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Újdonság. További információt a készletre érkezésről a kereskedelmi osztály nyújt. 

Sávolykötés, 100 % pamut, 270 g/m2

46 - 48 (S), 50 - 52 (M), 54 - 56 (L), 

58 - 60 (XL), 62 - 64 (2XL)

  normál unisex rövid munkanadrág
  fényvisszaverő csík a hátsó részen
  derékrész oldalt elasztikus betéttel
  dupla réteg a hátsó részen a hosszabb élettartamért
  kalapácstartóval
  multifunkciós zsebek

Single Jersey, 

100 % előpréselt pamut, 160 g/m2

S - 3XL

Single Jersey, 

100 % előpréselt pamut, 160 g/m2

S - 4XL

  nagy ellenállóságú férfi  póló minőségi előpréselt pamutból
  oldalvarrással
  mosási hőmérséklet: fehér 95°C, színes 60°C
  kerek nyakszegély
  1:1 bordás kötésű nyakszegély
  megerősített vállpánt

  nagy ellenállóságú női póló minőségi előpréselt pamutból
  karcsúsított, oldalvarrással
  mosási hőmérséklet: fehér 95°C, színes 60°C
  kerek nyakszegély
  1:1 bordás kötésű nyakszegély
  megerősített vállpánt

1:1 bordás kötésű 

nyakszegély

mosási hőmérséklet

fehér 95°C

színes 60°C

előpréselt pamut

derékrész oldalt 

elasztikus betéttel

multifunkcionális 

zsebek

fényvisszaverő 

csíkok hátul

1:1 bordás kötésű 

nyakszegély

mosási hőmérséklet

fehér 95°C

színes 60°C

előpréselt pamut

A RIMECK® derekas és kantáros munkanadrágok, mellények és kabátok 

minőségi, magasabb grammsúlyú anyagokból készülnek, amelyeket 

CORDURA® szövettel egészítettünk ki. Ehhez hasonló kültéri ruházatot 

használ például a hadsereg is. Az anyag strapabírósága ellenére kényelmet 

is biztosít, valamint magas szakítószilárdságot és ellenállást a kopással 

szemben, mellyel hosszútávon megőrzi előnyös tulajdonságait.
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Vászonkötés, 65 % poliészter, 35 % pamut, 270 g/m²

(CORDURA® 100 % PAD, 210 g/m²)

46 - 48 (S), 50 - 52 (M), 54 - 56 (L), 

58 - 60 (XL), 62 - 64 (2XL)

Újdonság. További információt a készletre érkezésről a kereskedelmi osztály nyújt. 

  speciális unisex rövid munkanadrág
  fényvisszaverő csík a hátsó részen
  derékrész oldalt elasztikus betéttel
  dupla réteg a hátsó részen a hosszabb élettartamért
  kalapácstartóval
  multifunkciós zsebek fekete CORDURA® 
betételemekkel

Single Jersey, 

100 % előpréselt pamut, 200 g/m2

S - 3XL

Single Jersey, 

100 % előpréselt pamut, 200 g/m2

S - 4XL

  nagy ellenállóságú férfi  póló minőségi
előpréselt pamutból magas grammsúllyal
  oldalvarrással
  mosási hőmérséklet: fehér 95°C, színes 60°C
  kerek nyakszegély
  1:1 bordás kötésű nyakszegély
  megerősített vállpánt

   nagy ellenállóságú női póló minőségi
előpréselt pamutból magas grammsúllyal
  karcsúsított, oldalvarrással
  mosási hőmérséklet: fehér 95°C, színes 60°C
  kerek nyakszegély
  1:1 bordás kötésű nyakszegély
  megerősített vállpánt

1:1 bordás szegély

nyakszegély

mosási hőmérséklet

fehér 95°C

színes 60°C

előpréselt pamut

hátul 

fényvisszaverő 

multifunkcionális 

zsebek fekete 

CORDURA® anyaggal

derékrész oldalt 

elasztikus betéttel

1:1 bordás kötésű

nyakszegély

mosási hőmérséklet

fehér 95°C

színes 60°C

előpréselt pamut
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Újdonság. További információt a készletre érkezésről a kereskedelmi osztály nyújt. 

Single Jersey, 

100 % előpréselt pamut, 160 g/m2

S - 4XL

  nagy ellenállóságú unisex póló 
minőségi előpréselt pamutból
  egyenes szabás oldalvarrással
  mosás: fehér 95°C, színes 60°C
  kerek nyakkivágás
  mandzsetta és nyakszegély 
1:1 bordás kötésű anyagból
  megerősített vállpánt

mosási hőmérséklet

fehér 95°C

színes 60°C

előpréselt 

pamut

mandzsetta és

nyakszegély 1:1 bordás

kötésű anyagból

szegélyezett kerek nyakkivágás ujjak végén mandzsetta

195

®



 WOODY W51

 WOODY W01

02/01

02/01 94/01

94/01

600

600

WOODY
KO L L E KC I Ó

Sávolykötés, 

100 % pamut, 270 g/m²

46 - 48 (S), 50 - 52 (M), 54 - 56 (L),

58 - 60 (XL), 62 - 64 (2XL)

normál munkakabát gallérral
elöl cipzárral záródik, hajtókával védve
akasztófüllel ellátva
többfunkciós zsebek, akasztók
fényvisszaverő csíkokkal
mandzsetták elasztikus anyagból
bővebb hátrész tűzött hajtásokkal
alsó szegély oldalt elasztikus betéttel

normál derekas munkanadrág
derékrész oldalt elasztikus betéttel
multifunkciós zsebekkel, karabínerekkel
dupla réteg a térdnél és az ülepnél 
a tartósságért
kalapácstartóval
térd alatt vízszintes láthatósági szalag

többfunkciós

 zsebek

többfunkciós

zsebek

fényvisszaverő 

elemek

fényvisszaverő elemek

akasztófüllel

ellátva

derékrész oldalt 

elasztikus betéttel

elasztikus

mandzsetta

dupla réteg

Sávolykötés, 

100 % pamut, 270 g/m²

46 - 48 (S), 50 - 52 (M), 54 - 56 (L),

58 - 60 (XL), 62 - 64 (2XL)

197



 WOODY W52

02/01 94/01

600

normál munkamellény gallérral
elöl cipzárral záródik, hajtókával védve
akasztófüllel ellátva
többfunkciós zsebek, akasztók
fényvisszaverő csíkokkal
bővebb hátrész tűzött hajtásokkal
alsó szegély oldalt elasztikus betéttel

többfunkciós

 zsebek

fényvisszaverő 

elemek

akasztófüllel

 ellátva

elasztikus

alsó szegély

fényvisszaverő elemek

akasztófüllel ellátva

elasztikus alsó szegély

többfunkciós zsebek

Sávolykötés, 

100 % pamut, 270 g/m²

46 - 48 (S), 50 - 52 (M), 54 - 56 (L),

58 - 60 (XL), 62 - 64 (2XL)
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 WOODY W02

94/0102/01
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Sávolykötés, 

100 % pamut, 270 g/m²

46 - 48 (S), 50 - 52 (M), 54 - 56 (L),

58 - 60 (XL), 62 - 64 (2XL)

normál kantáros munkanadrág 
műanyag csattal állítható 
rugalmas vállpánt
multifunkciós zsebekkel, karabínerrel
gombokkal állítható, hátul gumis derékrész
dupla réteg a térdnél és az ülepnél 
a tartósság érdekében
láthatósági szalag vízszintesen a térd alatt

rugalmas vállpánt

dupla réteg

műanyag csattal 

állítható vállpánt

fényvisszaverő csík

gombbal

állítható derékrész

gombbal állítható derékrész többfunkciós zsebek
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  RANGER W53

  RANGER W03

02/01

02/01

94/01

94/01

400

400

RANGER

speciális munkakabát álló gallérral
elöl cipzárral záródik, hajtókával védve
akasztófüllel ellátva
többfunkciós zsebek, akasztók
fényvisszaverő csíkokkal
rejtett mandzsetták elasztikus anyagból
bővebb hátrész tűzött hajtásokkal
patenttal állítható alsó szegély
fekete CORDURA® betételemekkel

speciális derekas munkanadrág
derékrész oldalt elasztikus betéttel
multifunkciós zsebekkel, karabínerrel
dupla réteg a térdnél és az ülepnél 
a tartósság miatt
kalapácstartóval
térd alatt függőleges láthatósági szalag
fekete CORDURA® betételemekkel

többfunkciós

 zsebek

többfunkciós

 zsebek

CORDURA®

fényvisszaverő elem

akasztófüllel

ellátva

derékrész oldalt 

elasztikus betéttel

elasztikus

mandzsetta

CORDURA®

Vászonkötés, 65 % poliészter,

35 % pamut, 270 g/m²

(CORDURA® 100 % PAD, 210 g/m²)

46 - 48 (S), 50 - 52 (M), 54 - 56 (L), 

58 - 60 (XL), 62 - 64 (2XL)

Vászonkötés, 65 % poliészter, 

35 % pamut, 270 g/m²

(CORDURA® 100 % PAD, 210 g/m²)

46 - 48 (S), 50 - 52 (M), 54 - 56 (L), 

58 - 60 (XL), 62 - 64 (2XL)

KO L L E KC I Ó
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  RANGER W54

02/01 94/01

400

speciális munkamellény álló gallérral
elöl cipzárral záródik, hajtókával védve
akasztófüllel ellátva
multifunkciós zsebekkel, karabínerrel
fényvisszaverő csíkokkal
bővebb hátrész tűzött hajtásokkal
alsó szegély mérete patenttal állítható
fekete CORDURA® betételemekkel

többfunkciós

zsebek

fényvisszaverő 

elemek

CORDURA®

3 patenttal

állítható alsó

szegély

fényvisszaverő szalag

CORDURA®

3 patenttal állítható alsó szegély

többfunkciós zsebek

Vászonkötés, 65 % poliészter, 

35 % pamut, 270 g/m²

(CORDURA® 100 % PAD, 210 g/m²)

46 - 48 (S), 50 - 52 (M), 54 - 56 (L), 

58 - 60 (XL), 62 - 64 (2XL)
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  RANGER W04

94/0102/01

400

speciális kantáros munkanadrág
műanyag csattal állítható 
rugalmas vállpánt
multifunkciós zsebekkel, karabínerrel
gombokkal állítható, hátul 
gumis derékrész
dupla réteg a térdnél és az ülepnél 
a tartósság érdekében
láthatósági szalag a szár alsó részén

elasztikus vállpánt

CORDURA®

műanyag csattal 

állítható vállpánt

fényvisszaverő elem

gombbal állítható

derékrész

gombokkal állítható gumis derékrész többfunkciós zsebek

Vászonkötés, 65 % poliészter, 

35 % pamut, 270 g/m²

(CORDURA® 100 % PAD, 210 g/m²)

46 - 48 (S), 50 - 52 (M), 54 - 56 (L), 

58 - 60 (XL), 62 - 64 (2XL)
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400

  JACKET 501

DUO

KO L L E KC I Ó

*3XL csak ezekben a színekben érhető el: 01, 02, 05, 23, 94

  klasszikus szabású polár felső két zsebbel
  külső felülete bolyhosodás ellen kezelve
  ujjvég bevarrt gumiszalaggal
  alja elasztikus zsinórral összehúzható

  karcsúsított szabású polár felső két zsebbel
  külső felülete bolyhosodás ellen kezelve
  ujjvég bevarrt gumiszalaggal
  alja elasztikus zsinórral összehúzható

Polár, 100 % poliészter, 280 g/m2

S - 3XL*

Polár, 100 % poliészter, 280 g/m2

XS - 2XL

a külső rész 

bolyhosodás 

ellen kezelve

két zseb 

rejtett cipzárral

az alsó rész elasztikus 

zsinórral összehúzható

a külső rész 

bolyhosodás 

ellen kezelve

két zseb 

rejtett cipzárral

az alsó rész elasztikus 

zsinórral összehúzható

FLEECE

209



00

36

94

01

02

69

14

23

23

36

94

01

05

05

06

6239 49

400

  JACKET HI-Q 506

400

  NEXT 518

  luxuskivitelű unisex polárdzseki
  elöl cipzáras, sportos kivitel
  rendkívül meleg alapanyagból
  bolyhosodás ellen kezelve
  vállrészen vízhatlan, kopásálló anyaggal díszítve
  oldalsó zsebek rejtett cipzárral
  ujjvégek tépőzárral állíthatóak
  aljában bevarrt széles gumiszalag

Polár, 100 % poliészter, 360 g/m2

Kiegészítő anyag 210T nejlon 

Rip Stop PU bevonattal

S - 3XL

  minőségi unisex mellény
  elöl cipzáras, klasszikus kivitel
  bolyhosodás ellen kezelve
  oldalsó zsebek rejtett cipzárral
  alsó rész rugalmas zsinórral összehúzható

Polár, 100 % poliészter, 280 g/m2

XS - 3XL

a vállak vízhatlan, 

kopásálló anyaggal 

fedve

a külső rész 

bolyhosodás 

ellen kezelve

két zseb 

rejtett cipzárral

az alsó rész elasztikus 

zsinórral összehúzható

a külső rész 

bolyhosodás 

ellen kezelve

két zseb 

rejtett cipzárral

az ujjak tépőzárral 

állíthatóak
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  HV BRIGHT 9V4

  HV RUNWAY 2V9

97 98

400

400

  HV BRIGHT 9V3

97 98

400

  HV PROTECT 1V9

97 9798 98

400

HIGH-VISIBILITY

NEW

NEW Újdonság. További információt a készletre érkezésről a kereskedelmi osztály nyújt. 

Lánckötés, fl uoreszkáló 100 % poliészter, 

120 g/m², Fényvisszaverő szalag

31 (VP 101 – 119 cm), 32 (VP 122 – 134 cm)

jól láthatósági  gyerek mellény
elöl középen tépőzárral záródik
fényvisszaverő szalaggal

EN 1150
jól láthatósági 
védőruha nem

szakmai használatra

Lánckötés, fl uoreszkáló 100 % poliészter, 120 g/m²,

Fényvisszaverő szalag

M (VP 160 - 176 cm), 2XL (VP 184 - 192 cm)

jól láthatósági unisex mellény
elöl középen tépőzárral záródik
fényvisszaverő szalaggal

EN ISO 20 471
Jól láthatósági

ruházat (2. osztály)

EN ISO 13 688
védőruházat

Interlock pique, 55 % pamut, 45 % poliészter, 175 g/m², 

3M fényvisszaverő szalag

S - 3XL

kereknyakú unisex póló fl uoreszkáló színekben
belső pamutréteg a komfortos viselésért
nyakszegély 1:1 bordás kötésű 100% poliészterből
egyenes szabás oldalvarrással
3M fényvisszaverő szalaggal

EN ISO 20 471
Jól láthatósági

ruházat (2. osztály)

EN ISO 13 688
védőruházat

EN ISO 20 471
Jól láthatósági

ruházat (2. osztály)

EN ISO 13 688
védőruházat

Interlock pique, 55 % pamut, 45 % poliészter, 

175 g/m2, 3M fényvisszaverő szalag

S - 3XL

  galléros unisex póló fl uoreszkáló színekben
  belső pamutréteg a komfortos viselésért
  1:1 bordás kötésű gallér díszítő csíkkal
  egyenes szabás oldalvarrással
  3M fényvisszaverő szalaggal

KO L L E KC I Ó
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  HV Polar JACKET 5V1

97 98

  HV ESSENTIAL 4V6

97 98

3

3

400

400

Polár , 100 % poliészter, 280 g/m², 

3M speace fényvisszaverő szalag

M - 3XL

polár kabát fl uoreszkáló színekben
az oldalsó zsebek és az eleje cipzárral záródik
alsó szegélyig érő tasakos zsebek
alja elasztikus zsinórral összehúzható
ujjvégek rejtett gumírozással
akasztófüllel ellátva
külső része bolyhosodás ellen kezelve
3M fényvisszaverő szalaggal

Single Jersey, bolyhos belső oldal, 100 % poliészter,

300 g/m², 3M fényvisszaverő szalag

M - 3XL

vastag pulóver fl uoreszkáló színekben
3M fényvisszaverő szalagokkal
bolyhos belső oldallal
nyakszegély, mandzsetta és alsó szegély
1:1 bordás kötésű anyagból

bordás kötés

elasztikus

zsinórral

állítható

cipzár 

a teljes

hosszon

vállvarrás

3M fényvisszaverő szalag elasztikus zsinórral állítható

3M fényvisszaverő

szalag

EN ISO 20 471
Jól láthatósági

ruházat (3. osztály)

EN ISO 13 688
védőruházat

EN ISO 20 471
Jól láthatósági

ruházat (3. osztály)

EN ISO 13 688
védőruházat
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  HV PRACTIC 5V9   HV REFLEX 3V5

  HV TWISTER 3V8

97 97

97

98

98

300

400

  HV ENERGY 9V2

97 98

300

Polár, 100 % poliészter, 240 g/m²

1 méret

Sávoly, 50 % pamut, 50 % poliészter, 240 g/m²

állítható

Single Jersey, 100 % poliészter, 190 g/m²,

fényvisszaverő szalaggal

1 méret (50 x 26 cm)

körkötött sál fl uoreszkáló színekben
fényvisszaverő szalaggal
mindkét széle szegett
többfunkciós viselési lehetőséggel

fl uoreszkáló, unisex, "2 in 1" polár sapka
(használható körsálként)
felső részen zsinórral összehúzható
külső rész bolyhosodás ellen kezelve

6 paneles baseball sapka fl uoreszkáló színben
fényvisszaverő csík a napellenzőn
mérete tépőzárral állítható
hímzett szellőzőlyukakkal varrva

Oxford, 100 % poliészter, 70 - 80 g/m²,

fényvisszaverő elemekkel

egy méretben (45 x 34 cm)

praktikus hátizsák fl uoreszkáló anyagból
fényvisszaverő szalaggal és -elemekkel a sarkain
két összehúzó zsinórral
cipzáros belső zsebbel
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