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Sigurno od 1972

Zimski

top izdelki
Naši top izdelki vas
varno pripeljejo skozi
hladno sezono

Neverjetne

ponudbe
Zima vam prinaša
odlične ponudbe.

Varnost
pri delu

Odkrijte našo razširjeno
ponudbo higienskih izdelkov za delovno mesto.
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Vse novosti na spletni strani
www.schloffer.si
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Online-Shop

Informacije o
naročilih
Varno nakupovanje –
tako lahko naročite
E-MAIL NAROČILO:
info@schloffer.si
TELEFON:
+386 2 796 10 80
Pon.-Čet: 07.00 - 15.30
Petek:
07.00 - 13.00
FAX:
+386 2 796 10 81
SCHLOFFER E-SHOP:
Online naročilo na www.schloffer.si
Izdelke izberete in jih naročite
Kot redni kupec lahko izkoristite
veliko prednosti, kot so npr.
individualni Schloffer rabatni sistem,
statistika nakupov in veliko več.
E-BUSINESS IN E-PROCUREMENT
Z veseljem vas obveščamo o naših dveh
nadaljnjih E-Business in
E-Procurement storitvah. Vaš osebni komercialist in ostali zaposleni vam bodo z
veseljem pomagali.

Svet izdelkov

Top izdelki

Novosti od strani 6
Pregled naših novosti

Delovna oblačila od strani 8
Fristads®, Kübler®, Cofra®, HAKRO®, Qualitex®, Lenz®
Zimske jakne, hlače, flis jakne, softshel jakne, Corporate Fashion, funkcionalno spodnje perilo, kape

Stran 12

Zaščitna oblačila od strani 26
Kübler®, Fristads®, Cofra®, Sioen®, Vizwell®, Rofa
Zimska dobrovidna oblačila, dobrovidna dežna oblačila, multinorm oblačila
Stran 43

Zaščitni čevlji od strani 34
Atlas®, Sixton®, Cofra®, Grisport®, Dunlop®,
Zaščita S1P, S3, zaščitni čevlji za celo leto, čevlji za gradbince,
zimski zaščitni čevlji, škornji

Zaščitne rokavice od strani 46
Showa®, ATG®, Eureka®
Zimske zaščitne rokavice delno prevlečene in cele prevlečene,
zimske zaščitne rokavice za težja dela, zimske protivrezne rokavice,
montažne rokavice

Stran 46

Višinska varovalna oprema in zaščita telesa
od strani 50
Camp Safety®, MSA®
Zaščitne čelade, varovalni pasovi, sidriščne točke, vrvna tehnika,
merilni aparati

Stran 51

Zaščita obraza in COVID - 19 izdelki od strani 53
Vse cene so brez 22 % DDV.
Vse cene so brez 22 % DDV. Ne jamčimo za tiskarske napake, pomanjkljivosti, dobavljivost in zvišanje cen materiala. Ta katalog je namenjen industriji, prodaji,
obrtnim dejavnostim, trgovini in komunalnim dejavnostim. Ne dostavljamo fizičnim osebam. Slike so simbolne, pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb.
Akcija velja do odprodaje zalog.

Zaščitna čelada z vizirjem, zaščitne polmaske, zaščitni vizirji, panoramska očala, zaščitna očala, higienske maske, dezinfekcijska
sredstva

Veljajo splošni pogoji poslovanja na naši spletni strani: www.schloffer.si
ID za DDV: SI37678205 I Matična št.: 2187116
Okrajno sodišče na Ptuju
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Produktkategorie

Produktkategorie

Novosti

Ponudba
Softshel jakna
glej stran 21

Zimska jakna
glej stran 11
Delovna jakna
glej stran 8

Dobrovidna T-majica z dolgimi rokavi
glej stran 26
Zimske rokavice
glej stran 48
Delovna jakna
glej stran 17

S3 zimski zaščitni čevlji
glej stran 40

COVID-19 izdelki za zaščito
glej stran 55
Stretch hlače
glej stran 20
Pas hlače
glej stran 8

Delovne hlače
glej stran 17

6

S3 zaščitni čevlji z GORE-TEX
glej stran 35

®

S3 zimski zaščitni čevlji
glej stran 43
7

Produktkategorie

K ponudbi

K ponudbi

NOVO

PONUDBA

PONUDBA
Kansas® delovna jakna Evolve

Fristads® softshell zimska jakna
FUSION 4060 CFJ

Trpežen FlexForce material s Stretch-em • Airflow sistem: zračni
vložki iz mrežnega materiala na hrbtni strani • moderno prileganje •
podaljšan hrbtni del • brez vidnih gumbov, ki bi povzročali praske •
dobrovidni elementi so pritrjeni tako, da s svetlobo ne vplivajo na
delovne stroje • prsni žepi s pritisnim gumbom in žepom za pisala •
2 prednja žepa s pritisnim gumbom in meš podlogo • notranji žepi iz
meš materiala • CORDURA® ojačitve na posebej obremenjenih delih •
primerne za industrijsko pranje • OEKO-TEX® certifikat
Material: 65 % poliester, 35 % bombaž, 250 g/m²
Barve:
mornarsko modra/temno modra, jekl.modra/t.modra, 		
kr.modra/t.kr.modra, siva/grafitna-siva, črna
Velikosti: XS-4XL
Št.izd. FR-0522 + Barva

Fristads®
FUSION kolekcija

€ 56,60

KOLEKCIJA

prej € 66,60

Odporna proti vetru, vodoodbojna in zračna • elastičen material •
prožna mehka podloga iz umetnega krzna • odsevni detajli za boljšo
vidljivost • snemljiva kapuca z vrvico • zadrga do vrha ovratnika • žep
z zadrgo • 2 sprednja žepa z zadrgo • nastavljive manšete • ojačana
ramena in komolci • OEKO-TEX® certifikat
Material: 87 % poliester, 13 % poliuretan, 305 g/m²,
Ojačitve: 100 % poliester
Barve:
temno modra, črna/siva, rdeča/siva, modra/siva,
vojaško zelena/črna
Velikosti: S-3XL

+

Št.izd. FR-5635 + Barva

€ 91,00
prej € 107,10

K ponudbi

K ponudbi

Kansas®
Evolve linija

NOVO

NA SPLETU

PONUDBA
Kansas® pas hlače Evolve Flexforce
FlexForce Stretch material • moderno prileganje • Stretch vstavki
v pasu • zanka za ključ ob strani • dobrovidni detajli • ergonomsko
oblikovane hlačnice • s CORDURA® materialom ojačani kolenski
žepi za po višini nastavljive kolenčnike • multifunkcionalni žepi
na hlačnicah • 2 zadnja žepa • certificirani glede na EN 14404 s
kolenčniki 9200 KP • primerne za industrijsko pranje glede na ISO
15797 • OEKO-TEX® certifikat
Material: 65 % poliester, 35 % bombaž, 250 g/m²
Barve:
mornarsko modra/temno modra, jekl.modra/t.modra,
kr.modra/t.kr.modra, siva/grafitna-siva, črna
Velikosti: 44-66
Št.izd. FR-0502 + Barva

€ 49,90

+

PONUDBA

PONUDBA

Fristads® softshel jakna s kapuco
7461 BON
Zračna, vetro- in vodoodporna • elastična • raglan rokavi • sprednja zadrga po celotni dolžini • z vrvico nastavljiva kapuca • odsevni elementi
na ramenih • prsni žep z zadrgo • 2 sprednja žepa z zadrgo • elastičen
pas in manšete • podaljšan hrbtni del • OEKO-TEX® certifikat
Material: 100 % poliester, 230 g/m
Barve:
modra, črna/siva
Velikosti: XS-3XL

Dobavljiv tudi kot
ženski model

Št.izd. FR-0520 + Barva

K ponudbi

€ 62,90
prej € 74,90

Fristads® pas hlače FUSION 2552 STFP
Stretch material • dvojno ojačani šivi • praktični žepi • CORDURA®
ojačitve • nastavljiva dolžina s 5 cm robom • primerne za industrijsko
pranje po ISO 15797 • OEKO-TEX® certifikat
Material: 65 % poliester, 35 % bombaž, 260 g/m²
Barve:
modra, kaki/črna, mornarsko modra/rumena,
mornarsko modra/siva, siva/rdeča, siva/črna,
črna/rumena, črna/siva, vojaško zelena/črna
Velikosti: 44-62
Št.izd. FR-5509 + Barva

€ 43,90
prej € 52,40

prej € 63,50
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PONUDBA

Fristads Zimska oblačila
®

Fristads®
Zimska oblačila

PREGLED

PONUDBA

K izdelku

K izdelku

Fristads® Airtech® zimska jakna 4410
GTT
Airtech® vetro- in vodotesna • lepljeni šivi • zanke za slušalke • 2 notranja žepa & 2 stranska žepa • dobrovidni vstavki na rokavih in žepih •
prsni in napoleon žep
Material: 100 % poliester, 150 g/m²,
Podloga: 100 % poliester, 190 g/m²
Barve:
rdeča/črna, mornarsko modra, siva/črna, črna,
črna/rumena
Velikosti: XS-3XL
Predpis:
EN 343 (3/1), EN 342
Št.izd. FR-1549 + Barva

€ 147,40

K ponudbi

Fristads® zimska jakna 4917 RLX
Vetrotesna, vodoodbojna, zračna • odsevni vstavki • v celoti podložena •
snemljiva, z vrvico nastavljiva podložena kapuca • ovratnik s flis podlogo • pokrita zadrga • prsni žep in 2 prednja žepa z zadrgo • žep za ID
kartico z zunanjim dostopom • 2 notranja žepa • OEKO-TEX® certifikat
Material: 100 % poliester, 150 g/m²;
odsevni material: 86 % , 14 % elastan, 305 g/m²,
Podloga: 100 % poliester, 190 g/m²
Barve:
zelena/črna
Velikosti: XS-3XL
Predpis:
EN 342
Št.izd. FR-309 + Barva

+

€ 119,00

Fristads® Airtech® zimska jakna 4916
GTT
Airtech® vetro- in vodotesna jakna • zračna • znotraj žep za GSM
(dostop do žepa tudi iz zunanje strani) • 2 notranja in 2 stranska žepa •
dobrovidni vstavki na rokavih • vodni stolpec: 10.000 mm
Material: 100 % poliester, 150 g/m²,
Podloga: 100 % poliester, 150 g/m²
Barve:
mornarsko modra/rumena, črna/oranžna
Velikosti: XS-3XL
Predpis:
EN 343 (3/1), EN 342
Št.izd. FR-1544 + Barva

€ 119,00
prej € 150,00

prej € 144,70

EN 342

K izdelku

K izdelku

Fristads® zimska jakna 4420 PP

Fristads® zimska jakna 4819 PRS

Fristads® Airtech® nadhlače 2151 GTT

Polidex, odbija umazanijo, olja in vodo • pokrita zadrga • 2 prsna žepa •
notranji žep • ‚Napoleon‘ žep • 2 stranska žepa • žep na rokavu z zadrgo •
elastična notranja manšeta • krznena podloga • nastavljiv obseg pasu •
podaljšan hrbtni del
Material: 100 % poliester, 270 g/m² zunaj,
Notranja podloga: 100 % poliester, 270 g/m²
Barve:
mornarsko modra, siva/črna, črna
Velikosti: XS-3XL
Predpis:
EN 342

Trpežna zimska jakna podložena s toplim krznom • vetro - in vodoodbojna • zadrga z zapenjanjem do vrha ovratnika • 2 žepa na rokavih s
poklopci • 2 notranja žepa • žep za pisalo • odsevni elementi • pletene
manšete in spodnji rob • OEKO-TEX® certifikat
Material: 100 % poliester, 210 g/m²,
Krznena podloga: 100 % poliester, 340 g/m²
Barve:
mornarsko modra, črna
Velikosti: XS-3XL
Predpis:
EN 342

Airtech® zračne, vetro - in vodotesne • vodni stolp.: 10.000 mm •
dvosmerna zadrga • elastične, snemljive naramnice • praktični žepi •
širši pas • s CORDURA® ojačan kolenski del, odprtina za kolenčnike
(EN 14404) • odsevni elementi • OEKO-TEX® certifikat
Material: 100 % poliester, 150 g/m²,
Podloga: 100 % poliester, 65 g/m²
Barve:
črna
Velikosti: XS-3XL
Predpis:
EN 343 (3/3)

Št.izd. FR-1541 + Barva
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K izdelku

€ 100,30

Št.izd. FR-306 + Barva

€ 74,90

Št.izd. FR-308

FRISTADS® KANSAS®
AMBASADORKA
JANINE FLOCK
Avstrijska evropska prvakinja 2019

€ 107,10

Vse cene brez 22% DDV
Profitirajte s količinskimi popusti in še več izdelki na www.schloffer.si
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PONUDBA

Fristads Zimska oblačila

Produktkategorie

®

K ponudbi

Fristads® Pletena flis jakna 7451 PRKN
K izdelku

K izdelku

Fristads® moška Softshell jakna 1421

Fristads® sweat jopa 7052 SMP

Vetro - in vodotesna • 4-slojni Stretch Softshell • ojačitve na ramenih
in rokavih • snemljiva, nastavljiva kapuca • napoleon žep z zadrgo
Material: 100 % poliester, 200 g/m²
Barve:
rdeča, črna, modra
Velikosti: S-3XL

2 sprednja žepa z zadrgo • notranji žep z zadrgo • raglan rokavi •
ojačitve na komolcih • pletene manšete na robovih • odsevni elementi
Material: 95 % poliester, 5 % elastan, 350 g/m²
Barve:
modra/črna, zelena/črna, siva/črna, rumena/črna,
oranžna/črna
Velikosti: XS-4XL

Št.izd. FR-1523 + Barva

€ 122,60

Št.izd. FR-689 + Barva

€ 62,40

FRISTADS® KANSAS®
AMBASADOR

Melange material • hrapava notranja stran • Flatlock šivi • ramena in
rokavi ojačani z najlonom (Ripstop) • zapiranje z zadrgo • prsni žep z
zadrgo, 2 prednja žepa z zadrgo, ojačana z neti • dobrovidni detajli na
desnem rokavu in zadaj v pasu
Material: 100 % poliester, 300 g/m²
Barve:
siva/črna, modra/črna
Velikosti: XS-3XL
Št.izd. FR-1510 + Barva

MAX FRANZ
ÖSV-smučarska zvezda

€ 42,90
prej € 59,00

Poskenirajte QR kodo in poglejte video!

K izdelku

K izdelku

K izdelku

Fristads® funkcijske pas hlače 2122 CYD

Fristads® stretch-pas hlače 2700 PLW

Fristads® moška flis jakna 1475

Fristads® flis jakna 4003 MFL

Izjemno udobje • ergonomsko oblikovana kolena • kontrastni šivi •
CORDURA®-ojačitve • 2 viseča zunanja žepa • 2 zadnja žepa • 2 žepa
na hlačnicah • žep za meter • kolenski žepi za na višino nastavljive
kolenčnike • nastavljivi zaključki hlačnic • D-obroč • odsevni elementi
na zaključkih hlačnic • OEKO-TEX® certifikat
Material: 60 % bombaž, 40 % poliester, 330 g/m²,
Ojačitve: 100 % poliamid
Barve:
bela, črna, siva, mornarsko modra
Velikosti: 44-62

Elastični vstavki v pasu, bokih, kolenih in razkoraku za optimalno svobodo gibanja • trpežne • se hitro sušijo • funkcionalni žepi • 2 sprednja
žepa • 2 zadnja žepa z vodoodporno zadrgo • D-obroč • OEKO-TEX®
certifikat
Material: 65 % poliester, 35 % bombaž, 220 g/m²,
Stretch material: 91 % poliamid, 9 % elastan
Barve:
mornarsko modra/črna, zelena/črna, siva/črna, črna
Velikosti: 42-66

Visokokvalitetna mikro flis jakna z gladko zunanjo stranjo • visoko
udobje pri nošnji • zaobljeni zaključki rokavov za zaščito hrbtne strani •
zanka za palec • popoln za nošenje kot srednji sloj • prsni - in 2 stranska žepa, vsi z zadrgo
Material: 100 % poliester flis, 270 g/m²
Barve:
ledeno modra/temno modra, črna/siva, siva/črna,
črna/rdeča
Velikosti: S-3XL

Zadrga do konca ovratnika • flis podloga • 2 sprednja žepa na zadrgo z
mrežico • raztegljiv material na straneh
Material: 100 % flis poliester, 170 g/m²,
Elastični material 92 % poliester, 8 % elastan, 200 g/m²
Barve:
modra/črna, siva/črna, črna, rdeča/črna, zelena/črna
Velikosti: XS-4XL

Št.izd. FR-1536 + Barva

12

K izdelku

€ 75,80

Št.izd. FR-1576 + Barva

€ 71,30

Št.izd. FR-1801 + Barva

€ 56,60

Št.izd. FR-1570 + Barva

€ 41,70

Vse cene brez 22% DDV
Profitirajte s količinskimi popusti in še več izdelki na www.schloffer.si
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Produktkategorie

Kübler® Zimska oblačila
Kübler® oblačila

PREGLED

Kübler® zimska -Softshell jakna
Toplo polnilo v kapuci, v predelu telesa in ramen • odsevni elementi:
spredaj in zadaj • praktični žepi • podaljšan hrbtni del • notranja podloga iz flisa • ergonomsko krojeni rokavi • easyBrand za lažjo individualizacijo • snemljiva kapuca s šiltom in regulacijo širine
Material: 96 % poliester, 4 % elastan, 320 g/m²
Barve:
olivno zelena/črna, antracit/črna, črna/kobalt modra,
črna/antracit, črna/rdeča
Velikosti: XS-4XL
Št.izd. KW-010 + Barva

+

€ 91,90
K izdelku
K izdelku

Kübler® zimska jakna 1167 3v1

Kübler® softshell jakna 1241

praktični žepi • zaščita za brado • prednja zadrga z zaščito za brado •
elastika na zaključku rokavov • snemljiv notranji jopič z notranjim
žepom • snemljiv ovratnik • snemljivi rokavi • notranje pletene
manšete • elastični pleteni pas
Material: 100 % poliester, 210 g/m²
Barve:
bela/antracit, kobalt modra/črna, mornarsko modra/črna,
rdeča/črna, zelena/črna, antracit/črna, črna
Velikosti: XS-4XL

Zračna, vodoodporna, vetrotesna • odsevni elementi • elastična •
notranji del ovratnika iz flisa • ergonomsko krojeni rokavi z dodatnimi
gibčnimi conami za več svobode gibanja • praktični notranji in zunanji
žepi • podaljšan hrbtni del • širina roba nastavljiva z elastično vrvico
Material: 96 % poliester, 4 % elastan, 320 g/m²,
notranja podloga: 100 % poliester
Barve:
antracit/črna, črna/kobalt modra, črna/antracit, črna/
rdeča, temno modra/antracit
Velikosti: XS-4XL

Št.izd. KW-148 + Barva

K izdelku

€ 56,70

K izdelku

Št.izd. KW-112 + Barva

€ 72,30

K izdelku

Kübler® zimska jakna 1367

Kübler® pas hlače Activiq High

Kübler® softshell jopič

Kübler® stretch - flis jakna 1242

zračna, vetro- in vodoodbojna • kontrastni elementi • refleksni elementi • praktični žepi • nastavljivi zaključki rokavov • podaljšan hrbtni
del • stoječa kapuca • notranje pletene manšete • točke obremenitve
zavarovane s poklopcem
Material: 100 % Poliester, 165 g/m²100 % poliester, ca. 165 g/m²,
Polnilo: 100 % poliester, ca. 160 g/m²
Barve:
bela/antracit, peščena/črna, kobalt modra/črna,
temno modra/antracit, rdeča/črna, zelena/črna,
olivno zelena/črna, antracit/črna, črna/antracit
Velikosti: XS-4XL

CORDURA® ojačitve • dobrovidni vstavki spredaj in zadaj • praktični
žepi • predoblikovana kolena z dodatnimi conami za boljše gibanje •
kolenski žepi iz CORDURA® materiala, ki se polnijo od spodaj• točke
obremenitve so dodatno zavarovane • ustrezajo predpisu EN 14404 tip
2, stopnja zmogljivosti 1 skupaj s kolenčniki KW-001 Kübler®
Material: 65 % poliester, 35 % bombaž, 270 g/m²
Barve:
bela/antracit, kobalt modra/črna, temno modra/antracit,
zelena/črna, olivno zelena/črna, antracit/črna,
peščena/črna, rdeča/črna, antracit, črna, črna/antracit
Velikosti: 40-66

Zračen, vodoodbojen, vetrotesen • elastičen • odsevni elementi •
praktični žepi • podaljšan hrbtni del • notranji del ovratnika iz flisa •
točke obremenitve zavarovane s poklopcem • notranja podloga: 100 %
poliester • toplo polnilo v predelu telesa in ramen
Material: 96 % poliester, 4 % elastan, 320 g/m²
Barve:
antracit/črna, črna/kobalt modra, črna/antracit,
črna/rdeča
Velikosti: XS-4XL

Praktični žepi • proti umazaniji odporna zadrga • notranji del ovratnika
iz mehke podloge • zaključki rokavov in pas nastavljiv z elastično vrvico •
podaljšan hrbtni del • točke obremenitve zavarovane s poklopcem • s
flisom podloženi žepi
Material: 100 % poliester, 245 g/m²
Barve:
črna, modra, rdeča, olivno zelena
Velikosti: XS-4XL

Št.izd. KW-155 + Barva

14

K izdelku

K izdelku

€ 67,60

Št.izd. KW-038 + Barva

€ 48,90

Št.izd. KW-117 + Barva

€ 64,90

Št.izd. KW-144 + Barva

€ 39,00

Vse cene brez 22% DDV
Profitirajte s količinskimi popusti in še več izdelki na www.schloffer.si
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Cofra® Zimska oblačila
NOVO

K izdelku
K izdelku

K izdelku

COFRA® Shellwear jakna Javre

COFRA® prešita jakna Lenningen

COFRA® softshell jakna Tecka

Izjemna toplotna izolacija preprečuje izstop toplemu in vstop
hladnemu zraku • 2 široka stranska žepa z zadrgo • 2 notranja žepa •
nastavljiva in z zadrgo snemljiva kapuca • nastavljive manšete • zadrga
od pasu do ovratnika
Material: 100 % poliester, 80 g/m²,
Podloga: 100 % poliester
Barve:
mornarsko modra/rumena, antracit/oranžna,
črna/limeta, zelena/rjava
Velikosti: S-3XL
Predpis:
EN 14058 (3 2 X X X)

Snemljiva kapuca z elastiko za boljšo vidljivost • 2 široka prednja žepa
z zadrgo • 2 velika prsna žepa s sprijemalom • nastavljiv obseg pasu •
YKK zadrga • s sprijemalom nastavljivi zaključki rokavov • COFRATEX
membrana
Material: 100 % poliester + membrana, 300 g/m²
Barve:
črna/zelena, mornarsko modra/kraljevo modra,
antracit/rdeča, antracit/črna
Velikosti: 44-64

Št.izd. IT-622 + Barva

€ 50,60

Št.izd. IT-514 + Barva

Dobrovidni vstavki • ni motenj pri detektorjih kovin • 1 žep na levem rokavu z zadrgo • 2 prednja
žepa z zadrgo • ojačani komolci • široki notranji žepi • prsni žep z zadrgo, žepom za GSM iz E-WARD
materiala in nosilcem za ID kartico • Stretch material • ergonomsko predoblikovani rokavi • ovratnik s
poklopcem • nastavljive manšete.
Material: 94 % najlon, 6 % elastan, 250 g/m²
Barve:
mornarsko modra/črna, antracit/črna, črna/črna
Velikosti: 44-64

€ 45,80

Št.izd. IT-642 + Barva

€ 47,00
NOVO

NOVO

K izdelku

K izdelku
K izdelku

K izdelku

COFRA softshell jakna Mirassol

COFRA pletena jakna Uchami

COFRATEX-membrana • vetro- in vodotesna, zračna • 2 prsna žepa s
sprijemalnim zapiranjem • 2 spodnja žepa z zadrgo • široka notranja
žepa s sprijemalnim zapiralom • odsevni vložki • ovratnik z zavihkom •
nastavljivi zaključki rokavov • ergonomsko oblikovani rokavi • žep za
GSM iz E-WARD materiala za boljšo zaščito pred sevanjem
Material: 100 % poliester, 330 g/m²
Barve:
mornarsko modra/kraljevo modra,
antracit/zelena, črna/rdeča
Velikosti: 44-64

Vetroodporna membrana na sprednji strani • softshell vstavki • 1 prsni
žep na zadrgo • 2 široka stranska žepa z zadrgo • ojačitve na komolcih •
podloga iz flisa • kapuca • zadrga po celotni dolžini
Material: pletenje: 100 % poliester, 400 g/m²,
Softshell: 100 % poliester, 300 g/m²,
Podloga: 100 % poliester
Barve:
mornarsko modra/črna, antracit/limeta, črna/rdeča
Velikosti: S-4XL

®

Št.izd. IT-560 + Barva

€ 40,90

®

Št.izd. IT-626 + Barva

COFRA® Shellwear hlače Hagfors

COFRA® Shellwear hlače Laxbo

Dobrovidni vstavki • ni motenj pri detektorjih kovin • 2
široka prednja žepa • Stretch material • dvojni zadnji žep s
sprijemalnim zapiralom • ergonomsko predoblikovana kolena • zanka za kladivo • stranski žepi z dvojnim odpiranjem
(s sprijemalnim zapiralom in zadrgo) • žep za meter
Material: 94 % najlon, 6 % elastan, 250 g/m²
Barve:
mornarsko modra/črna, antracit/črna,
črna/črna
Velikosti: 44-64

Dobrovidni vstavki • ni motenj pri detektorjih kovin • 2 široka prednja
žepa • z zadrgo snemljivi zunanji najlonski žepi za material • Stretch
material • dvojni zadnji žep s sprijemalom • ergonomsko oblikovana
kolena • zanka za kladivo • stranski žep z dvojnim odpiranjem (s sprijemalnim zapiralom in zadrgo) • žep za meter • kolenski žepi za po višini
nastavljive kolenčnike
Material: 94 % najlon, 6 % elastan, 250 g/m²,
vstavki: 100 % najlon
Barve:
mornarsko modra/črna, antracit/črna, črna/črna
Velikosti: 44-64

Št.izd. IT-648 + Barva

€ 37,20
COFRA® oblačila

16

PREGLED

€ 41,60

+

Št.izd. IT-645 + Barva

€ 51,60

Vse cene brez 22% DDV
Profitirajte s količinskimi popusti in še več izdelki na www.schloffer.si
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COFRA®
Zimska oblačila

Cofra® Zimska oblačila

PREGLED

+

K izdelku

COFRA® zimska bunda Icestorm 4v1

K izdelku

K izdelku

COFRA® zimska jakna COFRATEX

COFRA® funkcijska jakna COFRATEX

Zračna, vetro- in vodoodporna softshell jakna s COFRATEX membrano •
podložena • 2 široka sprednja žepa • 2 široka prsna žepa • notranji žep
z zadrgo • nastavljiva kapuca v ovratniku • 3M™ Scotchlite™ odsevni
elementi • YKK zadrge • lepljeni šivi • elastični vstavki za visoko udobje
nošenja • OEKO-TEX® certifikat
Material: 94 % poliester, 6 % elastan, Cofratex membrana, 250 g/m²,
Podloga: 100 % poliester, 160 g/m²
Barve:
mornarsko modra, umazano rjava, črna, antracit
Velikosti: 44-64
Predpis:
EN 343 (3/3)

Softshell funkcijska jakna s vodoodporno in zračno COFRATEX membrano • zračna • podložena • 3M™ Scotchlite™-odsevni elementi za večjo
vidljivost • YKK zadrga • nastavljiva kapuca v ovratniku • Elastan material
za večje udobje pri delu • praktični žepi: 2 prsna žepa, 2 velika stranska
žepa • OEKO-TEX® certifikat
Material: 94 % poliester 6 % elastan, Cofratex membrana, 250 g/m²,
Podloga: 100 % poliester, 160 g/m²
Barve:
antracit, mornarsko modra, umazano rjava, črna
Velikosti: 44-64
Predpis:
EN 343 (3/3)

Št.izd. WI-315 + Barva

€ 68,90

Št.izd. WI-326+ Barva

Funkcijska zimska bunda, vodotesna, zračna s 3M™ odsevnimi vložki in CORDURA® ojačitvami • termo
notranja jakna s snemljivimi rokavi, se lahko nosi posebej • zelo dobra termična izolacija • se lahko kombinira
z zimskimi hlačami Frozen
Material: 100 % poliester, 200 g/m²
Barve:
antracit, mornarsko modra, umazano rjava
Velikosti: 44-64
Predpis:
EN 343 (3/2), EN 342 (3/X)

€ 109,20

Št.izd. WI-320 + Barva

COFRA® jopič Polar
Nastavljiva kapuca v ovratniku • notranja podloga z
zgornjim delom iz flisa • podaljšan hrbtni del • stranski razporki • notranji žep z zadrgo • žep za GSM •
prsni žep s flis podlogo • YKK zadrge • OEKO-TEX®
certifikat
Material: 100 % poliester, PU prevleka,
podloga: 100 % najlon
Barve:
kaki/črna, siva/črna, mornarsko
modra/črna, umazano rjava/črna,
antracit/črna, črna/črna
Velikosti: 44-64

€ 66,20

Št.izd. IT-519 + Barva

€ 43,00

K izdelku
K izdelku

COFRA® zimska bunda Hailstorm 3v1

COFRA® zimska jakna Gust

Snemljiva notranja jakna • 2 velika prednja žepa, 2 prsna žepa • nastavljiva kapuca v ovratniku • nastavljiv obseg pasu • žep za telefon iz
E-WARD materiala • termično lepljeni šivi
Material: 100 % poliester, prevlečen, 215 g/m²,
Podloga: 100 % poliester
Barve:
modra/črna, siva/črna, črna/rdeča
Velikosti: S-4XL
Predpis:
EN 343 (3/1)

Nastavljiv obseg pasu • žep za telefon iz E-WARD materiala • notranja
zadrga za dodelavo • 2 velika prednja žepa, 2 prsna žepa • lepljeni šivi •
nastavljiva kapuca v ovratniku
Material: 100 % poliester, prevlečen, 215 g/m²
Barve:
modra/črna, siva/črna, črna/rdeča
Velikosti: S-4XL
Predpis:
EN 343 (3/1)

Št.izd. WI-355 + Barva

18

K izdelku

€ 60,10

Št.izd. WI-357 + Barva

€ 39,50

K izdelku

COFRA® zimske hlače Frozen
Funkcijske zimske hlače, vodotesne, zračne • zelo dobra termična izolacija • 3M™ odsevni vložki in ojačitve iz CORDURA® materiala
Material: 100 % poliester
Barve:
umazano rjava, črna, mornarsko modra, antracit
Velikosti: 44-64
Predpis:
EN 343 (3/1), EN 342 (3/X)
Št.izd. WI-318 + Barva

€ 45,70

Vse cene brez 22% DDV
Profitirajte s količinskimi popusti in še več izdelki na www.schloffer.si
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Hakro® Corporate Fashion

Hakro® Corporate Fashion

Dobavljiv tudi kot
ženski model

NOVO

K izdelku

NOVO

K izdelku

NOVO

K izdelku

K izdelku

HAKRO® hybrid jopič 864 Arizona

HAKRO® jopica s kapuco 605 Premium

HAKRO® ženska Softshell jakna 248 Alberta

HAKRO® softshell jakna Ontario 848

Lahek, vodoodbojen in zračen jopič • regular Fit • mešanica materiala iz
zračnega Micro-Ripstop s podlogo iz vlaken in Softshell vložki kontrastnih barv •
visokokvalitetna 2-smerna zadrga z notranjim Windstop poklopcem • spodnji
del s podaljšanim hrbtnim delom in dobrovidnimi vstavki za boljšo vidljivost • z
vrvico in zaustavljalci nastavljiv obseg pasu • OEKO-TEX® certifikat
Material: Micro-Ripstop iz 100 % poliamid,,
Softshell: 95 % poliestra, 5 % elastan,
Podloga: 100 % poliestra
Barve:
črna, tinta modra
Velikosti: XS-3XL

Športna jopica s kapuco • visokokakovostna zadrga YKK • z vrvico nastavljiva
kapuca • pletene manšete z LYCRA® materialom • sprednji žep • znojni trak •
tkanina iz mešanice bombaža in poliestra • tkana HAKRO nalepka na vratnem
delu • HAKRO etiketa na spodnjem robu • OEKO-TEX® certifikat
Material: 70 % bombaž, 30 % poliester, 300 g/m²
Barve:
bela, rdeča, črna, kraljevo modra, siva melirana,
antracit, tinta modra
Velikosti: XS-3XL

Topla ženska jakna • TRIACTIVE PRO tehnologija: vodotesna, vetrotesna, zračna •
izdelana iz raztegljivega in trpežnega softshell materiala, ki omogoča odlično
svobodo gibanja • snemljiva kapuca • Regular Fit oblika • z vrvico in zaustavljalci
nastavljiv obseg pasu • podaljšan, zaobljen hrbtni del • lahek mikroflis na notranji
strani • visokokvalitetna dvosmerna zadrga z notranjo zaščito pred vetrom • žep
z zadrgo na levem rokavu • 2 stranska žepa z zadrgo • OEKO-TEX® certifikat
Material: Softshell iz Interlock 3-slojnega laminata iz,
100 % poliestra, 260 g/m²
Barve:
oranžna, črna, rdeča, antracit, kelly zelena, kivi zelena,
kraljevo modra, tinta modra
Velikosti: XS-6XL

Topla, zračna, vetro- in vodoodporna jakna • snemljiva kapuca • Softshell
material • nastavljiva vrvica v pasu • podaljšan, zaobljen hrbtni del • lahek mikro
flis na notranji strani • manšete s sprijemalnim zapiralom • visokokakovostna
dvostranska zadrga z zaščito pred vetrom in z zaščito za brado • žep z zadrgo
na levem rokavu • stranski žepi z zadrgo • YKK zadrga • OEKO-TEX® certifikat
Material: 3 slojni Interlock softshell material,
iz 100 % poliestra, 230 g/m2
Barve:
oranžna, rdeča, črna, kraljevo modra, antracit, kelly zelena,
tinta modra, kivi zelena
Velikosti: XS-6XL

€ 55,20

Št.izd. HK-365 + Barva

Št.izd. HK-418 + Barva

€ 44,50

Št.izd. HK-372 + Barva

€ 68,30

Št.izd. HK-371 + Barva

HAKRO® premium Polo majica 801
Pima bombaž

Vse informacije o
Corporate Fashion

Premium Polo majica s tremi izjemno trpežno prišitimi
gumbi • z nadomestnim gumbom, vratnim trakom in stranskimi razporki • narejena iz kvalitetnega Piqué materiala in
česanega Pima bombaža
Material: Piqué iz 100 % bombaža (Pima), 180 g/m²
Barve:
rdeča, bela, črna, tinta modra
Velikosti: XS-3XL

K izdelku

Št.izd. HK-393 + Barva

€ 73,50

SVETOVALEC
Dobavljiv tudi
moški model

+

€ 34,60
K izdelku

HAKRO® chino Stretch hlače 721
Športne Stretch hlače z dvema žepoma, dvema zadnjima žepoma z gumbom, zankami za pas in YKK zadrgo • elastičen pas in
izjemno trpežno našiti gumbi z laserskim napisom HAKRO •
stranski šivi so obloženi • izdelane so iz mehkega, predpranega, trpežnega in elastičnega keper bombaža z LYCRA®
Material: keper iz 98 % bombaža in 2 % elastan, 250 g/m²
Barve:
kaki, bela, črna, tinta modra
Velikosti: XXS-3XL

K izdelku

Št.izd. HK-401 + Barva

€ 46,20

HAKRO® ženska jakna 265 Maryland
K izdelku

Lahka • vodoodbojna • zračna • mešanica iz zračnega Micro-Ripstop
materiala s polnilom, rokavi in vstavki iz Softshell materiala • 2-smerna
prednja zadrga • podaljšan hrbtni del • dobrovidni vstavki • OEKOTEX® certifikat
Material: Micro-Ripstop: 100 % poliamid,
Polnilo: 100 % poliester,
Softshell: 95 % poliester, 5 % elastan
Barve:
črna, tinta modra
Velikosti: XS-3XL
Št.izd. HK-164 + Barva

20

€ 68,30
21

Vse softshell jakne
najdete v E-trgovini

Zimska klasika | Softshell

PREGLED

Topel vmesni sloj

+

K izdelku

K izdelku

Qualitex® softshell zimska
jakna PRO

Professional softshell jakna

Softshell jakna Uranos

Active flis jakna

Flis Innsbruck

Vetro- in vodoodporna softshell jakna s TPU prevleko
in dobrovidnim sukancem za boljšo vidljivost • zračna
(1.000 g/m²/24 h) • vetro- in vodoodbojna • elastična •
s softshell vložki • podloga iz flisa • dobrovidni elementi •
snemljiva in nastavljiva kapuca • zaščita za zadrgo in
brado • nastavljive manšete in pas • 2 stranska žepa, 2
notranja žepa
Material:
softshell: 94 % poliester, 6 % elastan;
dobrovidni material: 100 % poliester;
Podloga: 100 % poliester
Barve:
siva/črna
Velikosti:
S-3XL

Vetro-, vodoodporna in zračna zaradi 3-slojnega laminata • 3M™ Thinsulate® vatiranje • flis podloga • 2 stranska žepa • notranji žep za mp3-Player • 2 notranja žepa •
1 žep za GSM • odsevniki zadaj • snemljiva kapuca
Material:
100 % poliester Soft-Shell 3 slojni 			
laminat podloga : 100 % Thinsulate®
Barve:
črna/modra
Velikosti:
S-XXL

Mehka flis jakna v meliranem videzu • kontrastna dolga zadrga •
elastične manšete in pas • podaljšan hrbtni del • zaščita za zadrgo in
brado • aplikacija na ovratniku • 2 stranska žepa z zadrgo • 2 notranja
žepa • 1 žep na rokavu z zadrgo
Material: 100 % poliester, 320 g/m²
Barve:
siva melirana, modra
Velikosti: S-3XL

Visoko zračen, mehak in udoben • pletena zunanja stran in notranja
stran iz flisa • ojačitve iz Softshell materiala • zaščita brade • elastika v
pasu • elastični zaključki rokavov • 1 našit prsni žep, 2 stranska žepa
Material: 100 % poliester, pleten flis, 320 g/m²
Barve:
svetlo siva/črna, temno siva, mornarsko modra
Velikosti: S-3XL

Št.izd. WI-194

Št.izd. WI-207 + Barva

Št.izd. QU-150 + Barva

€ 68,70

Št.izd. WI-208

K izdelku

€ 61,80

€ 55,70

K izdelku

€ 32,30

Št.izd. WI-345 + Barva

BLOG
3-slojni princip
oblačenja

PONUDBA

€ 39,90

+

Snemljiva, podložena kapuca • 2 prsna žepa, 2 stranska
žepa in 1 notranji žep • pokrita enosmerna YKK zadrga •
nastavljivi zaključki rokavov • pleteno zapestje • dobrovidni trakovi • podaljšan hrbtni del • idealna za dodelavo
zahvaljujoč skriti zadrgi v podlogi hrbtne strani
Material:
94 % poliester / 6 % elastan s
TPU-membrano, 3-slojna.
Podloga: 100 % poliester
Barve:
modra/črna, črna/siva, zelena/črna,
siva/črna, črna/črna, bela/siva,
mornarsko modra/siva
Velikosti:
XS-5XL

K izdelku

K ponudbi

K izdelku

K izdelku

K ponudbi

Qualitex® zimska jakna
PRO
Snemljiva, podložena kapuca • 2 prsna žepa, 1 žep za
pisala, 2 stranska žepa, 2 žepa na rokavu in 1 notranji
žep • pokrita enosmerna YKK zadrga • pletena zapestja •
dobrovidni trakovi • podaljšan hrbtni del
Material:
100% poliamid,
Podloga: 100% poliester
Barve:
modra/črna, črna/siva, zelena/črna,
siva/črna, črna/črna, bela/siva,
mornarsko modra/siva
Velikosti:
XS-5XL
(dodatek na nadvelikost: 4XL +25%,
5XL +30%)

Zimska jakna Dresden
vetro- in vodoodbojna • notranji del ovratnika podložen
s flisom • kontrastni šivi • odsevni elementi • zaščita za
brado • kapuca skrita v ovratniku • nastavljivi ovratnik,
pas in rokavi • številni zunanji in notranji žepi, žep za
mobilni telefon
Material:
100 % poliester s PU-prevleko
Barve:
siva
Velikosti:
S-3XL

Št.izd. WI-203

€ 39,90
prej € 48,50

Št.izd. QU-143 + Barva

22

€ 68,70

Moška Softshell jakna
Relax
Tesno prileganje • flis podloga • vetrotesna (8.000 mm)
in zračna (1.000 g/m²) • 2 stranska žepa z zadrgo • 1
prsni žep • elastika v pasu • nastavljivi zaključki rokavov
Material:
96 % poliester, 4 % elastan, 340 g/m²
Barve:
zelena, mornarsko modra, črna, siva, 		
temno rjava, rdeča, kraljevo modra, bela
Velikosti:
S-3XL

Št.izd. FL-730 + Barva

€ 39,90

Professional pleteni flis
vetroodporen in zračen • športni kroj • vstavki iz softshell materiala •
zaščita za brado • kapuca • podaljšan hrbtni del • rokavi s sprijemalnim
zapiralom • 2 stranska žepa z zadrgo • notranji žep, prsni žep, žep za
mobilni telefon
Material: 100 % Poliester
Barve:
siva/črna, modra/črna, zelena/črna
Velikosti: S-3XL
Št.izd. WI-200 + Barva

€ 39,90
prej € 46,70

Vse cene brez 22% DDV
Profitirajte s količinskimi popusti in še več izdelki na www.schloffer.si

PONUDBA
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Spodnja oblačila

Dobrovidni izdelki | Dodatki
K izdelku

K ponudbi

EN 14058

K ponudbi

PONUDBA

K izdelku

LENZ® moška funkcijska majica z dolgimi
rokavi 5.0 Merino

LENZ® moška funkcijska majica z dolgimi
rokavi 1.0

Buff® multifunkcionalni šal Polar
Reflective

Toplo funkcijsko spodnje perilo • zračen in vlago odbijajoč material • elastična •
material, ki se hitro posuši • udobna • podpira naravno držo • brez neprijetnega
vonja
Material: 44 % merino volna, 37 % polipropilen, 17 % poliamid,
2 % elastan
Velikosti: S-XL

Idealna za prehodna obdobja in poletni čas • zelo lahka • zračna • regulira temperaturo telesa • udobna • material, ki se hitro posuši • podpira naravno držo •
brez neprijetnega vonja
Material: 67 % polipropilen, 26 % poliamid, 7 % elastan
Velikosti: S-XL

Širok spekter možnosti za uporabo • brez šivov • 3M™ Scotchlite™-odsevni trakovi • zgornji del iz Thermolite materiala • notranji del iz flis
materiala • UV-zaščita
Material: 100 % poliester Thermlite-Material/Polartec-flis
Barve:
dobrovidna rumena, dobrovidna oranžna
Predpis:
EN 14058 (1 1 X X X)

Št.izd.

Naziv

Cena / Enota

Cena / Enota

LZ-009S

Maja dolgi rokav

€ 48,60 /Kos

€ 39,90 /Kos

LZ-010S

Spodnje hlače

€ 50,40 /Kos

€ 39,90 /Kos

K izdelku

Izjemno elastična oblačila • optimalen prenos vlage od telesa • izjemna
udobnost • ergonomsko prileganje
Material: 90 % poliamid, 10 % elastan
Barve:
črna
Velikosti: S-M, L-XL, XXL-3XXL
Št.izd. LZ-007

Št.izd.

Naziv

Cena / Enota

LZ-011S

Maja dolgi rokav

€ 32,00 /Kos

LZ-012S

Spodnje hlače

€ 28,80 /Kos

€ 29,90

Št.izd. BU-0001 + Barva

Fristads® pletena kapa 9108 AM

Komplet spodnje majice z dolgimi rokavi in dolgimi spodnjimi hlačami •
toplotno izolirano dvoslojno tkanje • zračen in vlago odbijajoč material •
izredno ravni šivi
Material: 55 % bombaž, 45 % najlon, 170 g/m²
Barve:
črna
Velikosti: S-3XL

Pletena kapa • dvojno pletenje
Material: 96 % poliakril, 4 % elastan
Barve:
dobrovidna rumena, dobrovidna oranžna,
dobrovidna rdeča/zlato rumena, mornarsko modra
črna

Št.izd. WI-337

€ 31,90

Za optimalno vidljivost v temi • visokokakovostna akrilna vlakna
zadržujejo toploto • idealna za hladno vreme • elastičen material •
trakovi s dobrovidnim sukancem • brez PFC
Material: 100 % akril
Barve:
dobrovidna rumena, dobrovidna oranžna
Št.izd. KO-004 + Barva

€ 6,60

K izdelku

Komplet funkcijskega spodnjega perila

Št.izd. FR-850 + Barva

Vizwell® dobrovidna kapa

€ 24,00

K izdelku

K izdelku

LENZ® komplet kompresijskih spodnjih
oblačil XAction
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K izdelku

K izdelku

€ 13,30

LENZ® Staff Worker Thermo Pro nogavice
2 par./pak.
Robustne delovne nogavice za mrzle dni • izjemno odporne na obrabo zaradi
vsebnosti poliestra
Material: 70 % bombaž, 13 % polipropilen, 12 % poliamid, 5 % elastan
Št.izd.

Velikosti

LZ-002S

35-38

Cena / Enota
€ 8,60 /Paket

LZ-002M

39-42

€ 8,60 /Paket

LZ-002L

43-46

€ 8,60 /Paket

Vse cene brez 22% DDV
Profitirajte s količinskimi popusti in še več izdelki na www.schloffer.si
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Fristads® Zimska dobrovidna zaščitna oblačila

50+

NOVO

EN 342

EN ISO 20471

K izdelku

EN 13758-2

EN 343

EN ISO 20471

EN ISO 20471

K izdelku

K izdelku

Fristads dobrovidna zimska jakna
4043 PP

Fristads Hi-Vis T-majica dolgi rokav
7457 THV

Fristads® Airtech® dobrovidna jakna 4515
GTT

Polidex, vodoodbojna, odporna na umazanijo in olje • popolnoma
podložena • odsevni trakovi • pokrita zadrga • ovratnik s podlogo iz
flisa • snemljiva kapuca • praktični žepi • nastavljivi rokavi • podaljšan
hrbtni del
Material: 100 % Poliester, 255 g/m²,
Podloga: 100 % Poliester, 190 g/m²
Barve:
rumena/mornarsko modra, rumena/črna,
oranžna/mornarsko modra, rdeča/črna
Velikosti: XS-3XL
Predpis:
EN ISO 20471 (3), EN 342

Elastični, črtasti odsevni trakovi za dodatno svobodo gibanja • UV
zaščita UPF 40+ • mehka in udobna • odvaja vlago • se hitro suši •
bombaž na notranji strani • kontrastna barva na najbolj izpostavljenih
delih • rebrasto pleten ovratnik in zapestja • OEKO-TEX® certifikat
Material: 55 % bombaž, 45 % poliester, 190 g/m²
Barve:
rumena/mornarsko modra, rumena/črna,
oranžna/mornarsko modra, rdeča/črna
Velikosti: XS-4XL
Predpis:
EN ISO 20471 (2), EN 13758-2 (UPF 40+)

Airtech®: vetro- in vodoodporna, zračna jakna • vodni stolpec 10.000 mm •
snemljiva in z vrvico nastavljiva kapuca • reflektivni vstavki na ramenih •
pokrita zadrga • veliko žepov • vrvica v pasu • mrežasta podloga • podaljšan
hrbtni del • OEKO-TEX® certifikat • primerna za industrijsko pranje v skladu
s predpisom ISO 15797
Material: 100 % poliester, 150 g/m², Podloga: 100 % poliester, 65 g/m²
Barve:
rumena/mornarsko modra, rumena/črna,
oranžna/mornarsko modra, rdeča/črna
Velikosti: XS-4XL
Predpis:
EN ISO 20471 razred 2 (vel. XS–S)
in razred 3 (vel. M–4XL), EN 343 (3/3)

®

Št.izd. FR-678 + Barva

®

€ 131,50

Št.izd. FR-2253 + Barva

€ 51,10

€ 156,40

Št.izd. FR-4654 + Barva

EN ISO 20471

EN ISO 20471

EN 343

EN ISO 20471

K ponudbi

K ponudbi

PONUDBA

PONUDBA
Fristads Hi-Vis dobrovidne hlače 2032
PLU

Fristads Hi-Vis dobrovidne hlače Color
2026 PLU

Fristads Airtech dobrovidne nadhlače
2515 GTT

Odbijajo vodo-, umazanijo in olja • bombaž na notranji strani za več
udobja • dvojno lepljeni dobrovidni trakovi • dvojno ojačani šivi v
razkoraku • veliko praktičnih žepov • CORDURA® ojačitve na vseh
obremenjenih delih • kolenski žepi za po višini nastavljive Fristads®
9200 KP kolenčnike (glede na EN 14404) • primerne za industrijsko
pranje • OEKO-TEX® certifikat
Material: 80 % poliester, 20 % bombaž, 300 g/m²
Barve:
mornarsko modra/rumena, črna/rdeča, črna/rumena,
mornarsko modra/oranžna
Velikosti: 44-66
Predpis:
EN ISO 20471 (1)

Vodoodporne • ojačani šivi • 2 zadnja žepa • žep za GSM • s CORDURA® materialom ojačan žep za meter • s CORDURA® materialom
ojačana kolena • primerne za industrijsko pranje glede na predpis ISO
15797 • OEKO-TEX® certifikat
Material: 80 % poliester, 20 % bombaž, 300 g/m²
Barve:
rumena/mornarsko modra, rumena/črna,
oranžna/mornarsko modra, rdeča/črna
Velikosti: 44-66
Predpis:
EN ISO 20471 (2)

Airtech®: zračne, vetro- in vodoodporne hlače • vodni stolpec 10.000
mm • snemljive naramnice • s CORDURA® materialom ojačan kolenski
del • žep za kolenčnike • certificirani v skladu s predpisom EN 14404
in Fristads® kolenčniki 9200 KP • pokrita in nastavljiva zadrga na
hlačnicah • praktični žepi • OEKOTEX® Standard 100 certifikat • primerne za industrijsko pranje v skladu s predpisom ISO 15797
Material: 100 % poliester, 150 g/m²,
Podloga: 100 % poliester, 65 g/m²;
Ojačitve: 100 % poliamid
Barve:
rumena/mornarsko modra, rumena/črna,
oranžna/mornarsko modra, rdeča/črna
Velikosti: XS-4XL
Predpis:
EN ISO 20471 (2), EN 343 (3/3), EN 14404

®

Št.izd. FR-2160 + Barva

€ 49,90
prej € 69,70
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K izdelku

®

Št.izd. FR-2191 + Barva

€ 59,90
prej € 81,50

®

Št.izd. FR-4662 + Barva

®

€ 107,10

Fristads®
dobrovidna oblačila

PREGLED

+
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Kübler® Reflectiq

EN 14058

EN ISO 20471

EN 343

EN ISO 20471

K izdelku

EN ISO 20471

K izdelku

K izdelku

Kübler® softshell jakna Reflectiq

Kübler® delovna jakna Reflectiq

Kübler® zimska jakna Reflectiq

Prilagodljiv kroj • zračna • vodoodbojna • vetrotesna • kontrastni elementi • CORDURA® ojačitve • Stretch vstavki • dobrovidni elementi •
praktični žepi • stoječi/ležeči ovratnik • nastavljiv obseg pasu in rokavov • elastična notranja manšeta • podaljšan hrbtni del
Material: 100 % poliester, ca. 310 g/m²
Barve:
rumena/antracit, oranžna/kobalt modra, oranžna/zelena,
oranžna/antracit, rdeča/črna, oranžna/temno modra
Velikosti: XS-4XL
Predpis:
EN ISO 20471 (2), EN 14058 (1)

Kroj, ki poudari obliko telesa • kontrastni elementi • CORDURA®
ojačitve • Stretch vstavki • odsevni elementi • veliko praktičnih žepov •
stoječi/ležeči ovratnik • podaljšan hrbtni del • nastavljive manšete •
ojačani obremenjeni deli
Material: 50 % bombaž, 50 % poliester, 270 g/m²,
rdeča/črna: 15 % bombaž, 85 % poliester, 270 g/m²
Barve:
rumena/antracit, oranžna/kobalt modra, oranžna/zelena,
oranžna/antracit, rdeča/črna, oranžna/temno modra
Velikosti: 44-64		 Posebne velikosti: 24-30, 90-114
Predpis:
EN ISO 20471 (2)

Prilegajoč kroj • zračna, vetro- in vodoodbojna • kontrastni elementi •
CORDURA®-ojačitve • elastični vstavki • odsevni elementi • praktični
žepi
Material: 80 % poliester, 20 % bombaž, 220 g/m²
Barve:
rumena/antracit, oranžna/kobalt modra, oranžna/zelena,
oranžna/antracit, rdeča/črna, oranžna/temno modra
Velikosti: XS-4XL
Predpis:
EN 343 (3/3), EN ISO 20471 (3)

Št.izd. KW-191 + Barva

€ 131,60

Št.izd. KW-166 + Barva

€ 93,20

Št.izd. KW-196 + Barva

€ 212,70
Kübler®
Reflectiq kolekcija

NOVO

EN 14058

EN ISO 20471

K izdelku

Prilegajoč kroj • kontrastni elementi • CORDURA®-ojačitve • elastični
vstavki • odsevni elementi • praktični žepi
Material: 50 % bombaž, 50 % poliester, ca. 270 g/m²,
rdeča/črna: 15 % bombaž, 85 % poliester, 270 g/m²
Barve:
rumena/antracit, oranžna/kobalt modra, oranžna/zelena,
oranžna/antracit, rdeča/črna, oranžna/temno modra
Velikosti: XS-4XL
Predpis:
EN 14058 (2), EN ISO 20471 (1)

€ 71,70

EN ISO 20471

EN ISO 20471

MIX & MATCH

+

K izdelku

Kübler® dobrovidna T-majica dolgi rokav Reflectiq
Dolgi rokav • okrogel ovratnik • odsevni trakovi za optimalno zaščito •
pleteni zaključki rokavov • poseben material z bombažen na notranji
strani za udobje in s poliestrom na zunanji strani za boljšo vzdržljivost •
UV zaščitni faktor 50+ v skladu s predpisom EN 13758 ščiti pred močno
sončno svetlobo
Material: 50 % bombaž, 50 % poliester, pribl. 180 g/m²
Barve:
rumena, oranžna, rdeča
Velikosti: XS-4XL
Predpis:
EN ISO 20471 (3), EN 13758 UPF 50+
Št.izd. KW-256 + Barva
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EN 13758-2

K izdelku

Kübler® jopič Reflectiq

Št.izd. KW-204 + Barva

50+

€ 46,80

Kübler® pas hlače Reflectiq
Prilegajoč kroj • kontrastni elementi • CORDURA® ojačitve • Stretch
vstavki • elastični vstavki v pasu • dobrovidni elementi • praktični žepi •
kolenski žepi iz CORDURA® materiala • ustreza predpisu EN 14404
tip 2 (stopnja zmogljivosti 1) v povezavi z izdelkom KW-001 Kübler
kolenski ščitniki za delovne hlače
Material: 50 % bombaž, 50 % poliester, 270 g/m²,
rdeča/črna: 15 % bombaž, 85 % poliester, 270 g/m²
Barve:
rumena/antracit, oranžna/kobalt modra, oranžna/zelena,
oranžna/antracit, rdeča/črna, oranžna/temno modra
Velikosti: 44-64		 Posebne velikosti: 24-30, 90-114
Predpis:
EN ISO 20471 (2)
Št.izd. KW-171 + Barva

€ 73,20
Vse cene brez 22% DDV
Profitirajte s količinskimi popusti in še več izdelki na www.schloffer.si
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Cofra® Zimska dobrovidna zaščitna oblačila

Sioen® Zimska dobrovidna zaščitna oblačila | Dežna oblačila
K izdelku

EN 342

EN 343

EN 343

EN 343

EN 343

EN ISO 20471

EN ISO 20471

EN ISO 20471

EN ISO 20471

K izdelku

K izdelku

K izdelku

COFRA® zimska jakna RESCUE

COFRA® dobrovidna jakna Telsen 4v1

SIOEN® dobrovidna dežna jakna Kassel

Podložena zimska jakna • flis na notranji strani in v predelu ramen •
nastavljiva in snemljiva kapuca • 1 prsni žep s PU podlogo in zadrgo •
ojačitve na komolcih • žep za GSM iz E-CARE zaščitne tkanine •
kabelska vezica za prostoročno telefoniranje • notranji žep • 3M™ Scotchlite™ odsevni trakovi • termično lepljeni šivi • nastavljive manšete •
YKK zadrge • OEKO-TEX® certifikat
Material: 100 % poliester, PU prevleka
Barve:
oranžna, rumena
Velikosti: 44-64
Predpis:
EN 343 (3/1), EN ISO 20471 (3), EN 342 (X 2 X)

vetrotesna • vodoodporna • za uporabo pri nizkih temperaturah • nastavljiva kapuca • notranja jakna s snemljivimi rokavi • praktični žepi
Material: 100 % poliester/PU prevleka
Polnilo: 100 % Najlon
Barve:
rumena/mornarsko modra, oranžna/mornarsko modra
Velikosti: S-4XL
Predpis:
EN ISO 20471 (3), EN 343 (3/1)

100% vodo- in vetroodbojna • gladka • elastična • visoko udobje
nošenja • lahka • stoječi ovratnik • skrita kapuca v ovratniku • skrita
sprednja zadrga • 2 všita žepa • raglan rokavi • zaključki rokavov
nastavljivi s pritisnimi gumbi • zračenje na hrbtu • varjeni šivi • dolžina
hrbtnega dela 88 cm (S-3XL)
Material: Flexothane® essential: 100 % poliester tkanina s
PU premazom; ca. 170 g/m²
Barve:
oranžna, rumena
Velikosti: S-3XL
Predpis:
EN ISO 20471 (3), EN 343 (3/1)

Št.izd. WA-028 + Barva

Št.izd. IT-590 + Barva

€ 60,00

€ 66,20

Št.izd. SI-0206 + Barva

€ 63,70

SIOEN® dobrovidna dežna jakna 4v1
Powell
Dobrovidna dežna jakna s snemljivo softshell jakno s snemljivimi rokavi • stoječi ovratnik • snemljiva kapuca • pokrita sprednja zadrga •
praktični žepi • elastični zaključki rokavov • elastična vrvica v pasu •
lepljeni šivi
Material: 100 % Poliester /PU-prevleka, 195 g/m²
Barve:
rdeča/siva, oranžna/mornarsko modra,
rumena/mornarsko modra
Velikosti: S-3XL
Predpis:
EN ISO 20471 (3), EN 343 (3/3),
samo softshell jakna: EN ISO 20471 (2)
Št.izd. SI-0191 + Barva

EN 342

EN ISO 20471

€ 146,90

EN 343

EN 343

EN ISO 20471

EN ISO 20471

EN ISO 20471

K izdelku

COFRA® dobrovidne pas hlače SAFE
Podložene • ojačan ergonomski kolenski del • 2 zadnja žepa • široki
sprednji žepi z zadrgo • s sprijemalom in zadrgo nastavljivi zaključki
hlačnic • odsevni elementi 3M™ Scotchlite™ • lepljeni šivi • YKK zadrga •
OEKO-TEX® certifikat
Material: 100 % poliester z PU prevleko, 200 g/m²
Barve:
rumena, oranžna
Velikosti: 44-62
Predpis:
EN 343 (3/3), EN ISO 20471 (3), EN 342

€ 56,90

PREGLED
30

Več COFRA® izdelkov
najdete v E-trgovini

+

Št.izd. WA-053 + Barva

K izdelku

K izdelku

COFRA® dobrovidna softshell jakna
Sideia

SIOEN® dobrovidne dežne hlače
Bastogne

SIOEN® S.E.P.P. dobrovidna softshell
jakna Malden

dobrovidna softshell jakna • 2 sprednja žepa z zadrgo • 1 prsni žep z
zadrgo • nastavljivi rokavi s sprijemalnim zapiralom • vetrotesna • ni
motenj za detektorje kovin • odsevni trakovi • OEKO-TEX® certifikat
Material: 100 % poliester + TPU membrana, 300 g/m²
Barve:
rumena/mornarsko modra, oranžna/mornarsko modra
Velikosti: S-4XL
Predpis:
EN ISO 20471 (3)

100% vodotesne • vetrotesne • elastične • zelo lahke • varjeni šivi • ne
povzročajo hrupa
Material: PU, 170 g/m²
Barve:
rumena, oranžna
Velikosti: S-3XL
Predpis:
EN ISO 20471 (1), EN 343 (3/1)

Zadrga z zaščito brade • elastična • prsni žep • 2-slojni laminat • zračna •
dobra izolativnost v mrazu • nastavljiv obseg rokavov s sprijemalom •
se lahko vpne v S.E.P.P. zunanjo jakno
Material: 100 % poliester Stretch, 250 g/m²,
Notranja stran: 100 % flis - poliester
Barve:
rumena/mornarsko modra, oranžna/mornarsko modra
Velikosti: S-3XL
Predpis:
EN ISO 20471 (3)

Št.izd. IT-592

€ 39,50

Št.izd. SI-0119

PREGLED
Več SIOEN® izdelkov
najdete v E-trgovini

€ 29,30

+

K izdelku

Št.izd. SI-0128 + Barva

€ 86,80

Vse cene brez 22% DDV
Profitirajte s količinskimi popusti in še več izdelki na www.schloffer.si
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Multinorm oblačila

Dobrovidna zaščitna oblačila | Vizwell™ dobrovidna oblačila

EN 343

PREGLED

+

Multinorm oblačila

NOVO

EN ISO 20471

EN ISO 11612

EN ISO 20471

K izdelku

K izdelku

EN 13034

EN ISO 11611

EN 13034

EN 61482-1-2

EN ISO 11612

EN 14058

EN ISO 1149

EN ISO 14116 EN 61482-1-2

EN ISO 11611

EN ISO 20471 EN ISO 1149

K izdelku

K izdelku

Dobrovidna bunda 4v1

Vizwell™ dobrovidna delovna jakna

COFRA® Multinorm jakna Hazard

Lepljeni šivi • snemljiva kapuca s flis podlogo • odpenjalni dežni rob •
notranja jakna se lahko nosi samostojno kot jopič
Material: 100 % Oxford poliester, PU pr evleka
Barve:
rumena/mornarsko modra, oranžna/mornarsko modra
Velikosti: S-XXXL
Predpis:
EN 343 (3/1), EN ISO 20471 (3)

Izjemno trpežna dobrovidna zaščitna jakna • zračna • 2 prsna žepa,
eden s skritim žepom za ID kartico • zadrga z zaščito • z gumbi nastavljive manšete • 2 velika žepa • 3 veliki notranji žepi, eden z zavihkom za
ID kartico • naborek na hrbtni strani • nastavljiv obseg pasu
Material: 60 % bombaž, 40 % poliester, 270 g/m²
Barve:
rumena/mornarsko modra, oranžna/mornarsko modra
Velikosti: S-5XL
Predpis:
EN ISO 20471 (2)

Multinorm jakna z zaščito pred električnim oblokom • 2 široka
sprednja žepa s sprijemalnim zapiralom • 2 prsna žepa s sprijemalnim
zapiralom • za ATEX območja • zračna na hrbtnem delu • s sprijemalnim zapiralom nastavljiv pas in zaključki rokavov • hitro odpiranje •
OEKO-TEX® certifikat
Material: 88 % bombaž, 11 % najlon, 1 % ogljik, 310 g/m²
Velikosti: 44-64
Predpis:
EN 61482-1-2 (1), EN 1149-5, EN 13034 Tip 6,
EN ISO 11611 (1/A1), EN ISO 11612 (A1 B1 C1 E1)

Št.izd. WA-2500 + Barva

€ 149,30

Št.izd. WA-2604 + Barva

€ 48,00

Št.izd. IT-641 + Barva

€ 56,00

SIOEN® Multinorm Softshell jakna
Playford
Z zaščito pred električnim oblokom • športni izgled • enostavno vzdrževanje •
troslojna softshell tkanina z dobro vodoodpornostjo • vetrotesna • ognjevarni odsevni trakovi • lahko se uporablja skupaj z izdelkom SI-0210 SIOEN®
Forbes po predpisu EN 61482-2 razred 2
Material: 100 % poliester, 350 g/m²
Barve:
rumena/mornarsko modra, oranžna/mornarsko modra
Velikosti: S-3XL
Predpis:
EN 61482-2 (1), EN ISO 11612 (A1 B1 C2 F1), EN ISO 14116,
EN ISO 11611 (2/A1), EN 1149-5, EN 13034 Typ PB [6],
EN ISO 20471 (3), EN 14058 (1 X X X X)
Št.izd. SI-0208 + Barva

EN 343

NOVO

EN ISO 20471

EN ISO 11612

EN ISO 20471

K izdelku

EN 13034

EN ISO 1149

EN 13034

EN 61482-1-2

EN ISO 11611

EN 14058

EN ISO 1149

EN ISO 11612

EN 343

EN ISO 11611

EN ISO 20471 EN 61482-1-2

K izdelku

K izdelku

K izdelku

Dobrovidna pilotska jakna

Vizwell™ dobrovidne pas hlače

COFRA® Multinorm pas hlače Ring

Rofa bunda Multi Nine

Vetro- in vodotesna • snemljivi rokavi (se lahko nosi kot jopič) • snemljiva kapuca • žepi na rokavih z zadrgo • 2 prsna žepa s poklopcem,
desni z žepkom za pisalo in GSM • 2 stranska in notranji žep
Material: 100 % Oxford poliester , PU prevleka
Barve:
rumena, oranžna
Velikosti: S-XXL
Predpis:
EN 343 (3/1), EN ISO 20471 (3)

Trpežne dobrovidne hlače • zračne • robustna Oxford tkanina za
kolenih in drugih obremenjenih področjih • 5 širokih zank za pas •
pas s stransko elastiko • praktični žepi s snemljivim žepom za orodje •
zapenjanje s kvalitetno zadrgo
Material: 60 % bombaž, 40 % poliester, 270 g/m²
Barve:
rumena/mornarsko modra, oranžna/mornarsko modra
Velikosti: 24-110
Predpis:
EN ISO 20471 (2)

Multinorm hlače z zaščito pred električnim oblokom stopnja 1 • 2 zadnja žepa • 2 sprednja žepa • ergonomska oblika na kolenih • primerno
za ATEX območja • stranski žepi • nastavljiv žep za kolenčnike • YKK
zadrga • žep za meter • OEKO-TEX® certifikat
Material: 88 % bombaž, 11 % najlon, 1 % ogljik, 310 g/m²
Velikosti: 44-64
Predpis:
EN 61482-1-2 (1), EN 1149-5, EN 13034 Tip 6,
EN ISO 11611 (1/A1), EN ISO 11612 (A1 B1 C1 E1)

Funkcionalna multinorm bunda • vremensko zaščitna membrana • napoleon žep,
številni funkcionalni žepi • snemljiva kapuca • dodatno dobavljivo: ognjevarna
notranja jakna iz štep podloge, pripenjanje z zadrgo
Material: multinorm modakril/bombaž tkanina, pribl. 330 g/m²
Barve:
rumena/mornarsko modra
Velikosti: S-XXL (dodatek na nadvelikost: XL +10 %, XXL +15 %, 3XL +20 %)
Predpis:
EN ISO 11612 (A1 B1 C1 E2 F1), EN ISO 11611 (1/A1),
EN ISO 20471 (3), EN 343 (3/3), EN 13034, EN 1149-5, IEC 61482-2 (2)

Št.izd. WI-195 + Barva

32

K izdelku

€ 182,60

€ 45,90

Št.izd. WA-2606 + Barva

€ 44,80

Št.izd. IT-640 + Barva

€ 40,00

Št.izd.

Naziv

Cena / Enota

RE-945

Bunda Multi Nine

€ 285,48 /Kos

RE-946

Notranja jakna 367

€ 69,21 /Kos

Vse cene brez 22% DDV
Profitirajte s količinskimi popusti in še več izdelki na www.schloffer.si
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Zaščitni čevlji za celo leto

S3 čevlji z vodoodporno membrano

K izdelku

K izdelku

K izdelku

K izdelku

Grisport® Breeze (S3)

Grisport® Wind (S1P)

Grisport® Rush (S3) ESD

COFRA® Touchdown (S3)

Zaščitna obutev • zračen, proti obrabi odporen zgornji material • Cross
podplat za dober oprijem na vseh površinah • 3D Airmesh funkcijska
podloga
Material: proti obrabi odporni usnjeni vstavki
Podplat:
guma
Velikosti: 36-48 Širina: 10
Predpis:
EN ISO 20345 S3 HRO HI SRC
Zaščita:
kapa iz steklenih vlaken, tekstilni vmesni podplat

Zaščitna obutev • zračen, proti obrabi odporen zgornji material • Cross
podplat za dober oprijem na vseh površinah
Material: proti obrabi odporno usnje zračen teks til
Podplat:
guma
Velikosti: 36-48 Širina: 10
Predpis:
EN ISO 20345 S1P HRO HI SRC
Zaščita:
kapa iz steklenih vlaken, tekstilni vmesni podplat

zaščitna obutev • proti obrabi odporen zgornji material • Cross
podplat za dober oprijem na vseh površinah • vodoodporni • ESD
certificirani
Material: proti obrabi odporni usnjeni vstavki
Podplat:
guma
Velikosti: 36-48 Širina: 10
Predpis:
EN ISO 20345 S3 HRO HI CI WR SRC
Zaščita:
kapa iz steklenih vlaken, tekstilni vmesni podplat

Vodoodporna in zračna GORE-TEX® podloga • notranji podplat iz
Memory Plus materiala in PU pene • nadkapa iz usnja • primerni za
delo v vlažnih pogojih
Material: vodoodbojna, zračna t kanina/usn je
Podplat:
PU/TPU
Velikosti: 39-48 Širina: 11
Predpis:
EN ISO 20345 SRC WR
Zaščita:
aluminijasta kapa, tekstilni vmesni podplat

Št.izd. GR-012

€ 69,60

Št.izd. GR-013

€ 68,00

Št.izd. GR-014

€ 77,40

Št.izd. IT-621

€ 99,20
Vsi zaščitni čevlji z
GORE-TEX®

Vsi zaščitni čevlji z
membrano

PREGLED

PREGLED

NOVO

+

NOVO
K izdelku

K izdelku

+

GORE-TEX®
VODOODPORNOST, ZRAČNOST,
VETROODPORNOST

AKTIV-X®
REGULACIJA VLAGE IN ZRAČNOST
Podloga Active-X poskrbi, da se čevlji spet
hitro posušijo. Ne barva, je koži prijazna,
odporna na obrabo in uporabniku nudi
visoko stopnjo zračnosti. Certificirana po
OEKO-TEX® Standard 100

Naloga membrane GORE-TEX® je vzdrževati mikroklimo telesa tudi pri dežju, vetru

Atlas® Flash 6205 XP (S3) ESD

Atlas® GTX 6205 XP (S3)

in znojenju ter s tem nuditi uporabniku

GORE-TEX® funkcijska podloga • Neon odsevni trakovi • s karbonskimi
vlakni ojačan sprednji del čevlja • 3D-blažilni sistem • ESD certificirani •
primerni za ortopedske vložke • dodatek od Vel. 49 +25 %
Material: CORDURA® zgornji material
Podplat:
PU
Velikosti: 36-49 Širina: 10
Predpis:
EN ISO 20345 S3 SRC, ÖNORM Z 1259
Zaščita:
aluminijasta kapa, tekstilni vmesni podplat

MPU® INNOFLEX sistem s 3D blažilnim sistemom • zelo zračni zaradi
aktiv-X® funkcijske podloge • ESD certificirani • zgornji del ojačan s
karbonskimi vlakni • trpežni • primerni za ortopedske vložke • dodatek
od Vel. 49 +25 %
Material: CORDURA® zgornji material
Podplat:
PU
Velikosti: 36-49 Širina: 10
Predpis:
EN 20345 S3 CI SRC, ÖNORM Z 1259
Zaščita:
aluminijasta kapa, tekstilni vmesni podplat

1,4 milijarde por na cm², ki so 20.000-krat

Št.izd. AT-822

34

€ 107,80

Št.izd. AT-088

€ 135,90

dolgotrajno udobje. To dosežemo z več kot
manjše od kapljice vode in še vedno približno 700-krat večje od molekule vodne
pare. To omogoča, da znoj, ki izhlapi na koži,
pobegne navzven, voda pa ne more prodreti,
tako prostor okoli telesa vedno ostane suh in
topel. Poleg tega so izdelki GORE-TEX® absolutno odporni proti vetru in tako preprečujejo tako imenovani “učinek mrzlice vetra”.
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Zaščitni čevlji za gradbince

Produktkategorie
EDITION

K izdelku

K izdelku

Atlas® SL525 XP (S3) ESD

Sixton® Dynamic Bau (S3)

Nadkapa • grob profil • 3D blažilni sistem • aktiv-X® funkcijska podloga •
klima Komfort® vložek • dobrovidni trakovi • ESD certificirani • primerni za ortopedske vložke • dodatek od Vel. 49 +25 %
Material: vodoodporno usnje
Podplat:
PU
Velikosti: 39-49 Širina: 10
Predpis:
EN ISO 20345 S3 SRC, ÖNORM Z 1259
Zaščita:
jeklena kapa, tekstilni vmesni podplat

Podloga DUALMICRO • visokokakovostno goveje usnje, proizvedeno v
Italiji • patentiran sistem dinamične podpore pete HC-Control zagotavlja
trdno prileganje čevlja • zamenljiv notranji vložek • širina 11 1/3 za večje
udobje pri nošenju
Material: goveje usnje
Podplat:
PU
Velikosti: 36-48 Širina: 11 1/3
Predpis:
EN ISO 20345 S3 SRC, ÖNORM Z 1259
Zaščita:
jeklena kapa, jeklen vmesni podplat

Št.izd. AT-525

€ 95,00

Št.izd. SX-100

K izdelku

36

K izdelku

Sixton® Land (S3)

Nadkapa • grob profil • 3D blažilni sistem • aktiv-X funkcijska podloga •
Klima-Komfort® notranji podplat • odsevni elementi • ESD certificirani •
primerni za ortopedske vložke • dodatek od Vel. 49 +25 %
Material: vodoodporno usnje
Podplat:
PU
Velikosti: 39-49 Širina: 10
Predpis:
EN ISO 20345 S3 SRC, ÖNORM Z 1259
Zaščita:
jeklena kapa, tekstilni vmesni podplat

3D Air notranja podloga • samočistilni profil podplata • Flyfit vložek •
visok občutek udobja
Material: polnovredno goveje us nje Hydrotech
Podplat:
PU
Velikosti: 38-48 Širina: 11
Predpis:
EN ISO 20345 S3 SRC
Zaščita:
plastična kapa, tekstilni vmesni podplat

€ 91,90

STANDARD
na gradbišču

NOVI

€ 72,90

Atlas® SL725 XP (S3) ESD

Št.izd. AT-758

TESTIRAJTE

Št.izd. SX-011

€ 60,90

_

Kontaktirajte nas in izkoristite možnost testiranja Dynamic Bau čevljev!
Lahko pa se obrnete na enega od naših strokovnjakov:
Telefon: +386 2 796 10 80, E-pošta: office@schloffer.si
Več informacij na www.schloffer.si

Vse cene brez 22% DDV
Profitirajte s količinskimi popusti in še več izdelki na www.schloffer.si
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Cofra® Zaščitni čevlji za gradbince

COFRA®
Zaščitni čevlji

PREGLED

K izdelku

PREGLED

Grisport® Vibram® zaščitni čevlji

+

K izdelku

K izdelku

K izdelku

COFRA® KÖLN Blue (S3)

COFRA® RUHR Blue (S3)

Grisport® Trojani (S3)

Grisport® Predil (S3)

Zračna, na pretrganje odporna DRYTHERM® notranja podloga •
anatomsko EVANIT ležišče noge • visoka podpora telesu • 100% brez
kovinskih delov • ojačitev med peto in podplatom stopala podpira lok
stopala in ščiti gleženj
Material: stis njeno usnje in zračen tekstil
Podplat:
PU/TPU
Velikosti: 38-48 Širina: 11
Predpis:
EN ISO 20345 S3 SRC
Zaščita:
aluminijasta kapa, tekstilni vmesni podplat

Zračna, na obrabo odporna notranja podloga • zračno, anatomsko
ležišče noge iz EVA in nitrila • 100 % brez kovinskih delov • ojačitev
med peto in podplatom stopala podpira lok stopala in ščiti gleženj
Material: stis njeno usnje in zračen tekstil
Podplat:
PU/TPU
Velikosti: 38-48 Širina: 11
Predpis:
EN ISO 20345 S3 SRC
Zaščita:
aluminijasta kapa, tekstilni vmesni podplat

Outdoor varovalna obutev s protizdrsnim Vibram® podplatom,
poznanim iz pohodništva • oprijemljiv profil skrbi za dober oprijem na
tleh na katerikoli površini • na vročino odporen podplat • 3D Airmesh
funkcijska podloga • sistem podpore pete • dobra torzija.
Material: usnje
Podplat:
guma
Velikosti: 36-48 Širina: 10
Predpis:
EN ISO 20345 S3 HRO SRC
Zaščita:
jeklena kapa, jeklen vmesni podplat

Outdoor varovalna obutev s protizdrsnim Vibram® podplatom,
poznanim iz pohodništva • profiliran podplat skrbi za dober oprijem na
tleh na katerikoli podlagi • na vročino odporen podplat • 3D Airmesh
funkcijska podloga • sistem podpore pete • dobra torzija.
Material: usnje
Podplat:
guma
Velikosti: 39-48 Širina: 10
Predpis:
EN ISO 20345 S3 HRO
Zaščita:
jeklena kapa, jeklen vmesni podplat

Št.izd. IT-055

€ 42,10

Št.izd. IT-048

PONUDBA

€ 46,10

Št.izd. GR-005

€ 70,40

Št.izd. GR-004

€ 66,80

PONUDBA

K ponudbi

K ponudbi

K izdelku

K izdelku

COFRA® Jumaring (S3)

COFRA® Summit (S3)

Grisport® Maranello (S3)

Grisport Mugello (S3)

Vodoodporno nubuk usnje in Cordura • COFRA-Tex membrana • anatomsko oblikovano Air ležišče noge • APT-vmesni podplat.
Material: nubuk usnje
Podplat:
PU
Velikosti: 40-47 Širina: 11
Predpis:
EN ISO 20345 S3 WR SRC
Zaščita:
jeklena kapa, tekstilni vmesni podplat

Vodoodporno nubuk usnje in Cordura • COFRA-Tex membrana • anatomsko oblikovano Air ležišče noge • APT-vmesni podplat.
Material: nubuk usnje
Podplat:
PU
Velikosti: 40-47 Širina: 11
Predpis:
EN ISO 20345 S3 WR SRC
Zaščita:
jeklena kapa, tekstilni vmesni podplat

Outdoor zaščitni čevlji z na obrabo odpornim Vibram® podplatom
poznanim iz pohodništva • profil podplata omogoča dober oprijem na
terenu in katerikoli površini • 3D Airmesh funkcijska podloga.
Material: usnje
Podplat:
guma
Velikosti: 39-47 Širina: 10
Predpis:
EN ISO 20345 S3 SRC
Zaščita:
jeklena kapa, jeklen vmesni podplat

Outdoor varovalna obutev s protizdrsnim Vibram® podplatom poznanim iz pohodništva • profiliran podplat nudi dober oprijem na tleh na
katerikoli površini • 3D Airmesh funkcijska podloga.
Material: usnje
Podplat:
guma
Velikosti: 39-47 Širina: 10
Predpis:
EN ISO 20345 S3 SRC
Zaščita:
jeklena kapa, tekstilni vmesni podplat

Št.izd. IT-479

€ 48,90
prej € 58,20

38

+

Grisport®
Zaščitni čevlji

Št.izd. IT-478

€ 52,90
prej € 62,70

Št.izd. GR-010

€ 72,80

Št.izd. GR-007

€ 70,20

Vse cene brez 22% DDV
Profitirajte s količinskimi popusti in še več izdelki na www.schloffer.si
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HDry® zimski zaščitni čevlji | Vibram® Arctic Grip

PREGLED

Vsi Sixton® zaščitni čevlji
z HDry®

PREGLED

Vsi Atlas® čevlji z
GORE-TEX®

+

K izdelku

K izdelku

+

GORE-TEX® zimski zaščitni čevlji

K izdelku

K izdelku

Sixton® Ortles (S3)

Sixton® Ortisei (S3)

Atlas® GTX 563 (S3)

Atlas® GTX 745 XP (S3)

3D Air podloga • blow-fit vložek, zračni in udobni • samočistilni Vibram® podplat • podpira naravno gibanje stopala • vodoodporni zaradi
HDry®- tehnologije • dynamic Control petni del
Material:
mikrovlakna in velur usn je
Podplat:
guma
Velikosti: 38-48 Širina: 11
Predpis:
EN ISO 20345 S3 HRO WR HI SRC
Zaščita:
aluminijasta kapa, tekstilni vmesni podplat

samočistilni Vibram® podplat • blow-fit vložek, zračni in udobni •
dynamic control petna okrepitev zagotavlja tesno prileganje čevlja •
podpira naravno gibanje stopala • visoka stabilnost • 3D Air podloga •
vodoodporni zaradi HDry®- tehnologije • zunanji material odporen
proti obrabi
Material: mikrovlakna in velur usn je
Podplat:
guma
Velikosti: 38-48 Širina: 11
Predpis:
EN ISO 20345 S3 HRO WR HI SRC
Zaščita:
aluminijasta kapa, tekstilni vmesni podplat

Gore-Tex® funkcijska podloga • 3D blažilni sistem • ojačan prednji del s
karbonskimi vlakni
Material: vodoodbojno usnje
Podplat:
PU
Velikosti: 36-48 Širina: 10
Predpis:
EN ISO 20345 S3 SRC, ÖNORM Z 1259
Zaščita:
jeklena kapa, tekstilni vmesni podplat

GORE-TEX® funkcijska podloga • grob profil • nadkapa • 3D-blažilni
sistem • Klima Komfort® vložek • primerni za ortopedske vložke
Material: vodoodporno usnje
Podplat:
PU
Velikosti: 39-48 Širina: 10
Predpis:
EN ISO 20345 S3 CI SRC, ÖNORM Z 1259
Zaščita:
jeklena kapa, tekstilni vmesni podplat

Št.izd. SX-022

€ 97,40

Št.izd. SX-023

Št.izd. AT-084

€ 128,50

Št.izd. AT-052

€ 126,50

€ 101,50

NOVO
WET ICE TECHNOLOGY

K izdelku

K izdelku

K izdelku

Sixton Lavaredo (S3)

Sixton® Eldorado S3

Atlas® GTX 985 Boa XP (S3)

Atlas® GTX 535 XP (S3)

Podloga: Primaloft® • Podplat Vibram® FIRE & ICE • nadkapa •
Samočistilni podplat • Dual insulation - podplat iz trpežnega filca z
aluminijasto prevleko na spodnji strani • Perforiran tekstilni vmesni
podplat • dynamic HC control za zaščito pete • podpira naravno gibanje stopal • vodoodporni zaradi HDry® membrane • zunanji material z
visoko odpornostjo na obrabo
Material: semiš usn je
Podplat:
guma, PU
Velikosti: 38-48 Širina: 11
Predpis:
EN ISO 20345 S3 HRO HI WR CI SRC
Zaščita:
aluminijasta kapa, tekstilni vmesni podplat

Volnena podloga • Vibram® Arctic Grip-podplat za odličen oprijem na
ledu • vodoodporen zaradi HDry®-membrane • dvojni izolacijski vložek
Material: polnovredno usnje-Anilina Hydrotech
Podplat:
guma
Velikosti: 40-48 Širina: 11
Predpis:
EN ISO 20345 S3 HRO WR CI HI SRC
Zaščita:
plastična kapa, tekstilni vmesni podplat

Vodoodporni, zračna GORE-TEX® podloga • Boa® sistem zapiranja, ki
omogoča hitro obuvanje in sezuvanje • nadkapa • 3D blažilni sistem •
4,5 mm grob profil • zamenljiv toplotni vložek • primerni za ortopedske
vložke • dodatek od Vel. 49 +25 %
Material: vodoodporno usnje
Velikosti: 38-49 Širina: 10
Predpis:
EN ISO 20345 S3 CI SRC, ÖNORM Z 1259
Zaščita:
aluminijasta kapa, tekstilni vmesni podplat

GORE-TEX® funkcijska podloga • vodotesna in zračna membrana •
grob profil • dobrovidni trakovi • zaščita prednjega dela • 3D-blažilni sistem • klima Komfort® vložek • primerni za ortopedske vložke •
dodatek od Vel. 49 +25 %
Material: vodoodporno usnje
Podplat:
PU
Velikosti: 36-49 Širina: 10
Predpis:
EN ISO 20345 S3 CI SRC, ÖNORM Z 1259
Zaščita:
aluminijasta kapa, tekstilni vmesni podplat

Št.izd. SX-992
40

K izdelku

€ 118,20

Št.izd. SX-025

€ 134,90

Št.izd. AT-798

€ 173,00

Št.izd. AT-361

€ 135,90

Vse cene brez 22% DDV
Profitirajte s količinskimi popusti in še več izdelki na www.schloffer.si

41

Pravilna nega zaščitnih
čevljev

Zimski zaščitni čevlji za gradbince

BLOG

Atlas® zimski zaščitni škornji

+
K izdelku

K izdelku

K izdelku

K izdelku

Sixton® Terranova (S3)

Sixton® Stelvio Polar (S3)

Atlas® Anatomic Bau 825 XP (S3)

Atlas® Anatomic Bau 822 XP (S3)

Primaloft notranja podloga • Vibram® podplat • vodotesno zahvaljujoč
HDry® membrani • Dual insulation vložek • dynamic Control ojačitev
pete • stranska zadrga
Material: polnovredno goveje us nje Hydrotech
Podplat:
guma
Velikosti: 38-48 Širina: 11
Predpis:
EN ISO 20345 S3 HRO WR CI SRC
Zaščita:
plastična kapa, tekstilni vmesni podplat

Primaloft notranja podloga • Vibram® podplat • vodotesni zaradi
HDry® membrane • dual insulation vložek • dynamic Control ojačitev
pete
Material: maščeno Nubuk Hydrotech usnje
Podplat:
guma
Velikosti: 38-48 Širina: 11
Predpis:
EN ISO 20345 S3 HRO WR CI SRC
Zaščita:
plastična kapa, tekstilni vmesni podplat

Termoizoliran spodnji del čevlja • grob profil • nadkapa • 3D-blažilni sistem • Klima Komfort® vložek • primerni za ortopedske vložke •
dodatek od Vel. 49 +25 %
Material: vodotesno usnje, krznena podloga
Podplat:
PU
Velikosti: 39-49 Širina: 10
Predpis:
EN ISO 20345 S3 CI SRC, ÖNORM Z 1259
Zaščita:
jeklena kapa, tekstilni vmesni podplat

Termoizoliran spodnji del čevlja • grob profil • nadkapa • 3D-blažilni sistem • Klima Komfort® vložek • primerni za ortopedske vložke •
dodatek od Vel. 49 +25 %
Material: vodotesno usnje, krznena podloga
Podplat:
PU
Velikosti: 39-49 Širina: 10
Predpis:
EN ISO 20345 S3 CI SRC, ÖNORM Z 1259
Zaščita:
jeklena kapa, tekstilni vmesni podplat

€ 123,10

Št.izd. SX-009

€ 101,20

€ 109,70

Št.izd. AT-043

BLOG

Št.izd. AT-066

€ 96,90

+

Št.izd. SX-017

Določite pravo velikost
čevljev

K izdelku

K izdelku

HAIX® Airpower XR3 (S3)

Grisport® Stromboli (S3)

Atlas® Anatomic Bau 845 XP (S3)

Štirislojni Gore-Tex® material • odsevni elementi • anatomsko oblikovana zaščitna kapa • gumirana nadkapa • elementi za lažje odvezovanje •
notranja podloga odporna proti obrabi • protizdrsen profil • toplotna in
hladna izolativnost
Material: vodoodbojno goveje usnje
Podplat:
guma, PU
Velikosti: 37 (UK 4)-51 (UK 15)
Predpis:
EN ISO 20345 S3 HRO HI CI WR SRC
Zaščita:
plastična kapa, tekstilni vmesni podplat

zračna in vodoodporna Sympatex podloga • razširjen PU vložek
Material: naoljeno goveje us nje
Podplat:
guma
Velikosti: 39-47 Širina: 10
Predpis:
EN ISO 20345 S3 HRO HI WR SRC
Zaščita:
jeklena kapa, jeklen vmesni podplat

Grob profil • termoizoliran spodnji del čevljev • nadkapa • 3D blažilni
sistem • aktiv-X funkcijska podloga • Klima Komfort® vložek • primerni
za ortopedske vložke • dodatek od Vel. 49 +25 %
Material: vodoodporno usnje, krznena podloga
K ponudbi
Podplat:
PU
Velikosti: 38-49 Širina: 10
Predpis:
EN ISO 20345 S3 CI SRC, ÖNORM Z 1259
Zaščita:
jeklena kapa, tekstilni vmesni podplat

Št.izd. HX-009

€ 147,00

Št.izd. GR-009

€ 92,20

Št.izd. AT-056

€ 79,00
prej € 96,40
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PONUDBA

Vse cene brez 22% DDV
Profitirajte s količinskimi popusti in še več izdelki na www.schloffer.si
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Vse zaščitne škornje
najdete v E-trgovini

Zimski zaščitni škornji

PREGLED

Zaščitni škornji S5

+

PONUDBA

K izdelku

K izdelku

K ponudbi
K izdelku

COFRA® Bering (S3)

COFRA® Liberia (S3)

WINTHERM filc podloga, aluminizirana • termoizolacijska Thinsulate®
B600 tkanina • COLD BARRIER ležišče noge
Material: vodoodbojno usnje
Podplat:
PU/TPU
Velikosti: 39-47 Širina: 11
Predpis:
EN ISO 20345 S3 CI WR SRC
Zaščita:
plastična kapa, tekstilni vmesni podplat

100 % brez kovin • zračna notranja podloga THINSULATE™ • podplat s
torzijsko podporo • višina: pribl. 27 cm • nadkapa odporna proti obrabi
Material: vodoodbojno usnje
Podplat:
PU
Velikosti: 39-48 Širina: 10, 11
Predpis:
EN ISO 20345 S3 CI
Zaščita:
plastična kapa, tekstilni vmesni podplat

Št.izd. IT-026

€ 95,90

Št.izd. IT-333

€ 53,90

Dunlop® gradbeni škornji Purofort
Thermo+ (S5)
Zaščita pred mrazom do -50°C zaradi Purofort Thermo+ materiala •
protizdrsni • odporni na olja, kisline, bencin in maščobe • jeklen vmesni
podplat • fleksibilni zgornji del omogoča dovolj svobode gibanja
Material: Purofort Thermo+
Podplat:
PU
Velikosti: 37/38-48		
Širina: 12
Predpis:
EN ISO 20345 S5 CI SRC
Zaščita:
jeklena kapa, jeklen vmesni podplat

prej € 64,70

Št.izd. WE-123

K izdelku

K izdelku

€ 126,30

COFRA® Thermic (S5) škornji
Izjemna hladna izolacija do -50 ° C • 100 % brez kovinskih delov •
odporni na ogljikovodik in slano vodo • na obrabo odporen podplat z
11mm višino profila • THERMIC vložek, odporen na mraz
Material:
PU
Podplat:
guma
Velikosti: 39-48 Širina: 12
Predpis:
EN ISO 20345 S5 HRO CI SRC
Zaščita:
kapa iz steklenih vlaken, tekstilni vmesni podplat
Št.izd. IT-029 + Barva

€ 73,50

K izdelku
K izdelku

COFRA® New Ural UK (S3)

Zimski škornji Wilhelm (S3)

COFRA® Safest (S5)

Dunlop® škornji (S5)

Toplotno izolacijska, zračna in trpežna notranja podloga • anatomsko, antistatično, perforiran EVA AIR vložek skrbi za optimalno držo •
zaščita proti mrazu (CI) • PU nadkapa odporna proti obrabi
Material: vodoodbojno us nje
Podplat:
PU
Velikosti: 38-48 Širina: 11
Predpis:
EN ISO 20345 S3 CI SRC
Zaščita:
jeklena kapa, jeklen vmesni podplat

Krznena podloga • stisnjeno, polnovredno usnje • tekstilni vmesni
podplat • nadkapa • višina: pribl. 23 cm • dobrovidne paspule
Material: polnovredno usnje
Podplat:
PU
Velikosti: 38-47 Širina: 11
Predpis:
EN ISO 20345 S3 SRC
Zaščita:
plastična kapa, tekstilni vmesni podplat

Dobra izolacija pred mrazom • 100 % brez kovin. delov • odporni na
ogljikovodik in slano vodo • METATARSAL-GEL Support ležišče noge
Material: PU
Podplat:
PU
Velikosti: 39-48 Širina: 12
Predpis:
EN ISO 20345 S5 CI SRC
Zaščita:
kapa iz steklenih vlaken, tekstilni vmesni podplat

Protizdrsni • odporni na olje, kisline, bencin in maščobe • višina: 38 cm
Material: PVC/Nitril
Podplat:
PU
Velikosti: 37-48 Širina: 12
Predpis:
EN ISO 20345 S5
Zaščita:
jeklena kapa, jeklen vmesni podplat

Št.izd. IT-583
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€ 35,50

Št.izd. IT-490

€ 47,30

Št.izd. IT-042 + Barva

€ 54,80

Št.izd. WE-045

€ 14,90

Vse cene brez 22% DDV
Profitirajte s količinskimi popusti in še več izdelki na www.schloffer.si

45

Zimske rokavice - delno/polno prevlečene

Zimske rokavice - delno prevlečene

EN 388

EN 388

EN 388

EN 388

EN 511

EN 511

EN 511

EN 511

K izdelku

Showa® 406
Vodoodbojna zimska rokavica, odporna na obrabo in z zaščito proti mrazu •
prevleka iz lateks pene in dodatna lateks prevleka na dlani • trdna notranja
izolacijska podloga • vodoodbojna površina • anatomska oblika • groba površina
na dlani
Material: Brezšivna najlon-poliester tkanina, prevleka iz nitrilne pene
Predpis:
EN 388:2016 (2 1 3 1 X), EN 511 (0 1 0), Kat. ll
Pakiranje: Paket = 5 Parov, Karton = 60 Parov
Št.izd.

Velikosti

Cena / Enota

SH-0021

Velikost 7

€ 8,73 /Par

SH-0022

Velikost 8

€ 8,73 /Par

SH-0023

Velikost 9

€ 8,73 /Par

SH-0024

Velikost 10

€ 8,73 /Par

K izdelku

EUREKA® zimske rokavice z dvojno nitrilno
prevleko 1310-2
najvišja zaščita pred mrazom 4 • nitrilna prevleka za popoln oprijem v oljnih pogojih • odporna na olje • visoka vidljivost • zelo visoka odpornost proti obrabi 4 •
visoka trdnost pred trganjem • odlično prileganje • optimalno udobje nošenja
Material: brušena Acril-Frotir preja, nitrilna prevleka
Predpis:
EN 511 (X 4 X), EN 388:2016 (4 2 4 2 X), Kat. ll
Pakiranje: Paket = 6 Parov, Karton = 60 Parov
Št.izd.

Velikosti

Cena / Enota

AB-040116

Velikost 8

€ 4,21 /Par

AB-040117

Velikost 9

€ 4,21 /Par

AB-040118

Velikost 10

€ 4,21 /Par

AB-040119

Velikost 11

€ 4,21 /Par

Kartonska cena po povpraševanju

K izdelku

Zimske rokavice Freeze Grip

Showa® 451

HPT prevleka ostane pri temperaturah do -20°C fleksibilna • dober oprijem,
zaščita pred mrazom in umazanijo • visokokvalitetna podloga za zaščito pred
mrazom • anatomsko prileganje • visoka obstojnost na mehanske obremenitve
• pralne
Material: HTP™-Grip prevleka na brezšivni najlon osnovi
Predpis:
EN 388:2016 (3 2 3 1 X), EN 511 (X 2 X), Kat. ll
Pakiranje: Paket = 12 Parov, Karton = 72 Parov

Udobna in elastična, odporna proti obrabi, zelo udobno nošenje v mrazu •
zračen hrbtni del • zaradi brezšivne tkanine ni draženja kože • posebna barva za
umazano delo
Material: brezšivna akril/bombažna/ poliester pletena tkanina,
prevleka iz lateksa
Predpis:
EN 388:2016 (2 2 4 1 X), EN 511 (0 1 0)
Pakiranje: Paket = 10 Parov, Karton = 120 Parov

Št.izd.

Velikosti

Cena / Enota

Št.izd.

Velikosti

Cena / Enota

AB-040317

Velikost 9

€ 4,51 /Par

SH-0051

Velikost 7

€ 3,11 /Par

AB-040318

Velikost 10

€ 4,51 /Par

SH-0052

Velikost 8

€ 3,11 /Par

AB-040319

Velikost 11

€ 4,51 /Par

SH-0053

Velikost 9

€ 3,11 /Par

AB-040315

Velikost 12

€ 4,51 /Par

SH-0054

Velikost 10

Kartonska cena po povpraševanju

Kartonska cena po povpraševanju

PREGLED

+

K izdelku

Vse podložene rokavice
najdete v E-trgovini

€ 3,11 /Par
Kartonska cena po povpraševanju

EN 388

EN 388

EN 511

EN 511

ATG® MaxiTherm 30-201
Naravni kavčuk z brezšivno Akril-/Poliester podlogo • patentiran protizdrsni oprijem • Flat-Dipping tehnologija za večjo zračnost in manj potenja
Material: Lateks prevleka/Akril-PE tkanina
Predpis:
EN 388:2016 (1 2 4 1 B), EN 407 (X 2 X X X X), EN 511 (X 1 X)
Pakiranje: Paket = 12 Parov, Karton = 72 Parov

K izdelku

Št.izd.

Velikosti

Cena / Enota

AB-040552

Velikost 8

€ 4,78 /Par

AB-040551

Velikost 9

€ 4,78 /Par

AB-040550

Velikost 10

€ 4,78 /Par

AB-040553

Velikost 11

€ 4,78 /Par
Kartonska cena po povpraševanju

K izdelku

K izdelku

X-tra Flex Thermo

EUREKA® Double Shell Nitrile Cut 1310-5

Notranjost s puhasto bombažno tkanino • dlan v celoti prevlečena z Nitril - grip
premazom • hrbtna stran delno prevlečena • dobra izolacija pred mrazom
Material: Nitril - grip premaz, poliester
Predpis:
EN 388:2016 (4 2 4 2 X), EN 511 (X 2 X), Kat. ll
Pakiranje: Paket = 12 Parov, Karton = 72 Parov

Najvišja 4 stopnja zaščite pred mrazom • visokokakovostna prevleka iz nitrilne
pene • podloga iz zdrobljenega akrilnega frotirja • odsevni elementi
Material: brušena akrilna frotirna preja, nitrilna prevleka
Predpis:
EN 511 (X 4 X), EN 388:2016 (3 5 4 4 F),
Stopnja protivrezne zaščite 5F, Kat. ll
Pakiranje: Paket = 6 Parov, Karton = 60 Parov

Št.izd.

Velikosti

Cena / Enota

AB-049640

Velikost 9

€ 2,59 /Par

AB-049641

Velikost 10

€ 2,59 /Par

AB-049642

Velikost 11

€ 2,59 /Par
Kartonska cena po povpraševanju

EN 388

46

EN 407

EN 511

Št.izd.

Velikosti

Cena / Enota

AB-040140

Velikost 8

€ 7,50 /Par

AB-040141

Velikost 9

€ 7,50 /Par

AB-040142

Velikost 10

€ 7,50 /Par

AB-040143

Velikost 11

€ 7,50 /Par
Kartonska cena po povpraševanju

Vse cene brez 22% DDV
Profitirajte s količinskimi popusti in še več izdelki na www.schloffer.si
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Zimske rokavice za težja dela

Montažne rokavice | Protivrezne rokavice

EN 388

EN 388

EN 388

EN 511

K izdelku

K izdelku

PONUDBA

K ponudbi

EUREKA® zimska rokavica MF Nordic
Winter
Za ekstremno mrzla območja • udobna podloga po celotni rokavici • uporablja
se lahko rokavica s prsti ali kot rokavica s palcem • pleteno zapestje • visoka
trdnost pred trganju
Material: mikrovlakna z EVA peno v dlani
Predpis:
EN 511 (2 4 X), EN 388 (3 2 2 2), Kat. ll
Pakiranje: 1 Par, Paket = 6 Parov, Karton = 60 Parov
Št.izd.
AB-040111

Velikosti
Velikost 7

K izdelku

Cena / Enota
€ 19,89 /Par

Cena / Enota
€ 12,90 /Par

AB-040112

Velikost 8

€ 19,89 /Par

€ 12,90 /Par

AB-040113

Velikost 9

€ 19,89 /Par

€ 12,90 /Par

AB-040114

Velikost 10

€ 19,89 /Par

€ 12,90 /Par

AB-040115

Velikost 11

€ 19,89 /Par

€ 12,90 /Par

Vozniške rokavice X-Cellent Thinsulate

®

Thinsulate®

Topla 3M™
podloga • polnovredno kozje usnje in robustna
najlon zunanja tkanina • dobra mehanska zaščita • visok občutek pri
delu
Material: 1A Kozje usnje
Velikosti: 10
Predpis:
EN 388:2016 (2 0 1 2 X)
Št.izd. AL-056041

€ 4,78

Showa® 306

EUREKA® Assembly Nitrile 2 15-1

Zračno prepustna lateks pena zagotavlja zračnost in zmanjšuje znojenje •
zaščita proti tekočinam • visoka oprijemljivost in odpornost proti obrabi •
visoka udobnost nošenja in optimalno prileganje • fleksibilna • zaradi brezšivne
tkanine ni draženja kože
Material: brezšivni najlon/ poliestrsko pletivo, lateks pena/ lateks prevleka
Predpis:
EN 388:2016 (2 1 2 1 X), Kat. II
Pakiranje: Paket = 10 Parov, Karton = 120 Parov

Montažna rokavica z 2/3-nitrilno prevleko za natančno delo v zelo mastnem in
umazanem okolju • dvojna prevleka: trdna nitrilna plast in zgoraj nitrilna pena •
visoka odpornost na vodo in olje • elastičen zapestni del • zelo dober oprijem
zaradi Microcup”-strukture • najvišja stopnja zaščite proti obrabi 4
Material: fino pletenje z nitrilno prevleko
Predpis:
EN 388:2016 (4 1 2 1 X), Kat. ll
Pakiranje: Paket = 6 Parov, Karton = 60 Parov

Št.izd.

Velikosti

Cena / Enota

Št.izd.

Velikosti

Cena / Enota

SH-0011

Velikost 6

€ 5,06 /Par

AB-040182

Velikost 7

€ 3,06 /Par

SH-0012

Velikost 7

€ 5,06 /Par

AB-040183

Velikost 8

€ 3,06 /Par

SH-0013

Velikost 8

€ 5,06 /Par

AB-040184

Velikost 9

€ 3,06 /Par

SH-0014

Velikost 9

€ 5,06 /Par

AB-040185

Velikost 10

€ 3,06 /Par

SH-0015

Velikost 10

€ 5,06 /Par

AB-040186

Velikost 11

€ 3,06 /Par

Kartonska cena po povpraševanju

Kartonska cena po povpraševanju

EN 388

K izdelku

K izdelku

K izdelku

K izdelku

Polnovredno usnje HI-VIS

Zimske rokavice Premium Insu

EUREKA® Cool SupraCoat 13-3

EUREKA® General Nitrile 13-4

Gumirano fluorescentno zeleno zapestje • fluorescentno oranžna
hrbtna stran • dobrovidni trakovi
Material: polnovr. goveje usnje, pribl. 1,2 mm debelo, podloženo
Velikosti: 10
Predpis:
EN 388 (1 1 3 1)

Goveje usnje, kazalec iz polnovrednega usnja • topla bombažna podloga • elastika na hrbtni strani
Material: polnovredno usnje, bombažni hrbtni del
Velikosti: 11
Predpis:
EN 388:2016 (2 1 3 2 X), Kat. ll

Hladilni učinek • protivrezna zaščita 3 zaradi HPPE in SupraBlockCut vlaken •
inovativna HPPE vlakna, ki aktivno prepuščajo toploto navzven • zelo zračna
zaradi SupraCoat prevleke
Material: HPPE pletenje, PU-prevleka
Predpis:
EN 388:2016 (3 X 4 4 B), Stopnja protivrezne zaščite XB, Kat. ll
Pakiranje: Paket = 6 Parov, Karton = 60 Parov

Prvovrstna prevleka iz nitrilne pene • varna pri delu z oljnimi deli zaradi ”Microcup”-strukture
Material: poliamidno pletenje, nitrilna prevleka
Predpis:
EN 388:2016 (4 5 4 2 F), Stopnja protivrezne zaščite 5F, Kat. ll
Pakiranje: Paket = 6 Parov, Karton = 60 Parov

Št.izd. AL-030230

€ 4,86

Št.izd. AL-054070

€ 3,73

Št.izd.

Velikosti

Cena / Enota

AB-040145

Velikost 7

€ 4,90 /Par

AB-040146

Velikost 8

€ 4,90 /Par

AB-040147

Velikost 9

€ 4,90 /Par

AB-040148

Velikost 10

€ 4,90 /Par

AB-040149

Velikost 11

€ 4,90 /Par
Kartonska cena po povpraševanju
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EN 388

Št.izd.

Velikosti

Cena / Enota

AB-040166

Velikost 7

€ 5,36 /Par

AB-040167

Velikost 8

€ 5,36 /Par

AB-040168

Velikost 9

€ 5,36 /Par

AB-040169

Velikost 10

€ 5,36 /Par

AB-040170

Velikost 11

€ 5,36 /Par

AB-040171

Velikost 12

€ 5,36 /Par
Kartonska cena po povpraševanju

Vse cene brez 22% DDV
Profitirajte s količinskimi popusti in še več izdelki na www.schloffer.si
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Camp Safety® čelade | Višinska varovalna oprema

Camp Safety® višinska varovalna oprema

K izdelku
K izdelku

K izdelku

K izdelku

CAMP Safety® zaščitna čelada ARES
Industrijska zaščitna čelada za delo na višini in delo na tleh • bradni pas z
varnostno zanko • pripravljena za dodatno namestitev glušnikov in naglavne
svetilke • naglavni trak se lahko prilagodi tako ob strani kot ob višini • vrtljiv
gumb za nastavitev velikosti • adapter za manjši obseg glave • življenjska doba
do 10 let
Notranjost: 6-točkovna, s podlogo
Širina:
51-63 cm nastavljiva, 		
Teža: 470 g
Material: ABS in Polikarbonat
Predpis:
EN 397, EN 50365 (0)
Št.izd.

Barve

Cena / Enota

TH-2252

Barva rdeča

€ 62,00 /Kos

TH-2253

Barva rumena

€ 62,00 /Kos

TH-2254

Barva bela

€ 62,00 /Kos

CAMP Safety® dobrovidna zaščitna
čelada ARES

CAMP Safety® varovalni in držalni pas
GT Komplet

Dobrovidna industrijska čelada za delo na višini in delo na tleh • dobrovidni trakovi za boljšo vidljivost • bradni pas z varnostno zanko •
pripravljena za dodatno namestitev glušnikov (standardna odprtina
30 mm) in naglavne svetilke • naglavni trak se lahko prilagodi tako ob
strani kot ob višini • vrtljiv gumb za nastavitev velikosti • adapter za
manjši obseg glave • življenjska doba do 10 let
notranja konstrukcija: 6-točkovna, s podlogo
Obseg glave: 51–63 cm nastavljiv, 		
Teža: 470g
Material:		 ABS in polikarbonatna mešanica
Predpis:		EN 397, EN 50365 (0)

Specialno izdelan tako,da se prepreči sindrom obešanja • patentiran HMS
Belay lock konektor z ročico za vrtenje, ki se lahko odpre • natezni trak za
prsno dvižno objemko • patentirane STS zaponke s sistemom sproščanja na
nožnih zankah • 5 aluminijastih pritrdilnih osi: na trebuhu za prosto visenje, ob
straneh za pozicioniranje in zadrževanje, na prsnici in na hrbtu kot zaščita pred
padcem • na hrbtnem delu osi za zadrževanje
Predpis:
EN 385, EN 361, EN 813

Št.izd. TH-2256

€ 63,00

Št.izd.

Velikosti

Cena / Enota

TH-2312L

Velikost S/L

€ 270,00 /Kos

TH-2312XXL

Velikost L/XXL

€ 270,00 /Kos

CAMP Safety® pritrdilna točka GYRO
3-vrtljive pritrdilne točke • patentirana • vsestranskost: večkratna
sidriščna točka, večkratna povezava na varovalni pas, zaščita pred zapletanjem • jekleno ohišje z dvojno protikorozijsko zaščito • krogljični
spoji iz nerjavečega jekla • 3 snemljive silikonske karabinske sponke
Premer odprtine karabina: 16 mm
Teža: 155 g
Raztezna obremenitev: 26 kN
Maksimalna uporabna obremenitev: 3 kN
Št.izd. TH-3028

€ 66,00

PONUDBA

K ponudbi

K izdelku

K izdelku

K izdelku
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Višinski varovalni komplet AKTION

CAMP Safety® varovalni pas ORBITAL

Komplet vsebuje:
1 x CAMP Safety® varovalni pas BASIC DUO Dvodelni varovalni pas
• 2 povezovalna obroča (A/2-spredaj, A-zadaj) • enostavna prilagoditev
velikosti s hitrim odpiranjem • kakovostna tkanina
1 x Element za zaustavitev padca LINOSTOP, vrv 15m Lahek, prosto
gibljiv element za zaustavitev padca • vklj. z blažilcem padca in dvema
EH-karabinoma • fiksen na 15m pleteni vrvi z osema • 1 jekleni karabin.
1 x Transportni kovček rdeč

Inovativen višinski varovalni pas • zelo udoben z veliko svobodo gibanja • optimalna porazdelitev teže med visenjem ali padcem • 2 točki
(A/2-na prsih, A-zadaj) • 2 stranska obroča • 2 zanki za orodje
Velikosti: S/L-L/XXL
Predpis:
EN 361, EN 358
Št.izd. TH-2066

€ 109,30

CAMP Safety® polstatična vrv IRIDIUM,
11 mm

CAMP Safety® varovalna naprava
GIANT

Polstatična varovalna vrv, 11 mm • trpežna vrv za zahtevno uporabo • zaključki
na obeh koncih • šivi z obremenitvijo 22 kN • šivi in zaključki zaščiteni s
plastično prevleko
Predpis:
1891/A

Ergonomska oblika ročice • ročica s funkcijo zaklepanja „anti-panik“, za
neprimerljivo varnost vseh uporabnikov • funkcija zaklepanja, ki poteka
postopoma, za čas počitka med spustom • premični stranski del z
varnostno ročico omogoča vstavljanje vrvi brez odstranitve karabina
Predpis:
EN 1284 Typ C, Typ B, Typ A, EN 341/2A, EN 15151-1

Št.izd.

Velikost

TH-2290

Velikost 5 m

Cena / Enota
€ 33,00 /Kos

Št.izd.

Naziv

Cena / Enota

Cena / Enota

TH-2302

Velikost 10 m

€ 51,00 /Kos

TH-2258

Komplet AKTION s transportnim kovčkom

€ 146,00 /Kos

€ 109,90 /Kos

TH-2303

Velikost 15 m

€ 65,00 /Kos

TH-2106

Komplet ECO s transportno torbo

€ 130,50 /Kos

€ 99,90 /Kos

TH-2297

Velikost 20 m

€ 80,00 /Kos

TH-2304

Velikost 30 m

€ 96,00 /Kos

Št.izd. TH-2286

€ 202,00

Vse cene brez 22% DDV
Profitirajte s količinskimi popusti in še več izdelki na www.schloffer.si
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PONUDBA

Zaščita glave | Zaščita dihal | Zaščita obraza
MSA® zaščitna čelada V-Gard 200

Altair® 5X akcijski komplet s testni plinom in avtomatski regulatorjem pritiska

Kratek šilt za boljše vidno polje • nastavki za glušnike (standardna odprtina 30
mm) • zračenje • udobna notranja Fas-Trac konstrukcija z vrtljivim mehanizmom •
znojni trak.
Rok uporabe: 5 let od prve uporabe (+3 leta za skladiščenje)
Obseg glave: 52-62 cm nastavljiv 		
Teža: 325 g
Material: 		
ABS
Predpis:		EN 397

Komplet za enostavno in hitro testiranje je sestavljen iz:
1 x MSA Multi-detektor plina Altair® 5X
1 x testni plin (34 l) CH4, CO2, CO, H2S, O2
1 x avtomatski regulator pritiska
Št.izd. MS-0683

€ 2.690,00
prej € 4.331,30

K ponudbi

K ponudbi

K ponudbi

Št.izd.

Barve

Cena / Enota

Cena / Enota

MS-0401
MS-0402

Barva bela

€ 13,00 /Kos

€ 10,40 /Kos

Barva rumena

€ 13,00 /Kos

€ 10,40 /Kos

MS-0427

Barva zelena

€ 13,00 /Kos

€ 10,40 /Kos

MS-0525

Barva rdeča

€ 13,00 /Kos

€ 10,40 /Kos

MS-0662

Barva modra

€ 13,00 /Kos

€ 10,40 /Kos

K ponudbi

K ponudbi

MSA® V-Gard držalo za vizir
Standard

V-Gard vizir 24 cm za držalo
vizirja MSA® V-Gard

V-Gard vizir 20 cm za držalo
vizirja MSA® V-Gard

Št.izd. MS-0513

Št.izd. MS-0514

Št.izd. MS-0568

AKCIJSKI – SET trinožnika z
vključenim PFL

€ 6,80
prej € 8,50

€ 6,80
prej € 8,50

PONUDBA

Višinske varovalne naprave | Merilni aparati

e
Produktkategorie
varpan entarvopomaS

€ 5,60
prej € 7,00

+

1 x trinožnik Workman Alu
Trinožnik s teleskopskimi nogami do višine 2,45 m • noge in glava
iz aluminija • hitro zapiranje za dodatke (reševalna naprava, vitel za
osebe ali material) • 4 dvižne točke.
Predpis: EN 795/B; Teža: 19,5 kg

PREGLED

PONUDBA

1 x MSA HSG za reševanje,vrv iz nerjavečega jekla, 15 m
Višinska varovalna naprava za reševanje • 15 m vrv iz nerjavečega
jekla • vgrajen blažilec padca • integrirani nosilci za hitro montažo •
zložljiva ročica • robustno aluminijasto ohišje s termoplastičnimi
odbojniki • dovoljeno do 140 kg.
Predpis: EN 1496, EN 360; Teža: 16,3 kg
1 x MSA Vitel za osebe in bremena, 15 m
Vitel za osebe in bremena s 15 m jekleno pocinkano vrvjo • zložljiva
ročica • s samovarovalnim, vrtljivim 36C kavljev • Dodatno dovoljenje za vitlo za osebe glede na Direktivo o strojih 2006/42 EC
Predpis: EN 1496 (140 kg za osebe, 225 kg za material)

K izdelku

Zaščita obraza

1 x Nosilna torba za trinožnik Workman

K ponudbi

K izdelku

2 x jeklena vponka za trinožnik Workman
1 x MSA Latchways Workman Mini PFL
(za varovanje druge osebe) Kompaktno, lahko in samozateznim
mehanizmom • na udarce odporno polikabonatno ohišje • vrtljiva
priključna točka za karabine • nerjaveče jeklene komponente • 10 let
uporabnosti • indikator padca • nosilnost do 140 kg.
Predpis: EN 360; Teža: 810 g brez karabinov

Št.izd. MS-0657

€ 2.699,00

3M™ celoobrazna maska 6800

INFIELD® Ultravisor zaščita obraza

Silikonska maska • prilagodljiv dvofilterni sistem • bajonetni zaklep • ni dosti
vzdrževanja • ni potrebe po rezervnih delih • mehka, lahka maska.
Predpis:
EN 136

Nastavljiv vizir za zaščito obraza za mehanska dela • enoročni navoj •
100 % UV-zaščita • izjemno udobje zaradi majhne teže • enostavno
zamenljivo nadomestno steklo • vsestranska zaščita, ki v celoti prekriva
obraz • frotirast znojni trak
Oznake na steklu: 1 B N CE
Steklo: 			
Polikarbonat, prozorno
Debelina: 			
1 mm
Teža: 			
341 g
Predpis:			EN 166, UV 400, EN 170

Št.izd.

Velikost

Cena / Enota

3M-6800S

Velikost M

€ 113,00 /Kos

3M-6900S

Velikost L

€ 113,00 /Kos

prej € 3.558,70

Varno delo v utesnjenih prostorih
in rezervoarjih
52

SVETOVALEC

+

BLOG

+

2 x škripca za trinožnik Workman

Tako zaščitite svoje zaposlene na gradbiščih

Št.izd. KO-713

€ 41,30

Vse cene brez 22% DDV
Profitirajte s količinskimi popusti in še več izdelki na www.schloffer.si
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Covid-19 – izdelki za
zaščito

Panoramska očala | Zaščitna očala

COVID-19 Izdelki

+

PREGLED

PONUDBA

PONUDBA

10x

K izdelku
K izdelku

K ponudbi

K ponudbi

INFIELD panoramska očala Ventor

INFIELD® Defendor

Zaščitna očala Basic Industrie

Lahek Obrazni ščit Covid-19

Steklo ima zaščito pred praskami in proti meglenju • prezračevalni
sistem zagotavlja jasen vid • lahko jih nosite preko korekcijskih stekel •
tesno prileganje • širok, nastavljiv naglavni trak • 100 % UV zaščita
Označbe: 3-1,2, GW 1 F CE
Steklo:
Acetat, prozoren
Teža:
117 g
Predpis:
EN 166, EN 170, AF, AS, UV

Lahka in kompaktna panoramska očala • popolnoma zaprta • za zelo prašna
okolja in pri delu s tekočinami • neomejeno vidno polje • zapiranje na klik • neposredni prezračevalni sistem • širok, nastavljiv trak iz tkanine • velika blazinica
za nos • 100 % UV zaščita
Oznake:
2C-1,2 GA 1 B 9 K N CE
Steklo:
polikarbonat, prozorna
Teža:
56 g
Predpis:
EN 166, EN 170, AS, AF, UV 400

Lahka, odprto zasnovana očala • odporna na udarce • odporna na praske • optični razred 1 • mehanska trdnost: F – nizkoenergijski vpliv (45
m/s)
Steklo:
polikarbonat
Predpis:
EN 166, AS

Lahek in udoben ščit za obraz - za vse velikosti, ki ščiti predvsem
druge, tako da zadržuje kapljice pri kašljanju, govorjenju in kihanju. •
Popolna zaščita pred brizgi • dobro prilegajoč se elastični trak • mehka
pena v predelu čela zagotavlja prijetno udobje pri nošenju

Št.izd. KO-525

€ 14,80

Št.izd. KO-718

€ 5,90
prej € 8,30

Št.izd.

Barva

Velikost:
univerzalna
Pakiranje: paket = 10 kos

€ 99,90/Paket

Št.izd. KO-717

Cena / Enota

KO-337

Barva turkizna

€ 18,90 /Kos

KO-338

Barva oranžna

€ 18,90 /Kos

K ponudbi

OPOZORILO

PONUDBA

50x

Biocidni pripravek je v
skladu z Uredbo o biocidnih
pripravkih (EU) št. 528/2012:
Pazljivo uporabljajte dezinfekcijsko sredstvo Robbyrob. Pred
uporabo vedno preberite etiketo
in informacije o izdelku.

K ponudbi

K izdelku
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PONUDBA

K ponudbi

K izdelku

INFIELD® Flexor Plus

INFIELD® Matador

3-slojna higienska maska

Robbyrob® dezinfekcijsko sredstvo

Lahka in prilagodljiva zaščitna očala • prilagajajo se vsaki obliki glave • nastavljiva blazinica za nos • 100 % UV zaščita • prevleka proti rosenje in praskam •
gumirani trak • neomejeno vidno polje
Oznake:
2C - 1,2 GA 1 FT N CE
Steklo:
polikarbonat 			
Teža: 24 g
Predpis:
EN 166, EN 170, AF, UV 400

Lahka očala za brusilce za visoke varnostne standarde • odstranljiv
Soft-Clip za dobro tesnjenje • udobne za nošenje • nastavljivi zaušniki •
individualno nastavljiv naklon očal • zelo dobra pokritost oči • veliko
zaščitno steklo za široko vidno polje • odporne na praske • 100 % UV
zaščita • odporne na udarce • antistatična
Steklo:
Polikarbonat, prozorno
Oznaka:
2C-1,2 GA 1 F N CE
Predpis:
EN 166, EN 170, AF, UV 400

3-slojna hipoalergenska higienska maska brez zaščitne stopnje • 99 %
učinkovitost filtra za zaščito pred bakterijami • s posebnim mikro
filtrom za prosto dihanje • brez vonja • za enkratno uporabo • nastavljiv
integriran del na nosu • z elastičnimi trakovi
Velikost:
univerzalna
Material: flis
Pakiranje: paket = 50 kos

Dezinfekcijsko sredstvo za higiensko dezinfekcijo rok.
Področje uporabe: odstrani 99,9 % bakterij, gliv, mikrobov in posebnih virusov (H1N1, H5N1, okužbe z gripo, drisko). Deluje omejeno na
viruse. Proizvajalec potrjuje, da je njihovo dezinfekcijsko sredstvo
učinkovito proti novemu koronavirusu SARS-COV-2.
PH-vrednost: 7-8
Aktivne Sestavine: 100 ml vsebuje 55 g Etanola in 10 g 2-propanola
Pakiranje: Karton = 12 Kos

Št.izd.

Velikosti

Cena / Enota

KO-331

Okvir: siva/oranžna, Steklo: prozorno; PC AF UV

€ 8,80 /Kos

KO-332

Okvir: siva/turkizna, Steklo: prozorno; PC AF UV

€ 8,80 /Kos

Št.izd. KO-599

€ 6,90

Št.izd. VE-778

€ 39,50/Paket
prej € 59,90

Št.izd.

Vsebnost

VE-954

500 ml sprej

VE-955

1.000 ml steklenica

Cena / Enota
€ 92,16 /Karton
€ 143,04 /Karton

Vse cene brez 22% DDV
Profitirajte s količinskimi popusti in še več izdelki na www.schloffer.si

55

2018

Boniteta odličnosti

AKADEMIJA

Izobraževanja na vaši lokaciji
po vsej Sloveniji*!

Usposabljanje za pravilno uporabo VVO
Cilj usposabljanja:

www.schloffer.si/akademija

• Poznavanje nevarnosti in lastnosti različne opreme za zaščito pred padci
• Varno ravnanje z VVO
• Poznavanje potrebnih ukrepov za reševanje

*Pokličite nas: +386 2 796 10 80

Vse na enem mestu
 Individualne storitve
 Strokovno svetovanje
 Velika izbira izdelkov
 Strokovni pregledi in vzdrževanje opreme
 Strokovno znanje glede predpisov in tehnike

Predpisi
in tehnika

Pregledi in
vzdrževanje

Vrednotenje
in svetovanje

360°
OVO servis

Šolanja in
treningi

www.schloffer.si
Schloffer in Drevenšek d.o.o.
Puhova ulica 6
2250 Ptuj

Tel.:
+386 2 796 10 80
Fax:
+386 2 796 10 81
E-Mail: info@schloffer.si

Za vas smo dosegljivi:
Pon.–Čet. 7:00–15:30
Pet.

7:00–13:00

Izdelki

