kötésű nyakszegély
megerősített vállpánt
tanúsítvány az EN ISO 20471 (2. osztály) és EN ISO 13688 szabványok szerint

Póló unisex

Galléros piqué póló unisex

Rácskötött, 100 % poliészter, szegmentált fényvisszaverő csíkok
150 g/m2, S - 3XL

Interlock pique, 55 % pamut, 45 % poliészter, 3M fényvisszaverő csíkok
175 g/m2, S - 3XL

jólláthatósági ruházat
fluoreszkáló poliészter a külső oldalon
pamut a belső oldalon
tanúsított 3M fényvisszaverő csíkok
oldalvarrással
1:1 bordás kötésű gallér kontraszt csíkkal
gombolópánt 3 gombbal a szövet színében
belső nyakkivágás szalaggal díszítve
vállaknál rögzítő varrással
tanúsítvány az EN ISO 20471 (2. osztály) és EN ISO 13688 szabványok szerint

Interlock pique, 55 % pamut, 45 % poliészter, 3M fényvisszaverő csíkok
175 g/m2, S - 3XL
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HV TWISTER 3V8

HV PRACTIC 5V9

HV REFLEX 3V5

HV BRIGHT 9V3, 9V4

HV ENERGY 9V2

97 98 EN ISO 20471
EN ISO 13688

2

97 98

EN 1150

97 98

97 98

97

EXTRA DRY

UNISEX

40°
WASH

UNISEX

40°
WASH

KIDS

UNISEX

40°
WASH

KIDS

UNISEX

40°
WASH

UNISEX

ANTIPILLING

SHIELD A99
UNISEX

01
EN 14404 + A1
(type 2 only with W07, W08, W09)

1

körkörös szabás 
gyorsan száradó fl uoreszkáló anyag
fényvisszaverő csíkok
varrott végek
többcélú használat (variációk a csomagoláson feltüntetve)
50 × 26 cm

Kendő unisex

2 az 1-ben - sapka és nyakmelegítő
hőtartó, fl uoreszkáló anyag
állítható húzózsinór egyik oldalon 01 színben
bolyhosodás ellen kezelve a külső oldalon

Polár sapka unisex

Sapka unisex

Single Jersey, 100 % poliészter, fényvisszaverő csíkok
190 g/m2, uni

Polár, 100 % poliészter, bolyhosodás ellen kezelve,
240 g/m2, uni, fejkerület 55 cm

hatpaneles szabás
gyorsan száradó fl uoreszkáló anyag
fényvisszaverő csík a felső és a záró részen
összekapcsolt 2 első panel
varrott, enyhén hajlított felső rész
hímzett légáteresztő lyukak
nedvszívó pánt
tépőzárral állítható méret

Szövött anyag, 50 % pamut, 50 % poliészter, fényvisszaverő csíkok
240 g/m2, állítható

jólláthatósági ruházat
tépőzárral zárható
szegély 01 színben
fényvisszaverő csíkok
tanúsítvány az EN ISO 20471 (2. osztály) és EN ISO 13688 szabványok szerint (9V3)
tanúsítvány az EN ISO 1150 szabvány szerint (9V4)

Munkamellény unisex/gyerek

Hátizsák gyerek/unisex

Lánckötés, 100 % poliészter, fényvisszaverő csíkok
120 g/m2, M (160 - 176 cm), 2XL (184 - 192 cm)

4-6 év/104-128 cm, 6-8 év/116-140 cm

fl uoreszkáló anyag
húzózsinórral zárható
2 poliészter húzózsinór szürke színben
fényvisszaverő csík
fényvisszaverő elemek az alsó sarkakon
belső cipzáros zseb 20 x 23 cm
tornazsák mérete 45 x 34 cm

Oxford, 100 % poliészter, fényvisszaverő csík
70 - 80 g/m2, uni

térdvédők unisex

könnyű, ergonomikus kialakítású
térdzsebbe helyezhető
alkalmas térdelve végzett munkához
átszúrás elleni védelem

100 % polietilén, uni, 1cs = 1pár, 170 x 240 mm (rövidíthető)

 (9V4)
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