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ERGOSAFETY GROUP AE

«Εργασία... εκ του
Aσφαλούς!»
Περίπου 40 χρόνια πριν, ο Γεώργιος Πιτσούνης αποφάσισε να ιδρύσει Εταιρεία, με αντικείμενο τα μέσα ατομικής προστασίας, μια πρωτοποριακή για
τα δεδομένα της εποχής ιδέα. Η εμπειρία του ιδρυτή σε συνδυασμό με τον
ενθουσιασμό, τις καινοτόμες ιδέες και την εργατικότητα της νέας γενιάς,
Αθανασίας Πιτσούνη και Βασιλείου Πιτσούνη, έχουν ως αποτέλεσμα την
δημιουργία το 1999 της εταιρίας ERGO SAFETY EΠΕ.
Έκτοτε η εταιρία, αναπτύσσεται με συνεχείς επενδύσεις σε νέα καινοτόμα
προϊόντα, σε κτιριακές εγκαταστάσεις και ανθρώπινο δυναμικό.
Σήμερα η εταιρία υπό την νέα νομική μορφή ERGOSAFETY GROUP A.E, έχει
υλοποιήσει τους στόχους της και αποτελεί μια σύγχρονη και υγιή επιχείρηση. Εδραιώνοντας την φήμη και το κύρος της στο τομέα των Μέσων Ατομικής Προστασίας, έχει κερδίσει την αναγνώριση της αγοράς και μεταξύ των
ανταγωνιστών της.
Η δραστηριότητα της εταιρίας, γίνεται σε ολοκαίνουργιες ιδιόκτητες εγκαταστάσεις 2.800 τμ στην Επαρχιακή Οδό Κιάτου- Στυμφαλίας, στο Κιάτο
Κορινθίας με εύκολη πρόσβαση, με σύγχρονους αποθηκευτικούς χώρους,
γραφεία, οχήματα και εξοπλισμό.
Βασικά χαρακτηριστικά της σημερινής ERGOSAFETY GROUP A.E είναι η
σταθερότητα και η δυναμική. Τα χαρακτηριστικά αυτά πηγάζουν από την
πολυετή παρουσία στην αγορά, το διαρκώς εξελισσόμενο μέγεθός, τους
2.500 ενεργούς πελάτες πανελλαδικά αλλά και στο εξωτερικό. Επιπλέον
το εξειδικευμένο προσωπικό, το δίκτυο πωλητών σε όλη την Ελλάδα, την
άμεση και ουσιαστική εξυπηρέτηση, την παρακολούθηση των εξελίξεων
των καινοτομιών και των νέων προτύπων στα Μέσα Ατομικής Προστασίας
και η θέση στην συνείδηση των πελατών της.
Η ERGOSAFETY GROUP AE είναι απόλυτα εναρμονισμένη με στο σύστημα ποιότητας και διαχείρισης σύμφωνα τα διεθνή πρότυπα ISO:9001:2015,
εξασφαλίζοντας με αυτό τον τρόπο ποιοτικά χαρακτηριστικά στην εξυπηρέτηση των πελατών και αυστηρούς ελέγχους στην διακίνηση των προϊόντων της.
Με βάση τα παραπάνω χαρακτηριστικά η εταιρία λειτουργεί σήμερα πρωταγωνιστικά στην αγορά με προσήλωση στην ποιότητα των παρεχόμενων
προϊόντων. Αντιπροσωπεύοντας στην Ελλάδα, εταιρίες πρωτοπόρους στην
πολύχρονη έρευνα προϊόντων, στον τομέα προστασίας, ασφάλειας και
υγιεινής των εργαζομένων, παρέχουμε σύγχρονα Μέσα Ατομικής Προστασίας, σε οποιαδήποτε εφαρμογή. (Βιομηχανία, Γεωργία, Διυλιστήρια,
Ένοπλες Δυνάμεις, Δημόσιο, Πυροσβεστική, Τεχνικές Κατασκευές, Βιομηχανία Τροφίμων και πολλά άλλα.)
Η εταιρία διαθέτει πλήρη γκάμα προϊόντων Μέσων Ατομικής Προστασίας, η
οποία είναι διαθέσιμη προς προβολή στο site www.ergosafety.gr.
Εκτιμώντας την έμπρακτη εμπιστοσύνη της αγοράς στην ERGOSAFETY
GROUP AE, η εταιρία, εξακολουθεί να τηρεί ως βασική της επιδίωξη την
απόλυτη «Εργασία… εκ του Ασφαλούς!».
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ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
ΑΝΑΠΝΟΗΣ
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ANAΠNEYΣTΙKA ΠPOTYΠA ΠPOΣTAΣΙAΣ
EN136:1998

Aυτό τo Eυρωπαϊκό πρότυπo καθoρίζει τις ελάχιστες απαιτήσεις
για τις µάσκες oλoκλήρoυ πρoσώπoυ.

EN140:1998

Aυτό τo Eυρωπαϊκό πρότυπo καθoρίζει τις ελάχιστες απαιτήσεις
για τις µάσκες ηµίσεoς πρoσώπoυ και τις µάσκες εvός τετάρτoυ.

EN143:2000

Aυτό τo Eυρωπαϊκό πρότυπo καθoρίζει τηv πρoστασία
στα φίλτρα σωµατιδίωv.

EN149:2001+A1:2009

Aυτό τo Eυρωπαϊκό πρότυπo καθoρίζει τις ελάχιστες απαιτήσεις
για τις φιλτρόµασκες.

EN405:2001+A1:2009

Aυτό τo Eυρωπαϊκό πρότυπo καθoρίζει τις ελάχιστες απαιτήσεις
για τις µάσκες µισoύ πρoσώπoυ µε φίλτρo πoυ είvαι εφoδιασµέvες
µε βαλβίδες και φίλτρα αερίωv ή µεικτά φίλτρα.

EN1146:2005

Aυτό τo Eυρωπαϊκό πρότυπo καθoρίζει τις ελάχιστες απαιτήσεις
για τις αυτόvoµες αvαπvευστικές συσκευές πεπιεσµέvoυ αέρα
αvoικτoύ κυκλώµατoς µε εvσωµατωµέvη κoυκoύλα για διαφυγή.

Aυτό τo Eυρωπαϊκό πρότυπo καθoρίζει τις ελάχιστες απαιτήσεις
EN 12941:1998+Α2:2008 για τις συσκευές διήθησης µε αvεµιστήρα πoυ συµπεριλαµβάvoυv
κράvoς ή κoυκoύλα.

EN14387:2004

Aυτό τo Eυρωπαϊκό πρότυπo αvαφέρεται στα φίλτρα αερίωv
και στα φίλτρα συvδυασµoύ.

KATΗΓOPΙEΣ ΦΙΛTPOMAΣKΩN ΠPOΣTAΣΙA
AΠO ΣΩMATΙ∆ΙA, ΣKONEΣ KAΙ AEPOZOΛ
FFP1

Πρoστασία ως και 4 X EOE * από ρύπoυς χαµηλής τoξικότητας
(γεωργία, βιoµηχαvίες τρoφίµωv, ξυλoυργεία κ.λ.π.)

FFP2

Πρoστασία ως και 12 X EOE * από ρύπoυς χαµηλής καί µέσης
τoξικότητας (χηµικές βιoµηχαvίες, vαυπηγεία, χαλυβoυργεία κ.λ.π.)

FFP3

Πρoστασία ως και 50 X EOE * από ρύπoυς υψηλής τoξικότητας
(κάδµιo, κoβάλτιo, vικέλιo, ραδιεvεργά υλικά κ.λ.π.)
EOE * -=Eπιτρεπόµεvo Όριo Έκθεσης
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ΧPΩMA

TYΠOΣ

ΠPOΣTAΣΙA AΠO:

A
AΧ
B
E
K
CO
Hg
NO
Reactor
P

Oργαvικoί ατµoί και αέρια µε σηµείo βρασµoύ >65°C
Oργαvικoί ατµoί και αέρια µε σηµείo βρασµoύ ≤65°C
Avόργαvoι ατµoί και αέρια (π.χ. Xλώριo, Yδρόθειo, Yδρoκυάvιo)
Aέρια και ατµoί oξέωv (π.χ. ∆ιoξείδιo Θείoυ, Yδρoχλώριo)
Aµµωvία
Movoξείδιo τoυ Άvθρακα
Aτµoί Yδραργύρoυ
Nιτρώδη αέρια συµπεριλ. µovoξείδιo τoυ Aζώτoυ
Pαδιεvεργός lωδίvη
Σωµατίδια

ΦΙΛΤΡΑ SEKUR DIRIN 230

0230-001
230 Α2

0230-002

ΦΙΛΤΡΑ SEKUR ΣΕΙΡΑ 200

230 Β2

200 Α1P1 SP

0200-003

0200-009
200 P3

230 Κ2

230 ΑΒΕΚ P3

0230-009

0200-010

0200-016

0230-020

0230-026

0200-018

0200-021

Στη σειρά
200
ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ
Α1, Κ1,
Β1,
Ε1, ΑΒ
KΑΤΟΠΙΝ
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

0200-022

0230-004

230 P3

0230-030
230 AX

230 Α2P3
COMPACT

Στη σειρά DIRIN
230
ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ
Ε2, Α2P2, B2P2,
ABEK1,
E2, P2, A2B2,
KΑΤΟΠΙΝ
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

200 P2

200 ABEK P3

200 ΑΒΕΚ

200 A1P3

200 A2P3

ΦΙΛΤΡΑ 1/2 ΠΡΟΣΩΠΟΥ CLIMAX ΦΙΛΤΡΑ ΓΙΑ ΚΑΣΚΕΣ ΚΑΙ ΚΡΑΝΗ

0200-023

CLIMAX 755 A1

0200-011

CLIMAX 760 A1

0260-001

KASCO Α2P3
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0260-005

ΑΜΜΟΒΟΛΗΣ 7604

ΦΙΛΤΡΟΜΑΣΚΕΣ
3103-000 CE

Φιλτρόµασκα ERGOΜΑSΚ 3100 PE,
πoλύ ελαφριά, αvατoµική,
για πρoστασία
από αβλαβείς σκόvες.
Συσ/σία: 50 τεµ. / αvά κoυτί
1000 τεµ. / αvά κιβώτιo

3110-001 CE

Φιλτρόµασκα µιας χρήσης
πoλύ ελαφριά,
για πρoστασία
από αβλαβείς σκόvες.
Συσ/σία: 50 τεµ. / αvά κoυτί
1000 τεµ. / αvά κιβώτιo

3103-107 CE EN149:2001
Φιλτρόµασκα FFP1
εvεργoύ άvθρακα.

Συσκευασία: 20τµχ. / αvά κoυτί.
400 τεµ. / αvά κιβώτιo

3103-108 CE EN149:2001
Φιλτρόµασκα FFP1 / V
εvεργoύ άvθρακα,
µε βαλβίδα εκπvoής.

Συσκευασία: 12τεµ. / αvά κoυτί.
240 τεµ. / αvά κιβώτιo
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ΦΙΛΤΡΟΜΑΣΚΕΣ
3103-001 CE EN149:2001 A1:2009

Φιλτρόµασκα
ERGOΜΑSΚ 3103 FFP1,
πoλυστρωµατική, αvατoµική,
µε διπλό ελαστικό ιµάvτα συγκράτησης.
Συσ/σία: 20 τεµ. / αvά κoυτί
400 τεµ. / αvά κιβώτιo

3103-002 CE EN149:2001 A1:2009

Φιλτρόµασκα
ERGOΜΑSΚ 3102 FFP1/V,
πoλυστρωµατική, αvατoµική,
µε διπλό ελαστικό ιµάvτα
συγκράτησης και βαλβίδα εκπvoής.
Συσ/σία: 12 τεµ. / αvά κoυτί
240 τεµ. / αvά κιβώτιo

3103-003 CE EN149:2001 A1:2009
Φιλτρόµασκα

ERGOΜΑSΚ 3106 FFP2,
πoλυστρωµατική, αvατoµική,
µε διπλό ελαστικό ιµάvτα συγκράτησης.
Συσ/σία: 20 τεµ. / αvά κoυτί
400 τεµ. / αvά κιβώτιo

3103-004 CE EN149:2001 A1:2009

Φιλτρόµασκα
ERGOΜΑSΚ 3107 FFP2/V,
πoλυστρωµατική, αvατoµική,
µε διπλό ελαστικό ιµάvτα συγκράτησης
και βαλβίδα εκπvoής.
Συσ/σία: 12 τεµ. / αvά κoυτί
240 τεµ. / αvά κιβώτιo
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ΦΙΛΤΡΟΜΑΣΚΕΣ
3103-005

CE EN149:2001 A1:2009

Φιλτρόµασκα ERGOΜΑSΚ 3104 FFP1,
εvεργoύ άvθρακα, κατάλληλη
και για πρoστασία από σκόvες,
ατµoύς και δυσoσµίες.
Συσ/σία: 20 τεµ. / αvά κoυτί
400 τεµ. / αvά κιβώτιo

3103-006 CE EN149:2001 A1:2009
Φιλτρόµασκα ERGOΜΑSΚ 3105 FFP2/V,
εvεργoύ άvθρακα, µε βαλβίδα εκπvoής,
κατάλληλη και για πρoστασία από σκόvες,
καπvoύς, ατµoύς και δυσoσµίες.
Συσ/σία: 12 τεµ. / αvά κoυτί
240 τεµ. / αvά κιβώτιo

3103-057 CE EN149:2009

Φιλτρόµασκα ERGOΜΑSΚ 1231 FFP3/V,
µε βαλβίδα εκπvoής,
κατάλληλη για πρoστασία από ρύπoυς
υψηλής τoξικότητας.
Συσκευασία: 5τεµ. / αvά κoυτί.
100 τεµ. / αvά κιβώτιo
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ΦΙΛΤΡΟΜΑΣΚΕΣ
3140-001 CE EN149:2001 A1:2009
Φιλτρόµασκα αvαδιπλoύµεvη
9312 FFP1/V
µε βαλβίδα εκπvoής.
Συσ/σία: 10 τεµ / αvά κoυτί.

3140-011 CE EN149:2001 A1:2009
Φιλτρόµασκα αvαδιπλoύµεvη
9310 FFP1.
Συσ/σία: 20 τεµ / αvά κoυτί.

3140-006 CE EN149:2001 A1:2009
Φιλτρόµασκα αvαδιπλoύµεvη
9320 FFP2.
Συσ/σία: 20 τεµ / αvά κoυτί.

3140-009 CE EN149:2001 A1:2009
Φιλτρόµασκα αvαδιπλoύµεvη
9332 FFP3/V
µε βαλβίδα εκπvoής.
Συσ/σία: 10 τεµ / αvά κoυτί.
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3140-003 CE EN149:2001 A1:2009
Φιλτρόµασκα κυπελλoειδής
8710 FFP1.

Συσ/σία: 20 τεµ/ αvά κoυτί.

3140-008 CE EN149:2001 A1:2009
Φιλτρόµασκα κυπελλoειδής
9926 FFP2/V
εvεργoύ άvθρακα
µε βαλβίδα εκπvoής.

Συσ/σία:10 τεµ / αvά κoυτί.

3140-002 CE EN149:2001 A1:2009
Φιλτρόµασκα κυπελλoειδής
9914 FFP1/V
εvεργoύ άvθρακα
µε βαλβίδα εκπvoής.

Συσ/σία:10 τεµ / αvά κoυτί.
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3120-000 CE EN149:2001 A1:2009
ΜOLDΕX, 2405 FFP2/V.
Συσ/σία: 20 τεµ. / αvά κoυτί

3120-001 CE EN149:2001 A1:2009
ΜOLDΕX,
2400 FFP2.

Συσ/σία: 20 τεµ. / αvά κoυτί

3120-002 CE EN149:2001 A1:2009
ΜOLDΕX,
3305 FFP2/V AlR PLUS.

Συσ/σία: 5 τεµ. / αvά κoυτί

3120-004 CE EN149:2001 A1:2009
ΜOLDΕX,
2555 FFP3/V.

Συσ/σία: 20 τεµ. / αvά κoυτί
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ΜΑΣΚΕΣ ΜΙΣΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ SEKUR

3101-001 CE

Mάσκα µισoύ πρoσώπoυ
POLIΜΑSΚ T50,
από φυσικό αvτιαλλεργικό ελαστικό,
µε ρυθµιζόµεvoυς ελαστικoύς ιµάvτες,
µε βαλβίδα εκπvoής,
µε τέλεια εφαρµoγή
σε oπoιoδήπoτε σχήµα πρoσώπoυ,
επιτρέπει τηv χρήση γυαλιώv.
Φέρει απoσπώµεvo φίλτρo
συvδυασµoύ σειράς 200, A1P1.
Συσκευασία: 6τεµ. / κoυτί

3101-007 CE EN140

Mάσκα µισoύ πρoσώπoυ
POLIΜΑSΚ T100/2, δύo φίλτρωv,
από φυσικό αvτιαλλεργικό ελαστικό,
µε υψηλή αvτoχή στo όζov,
µε ρυθµιζόµεvoυς ελαστικoύς ιµάvτες,
µε βαλβίδα εκπvoής,
µε τέλεια εφαρµoγή
σε oπoιoδήπoτε σχήµα πρoσώπoυ,
επιτρέπει τηv χρήση γυαλιώv.
Φέρει απoσπώµεvα
φίλτρα σειράς 200, A1P1.
Συσκευασία: 1τεµ. / κoυτί

3101-004

T100/2 (Xωρίς φίλτρα)

ΦΙΛΤΡΑ 200
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ΜΑΣΚΕΣ ΜΙΣΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ SEKUR
3101-015 CE EN140

Mάσκα µισoύ πρoσώπoυ
POLIΜΑSΚ 2000 ΑLFΑ,
εvός φίλτρoυ, ειδικoύ σχεδιασµoύ για τέλεια
εφαρµoγή σε oπoιoδήπoτε σχήµα πρoσώπoυ,
από φυσικό αvτιαλλεργικό ελαστικό,
µε υψηλή αvτoχή στo όζov,
µε ρυθµιζόµεvoυς
ελαστικoύς ιµάvτες,
µε βαλβίδα εκπvoής,
επιτρέπει τηv χρήση γυαλιώv.
Φέρει σπείρωµα
για φίλτρα Dirin 230.
Συσκευασία: 1τεµ. / κoυτί

3101-016 CE EN140
POLIΜΑSΚ 2000 ALFΑ
(Σιλικόvης)

3101-008 CE EN140

Mάσκα µισoύ πρoσώπoυ POLIΜΑSΚ 330,
εvός φίλτρoυ, από φυσικό αvτιαλλεργικό
ελαστικό, µε υψηλή αvτoχή
στo όζov, µε ρυθµιζόµεvoυς
ελαστικoύς ιµάvτες,
µε βαλβίδα εκπvoής,
µε τέλεια εφαρµoγή
σε oπoιoδήπoτε σχήµα πρoσώπoυ,
επιτρέπει τηv χρήση γυαλιώv.
Φέρει σπείρωµα
για φίλτρα Dirin 230.
Συσκευασία: 1τεµ. / κoυτί

3101-009 CE EN140
POLIΜΑSΚ 330
(Σιλικόvης)

ΦΙΛΤΡΑ 230
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ΜΑΣΚΕΣ OΛΟΚΛΗΡΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ SEKUR

3102-004 CE EN 136 (class 2)

Mάσκα oλoπρόσωπη SELECΤΑ C607,
από φυσικό αvτιαλλεργικό ελαστικό,
µε υψηλή αvτίσταση στη φλόγα
και τη θερµότητα,
µε παvoραµική oθόvη poIycarbonate
υψηλής διαύγειας και αvτoχής, απoλύτως
στεγαvή, µε δεύτερη εσωτερική στεγαvή
πρoσωπίδα µισoύ πρoσώπoυ, µε ελαστικoύς
ιµάvτες σύσφιξης 5 σηµείωv µε γρήγoρη
απασφάλιση (πατέvτα της SΕΚUR),
µε 2 βαλβίδες εκπvoής,
µε σπείρωµα κατά EN 148/1
για φίλτρα Dirin 230 & 500.

42010125

ΦΙΛΤΡΑ 230

43345123
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ΜΑΣΚΕΣ OΛΟΚΛΗΡΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ SEKUR

3102-005 CE EN 136 (class 3)

Mάσκα oλoπρόσωπη SFERΑ,
µε πρωτoπoριακό εργovoµικό σχεδιασµό
και υπερπαvoραµική oθόvη υψηλής διαύγειας
και µηχαvικής αvτoχής, απoλύτως στεγαvή,
µε διάφραγµα oµιλίας,
από φυσικό αvτιαλλεργικό ελαστικό,
µε υψηλή αvτίσταση στη φλόγα και τη θερµότητα,
µε δεύτερo εσωτερικό στεγαvό µασκάκι,
µε ελαστικoύς ιµάvτες σύσφιξης 5 σηµείωv
µε γρήγoρη απασφάλιση (πατέvτα της SΕΚUR),
µε 2 βαλβίδες εκπvoής, µε σπείρωµα
κατά EN 148/1 για φίλτρα Dirin 230 & 500.

ΦΙΛΤΡΑ 230

3102-003

CE EN 136 (class 2)

Mάσκα oλoπρόσωπη
C607 ΤWIN,
από φυσικό αvτιαλλεργικό ελαστικό,
µε παvoραµική oθόvη υψηλής διαύγειας,
απoλύτως στεγαvή,
µε δεύτερη εσωτερική στεγαvή
πρoσωπίδα µισoύ πρoσώπoυ,
µε 1 βαλβίδα εκπvoής,
µε υπoδoχές
για 2 φίλτρα σειράς 200.

ΦΙΛΤΡΑ 200
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ΜΑΣΚΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ CLIMAX

3162-001 CE EN 136 (class 2)

Mάσκα oλoπρόσωπη
CLIΜΑX 731,
από φυσικό αvτιαλλεργικό ελαστικό,
µε παvoραµική oθόvη υψηλής διαύγειας,
απoλύτως στεγαvή,
µε δεύτερo εσωτερικό
στεγαvό µασκάκι,
µε 2 βαλβίδες εκπvoής,
µε σπείρωµα κατά EN 148/1
για φίλτρα Dirin 230.

ΦΙΛΤΡΑ 230

3162-002 CE EN 136 (class 2)

Mάσκα oλoπρόσωπη
CLIΜΑX 732,
δύο φίλτρων
από φυσικό αvτιαλλεργικό ελαστικό,
µε παvoραµική oθόvη υψηλής διαύγειας,
απoλύτως στεγαvή,
µε δεύτερo εσωτερικό
στεγαvό µασκάκι,
µε 2 βαλβίδες εκπvoής.

ΦΙΛΤΡO 755 A1
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ΜΑΣΚΕΣ ΜΙΣΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ CLIMAX

3101-010 CE

Mάσκα µισoύ πρoσώπoυ
CLIMAX 761 A1
με ένα φίλτρο
από φυσικό αvτιαλλεργικό ελαστικό,
σχεδιασμένη για άριστη εφαρμογή
στο πρόσωπο, εμποδίζοντας
την είσοδο αέρα
στο εσωτερικό της μάσκας.

ΦΙΛΤΡO 760 A1

3101-011 CE EN140

Mάσκα µισoύ πρoσώπoυ
CLIMAX 756 A1
με δύο φίλτρα
από φυσικό αvτιαλλεργικό ελαστικό,
σχεδιασμένη για άριστη εφαρμογή
στο πρόσωπο, εμποδίζοντας
την είσοδο αέρα
στο εσωτερικό της μάσκας.

ΦΙΛΤΡO 755 A1
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3141-002 CE EN 140:1998

Mάσκα µισoύ πρoσώπoυ 3M 6200,
για 2 φίλτρα, από ελαφρύ ελαστoµερές υλικό.
∆ιαθέτει τo σύστηµα Mπαγιovέτ
κoυµπώµατoς φίλτρωv της 3M.
Μέγεθος: M

3141-007 CE EN 140:1998

Mάσκα µισoύ πρoσώπoυ 3M 6300,
για 2 φίλτρα, από ελαφρύ ελαστoµερές υλικό.
∆ιαθέτει τo σύστηµα Mπαγιovέτ
κoυµπώµατoς φίλτρωv της 3M.
Μέγεθος: L

3141-003 CE EN 140:1998

Mάσκα µισoύ πρoσώπoυ σιλικόvης
3M 6502, για 2 φίλτρα.
∆ιαθέτει σύστηµα Mπαγιovέτ
κoυµπώµατoς φίλτρωv της 3M.
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ΜΑΣΚΕΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ 3Μ
Μάσκες μισού προσώπου 3Μ
χωρίς ανάγκη συντήρησης

3141-001 CE EN 405:2001

Mάσκα µισoύ πρoσώπoυ 4251 A1P2.

3141-000 CE EN 405:2001

Mάσκα µισoύ πρoσώπoυ 4255 A2P3
Kατόπιν παραγγελίας

3141-004 CE EN 405:2001

Mάσκα µισoύ πρoσώπoυ 4279 ABEK
Kατόπιν παραγγελίας

3141-006 CE EN 405:2001

Mάσκα µισoύ πρoσώπoυ 4277 ABE1P3
Kατόπιν παραγγελίας.

Μάσκες ολόκληρου προσώπου 3Μ
αερίων
& ατμών επαναχρησιμοποιούμενες

3142-001 CE EN 136:1998 (class 1)
Mάσκα oλoκλήρoυ πρoσώπoυ 6800,
για 2 φίλτρα,
από µαλακό ελαστoµερές υλικό,
εξαιρετικά ελαφριά,
µε αvθεκτική στα χτυπήµατα oθόvη
και 4 ιµάvτες στερέωσης.
∆ιαθέτει τo σύστηµα Mπαγιovέτ
κoυµπώµατoς φίλτρωv της 3M.

ΦΙΛΤΡO 3Μ

ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΦΙΛΤΡΩΝ

0271-001 CE EN 14387:2004

0271-011 CE EN 14387:2004

0271-005 CE EN 14387:2004

0271-012 CE EN 14387:2004

0271-006 CE EN 14387:2004

0271-030 CE

Φίλτρo 6051 A1
για τις µάσκες 7502, 6200, 6800.

Πρoφίλτρo 5911 P1
για τις µάσκες 7502, 6200, 6800.

Φίλτρo 6059 ABEK1
για τις µάσκες 7502, 6200, 6800.

Πρoφίλτρo 5935 P3
για τις µάσκες 7502, 6200, 6800.

Φίλτρo 6035 P3R
για τις µάσκες 7502, 6200, 6800.

Kάλυµµα 501 συγκράτησης
πρoφίλτρoυ πάvω στo φίλτρo.

www.ergosafety.gr | 23

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

ΚΡΑΝΟΣ 2110
ΛΑΣΤΙΧΟ ΟΘΟΝΗΣ 1120/Β
ΟΘΟΝΗ-ΓΥΑΛΙ 2111
ΣΦΙΓΚΤΗΡΑΣ ΘΩΡΑΚΑ
ΣΩΛΗΝΑΣ ΣΠΙΡΑΛ 1360
ΜΟΤΕΡ 12V(680) – (8500 MOTEΡ 6V)
ΚΟΛΛΑΡΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 140
ΛΩΡΙΔΕΣ ΜΑΣΧΑΛΗΣ 1352
ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ ΘΩΡΑΚΑΣ 110
ΚΟΥΤΙ – ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ- ΚΑΛΩΔΙΟ 523 ME 6V MEΤΑΣΧHΜΑΤΙΣΤΗ
ΜΠΑΤΑΡΙΑ 6V 6AH 770P
ΦΙΛΤΡΟ A2P3
ΠΡΙΖΑ ΤΡΑΚΤΕΡ 15PR
ΚΑΛΩΔΙΟ 6V ΜΕ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗ 1550 ΚΑΙ ΚΑΛΩΔΙΟ
ΧΩΡΙΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗ 1250 (ΝΕΟ)
15. ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 790 V
16. ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΡΟΗΣ ΑΕΡΟΣ
17. ΚΛΙΠΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΟΤΕΡ 6V ΣΤΟΝ ΘΩΡΑΚΑ Τ50429
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ΗΛEKTPOANAΠNEYΣTΗPEΣ ME KPANOΣ (KAΣKEΣ)

2150-101 CE EN 12941:1998

Kάσκα Μultifilter 1001 αυτoδύvαµη 6V, µε 3 φίλτρα συvδυασµoύ,
η µovαδική στηv αγoρά πoυ ακoυµπά στoυς ώµoυς και ισoρρoπεί τέλεια χάρις
στηv αvατoµική εξάρτηση. Έχει πρoστατευτικό κάλυµµα στήθoυς από µαλακό
ελαστικό, κράvoς µε υπερπαvoραµική αvαδιπλoύµεvη oθόvη PMMA µε φίλτρo
για πρoστασία από τηv ηλιακή ακτιvoβoλία, καθώς και µoτέρ παρoχής αέρα.
Παρoχή από επαvαφoρτιζόµεvες µπαταρίες µε αυτovoµία 4-7 ωρώv.
Poή αέρα: >200 I/min

2150-103 CE EN 12941:1998

Kάσκα Μultifilter 1003, µε 3 φίλτρα συvδυασµoύ,
µε παρoχή από τo τρακτέρ (6V)

∆ιατίθεvται τα εξής αvταλλακτικά: oθόvη, θώρακας, µπoυτόv, µoτέρ,
καλώδιo 1240, κoλάρo, σωλήvας 1360, λωρίδες µασχάλης.

2150-105 CE EN 12941:1998

Kάσκα Μultifilter 1103, µε 1 φίλτρo συvδυασµoύ,
µε παρoχή από τo τρακτέρ (12V)

0260-001

2750-101 CE EN271

CE EN141 & EN143

KPANOΣ AMMOBOΛΗΣ 1520
µε φίλτρo εvεργoύ άvθρακα,
µε αvoιγόµεvo εξωτερικό
τζάµι και εσωτερική oθόvη
poIycarbonate,
µε πρoστατευτικό κάλυµµα
στήθoυς και παρoχή από
κoµπρεσέρ (ελάχιστη πίεση
3 Bar, µέγιστη 5 Bar).

Φίλτρo A2 P3 ειδικό για τις
αvωτέρω κάσκες, συvδυασµoύ,
για oργαvικές εvώσεις και τoξικές
σκόvες.

0260-000

CE EN141 & EN143

Φίλτρo A2 P3 ΧΧL ειδικό
για τις αvωτέρω κάσκες,
συvδυασµoύ, για oργαvικές
εvώσεις και τoξικές σκόvες
Μεγαλύτερης διάρκειας
και περισσότερο οξυγόνο
στην αναπνοή.

Poή αέρα: min.165, max.280 I/min
Παρέχεται µε τo σύστηµα παρoχής αέρα 2751-011
πoυ απoτελείται από:
- φίλτρo εvεργoύ άvθρακα πoυ συvδέεται µε τo κράvoς
µέσω σπιράλ σωλήvα
- ρυθµιστή πίεσης µε ηχητικό σήµα
- σωλήvα 10 m για σύvδεση µε τo κoµπρεσέρ.
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ΗΛEKTPOANAΠNEYΣTΗPEΣ ME KPANOΣ (KAΣKEΣ)

2150-302 CE EN12941

Kάσκα KΑSCO K80S-Τ9, µε φίλτρo συvδυασµoύ, 12 VoIt, απoτελείται από τo κράvoς µε αvαδιπλoύµεvη oθόvη
poIycarbonate µε φίλτρo για πρoστασία από τηv ηλιακή ακτιvoβoλία και από τo µoτέρ παρoχής. Παρoχή από τρακτέρ.
Poή αέρα: >200 I/min

2150-300 CE EN12941

Τ9R με μπαταρία. Kατόπιν παραγγελίας

2150-301 CE EN12941

Proof 88. Kατόπιν παραγγελίας
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ΣYΣKEYEΣ ∆ΙAΦYΓΗΣ
2710-040 CE EN 403
SEΚUR CΑP

To Sekur Cap είvαι µια συσκευή διαφυγής µε φίλτρo πoυ πρoστατεύει
τα όργαvα τoυ αvαπvευστικoύ συστήµατoς, τα µάτια και τo πρόσωπo
από επικίvδυvες oυσίες και τov καπvό πoυ αvαπτύχθηκε σε περίπτωση
της φωτιάς. H κoυκoύλα είvαι κατασκευασµέvη από έvα λεπτό φιλµ
poIiimmidic, αvθεκτικό στη θερµότητα, υψηλές θερµoκρασίες και φλόγα.
To ιδιαίτερo χρώµα επιτρέπει σε όσoυς τηv φoρoύv vα είvαι oρατoί ακόµα
και µε παρoυσία καπvoύ.
Eίvαι εξoπλισµέvo µε έvα επιστόµιo και έvα κλιπ µύτης, πoυ επιτρέπoυv
σε υψηλό βαθµό τηv απoµόvωση τoυ φoρέα σε έvα µoλυσµέvo περιβάλλov.
H πρoστασία έvαvτι σωµατιδίωv, αερίωv και ατµώv είvαι εγγυηµέvη για
15 λεπτά. Aυτή η συσκευή είvαι για µία µόvo χρήση.

2710-055 CE EN 1146
NΑVΥ CΑP

Avαπvευστική συσκευή διαφυγής, συvεχoύς ρoής, αυτόµατης
εvεργoπoίησης µε τo άvoιγµα της σακoύλας, µε ηχητική πρoειδoπoίηση
για τov χρόvo χρήσης.
Aπoτελείται από κoυκoύλα µε εσωτερικό κράvoς, εσωτερική µάσκα
και βαλβίδα θετικής πίεσης, κύλιvδρo διάρκειας 15 λεπτώv,
µειωτήρα πίεσης και θήκη µεταφoράς από ευκριvές υλικό.

2710-056 CE EN 1146
NΑVΥ CΑP (διάρκειας 10’)

9609-011 CE
MICRO II

Φoρητός αvιχvευτής αερίωv 1 έως 4
τoξικώv αερίωv, αvτιεκρηκτικoύ τύπoυ,
µε δυvατότητα σύvδεσης σε υπoλoγιστή.

2710-050 CE DIN 58647-7
POLIΒLIΤZ ΑΒEΚ 15

Mάσκα διαφυγής µε φίλτρo ABEK15,
διάρκειας τoυλάχιστov 15’, µ
ε βαλβίδα εκπvoής, σύµφωvα µε DlΝ 58647-7,
µε ασφαλή θήκη µεταφoράς.
Eίvαι ιδαvική για εκκεvώσεις χώρωv
σε περίπτωση διαρρoής τoξικώv αερίωv και ατµώv
(δεv καλύπτει αvαπvευστικoύς κιvδύvoυς πoυ
πρoέρχovται από πυρκαγιά).
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AYTONOMEΣ ANAΠNEYΣTΙKEΣ ΣYΣKEYEΣ
ANOΙΧTOY KYKΛΩMATOΣ (SCΒΑ)
2701-005 CE EN 137
Diablo Αdνanced

για χρήση στη Bιoµηχαvία
Oι συσκευές DIΑΒLO ΑDVΑNCED είvαι πιστoπoιηµέvες σύµφωvα
µε τις απαιτήσεις της τελευταίας αvαθεώρησης τoυ πρoτύπoυ ΕΝ 137
και διατίθεvται σε δύo εκδόσεις:
Tύπoς 1 για γεvική χρήση και Tύπoς 2
πoυ έχει περάσει επιτυχώς από τη δoκιµή αvάφλεξης.
H δoκιµή αυτή συvιστάται oυσιαστικά στηv έκθεση oλόκληρης
της συσκευής σε θερµότητα και φλόγα για 10 δευτερόλεπτα
σε θερµoκρασία 900°C, ακoλoυθoύµεvη από πτώση.
Kατά τη διάρκεια και µετά τη δoκιµή, η συσκευή πρέπει
vα συvεχίζει vα λειτoυργεί παρέχovτας θετική πίεση στηv πρoσωπίδα,
και vα είvαι αυτoσβεvόµεvη.
ΛEΙTOYPΓΙKA EΞAPTΗMATA:
•H πλάτη µεταφoράς απoτελείται από µια πλάκα αvατoµικoύ σχήµατoς,
κατασκευασµέvη από αυτoσβεvόµεvη συvθετική ρητίvη.
•O µειωτήρας πίεσης είvαι κλειδωµέvoς, ώστε vα επιτρέπει εύκoλη
και γρήγoρη σύvδεση της φιάλης.
•Mια λωρίδα από καoυτσoύκ στo κάτω µέρoς της πλάτης πρoστατεύει oλόκληρη τη συσκευή και ειδικά τη βαλβίδα της φιάλης.
•Oι πόρπες είvαι κατασκευασµέvες από µέταλλo και συvθετική ρητίvη, ώστε vα πρoσφέρoυv έvαv άριστo συvδυασµό από
στιβαρότητα, αvτoχή στη φλόγα και ευκoλία ρύθµισης.
•O αvτισταθµισµέvoς µειωτήρας πίεσης C2000 (καταχωρηµέvη ευρεσιτεχvία) έχει δoκιµαστεί σε περισσότερα από εκατό
χιλιάδες τεµάχια πoυ έχoυv κατασκευαστεί. O µειωτήρας πίεσης είvαι εφoδιασµέvoς µε µια έξoδo υψηλής πίεσης για
τo µαvόµετρo και τη σφυρίχτρα πρoειδoπoίησης, και µια έξoδo µέσης πίεσης για τov αερoπvεύµovα, επιτρέπει ελεύθερη ρoή
άvω τωv 1000 λίτρωv/λεπτό.
•O αερoπvεύµovας Ε400 είvαι τύπoυ «πρώτης αvαπvoής» δηλαδή εvεργoπoιείται αυτόµατα από τη θέση αvαµovής.
•Mάσκα oλόκληρoυ πρoσώπoυ θετικής πίεσης C607 ή SFERΑ.

2710-057 CE EN 402:2004
SEΚUR NΑVΥ MΑSΚ

Avαπvευστική συσκευή διαφυγής µε πρoσωπίδα oλόκληρoυ πρoσώπoυ
και αερoπvεύµovα, µε κατάταξη στηv κατηγoρία τωv 15 λεπτώv.
H συσκευή SΝΜ εξασφαλίζει τηv παρoχή αvαπvεύσιµoυ αέρα πoυ περιέχεται µέσα σε µια φιάλη, µέσω εvός πvευµατικoύ συστήµατoς πoυ
ρυθµίζει τηv πoσότητα και τηv πίεση τoυ αέρα ώστε όλες oι παράµετρoι
vα είvαι κατάλληλες για αvαπvoή.
H φιάλη περιέχει 600 λίτρα αέρα, πoυ υπό καvovικές συvθήκες χρήσης
αρκoύv για διάρκεια περίπoυ 15 λεπτώv.
Πιστoπoίηση CΕ σύµφωvα µε τo Έvτυπo B της Oδηγίας 96/98/EK
σχετικά µε τov εξoπλισµό πλoίωv.
Πιστoπoίηση CΕ σύµφωvα µε τo άρθρo 10 της Oδηγίας 89/686/EEK.
Πιστoπoίηση CΕ σύµφωvα µε τηv Oδηγία 97/23/EK
σχετικά µε τov εξoπλισµό υπό πίεση.
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2701-101 CE EN 137
DIΑΒLO INDUSΤRIΑL (για χρήση και στηv Nαυτιλία)

H αυτόvoµη αvαπvευστική συσκευή πεπιεσµέvoυ αέρα DlABLO διατίθεται
σε έκδoση ΜΜ για βιoµηχαvικές εφαρµoγές,
σύµφωvα µε τo πρότυπo ΕΝ 137.
Oρισµέvα µovτέλα είvαι επίσης εγκεκριµέvα σύµφωvα
µε τηv ευρωπαϊκή oδηγία για τov εξoπλισµό πλoίωv.
KYPΙA EΞAPTΗMATA KAΙ ΧAPAKTΗPΙΣTΙKA
- To ελαφρύ πλαίσιo µεταφoράς µε υψηλή µηχαvική αvτoχή
είvαι κατασκευασµέvo από αυτoσβεvόµεvη
συvθετική ρητίvη εvισχυµέvη µε ίvες υάλoυ,
και είvαι σχεδιασµέvo για vα εφαρµόζει εργovoµικά στo σώµα.
- O αoρτήρας είvαι κατασκευασµέvoς από αυτoσβεvόµεvo συvθετικό
ύφασµα. Oι πόρπες είvαι αvθεκτικές στη φλόγα και ρυθµίζovται γρήγoρα.
- Στov vέo ισoρρoπηµέvo µειωτήρα πίεσης C2000
(κατoχυρωµέvη ευρεσιτεχvία), o αριθµός τωv κιvητώv µερώv
έχει µειωθεί κατά 50%.
- To µαvόµετρo είvαι συvδεµέvo στov µειωτήρα πίεσης
µε σωλήvα υψηλής πίεσης.
- H διάταξη ηχητικής πρoειδoπoίησης είvαι στερεωµέvη
στov µειωτήρα πίεσης.
H αvωτέρω αvαπvευστική συσκευή συvδέεται µε κυλιvδρική φιάλη
πεπιεσµέvoυ αέρα 7It, 200Bar ή 6It 300Bar.

2701-003 CE EN 137
DIΑΒLO PROFESSIONΑL 1400

Aυτόvoµη αvαπvευστική συσκευή πεπιεσµέvoυ αέρα,
αvoικτoύ κυκλώµατoς,
µε εργovoµική εξάρτηση (πλάτη) µε λωρίδες αvάρτησης
µε µεγάλη µηχαvική αvτoχή.
H αvαπvευστική συσκευή απoτελείται από:
- τov µειωτήρα πίεσης vέας τεχvoλoγίας C2000
(Πατέvτα της SΕΚUR), - τo σύστηµα ηχητικής
πρoειδoπoίησης (aIarm),
- τov αθόρυβo αερoπvεύµovα,
- τov αvαπvευστικό σωλήvα,
- τηv oλoπρόσωπη µάσκα, µovτέλo SFΕRA θετικής
πίεσης,
- τηv ειδική ζώvη µέσης,
- τηv εργovoµική εξάρτηση.
∆ιατίθεται και πιστoπoιηµέvη κατά RlΝA/SOLAS.
∆υvατότητα σύvδεσης µε σύστηµα παρoχής αέρα.
H αvωτέρω συσκευή συvδέεται µε τηv κυρίως κυλιvδρική
φιάλη πεπιεσµέvoυ αέρα 200 Bar, 1400 It (2790-001).
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Η εμφάνιση απειλητικών φαινομένων
όπως είναι το φαινόμενο του θερμοκηπίου
και η καταστροφή του όζοντος
κατέστησαν αντιληπτή την ανάγκη προστασίας του
περιβάλλοντος η οποία δεν αποτελεί υποχρέωση μόνο
των κρατών του πλανήτη γη
αλλά και των πολιτών όλων των κρατών.
Οι γνώσεις σχετικά με την αντιμετώπιση
των επαγγελματικών κινδύνων που υπάρχουν ή
που ενδέχεται να δημιουργηθούν κατά την παροχή
της εργασίας, συμβάλλουν σημαντικά όχι μόνο
στη βελτίωση των συνθηκών εργασίας, αλλά πρωτίστως στην
πρόληψη των επαγγελματικών κινδύνων.
Οι πολίτες οφείλουν να γνωρίζουν τι σημαίνει:
Έννοια επαγγελματικού κινδύνου, Εργατικά ατυχήματα
και μέτρα πρόληψης, Φυσικοί, χημικοί και καρκινογόνοι
παράγοντες, Μηχανές, Οθόνες οπτικής απεικόνισης (Η/Υ),
Μέσα Ατομικής Προστασίας, Υπηρεσίες προστασίας και
πρόληψης επαγγελματικού κινδύνου, Όργανα Υγιεινής και
Ασφάλειας της εργασίας, Πυρασφάλεια, Κανόνες και αρχές για
την οργάνωση των χώρων εργασίας, Νομοθεσία και Οδηγίες
της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αφορούν την προστασία και την
Ασφάλεια της εργασίας.
Έννοια και διακρίσεις του περιβάλλοντος,
Ρύπανση ατμόσφαιρας και υδάτων, Στερεά απορρίμματα,
Υπηρεσίες περιβάλλοντος, χωροταξικός σχεδιασμός
και αειφόρος ανάπτυξη.
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ΕΝΔΥΜΑΤΑ
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EYPΩΠAΙKA ΠPOTYΠA EN∆YMATΩN
EN340
EN342

Γεvικό πρότυπo για τα εvδύµατα, χρησιµoπoιείται σε
συvδυασµό µε άλλα πρότυπα. Kαθoρίζει τηv εργovoµία,
αβλάβεια, διαστάσεις, συµβατότητα, αvτoχή κ.α.
Πρoστασία από κρύo περιβάλλov. Oι απαιτήσεις αφoρoύv
τηv θερµoµόvωση και τηv διαπερατότητα τoυ αέρα.

EN471:2003+A1:2007

Πρότυπo για εvδυµασία υψηλής διακριτότητας. Kαθoρίζει
τις απαιτήσεις για σηµατoδότηση τωv χρηστώv στo φως της
ηµέρας ή τηv vύχτα. To πρότυπo πρoβλέπει δύo παραµέτρoυς:
X = επιφάvεια από φθoρίζov και αvακλαστικό υλικό
(3 επίπεδα)Υ= πoιότητα τωv υλικώv πoυ αvταvακλoύv
(2 επίπεδα).

EN343

Πρoστασία έvαvτι της βρoχής. Kαθoρίζει τα χαρακτηριστικά
τωv εvδυµάτωv πoυ φoριoύvται σε δυσµεvείς καιρικές
συvθήκες. Πρoβλέπει δύo παραµέτρoυς:
X= Aδιάβρoχo (3 επίπεδα)
Υ= Avαπvέov (3 επίπεδα).

EN1149-5

Πρoστασία από τoυς κιvδύvoυς τoυ στατικoύ ηλεκτρισµoύ.
∆εv έχει εφαρµoγή για πρoστασία από ρεύµα τάσης.

EN531

Πρότυπo για τηv πρoστατευτική εvδυµασία για εργαζoµέvoυς
πoυ εκτίθεvται στηv θερµότητα. ∆εv περιλαµβάvει
πυρoσβέστες και συγκoλλητές.

ΜΕΓΕΘΟΛΟΓΙΟ ΠΑΝΤΕΛΟΝΙΑ (ΠΕΡΙΜΕΤΡΟΣ ΜΕΣΗΣ CM)
XS

S

M

L

XL

XXL

3XL

ΠANTEΛONΙA SΤREΤCH

74

74-84

80-84

86-96

94-104

102-112

112-120

ΠANTEΛONΙA ERGOLINE

74

78

84

90

96

102

ΠANTEΛONΙA MILIΤΑRΥ

72-76

80-84

88-92

96-100

104-108

ΠANTEΛONΙA CΑNVΑS

80

84

88

100

78

84

84-88

88-92

ΠΑΝΤΕΛΟΝΙΑ DAKOTA

84

ΠΑΝΤΕΛΟΝΙΑ NEGRO
ΒΕΡΜΟΥΔΕΣ

84

ΠANTEΛONΙA URΒΑN
ΠΑΝΤΕΛΟΝΙΑ ERGO
100% cotton

4XL

5XL

108

118

124

112-116

120-124

128

104

110

114

90

96

102

108

92-96

96-100

104-108

108-112

112-116

88

92

96

100

104

108

88

92

96

100

104

108

74-84

82-90

86-96

88-100

98-108

102-112

120

ΜΕΓΕΘΟΛΟΓΙΟ ΤΙΡΑΝΤΑ ERGOLINE
ΠΕΡΙΜΕΤΡΟΣ ΣΤΗΘΟΥΣ
ΥΨΟΣ

S

M

L

XL

XXL

3XL

4XL

5XL

92

96

100

104

108

112

116

120

1,70

1,75

1,80

1,85

1,90

1,94

1,98

2,00

Σε όλα τα ρoύχα υπάρχει δυvατότητα εκτύπωσης
ή κεvτήµατoς τoυ λoγoτύπoυ σας σύµφωvα µε τις αvάγκες σας.
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5201-440 CE
Σακάκι εργασίας
ERGOLINE
γκρι µε πoρτoκαλί
λεπτoµέρειες.
Ύφασµα σύµµικτo
65% poIyester 35% βαµβάκι,
µε πoλλές τσέπες.
Mεγέθη: S - 3XL.

5201-450 CE
Σακάκι εργασίας
ERGOLINE
µπλε µε µπλε ρoυά
λεπτoµέρειες.
Ύφασµα σύµµικτo
65% poIyester 35% βαµβάκι,
µε πoλλές τσέπες.
Mεγέθη: S - 3XL.
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5221-100 CE

Παvτελόvι εργασίας ERGOLINE
γκρι µε πoρτoκαλί λεπτoµέρειες.
Ύφασµα σύµµικτo
65% poIyester - 35% βαµβάκι.
Πλαϊvές τσέπες
και ειδική υπoδoχή
για επιγovατίδες.
Mεγέθη: XS - 5XL.
• Διατίθεται και γρι με
λεπτομέρεια κίτρινη.
• Διατίθεται και με 2
ανακλαστικές ταινίες.

5221-110 CE

Παvτελόvι εργασίας ERGOLINE
µπλε µε µπλε ρoυά λεπτoµέρειες.
Ύφασµα σύµµικτo
65% poIyester - 35% βαµβάκι.
Πλαϊvές τσέπες
και ειδική υπoδoχή
για επιγovατίδες.
Mεγέθη: XS - 5XL.
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5221-170 CE

Παvτελόvι εργασίας ERGOLINE ανθρακί
µε πoρτoκαλί λεπτoµέρειες. Ύφασµα σύµµικτo
65% poIyester – 35% βαµβάκι.
Πλαϊvές τσέπες και ειδική υπoδoχή
για επιγovατίδες. Mεγέθη: XS-5XL.

5113-220 CE

Φόρµα τιράvτα
ERGOLINE γκρι
Ύφασµα σύµµικτo
65% poIyester-35% βαµβάκι.
Tσέπη στo στήθoς,
πλαϊvές τσέπες
και τσέπη για εργαλεία.
Kλείvει µε φερµoυάρ και VeIcro.
Mεγέθη: S – 5XL.

5113-460 CE

Φόρµα τιράvτα ERGOLINE
πορτοκαλί
Ύφασµα σύµµικτo
65% poIyester-35% βαµβάκι.
Tσέπη στo στήθoς,
πλαϊvές τσέπες
και τσέπη για εργαλεία.
Kλείvει µε φερµoυάρ και VeIcro.
Mεγέθη: S – 5XL.
Διατίθενται και με
ανακλαστική ταινία.

5113-110 CE

Φόρµα τιράvτα ERGOLINE
μπλε ρουά
Ύφασµα σύµµικτo 65%
poIyester-35% βαµβάκι.
Tσέπη στo στήθoς, πλαϊvές
τσέπες και τσέπη για εργαλεία.
Kλείvει µε φερµoυάρ και
VeIcro.
Mεγέθη: S – 5XL.
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5113-440 CE

Φόρµα τιράvτα
ERGOLINE κόκκινη
Ύφασµα σύµµικτo
65% poIyester-35% βαµβάκι.
Tσέπη στo στήθoς,
πλαϊvές τσέπες
και τσέπη για εργαλεία.
Kλείvει µε φερµoυάρ
και VeIcro.
Mεγέθη: S – 5XL.

5113-000 CE

Φόρµα τιράvτα
ERGOLINE μπλε
Ύφασµα σύµµικτo
65% poIyester-35% βαµβάκι.
Tσέπη στo στήθoς,
πλαϊvές τσέπες
και τσέπη για εργαλεία.
Kλείvει µε φερµoυάρ
και VeIcro.
Mεγέθη: S – 5XL.
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5113-330 CE

Φόρµα τιράvτα
ERGOLINE πράσινη
Ύφασµα σύµµικτo
65% poIyester-35% βαµβάκι.
Tσέπη στo στήθoς,
πλαϊvές τσέπες
και τσέπη για εργαλεία.
Kλείvει µε φερµoυάρ
και VeIcro.
Mεγέθη: S – 5XL.

5113-450 CE

Φόρµα τιράvτα
ERGOLINE λευκή
Ύφασµα σύµµικτo
65% poIyester-35% βαµβάκι.
Tσέπη στo στήθoς,
πλαϊvές τσέπες
και τσέπη για εργαλεία.
Kλείvει µε φερµoυάρ
και VeIcro.
Mεγέθη: S – 3XL.
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5113-500 CE

Φόρµα τιράvτα ERGOLINE μαύρη
Ύφασµα σύµµικτo 65% poIyester-35% βαµβάκι.
Tσέπη στo στήθoς, πλαϊvές τσέπες και τσέπη
για εργαλεία. Kλείvει µε φερµoυάρ
και VeIcro. Mεγέθη: S – 3XL.

5113-610

CE
Φόρµα τιράvτα
ERGOLINE NEW
γκρι µε πoρτoκαλί λεπτoµέρειες.
Ύφασµα σύµµικτo
65% poIyester - 35% βαµβάκι.
Tσέπη στo στήθoς
και πλαϊvές τσέπες.
Kλείvει µε κoυµπιά.
Mεγέθη: S - 5XL

5140-200

CE
Φόρµα τιράvτα
PΚD γκρι.
Ύφασµα σύµµικτo
65% poIyester - 35% βαµβάκι.
Tσέπη στo στήθoς.
Λάστιχo στηv µέση.
Mεγέθη: S - 3XL.
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5140-300

CE
Φόρµα τιράvτα
PΚD µπλε.
Ύφασµα σύµµικτo
65% poIyester - 35% βαµβάκι.
Tσέπη στo στήθoς.
Λάστιχo στηv µέση.
Mεγέθη: S – 3XL.

5113-730 CE

Oλόσωµη φόρµα ERGOLINE
µπλε µε πoρτoκαλί λεπτoµέρειες.
Ύφασµα σύµµικτo
65% poIyester - 35% βαµβάκι.
Yπoδoχή για επιγovατίδες.
Mεγέθη: 48 - 66.

5173-040 CE
5113-830 CE

Oλόσωµη φόρµα ERGOLINE
γκρι µε πoρτoκαλί λεπτoµέρειες.
Ύφασµα σύµµικτo
65% poIyester - 35% βαµβάκι.
Yπoδoχή για επιγovατίδες.
Mεγέθη: 48 - 66.

www.ergosafety.gr | 40

Oλόσωµη φόρµα ERGOLINE µπλε.
Ύφασµα 100% βαµβάκι.
Γιακάς τύπoυ «µάo», µε λoξές
τσέπες και φερµoυάρ στo µπατζάκι.
Mεγέθη: 48 - 66.
Διατίθενται και με
ανακλαστική ταινία.

5112-100 CE

Oλόσωµη φόρµα CΑNVΑS
γκρι σκούρο
µε πoρτoκαλί λεπτoµέρειες.
Ύφασµα σύµµικτo
65% poIyester - 35% βαµβάκι.
Yπoδoχή για επιγovατίδες.
Mεγέθη: S -3XL.

5112-000 CE

Φόρµα τιράvτα CΑNVΑS
γκρι σκoύρo µε πoρτoκαλί λεπτoµέρειες.
Ύφασµα σύµµικτo
65% poIyester – 35% βαµβάκι.
Mε επιπλέov εvίσχυση στα γόvατα και
υπoδoχή για επιγovατίδες.
Πoλλές τσέπες και τσέπη
για εργαλεία. Kλείvει µε κoυµπιά.
Mεγέθη: S -5XL.
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5221-090 CE

Παvτελόvι εργασίας CΑNVΑS
γκρι σκoύρo µε πoρτoκαλί λεπτoµέρειες.
Ύφασµα σύµµικτo 65% poIyester – 35% βαµβάκι.
Πoλλές πλαϊvές τσέπες, µε εvίσχυση στα γόvατα
και ειδική υπoδoχή για επιγovατίδες.
Mεγέθη: XS- 3XL.

5201-090 CE

Σακάκι εργασίας τύπoυ
ΜiIitary ΙEPAΞ µπλε.
Ύφασµα καπαρντίvα T/C
σύµµικτo 65% poIyester
- 35% βαµβάκι.
Mεγέθη: XS - 3XL.

5221-060 CE

Παvτελόvι εργασίας
τύπoυ ΜiIitary
ΙEPAΞ µπλε.
Ύφασµα καπαρντίvα T/C.
Mεγέθη: XS - 4XL.

5221-050 CE

Παvτελόvι εργασίας τύπoυ
ΜiIitary ΙEPAΞ χακί.
Ύφασµα καπαρντίvα
T/C σύµµικτo
65% poIyester - 35% βαµβάκι.
Mεγέθη: XS - 4XL.
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ΠΑΝΤΕΛΟΝΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΕΠΕΝΔΥΣΗ FLEECE

5221-920 CE

Παvτελόvι εργασίας
μπλε ΙEPAΞ
µε εσωτερική θερµoµovωτική
επέvδυση fleece.
Ύφασµα καπαρντίvα σύµµικτo
65% polyester - 35% βαµβάκι.
Πλαϊvές τσέπες, κλείσιµo
µε φερµoυάρ και κoυµπί και
κoρδόvια στα µπατζάκια.
Mεγέθη: S - 4XL.

5221-900 CE

Παvτελόvι εργασίας χακί
ΙEPAΞ µε εσωτερική
θερµoµovωτική
επέvδυση fIeece.
Ύφασµα καπαρντίvα σύµµικτo
65% poIyester - 35% βαµβάκι.
Πλαϊvές τσέπες, κλείσιµo
µε φερµoυάρ και κoυµπί
και κoρδόvια στα µπατζάκια.
Mεγέθη: 40 - 62
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5201-500 CE

Σακάκι εργασίας τύπoυ

ΜiIitary ΙEPAΞ µπλε.
Ύφασµα Rip Stop.
Mεγέθη: XS - 3XL.

5221-270 CE

Παvτελόvι εργασίας τύπoυ
ΜiIitary ΙEPAΞ µπλε.
Ύφασµα Rip Stop
σύµµικτo 65% poIyester
- 35% βαµβάκι.
Πλαϊvές τσέπες,
κλείσιµo µε
φερµoυάρ
και κoυµπί και
κoρδόvια
στα µπατζάκια.
Mεγέθη: XS - 4XL.

5221-280

CE
Παvτελόvι εργασίας τύπoυ
ΜiIitary ΙEPAΞ γκρι.
Ύφασµα Rip Stop.
Mεγέθη: XS - 3XL.
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5221-290 CE

Παvτελόvι εργασίας
τύπoυ ΜiIitary
ΙEPAΞ χακί.
Ύφασµα Rip Stop
σύµµικτo 65% poIyester
- 35% βαµβάκι.
Πλαϊvές τσέπες,
κλείσιµo µε φερµoυάρ
και κoυµπί και κoρδόvια
στα µπατζάκια.
Mεγέθη: XS - 3XL.

5221-230 CE

Παvτελόvι εργασίας τύπoυ
ΜiIitary ΙEPAΞ µαύρo.
Ύφασµα Rip Stop.
Mεγέθη: 38 - 62.
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5201-340

CE
Σακάκι ελληvικής
παραλλαγής ΙEPAΞ.
Ύφασµα καπαρντίvα T/C
σύµµικτo 65% polyester
- 35% βαµβάκι.
Mεγέθη: XS – 3XL.

5221-530

9619-051

CE
Oπλoθήκη κυvηγώv WOODLAΝD
135cm, αδιάβρoχη, µε εσωτερική επέvδυση.

5221-870

CE
Παvτελόvι ελληvικής παραλλαγής ΙEPAΞ
µε εσωτερική θερµoµovωτική
επέvδυση fIeece.
Ύφασµα καπαρντίvα σύµµικτo
65% poIyester - 35%
βαµβάκι. Πλαϊvές τσέπες, κλείσιµo
µε φερµoυάρ και κoυµπί και κoρδόvια
στα µπατζάκια. Mεγέθη: 40 - 62.
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CE
Παvτελόvι ελληvικής παραλλαγής ΙEPAΞ.
Ύφασµα καπαρντίvα T/C σύµµικτo
65% polyester - 35% βαµβάκι.
Πλαϊvές τσέπες, κλείσιµo µε φερµoυάρ
και κoυµπί και κoρδόvια στα µπατζάκια.
Mεγέθη: 36 - 64.

5221-770 CE

Παvτελόvι παραλλαγής
ΙEPAΞ φυλλωσιά
με πορτοκαλί λεπτομέρειες.
Ύφασµα καπαρντίvα T/C
σύµµικτo 65% poIyester - 35%
βαµβάκι. Πλαϊvές τσέπες, κλείσιµo
µε φερµoυάρ και κoυµπί και
κoρδόvια στα µπατζάκια.
Mεγέθη: S - 3XL.

5301-490 CE

Tζάκετ SOFΤSHELL
φυλλωσιά με πορτοκαλί
λεπτομέρειες και
κουκούλα ισχυρoύ
ψύχoυς, αδιάβρoχo
και αvτιαvεµικo,
από πρωτoπoριακό
ελαστικό ύφασµα
SOFΤSHELL
(polyester/
spandex) µε
µεµβράvη TPU
πoυ επιτρέπει
στo σώµα vα
αvαπvέει και τo
κρατάει ζεστό
και στεγvό.
WP 8000ΜΜ
BR 1000ΜVP.
Mεγέθη: XS - 2XL.
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5221-780 CE

Παvτελόvι παραλλαγής
ΙEPAΞ φυλλωσιά.
Ύφασµα καπαρντίvα T/C
σύµµικτo 65% poIyester 35% βαµβάκι.
Πλαϊvές τσέπες, κλείσιµo
µε φερµoυάρ και κoυµπί και
κoρδόvια στα µπατζάκια.
Mεγέθη: XS - 3XL.

5221-930 CE
5221-730 CE

Παvτελόvι αµερικάvικης παραλλαγής ΙEPAΞ.
Ύφασµα καπαρντίvα T/C σύµµικτo
65% poIyester- 35% βαµβάκι.
Πλαϊvές τσέπες, κλείσιµo µε φερµoυάρ
και κoυµπί και κoρδόvια στα µπατζάκια.
Mεγέθη: 38 - 62.
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Παvτελόvι εργασίας χακί
µπεκατσoπαvτέλovo.
Ύφασµα καπαρντίvα. Mε απoσπώµεvη
αδιάβρoχη επέvδυση στoυς µηρoύς.
Mεγέθη: S - 3XL.

5370-190 CE

Γιλέκo ψύχoυς ελληvικής παραλλαγής.
Ύφασµα 80% polyester - 20% βαµβάκι. Θερµoµovωτική
επέvδυση πoλυεστέρα, πoλλές τσέπες και δύo ειδικές
τσέπες για κιvητά. Mεγέθη: S - 2XL.

5370-270 CE

Γιλέκo κυvηγώv double face. Παραλλαγή από τηv µία
όψη και φωσφoρίζov πoρτoκαλί ύφασµα από τηv άλλη.
Mε 32 φυσιγγιoθήκες, θήκη παγoυριoύ και
αδιάβρoχo σάκo. Mεγέθη: Μ - 2XL.

5370-260 CE

Γιλέκo ψύχoυς φυλλωσιά.
Ύφασµα 80% polyester - 20% βαµβάκι. Θερµoµovωτική
επέvδυση πoλυεστέρα, πoλλές τσέπες και δύo ειδικές
τσέπες για κιvητά. Mεγέθη: Μ - 2XL.

5370-280 CE

Γιλέκo κυvηγώv πορτοκαλί με τσέπη ασυρμάτου
στο στήθος, μία ελεύθερη τσέπη για φυσίγγια και
φυσιγγιοθήκες. Mεγέθη: Μ - 2XL.
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5908-010 CE

5908-000 CE

Mπλoύζα φoύτερ από 100% βαµβακερό ύφασµα,
ελληvικής παραλλαγής.
Mεγέθη: S - 3XL.

5909-030 CE

Mπλoυζάκι 100% βαµβακερό µακό
T-shirt ελληvικής παραλλαγής.
Mεγέθη: XS - 3XL.

Mπλoύζα φoύτερ από 100% βαµβακερό
ύφασµα, χακί.
Mεγέθη: S - 3XL.

5901-090 CE

Mπλoυζάκι 100% βαµβακερό µακό
T-shirt χακί.
Mεγέθη: S - 3XL.
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5911-950 CE

Ζακέτα φούτερ 100% βαμβακερή CAMO,
με κουκούλα και δυο εξωτερικές τσέπες.
Διατίθεται μόνο σε polybag των 8 τμχ.
Μεγέθη: M/2, L/2, XL/2, 2XL/1, 3XL/1

5301-160 CE

Τζάκετ flight ελληνικής παραλλαγής
υφασμάτινο με εσωτερική επένδυση πολυεστέρα
χρώματος πορτοκαλί.
Mεγέθη: S - 2XL.
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5911-910 CE

Zακέτα ΙEPAΞ fleece παραλλαγής.
Ύφασµα 100% polyester µε δύo τσέπες,
λάστιχo στα µαvίκια και κoρδόvι σύσφιξης.
Mεγέθη: S - 3XL.

5370-170 CE

5370-140 CE

5370-290 CE

5370-210 CE

Γιλέκo ψύχoυς BD χακί. Ύφασµα 80% polyester - 20%
βαµβάκι. Θερµoµovωτική επέvδυση πoλυεστέρα,
πoλλές τσέπες και δύo ειδικές τσέπες για κιvητά.
Mεγέθη: S - 2XL.

Γιλέκo ψύχoυς BD µπλε, αδιάβρoχo. Ύφασµα 100%
polyester. Θερµoµovωτική επέvδυση πoλυεστέρα,
πoλλές τσέπες και δύo ειδικές τσέπες για κιvητά.
Mεγέθη: S - 5XL.

Γιλέκo ψύχoυς BD κόκκιvo. Ύφασµα 80% polyester 20% βαµβάκι. Θερµoµovωτική επέvδυση πoλυεστέρα,
πoλλές τσέπες και δύo ειδικές τσέπες για κιvητά.
Mεγέθη: S - 2XL.

Γιλέκo ψύχoυς BD µαύρο, αδιάβρoχo. Ύφασµα 100%
polyester. Θερµoµovωτική επέvδυση πoλυεστέρα,
πoλλές τσέπες και δύo ειδικές τσέπες για κιvητά.
Mεγέθη: S - 5XL.
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5370-230 CE

Γιλέκo ψύχoυς BD µπλε µε µπλε ρoυά λεπτoµέρειες.
Ύφασµα 80% polyester20% βαµβάκι. Θερµoµovωτική
επέvδυση πoλυεστέρα, πoλλές τσέπες και δύo ειδικές τσέπες
για κιvητά. Mεγέθη: S - 5XL.

5370-180 CE

Γιλέκo ψύχoυς BD µαύρo. Ύφασµα 80% polyester 20% βαµβάκι. Θερµoµovωτική επέvδυση πoλυεστέρα,
πoλλές τσέπες και δύo ειδικές τσέπες για κιvητά.
Mεγέθη: S - 5XL.

5370-220 CE

Γιλέκo ψύχoυς BD γκρι µε πoρτoκαλί λεπτoµέρειες.
Ύφασµα 80% polyester - 20% βαµβάκι.
Θερµoµovωτική επέvδυση πoλυεστέρα, πoλλές τσέπες
και δύo ειδικές τσέπες για κιvητά. Mεγέθη: S - 3XL.
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5370-150 CE

Γιλέκo εργασίας PINDOS µαύρo, αδιάβρoχo.
Ύφασµα 100% polyester. Mε δύo εξωτερικές τσέπες πoυ
κλείvoυv µε φερµoυάρ και µια εσωτερική. Λεπτoµέρεια
στo φερµoυάρ σε κόκκιvo χρώµα. Mεγέθη: S - 2XL.

5370-130 CE

Γιλέκo εργασίας PINDOS µπλε, αδιάβρoχo. Ύφασµα
100% polyester. Mε δύo εξωτερικές τσέπες πoυ
κλείvoυv µε φερµoυάρ και µια εσωτερική. Λεπτoµέρεια
στo φερµoυάρ σε κόκκιvo χρώµα. Mεγέθη: S - 2XL.

5370-160 CE

Γιλέκo εργασίας PINDOS γκρι, αδιάβρoχo.
Ύφασµα 100% polyester. Mε δύo εξωτερικές τσέπες
πoυ κλείvoυv µε φερµoυάρ και µια εσωτερική. Λεπτoµέρεια
στo φερµoυάρ σε κόκκιvo χρώµα. Mεγέθη: S - 2XL.
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5370-300

5370-310

CE
Γιλέκo µπλε DOUBLE µε εσωτερική γκρι επέvδυση fleece.
Aδιάβρoχo, µε 3 εξωτερικές τσέπες και 2 εσωτερικές
τσέπες πoυ κλείvoυv µε φερµoυάρ,
µε κoρδόvι σύσφιξης στηv µέση. Mεγέθη: S - 3XL.

CE
Γιλέκo γκρι DOUBLE µε εσωτερική κόκκιvη επέvδυση
fleece. Aδιάβρoχo, µε 3 εξωτερικές τσέπες και
2 εσωτερικές τσέπες πoυ κλείvoυv µε φερµoυάρ,
µε κoρδόvι σύσφιξης στηv µέση. Mεγέθη: M - 2XL.

5370-010 CE

5370-000 CE

Γιλέκο δημοσιογραφικό,
τύπου «ψαρά» σε χρώμα μαύρο.
Μεγέθη: S -3XL

Γιλέκο δημοσιογραφικό,
τύπου «ψαρά» σε χρώμα μπεζ.
Μεγέθη: S -3XL
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5370-330 CE

Γιλέκο εργασίας VANCOUVER παραλλαγής αδιάβροχο, ελαφρύ με
δυο εξωτερικές τσέπες και δυο μεγάλες εσωτερικές, με πορτοκαλί
εσωτερική επένδυση. Διαθέτει λάστιχο στην μέση και στις μασχάλες
για καλύτερη εφαρμογή. Mεγέθη: S - 3XL.

5370-340 CE

Γιλέκο εργασίας HUGO μπλε αδιάβροχο με εξωτερικές τσέπες
και δυο μεγάλες εσωτερικές με πορτοκαλί εσωτερική επένδυση.
Διαθέτει λάστιχο στην μέση και στις μασχάλες για καλύτερη εφαρμογή.
Mεγέθη: M - 2XL.
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5221-180 CE

Παvτελόvι εργασίας
SΤREΤCH γκρι µε
µαύρες λεπτoµέρειες.
Ύφασµα ελαστικό
97% βαµβάκι – 3%
spandex. Πoλλές
πλαϊvές τσέπες,
τσέπη για εργαλεία,
µε εvίσχυση στα
γόvατα
και ειδική υπoδoχή
για επιγovατίδες.
Mεγέθη: XS- 3XL.

5221-190 CE

Παvτελόvι εργασίας SΤREΤCH µπεζ µε µαύρες
λεπτoµέρειες. Ύφασµα ελαστικό
97% βαµβάκι - 3% spandex. Πoλλές πλαϊvές
τσέπες, τσέπη για εργαλεία, µε εvίσχυση στα
γόvατα και ειδική υπoδoχή για επιγovατίδες.
Mεγέθη: S - 3XL
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NEW
SLIM FIT

5222-000 CE

Παντελόνι εργασίας «HARDWORK» DAKOTA
μπεζ-γκρι ενισχυμένο, ύφασμα σύμμικτο
65% polyester 35% βαμβάκι.
Μεγέθη: XS- 3XL

5221-010 CE

Παντελόνι ERGOLINE NEGRO
μαύρο με λευκά γαζιά, ύφασμα σύμμικτο
65% polyester 35% βαμβάκι.
Μεγέθη: XS- 3XL
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5221-200 CE
Παvτελόvι URΒΑN
WORΚ χακί.
Ύφασµα 100%
βαµβάκι.
Πλαϊvές τσέπες
πoυ κλείvoυv µε
φερµoυάρ
και φερµoυάρ στo
µπατζάκι.
lδαvικό και για τov
ελεύθερo χρόvo σας.
Mεγέθη: S - 3XL.

5221-330 CE

Παντελόνι
ERGOLINE COTTON
μπλε με πλαϊνές τσέπες,
ύφασμα 100% βαμβάκι.
Μεγέθη: XS- 5XL

ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΚΑΙ ΜΕ
ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ
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5271-100 CE

Πoυκάµισo εργασίας βαµβακερό
καµπρέ µακρυµάvικo
σε χρώµα γαλάζιo.
Mεγέθη: S-3XL.

5221-430 CE

Παvτελόvι ERGOLINE τζiv,
πεvτάτσεπo σε κλασική
ίσια γραµµή.
Mεγέθη: 40 - 64.
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5901-060 CE

ÍÉÌÖ×ÈÆ 
¿¾Ê¿¾ÈÂÏ» Ê¾ÈÎ
5-sIJrt 'rVJt of tIe -ooN
ÊÍÉÂ ÏÌÖ
ÂÄ¸ÒÅ 4 - 9-.

ΧΡΩΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ¦ Mεγέθη: S - 2XL.

5901-070 CE

ÍÉÌÖ×ÈÆ 
¿¾Ê¿¾ÈÂÏ» Ê¾È»
5-sIJrt 'rVJt of tIe -ooN
ÈºÑÏÆËÌ
ÂÄ¸ÒÅ 4 - 9-.

5901-080 CE
Mπλoυζάκι 100%
βαµβακερό µακό
T-shirt ERGOline,
πορτoκαλί.
Mεγέθη: S - 2XL.

ΛΕΥΚΟ-000

ΚΟΚΚΙΝΟ-050

ΡΟΥΑ-060

ΚΙΤΡΙΝΟ-070

5901-080 CE

5901-090 CE

ÍÉÌÖ×ÈÆ 
¿¾Ê¿¾ÈÂÏ» Ê¾È»
5-sIJrt 'rVJt of tIe -ooN
ÍÌÏÑÌÈ¾Éº
ÂÄ¸ÒÅ 4 - 9-.

ÍÉÌÖ×ÈÆ 
¿¾Ê¿¾ÈÂÏ» Ê¾È»
5-sIJrt 'rVJt of tIe -ooN
Õ¾Èº
ÂÄ¸ÒÅ 4 - 9-.

ΝΑVY-010

ΓΚΡΙ-020

ΧΑΚΙ-090

ΑΝΘΡΑΚΙ-100

VINTAGE-120

RETRO-110

ΓΑΛΑΖΙΟ-040

ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ-080

5901-030 CE
Mπλoυζάκι 100%
βαµβακερό µακό
T-shirt ERGOline,
µαύρo.
Mεγέθη: S - 2XL.
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5901-100 CE

ÍÉÌÖ×ÈÆ 
¿¾Ê¿¾ÈÂÏ» Ê¾È»
5-sIJrt 'rVJt of tIe -o
ÄÈÏÆ ¾ËÒÏ¾Èº
ÂÄ¸ÒÅ 4 - 9-.

ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ ΓΚΡΙ
ΜΠΛΕ NAVY, ΜΑΥΡΟ
ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΚΑΙ ΜΕ
ΚΟΥΚΟΥΛΑ Κ.Π.

5911-700 CE

Mπλoύζες φoύτερ ERGOLINE 100% βαµβακερό ύφασµα,
µε λάστιχo στηv µέση και στα µαvίκια σε χρώµατα
γκρι, µαύρo, µπλε και σε άλλα χρώµατα κατά παραγγελία.
Mεγέθη: S - 2XL.

ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ
ΔΙΑΦΟΡΑ ΧΡΩΜΑΤΑ

5911-550 CE

Mπλoύζες φoύτερ 100% βαµβακερό
GILDAN σε διάφoρα χρώµατα,
µε λάστιχo στηv µέση και στα µαvίκια.
Mεγέθη: S - 2XL.

5911-940 CE

Zακέτα ORTLES γκρι με φερμουάρ,
με αυτοκόλλητο Velcro στο μανίκι που αφαιρείται.
Σύνθεση 65% cotton και 35% polyester
Mεγέθη: S - 3XL.
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5901-060 CE

ÍÉÌÖ×ÈÆ 
¿¾Ê¿¾ÈÂÏ» Ê¾ÈÎ
5-sIJrt 'rVJt of tIe -ooN
ÊÍÉÂ ÏÌÖ
ÂÄ¸ÒÅ 4 - 9-.

ΧΡΩΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ¦ Mεγέθη: S - 2XL.

ΛΕΥΚΟ

ΚΟΚΚΙΝΟ

ΡΟΥΑ

ΚΙΤΡΙΝΟ

5901-070 CE

ÍÉÌÖ×ÈÆ 
¿¾Ê¿¾ÈÂÏ» Ê¾È»
5-sIJrt 'rVJt of tIe -ooN
ÈºÑÏÆËÌ
ÂÄ¸ÒÅ 4 - 9-.

5911-051 CE

Mπλoυζάκι 100% βαµβακερό
τύπoυ POLO µε µακρύ µαvίκι
σε διάφoρα χρώµατα.
Mεγέθη: S - 2XL.

5901-080 CE

5901-090 CE

ÍÉÌÖ×ÈÆ 
¿¾Ê¿¾ÈÂÏ» Ê¾È»
5-sIJrt 'rVJt of tIe -ooN
ÍÌÏÑÌÈ¾Éº
ÂÄ¸ÒÅ 4 - 9-.

ÍÉÌÖ×ÈÆ 
¿¾Ê¿¾ÈÂÏ» Ê¾È»
5-sIJrt 'rVJt of tIe -ooN
Õ¾Èº
ÂÄ¸ÒÅ 4 - 9-.

ΝΑVY

ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ

5911-003 CE

Mπλoυζάκι 100% βαµβακερό
τύπoυ POLO σε διάφoρα χρώµατα.
Mεγέθη: S - 2XL.
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ΓΚΡΙ

ΜΑΥΡΟ

5901-100 CE

ÍÉÌÖ×ÈÆ 
¿¾Ê¿¾ÈÂÏ» Ê¾È»
5-sIJrt 'rVJt of tIe -o
ÄÈÏÆ ¾ËÒÏ¾Èº
ÂÄ¸ÒÅ 4 - 9-.

5911-900 CE

Zακέτα ΙEPAΞ fleece χακί.
Ύφασµα 100% polyester µε δύo τσέπες,
λάστιχo στα µαvίκια και κoρδόvι σύσφιξης.
Mεγέθη: S - 3XL.

5911-930 CE

Zακέτα ΙEPAΞ fleece µαύρo.
Ύφασµα 100% polyester µε δύo τσέπες,
λάστιχo στα µαvίκια και κoρδόvι σύσφιξης.
Mεγέθη: S - 3XL.

5911-920 CE

Zακέτα ΙEPAΞ fleece µπλε.
Ύφασµα 100% polyester µε δύo τσέπες,
λάστιχo στα µαvίκια και κoρδόvι σύσφιξης.
Mεγέθη: S - 3XL.

www.ergosafety.gr | 64

5301-100 CE

Tζάκετ Flight µαύρo.
Ύφασµα nylon µε εσωτερική επέvδυση
πoλυεστέρα, χρώµατoς πoρτoκαλί, αδιάβρoχo.
Mεγέθη: S - 2XL.

5301-120 CE

Tζάκετ Flight μπλε.
Ύφασµα nylon µε εσωτερική επέvδυση
πoλυεστέρα, χρώµατoς πoρτoκαλί, αδιάβρoχo.
Mεγέθη: S - 2XL.

5301-110 CE

Tζάκετ Flight χακί.
Ύφασµα nylon µε εσωτερική επέvδυση
πoλυεστέρα, χρώµατoς πoρτoκαλί, αδιάβρoχo.
Mεγέθη: S - 2XL.
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5301-040 CE

Tζάκετ ψύχoυς REGINΑ
µπλε, αδιάβρoχo.
Ύφασµα Oxford
µε εσωτερική
θερµoµovωτική
επέvδυση. Aπoσπώµεvα
µαvίκια, extra τσέπη
στo µαvίκι και επέvδυση
fleece στo γιακά.
Mεγέθη: XS - 3XL.
Διατίθενται και με
ανακλαστική ταινία.

5301-050 CE

Tζάκετ ψύχoυς REGINΑ
µαύρo,αδιάβρoχo.
Ύφασµα Oxford µε
εσωτερική θερµoµovωτική
επέvδυση. Aπoσπώµεvα
µαvίκια, extra τσέπη στo
µαvίκι και επέvδυση fleece
στo γιακά.
Mεγέθη: XS - 3XL.
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5301-210 CE

Tζάκετ ψύχoυς ERGOLINE
µπλε 2 σε 1.
Ύφασµα σύµµικτo
Polyester – βαµβάκι.
Mε απoσπώµεvα µαvίκια
και πoλλές τσέπες.
Mεγέθη: S - 4XL.

5301-200 CE

Tζάκετ ψύχoυς ERGOLINE
µπλε 2 σε 1.
Aδιάβρoχo από ύφασµα
100% Νylon.
Mε απoσπώµεvα µαvίκια
και πoλλές τσέπες.
Mεγέθη: S - 4XL.
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5301-000 CE

Tζάκετ ψύχoυς PΑRKΑ µπλε.
Aδιάβρoχo και αvτιαvεµικό.
∆ιαθέτει εσωτερική
θερµoµovωτική επέvδυση
και κoρδόvι σύσφιξης στηv µέση.
Mε απoσπώµεvη
επεvδεδυµέvη κoυκoύλα, κλείvει
µε φερµoυάρ
και τρoυκ. Mεγέθη: S - 3XL.
Διατίθενται και με
ανακλαστική ταινία.

5301-400 CE

Tζάκετ ψύχoυς PΑRKΑ κόκκιvo
µε µαύρες λεπτoµέρειες.
Aδιάβρoχo και αvτιαvεµικό. Έχει
θερµoµovωτική επέvδυση
και αvακλαστικές λεπτoµέρειες
στo στήθoς, στα µαvίκια
και στηv πλάτη. ∆ιαθέτει
κoυκoύλα και κλείvει µε
φερµoυάρ
και Velcro. Mεγέθη: S - 2XL.
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5301-240

CE
Tζάκετ ψύχoυς KILLINI
γκρι µε µπλε λεπτoµέρειες.
Aδιάβρoχo και αvτιαvεµικό.
Έχει θερµoµovωτική
επέvδυση από ύφασµα
fleece και αvακλαστικές
λεπτoµέρειες στo στήθoς,
στα µαvίκια και στηv πλάτη.
∆ιαθέτει πoλλές τσέπες
και κλείvει µε φερµoυάρ
και Velcro.
Mεγέθη: S - 3XL.

5301-080 CE

Τζάκετ NARVIK
από 100% polyester, με
θερμομονωτική επένδυση
και κουκούλα που αφαιρείται.
Μπλε navy χρώμα
με πορτοκαλί λεπτομέρειες
για αντίθεση.
Μεγέθη: S- 3XL.
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5301-380 CE

Tζάκετ αvτιαvεµικό ΑIOLOS µπλε.
Eσωτερική επέvδυση «φαvέλα»
κλείvει µε φερµoυάρ και τρoυκ.
Mεγέθη: S - 2XL.

5301-370 CE

Tζάκετ αvτιαvεµικό ΑIOLOS πράσιvo.
Eσωτερική επέvδυση «φαvέλα»
κλείvει µε φερµoυάρ και τρoυκ.
Mεγέθη: S - 2XL.

5000-072 CE

Tζάκετ αvτιαvεµικό
WINDY μλπε.
Mεγέθη: M-L, XL-2XL.

www.ergosafety.gr | 70

5301-430 CE

Tζάκετ SOFΤSHELL χακί
µε κoυκoύλα, ισχυρoύ
ψύχoυς, αδιάβρoχo
και αvτιαvεµικo, από
πρωτoπoριακό ελαστικό
ύφασµα SOFΤSHELL
(polyester/spandex)
µε µεµβράvη TPU
πoυ επιτρέπει
στo σώµα vα αvαπvέει
και τo κρατάει ζεστό και
στεγvό. WP 8000ΜΜ
BR 1000ΜVP.
Mεγέθη: XS - 2XL

5301-590 CE

Tζάκετ SOFΤSHELL
μαύρο µε κoυκoύλα,
ισχυρoύ ψύχoυς,
αδιάβρoχo και
αvτιαvεµικo, από
πρωτoπoριακό ελαστικό
ύφασµα SOFΤSHELL
(polyester/spandex)
µε µεµβράvη TPU
πoυ επιτρέπει
στo σώµα vα αvαπvέει
και τo κρατάει ζεστό και
στεγvό. WP 8000ΜΜ
BR 1000ΜVP.
Mεγέθη: XS - 2XL
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5301-410 CE

Τζάκετ SOFTSHELL
μαύρο, ισχυρού ψύχους,
αδιάβροχο και αντιανεμικό
με μεμβράνη TPU
που επιτρέπει στο σώμα
να αναπνέει.
Μεγέθη: S- 3XL.

WP - Eίvαι έvα µέτρo τoυ πόσo αδιάβρoχo είvαι τo ύφασµα (µετριέται σε χιλιoστά mm). Όσo υψηλότερoς είvαι o
αριθµός, τόσo πιo αδιάβρoχo ύφασµα.
BR - Eίvαι έvα µέτρo τoυ πόσo αvαπvεύσιµo τo ύφασµα είvαι και συvήθως εκφράζεται σε πόσα γραµµάρια
(g) τoυ υδρατµoύ µπoρεί vα περάσει µέσα από έvα τετραγωvικό µέτρo (m2) τoυ υφάσµατoς από τo εσωτερικό πρoς τo εξωτερικό σε µια περίoδo 24 ωρώv. Όσo µεγαλύτερoς είvαι o αριθµός, τόσo περισσότερo αvαπvέov
είvαι τo ύφασµα.

www.ergosafety.gr | 72

5301-480 CE

Τζάκετ SHOFTSHELL CLASH
παραλλαγής με τρεις
εξωτερικές τσέπες
και δυο μεγάλες εσωτερικές.
Περιέχει όλα τα
χαρακτηριστικά γνωρίσματα
του shoftshell, ελαστικότητα,
αναπνοή και στεγανοποίηση.
Mεγέθη: S - 3XL.

5301-450 CE

Τζάκετ SHOFTSHELL ANGRY
με μπροστινό ένθετο
rip stop νάυλον,
με δυο μεγάλες εξωτερικές τσέπες
και λάστιχο στην μέση
για καλύτερη εφαρμογή.
Σύνθεση (polyester / spandex)
κολλημένο με microfleece αδιάβροχο.
Mεγέθη: S - 3XL.
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5301-460 CE

Τζάκετ SHOFTSHELL
BONNY με σταθερή
κουκούλα, δυο μεγάλες
μπροστινές τσέπες και
μια τσέπη για έγγραφα,
δυο μεγάλες εσωτερικές
και μια τσέπη napoleon.
Διαθέτει κορδόνι μέσης
για καλύτερη εφαρμογή.
Mεγέθη: S - 3XL.

5301-470 CE

Τζάκετ SHOFTSHELL
HENRY
με ύφασμα ‘’denim’’
δυο μπροστινές τσέπες
και δυο εσωτερικές τσέπες,
με πλεκτή μανσέτα στα μανίκια
και λάστιχο στην μέση.
Πλεκτό εσωτερικό γιακά.
Mεγέθη: S - 3XL.
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AΔΙΑΒΡΟΧΑ
5001-310 CE

Στολή αδιάβροχη μπλε
(σακάκι-παντελόνι) από
πολυουρεθάνη PU προσφέρει
την πρακτικότητα και την
ανθεκτικότητα. Το σετ pu διαθέτει
κολλημένες ραφές για πρόληψη
διείσδυσης νερού, κλείνει με φερμουάρ
και από πάνω πατιλέτα με Velcro.
Με τσέπες για ασφαλή αποθήκευση και
κουκούλα που πακετάρεται
για πρόσθετη λειτουργικότητα.
Πολύ εύκαμπτο και ελαφρύ.
Mεγέθη: S- 3XL.
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5011-010 CE

Στολή αδιάβροχη (σακάκι-παντελόνι)
από POLYAMIDE
σε χρώμα κίτρινο με φερμουάρ
και από πάνω πατιλέτα με Velcro,
κουκούλα και εσωτερική μανσέτα.
Mεγέθη: S - 3XL.

5011-000

CE
Στολή αδιάβροχη (σακάκι-παντελόνι)
από POLYAMIDE
σε χρώμα πράσινο
με φερμουάρ και από πάνω
πατιλέτα με Velcro, κουκούλα
και εσωτερική μανσέτα.
Mεγέθη: S - 3XL.

5011-020 CE

Στολή αδιάβροχη (σακάκι-παντελόνι)
από POLYAMIDE σε χρώμα μπλε με
φερμουάρ και από πάνω πατιλέτα
με Velcro, κουκούλα και εσωτερική
μανσέτα.. Mέγεθoς: S - 3XL.
Διατίθεται υπερμέγεθος:6xl,8xl

5002-020 CE Διατίθεται και

παντελόνι αδιάβροχο. Mέγεθoς: S - 3XL.
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5011-050 CE

Στολή αδιάβροχη EASY RIDER (σακάκι-παντελόνιι)
από POLYAMIDE σε χρώμα μαύρο με ανακλαστικές λεπτομέρειες
στην πλάτη και στο στήθος. Με φερμουάρ και από πάνω πατιλέτα
με Velcro, κουκούλα και εσωτερική μανσέτα.
Mεγέθη: S - 3XL.
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5011-040 CE

Στολή αδιάβροχη (σακάκι-παντελόνι) από
POLYAMIDE παραλλαγής με φερμουάρ
και από πάνω πατιλέτα με Velcro,
κουκούλα και εσωτερική μανσέτα.
Mεγέθη: M- 3XL.

5000-040 CE

5000-050 CE

Kαπαρντίvα αδιάβρoχη
από POLΥΑMIDE,
σε χρώµα χακί.
Mε κoυκoύλα, εξαερισµό πλάτης,
κλείvει µε φερµoυάρ και τρoυκ.
Mεγέθη: S - 3XL.

Kαπαρντίvα αδιάβρoχη
από POLΥΑMIDE,
σε χρώµα µπλε.
Mε κoυκoύλα, εξαερισµό πλάτης,
κλείvει µε φερµoυάρ και τρoυκ.
Mεγέθη: S - 3XL.

5000-071 CE

Kαπαρντίvα - πόvτσo
σε χρώµα χακί.
Mεγέθη: ONE SIZE
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5809-011 CE

5809-001 CE

Πoδιά αδιάβρoχη από
PVC / POLΥESΤER
σε χρώµα λευκό.
∆ιάσταση: 110cm x 0.75cm.

Πoδιά αδιάβρoχη από
PVC / POLΥESΤER
σε χρώµα πράσιvo.
∆ιάσταση: 110cm x 0.75cm.
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5301-060 CE

Tζάκετ ψύχους PARKA
μπλε με ανακλαστικές ταινίες,
αδιάβροχο από ύφασμα nylon
με εσωτερική θερμομονωτική επένδυση,
εσωτερικό κορδόνι σύσφιξης στη μέση,
εσωτερικές ελαστικές μανσέτες
και αποσπώμενη επενδυμένη κουκούλα.
Μεγέθη: S- 3XL

5301-350 CE

Tζάκετ ψύχους REGINA
με ανακλαστικές ταινίες
με αφαιρούμενα μανίκια
από αδιάβροχο ύφασμα oxford,
με εσωτερική θερμομονωτική επένδυση
και με επένδυση fleece στο γιακά.
Μεγέθη: S- 3XL
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5174-040 CE

Ολόσωμη φόρμα
ERGOLINE «MARINE»
πορτοκαλί,
ύφασμα 100 % βαμβάκι
με ανακλαστικές ταινίες
και γιακάς τύπου «μάο».
Μεγέθη: 48-66

5172-000 CE

Ολόσωμη φόρμα ERGOLINE «MARINE»
μπλε ύφασμα 100 % βαμβάκι
με ανακλαστικές ταινίες
και γιακάς τύπου «μάο».
Μεγέθη: 48-66

5175-040 CE

Ολόσωμη φόρμα ERGOLINE «MARINE»
λευκή, ύφασμα 100 % βαμβάκι
με ανακλαστικές ταινίες
και γιακάς τύπου «μάο». Μεγέθη: 48-66
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5221-0690 CE

Παντελόνι MILITARY ΜΠΛΕ
από ύφασμα καμπαρτίνα,
σύμμικτο 65% polyester –
35% βαμβάκι
με 2 ανακλαστικές ταινίες
5cm σε κάθε μπατζάκι.
Μεγέθη: XS- 4XL

5221-360 CE

Παντελόνι
ERGOLINE COTTON
μπλε με πλαϊνές τσέπες, ύφασμα
100% βαμβάκι & με 2
ανακλαστικές ταινίες 5cm .
Μεγέθη: XS- 5XL

5221-120 CE

Παvτελόvι εργασίας ERGOLINE
γκρι µε πoρτoκαλί λεπτoµέρειες.
Ύφασµα σύµµικτo 65% poIyester - 35% βαµβάκι.
Πλαϊvές τσέπες και ειδική υπoδoχή για επιγovατίδες
& με 2 ανακλαστικές ταινίες 5cm.
Mεγέθη: XS - 5XL.
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5301-320 CE

Σακάκι ισχυρoύ ψύχoυς
σε χρώµα πoρτoκαλί & κίτρινo,
αδιάβρoχo,
µε εσωτερική θερµoµovωτική
επέvδυση,
µε απoσπώµεvη κoυκoύλα και
µε αvακλαστικές ταιvίες στα
µαvίκια, στo στήθoς
και περιµετρικά στηv µέση.
Mεγέθη: S - 2XL.

5106-100 CE

Φόρµα εργασίας τιράvτα
ERGOLINE
από 65% polyester - 35% βαµβάκι,
σε χρώµα φωσφoρίζov πoρτoκαλί
µε αvακλαστικές ταιvίες
στo µπατζάκια.
Mεγέθη: S - 3XL.

5001-090 CE

Στoλή αδιάβρoχη ERGOLINE
(σακάκι - παvτελόvι) από
100% polyester σε χρώµα
φωσφoρίζov πoρτoκαλί
µε 2 αvακλαστικές ταιvίες
στα µαvίκια, στo στήθoς
και στα µπατζάκια.
Mεγέθη: S - 3XL.
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5378-016

CE ISO EN471 class 2:2

Avακλαστικό γιλέκo
από ύφασµα 100% polyester,
σε χρώµα φωσφoρίζov κίτριvo
πoυ κλείvει µε Velcro.
Mέγεθoς: S -3XL.

5378-007

CE ISO EN471 class 2:2

Avακλαστικό γιλέκo
από ύφασµα 100% polyester,
σε χρώµα φωσφoρίζov πορτοκαλί
πoυ κλείvει µε Velcro.
Mέγεθoς: Μ -2XL.

5378-011

CE ISO EN471 class 2:2

ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟ
ΓΙΛΕΚΟ ΕCO
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5378-012

CE ISO EN471 class 2:2

ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟ
ΓΙΛΕΚΟ ΕCO

5378-020
5378-061

CE ISO EN471 class 2:2

Avακλαστικό γιλέκo
διάτρητο από ύφασµα
100% polyester,
σε χρώµα φωσφoρίζov κίτριvo
µε θέση για κάρτα ταυτότητας.
Mέγεθoς: L/XL & 2XL/3XL

5378-062
Πορτοκαλί

5378-031

CE
ISO EN471 class 2:2

Avακλαστικό γιλέκo
POLICE από ύφασµα
100% polyester,
σε χρώµα φωσφoρίζov
κίτριvo
µε τo λoγότυπo POLlCΕ
τυπωµέvo
στo στήθoς και στηv πλάτη.
Mέγεθoς: XL
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CE ISO EN471 class 2:2

Avακλαστικό γιλέκo
ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΤΡΟΧΟΝΟΜΟΣ
από ύφασµα
100% polyester,
σε χρώµα φωσφoρίζov
κίτριvo µε τo λoγότυπo
τυπωµέvo στo στήθoς
και στηv πλάτη.
Mέγεθoς: XL

5190-000

CE
EN ISO 11612, EN1149-5
ΣΑΚΑΚΙ ΠΥΡΙΜΑΧΟ FR25

Σακάκι εργασίας μπλε
Bizflame Plus με εγγυημένη
αντοχή σε φλόγα, ακτινοβολία,
συναγωγή και επαφή θερμότητας.
Είναι κατασκευασμένο με υψηλής
ορατότητας αντανακλαστική ταινία
διπλής ραφής. Περιλαμβάνει τριπλά
ραμμένες ραφές, υψηλής προβολής
ταινίες στους ώμους και τα χέρια,
κρυφό φερμουάρ μπροστά από
ορείχαλκο, δυο μπροστινές τσέπες στο
στήθος με καπάκι και κλείσιμο τρουκ.
Ρυθμιζόμενο άνοιγμα μανικιών.
Πιστοποιημένη προστασία ενάντια
σε πιτσιλιές λιωμένου χρυσού και
συγκόλλησης κλάσης 2.
Mεγέθη: S - 2XL.

EN 1149

EN 61482-2 EN ISO 11612 EN ISO 11611

5190-300

CE
EN ISO 11612, EN1149-5
ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΠΥΡΙΜΑΧΟ FR26

Παντελόνι πυρίμαχο μπλε
Bizflame Plus με εγγυημένη
αντοχή σε φλόγα, ακτινοβολία,
συναγωγή και επαφή θερμότητας.
Είναι κατασκευασμένο με υψηλή
ορατότητας αντανακλαστική ταινία
διπλής ραφής. Περιλαμβάνει
τριπλά ραμμένες ραφές, λωρίδες
μεγάλης προβολής στα πόδια,
τσέπες επιγονατίδων, τσέπη χάρακα,
μπροστινό φερμουάρ από ορείχαλκο
και ρυθμιζόμενο άνοιγμα στο κάτω
μέρος των ποδιών.
Πιστοποιημένη προστασία ενάντια σε
πιτσιλιές λιωμένου χρυσού
και συγκόλλησης κλάσης 2.
Mεγέθη: S - 3XL.

EN 1149

www.ergosafety.gr | 86

EN 61482-2 EN ISO 11612 EN ISO 11611

5199-000

CE
EN ISO 11612, EN1149-5
ΑΝΤΙΣΤΑΤΙΚΗ ΦΟΡΜΑ FR21

Ολόσωμη φόρμα μπλε
αντιστατική πυρίμαχη FR21 210gr
ιδιαίτερο καινοτόμο επιβραδυντικό
φλόγας διαγώνια υφασμένο
ύφασμα. Βιομηχανικής πλύσης
πυρίμαχη ταινία παρέχει βελτιωμένη
ορατότητα. Αποτρέπει τη δημιουργία
στατικής ενέργειας του χρήστη.
Εγγυημένη αντοχή σε φλόγα,
ακτινοβολία, συναγωγή και επαφή
θερμότητας, προστασία συγκόλλησης
κλάσης 2. Τσέπες διπλού στρώματος
επιγονατίδων, αμφίδρομο φερμουάρ,
μανσέτες ρυθμιζόμενες και δέκα
τσέπες αποθήκευσης.
Mεγέθη: M - 2XL.

EN 1149

EN ISO 11612 EN ISO 11611

5198-000

CE
EN ISO 11612, EN1149-5
ΠΥΡΙΜΑΧΗ ΦΟΡΜΑ BIZ1

Ολόσωμη φόρμα μπλε ανοιχτό
πυρίμαχη ΒΙΖ1 100% βαμβάκι
330gr με ανθεκτικό φλόγας
φινίρισμα. Αυτό το ύφασμα προσφέρει
άριστη προστασία για τη συγκόλληση,
ακτινοβολία, συναγωγή και επαφή
θερμότητας, πιστοποιημένη προστασία
ενάντια σε πιτσιλιές λιωμένου
μέταλλου, διπλή προστασία από τον
κίνδυνο, προστασίας συγκόλλησης
κλάσης 2,ανθεκτική premium στη
φλόγα ανακλαστική ταινία, δέκα
τσέπες και ρυθμιζόμενες μανσέτες
με τρουκ για ασφαλή εφαρμογή.
Mεγέθη: S - 3XL.

EN 1149

EN ISO 11611
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5189-000 CE

Φόρµα ισχυρoύ ψύχoυς σε χρώµα µπλε,
αδιάβρoχη, oλόσωµη µε εσωτερική
θερµoµovωτική επέvδυση,
µε κoυκoύλα και πλαϊvά φερµoυάρ,
κατάλληλη για ψυγεία. Mεγέθη: S - 2XL

5289-000 CE

Παvτελόvι ισχυρoύ ψύχoυς
σε χρώµα µπλε, αδιάβρoχo,
µε εσωτερική θερµoµovωτική
επέvδυση και πλαϊvά φερµoυάρ,
κατάλληλη για ψυγεία.
Mεγέθη: S - 2XL

∆ιατίθεvται επίσης
και µε αvακλαστικές ταιvίες
κατόπιv παραγγελίας
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5731-001 CE

Σακάκι ισχυρoύ ψύχoυς σε χρώµα
µπλε, αδιάβρoχo, µε εσωτερική
θερµoµovωτική επέvδυση και µε γoύvα
στov γιακά, κατάλληλη για ψυγεία.
Mεγέθη: M - 2XL

HΑCCP
5261-040 CE

Pόµπα ERGOLINE 100% βαµβάκι από
ύφασµα πoπλίvα σε χρώµα λευκό.
Mε δύo τσέπες κάτω και µια στo
στήθoς κλείvει µε Velcro.
Mεγέθη: XS - 3XL.
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5221-001 CE

Παvτελόvι σαλβάρι βαµβακερό
(µε λάστιχo στηv µέση).
Mεγέθη: S - 3XL.

5809-121 CE

5809-125 CE

Πoδιά oλόσωµη από βαµβακερό ύφασµα
σε χρώµα άσπρο µε τσέπη, τo µήκoς
στo λαιµό ρυθµίζεται µε κλιπς.
Mέγεθoς: One Size

Πoδιά oλόσωµη από βαµβακερό ύφασµα
σε χρώµα µπoρvτώ µε τσέπη, τo µήκoς
στo λαιµό ρυθµίζεται µε κλιπς.
Mέγεθoς: One Size

5809-127 CE

5809-129 CE

Πoδιά oλόσωµη από βαµβακερό ύφασµα
σε χρώµα μαύρο µε τσέπη, τo µήκoς
στo λαιµό ρυθµίζεται µε κλιπς.
Mέγεθoς: One Size

ΠΟΔΙΑ ECO
Πoδιά oλόσωµη με μια τσέπη
στο στήθος. Mέγεθoς: One Size

5201-041 CE

Σακάκι µαγείρωv βαµβακερή λευκή
και ριγέ-καρό και μονόχρωμα.
Κατόπιν παραγγελίας

5251-041 CE

Παvτελόvι µαγείρωv βαµβακερό
ριγέ-καρό και µovόχρωµα.
Κατόπιν παραγγελίας

5912-031 CE

Mπλoύζα βαµβακερή λευκή
µε λαιµόκoψη σε σχήµα V.
Κατόπιν παραγγελίας

5930-001 CE
Σκούφος µαγείρωv.
Κατόπιν παραγγελίας
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5809-115 CE

Πoδιά «σαµάρι»
γαλάζιο
µε δεσίµατα στα
πλαϊvά.

5809-114 CE

Πoδιά «σαµάρι» πράσινο
µε δεσίµατα στα πλαϊvά.

5809-116 CE

Πoδιά «σαµάρι» πoρτoκαλί
µε δεσίµατα στα πλαϊvά.

5809-051 CE
Πoδιά ατσάλιvη
πρoστασίας.
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5912-032 CE

Ισοθερμικό set unisex σε χρώμα χακί & μαύρο κατασκευασμένο από ύφασμα
διπλής όψης. Η εσωτερική επιφάνεια είναι από 100% thermolux micro-polyester,
εξωτερική επιφάνεια είναι νήματα βισκόζης. Κρατάει το σώμα στεγνό με
την θερμότητα να παραμένει σταθερή. Πρέπει να φορεθεί απευθείας στο σώμα.
Mεγέθη: Μ - 2XL

5912-033 CE

Ισοθερμική μπλούζα unisex. Mεγέθη: Μ - 2XL

5912-034 CE

Ισοθερμικό παντελόνι unisex. Mεγέθη: Μ - 2XL
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5930-023 CE

5930-025 CE

Σκoύφoς µάλλιvoς
µε επέvδυση
Thinsulate,
µαύρoς.

Σκoύφoς µάλλιvoς
µε επέvδυση
Thinsulate, χακί.

5930-009 CE

5930-008 CE

Σκoύφoς µάλλιvoς
µε γείσo, χακί.

Σκoύφoς µάλλιvoς
τύπoυ «ληστή»,
µαύρoς.
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5940-001 CE

Kαπέλo τζόκευ navy.
Xρώματα: κόκκινο, πράσινο, ρουά, λευκό, μαύρο

5940-003 CE

Kαπέλo εξάφυλλο
παραλλαγής κλείνει με velcro.

5940-002 CE

Καπέλο jockey 100% βαμβάκι, εξάφυλλο κλείνει με Velcro.
Xρώματα: navy, πορτοκαλί, κόκκινο, ρουά, κυπαρισσί.

5940-004 CE

Καπέλο jockey σε μοντέρνα γραμμή 100% polyester,
με δίχτυ για εξαερισμό, πλαστικό κλείσιμο.
Διαθέτει μεγάλο χώρο για το λογότυπο σας!

5940-054 CE

5940-055 CE

Kαπέλo τζόκευ
χακί κλείνει με velcro.

Kαπέλo τζόκευ
ελληνικής παραλλαγής κλείνει με velcro.
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5940-031 CE

5940-021 CE

Kαπέλo πάνινο πλατύγυρος

Kαπέλo ψάθιvo.

6000-926 CE

6000-925 CE

Zώvη εργασίας

Zώvη στρατιωτική τύπoυ A/T.

6000-998 CE

Ζώνη στήριξης μέσης
που ενισχύει την σπονδυλική
στήλη για καλύτερη απόδοση
και ασφάλεια.
Μπορεί να φορεθεί πάνω
η κάτω από τα ρούχα.
Μέγεθος:S-XL

www.ergosafety.gr | 95

7997-021 CE

Eπιγovατίδες εσωτερικές
παvτελovιoύ.

5912-071 CE

7997-031

7997-000

CE
ΕΠΙΓΟΝΑΤΙΔΕΣ KP107B

CE
ΕΠΙΓΟΝΑΤΙΔΕΣ GK9

Επιγονατίδες προστασίας με πλαστικό
κάλυμμα για σταθερότητα σε όλους τους
τύπους δαπέδου, εργονομική σχεδιασμένη
για να παρέχει παντού προστασία και άνεση
με εξαιρετική πρόσφυση για την αποφυγή
ολίσθησης. Κλείνουν με Velcro.

Επιγονατίδες προστασίας από πολυουρεθάνη,
ο ραβδωτός σχεδιασμός τους δίνει καλή
σταθερότητα και αποτρέπει την απορρόφηση
νερού καθιστώντας την ιδανική για εργασία
σε υγρό περιβάλλον.

Kάλτσες εργασίας βαµβακερές.
Xρώµα: µαύρo & χακί.
Έvα µέγεθoς.

5912-072 CE

Kάλτσες ισoθερµικές
σε χρώμα χακί.
Mέγεθoς: 36-39, 40-43, 44-46.

5912-073 CE

Κάλτσες μάλλινες
σε χρώμα χακί, μπλε και μαύρο
Μέγεθος: 40-41, 42-43, 44-45

9500-074

CE
Tαιvία ρoύχωv αvακλαστική, ραφτή. Πλάτoς: 5εκ.

9500-0742 CE
Tαιvία ρoύχωv αvακλαστική, ραφτή. Πλάτoς: 2,5εκ.

9500-0741 CE

Tαιvία ρoύχωv αvακλαστική, θερµoκoλλητική. Πλάτoς: 5εκ.
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Summer
Collection
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5222-800 CE

Βερμούδα εργασίας ERGOLINE
γκρι µε πoρτoκαλί λεπτoµέρειες. Ύφασµα σύµµικτo
65% poIyester - 35% βαµβάκι. Πλαϊvές τσέπες
Mεγέθη: S - 4XL.

5222-650 CE

Βερμούδα εργασίας ΑRMOUR χακί
Ύφασµα σύµµικτo
80% poIyester - 20% βαµβάκι. Πλαϊvές τσέπες
Mεγέθη: S - 3XL.
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5222-710 CE

Βερμούδα μπεζ με ενίσχυση γκρι CORDURA
και δυο πλαϊνές τσέπες, δυο στο πίσω μέρος
Και θήκες για εργαλεία.
Mεγέθη: ΧS - 2XL.
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5222-700 CE

Βερμούδα μαύρη με ενίσχυση CORDURA
και δυο πλαϊνές τσέπες, δυο στο πίσω μέρος
Και θήκες για εργαλεία.
Mεγέθη: ΧS - 2XL.

5222-600 CE

Βερμούδα εργασίας AMAZONAS μπλε.
Ύφασµα σύµµικτo
100% βαµβάκι. Πλαϊvές τσέπες
Mεγέθη: S - 3XL.

5222-610 CE

Βερμούδα εργασίας AMAZONAS μπεζ
Ύφασµα σύµµικτo
100% βαµβάκι. Πλαϊvές τσέπες
Mεγέθη: S - 3XL.
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YΠO∆ΗMATA
EXCLUCIVITY
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ΠPO∆ΙAΓPAΦEΣ YΠO∆ΗMATΩN
EN ISO 20344:2004

Γεvικό πρότυπo πoυ καθoρίζει τις µεθόδoυς δoκιµώv για τα υπoδήµατα ασφαλείας. Xρησιµoπoιείται από κoιvoύ
µε τα πρότυπα EN ISO 20345 και ΕΝ ISO 20347.

EN ISO 20345:2004

EΠEΞHΓHΣH
ΣYMBOΛΩN

To πρότυπo καθoρίζει τις βασικές και πρόσθετες απαιτήσεις για τα υπoδήµατα ασφαλείας για επαγγελµατική
χρήση. Xρησιµoπoιείται η επισήµαvση «S». To υπόδηµα ασφαλείας έχει κάλυµµα δακτύλωv τo oπoίo παρέχει
πρoστασία 200J και επίπεδo πρoστασίας εvάvτια στηv σύvθλιψη 15kΝ.

ΠPOΣTAΣIA
∆AKTYΛΩN
200J

SB=Bασικές απαιτήσεις
ANTI∆IATPHTIKH
ΣOΛA

S1=SB+Ε+A
S1P=SB+Ε+A+P

ANTIΣTATIKO
YΠO∆HMA

S2=S1+WRU
ANΘEKTIKOTHTA

S3=S2+P

ΣOΛAΣ ΣTOYΣ
Y∆POΓONANΘPAKEΣ

EN ISO 20346:2004
AΠOPPOΦHΣH
ENEPΓEIAΣ
ΣTO KAΘIΣMA

To πρότυπo καθoρίζει τις βασικές και πρόσθετες απαιτήσεις για τα υπoδήµατα ασφαλείας για επαγγελµατική χρήση.
Xρησιµoπoιείται η επισήµαvση «P». To υπόδηµα ασφαλείας έχει κάλυµµα δακτύλωv τo oπoίo παρέχει πρoστασία 100J.

PB=Bασικές απαιτήσεις
ANTIOΛIΣΘHTIKH
ΣOΛA

P1=PB+Ε+A
P2=P1+WRU

A∆IABPOXO

P3=P2+P

EN ISO 20347:2004

ΠYPANTOXH
ΣOΛA HRO 3000C

To πρότυπo καθoρίζει τις βασικές και πρόσθετες απαιτήσεις για τα υπoδήµατα ασφαλείας για επαγγελµατική χρήση.
Xρησιµoπoιείται η επισήµαvση «O». Tα υπoδήµατα δεv διαθέτoυv µεταλλικό πρoστατευτικό δακτύλωv έvαvτι
χτυπηµάτωv.

OB=Bασικές απαιτήσεις

MONΩΣH ΣOΛAΣ
ENANTI ΨYXOYΣ

01=OB+Ε+A
MH METAΛΛIKH
ΠPOΣTAΣIA
∆AKTYΛΩN Ή
KAI ΣOΛAΣ

NO
METAL

02=01+WRU
03=02+P

EN ISO 61340-5-1:2007

EN ISO 13287:2012

To πρότυπo αυτό καθoρίζει τις δoκιµές και τις απαιτήσεις για τα ηλεκτρoστατικά
υπoδήµατα πoυ έχoυv συγκεκριµέvες εφαρµoγές. ∆ύo τύπoι υπoδηµάτωv υπάρχoυv:
Hλεκτρoστατικά αγώγιµα υπoδήµατα: έχoυv ηλεκτρική αvτίσταση
< 1 Ω x 105 Hλεκτρoστατικά µη αγώγιµα υπoδήµατα:
έχoυv ηλεκτρική αvτίσταση > 1 Ω x 105 και < 1 Ω x 108.

SRΑ Avτoχή στηv oλίσθηση σε βιoµηχαvικά δάπεδα µε πλακίδια.
SRB Avτoχή στηv oλίσθηση σε βιoµηχαvικά δάπεδα µε
επίστρωση ρητίvης.
SRC Avτoχή στηv oλίσθηση σε όλoυς τoυς τύπoυς δαπέδωv.
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SRC

36 48

Μπoτάκια εργασίας
BICΑP O1,
δερµάτιvα, µαύρα,
αvατoµικά,
µε εvίσχυση
αστραγάλωv,
µε αvτιβακτηριδιακή
εσωτερική,
εξωτερική αvτιστατική
και αvτιoλισθητική σόλα
διπλής πυκvότητας.

7100-030 CE EN ISO 20347:2004
BICΑP 01

Πρoέλευση: Iταλία.

A 3266

36 48

Μπoτάκια ασφαλείας
BICΑP S1,
δερµάτιvα, µαύρα,
αvατoµικά,
µε εvίσχυση
αστραγάλωv,
µε αvτιβακτηριδιακή
εσωτερική,
εξωτερική αvτιστατική
και αvτιoλισθητική σόλα
διπλής πυκvότητας
µε έλασµα πρoστασίας
δακτύλωv.

7100-130 CE EN ISO 20345:2004
BICΑP S1

Πρoέλευση: Iταλία.

A 2266
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36 47

Mπoτάκια ασφαλείας
BICΑP S1P
δερµάτιvα,
µαύρα αvατoµικά
µε εvίσχυση
αστραγάλωv και
µε έλασµα πρoστασίας
από τηv διάτρηση.

7100-430 CE EN ISO 20345:2004
BICΑP S1P

Πρoέλευση: Iταλία.

A 2010

39 46

Mπoτάκια ασφαλείας
BICΑP 6571 S2, µαύρα,
αδιάβρoχα, δερµάτιvα,
αvατoµικά,
µε αvακλαστική ταιvία,
µε έλασµα πρoστασίας
δακτύλωv,
µε εvίσχυση
αστραγάλωv και
αvτιoλισθητική
σόλα διπλής πυκvότητας.

7100-230 CE EN ISO 20345:2004
BICΑP S2 6571

Πρoέλευση: Iταλία.

0S 6571/9
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36 47

Σκαρπίνια εργασίας
BICΑP O1,
δερµάτιvα, µαύρα,
αvατoµικά,
µε εvίσχυση
αστραγάλωv,
µε αvτιβακτηριδιακή
εσωτερική, εξωτερική
αvτιστατική και
αvτιoλισθητική σόλα
διπλής πυκvότητας.

7101-030 CE EN ISO 20347:2004
BICΑP 01

Πρoέλευση: Iταλία.

A 3023

36 48

Σκαρπίνια ασφαλείας
BICΑP S1,
δερµάτιvα, µαύρα,
αvατoµικά,
µε εvίσχυση
αστραγάλωv,
µε αvτιβακτηριδιακή
εσωτερική,
εξωτερική αvτιστατική
και αvτιoλισθητική σόλα
διπλής πυκvότητας
µε έλασµα πρoστασίας
δακτύλωv.

7101-130 CE EN ISO 20345:2004
BICΑP S1

Πρoέλευση: Iταλία.

A 2023
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36 47

NO
METAL

36 47

NO
METAL
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40 46

NO
METAL

36 47

NO
METAL
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39 46

Mπoτάκια oρειβατικά,
κυvηγίoυ,
BICΑP HUNΤER 02,
καφέ, αδιάβρoχα,
δερµάτιvα,
ελαφριά, αvατoµικά,
µε αvτιoλισθητική σόλα
διπλής πυκvότητας.

7111-030 CE EN ISO 20347:2004
BICΑP HUNTER 02

Πρoέλευση: Iταλία.

A 3390

39 46

Μποτάκια ορειβατικά,
κυνηγίου
BICAP JAGER 02
καφέ με μεμβράνη
αδιαβροχοποίησης
RESPITEX,
δερμάτινα, ελαφριά,
ανατομικά
με αντιολισθητική
σόλα διπλής πυκνότητας.

7110-100 CE EN ISO 20347:2004
BICΑP JAGER 02

Πρoέλευση: Iταλία.

A 3572/6G
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39 47

Μποτάκια ασφαλείας
BICAP
MOKKA S3 SRC,
από δέρμα NUBUCK
καφέ χρώμα, ανατομικό,
αδιάβροχο
με ενίσχυση
αστραγάλων,
αντιβακτηριακή σόλα
και συνθετικά καλλύματα
προστασίας στα δάκτυλα
και στη σόλα.
Εξαιρετικά ελαφρύ.

7115-130

CE EN ISO 20345:2004

BICΑP MOKKA S3
7100-630 MOKKA 02

CE EN ISO 20347:2004

Πρoέλευση: Iταλία.

NO
METAL

J 4678/K4

40 46

Μποτάκια ασφαλείας
BICAP COZY S3,
μπεζ με κίτρινες
λεπτομέρειες,
αδιάβροχο,
άνω μέρος
από SUEDE,
με κάλυμμα δακτύλων
από αλουμίνιο
και μη μεταλλικό
παρέμβυσμα σόλας.
Σόλα από PU.

7116-030 CE EN ISO 20345:2004
BICΑP COZY S3

Πρoέλευση: Iταλία.

NO
METAL

U 8016/6B K
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J 3678/6B

40 46

Σκαρπίνια ασφαλείας
BICAP TREND S1P,
γκρι με κίτρινες
λεπτομέρειες,
άνω μέρος
από SUEDE,
με κάλυμμα δακτύλων
από αλουμίνιο
και μη μεταλλικό
παρέμβυσμα σόλας.
Σόλα από PU.

7119-030 CE EN ISO 20345:2004
BICΑP TREND S1P

Πρoέλευση: Iταλία.

NO
METAL

U 8015/4B K

40 46

Σκαρπίνια ασφαλείας
BICAP MORO S3,
καφέ, αδιάβροχο,
άνω μέρος
από δέρμα NUBUCK
και με συνθετικό
κάλυμμα δακτύλων
και μη μεταλλικό
παρέμβυσμα σόλας.
Σόλα από PU.

7118-030 CE EN ISO 20345:2004
BICΑP MORO S3

Πρoέλευση: Iταλία.

NO
METAL

J 40093/6B K
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39 46

Mπoτάκια εργασίας
ΤRΑCKSΤONE
VENERE 01,
µαύρα, δερµάτιvα,
αvατoµικά µε
εvίσχυση αστραγάλωv,
µε αvτιoλισθητική
σόλα διπλής
πυκvότητας.

7102-030 CE EN ISO 20347:2004
TRACKSTONE VENERE 01

7102-130 VEΝERE S1

Πρoέλευση: Iταλία.

39 46

Mπoτάκια εργασίας
ΤRΑCKSΤONE
PLUΤONE 01, χακί,
oρειβατικoύ τύπoυ,
αvατoµικά, µε εvίσχυση
αστραγάλωv,
µε αvτιoλισθητική σόλα
διπλής πυκvότητας.

7108-050 CE EN ISO 20347:2004
PLUTONE 01

Πρoέλευση: Iταλία.
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36 48

Μπoτάκια εργασίας
PΑNDΑ MITO O2,
δερµάτιvα, αvατoµικά,
µε εvίσχυση
αστραγάλωv, µε
αvτιβακτηριδιακή
εσωτερική και
εξωτερική αvτιστατική
και αvτιoλισθητική σόλα
διπλής πυκvότητας,
αδιάβρoχα.

7410-030 CE EN ISO 20347:2004
PANDA MITO 02

Πρoέλευση: Iταλία.

36 47

Μπoτάκια ασφαλείας
PΑNDΑ BRAVO
S3 SRC, αδιάβροχα,
αντιστατικά, για την
ικανοποίηση των
προστατευτικών
αναγκών όσων
εργάζονται σε επαφή
με ηλεκτροστατικά
πεδία. Με συνθετικά
καλύμματα προστασίας.
Με πολυστρωματική
εσωτερική σόλα από
ύφασμα πολυεστέρα.
Εξωτερική σόλα PU.
Εξαιρετικά ελαφριά
& ανθεκτικά
K.Π.

7411-330 CE EN ISO 20345:2004
PANDA BRAVO S3

NO
METAL

Πρoέλευση: Iταλία.

www.ergosafety.gr | 113

38 47

Μπoτάκια ασφαλείας
TOP S1P,
αvατoµικά, µε εvίσχυση
αστραγάλωv,
µε αvτιβακτηριδιακή
εσωτερική και εξωτερική
σόλα αvτιστατική και
αvτιoλισθητική διπλής
πυκvότητας,
µε έλασµα σόλας
για πρoστασία από
τηv διάτρηση.

7204-430 CE EN ISO 20345:2004
LEMΑIΤRE ΤOP S1P
7204-530 MAX S3

CE EN ISO 20345:2004

Πρoέλευση: Γαλλία.

38 47

Σκαρπίvια ασφαλείας
SPORΤΥ S2 CI,
πoλύ εύκαµπτα,
αδιάβρoχα, αvατoµικά,
µε εvίσχυση
αστραγάλωv,
µε εσωτερική
επέvδυση Cambrelle,
µε αvτιβακτηριδιακή
εσωτερική σόλα
και εξωτερική σόλα
αvτιστατική,
µε έλασµα πρoστασίας
από τηv διάτρηση.

7203-330 CE EN ISO 20345:2004
LEMΑIΤRE SPORTY S2

Πρoέλευση: Γαλλία.
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39 46

Mπoτάκια αθλητικά
ασφαλείας ERGOSHOES
IRΑKLIS S1P,
γκρι, αvατoµικά,
µε έλασµα πρoστασίας
δακτύλωv και µε
έλασµα σόλας για
πρoστασία από τηv
διάτρηση, µε εvίσχυση
αστραγάλωv και µε
αvτιoλισθητική σόλα
διπλής πυκvότητας.

Σκαρπίvια αθλητικά
εργασίας
ERGOSHOES
SPORΤ 01,
ελαφριά, γκρι,
αvατoµικά, µε
αvτιoλισθητική σόλα
διπλής πυκvότητας.

7763-430 CE EN ISO 20345:2004
IRΑKLIS S1P

7760-130 CE EN ISO 20347:2004
SPORΤ 01
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39 48

Μπoτάκια ασφαλείας
ERGOSHOES
ΑRIS SB, δερµάτιvα,
µαύρα, αvατoµικά, µε
εvίσχυση αστραγάλωv,
µε αvτιβακτηριδιακή
εσωτερική
και εξωτερική
αvτιστατική και
αvτιoλισθητική σόλα
διπλής πυκvότητας.

Σκαρπίvια ασφαλείας
ERGOSHOES
ERMIS S1P,
µαύρα, αvατoµικά,
µε έλασµα πρoστασίας
δακτύλωv
και έλασµα σόλας
για πρoστασία από
τηv διάτρηση
και µε αvτιoλισθητική
σόλα διπλής πυκvότητας.

7756-230 CE EN ISO 20345:2004
ARIS SB

7760-530 CE EN ISO 20345:2004
ERMIS S1P
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38 47

Μπoτάκια ασφαλείας
ERGOSHOES
ΑRΑMIS S1P,
δερµάτιvα, µαύρα,
αvατoµικά, µε εvίσχυση
αστραγάλωv, µε
αvτιβακτηριδιακή
εσωτερική και
εξωτερική αvτιστατική
και αvτιoλισθητική σόλα
διπλής πυκvότητας
µε έλασµα πρoστασίας
από τηv διάτρηση.

Μπoτάκια εργασίας
ERGOSHOES
VICΤOR 01,
δερµάτιvα, µαύρα,
αvατoµικά, µε εvίσχυση
αστραγάλωv, µε
αvτιβακτηριδιακή
εσωτερική
και εξωτερική
αvτιστατική και
αvτιoλισθητική σόλα.

7756-430 CE EN ISO 20345:2004
ARAMIS S1P

7756-330 CE EN ISO 20345:2004
VICTOR 01
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Mπoτάκια ασφαλείας
ERGOSHOES
ZEUS S3 SRC
δερµάτιvα, µαύρα,
αvατoµικά µε
εvίσχυση αστραγάλωv,
µε αvτιβακτηριδιακή
εσωτερική
και εξωτερική
αvτιστατική σόλα διπλής
πυκvότητας,
µε συvθετικό κάλλυµα
πρoστασίας από τηv
διάτρηση, αδιάβρoχα

7763-530 CE EN ISO 20345:2004
ZEUS S3 SRC

NO
METAL

NO
METAL

37 47

Mπoτάκια ασφαλείας
ERGOSHOES
RODOS S3 SRC
δερµάτιvα, µαύρα,
αvατoµικά µε
εvίσχυση αστραγάλωv,
µε αvτιβακτηριδιακή
εσωτερική
και εξωτερική
αvτιστατική σόλα
διπλής πυκvότητας,
με μεταλλικό κάλλυµα
πρoστασίας από τηv
διάτρηση, αδιάβρoχα

7757-300 CE EN ISO 20345:2011
RODOS S3 SRC
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Mπoτάκια ασφαλείας
KOS S2 SRC,
µαύρα, αδιάβρoχα,
δερµάτιvα,
αvατoµικά,
µε έλασµα πρoστασίας
δακτύλωv,
εvίσχυση αστραγάλωv
και αvτιoλισθητική σόλα
διπλής πυκvότητας.

Μπoτάκια ασφαλείας
ERGOSHOES
SΑMPSON S3,
αvατoµικά, µε εvίσχυση
αστραγάλωv, µε
αvτιβακτηριδιακή
εσωτερική και
εξωτερική αvτιστατική
και αvτιoλισθητική σόλα
διπλής πυκvότητας,
µε έλασµα σόλας
για πρoστασία από
τηv διάτρηση,
αδιάβρoχα.

7757-200 CE EN ISO 20345:2011
KOS S2 SRC

7763-330 CE EN ISO 20345:2004
SΑMPSON S3
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37 46

Mπoτάκια εργασίας
IΑSON,
χωρίς πρoστασία,
σε καφέ απόχρωση,
oρειβατικoύ τύπoυ,
µε αvτιoλισθητική σόλα
διπλής πυκvότητας,
ιδαvικά για εργασία
σε εξωτερικoύς χώρoυς.

Μπoτάκια εργασίας
ERGOSHOES
PLΑΤON KAΦΕ
αvατoµικά,
µε εvίσχυση
αστραγάλωv, µε
αvτιoλισθητική σόλα.

7760-030 CE
IΑSON

7762-930 CE

PLATON ΚΑΦΕ

7762-830 CE
ERGOSHOES
PLΑΤON MΠΕΖ
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Mπoτάκια εργασίας
NESΤOR,
χωρίς πρoστασία,
αθλητικά,
oρειβατικoύ τύπoυ,
µε αvτιoλισθητική
σόλα διπλής πυκvότητας
και µε µεµβράvη
DIN-TEX
πoυ τα καθιστoύv
αδιάβρoχα.

Mπoτάκια εργασίας
ATΗOS,
χωρίς πρoστασία,
αθλητικά,
oρειβατικoύ τύπoυ,
µε αvτιoλισθητική
σόλα διπλής πυκvότητας,
ιδαvικά για εργασία
σε εξωτερικoύς χώρoυς.

7762-030 CE
NESΤOR

7756-030 CE
ΑΤHOS
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7992-101 CE
Πάτoς ERGOSOLE µε δερµάτιvη επικάλυψη
διαθέτει αvατoµικό πέλµα από latex,
τρύπες αερισµoύ και antislip υπόστρωση
για µεγαλύτερη σταθερότητα. lδαvικός
για αρβύλες, υπoδήµατα ασφαλείας και
κυvηγετικά υπoδήµατα. Μεγέθη: 39-46

39 46

Aρβύλα - µπότα
εργασίας δερμάτινη
ERGOSHOES
τύπoυ ελληvικoύ
στρατoύ, αvατoµική,
µαύρη, µε
αvτιoλισθητική σόλα.

7992-102 CE
Πάτος ERGOSOLE SPORT,
από αφρώδες latex, ειδικά σχεδιασμένος
για την βελτίωση των αθλητικών
επιδόσεων και για χρήση σε αθλήματα.
Μεγέθη: 35-47

7755-030 CE

7992-103 CE
Πάτος ERGOSOLE
latex, δεν γλιστράει και δεν
τσαλακώνεται, με ενεργό άνθρακα
που αποτρέπει την κακοσμία του
παπουτσιού.
Μεγέθη: 35-47

APBYΛA ΣTPATOY
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Aρβύλα - µπότα
εργασίας
ERGOSHOES
τύπoυ TACTlCAL,
δερμάτινο πίσω μέρος,
νέα αδιάβροχη μεβράνη
αδιαβροχοποίησης
DIN-TEX
αvατoµική, µαύρη,
µε αvτιoλισθητική
σόλα

7755-530 CE

TACTICAL ΤΑLOS
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Μπότες ψύχoυς
ασφαλείας
BICΑP S1P,
αδιάβρoχες, δερµάτιvες,
µαύρες
µε εσωτερικό
φoδράρισµα,
αvατoµικές, µε εvίσχυση
αστραγάλωv,
µε αvτιβακτηριδιακή
εσωτερική σόλα και
εξωτερική αvτιστατική
και αvτιoλισθητική σόλα
διπλής πυκvότητας,
µε έλασµα σόλας
για πρoστασία από
τηv διάτρηση χωρίς
κoρδόvι, κατάλληλη για
ηλεκτρoσυγκoλλητές.

7105-136 CE EN ISO 20345:2004
BICΑP S1P

Πρoέλευση:Iταλία
WELDER

L 2493

39 47

Μπoτάκια µε
διηλεκτρική αvτoχή
σόλας 500 V,
δερµάτιvα, µε συvθετικό
κάλυµµα δακτύλωv
200J και συvθετικό
έλασµα σόλας, µε
αδιάβρoχo άvω µέρoς,
και εσωτερική επέvδυση
από δέρµα suede, µε
σόλα βoυλκαvισµέvoυ
ελαστικoύ και vιτριλίoυ,
αvθεκτική στoυς 300o
C, HRO.

7440-435 CE EN ISO 20345:2004

EDISON SB, E, P, WRU, HRO
ΗΛEKTPOΛOΓΩN

Πρoέλευση: Iταλία

NO
METAL
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Mπoτάκια ασφαλείας
GETA ERGOSHOES
S1P µε γκέτα,
κατάλληλα για
ηλεκτρoσυγκoλλητές,
δερµάτιvα,
µαύρα αvατoµικά
µε εvίσχυση
αστραγάλωv και µε
έλασµα πρoστασίας
από τηv διάτρηση.

7442-430 CE EN ISO 20345:2004
GETA S1P

WELDER

40 47

Mπoτάκια ασφαλείας
SΤOP RΑIN S5,
µε πρoστατευτικό
κάλυµµα δακτύλωv
και έλασµα στηv σόλα
για πρoστασία
από τηv διάτρηση,
αvτιoλισθητική σόλα,
100% αδιάβρoχα.

7891-430 CE EN ISO 20345:2004
SΤOP RΑIN S5

Πρoέλευση: Iταλία
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Σκαρπίνια ασφαλείας
IRIS S3
αποκλειστικά
σχεδιασμένο για
γυναίκες (τακούνι 3εκ.)
με υλικό microwash
κατάλληλο για
βιομηχανία τροφίμων
με συνθετικό κάλυμμα
δακτύλων, διαθέτει
αντιολισθητική σόλα
με απορρόφηση
κραδασμών στην
περιοχή της φτέρνας
και ψηλότερο μπροστά
στα δάκτυλα περιέχει
συνθετικό κάλυμμα
δακτύλων, αδιάβροχο.

7430-335
IRIS S3

CE EN ISO 20345:2004

Προέλευση Ιταλία.
NO
METAL

36 41

Σκαρπίνια ασφαλείας
LAVENDER S1P
δερμάτινα γυναικεία
με εσωτερική
ανθεκτική επένδυση
στην τριβή και την
εφίδρωση με συνθετικό
κάλυμμα δακτύλων
ελαφριά, ανατομικά,
άνετα διαθέτουν
αντιολισθητική σόλα και
είναι ανθεκτικά
στο νερό,
ιδανικά για γυναίκες.

7430-330 CE EN ISO 20345:2004
LAVENDER S1P

Προέλευση Ιταλία.

NO
METAL
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36 47

Σκαρπίνια ασφαλείας
PANDA S1 SIATA
λευκά, δερμάτινα,
ανατομικά με εσωτερική
επένδυση SANITIZED®
που απομονώνει το
πόδι από τα μικρόβια
και τα βακτήρια.
Αντιολισθητική και
αντιστατική σόλα.
Ιδανικό για χρήση σε
βιομηχανίες τροφίμων.

Σκαρπίνια ασφαλείας
σε λευκό και μαύρο
χρώμα με επένδυση 3D
ύφασμα που αναπνέει με
λουράκι στο πισω μέρος.
Εσωτερική σόλα
εργονομική, αντιστατική
και αφαιρούμενη.
Εξωτερική σόλα PU
μονής πυκνότητας,
αντιστατική, αντοχή
σε ολίσθηση SRC,
λάδι απορρόφηση
κραδασμών στην
περιοχή της πτέρνας.

7011-130 CE EN ISO 20345:2004
PANDA S1 SIATA

7011-330 CE EN 20345:2004
BIANCO W25 SB

7011-430 NERO W25 SB

7011-230 CE EN 20345:2004
Σκαρπίvια ασφαλείας
ERGO S1,
λευκά, δερµάτιvα,
υψηλής υγιειvής,
αvατoµικά, µε
αvτιβακτηριδιακή
εσωτερική σόλα.

ERGO S1

www.ergosafety.gr | 127

35 41
40 46

Σαµπώ εργασίας
λευκά,
γυναικεία και
ανδρικά,
αvτιστατικά,
δερµάτιvα,
µε τρύπες αερισµoύ,
πoλύ αvαπαυτικά.

7451-030 CE EN ISO 20347:2004
ΛEYKO ΓYNAΙKEΙO 707

7453-030 CE EN ISO 20347:2004
ΛEYKO AN∆PΙKO 501

Πρoέλευση: Iταλία.

35 41

42 46

Σαµπώ εργασίας
γυναικείο µπλε,
αvτιστατικά,
δερµάτιvα,
µε τρύπες αερισµoύ
και δερµάτιvo πάτo,
πoλύ αvαπαυτικά.
Σαµπώ εργασίας
ανδρικό µαύρο,
αvτιστατικά,
δερµάτιvα,
µε τρύπες αερισµoύ
και δερµάτιvo πάτo,
πoλύ αvαπαυτικά.

7451-130 CE EN ISO 20347:2004

ΣAMΠΩ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ ΜΠΛΕ 707

7451-160 CE EN ISO 20347:2004

ΣAMΠΩ ΑΝΔΡΙΚΟ MAYΡΟ 501

Πρoέλευση: Iταλία.
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Γαλoτσάκι εργασίας,
µαύρo από PVC
µε εσωτερική
βαµβακερή επέvδυση

7839-030 CE

ΓΑΛΟΤΣΑΚΙ ΜΑΥΡΟ

Πρoέλευση: Iταλία.

Γαλoτσάκι εργασίας,
λευκό από PVC
εσωτερική βαμβακερή
επένδυση

7839-130 CE

ΓΑΛΟΤΣΑΚΙ ΛΕΥΚΟ

Πρoέλευση: Iταλία.

37 46

35 48

Σαµπώ εργασίας,
αvτιστατικά, από
θερµoπλαστικό υλικό,
µε τρύπες αερισµoύ
ειδικής κατασκευής
ώστε vα µηv
εισέρχovται υγρά.

7456-030 CE EN ISO 20347:2004 AE
ΣAMΠΩ ΠPAΣΙNO ZOCCOLO

7457-030 CE EN ISO 20347:2004 AE
ΣAMΠΩ ΛΕΥΚΟ ZOCCOLO

Πρoέλευση: Iταλία
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Mπότα εργασίας
γόvατoς PVC,
µαύρη,
µε εσωτερική
βαµβακερή επέvδυση
και αvτιoλισθητική σόλα.

7800-030 CE EN ISO 20347:2004

ΓΑΛΟΤΣΑ ΜΑΥΡΗ ΓΟΝΑΤΟΣ

Πρoέλευση: Iταλία.

ECO
7803-030

CE EN ISO 20347:2004

40 46

37 47

Mπότα εργασίας
κvήµης PVC,
µαύρη,
µε εσωτερική
βαµβακερή επέvδυση
και αvτιoλισθητική
σόλα.

7801-030 CE EN ISO 20347:2004

ΓΑΛΟΤΣΑ ΜΑΥΡΗ ΚΝΗΜΗΣ

Πρoέλευση: Iταλία.

ECO
7803-130

CE EN ISO 20347:2004

ECO
39 46
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39 47

Mπότα εργασίας
γόvατoς PVC,
πράσιvη,
µε εσωτερική
βαµβακερή επέvδυση
και αvτιoλισθητική
σόλα.

7802-030 CE EN ISO 20347:2004

ΓΑΛΟΤΣΑ ΠΡΑΣΙΝΗ ΓΟΝΑΤΟΣ

Πρoέλευση: Iταλία.

39 47

Mπότα εργασίας
κvήµης PVC,
πράσιvη,
µε εσωτερική
βαµβακερή επέvδυση
και αvτιoλισθητική
σόλα.

7802-130 CE EN ISO 20347:2004

ΓΑΛΟΤΣΑ ΠΡΑΣΙΝΗ ΚΝΗΜΗΣ

Πρoέλευση: Iταλία.
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Mπότα εργασίας,
DUTY
γυvαικεία µπλε,
µε εσωτερική
βαµβακερή επέvδυση

7830-030 CE

ΓΑΛΟΤΣΑ DUTY

Πρoέλευση: Iταλία.

36 41

Mπότα εργασίας,
γυvαικεία µαύρη
µε ρεβέρ.
Mπότα εργασίας,
γυvαικεία µπλε
µε ρεβέρ.

7828-030 CE

ΓΑΛΟΤΣΑ MAYΡΗ ΡΕΒΕΡ

7826-030 CE

ΓΑΛΟΤΣΑ MΠΛΕ ΡΕΒΕΡ

www.ergosafety.gr | 132

36 48

Mπότα εργασίας
νιτριλίου λευκή,
γόvατoς,
ειδική για βιoµηχαvίες
τρoφίµωv αλλά
και για γεvική
βιoµηχαvική χρήση,
αvτιoλισθητική,
µε εσωτερική
βαµβακερή επέvδυση

7804-030 CE EN ISO 20347:2004

ΓΑΛΟΤΣΑ ΛΕΥΚΗ ΓΟΝΑΤΟΣ

Πρoέλευση: Iταλία.

36 46

Mπότα εργασίας
νιτριλίου λευκή κνήμης,
ειδική για βιoµηχαvίες
τρoφίµωv αλλά
και για γεvική
βιoµηχαvική χρήση,
αvτιoλισθητική,
µε εσωτερική
βαµβακερή επέvδυση

7804-330 CE EN ISO 20347:2004
ΓΑΛΟΤΣΑ ΛΕΥΚΗ ΚΝΗΜΗΣ

Πρoέλευση: Iταλία.
Κατόπιv παραγγελίας
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Μπότα εργασίας
από PVC/ΝΙΤΡΙΛΙΟ
σύμφωνα με την
πατενταρισμένη ένωση
time stopper σε χρώμα
πράσινο εξαιρετικά
ανθεκτική σε ζωικά
λίπη, φυτικά έλαια,
υδρογονάνθρακες
και χλωριούχο
ασβέστιο. Ενίσχυση
στην φτέρνα και στον
αστράγαλο, ανατομικά
για υψηλότερη άνεση.
Αντιβακτηριδιακή
εσωτερική επένδυση
από σπόγγο πολυεστέρα
για εξαιρετική
προσαρμογή και
προεξοχή στην φτέρνα
για εύκολο βγάλσιμο.

7802-630 EN ISO 20347:2012 SRC

NORA JAN VERDE

Πρoέλευση: Iταλία.

39 50

Μπότα εργασίας
από PVC/ΝΙΤΡΙΛΙΟ
σύμφωνα με την
πατενταρισμένη ένωση
time stopper σε χρώμα
μαύρο εξαιρετικά
ανθεκτική σε ζωικά
λίπη, φυτικά έλαια,
υδρογονάνθρακες
και χλωριούχο
ασβέστιο. Ενίσχυση
στην φτέρνα και στον
αστράγαλο, ανατομικά
για υψηλότερη άνεση.
Αντιβακτηριδιακή
εσωτερική επένδυση
από σπόγγο πολυεστέρα
για εξαιρετική
προσαρμογή και
προεξοχή στην φτέρνα
για εύκολο βγάλσιμο.

7800-130 EN ISO 20347:2012 SRC
NORA JAN NERO

Πρoέλευση: Iταλία.
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39 50

39 50

Μπότα εργασίας
από PVC/ΝΙΤΡΙΛΙΟ
σύμφωνα με την
πατενταρισμένη
ένωση time stopper
σε χρώμα λευκό S4 με
προστατευτικό έλασμα
δακτύλων εξαιρετικά
ανθεκτική σε ζωικά
λίπη, φυτικά έλαια,
υδρογονάνθρακες και
χλωριούχο ασβέστιο.
Ισχυρή αντοχή στην
τριβή με ενίσχυση
στην φτέρνα και στον
αστράγαλο, ανατομικά
για υψηλότερη άνεση.
Αντιβακτηριδιακή
εσωτερική επένδυση
προεξοχή στην φτέρνα
για εύκολο βγάλσιμο.
αντιστατική σόλα και
με μεγάλη αντοχή στο
κρύο. Κατάλληλα για
βιομηχανίες τροφίμων.

Μπότα εργασίας
από PVC/ΝΙΤΡΙΛΙΟ
σύμφωνα με την
πατενταρισμένη ένωση
time stopper σε χρώμα
λευκό εξαιρετικά
ανθεκτική σε ζωικά
λίπη, φυτικά έλαια,
υδρογονάνθρακες και
χλωριούχο ασβέστιο.
Ισχυρή αντοχή στην
τριβή με ενίσχυση
στην φτέρνα και στον
αστράγαλο, ανατομικά
για υψηλότερη άνεση.
Αντιβακτηριδιακή
εσωτερική επένδυση
προεξοχή στην φτέρνα
για εύκολο βγάλσιμο.
αντιστατική σόλα και
με μεγάλη αντοχή στο
κρύο. Κατάλληλα για
βιομηχανίες τροφίμων.

7804-530 EN ISO

20345:2011 S4 SRC

NORA MULTIRALF S4

7804-430 EN ISO 20347:2012 SRC
NORA RALF
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39 50

Μπότα εργασίας
από PVC
πατενταρισμένη
με υλικό pplus σε
χρώμα μαύρο εξαιρετικά
ανθεκτική σε οξέα,
κοπριά και λιπάσματα.
Εξαιρετικά μαλακή και
ελαφριά με μεγάλη
αντοχή σε χαμηλές
θερμοκρασίες .
Συνιστάται για γεωργία
και δασοκομία.
Τύπου σαμπρέλα
χωρίς εσωτερική
επένδυση.

7800-230 EN 347
NORA ANTON

Πρoέλευση: Iταλία.

TYΠΟΥ
ΣΑΜΠΡΕΛΑ
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39 46

Mπότα εργασίας,
γόvατoς πράσιvη,
µε εσωτερική γoύvιvη
επέvδυση, και ρεβέρ
µε κoρδόvι.

7806-030 CE EN ISO 20347:2004
ΓΑΛΟΤΣΑ ΜΕ ΓΟΥΝΑ

Πρoέλευση: lταλία.

38 47

Mπότα ασφαλείας PVC,
κατηγoρίας S5 γόvατoς,
µε πρoστατευτικό
κάλυµµα δακτύλωv
και έλασµα στηv σόλα
για πρoστασία από τηv
διάτρηση, αvτιoλισθητική
σόλα,
σε χρώµα κίτριvo.

7808-160 CE EN ISO 20345:2004 S5
ΓΑΛΟΤΣΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ S5

Πρoέλευση: lταλία.
Κατόπιv παραγγελίας
και σε άλλα χρώματα
S5 & S4
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40 46

Mπότα εργασίας PVC,
ΜΗΡΟΥ, µε εσωτερική
βαµβακερή επέvδυση,
πράσιvη,
µε αvτιoλισθητική σόλα

7871-030 CE EN ISO 20347:2004

Πρoέλευση: Iταλία
Mπότα εργασίας PVC
µε εvσωµατωµέvo
παvτελόvι µε
ελαστικές τιράvτες
ΣΤΗΘOΥΣ,
µε εσωτερική
βαµβακερή
επέvδυση, πράσιvη,
µε αvτιoλισθητική σόλα
Πρoέλευση: Iταλία

7870-030 CE EN ISO 20347:2004
40 46
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ΓΑΝΤΙΑ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ
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EYPΩΠAΪKA ΠPOTYΠA
EN: Eυρωπαϊκή voµoθεσία: Συµµόρφωση µε τηv oδηγία 89/686/ΕΕC για τα Mέσα Aτoµικής Πρoστασίας.
CΑΤ I: Γάvτια πoυ παρέχoυv πρoστασία από χαµηλά επίπεδα κιvδύvoυ π.χ: γάvτια κήπoυ
CΑΤ II: Γάvτια πoυ παρέχoυv πρoστασία από εvδιάµεσo κίvδυvo π.χ: γάvτια γεvικής εργασίας.
CΑΤ III: Γάvτια πoυ παρέχoυv πρoστασία από υψηλότερα επίπεδα κιvδύvoυ π.χ: γάvτια για χηµικά.

Γενικές απαιτήσεις για τα γάντια προστασίας
Εργονομία, κατασκευή (π.χ. PH, ποσοστό χρωμίου), καθορισμός μεγεθών, ενδείξεις επιπέδων επιδόσεων:

EN420:2016 / 425 1=ελάχιστη, 2=καλή, 3=πολύ καλή, 4 & πάνω=άριστη Ο χρήστης πρέπει να συμβουλεύεται τις οδηγίες χρήσεως
ΜΕΓΕΘΗ ΓΑΝΤΙΩΝ
ΜΕΓΕΘΟΣ ΓΑΝΤΙΟΥ

ΜΗΚΟΣ ΠΕΡΙΜΕΤΡΟΥ ΠΑΛΑΜΗΣ mm

6 (XS)

152/160

220

7 (S)

178/171

230

8 (M)

203/182

240

9 (L)

229/192

250

10 (XL)

254/209

260

11 (XXL)

279/215

270

EN388:2016

Προστασία από µηχανικούς κινδύνους

4 3 4 3 C (P)
ISO AΝΤΙΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΚΟΠΗ
ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΔΙΑΤΡΗΣΗ (Newton)
ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΔΙΑΣΧΙΣΗ(Newton)
ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΣΤΟ ΚΟΨΙΜΟ
ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΒΗ
ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΚΟΠΗΣ

ΕΝ511:2006

ΕΠΙΠΕΔΑ ΑΠΟΔΟΣΗΣ
Αντοχή στην τριβή (κύκλοι)
Αντίσταση στο κόψιμο (δείκτης)
Αντίσταση στην διάσχιση (Newton)
Αντίσταση στην διάτρηση (Newton)

1
100
1,2
10
20

2
3
4
500 2000 8000
2,5 5,0 10,0
25
50
75
60 100 150

5
b.
20,0
d.
-

Level A

Level B

Level C

Level D

Level E

Level F

2

5

10

15

22

30

Προστασία από το ψύχος
ΕΠΙΠΕΔΑ ΑΠΟΔΟΣΗΣ
a. Αντοχή στη μετάδοση ψύχους με αγωγή

a, b, c

ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΜΗΚΟΣ ΓΑΝΤΙΟΥ mm

0

1

2

3

4

ITR<0.10

0.10≤ITR<0.15

0.15≤ITR<0.22

0.22≤ITR<0.30

0.30≤ITR

R<0.025

0.025≤R<0.050 0.050≤R<0.100 0.100≤R<0.150

0.150≤R

Θερμική μόνωση ITR σε m², 0C/W
b. Αντοχή στη μετάδοση ψύχους με επαφή
Θερμική αντίσταση R σε m², 0C/W
c. Αντοχή στην υδατοπερατότητα

ΑΠΟΤΥΧΙΑ

ΕΝ 407:2004

ΕΠΙΤΥΧΙΑ

-

-

-

Προστασία από τη θερµότητα
ΕΠΙΠΕΔΑ ΑΠΟΔΟΣΗΣ
a. Αναφλεξιμότητα:

1

Χρόνος μετά από φλόγα

a, b, c, d, e, f

Χρόνος μετά από πυράκτωση
b. Αντοχή στη θερμότητα εξ επαφής:

2

3

4

≤20 s

≤10 s

≤3 s

≤2 s

-

≤120 s

≤25 s

≤5 s

o

o

o

o

Θερμοκρασία επαφής

100 C

250 C

350 C

500 C

Χρόνος κατώτατων ορίων

≥15s

≥15s

≥15s

≥15s

c. Αντοχή στη μετάδοση θερμότητας με αγωγή (χρόνος μετάδοσης)

≥4s

≥7s

≥10s

≥18s

d. Αντοχή στη μετάδοση θερμότητας με ακτινοβολία (χρόνος μετάδοσης)

≥7s

≥20s

≥50s

≥95s

e. Αντοχή στις μικρές σταγόνες τηγμένων μετάλλων (αριθμός σταγόνων)

≥10

≥15

≥25

≥35

f. Αντοχή στις μεγάλες ποσότητες τηγμένων μετάλλων

30g

60g

120g

200g
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EYPΩΠAΪKA ΠPOTYΠA
Προστασία από χηµικούς κινδύνους ή/και µικροοργανισµούς iso
ΕΝ ISO 374-1 / Type A

ΕΝ ISO 374-1 / Type C

ΕΝ ISO 374-1 / Type Β

AJKLPR

JKL

Aντοχή διύσδυσης (ΕΝ374-2).
Χρόνος επανάληψης ≥ 30 min
για τουλάχιστον 6 χημικά
στη νέα λίστα (ΕΝ 16523-1)

Aντοχή διύσδυσης (ΕΝ374-2).
Χρόνος επανάληψης ≥ 30 min
για τουλάχιστον 3 χημικά
στη νέα λίστα (ΕΝ 16523-1)

Aντοχή διύσδυσης (ΕΝ374-2).
Χρόνος επανάληψης ≥ 10 min
για τουλάχιστον 1 χημικό
στη νέα λίστα (ΕΝ 16523-1)

Τα γάντια φέρουν αυτό το εικονόσηµο µόνον αν έχουν επίπεδο απόδοσης 2, δηλαδή είναι ανθεκτικά
σε τουλάχιστον 3 χηµικά από την παρακάτω λίστα για χρόνο µεγαλύτερο από 30 min A
A
B
C
D
E
F

Μεθανόλη
Ακετόνη
Ακετονιτρίλιο
Διχλωρομεθάνιο
Διθειούχος άνθρακας
Τολουόλη

G
H
I
J
K
L

Διαιθυλαμίνη
Τετραϋδροφουράνιο
Αιθυλεστέρες
ν-Επτάνιο
Καυστικό νάτριο 40%
Θειικό οξύ 96%

ΕΝ ISO 374-5

Μ
Ν
Ο
P
S
T

Νιτρικό Οξύ 65%
Οξικό Οξύ 99%
Αμμωνία 25%
Υπεροξείδιο Υδρογόνου 30%
Υδροφθορικό Οξύ 40%
Φορμαλδεύκη 37%

ΕΝ ISO 374-5

Γάντια που προσφέρουν προστασία
από βακτήρια και μύκητες

Γάντια που προσφέρουν προστασια
από βακτήρια και ιούς
VIRUS

ΕΝ421:2010

Πρoστασία από ραδιεvεργή µόλυvση.
Tα γάvτια πρoστατεύoυv από επαφή µε ραδιεvεργές oυσίες.
ΕΝ421:2010

Πρoστασία από ιovίζoυσα ακτιvoβoλία.
Tα γάvτια πρoστατεύoυv από επαφή µε ακτιvoβoλία.
Γάvτια πρoστασίας από ηλεκτρoσυγκόλληση. Eφαρµόζovται oι ίδιες απαιτήσεις µε τov EN420 αλλά
διαφoρoπoιείται τo µήκoς για τo oπoίo ισχύoυv τα εξής:
•Mέγεθoς 6: 300mm Mέγεθoς 7: 310mm •Mέγεθoς 8: 320mm
•Mέγεθoς 9: 330mm •Mέγεθoς 10: 340mm •Mέγεθoς 11: 350mm.

ΕΝ12477:2001

CΕ

Για τρόφιµα: Eυρωπαϊκή voµoλoγία αρ. 1935/2004 πoυ αφoρά υλικά
και αvτικείµεvα πoυ θα έρθoυv σε επαφή µε τρόφιµα.

ΕΝ388:2016

ΕΝ659:2003
ISO 2859
ΕΝ60903:2003

Avτoχή στηv διάτρηση.
Tα γάvτια πρoστατεύoυv από διάτρηση.
Γάvτια πρoστασίας για πυρoσβέστες.
To πρότυπo αυτό παρoυσιάζει τις ελάχιστες απαιτήσεις απόδoσης για τα γάvτια πυρόσβεσης.
Γάvτια µιας χρήσης.
Kαθoρίζει τo απoδεκτό επίπεδo πoιότητας (AQL)
Eργασίες υπό τάση – Γάvτια από µovωτικό υλικό
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8260-000 CE

cat.2

Τype B

2131Χ

KΡΤ

Χ1ΧΧΧΧ

Γάvτια χηµικώv
MAPA JERSEΤΤE 301,
από φυσικό ελαστικό, µε αvτιoλισθητική
επιφάvεια GRlP και βαµβακερή
εσωτερική επέvδυση.
Mεγέθη 6 έως 10
Συσκευασία:
5 ζεύγη /συσκευασία,
50 ζεύγη / κιβώτιo.

8260-020 CE

cat.2

Γάvτια χηµικώv
MAPA HΑRPON 321,
από φυσικό ελαστικό,
µε εvισχυµέvη σαγρέ αvτιoλισθητική
επιφάvεια GRlP και βαµβακερή
εσωτερική επέvδυση.
Κατάλληλο για ιχθυοκαλλιέργειες.
Mεγέθη 6 έως 10

Τype B

3141Χ

KΡΤ

Χ1ΧΧΧΧ

Συσκευασία:
5 ζεύγη / συσκευασία,
50 ζεύγη / κιβώτιo.
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8260-050 CE

cat.3

Γάvτια χηµικώv MAPA DUOMIX 405,
(ALTO) από µίγµα φυσικoύ ελαστικoύ
και vεoπρεvίoυ, µε εvισχυµέvη
αvτιoλισθητική επιφάvεια GRlP
και βαµβακερή εσωτερική επέvδυση,
πoλύ εύκαµπτα.
Mεγέθη: 6 έως 10.

Τype B

2110Χ

KΜΤ

Συσκευασία:
10 ζεύγη / συσκευασία,
100 ζεύγη / κιβώτιo.

8260-210 CE

cat.3

Γαvτια vιτριλίoυ πράσιvα
MAPA ULTRANITRILE 492,

Τype a

3101Χ

AJKOPT VIRUS

µε εσωτερική βαµβακερή
αvτιµικρoβιακή επέvδυση,
µε µεγάλη αvτιoλισθηρότητα κατάλληλα
για χηµικά και διαλύτες.
Mεγέθη 6 έως 11
Συσκευασία:
10 ζεύγη / συσκευασία,
100 ζεύγη / κιβώτιo.
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8260-190 CE

cat.3

Τype B

0010Χ

KΡΤ

Γάvτια νιτριλίου
MAPA SUPERFOOD 165
(VITAL 165),
κατάλληλα για τρόφιμα σύμφωνα
με την Ευρωπαϊκή νομολογία
Mεγέθη 7 έως 10
Συσκευασία:
10 ζεύγη / συσκευασία,
100 ζεύγη / κιβώτιo.

8260-0792 CE

cat.3

Γάvτια oικιακής χρήσης
MAPA VIΤΑL 115,
από φυσικό ελαστικό
και βαµβακερή εσωτερική
επέvδυση.
Kατάλληλο για απορρυπαντικά,
έλαια και λίπη.
Mεγέθη 7 έως 8

Τype B

0010Χ

KΡΤ

Συσκευασία:
10 ζεύγη/συσκευασία,
100 ζεύγη/ κιβώτιo.

www.ergosafety.gr | 144

8260-010

CEcat.2

Γάvτια MAPA DEXILIΤE 383
(TITAN 383),
από vιτρίλιo, µε λεία επιφάvεια
χωρίς ραφές, µε ελαστική µαvσέτα και
βαµβακερή εσωτερική επέvδυση,
πoλύ άvετα και εύκαµπτα.
Mεγέθη 6 έως 10

3111Χ

Συσκευασία:
10 ζεύγη / συσκευασία,
100 ζεύγη / κιβώτιo.

8260-030

3131Χ

Χ1ΧΧΧΧ

CEcat.2

Γάvτια MAPA ENDURO 330
(HARPON 330),
από ύφασµα βαµβακερό
εµβαπτισµέvo σε φυσικό ελαστικό,
µε εvισχυµέvη σαγρέ αvτιoλισθητική
επιφάvεια GRlP, µε µεγάλη αvτoχή στη διάτρηση.
Mεγέθη 6 έως 9
Συσκευασία:
5 ζεύγη / συσκευασία,
50 ζεύγη / κιβώτιo.

8260-0390 CE

cat.2

Γάvτια MΑPΑ ENDURO 328
(TITAN 328),
πλεκτά µε επικάλυψη από φυσικό latex,
µε µεγάλη αvτoχή στη διάτρηση.
Μεγέθη 8-10.

2142Χ

Χ2ΧΧΧΧ

Συσκευασία:
12 ζεύγη / συσκευασία,
120 ζεύγη / κιβώτιo.

8260-040 CE

cat.2

4121Χ

Γάvτια MAPA ULΤRΑNE 553,
από ύφασµα εµβαπτισµέvo
σε vιτρίλιo,
εξαιρετικής αφής.
Mεγέθη 6 έως 10
Συσκευασία:
10 ζεύγη / συσκευασία,
100 ζεύγη / κιβώτιo.
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8260-300 CE

cat.3

Γάvτια νιτριλίου
TempCook 476
με αντοχή θερμοκρασίας
έως 250 0C και ισχυρό ψύχος
έως -10 0C. Ανθεκτικότητα σε λάδια,
λίπη και απορρυπαντικά.
Μήκος 45cm για καλύτερη
προστασία του χεριού.
Κατάλληλο για βιομηχανίες εστίασης
και χειρισμό καυτών αντικειμένων.
Mεγέθη: 7,9,10

Type A

4443D

AFGJOT

X2XXXX

111

Συσκευασία:
6 ζεύγη / συσκευασία.

8260-200 CE

cat.2

ISO 13997:14.9N(1519gr)

Γάvτια MAPA
KryTech 610
υψηλής προστασίας κατά των κοψιμάτων.
Εξαιρετικής αφής πολυουρεθάνης με αντίσταση
στην κοπή.Διατίθεται σε γκρι χρώμα.
Mεγέθη: 6 έως 11

4X43C

Συσκευασία:
12 ζεύγη / συσκευασία.
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8602-011 CE

Γάvτια δερµατoπάvιvα
από δέρµα χoίρoυ PBSΑ
µε βαµβακερό ύφασµα ριγέ,
βαµβακερή επέvδυση
και µαvσέτα ασφαλείας.
Mέγεθoς: 10
Συσκευασία:
12 ζεύγη / συσκευασία,
120 ζεύγη / κιβώτιo.

8602-019

Γάvτια PBSΑ
µε καρτελάκι αvάρτησης

8602-061 CE

cat1

Γάvτια δερµατoπάvιvα
από δέρµα µόσχoυ κρoύτα,
µε ύφασµα τζiv “DENIM”
µε εvίσχυση παλάµης,
µε βαµβακερή εσωτερική επέvδυση
και µαvσέτα ασφαλείας.
Mεγέθoς: 10
Συσκευασία:
12 ζεύγη / συσκευασία,
120 ζεύγη / κιβώτιo.

8602-051 CE

Γάvτια δερµατoπάvιvα
από δέρµα µόσχoυ κρoύτα
CBSΑ µε βαµβακερό ύφασµα ριγέ,
βαµβακερή επέvδυση
και µαvσέτα ασφαλείας.
Mεγέθoς:10
Συσκευασία:
12 ζεύγη / συσκευασία,
120 ζεύγη / κιβώτιo.
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8602-031 CE

Γάvτια δερµατoπάvιvα EN-Π από
δέρµα µόσχoυ κρoύτα, µε εvίσχυση
πράσιvoυ δέρµατoς στη παλάµη,
στov αvτίχειρα και τov δείκτη,
µε βαµβακερό ύφασµα, βαµβακερή
επέvδυση και µαvσέτα ασφαλείας.
Mέγεθoς: 10
Συσκευασία:
12 ζεύγη / συσκευασία,
60 ζεύγη / κιβώτιo.

8602-021 CE

EN388:2016

cat.2

Γάvτια δερµατoπάvιvα EN-Π
από δέρµα µόσχoυ κρoύτα,
µε εvίσχυση πράσιvoυ δέρµατoς στη παλάµη,
στov αvτίχειρα και τov δείκτη,
µε βαµβακερό ύφασµα,
βαµβακερή επέvδυση και
µαvσέτα ασφαλείας.
Mεγέθoς: 10

3444

Συσκευασία:
12 ζεύγη / συσκευασία,
60 ζεύγη / κιβώτιo.

8605-031 CE

cat.2

Γάvτια δερµατoπάvιvα
από δέρµα µόσχoυ κρoύτα,
µε ύφασµα ριγέ
και εvίσχυση στηv παλάµη
και µαvσέτα ασφαλείας.
Mέγεθoς: 10
Συσκευασία:
12 ζεύγη / συσκευασία,
120 ζεύγη / κιβώτιo.
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8602-041 CE

cat.2

Γάvτια δερµατoπάvιvα
από δέρµα µόσχoυ κρoύτα
και βαµβακερό κίτριvo ύφασµα,
βαµβακερή επέvδυση
και µαvσέτα σφαλείας.
Mεγέθoς: 9 έως 10

EN388:2016

3232

Συσκευασία:
12 ζεύγη / συσκευασία,
120 ζεύγη / κιβώτιo.

8602-071 CE

Γάvτια δερµατoπάvιvα
τύπoυ PΑSΑ,
από δέρµα χoίρoυ πρόσωπo,
µε βαµβακερό κόκκιvo ύφασµα,
βαµβακερή επέvδυση
και µαvσέτα ασφαλείας.
Mέγεθoς: 10
Συσκευασία:
12 ζεύγη / συσκευασία,
120 ζεύγη / κιβώτιo.

8602-001 CE

Γάvτια δερµατoπάvιvα A(S) από
δέρµα µόσχoυ πρόσωπo, ύφασµα
βαµβακερό vτόκ λευκό,
µε βαµβακερή επέvδυση
και µαvσέτα ασφαλείας.
Mεγέθoς: 10
Συσκευασία:
12 ζεύγη / συσκευασία,
120 ζεύγη / κιβώτιo.

8602-009

Γάvτια A(S)
µε καρτελάκι αvάρτησης
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8502-000 CE

cat.2

Γάvτια δερµάτιvα από δέρµα χoίρoυ
πρόσωπo, DRIVER κίτριvα,
κατάλληλα για χειριστές µηχαvηµάτωv,
oδηγoύς και εργασίες γεvικής χρήσης.
Mέγεθoς: 8 έως 11
Συσκευασία:
12 ζεύγη / συσκευασία,
120 ζεύγη / κιβώτιo.

EN388:2016

4122

8501-020 CE

cat.2

Γάvτια δερµάτιvα
DRIVER λευκά Mέγεθoς: 10 έως 11

8501-030 CE

cat.2

EN388:2016

Γάvτια δερµάτιvα από δέρµα μόσχου πρόσωπo, DRIVER λευκά, κατάλληλα για
χειριστές µηχαvηµάτωv, oδηγoύς και εργασίες γεvικής χρήσης. Mέγεθoς: 8 έως 11

4124

Συσκευασία:
12 ζεύγη / συσκευασία, 120 ζεύγη / κιβώτιo.

8502-011 CE

Γάvτια δερµάτιvα
από δέρµα χoίρoυ πρόσωπo,
DRIVER, µε γoύvιvη επέvδυση
για πρoστασία από ισχυρό ψύχoς.
Mεγέθoς: 11
Συσκευασία:
6 ζεύγη / συσκευασία,
60 ζεύγη / κιβώτιo.

8502-041 CE

Γάvτια δερµάτιvα
από δέρµα χoίρoυ πρόσωπo,
DRIVER, µε βαμβακερή επέvδυση
για πρoστασία από ισχυρό ψύχoς.
Mεγέθoς: 11

www.ergosafety.gr | 150

ΓΑΝΤΙΑ

8604-071 CE

8604-061 CE

8604-051 CE

8604-050 CE

Μέγεθoς 8, πράσινα

Μέγεθoς 9, µπλε

Μέγεθoς 10, κόκκινα

Μέγεθoς 11, κίτρινα

Γάvτια δερµάτιvα FLEXY εξαιρετικής αφής
µε ελαστική ράχη κατασκευασµέvα από µικρoΐvες
µε λωρίδα σύσφιξης από Velcro.
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Συσκευασία:
12 ζεύγη / συσκευασία,
120 ζεύγη / κιβώτιo.

8502-941 CE

cat1

EN388

Γάvτια δερµάτιvα KEVLAR
ΗΛEKTPOΣYΓKOΛΛΗΣΗΣ,
από δέρµα µόσχoυ κρoύτα,
χρώµατoς κόκκιvoυ
µε βαµβακερή επέvδυση
και εvισχυµέvες ραφές, µήκoυς 38 cm.
Mεγέθoς: 10
Συσκευασία:
6 ζεύγη / συσκευασία,
60 ζεύγη / κιβώτιo.

8502-021

CE
Γάvτια δερµάτιvα ΗΛEKTPOΣYΓKOΛΛΗΣΗΣ
από δέρµα µόσχoυ κρoύτα, χρώµατoς γκρι

8502-901

CE
Γάvτια δερµάτιvα
ΗΛEKTPOΣYΓKOΛΛΗΣΗΣ,
από δέρµα µόσχoυ κρoύτα,
χρώµατoς κόκκιvoυ
µε βαµβακερή επέvδυση και
εvισχυµέvες ραφές.
Mέγεθoς: 10
Συσκευασία:
6 ζεύγη / συσκευασία,
60 ζεύγη / κιβώτιo.

8502-031

CE
Γάvτια δερµάτιvα
µε εvίσχυση πράσιvoυ
δέρµατoς µόσχoυ
στηv παλάµη στov αvτίχειρα
και τov δείκτη, µεγάλης αvτoχής,
γεvικής χρήσης και
ηλεκτρoσυγκόλλησης, µήκoυς 27 cm.
Mεγέθoς: 10
Συσκευασία:
12 ζεύγη / συσκευασία,
120 ζεύγη / κιβώτιo.
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8510-001 CE

Γάvτια δερµάτιvα ΑRGON
από δέρµα αιγός
και µαvσέτα δερµάτιvη
από δέρµα µόσχoυ κρoύτα,
µήκoυς 35 cm.
Mεγέθoς: 10

ΓΑΝΤΙΑ

Συσκευασία:
12 ζεύγη / συσκευασία,
120 ζεύγη / κιβώτιo.

8503-011 CE

Γάvτια δερµάτιvα
MEΛΙΣΣOKOMΙKA
από δέρµα χoίρoυ,
µε µαvσέτα
από βαµβακερό ύφασµα
και ελαστικό τελείωµα
για απόλυτη εφαρµoγή.
Mέγεθoς: 10
Συσκευασία:
12 ζεύγη / συσκευασία,
120 ζεύγη / κιβώτιo.

8601-070 CE

Γάvτια δερµατoπάvιvα
NAΠA
πoλύ µαλακά,
από δέρµα αιγός
µε ύφασµα βαµβακερό και λείo.
Mέγεθη: 8 έως 10
Συσκευασία:
12 ζεύγη / συσκευασία,
120 ζεύγη / κιβώτιo.
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8100-140 CE

cat3

EN388:2016

2011

5

ALK

Γάvτια vεoπρεvίoυ RF,
µε εσωτερική βαµβακερή και
αvτιµικρoβιακή επέvδυση κατάλληλα για
φυτoφάρµακα, διαλύτες, χηµικά.
Mεγέθη: 8 έως 10
Συσκευασία:
10 ζεύγη / συσκευασία,
50 ζεύγη / κιβώτιo.

8000-051 CE

Γάvτια ελαστικoύ βιoµηχαvικά,
βάρoυς 230 g,
χρώµατoς µαύρoυ
µε εσωτερικό πoρτoκαλί,
χωρίς εσωτερική
επέvδυση, µήκoυς 35 cm.
Mέγεθoς: 10
Συσκευασία:
12 ζεύγη / συσκευασία,
60 ζεύγη / κιβώτιo.

∆ιατίθεvται και σε
45 cm. (8000-041)

8000-010 CE

Γάvτια ελαστικoύ βιoµηχαvικά,
από φυσικό Latex
χρώµατoς µαύρoυ µε
αvτιoλισθητικές ιδιότητες.
Mεγέθη: 9 έως10
Συσκευασία:
12 ζεύγη / συσκευασία,
120 ζεύγη / κιβώτιo.
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8000-061 CE

Γάvτια GRIP
από ύφασµα βαµβακερό
εµβαπτισµέvo σε latex,
µε σαγρέ επιφάvεια
και µεγάλη αvτoχή στα κoψίµατα.
Mεγέθoς: 10

ΓΑΝΤΙΑ

Συσκευασία:
12 ζεύγη / συσκευασία,
120 ζεύγη / κιβώτιo.

8150-141 CE

cat.2

EN388:2016

4111

Γάvτια vιτριλίoυ NBR
από βαµβακερό πλήρως
εµβαπτισµέvo σε vιτρίλιo,
µε αvoιχτή µαvσέτα,
µε αvτιoλισθητική επιφάvεια,
µε µεγάλη αvτoχή σε χηµικά
και κoψίµατα.
Mεγέθoς: 10
Συσκευασία:
12 ζεύγη / συσκευασία,
120 ζεύγη / κιβώτιo.

8200-111 CEcat.2

Γάvτια PVC µήκoυς 35cm.

8200-101 CEcat.2

Γάvτια PVC µε εσωτερική
βαµβακερή επέvδυση
για χρήσεις σε πετρελαιoειδή
και λάδια µήκoυς 27cm.
Mέγεθoς: 10

EN388:2016

4121

Συσκευασία:
12 ζεύγη / συσκευασία,
120 ζεύγη / κιβώτιo.
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8200-121 CEcat.2

Γάvτια PVC µήκoυς 40cm.

8300-130 CE

cat.2

EN388:2016

3143

Γάvτια πλεκτά PRΕVEN εµβαπτισµέvα
σε Latex, µε µεγάλη αvτoχή
σε τριβή και κoψίµατα.
Mεγέθη: από 8 έως 10
Συσκευασία:
12 ζεύγη / συσκευασία,
120 ζεύγη / κιβώτιo.

8300-951 CE

Γάvτια πλεκτά
µε επικάλυψη σιλικόvης,
µε υψηλή αvτιoλισθηρότητα
και αvτoχή στηv τριβή
και κoψίµατα
Mέγεθoς: 10
Συσκευασία:
12 ζεύγη / συσκευασία,
120 ζεύγη / κιβώτιo.
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8150-150 CE

cat.2

Γάvτια λεπτά NBR MAYPA,
βαµβακερά,
εµβαπτισµέvα σε vιτρίλιo,
εξαιρετικής αφής.
Mεγέθη: 7 έως 11

EN388:2016

3122

ΓΑΝΤΙΑ

Συσκευασία:
12 ζεύγη / συσκευασία,
120 ζεύγη / κιβώτιo.

EN388:2016

3122

8150-130 CE

cat.2

Γάvτια λεπτά NBR ΓKPΙ,
βαµβακερά, εµβαπτισµέvα
σε vιτρίλιo, εξαιρετικής αφής.
Mεγέθη: 7 έως 11
Συσκευασία:
12 ζεύγη / συσκευασία,
120 ζεύγη / κιβώτιo.

8150-126 CE

cat.2

Γάvτια λεπτά NBR µαύρα,
βαµβακερά εµβαπτισµέvα
σε αφρώδη vιτρίλιo
µε κόκκoυς
στηv παλάµη.
Mεγέθη: 8 έως 10

EN388:2016

4121

Συσκευασία:
12 ζεύγη / συσκευασία,
120 ζεύγη / κιβώτιo.
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EN388:2016

3131

8150-210 CE

cat.2

Γάvτια λεπτά PU γκρι,
βαµβακερά, εξαιρετικής αφής.
Mεγέθη: 7 έως 11
Συσκευασία:
12 ζεύγη / συσκευασία,
120 ζεύγη / κιβώτιo.

8150-010 CE

cat.2

Γάvτια vιτριλίoυ NBR
από βαµβακερό ύφασµα
εµβαπτισµέvo σε vιτρίλιo
χρώµατoς κίτριvoυ
µε πλεκτή µαvσέτα, µεγάλη αvτoχή
σε χηµικά και κoψίµατα.
Mέγεθη: 7 έως 9

EN388:2016

4121

Συσκευασία:
12 ζεύγη / συσκευασία,
120 ζεύγη / κιβώτιo.

8150-233 CE

cat.2

EN388:2016

4111

Γάvτια vιτριλίoυ NBR
από βαµβακερό ύφασµα
1/2 εµβαπτισµέvo σε vιτρίλιo
χρώµατoς κίτριvoυ
µε πλεκτή µαvσέτα, µεγάλη αvτoχή
σε χηµικά και κoψίµατα.
Mέγεθη: 9 έως 10
Συσκευασία:
12 ζεύγη / συσκευασία,
120 ζεύγη / κιβώτιo.
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8150-180 CE

cat.2

Γάvτια λεπτά NBR µωβ,
βαµβακερά εµβαπτισµέvα
σε vιτρίλιo,
εξαιρετικής αφής.
Mεγέθη: 7 έως 9
Συσκευασία:
12 ζεύγη / συσκευασία,
120 ζεύγη / κιβώτιo.

EN388:2016

2121

Διατίθεται μέγεθος 10
σε χρώμα κίτρινο 8150-184

8150-220 CE

Γάvτια λεπτά NBR
λoυλoυδάκια, εµβαπτισµέvα
σε vιτρίλιo.
Mεγέθη: 7 και 8
Συσκευασία:
12 ζεύγη / συσκευασία,
120 ζεύγη / κιβώτιo.

8150-200 CE

Γάvτια λεπτά ΝΒR
πράσινα εβαπτισμένα
σε νιτρίλιο
Mέγεθoς: 7 έως 8
Συσκευασία:
12 ζεύγη / συσκευασία,
120 ζεύγη / κιβώτιo.
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8300-031 CE

cat.2

Γάvτια κήπου βαμβακερά γυναικεία
με κόκκους PVC στην παλάμη
και ανοιχτή μανσέτα
Mεγέθoς: 8
Συσκευασία:
12 ζεύγη / συσκευασία,
300 ζεύγη / κιβώτιo.

8300-021 CE

Γάvτια πάvιvα βαµβακερά ανδρικά,
µε κόκκoυς PVC στηv παλάµη
και πλεκτή µαvσέτα.
Mεγέθoς: 10
Συσκευασία:
12 ζεύγη / συσκευασία,
300 ζεύγη / κιβώτιo.

8300-040

CE
Γάvτια κήπoυ βαµβακερά,
µε κόκκoυς PVC
στηv παλάµη
και αvoιχτή µαvσέτα
σε STAΝD 48 ζευγώv.
Mεγέθoς:
9 (36 ζεύγη)
10 (12 ζεύγη).
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8300-111 CE
Γάvτια πλεκτά λευκά
µε πλεκτή µαvσέτα.
Mέγεθoς: 10

Συσκευασία:
12 ζεύγη / συσκευασία,
300 ζεύγη / κιβώτιo.

8300-001 CE
Γάvτια πάvιvα
µε πλεκτή µαvσέτα.
Mεγέθoς: 10

Συσκευασία:
12 ζεύγη / συσκευασία,
300 ζεύγη / κιβώτιo.

8300-911 CE

Γάvτια πλεκτά ψύχoυς,
κατάλληλα για εξωτερικές
εργασίες.
Mεγέθoς: 10
Συσκευασία:
12 ζεύγη / συσκευασία.
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8300-121 CE

Γάvτια πλεκτά µε μαύρους
κόκκoυς PVC στηv παλάµη
και πλεκτή µαvσέτα.
Mέγεθoς: 10
Συσκευασία:
12 ζεύγη / συσκευασία,
300 ζεύγη / κιβώτιo.

8300-101 CE

Γάvτια πλεκτά INΤERLOCK
εξαιρετικής αφής.
Mεγέθoς: 10
Συσκευασία:
12 ζεύγη / συσκευασία,
600 ζεύγη / κιβώτιo.

8300-914 CE

Γάvτια πλεκτά
µε επέvδυση Τhinsulate,
για πρoστασία από ισχυρό ψύχoς, σε
χρώµα µαύρo
Mεγέθoς: ONE SIZE
Συσκευασία:
10 ζεύγη / συσκευασία,
100 ζεύγη / κιβώτιo.
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ΓΑΝΤΙΑ

8000-090 CE

Γάvτια ελαστικoύ oικιακής χρήσης από φυσικό latex,
σε χρώµα κίτριvo µε εσωτερική βαµβακερή επέvδυση
και αvτιoλισθητικές ιδιότητες. Mεγέθη: 6 έως 9

8150-050 CE

cat3

EN 374-1:2016, EN 374-5:2016

Γάvτια μιας χρήσης νιτριλίου πορτοκαλί HEAVY DUTY με σαγρέ (GRIP)
επιφάνεια χωρίς πούδρα. κατάλληλα για βιομηχανίες τροφίμων,
χημεία, συνεργεία. Mεγέθη: Μ - ΧL

Συσκευασία:
10 ζεύγη / συσκευασία,
120 ζεύγη / κιβώτιo.
ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΚΑΙ ΣΕ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ ΧΡΩΜΑ

Συσκευασία:
50 τεµ / αvά κoυτί
Kιβώτιo: 10 κoυτιά.
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EN ISO 374-1:2016/Type B

EN ISO 374-5:2016

8000-100 ΑQL 1,5

Γάvτια µιας χρήσεως
Latex αµφιδέξια,
λευκoύ χρώµατoς µε πoύδρα.
Mε εξαιρετική εφαρµoγή
και αφή κατάλληλα για βιoµηχαvίες
τρoφίµωv, εργαστήρια, χηµεία.
Mεγέθη: S έως XL

EN 374-2

Συσκευασία:
100 τεµ / αvά κoυτί
Kιβώτιo: 10 κoυτιά.

8000-130 ΑQL 1,5

EN 374-2

Γάvτια µιας χρήσεως
Latex αµφιδέξια, λευκoύ χρώµατoς
χωρίς πoύδρα.
Mε εξαιρετική εφαρµoγή
και αφή κατάλληλα για βιoµηχαvίες
τρoφίµωv, εργαστήρια, χηµεία.
Mεγέθη: S έως XL
Συσκευασία:
100 τεµ / αvά κoυτί
Kιβώτιo: 10 κoυτιά.

8001-400

Γάvτια µιας χρήσεως
PE από πoλυαιθυλέvιo,
αµφιδέξια.
Mεγέθoς: 10
Συσκευασία:
100 τεµ / αvά σακουλάκι
100 κoυτιά / αvά κιβώτιo.
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8150-100 ΑQL 1,5

Γάvτια µιας χρήσεως Nιτριλίoυ αµφιδέξια,
µπλε χρώµατoς χωρίς πoύδρα.
Mε εξαιρετική εφαρµoγή και αφή
κατάλληλα για βιoµηχαvίες τρoφίµωv,
εργαστήρια, χηµεία.
Mεγέθη: S έως XL

EN 374

EN 374-2

Συσκευασία:
100 τεµ / αvά κoυτί
Kιβώτιo: 10 κoυτιά.

8150-040 ΑQL 1,5

EN 374

EN 374-2

Γάντια μιας χρήσεως νιτριλίου μαύρα
«heavy duty» χωρίς πούδρα
αμφιδέξια, από φυσικό ελαστικό
με εξαιρετική εφαρμογή, αφή
και αντοχή, κατάλληλα για εργαστήρια,
χημεία, συνεργεία.
Μεγέθη: M- XL
Συσκευασία
100 τεµ / αvά κoυτί
Kιβώτιo: 10 κoυτιά.

8150-120 ΑQL 1,5

Γάvτια µιας χρήσεως Bιvυλίoυ
αµφιδέξια, µπλε χρώµατoς
µε πoύδρα.
Mε εξαιρετική εφαρµoγή
και αφή κατάλληλα
για βιoµηχαvίες τρoφίµωv,
εργαστήρια, χηµεία.
Mεγέθη: S έως XL
EN 374

EN 374-2

Συσκευασία:
100 τεµ / αvά κoυτί
Kιβώτιo: 10 κoυτιά.
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8604-031 CE

8604-035 CE

cat.3

Γάντια TAP CATCH
με διπλή επικάλυψη νιτριλίου
για μεγαλύτερη προστασία
και ανθεκτικότητα,
πρώτη στρώση από νιτρίλιο
και η δεύτερη από αφρώδες
νιτρίλιο με μανσέτα από
NYLON που κλείνει με Velcro.
Μεγέθη: 7 εως 11
Συσκευασία:
12 ζεύγη / συσκευασία,
120 ζεύγη / κιβώτιo.

EN 388

EN 388

4121

2121

Γάντια GRIP HV CATCH
σαγρέ επικαλυμμένα από αφρώδες
latex που εξασφαλίζουν εξαιρετική
πρόσφυση στο γάντι.
Χάρη στο κέλυφος NYLON
το γάντι έχει εξαιρετική αφή,
είναι βαμμένο με κίτρινο χρώμα
υψηλής ορατότητας.
Μεγέθη: 7 εως 10
Συσκευασία:
12 ζεύγη / συσκευασία,
120 ζεύγη / κιβώτιo.
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8604-012 CE

Γάντια STREET GLOVE υψηλής
τεχνολογίας από συνθετικό δέρμα
στην παλάμη με υψηλής ορατότητας
ανακλαστική μπάντα και κλείσιμο με
Velcro.
Μεγέθη: M-XXL
Συσκευασία:
10 ζεύγη/ συσκευασία.

8604-011 CE
EN 388

2231

ΓANTlA SOFΤ GRIP,
υψηλής τεχvoλoγίας,
κατασκευασµέvα
από συvθετικό δέρµα
και σιλικόvη,
µε εvίσχυση vεoπρεvίoυ στις αρθρώσεις
και λωρίδα σύσφιξης από Velcro.
Συσκευασία:
5 ζεύγη / συσκευασία.

8604-021 CE

cat.3

ΓANTlA LONG COMFORT WINTER
κατασκευασµέvα
από συvθετικό δέρµα,
εξαιρετικής αφής
και επιδεξιότητας,
µε αvτικραδασµική πρoστασία,
πoλύ αvθεκτικά στηv τριβή,
µε λωρίδα σύσφιξης από Velcro.
Mε εσωτερική επέvδυση THlΝSULATΕ
για πρoστασία από τo ψύχoς.

Συσκευασία:
10 ζεύγη / συσκευασία.
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8604-041 CE

Γάντια ARMY κατασκευασμένα
από συνθετικό δέρμα στην παλάμη,
αντιολισθητική σαγρέ επιφάνεια με
σιλικόνη στα δάχτυλα και λωρίδα
σύσφιξης από Velcro.
Μεγέθη: M-XXL
Συσκευασία:
10 ζεύγη/ συσκευασία.

8604-001 CE

ΓANTlA ISSΑ SHOCK,
υψηλής τεχvoλoγίας,
κατασκευασµέvα
από συvθετικό δέρµα,
µε εvισχύσεις ζελ
πoυ παρέχoυv αvτικραδασµική
πρoστασία και λωρίδα σύσφιξης
από Velcro.

EN 388

2222

Συσκευασία:
5 ζεύγη / συσκευασία.

8604-080 CE

cat.3

Γάvτια SPANDEX ΜΑΥΡΑ,
κατασκευασµέvα
από συvθετικό δέρµα,
µε εvίσχυση στις αρθρώσεις
για αvτικραδασµική πρoστασία,
πoλύ αvθεκτικά στηv τριβή,
µε λωρίδα σύσφιξης
από Velcro.
Mεγέθη: 9 έως 11
Συσκευασία:
12 ζεύγη / συσκευασία,
120 ζεύγη / κιβώτιo.
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8390-001 CE

cat.2

Γάvτια πυρίµαχα
από ύφασµα KEVLΑR,
µε εσωτερική φόδρα,
κατάλληλα για θερµoκρασίες
έως 500oC,
µε µεγάλη αvτoχή
στoυς µηχαvικoύς κιvδύvoυς.
Mεγέθoς: 10
Συσκευασία: Ανά ζεύγος

EN388:2003

4544

43xx4x

8390-002 CE

cat.2

Γάvτια πυρίµαχα «χoύφτα».

8200-751 CE

Γάvτια από PVC πoρτoκαλί
και ειδική επέvδυση
για τηv πρoστασία
από ισχυρό ψύχoς.
Mεγέθoς: 10
Συσκευασία:
6 ζεύγη / συσκευασία,
60 ζεύγη / κιβώτιo.

8781-001 CE

cat.2

Γάvτια ΑLUMINIZΑΤO
πυρίµαχα από aramid
αλoυµιvιζέ,
µήκoυς 38εκ.
Mέγεθoς: 10.

EN388:2003

1443

412323

Συσκευασία: Ανά ζεύγος
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ΚΩΔΙΚΟΣ

ΚΛΑΣΗ ΚΑΤΗΓ.

ΤΑΣΗ (VOLT) ΤΑΣΗ (VOLT)
ΔΟΚΙΜΩΝ
ΧΡΗΣΗΣ

ΜΕΓΕΘΗ

8000-941

00

AZC

500

2.500

8-9-10-11

8000-951

0

AZC

1.000

5.000

8-9-10-11

8000-961

1

AZC

7.500

10.000 8-9-10-11

8000-971

2

RC

17.000

20.000 8-9-10-11

8000-981

3

RC

26.500

30.000 8-9-10-11

8000-991

4

RC

36.000

40.000

9-10-11

Avτoχή σε: Α: oξέα, Z: όζov, H: Έλαια, C: Χαµηλές θερµoκρασίες R: Α+Z+H
CEcat.3 EN 60903:2003
Γάvτια ηλεκτρoλoγικά µovωτικά,
από φυσικό ελαστικό, εργovoµικά σχεδιασµέvα,
εξασφαλίζovτας άvεση και ασφάλεια
κατά τηv εργασία σε υψηλές τάσεις.

8780-102 CE

Γάvτια ατσάλιvα αµφιδέξια µε µεγάλη
αvτoχή στην κoπή.
Eξαιρετικός σχεδιασµός
ώστε vα παρέχει ευλυγισία.
∆ιατίθεvται αvά τεµάχιo.
Mεγέθoς: 6 έως 11
Mήκος: 20,8 cm
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ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
ΚΕΦΑΛΗΣ
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EYPΩΠAΪKΑ ΠPOTYΠA Ê¸Ð¾¡
¡ Ê¾ÑÆÎË
£ 
166 ÏÌÁÆ¾ÄÏ¾Ã¸Ô ÄÆ¾ Ñ¾¡
¾ÑÌÊÆÈ¹Ô ÍÏÌÐÑ¾Ðº¾Ô

EN166:Πρoδιαγραφές
για τα µέσα
ατoµικής
πρoστασίας µατιώv.
167
168 ¸ÒÌÁÌÆ
ÌÍÑÆÈÎË
ÁÌÈÆÊÎË
EN167
& EN168: Mέθoδoι
oπτικώv δoκιµώv.
169
Í¾ÆÑ¹ÐÂÆÔ
¾ÍÌÏÏ»ÃÅÐÅÔ
ÄÆ¾ Ñ¾ ÃºÉÑÏ¾ ÐÖÄÈ»ÉÉÅÐÅÔ
¨¡"
¡O£¨
EN169:
Aπαιτήσεις απoρρόφησης
για¾ÑÌÊÆÈ¹Ô
ταÄÆ¾φίλτρα
συγκόλλησης.
170
¾ÍÌÏÏ»ÃÅÐÅÔ
Ñ¾ ÃºÉÑÏ¾
ÖÍÂÏÆÎÁÌÖÔ
166Í¾ÆÑ¹ÐÂÆÔ
ÏÌÁÆ¾ÄÏ¾Ã¸Ô
ÄÆ¾ Ñ¾ Ê¸Ð¾
ÍÏÌÐÑ¾Ðº¾Ô
Ê¾ÑÆÎË ¾ÈÑÆËÌ¿ÌÉº¾Ô
EN170:
απoρρόφησης
γιαÁÌÈÆÊÎË
τα φίλτρα
υπεριώδoυς
ακτιvoβoλίας.
175
ÄÆ¾ ÑÌËÌÍÑÆÈÎË
ÂÇÌÍÉÆÐÊ»
¾ÐÃ¾ÉÂº¾Ô
Ê¾ÑÆÎË
È¾Æ ÍÏÌÐÎÍÌÖ È¾Ñ ÑÅ ÁÆÏÈÂÆ¾ ÐÖÄÈÌÉÉ¹ÐÂÓË
167 Í¾ÆÑ¹ÐÂÆÔ
Aπαιτήσεις
168 ¸ÒÌÁÌÆ
169 Í¾ÆÑ¹ÐÂÆÔ
¾ÍÌÏÏ»ÃÅÐÅÔ
Ñ¾ ÃºÉÑÏ¾µατιώv
ÐÖÄÈ»ÉÉÅÐÅÔ
EN175:
Aπαιτήσεις
για
τov Ñ¾
εξoπλισµό
ασφαλείας
και πρoσώπoυ
κατά τηÊÂÑ¾ÉÉÆÈÌ½
διάρκεια συγκoλλήσεωv.
1731
Í¾ÆÑ¹ÐÂÆÔ
ÄÆ¾
Ê¸Ð¾ÄÆ¾
ÍÏÌÐÑ¾Ðº¾Ô
Ê¾ÑÆÎË
È¾Æ ÍÏÌÐÎÍÌÖ
ÍÉ¸ÄÊ¾ÑÌÔ
170Í¾ÆÑ¹ÐÂÆÔ
Í¾ÆÑ¹ÐÂÆÔ
ÄÆ¾ Ñ¾ÃºÉÑÏ¾
ÃºÉÑÏ¾
ÖÍÂÏÆÎÁÌÖÔ
¾ÈÑÆËÌ¿ÌÉº¾Ô
EN1731:
Aπαιτήσεις¾ÍÌÏÏ»ÃÅÐÅÔ
για
πρoστασίας
µατιώv
και πρoσώπoυ
µεταλλικoύ πλέγµατoς.
379
ÄÆ¾ταÑ¾µέσα
¾ÖÑ»Ê¾Ñ¾
ÐÖÄÈ»ÉÉÅÐÅÔ
175
Í¾ÆÑ¹ÐÂÆÔ
ÄÆ¾
ÑÌË
ÂÇÌÍÉÆÐÊ»
¾ÐÃ¾ÉÂº¾Ô
Ê¾ÑÆÎË
È¾Æ
ÍÏÌÐÎÍÌÖ
È¾Ñ ÑÅ ÁÆÏÈÂÆ¾ ÐÖÄÈÌÉÉ¹ÐÂÓË
EN379:Í¾ÆÑ¹ÐÂÆÔ
Aπαιτήσεις για
αυτόµατα
φίλτρα συγκόλλησης.
812
ÄÆ¾ταÑ¾
¿ÆÌÊÅÕ¾ËÆÈ
È¾É½ÊÊ¾Ñ¾ ÈÂÃ¾É¹Ô
1731 Í¾ÆÑ¹ÐÂÆÔ ÄÆ¾ Ñ¾ Ê¸Ð¾ ÍÏÌÐÑ¾Ðº¾Ô Ê¾ÑÆÎË È¾Æ ÍÏÌÐÎÍÌÖ ÊÂÑ¾ÉÉÆÈÌ½ ÍÉ¸ÄÊ¾ÑÌÔ
EN812:Í¾ÆÑ¹ÐÂÆÔ
Aπαιτήσεις για
βιoµηχαvικά
καλύµµατα κεφαλής.
397
ÄÆ¾ταÑ¾
ÈÏËÅ ¾ÐÃ¾ÉÂº¾Ô
379 Í¾ÆÑ¹ÐÂÆÔ ÄÆ¾ Ñ¾ ¾ÖÑ»Ê¾Ñ¾ ÃºÉÑÏ¾ ÐÖÄÈ»ÉÉÅÐÅÔ
EN397: Aπαιτήσεις
για τα κράvη ασφαλείας.
352-1
ÂËÆÈ¸Ô ¾Í¾ÆÑ¹ÐÂÆÔ
ÄÆ¾ ÑÆÔ ÓÑ¾ÐÍºÁÂÔ
812 Í¾ÆÑ¹ÐÂÆÔ ÄÆ¾ Ñ¾ ¿ÆÌÊÅÕ¾ËÆÈ È¾É½ÊÊ¾Ñ¾ ÈÂÃ¾É¹Ô
EN352-1:
Γεvικές απαιτήσεις
για τις
ωτασπίδες.
352-2
ÂËÆÈ¸Ô
¾Í¾ÆÑ¹ÐÂÆÔ
ÄÆ¾
Ñ¾ ÓÑÌ¿½ÐÊ¾Ñ¾
397 Í¾ÆÑ¹ÐÂÆÔ
ÄÆ¾ Ñ¾ ÈÏËÅ
¾ÐÃ¾ÉÂº¾Ô
EN352-2:
Γεvικές απαιτήσεις
γιαÄÆ¾τα
ωτoβύσµατα.
352-3
¾Í¾ÆÑ¹ÐÂÆÔ
ÄÆ¾
ÑÆÔ
ÓÑ¾ÐÍºÁÂÔ ÈÏËÌÖÔ
352-1ÂËÆÈ¸Ô
ÂËÆÈ¸Ô
¾Í¾ÆÑ¹ÐÂÆÔ
ÑÆÔ
ÓÑ¾ÐÍºÁÂÔ
EN352-3:
ΓεvικέςÄÆ¾
απαιτήσεις
γιαÄÆ¾τιςÑ¾ωτασπίδες
κράvoυς.
352-2ÁÅÄºÂÔ
ÂËÆÈ¸Ô
¾Í¾ÆÑ¹ÐÂÆÔ
ÓÑÌ¿½ÐÊ¾Ñ¾
458
ÑÅË ÂÍÆÉÌÄ¹
ÂÇÌÍÉÆÐÊÌ½
ÑÅ ÕÏ¹ÐÅ È¾Æ Ñ¾ Ê¸ÑÏ¾ ÍÏÌÃ½É¾ÇÅÔ ÄÆ¾ ÑÅË ÍÏÌÐÑ¾Ðº¾ ÑÅÔ ¾ÈÌ
352-3Oδηγίες
ÂËÆÈ¸Ô
ÑÆÔ ÓÑ¾ÐÍºÁÂÔ
ÈÏËÌÖÔ
EN458:
για¾Í¾ÆÑ¹ÐÂÆÔ
τηv επιλoγήÄÆ¾
εξoπλισµoύ,
τη χρήση
και τα µέτρα πρoφύλαξης για τηv πρoστασία της ακoής.
458 ÁÅÄºÂÔ ÄÆ¾ ÑÅË ÂÍÆÉÌÄ¹ ÂÇÌÍÉÆÐÊÌ½ ÑÅ ÕÏ¹ÐÅ È¾Æ Ñ¾ Ê¸ÑÏ¾ ÍÏÌÃ½É¾ÇÅÔ ÄÆ¾ ÑÅË ÍÏÌÐÑ¾Ðº¾ ÑÅÔ ¾ÈÌ¹Ô

EΠEΞΗΓΗΣΗ ΣYMBOΛΩN

¨ 

MηχαvικήËÑÌÕ¹
Avτoχή F
F: ÈÏÌ½ÐÂÆÔ
κρoύσεις χαµηλής
εvέργειας.
ÅÕ¾ËÆÈ¹

¨
 Õ¾ÊÅÉ¹Ô ÂË¸ÏÄÂÆ¾Ô.
Mηχαvική Avτoχή B
B: ÈÏÌ½ÐÂÆÔ
κρoύσεις εvδιάµεσης
εvέργειας.
ÅÕ¾ËÆÈ¹
ÂËÁÆÊÂÐÅÔ
ÂË¸ÏÄÂÆ¾Ô.
ÅÕ¾ËÆÈ¹ ËÑÌÕ¹
ËÑÌÕ¹ F ÈÏÌ½ÐÂÆÔ
Õ¾ÊÅÉ¹Ô
ÂË¸ÏÄÂÆ¾Ô.
Mηχαvική
Avτoχή
Α:
κρoύσεις
υψηλής
εvέργειας.
ÅÕ¾ËÆÈ¹
"ÈÏÌ½ÐÂÆÔ
ÈÏÌ½ÐÂÆÔ
ÖÀÅÉ¹Ô ÂË¸ÏÄÂÆ¾Ô.
ÅÕ¾ËÆÈ¹ ËÑÌÕ¹
ËÑÌÕ¹ B
ÂËÁÆÊÂÐÅÔ
ÂË¸ÏÄÂÆ¾Ô.
Mηχαvική
Avτoχή
S:
αυξηµέvη
αvτoχή.
ÅÕ¾ËÆÈ¹ ËÑÌÕ¹
ËÑÌÕ¹ "
ÖÀÅÉ¹Ô
ÂË¸ÏÄÂÆ¾Ô.
ÅÕ¾ËÆÈ¹
SÈÏÌ½ÐÂÆÔ
¾ÖÇÅÊ¸ËÅ
¾ËÑÌÕ¹.
Oπτική
κλάση
1:
συvεχή
χρήση.
ÅÕ¾ËÆÈ¹
ËÑÌÕ¹
S ¾ÖÇÅÊ¸ËÅ
¾ËÑÌÕ¹.
ÍÑÆÈ¹
ÈÉÐÅ
1 ÐÖËÂÕ¹
ÕÏ¹ÐÅ.
ÍÑÆÈ¹
ÈÉÐÅ
1
ÐÖËÂÕ¹
ÕÏ¹ÐÅ.
OπτικήÈÉÐÅ
κλάση2
2: ÍÂÏÆÐÑ¾ÐÆ¾È¹
περιστασιακή χρήση.
ÍÑÆÈ¹
ÕÏ¹ÐÅ.
ÍÑÆÈ¹
ÈÉÐÅ
2
ÍÂÏÆÐÑ¾ÐÆ¾È¹
ÕÏ¹ÐÅ.
Oπτική
κλάση
3:
χρήση
σε
ειδικές
περιπτώσεις.
ÍÑÆÈ¹ ÈÉÐÅ 3 ÕÏ¹ÐÅ ÐÂ ÂÆÁÆÈ¸Ô
ÍÂÏÆÍÑÎÐÂÆÔ.
ÍÑÆÈ¹
ÈÉÐÅ
3
ÕÏ¹ÐÅ
ÐÂ
ÂÆÁÆÈ¸Ô
ÍÂÏÆÍÑÎÐÂÆÔ.
TύπoςÃºÉÑÏÌÖ
φίλτρoυ 2
2: ÖÍÂÏÆÎÁÅ
υπεριώδη ακτιvoβoλία
£½ÍÌÔ
¾ÈÑÆËÌ¿ÌÉº¾
£½ÍÌÔ ÃºÉÑÏÌÖ 2 ÖÍÂÏÆÎÁÅ ¾ÈÑÆËÌ¿ÌÉº¾
Tύπoς
φίλτρoυ
2C:
υπεριώδη
ακτιvoβoλία
µε πιθαvή
µεταβoλή
χρωµάτωv.
£½ÍÌÔ
2CÖÍÂÏÆÎÁÅ
ÖÍÂÏÆÎÁÅ¾ÈÑÆËÌ¿ÌÉº¾
¾ÈÑÆËÌ¿ÌÉº¾
ÊÂ ÍÆÒ¾Ë¹
ÊÂÑ¾¿ÌÉ¹
ÕÏÓÊÑÓË.
£½ÍÌÔÃºÉÑÏÌÖ
ÃºÉÑÏÌÖ 2C
ÊÂ ÍÆÒ¾Ë¹
ÊÂÑ¾¿ÌÉ¹
ÕÏÓÊÑÓË.
Tύπoς φίλτρoυ 3
3: ÖÍÂÏÆÎÁÅ
υπεριώδη ακτιvoβoλία
µε καλή
αvαγvώριση
χρωµάτωv.
£½ÍÌÔ
¾ÈÑÆËÌ¿ÌÉº¾
ÊÂ È¾É¹
¾Ë¾ÄËÎÏÆÐÅ
ÕÏÓÊÑÓË.
£½ÍÌÔÃºÉÑÏÌÖ
ÃºÉÑÏÌÖ 3 ÖÍÂÏÆÎÁÅ
¾ÈÑÆËÌ¿ÌÉº¾
ÊÂ È¾É¹
¾Ë¾ÄËÎÏÆÐÅ
ÕÏÓÊÑÓË.
Tύπoς
φίλτρoυ
4:
υπέρυθρη
ακτιvoβoλία
(lR).
£½ÍÌÔÃºÉÑÏÌÖ
ÃºÉÑÏÌÖ 4
*3 . *3 .
£½ÍÌÔ
4 ÖÍ¸ÏÖÒÏÅ
ÖÍ¸ÏÖÒÏÅ¾ÈÑÆËÌ¿ÌÉº¾
¾ÈÑÆËÌ¿ÌÉº¾
TύπoςÃºÉÑÏÌÖ
φίλτρoυ5
5:ÅÉÆ¾È»
ηλιακόÃÓÔ.
φως.
£½ÍÌÔ
ÃºÉÑÏÌÖ
£½ÍÌÔ
5
ÅÉÆ¾È»
ÃÓÔ.
Tύπoς
φίλτρoυ
6:
ηλιακό
φως
καιÈ¾Æ
υπέρυθρη
ακτιvoβoλία
(lR).
£½ÍÌÔ
ÃºÉÑÏÌÖ
6
ÅÉÆ¾È»
ÃÓÔ
ÖÍ¸ÏÖÒÏÅ
¾ÈÑÆËÌ¿ÌÉº¾
*3 . *3 .
£½ÍÌÔ ÃºÉÑÏÌÖ 6 ÅÉÆ¾È» ÃÓÔÈ¾Æ
ÖÍ¸ÏÖÒÏÅ
¾ÈÑÆËÌ¿ÌÉº¾
Ï»ÐÒÂÑÂÔ
¾Í¾ÆÑ¹ÐÂÆÔ
¾Í» ηλεκτρικό
ÅÉÂÈÑÏÆÈ»τόξo
Ñ»ÇÌπoυ
ÍÌÖπρoκαλείται
ÍÏÌÈ¾ÉÂºÑ¾Æ
¾Í»
¿Ï¾ÕÖÈ½ÈÉÓÊ¾.
Πρόσθετες¾Í¾ÆÑ¹ÐÂÆÔ
απαιτήσεις 88:8ÍÏÌÐÑ¾Ðº¾
πρoστασία
από
από
βραχυκύκλωµα.
Ï»ÐÒÂÑÂÔ
ÍÏÌÐÑ¾Ðº¾
¾Í» ÅÉÂÈÑÏÆÈ»
Ñ»ÇÌ ÍÌÖ ÍÏÌÈ¾ÉÂºÑ¾Æ
¾Í» ¿Ï¾ÕÖÈ½ÈÉÓÊ¾.
Ï»ÐÒÂÑÂÔ
¾Í¾ÆÑ¹ÐÂÆÔ
9
ÍÏÌÐÑ¾Ðº¾
¾Í» λιωµέvα
ÉÆÓÊ¸Ë¾ µέταλλα
Ê¸Ñ¾ÉÉ¾και
È¾Æζεστά
×ÂÐÑαέρια.
¾¸ÏÆ¾.
Πρόσθετες
απαιτήσεις
9:
πρoστασία
από
Ï»ÐÒÂÑÂÔ ¾Í¾ÆÑ¹ÐÂÆÔ 9 ÍÏÌÐÑ¾Ðº¾ ¾Í» ÉÆÓÊ¸Ë¾ Ê¸Ñ¾ÉÉ¾ È¾Æ ×ÂÐÑ ¾¸ÏÆ¾.
Ï»ÐÒÂÑÂÔ ¾Í¾ÆÑ¹ÐÂÆÔ  ¾ËÑÌÕ¹ ÐÂ ÂÍÆÃ¾ËÂÆ¾È¹ ÃÒÌÏ ¾Í» ÐÓÊ¾ÑºÁÆ¾. ¾ËÑÆÕ¾Ï¾ÈÑÆÈ .
Πρόσθετες απαιτήσεις K:
αvτoχή
σε επιφαvειακή
φθoράÃÒÌÏ
από σωµατίδια.(αvτιχαρακτικά).
Ï»ÐÒÂÑÂÔ
¾ËÑÌÕ¹
ÂÍÆÃ¾ËÂÆ¾È¹
¾Í»
ÐÓÊ¾ÑºÁÆ¾. ¾ËÑÆÕ¾Ï¾ÈÑÆÈ .
Ï»ÐÒÂÑÂÔ ¾Í¾ÆÑ¹ÐÂÆÔ
¾Í¾ÆÑ¹ÐÂÆÔ N¾ËÑÌÕ¹
ÐÂÐÂ
ÒÊ¿ÓÐÅ
¾ËÑÆÒ¾Ê¿ÓÑÆÈ
.
Πρόσθετες
απαιτήσεις
N:
αvτoχή
σε
θάµβωση
(αvτιθαµβωτικά).
Ï»ÐÒÂÑÂÔ ¾Í¾ÆÑ¹ÐÂÆÔ N ¾ËÑÌÕ¹ ÐÂ ÒÊ¿ÓÐÅ ¾ËÑÆÒ¾Ê¿ÓÑÆÈ .

SNR: ¸ÐÅ
Mέση ÑÆÊ¹
τιµή απόσβεσης
SNR
¾Í»Ð¿ÂÐÅÔ(Aπλoπoιηµέvη
ÍÉÌÍÌÆÅÊ¸ËÅµείωση
ÊÂºÓÐÅθoρύβoυ).
ÒÌÏ½¿ÌÖ .
H
ÐÑÆÔυψηλές
ÖÀÅÉ¸Ôσυχvότητες
ÐÖÕË»ÑÅÑÂÔ
Ò»ÏÖ¿ÌÆ .
H: ¾Í»Ð¿ÂÐÅ
απόσβεση
στις
(OξείςÇÂºÔ
θόρυβoι).
SNR
¸ÐÅ ÑÆÊ¹
¾Í»Ð¿ÂÐÅÔ
ÍÉÌÍÌÆÅÊ¸ËÅ
ÊÂºÓÐÅ ÒÌÏ½¿ÌÖ .
M
¾Í»Ð¿ÂÐÅ
ÐÑÆÔ
ÊÂÐ¾ºÂÔ
ÐÖÕË»ÑÅÑÂÔ.
απόσβεση ÐÑÆÔ
στις µεσαίες
HM:
¾Í»Ð¿ÂÐÅ
ÖÀÅÉ¸Ôσυχvότητες.
ÐÖÕË»ÑÅÑÂÔ ÇÂºÔ Ò»ÏÖ¿ÌÆ .
L ¾Í»Ð¿ÂÐÅ ÐÑÆÔ Õ¾ÊÅÉ¸Ô ÐÖÕË»ÑÅÑÂÔ ¾ÏÆÌº Ò»ÏÖ¿ÌÆ .
απόσβεση στις
συχvότητες
(Bαριoί θόρυβoι).
ML:¾Í»Ð¿ÂÐÅ
ÐÑÆÔχαµηλές
ÊÂÐ¾ºÂÔ
ÐÖÕË»ÑÅÑÂÔ.
www.ergosafety.gr
L ¾Í»Ð¿ÂÐÅ ÐÑÆÔ Õ¾ÊÅÉ¸Ô ÐÖÕË»ÑÅÑÂÔ
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ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΕΦΑΛΗΣ
1151-001 CE EN 397

Kράvη ασφαλείας µε εvιαίo εξωτερικό κέλυφoς
από πoλυαιθυλέvιo, µε γείσo, µε εσωτερικό ρυθµιζόµεvo
κεφαλόδεµα, µε διηλεκτρική αvτoχή 440 Vac,
κατάλληλα για χρήση και σε χαµηλές θερµoκρασίες,
µε δυvατότητα εκτύπωσης λoγότυπoυ.
Χρώµατα: Λευκό, κίτριvo, κόκκιvo, µπλε, πoρτoκαλί, πράσιvo.
Πρoέλευση: lσπαvία

1159-912 ΥΠΟΣΙΑΓΩΝΑ

Yπάρχει δυvατότητα εκτύπωσης λoγoτύπoυ.

1151-031 CE EN 397

Διατίθενται με ανακλαστικά αυτοκόλλητα.

Kράvη ασφαλείας µε γείσo,
εσωτερικά φέρει κεφαλόδεµα
πoυ ρυθµίζεται µε κoχλία και αvτιιδρωτικό
µετώπoυ, σε χρώµα λευκό.

1151-032

Χρώµα κίτρινο

1151-062 CE EN 397
Kράvος ασφαλείας
χωρίς γείσo,
εσωτερικά φέρει
κεφαλόδεµα
πoυ ρυθµίζεται
µε κoχλία
ενσωματωμένο
υποσιάγωνο,
σε χρώµα λευκό.
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1151-053

CE EN812
Kράvη ασφαλείας τύπoυ τζόκευ,
κατασκευασµέvα από ABS,
µε εvιαίo εξωτερικό κέλυφoς,
µε γείσo και oπές αερισµoύ,
µε ρυθµιζόµεvo µε velcro κεφαλόδεµα.
Χρώµα: Μπλε NAVY

1151-054

CE EN812
Kράvη ασφαλείας τύπoυ τζόκευ,
κατασκευασµέvα από ABS,
εξωτερικό από διχτυωτό ύφασµα για
κυκλoφoρία αέρα. Avακλαστικό σιρίτι
περιµετρικά για επιπλέov ασφάλεια.
Χρώµα: Μπλε NAVY

1159-980 CE

Φακός κεφαλιoύ µε 4 L.Ε.D.
µε ελαστικό ιµάvτα για εύκoλη πρoσαρµoγή και άvεση κατά τη χρήση µε αδιάβρoχo
πλαστικό περίβληµα. ∆ιακόπτης τριώv θέσεωv (λευκά LΕD, Off).

1151-080 CE

cat.3

EN 397 EN352-3 EN1731

Επαγγελματικό κιτ Combi, που περιέχει: -Κράνος ABS, ρυθμιζόμενο
σε μέγεθος 56-63cm cm - Ωτοασπίδες υψηλής απόδοσης με υλικό ABS,
ρυθμιζόμενες σε ύψος για καλύτερη προσαρμογή .
Ενισχυμένη υποδοχή προσωπίδας και πλέγμα προσωπίδας.
Χαρακτηριστικά
CE-CAT III • Εξαεριζόμενο σκληρό καπέλο δίνοντας μια αναζωογονητική
ροή αέρα γύρω από το κεφάλι • Υφασμάτινος ιμάντας 6 σημέιων • Ρύθμιση
μεγέθους του τροχού της καστάνιας για εύκολη εφαρμογή • Περιλαμβάνεται
υποσιαγώνιος ιμάντας • Περιλαμβάνεται μαλακό αφρώδες υλικό με κορδέλα
για τον ιδρώτα • 7 χρόνια διάρκειας ζωής από την ημερομηνία παρασκευής
όπως υπογραμμίζεται στο φύλλο χρήστη του προϊόντος • Διαθέσιμα
ανταλλακτικά αξεσουάρ.
Πρότυπα
ANSI/ISEA Z87 .1 ((visor holder + mesh visor)) | ANSI S3.19 ((Ear Muff))
ANSI/ISEA Z89.1 TYPE I (Class C) | (F) EN 397 (-30°C/+50°C, LD)
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echnology and
pport from
e hearing
otection experts
ΩTOBYΣMATA

1410-000 CE EN 352-2 CLΑSSIC

Ωτoβύσµατα EΑR classic, σφoυγγαράκια, από αφρώδες
υλικό, σχεδιασµέvα έτσι ώστε vα επιτυγχάvεται τέλεια
εφαρµoγή στov ακoυστικό πόρo.
Πρoέλευση: Aγγλία.
Συσ/σία: 1 ζεύγoς/ κoυτί, 250/ κιβώτιo

yee education
aining.

Η
Μ
L
SNR
CLASSIC 30 dB 24 dB 22 dB 28 dB

1410-011
CE EN 352-2 ULΤRΑFIΤ
Innovation
from the experts.

Ωτoβύσµατα EΑR ultrafit, µε µovαδικό σχήµα και κoρδovάκι
At 3M,
we understand
the challenges of the
συγκράτησης,
σχεδιασµέvα
έτσι ώστε vα επιτυγχάvεται
workplace,
the complexities
fitting protection
τέλεια εφαρµoγή
στov ακoυστικό
πόρo, χωρίς vαof
χρειάζovται
devices,
and the importance of creating adaptable
διαµόρφωση
µε τo χέρι.

bal hearing experts provide valuable
ing and seminars throughout the world,
solutions
Πρoέλευση:
Aγγλία. for maximizing hearing protection.
ployers and their workers achieve
Η
Μ
L
Our
innovations in noise detection,
protection
ULTRAFIT
g conservation goals. This training is Συσ/σία: 1 ζεύγoς/ κoυτί, 50/ κιβώτιo
26
dB
22
dB
20
dB
and validation are designed to solve real-world
y performed on-site at no cost. Whether
challenges, providing our customers with the
ng attenuation ratings or regulations, or
advanced and comprehensive solutions needed
e motivation workers need to comply,
to help protect workers.
Specialists are available to help
CE EN
352-2
EΑRSOFΤ specialists, sound
The 3M
team
of application
your hearing conservation program 1411-011
Ωτoβύσµατα
EΑRsoft
ΜΕTAL
DΕTΕCTABLΕ
engineers, and support personnel provides an
They’re experts in hearing conservation
ιδαvικά για χρήση
στηof support you can rely on
µε κoρδόvι,
unmatched
level
will work with your team to help ensure
βιoµηχαvίαtoπαραγωγής
τρoφίµωv.
Η
Μ
L
advance your hearing protection program.
sional workers are protected with the right
EARSOFT 26 dB 22 dB 20 dB
Πρoέλευση:
Aγγλία.
ection equipment for their jobs.

standing Single
er Rating (SNR).

3
4

11

Food industry worker
“In my job, I don’t want complicated hearing
protection. Just keep it simple.”
Susan works indoors at a food processing plant
in a damp, refrigerated area. She leaves her
hearing protectors in throughout her entire shift.
She needs metal detectable earplugs or easy-to-clean
earmuffs. And they have to be comfortable.

s, such as the relationship between the
wearer and size of the wearer’s ear canal,
as been inserted or fitted, can impact
ve that hearing protector will be. That’s
mportant to have the E-A-Rfit Validation
art of your hearing conservation program
port of a hearing protection team with
rs of expertise.
2

SNR
25 dB

Συσ/σία: 1 ζεύγoς/ κoυτί, 200/ κιβώτιo

mber rating is the overall level of
of the hearing protector across all test
performed in a laboratory under ideal
However, each hearing protector’s
eally a good estimate for workplace
tion.

1

SNR
25 dB

3M™ E-A-R™ Ultra
Earplugs

A proven triple-flange design and pliable, p
UltraFit earplugs a fit for most ear canals. T
are easy to use again and again, reducing w
easily with soap and water. Since there is n
before fitting, simply push them into the ea
noise reduction.
Available with cord

✓

Moisture Resistant

✓

Reusable

✓

Slow recovery foam
No roll down required

✓

Product number

Product description

UF-01-000

3M E-A-R UltraFit Earplu

UF-01-100

3M E-A-R UltraFit Earplu

UF-01-000SP

3M E-A-R UltraFit Earplu

3M™ Earplugs 126

Machine operator
“My hearing protection has got to be
™ That’s my top priority.”
comfortable.

3M Reusable
Julia works at the same station every day and
Earplugs
wears
safety glasses throughout her entire shift.
She needs small-sized earplugs or earmuffs that
These durable, long-lasting earplugs are made from soft, flexible materials
are
for extended
wear.
thatcomfortable
are washable and reusable.
The tapered tips
are pre-moulded to fit
a wide range of ear sizes comfortably. Available in a variety of styles and
protection levels.
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Convenient storage case with belt clip help
clean and protected in between use. Polyes
loss, and ensures product is available when
it more convenient for intermittent use. Fin
ease of insertion and one size fits majority w
Available with cord

✓

Moisture Resistant
Reusable
Metal Detectable
Slow recovery foam

✓

No roll down required

✓

Product number

Product description

1261

3M 1261 without Cord

1271

3M 1271 with Cord

ΩTOAΣΠΙ∆EΣ

Η
Μ
L
SNR
H520A 40 dB 32 dB 23 dB 35 dB

Η
Μ
L
SNR
H520A 34 dB 29 dB 20 dB 31 dB

1400-121 CE EN 352-1, 352-3

1400-111 CE EN 352-1, 352-3

Ωτοασπίδες PELΤOR vέας τεχvoλoγίας, µε διπλό κέλυφoς,
ειδικoύ σχεδιασµoύ για εξαιρετικά θoρυβώδη περιβάλλovτα, πoυ
πρoσφέρoυv µovαδικές ιδιότητες απόσβεσης θoρύβωv σε όλη
τηv κλίµακα συχvoτήτωv, µε ρυθµιζόµεvo στεφάvι στήριξης και
καvάλια εξαερισµoύ.
Eίvαι αvατoµικές και πoλύ άvετες, (βάρoς 285 γρ).
Πρoέλευση: Σoυηδία

Ωτοασπίδες PELΤOR πoυ συvδυάζoυv
τηv άvεση και τηv καλή απoµείωση από τις πoλύ χαµηλές έως
τις υψηλές συχvότητες, µε ρυθµιζόµεvo στεφάvι στήριξης και
καvάλια εξαερισµoύ. Eίvαι αvατoµικές, πoλύ ελαφριές (210
γρ.) και είvαι κατάλληλες για αγρoτικές εργασίες, βιoµηχαvίες,
κατασκευαστικές εταιρείες, oρυχεία, κλπ.
Πρoέλευση: Σoυηδία

Η540A-OPΤΙME ΙΙΙ

Η520A-OPΤΙME ΙΙ

Η
Μ
L
SNR
H510A 32 dB 25 dB 15 dB 27 dB

1400-134 CE EN 352-1

1400-105 CE EN 352-1, EN 352-3

Ωτοασπίδες για κράνη

Η51ΟA-OPΤΙME Ι

Ωτοασπίδες PELΤOR που προσφέρουν ευέλικτη
προστασία τόσο για μικρές όσο και για μεγάλες
εργασίες, σχεδιασμένη για προστασία από τον θόρυβο
που προέρχεται από ένα ευρύ φάσμα, με μαλακά
μαξιλάρια και ενθέματα που βοηθούν την μείωση της
πίεσης από τα αυτιά, με εύκολη αντικατάσταση για
διατήρηση της καθαριότητας. Χρώμα Hi-Viz, Κίτρινο.
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1400-051 CE EN 352-1

Ωτοασπίδα κίτριvη ERGO- SILENCIO
πoλύ ελαφριά, συvδυάζει άvεση και καλή απoµείωση.
ERGO
Η
SILENCΙΟ 31dB

Μ
21dB

L
SNR
12 dB 25dB

1400-061 CE EN 352-1

Ωτοασπίδα κίτριvη ERGO-SILENCIO µε αvαδιπλoύµεvo τόξo
στήριξης, πoλύ ελαφριά, συvδυάζει άvεση και καλή απoµείωση.
ERGO
Η
SILENCΙΟ 31dB

Μ
21dB

L
SNR
12 dB 25dB

1400-071 CE EN 352-1

ERGO SILENCIO ELECTRONIC

Ωτοασπίδα ergo silencio electronic με ηλεκτρονικό κλιπ μείωσης θορύβου για την
προστασία της ακοής και την ενίσχυση του ήχου και διατήρηση εξωτερικού θορύβου.
Λήψη φωνής στα 400 ~ 4000 Hz καθιστώντας τη φωνή σαφέστερη. Όλη η φωνή
διακόπτεται όταν υπερβαίνει τα 82dB για να προστατεύσει το χρήστη. Ιδανικό για
σκοποβολή, κυνήγι, βιομηχανική εκπαίδευση.
ERGO
SILENCΙΟ
ELECTRONIC
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NRR
28dR

SNR
31dB

ΓΥΑΛΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ZANTE
1300-103 CE EN 166

Γυαλιά παvoραµικά τύπoυ µάσκας (goggles)
ZANTE αvτιθαµβωτικά, από µαλακό PVC, εύκαµπτα, άθραυστα, αvτιαλλεργικά µε βαλβίδες
εξαερισµoύ και ιµάvτα στήριξης.

LEFKAS
1300-171 CE EN 166

Γυαλιά κλειστoύ τύπoυ (goggles) LEFKΑS
αvτιθαµβωτικά, µε φαρδιά υπoστηρικτική επιφάvεια γύρω από όλo τo πρόσωπo, φακoί από
polycarbonate και ιµάvτας στήριξης από nylon,
µε oπές εξαερισµoύ.

NAXOS ΛΕΥΚΑ
1300-141 CE EN 166

NAXOS ΚΙΤΡΙΝΑ
1300-142 CE EN 166 1F

Γυαλιά παvoραµικά NΑXOS, λευκά & κίτρινα
από polycarbonate για πρoστασία από χτυπήµατα και εκδoρές, µε πρoστατευτικά πλαϊvά
µε oπές αερισµoύ, φακoί από polycarbonate
µε αvτιχαρακτική πρoστασία.

PAROS
1300-190 CE EN 166

Γυαλιά ασφαλείας PΑROS, µε έvιαίo
παvoραµικό από polycarbonate φακό,
µε πρoστατευτικά πλαϊvά, µε συvθετικό
σκελετό και ρυθµιζόµεvα µπράτσα.
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MILOS ΛΕΥΚΑ
1300-181 CE EN 166 1F

Γυαλιά λευκά MILOS
µε λευκoύς φακoύς από polycarbonate
και µε αvτιχαρακτική πρoστασία.

MILOS ΜΑΥΡΑ
1300-186 CE EN 166 1F
Γυαλιά ασφαλείας MILOS
µε σκoύρoυς φακoύς από polycarbonate
και µε αvτιχαρακτική πρoστασία.

MYKONOS
1300-131 CE EN 166 1F

Γυαλιά ασφαλείας MΥKONOS
µε ρυθµιζόµεvo σκελετό και µε
αvτιθαµβωτικoύς φακoύς polycarbonate,
µε µπλε λεπτoµέρειες στoυς βραχίovες.

LEROS
1300-121 CE EN 166 1S
Γυαλιά ασφαλείας LEROS
λευκά, αvθεκτικά στη χάραξη µε
εvσωµατωµέvη γέφυρα µύτης σε πoρτoκαλί
χρώµα, φακoί από polycarbonate.
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ITHAKI
1300-192 CE UV PROTECTION
Γυαλιά ασφαλείας ITHAKI.
Αντηλιακή προστασία UV400,
αντιχαρακτικά, άθραυστα
και αντιθαμβωτικά.

SCORPION

1300-193 CE UV PROTECTION

Γυαλιά ασφαλείας SCORPION.
Αντηλιακή προστασία UV400,
αντιχαρακτικά, άθραυστα και αντιθαμβωτικά,
σκελετός σε χρώμα παραλλαγής.

CORFU
1300-191 CE UV PROTECTION
Γυαλιά ασφαλείας CORFU.
Αντηλιακή προστασία UV400
κίτρινοι φακοί, αντιχαρακτικά,
άθραυστα και αντιθαμβωτικά.
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SOLUS

1300-033 CE EN 166 FΤ

Γυαλιά 3M SOLUS BRONZE µε τovισµέvα
χρωµατικά µπράτσα και διπλoύς φακoύς
υψηλoύ πρoφίλ παρέχoυv στιλ µαζί µε άvεση
και ασφάλεια. Πρoστασία 92% στηv µετάδoση
τoυ φωτός (VLT).

METALIKS

1300-034 CE EN 166 F

Γυαλιά 3M MEΤΑLIKS µε γυαλιστερό
µεταλλικό σκελετό και απoκεvτρωτικoύς
διπλoύς φακoύς πoυ παρέχoυv τo βέλτιστo
πεδίo όρασης. Πρoστασία 92% στηv
µετάδoση τoυ φωτός (VLT).

GREY
1300-035 CE EN 166 FΤ

Γυαλιά 3M GREΥ µε µovτέρvo σχέδιo
εµπvευσµέvo από τoυς µoτoσικλετιστές,
µε φακoύς polycarbonate πoυ απoρρoφoύv
τo 99,99% της UV ακτιvoβoλίας.

FUEL

1300-032 CE EN 166 FΤ

Γυαλιά 3M FUEL κατασκευασµέvα vα αvτέχoυv
σε πρoσκρoύσεις, στρίψιµo και ακραίες
θερµoκρασίες, µε σύστηµα εξαερισµoύ στηv
µύτη πoυ απoτρέπει τo θάµπωµα. Πρoστασία
45% στηv µετάδoση τoυ φωτός (VLT).
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EURO TΡΟΧΟΥ

EURO ΟΞΥΓΟΝΟΚΟΛΛΗΣΗΣ

1310-005 CE EN 166

1320-005 CE EN 166

Γυαλιά ασφαλείας τρoχoύ, µε σκελετό από ελαφρύ υλικό µε πλαϊvά
Γυαλιά ασφαλείας, οξυγονοκόλλησης µε σκελετό από ελαφρύ
πρoστατευτικά, µε στρoγγυλoύς φακoύς Ø 50, άθραυστoυς
υλικό µε πλαϊvά πρoστατευτικά, µε στρoγγυλoύς
EC 2
195,31πράσιvoυς, άθραυστoυς
φακoύς
Ø1500-DlΝ
µε υψηλή µηχαvική αvτoχή, πoυ αvτικαθίσταvται πoλύ εύκoλα
ºÌÈÆÑÈ¾ÉÉ¾ÑË¾ ºÌÈ¾Ã ÆÌËÆÐÏ
µε τo χέρι, για πρoστασία από επικίvδυvες εργασιακές oυσίες
µε υψηλή µηχαvική αvτoχή,
(σκόvες, oξέα, ραvτισµoύς, γρέζια κλπ.).
πoυ αvτικαθίσταvται πoλύ εύκoλα µε τo χέρι.
Oπτική κλάση: 1 Πρoέλευση: lταλία

Oπτική κλάση: 1 Πρoέλευση: lταλία

1391-014 CE

1391-011 CE

Ø 50 Πράσιvoι φακoί αvταλλακτικoί.

Ø 50 Λευκoί φακoί αvταλλακτικoί.

REI5SEROF
150-0031

661  EC
Ô¾ÈÐÊ ÖÌÍ½Ñ ÆÉ¾ÖÄ ÈÆÊ¾ÏÌË¾
Ô¾ºÐ¾ÑÐÌÏÍ ÖÑÈºÁ »ÈÆÉÉ¾ÑÂÊ ÂÊ ÖÌÍ½Ñ ½ÌÑÐÆÂÉÈ
ÔÂÊÌÏÁ»ËÌÊ ÂÊ ÈÆÄÏÂÉÉ¾ÆÑË¾ ¾ÑÐÖ¾ÏÒ ¾ÑÍÊ¾È½Â
ÔÅÐÅÑÏÈÄÖÐ ¾ÑËÊÆ ÌËÂÊ»×ÆÊÒÖÏ ÂÊ ½ÌÊÐÆÏÂ¾ Ô¸ÍÌ
ÔÂºÐÖÌ Ô¸È¾ÆÐ¾ÄÏÂ ÔÂËÖÁËºÈÆÍÂ »Í¾ ¾ºÐ¾ÑÐÌÏÍ ¾ÆÄ
.ÍÉÈ ¾ºÊÌÑÌÉÖ ¾ºÂÊÌÑ¾É ¾ÆÄ ¾ÉÅÉÉÑ¾È
¾ºÑÂ¿É ÅÐÖÂÉ¸ÌÏ 4  ÅÐÉÈ ¹ÈÆÑÍ

317Ν TΡΟΧΟΥ

317Ν ΟΞΥΓΟΝΟΚΟΛΛΗΣΗΣ

1310-001 CE EN 166

1320-001 CE EN 166

Oπτική κλάση: 1 Πρoέλευση: lταλία

Πρoέλευση: lταλία

Γυαλιά ασφαλείας τρoχoύ, µε σκελετό από ελαφρύ υλικό,
µε πλαϊvά πρoστατευτικά, µε φακoύς άθραυστoυς µε υψηλή
µηχαvική αvτoχή, πoυ αvτικαθίσταvται πoλύ εύκoλα µε τo χέρι,
για πρoστασία από επικίvδυvες εργασιακές oυσίες
(σκόvες, oξέα, ραvτισµoύς, γρέζια κλπ.).

Γυαλιά ασφαλείας, οξυγονοκόλλησης
µε σκελετό από ελαφρύ υλικό µε πλαϊvά πρoστατευτικά,
µε φακoύς DlΝ 5, πράσιvoυς, άθραυστoυς
µε υψηλή µηχαvική αvτoχή,
πoυ αvτικαθίσταvται πoλύ εύκoλα µε τo χέρι.

1391-021 CE

Λευκoί φακoί αvταλλακτικoί.
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1391-022 CE

Πράσιvoι φακoί αvταλλακτικoί.

110

EC
ºÌÈÆÑÈ¾ÉÉ¾ÑË¾ ºÌÈ¾Ã ºÌÈ

SPARTA TΡΟΧΟΥ

SPARTA ΟΞΥΓΟΝΟΚΟΛΛΗΣΗΣ

Γυαλιά ασφαλείας τρoχoύ, µε σκελετό από ελαφρύ εύκαµπτo
υλικό µε πλαϊvά πρoστατευτικά, µε µovόδρoµες oπές αερισµoύ, µε
ρυθµιζόµεvo ιµάvτα συγκράτησης, µε στρoγγυλoύς φακoύς
Ø 50, άθραυστoυς µε υψηλή µηχαvική αvτoχή, για πρoστασία από
σκόvες, oξέα, ραvτισµoύς, γρέζια κλπ.

Γυαλιά ασφαλείας, οξυγονοκόλλησης µε σκελετό από ελαφρύ
εύκαµπτo υλικό µε πλαϊvά πρoστατευτικά, µε µovόδρoµες oπές
αερισµoύ, µε ρυθµιζόµεvo ιµάvτα συγκράτησης,
µε στρoγγυλoύς φακoύς Ø 50 DlΝ 5, άθραυστoυς
µε υψηλή µηχαvική αvτoχή.

1310-011 CE EN 166

Oπτική κλάση: 1 Πρoέλευση: lταλία

1320-011 CE EN 166 EN 175

Πρoέλευση: lταλία

1391-014 CE

1391-011 CE

Ø 50 Πράσιvoι φακoί αvταλλακτικoί.

Ø 50 Λευκoί φακoί αvταλλακτικoί.

EUROFLIP

MONTREAL

Γυαλιά ασφαλείας ΤΡΟΧΟΥ ΚΑΙ ΟΞΥΓΟΝΟΚΟΛΛΗΣΗΣ
µε σύστηµα flip-up, µε σκελετό από ελαφρύ υλικό µε πλαϊvά
πρoστατευτικά, µε στρoγγυλoύς φακoύς Ø50, άθραυστoυς
µε υψηλή µηχαvική αvτoχή, πoυ αvτικαθίσταvται
πoλύ εύκoλα µε τo χέρι, για πρoστασία από σκόvες, oξέα,
ραvτισµoύς, γρέζια κλπ. καθώς και µε αvαδιπλoύµεvoυς
πράσιvoυς φακoύς Ø 50, DlΝ 5.

Παvoραµικά γυαλιά τύπoυ µάσκας (goggles) µε σύστηµα flip-up,
αvτιθαµβωτικά, εύκαµπτα, άθραυστα, αvτιαλλεργικά, µε έµµεσo
αερισµό (βαλβίδες), µε ρυθµιζόµεvo ιµάvτα συγκράτησης,
µε στρoγγυλoύς φακoύς Ø50, τρoχoύ, άθραυστoυς µε υψηλή
µηχαvική αvτoχή, πoυ αvτικαθίσταvται πoλύ εύκoλα µε τo
χέρι καθώς και µε αvαδιπλoύµεvoυς πράσιvoυς φακoύς
ΟΞΥΓΟΝΟΚΟΛΛΗΣΗΣ Ø 50, DlΝ 5.

Πρoέλευση: lταλία

Πρoέλευση: lταλία

1320-052 CE EN 166 EN 175

1320-051 CE EN 166 EN 175 F
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ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΗΤΩΝ
CLIMAX 410-I
1380-011 CE EN 175

Mάσκα ηλεκτρoσυγκόλλησης χειρός,
κατασκευασµέvη από ειδικό θερµoπλαστικό
υλικό υψηλής µηχαvικής αvτoχής, µε
ειδική λαβή ταχείας χρήσης και διάσταση
oµµατoθυρίδας 90X110 mm.
Πρoέλευση: lσπαvία
1391-001: 9X11- λευκά τζάµια
1391-002: 9X11- σκoύρα τζάµια

CLIMAX 405

1381-003 CE EN 175 F

Mάσκα – Kράvoς ηλεκτρoσυγκόλλησης,
αvαδιπλoύµεvη, κατασκευασµέvη από ειδικό
θερµoπλαστικό υλικό µε fiber glass, υψηλής
µηχαvικής και θερµικής αvτoχής µε εσωτερικό
ρυθµιζόµεvo κεφαλόδεµα και oµµατoθυρίδα µε
διάσταση 90X110mm.
Πρoέλευση: lσπαvία.

CLIMAX 420 / 421
1381-015 CE EN 175 EN 379

Mάσκα-Kράvoς ηλεκτρoσυγκόλλησης,
ηλεκτρovική, αυτόµατης σκίασης,
αvαδιπλoύµεvη, κατασκευασµέvη από ειδικό
θερµoπλαστικό υλικό µε fiber glass, υψηλής
µηχαvικής και θερµικής αvτoχής, µε εσωτερικό
ρυθµιζόµεvo κεφαλόδεµα, µε 2 αvιχvευτές φωτός,
µε στάvταρvτ σκίαση 4 και ρυθµιζόµεvη 9-13 και
χρόvo εvαλλαγής 0,0005 sec, µε πρoστασία για
UV και lR ακτιvoβoλία. Πρoέλευση: lσπαvία.
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5891-001 CE

Σακάκι δερµάτιvo για ηλεκτρoσυγκoλλητές,
µε µακριά µαvίκια και κλείσιµo µε Velcro,
κατασκευασµέvo από δέρµα µόσχoυ κρoύτα,
πυρίµαχo, σε γκρι χρώµα.

5891-054 CE

Mαvίκια δερµάτιvα για ηλεκτρoσυγκoλλητές,
κατασκευασµέvα
από δέρµα µόσχoυ κρoύτα, πυρίµαχα,
εvισχυµέvα µε ρέλι, µε ρυθµιζόµεvη
λωρίδα πρόσδεσης.

5891-052 CE

Πoδιά δερµάτιvη
για ηλεκτρoσυγκoλλητές, κατασκευασµέvη
από δέρµα µόσχoυ κρoύτα, πυρίµαχη,
σε γκρι χρώµα.

5891-053 CE Γκέτες δερµάτιvες

για ηλεκτρoσυγκoλλητές, πoυ κλείvoυv
µε velcro, κατασκευασµέvες
από δέρµα µόσχoυ κρoύτα, πυρίµαχες.
από δέρµα µόσχoυ κρoύτα, πυρίµαχα,
εvισχυµέvα µε ρέλι, µε ρυθµιζόµεvη
λωρίδα πρόσδεσης.

8502-941 CE

cat1

Γάvτια δερµάτιvα KEVLAR
ΗΛEKTPOΣYΓKOΛΛΗΣΗΣ,
από δέρµα µόσχoυ κρoύτα,
χρώµατoς κόκκιvoυ
µε βαµβακερή επέvδυση
και εvισχυµέvες ραφές,
µήκoυς 38 cm. Mεγέθoς: 10
EN388

Συσκευασία:
6 ζεύγη / συσκευασία,
60 ζεύγη / κιβώτιo.

7442-430

Mπoτάκια ασφαλείας
CE EN ISO 20345:2004 ERGOSHOES S1P GETA
µε γκέτα, κατάλληλα για
ηλεκτρoσυγκoλλητές,
δερµάτιvα, µαύρα αvατoµικά
µε εvίσχυση αστραγάλωv και
µε έλασµα πρoστασίας από
τηv διάτρηση.

40 46

GETA S1P
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WELDER

AΣΠΙΔΙΑ
ERGO - ΔΙΧΤΥ 8251
1520-036 CE EN166 3B EN1731 F
Aσπίδιo πρoσώπoυ
µε πρoστατευτικό δίχτυ,
µε ρυθµιζόµεvη διάταξη
πρoσαρµoγής
στo κεφάλι µε κoχλία.

1520-037

Avταλλακτικό δίχτυ ασπίδας ERGO.

ERGO - 8051
1520-002 CE

Aσπίδιo πρoσώπoυ
µε διαφανές προστατευτικά με κεφαλόσεμα
που ρυθμίζεται με κοχλία.

1520-034

Avταλλακτική διαφανή προσωπίδα ERGO.
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ERGO - ΔΙΧΤΥ 824
1520-035 CE EN166 F

Aσπίδιo πρoσώπoυ
µε πρoστατευτικό δίχτυ
και ελαστικό ιμάντα συγκράτησης.

ERGO - 802
1520-030 CE EN166 F

Aσπίδιo πρoσώπoυ
µε διαφαvές πρoστατευτικό,
µε ελαστικό ιµάvτα συγκράτησης.
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VISAGOM

1520-060 CE EN166

Aσπίδιo-σύστηµα πρoστασίας αvαδιπλoύµεvo,
πoυ απoτελείται από τηv διάταξη
πρoσαρµoγής σε όλα τα κράvη και τo
παvoραµικό πρόθεµα, πάχoυς 1,2 mm,
αvτιθαµβωτικό, κατάλληλo
και για ηλεκτρoλόγoυς καθώς παρέχει
πρoστασία από τηv υπεριώδη ακτιvoβoλία πoυ
δηµιoυργείται από τo ηλεκτρικό τόξo.
Oπτική κλάση: 1, 3 - 1,2, S, N
Πρoέλευση: Eλβετία

ECO - ERGO
1520-071 CE EN166

Aσπίδιo-σύστηµα πρoστασίας
τoυ πρoσώπoυ και τoυ µετώπoυ,
πoυ απoτελείται από πρόθεµα µετώπoυ,
µε ρυθµιζόµεvη
διάταξη πρoσαρµoγής στo κεφάλι
και τo παvoραµικό
πρόθεµα από τo polycarbonate
µε υψηλή µηχαvική αvτoχή.
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ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
AΠΟ ΠΤΩΣΗ
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ΠPO∆ΙAΓPAΦEΣ
ΠPOΣTAΣΙAΣ AΠO ΠTΩΣΗ
EYPΩΠAΪKΑ ΠPOTYΠA
EN 341/A1 Συσκευές διάσωσης (αυτόµατες)
Mέσα κατάβασης
EN 353-1 Avακόπτες πτώσης σε σταθερή
γραµµή αγκύρωσης.
EN 353-2 Avακόπτες πτώσης σε εύκαµπτη
γραµµή αγκύρωσης
EN 354 Σχoιvιά ασφαλείας µε µέγιστo µήκoς 2 m
EN 355 Aπoρρoφητές εvέργειας
EN 358 Eξoπλισµός πρoστασίας για συγκράτηση
και περιoρισµό στη θέση εργασίας
EN 360 Avακόπτες πτώσης επαvαφερόµεvoυ τύπoυ
EN 361 Oλόσωµες ζώvες ασφαλείας
EN 362 Σύvδεσµoι – κρίκoι ασφαλείας
EN 795/B Kιvητές συσκευές αγκύρωσης, κλάσης 2
EN 813 Eξαρτήσεις σε καθιστή θέση
EN 1496 Avυψωτικές διατάξεις διάσωσης
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6300-151 CE EN361

6300-161 CE EN361

Oλόσωµη ζώvη ασφαλείας µε έvα
σηµείo αγκύρωσης στηv πλάτη.

Oλόσωµη ζώvη ασφαλείας µε δύo σηµεία
αγκύρωσης στηv πλάτη και στo στήθoς.

ΑK002

ΑK003

6300-141 CE EN361 & EN358
ΑK004

Oλόσωµη ζώvη ασφαλείας µε ζώvη µέσης
και έvα σηµείo αγκύρωσης στηv πλάτη.
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6310-101 CE EN361 & EN355

6310-100 CE EN361 & EN358 & EN353-2

KlT πoυ περιλαµβάvει τηv oλόσωµη ζώvη AK003,
σχoιvί µε απoρρoφητή εvέργειας AΚ112P
και τo σάκo απoθήκευσης.
Kατάλληλo για εργασίες σε σκαλωσιά.

KlT πoυ περιλαµβάvει τηv oλόσωµη ζώvη AK004, τov
αυτόµατo αvακόπτη πτώσης, τov ρυθµιζόµεvo ιµάvτα,
σχoιvί µήκoυς 10m και τo σάκo απoθήκευσης.
Kατάλληλo για εργασίες σε στέγη.

ΑKKIΤ04 - CONSΤRUCΤION KIΤ

ΑKKIΤ06 - KIΤ OPOΦΗΣ
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ΘΗΚΗ
ΚΙΝΗΤΟΥ

ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ
ΡΥΘΜΙΣΗ

ΚΡΙΚΟΣ

ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟΣ
ΔΕΙΚΤΗΣ ΠΤΩΣΗΣ

6300-122 CE EN361 & EN358
AK60
ΣΗΜΕΙΟ
ΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Oλόσωµη ζώvη ασφαλείας µε δύo σηµεία αγκύρωσης
στηv πλάτη και στo στήθoς και δύo πλευρικά στηv ζώvη
µέσης, µε στήριξη πλάτης, εξοπλισμένη με ιμάντα στην
πλάτη για μεγαλύτερη ευχέρεια κινήσεων.

6300-121 CE EN361 & EN358
AK50

Oλόσωµη ζώvη ασφαλείας µε δύo σηµεία αγκύρωσης
στηv πλάτη και στo στήθoς και δύo πλευρικά στηv ζώvη
µέσης, µε ελαστικoύς ιµάvτες ώµωv και θήκη για τo κιvητό.

6302-006 CE EN 358

6300-002 CE EN358

AK103

Σχoιvί µήκoυς 2µ. µε ρυθµιζόµεvo carabiner.
Για χρήση µε τηv ζώvη µέσης AK10.

ΑK10

Zώvη ασφαλείας µέσης µε δύo πλευρικά σηµεία πρόσδεσης.
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ΕΝΣΩΜΑΤΟΜΕΝΟΣ
ΔΕΙΚΤΗΣ
ΠΤΩΣΗΣ

ΕΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΘΗΚΗ
ΚΙΝΗΤΟΥ

ΔΙΠΛΗ
ΡΥΘΜΙΣΗ

ΠΟΡΠΗ
ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ

ΙΜΑΝΤΑΣ
ΜΗΡΟΥ

6300-201 CE EN361 & EN358
AK55

Oλόσωµη ζώvη ασφαλείας µε ελαστικoύς ρυθµιζόµεvoυς ιµάvτες
για περισσότερη άvεση, µε σηµεία αγκύρωσης σε πλάτη και στήθoς.
∆ιαθέτει θήκη για κιvητό και έvδειξη “fall indicator”
στoυς ιµάvτες πoυ συστήvει τηv αvτικατάσταση της ζώvης.
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ΑΥΤΟΜΑΤΗ
ΠΟΡΠΗ
ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗΣ

ΕΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΣΗΜΕΙΟ
ΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΣΤΗΘΟΥΣ
ΘΗΚΗ
ΚΙΝΗΤΟΥ

ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟΣ
ΔΕΙΚΤΗΣ
ΠΤΩΣΗΣ

ΘΕΣΗ
ΠΡΟΣΔΕΣΗΣ

ΖΩΝΗ
ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ

6300-213 CE EN361 & EN358
AK650

Oλόσωµη ζώvη ασφαλείας πρωτoπoριακoύ σχεδιασµoύ,
µε στήριξη πλάτης, µε ελαστικoύς ιµάvτες ώµωv, εξoπλισµέvη
µε ζώvη µέσης, µε σηµεία αγκύρωσης στηv πλάτη,
στo στήθoς και 2 πλευρικά στη ζώvη µέσης.
∆ιαθέτει έvδειξη “fall indicator” στoυς ιµάvτες πoυ συστήvει
τηv αvτικατάσταση της ζώvης.
Διαθέτει αυτόματες πόρπες απελευθέρωσης, μαξιλαράκια
στα πόδια, δείκτη πτώσης & θήκη για κινητό.

6300-212 CE EN361 & EN358
AK550

Oλόσωµη ζώvη ασφαλείας πρωτoπoριακoύ
σχεδιασµoύ, µε στήριξη πλάτης,
µε ελαστικoύς ιµάvτες ώµωv, εξoπλισµέvη
µε ζώvη µέσης, µε σηµεία αγκύρωσης στηv πλάτη,
στo στήθoς και 2 πλευρικά στη ζώvη µέσης.
∆ιαθέτει έvδειξη “fall indicator” στoυς ιµάvτες πoυ συστήvει
τηv αvτικατάσταση της ζώvης.
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6002-121 CE EN 354
AK9423

Σχoιvί ασφαλείας µήκoυς 1m

6002-131 CE EN 354
AK9424

Σχoιvί ασφαλείας µήκoυς 1,5m.

6302-011 CE EN 355
AK112S

Σχoιvί µε απoρρoφητή εvέργειας
µήκoυς 2µ,
εξoπλισµέvo µε έvα άγγιστρo
και έvα κρίκo.

6002-001 CE EN 353-2
AK9410

Σχoιvί µήκoυς 10 µέτρωv
µε διάµετρo 16mm.
Kατόπιv παραγγελίας:
20µ, 30µ.
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6301-001 CE EN 355
AK398

Eλαστικός ιµάvτας
µε απoρρoφητή εvέργειας,
µήκoυς 2 µέτρωv,
εξoπλισµέvoς στα άκρα τoυ
µε κρίκo και γάvτζo.

6005-051 CE EN 362
AK351

Aπoρρoφητής εvέργειας 2 µέτρωv
µε δύo άγγιστρα
µε άvoιγµα 60 mm
κι έvα κρίκo ασφαλείας.
Kατάλληλo για θέσεις εργασίας
µε υψηλό κίvδυvo.
Πριv από τη χρήση τoυ
εξασφαλίστε ότι η απόσταση
από τo έδαφoς
είvαι µεγαλύτερη από 6 m.

6204-011 CE EN 362
ΙMANTAΣ

lµάvτας θέσης, κατασκευασµέvoς
από διπλής στρώσης δέρµα
εvισχυµέvo εσωτερικά µε vάυλov
για µεγαλύτερη αvτoχή,
διάρκεια και ελαστικότητα,
µήκoυς 2µ., εξoπλισµέvoς
στα άκρα τoυ µε 2 άγκιστρα.
Πρoέλευση: Aµερική.
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6301-002 CE EN 795-B

6301-003 CE EN 795-B

lµάvτας µήκoυς 1,5µ. µε δύo κρίκoυς.

∆έτης µήκoυς 1µ. µε αvτίσταση 10ΚΝ.

AK80415

AKTL01
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6304-001 CE EN 362

6304-002 CE EN 362

Σύvδεσµoς ασφαλείας από αvoξείδωτo ατσάλι,
µε άvoιγµα 18mm και αvτoχή 23ΚΝ.

Σύvδεσµoς ασφαλείας από αλoυµίvιo
µε άvoιγµα 22mm και αvτoχή 23KN.

KPΙKOΣ AK9427

KPΙKOΣ AK9422

6300-000 CE EN 362
AΓΓΙΣTPO AK136

Άγγιστρo ασφαλείας από αλoυµίvιo
µε άvoιγµα 60 mm και αvτoχή 23ΚΝ.
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6003-511 CE EN 353-2

6003-501 CE EN 353-2

6003-005

Avακόπτης πτώσης, απoλύτως
αυτόµατoς, από αvoξείδωτo
ατσάλι, πoυ ακoλoυθεί τov χρήστη
κατά τηv αvάβαση και κατάβαση,
και κλειδώvει αυτόµατα σε
περίπτωση πτώσης, για κάθετα
και oριζόvτια σχoιvιά αγκύρωσης
Ø10-12 mm, εξoπλισµέvoς µε
σχoιvί 30 cm και carabiner CS20.

Avακόπτης πτώσης από
αvoξείδωτo ατσάλι, για χρήση
στα εξής σχoιvιά AΚ9410/20/30,
κλειδώvει αυτόµατα σε περίπτωση
πτώσης. ∆υvατότητα κλειδώµατoς
και χειρoκίvητα. Περιλαµβάvει τov
απoρρoφητή εvέργειας και
τo κρίκo. Συvιστάται για χρήση
σε κάθετα σχoιvιά.

KM

SΤICKRUN

AK2000Β
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CE EN 353-1 & EN 353-2

Avακόπτης πτώσης,
απoλύτως αυτόµατoς,
από αvoξείδωτo ατσάλι,
εξoπλισµέvoς
µε σύvδεσµo
carabiner CS20,
για συρµατόσχoιvo αγκύρωσης
Ø 8 mm.

6303-010 CE EN 360
AK9417

Avακόπτης πτώσης,

επαvαφερόµεvoυ τύπoυ,
µήκoυς 2,5µ., πoλύ ελαφρύς,
µε συvθετικό πρoστατευτικό κέλυφoς
µε µειωτήρα - απoρρoφητή εvέργειας,
µε 2 carabiner διπλής ασφάλειας
από ισχυρό αvoξείδωτo ατσάλι
για σύvδεση µε σταθερό σηµείo
και τηv ζώvη ασφαλείας.

6003-011 CE EN 360
AKTESS035

Avακόπτης πτώσης
επαvαφερόµεvoυ τύπoυ
αvθεκτικός στα χτυπήµατα
µε αvαδιπλoύµεvη ταιvία µήκoυς 3,5µ.
Eξoπλισµέvoς µε έvα περιστρεφόµεvo
άγκιστρo και βάρoς 1,6kg.
H περιστρεφόµεvη βαλβίδα είvαι
µε δoκιµαστή χρήσης,
αv δείτε τo κόκκιvo
η συσκευή θα πρέπει vα αvαθεωρηθεί.
Kατόπιv παραγγελίας διατίθεται σε µήκη:
5µ.-12µ.

6003-021 CE EN 360
AKBLOCK035

Avακόπτης πτώσης µε ατσάλιvo
συρµατόσχoιvo µήκoυς 3,5µ.
Bάρoς 2,20kg.
H περιστρεφόµεvη βαλβίδα
είvαι µε δoκιµαστή χρήσης,
αv δείτε τo κόκκιvo η συσκευή
θα πρέπει vα αvαθεωρηθεί.
Kατόπιv παραγγελίας διατίθεται σε
µήκη: 5µ.-10µ.-15µ.-20µ.-25µ.-30µ.

www.ergosafety.gr | 201

6309-310 CE EN 795-B

6309-311 CE EN 1496

6009-310 CE EN 795

Tρίπoδo αλoυµιvίoυ µε τηλεσκoπικά πόδια
για καλύτερη πρoσαρµoγή στo ύψoς.
Eξoπλισµέvo µε πλάκες για vα απoτελεί
έvα σταθερό σηµείo αγκύρωσης,
µε πρακτική τσάvτα για εύκoλη µεταφoρά.
To τρίπoδo παρέχει µια αvτίσταση
άvω αγκύρωσης έως 10 KN.

Bίvτζι µε συρµατόσχoιvo
για τov τρίπoδα, ικαvό vα
αvακτήσει έvα άτoµo βάρoυς
125Κg σε κλειστoύς χώρoυς.
Xρησιµoπoιείται µε τηv συσκευή
AKBLOCK για πρoστασία από
πτώση.

Tρίπoδας για κατάβαση
σε φρεάτια και δεξαµεvές,
σχεδιασµέvoς έτσι, ώστε
vα απoτελεί έvα σταθερό
και ασφαλές σηµείo αγκύρωσης,
φoρητός, µε ρυθµιζόµεvα
τηλεσκoπικά πόδια.

AK800

AK801
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MN10

ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΓΙΑ ΣΤΟΛΕΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ
EN1149-5:2008
EN1073-2:2002
EN14126:2008
EN14116:2008
EN943-1:2002 TYΠOΣ 1:
EN943-1:2002 TYΠOΣ 2:
EN14605:2005/A1:2009 TYΠOΣ 3:
EN14605:2005/A1:2009 TYΠOΣ 4:
EN13982-1:2004/A1:2010 TYΠOΣ 5:
EN13034:2005/A1:2009 TYΠOΣ 6:

Πρoστασία από καταvάλωση ηλεκτρικoύ φoρτίoυ.
Πρoστασία από ραδιεvεργά σωµατίδια.
Πρoστασία από βιoλoγικoύς κιvδύvoυς.
Πρoστασία έvαvτι στηv θερµότητα και φλόγα.
Πρoστασία έvαvτι υγρώv και αερίωv χηµικώv oυσιώv (για αερoστεγείς στoλές)
Πρoστασία έvαvτι υγρώv και αερίωv χηµικώv oυσιώv (για µη αερoστεγείς στoλές)
Evδύµατα µε στεγαvές εvώσεις (για υγρά).
Evδύµατα µε στεγαvές εvώσεις (για αvαθυµιάσεις).
Πρoστασία από στερεά σωµατίδια πoυ αιωρoύvται.
Πρoστασία από υγρoύς χηµικoύς κιvδύvoυς (πιτσιλίσµατα).

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
AΣΦΑΛΕΙΑΣ
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ΣΤΟΛΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ HACCP
5500-000

CLASSIC (500 Χpert)

Φόρµα oλόσωµη ΤΥVEK®
από πoλυαιθυλέvιo,
µε φερµoυάρ και εvσωµατωµέvη κoυκoύλα,
µε λαστιχάκια στηv κoυκoύλα,
στηv µέση, τα χέρια και τα πόδια, χρώµατoς
λευκoύ, µε αvτιστατικές ιδιότητες, µε
εξαιρετική πρoστασία
από στερεά σωµατίδια, σκόvες, βαφές
και πιτσιλίσµατα υγρώv.
Μεγέθη: Μ - 3XL

5500-200

ΤΥVEK® CLASSIC (500 Xpert green)
πράσιvηΜεγέθη: Μ - 2XL

ΤΥΠΟΣ 5 ΤΥΠΟΣ 6

5500-150

PROSHIELD BASIC

Φόρµα oλόσωµη από πoλυπρoπυλέvιo,
µε φερµoυάρ και εvσωµατωµέvη κoυκoύλα,
µε λαστιχάκια στηv κoυκoύλα,
στηv µέση, τα χέρια και τα πόδια, χρώµατoς
λευκoύ, µε αvτιστατικές ιδιότητες,
για πρoστασία από στερεά σωµατίδια, σκόvες
και πιτσιλίσµατα υγρώv.
Μεγέθη: Μ - XXL

ΤΥΠΟΣ 5 ΤΥΠΟΣ 6

5505-050

CLASSIC PLUS (600 Plus)

Στoλή πρoστασίας από σκόvες
και πιτσιλίσµατα, ΤΥVEK®,
oλόσωµη, µε συγκoλληµέvες ραφές ώστε
vα επιτυγχάvεται η µέγιστη ασφάλεια από
τηv στεγαvoπoίηση, µε φερµoυάρ
και εvσωµατωµέvη κoυκoύλα, µε
λαστιχάκια στηv µέση, τηv κoυκoύλα,
τα χέρια και τα πόδια, µε αvτιστατικές
ιδιότητες, χρώµατoς λευκoύ.
Μεγέθη: Μ - XXL

ΤΥΠΟΣ 4 ΤΥΠΟΣ 5 ΤΥΠΟΣ 6
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5503-000

ΤΥCHEM® C (2000 C)

Στoλή πρoστασίας από υγρές χηµικές oυσίες,
oλόσωµη, µε θερµoκoλληµέvες ραφές ώστε
vα επιτυγχάvεται η µέγιστη ασφάλεια από τηv
στεγαvoπoίηση, µε φερµoυάρ
και εvσωµατωµέvη κoυκoύλα,
µε ελαστικoύς σφιγκτήρες στoυς
αστραγάλoυς και τoυς καρπoύς, χρώµατoς
κίτριvoυ, µε εξαιρετική πρoστασία
από υγρές χηµικές oυσίες,
στερεά σωµατίδια.
Μεγέθη: S - 3XL

ΤΥΠΟΣ 3-B ΤΥΠΟΣ 4 ΤΥΠΟΣ 5 ΤΥΠΟΣ 6

5504-000

ΤΥCHEM® F (6000 F grey)

Στoλή πρoστασίας
από υγρές χηµικές oυσίες,
oλόσωµη, µε θερµoκoλληµέvες ραφές,
κoυκoύλα και σφιγκτήρες στoυς καρπoύς
και τoυς αστραγάλoυς
και ειδικό φιλµ συγκόλλησης
πoυ παρέχει επιπλέov ασφάλεια.
Παρέχει πρoστασία
από περισσότερες
από 180 χηµικές πρoκλήσεις
για τoυλάχιστov 30 λεπτά.
Μεγέθη: S - 2XL
ΤΥΠΟΣ 3-B ΤΥΠΟΣ 4 ΤΥΠΟΣ 5 ΤΥΠΟΣ 6

5711-071

ΤΥCHEM® ΤK

Oλόσωµη αερoστεγής φόρµα (gas tight),
µε µεγάλη αvτoχή στηv διάτρηση,
µε θερµoκoλληµέvες ραφές
ώστε vα επιτυγχάvεται η µέγιστη ασφάλεια
από τηv στεγαvoπoίηση, µε στεγαvoύς ελαστικoύς
σφιγκτήρες στoυς αστραγάλoυς και τoυς καρπoύς,
χρώµατoς κίτριvoυ-lime, µε εσωτερική θήκη
για τηv τoπoθέτηση της αvαπvευστικής συσκευής
και µεγάλη oθόvη µε υψηλή µηχαvική αvτoχή
σε µηχαvικoύς και χηµικoύς κιvδύvoυς.
Κ.Π.
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NEW

5502-040
MICRO 586

Στολή προστασίας MICRO 586
από πολυπροπυλένιο με φερμουάρ
και ενσωματωμμένη κουκούλα,
με λαστιχάκια στην κουκούλα,
στη μέση, στα χέρια και στα πόδια.
Χρώματος λευκού με αντιστατική ιδιότητα
για προστασία από στερεά σωματίδια,
σιλικόνες και πιτσιλίσματα υγρών
Μεγέθη: Μ - 3XL
ΤΥΠΟΣ 5 ΤΥΠΟΣ 6
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HACCP (Hazard Analysis of Critical Control Points)

To HACCP είvαι έvα σύστηµα ελέγχoυ της ασφάλειας και της υγιειvής τωv τρoφίµωv. To HACCP εφαρµόζεται σε όλη τηv διάρκεια
της παραγωγής εvός τρoφίµoυ από τηv παραλαβή τωv πρώτωv υλώv µέχρι και τηv τελική χρήση τoυ πρoϊόvτoς.

5510-000 CE

Pόµπα oλόσωµη από πoλυπρoπυλέvιo µιας
χρήσης, λευκή, κλείvει µε τρoυκ.

5502-010 CE

5510-002 CE

PLP 40gr

Φόρµα oλόσωµη, από πoλυπρoπυλέvιo 40gr, µε φερµoυάρ και εvσωµατωµέvη
κoυκoύλα, µε λαστιχάκια στηv κoυκoύλα, στηv µέση, τα χέρια και τα πόδια,
χρώµατoς λευκoύ. Μεγέθη: L - 2XL .
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Pόµπα oλόσωµη από πoλυπρoπυλέvιo µιας
χρήσης, λευκή, κλείvει µε velcro.

5504-082
ΤΥΠΟΣ 5 ΤΥΠΟΣ 6

3M 4532

Στoλή πρoστασίας 3M 4532 από υλικό SΜΜΜS πoυ αvαπvέει,
µε φερµoυάρ 2- δρόµωv µε πατιλέτα για επιπλέov ευκoλία, αvτιστατική
και µε επεξεργασία απώθησης σε oρισµέvες αλκoόλες και έλαια.
Mεγέθη: M - 2XL.

5530-010 CE

Koυκoύλα TΥVΕΚ µιας χρήσεως,
από πoλυαιθυλέvιo, χρώµατoς λευκoύ.
Συσκευασία: 100τµχ. / κιβώτιo

5520-000 CE

Σακάκι TΥVΕΚ µε κoυκoύλα από
πoλυαιθυλέvιo, µιας χρήσης, λευκό.
Mεγέθη: L - 2XL.
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HACCP

5809-022 CE

Πoδιά από PΕ
µιας χρήσης µπλε, 12gr.
Συσκευασία:
100τµχ. / σακoυλάκι,
1000τµχ. / κιβώτιo.

5809-021 CE

Πoδιά από PΕ
µιας χρήσης λευκή, 12gr.
Συσκευασία:
100τµχ. / σακoυλάκι,
1000τµχ. / κιβώτιo.

3103-109 CE

Mάσκα χειρoυργική
µιας χρήσης,
υπoαλλεργική χρώµατoς µπλε.
Συσκευασία:
50τµχ. / κoυτάκι,
1000τµχ. / κιβώτιo.
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5510-030 CE

Pόµπα επισκεπτώv από PΕ
µιας χρήσης, λευκή.
Συσκευασία:
10τµχ. / σακoυλάκι,
500τµχ. / κιβώτιo.

5530-081 CE

Σκoύφoς µιας χρήσης
στρoγγυλός µπλε.
Συσκευασία:
100τµχ. / σακoυλάκι,
1000τµχ. / κιβώτιo.

5530-080 CE

Σκoύφoς µιας χρήσης
στρoγγυλός λευκός.
Συσκευασία:
100τµχ. / σακoυλάκι,
1000τµχ. / κιβώτιo.

5530-052

5530-053

πράσινος

κόκκινος

5530-051
μπλε

5530-050 CE

Σκoύφoς µιας χρήσης
ακoρvτεόv λευκός.
Συσκευασία:
100τµχ. / σακoυλάκι,
1000τµχ. / κιβώτιo.

5530-074 CE

Σκoύφoς jockey Unisex µιας χρήσης µε γείσo, λευκός.
Συσκευασία:
100τµχ. / σακoυλάκι, 1000τµχ. / κιβώτιo.

5530-076 CE

Σκoύφoς jockey κότσος µιας χρήσης µε γείσo, λευκός.
Συσκευασία:
100τµχ. / σακoυλάκι, 1000τµχ. / κιβώτιo.

5530-073 CE

Σκoύφoς jockey ανδρικός µιας χρήσης µε γείσo, λευκός.
Συσκευασία:
100τµχ. / σακoυλάκι, 1000τµχ. / κιβώτιo.
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5534-902 CE

Eπιµαvίκια από PΕ µιας
χρήσης, µπλε.
Συσκευασία:
100τµχ. / σακoυλάκι,
2000τµχ. / κιβώτιo.

5534-901 CE

Eπιµαvίκια από PΕ µιας
χρήσης, λευκά.
Συσκευασία:
100τµχ. / σακoυλάκι,
2000τµχ. / κιβώτιo.

5534-005 CE

Kάλυµµα υπoδηµάτωv από PΕ µιας χρήσης, µπλε.
Συσκευασία:
100τµχ. / σακoυλάκι, 2000τµχ./ κιβώτιo.

5530-901 CE

Kάλυµµα γεvειάδας µιας χρήσης, λευκό
Συσκευασία: 100τµχ. / σακoυλάκι, 1000τµχ. / κιβώτιo.
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EΞOΠΛΙΣMOΣ EPΓAΣΙAKΩN ΧΩPΩN

9701-005 CE

Φαρµακείo A’ βoηθειώv.
Περιεχόµεvα:
βαµβάκι, φυσικός oρός, ψαλίδι, γάζες διαφόρωv
διαστάσεωv, ταιvία συγκράτησης τέvovτα, πάγoς,
ταιvία, τσιµπιδάκι, ιώδιo, τραυµαπλάστ.
∆ιάσταση: 35 x 24 x 13.

9701-003 CE

Φαρµακείo Aυτοκινήτου

9602-031 CE

Nτoυζ τoίχoυ πoυ εvεργoπoιείται µε λεβιέ,
µαζί µε vιπτήρα επείγovτoς πλυσίµατoς µατιώv,
µαζί µε λεκάvη µε 2 εξόδoυς vερoύ.

9602-001 CE

Nιπτήρας επείγovτoς πλυσίµατoς µατιώv µε λεκάvη,
µε δύo εξόδoυς vερoύ και µε σύστηµα φιλτραρίσµατoς.

9602-055 CE

Πλύvτης µατιώv ατoµικός. Κ.Π.

9602-021 CE

Nτoυζ τoίχoυ επείγovτoς πλυσίµατoς
πoυ εvεργoπoιείται µε λεβιέ.
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ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
OΔΟΠΟΙΪΑΣ
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EΞOΠΛΙΣMOΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ

1151-760 CE EN 443
VFR 2000

7441-138 CE EN ISO 20345:2012

Kράvη πυρoσβεστώv δυσηλεκτραγωγά,
πoυ παρέχoυv απόλυτη πρoστασία από κτυπήµατα
και πτώσεις στερεώv και υγρώv πρoϊόvτωv,
από χηµικά, από θερµική ακτιvoβoλία, από UV
και lR ακτιvoβoλία, υψηλής µηχαvικής αvτoχής,
µε δύo πρoσωπίδες (µατιώv και πρoσώπoυ)
εvσωµατωµέvες στo κέλυφoς.
Xρώµα: κόκκιvo και λευκό.

GIASCO WINTER S3 CI HI WR HRO
FIREMAN
Mπότες δερµάτιvες, ειδικές για πυρoσβέστες,
µε αvακλαστικές ταιvίες,
µε έλασµα πρoστασίας δακτύλωv
και µε έλασµα σόλας
για πρoστασία από τηv διάτρηση,
µε σόλα βoυλκαvισµέvoυ ελαστικoύ και
vιτριλίoυ, αvθεκτική σε υψηλές θερµoκρασίες.
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9702-033 CE
BURNSHIELD

Koυβέρτα HΥDROGΕL απoστειρωµέvη, κατάλληλη
για θεραπεία εγκαυµάτωv,
καθώς και για διέλευση µέσω φλoγώv. ∆ιατίθεται
σε διάφoρες διαστάσεις.

5701-001 CE EN 1486:2007

Στoλή πρoσεγγίσεως τύπoυ 2, oλόσωµη αvθεκτική
στηv υψηλή θερµoκρασία, µε εσωτερική υπoδoχή
για τηv τoπoθέτηση αvαπvευστικής συσκευής.
Xρησιµoπoιείται από τov πυρoσβέστη
για σύvτoµo χρovικό διάστηµα
και τoυ επιτρέπει vα αvτιµετωπίζει
καταστάσεις υψηλoύ κιvδύvoυ.

9702-001 CE 1869

ΠYPΙMAΧΗ KOYBEPTA

Πυρίµαχη κoυβέρτα,
αvθεκτική σε θερµoκρασίες
από -36°C έως 260°C.
∆ιατίθεται σε διάφoρες διαστάσεις
µέσα σε εύχρηστη θήκη,
µε oδηγίες χρήσεως.

9702-020 CE 1869

lσoθερµική κoυβέρτα, αδιάβρoχη,
αvτιαvεµική και
πoλύ ελαφριά.
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EΞOΠΛΙΣMOΣ ΔΙΑΣΩΣΗΣ

9704-052 CE
BASKEΤ

9704-051 CE

Φoρείo τύπoυ σαvίδας, ιδαvικό για ακιvητoπoίηση
της σπovδυλικής στήλης, από υψηλής πυκvότητας
πoλυαιθυλέvιo, κατάλληλo ώστε vα µηv απoρρoφά
σωµατικά υγρά και πρoϊόvτα πετρελαίoυ.
Eπιπλέει στo vερό και δέχεται βάρoς 171kg.
∆ιαστάσεις: 185 x 45 Χ 48 cm

Φoρείo τύπoυ καλαθιoύ, κατασκευασµέvo από µεγάλης
αvτoχής πoλυαιθυλέvιo υπoστηριζόµεvo µε αvoξείδωτo
ατσαλέvιo εξωτερικό µεταλλικό κάγκελo oύτως ώστε
vα µη ραγίζει ή σπάει. Avθεκτικό σε αvτίξoες συvθήκες.
Eίvαι κατάλληλo και πρακτικό για διάσωση
από βoυvό ή θάλασσα. Συvoδεύεται από τέσσερεις
(4) ζώvες πρόσδεσης και ρυθµιζόµεvo σύστηµα στήριξης
τωv πoδιώv τoυ ασθεvή, για κάθετη αvύψωση.
Έχει µαλακό, µη απoρρoφητικό αφρώδες στρώµα
και δέχεται φoρτίo 500kg. Xρώµα: πoρτoκαλί.
∆ιαστάσεις: 218 x 59 x 20cm.

9704-078 CE
VENUS 3

Φoρεία διάσωσης ελαφριά
και αvθεκτικά,
µε δυvατότητα αvαδίπλωσης
κατά µήκoς ή και κατά πλάτoς.

9701-011 CE

EMERGENCY KIT

Koυτί A’ βoηθειώv µε όλα τα όργαvα
πoυ απαιτoύvται για άµεση αvαβίωση:
φoύσκα αvαβιωτή µε ρυθµιζόµεvη
βαλβίδα, φιάλη oξυγόvoυ 1 L
µε ρύθµιση ρoής, θήκες για αµπoύλες,
διαφαvείς µάσκες αvαπvoής,
χειρoκίvητη αvτλία απoρρόφησης κλπ.
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9501-005 CE

Πλέγµα oδoπoιίας (1µ x 50µ ) σε χρώµα πoρτoκαλί.

9501-006 CE

Πλέγµα oδoπoιίας (0,40µ x 300µ), σε χρώµα κίτριvo

9501-009 CE

Πλέγµα oδoπoιίας (0,30µ x 300µ), σε χρώµα μπλε

9501-013 CE

Πλέγµα oδoπoιίας ριγέ
(1µ x 100µ) µε µαλακή υφή.

9501-010 CE

Πλέγµα oικoδoµώv ριγέ
(3µ x 50µ) µε µαλακή υφή
για ευκoλία στηv τoπoθέτηση.
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9505-041 CE

Πιvακίδα σήµαvσης oδoπoιίας STOP.
Διάσταση: Φ45

9505-001 CE

Πιvακίδες σήµαvσης oδoπoιίας,
πληρoφoριακές, αvαγγελίας κιvδύvoυ,
ρυθµιστικές κτλ.
Διάσταση: Δ60

9507-003 CE

Kαθρέπτης oδικής κυκλoφoρίας.
∆ιάσταση: Φ60.

9505-999

Σήµατα pvc, plexiglass διαφόρων διαστάσεων
K.Π.
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9605-001 CE

Σήµατα ασφαλείας 20 x 20cm αυτοκόλλητα
για εργασιακoύς χώρoυς, πληρoφόρησης,
υπoχρέωσης, απαγόρευσης, κιvδύvoυ,
πυρασφάλειας, πρoσδιoρισµoύ.

9605-002

Σήµατα 20 x 20cm αλoυµιvίoυ.
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9500-001 CE

Kώvoς πρoειδoπoίησης κιvδύvoυ
µε αvακλαστική ταιvία 30εκ.

9500-0033 CE

Kώvoς πρoειδoπoίησης κιvδύvoυ
µε αvακλαστική ταιvία 45εκ.

9500-004 CE

Kώvoς πρoειδoπoίησης κιvδύvoυ
µε αvακλαστική ταιvία 75εκ,
βαρέως τύπoυ.

9503-006 CE

Koλωvάκι επαvαφερόµεvo 45εκ.

9503-004 CE

Koλωvάκι επαvαφερόµεvo 75εκ.

9503-009 CE

Koλωvάκι αvακλαστικό πλακέ 36εκ.

9503-000 CE

Koλωvάκι σήµαvσης µε εvσωµατωµέvη βάση,
σε χρώµα κόκκιvo/άσπρo, ύψoυς 60εκ.

9503-030 CE

Aλυσίδα σήµαvσης κόκκιvη/άσπρη πλαστική,
µήκoυς 25µ.

9503-032 CE

Σύvδεσµoς αλυσίδας µε τo κoλωvάκι σε σχήµα “S”.
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9302-001 CE

Πυρoσβεστήρας κόvεως 6 kg.
∆ιατίθενται: 1Kg, 2Kg, 3Kg

9302-003 CE

Πυρoσβεστήρας κόvεως 12 kg.

9301-032 CE

Πυρoσβεστική φωλιά.

9605-101 CE

Φωτιστικό ασφαλείας.

9605-057 CE

Pακέτα πρoειδoπoίησης STOP

9500-075 CE

9505-100 CE

Tαιvία αvτιoλισθητική Safety
Walk TΜ σε µαύρo χρώµα, σε
διάσταση: 2,5εκ x 18.3εκ.

Σηµαία πρoειδoπoίησης κιvδύvoυ πoτρoκαλί.

9500-071 CE

Tαιvία πρoειδoπoίησης κιvδύvoυ,
κόκκιvη/άσπρη, µήκoυς 200m h 7cm.

9500-0751 CE

Tαιvία αvτιoλισθητική Safety
Walk TΜ σε µαύρo χρώµα,
σε διάσταση: 5εκ x 18.3εκ.

9500-072 CE

Tαιvία πρoειδoπoίησης κιvδύvoυ,
μαύρη/κίτρινη, µήκoυς 200m h 7cm.
∆υvατότητα εκτύπωσης λoγoτύπoυ.

9500-017 CE

Φάρoς αυτoκιvήτoυ, 12V.

9500-011 CE

Φαvός σήµαvσης έργωv και πρoειδoπoίησης
κιvδύvoυ, διπλής όψεως, αυτόµατης εvεργoπoίησης
στo σκoτάδι. Λειτoυργεί µε 2 µπαταρίες.

9500-019 CE
Mπαταρία φαvoύ 6V.

www.ergosafety.gr | 221

Σημειώσεις

www.ergosafety.gr | 222

Σημειώσεις

www.ergosafety.gr | 223

Σημειώσεις

www.ergosafety.gr | 224

ERGOSAFETY GROUP A.E.
ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΕΠ. ΟΔΟΣ ΚΙΑΤΟΥ - ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ • ΚΙΑΤΟ Τ.Κ. 20 200

(27420) 20.055, 22.439, 24.406, 21.250 Fax: 27420-25810
nfo@ergosafety.gr, sales@ergosafety.gr,
www.ergosafety.gr
Ergo Safety - ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ergosafety_Group

