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Srečko Osojnik

Svetovalec za območje  

vzhodne Slovenije

Štajerska, Pomurska regija

Tel. 041 818 232

  BODITE NA VARNI STRANI!

Ksenija Pavlin

Svetovalka za območje  

zahodne Slovenije

Gorenjska, Notranjska,  

Goriška, Obalna regija,  

zahod osr. slov. regije, 

Ljubljana (1000)

Tel. 040 129 830

Bojan Mastnak

Svetovalec za območje severne in  

jugovzhodne Slovenije

Koroška, Savinjska,  

Posavje, Zasavje,

 vzhod osr. slov. regije, Dolenjska

Tel. 040 129 824

SVETOVANJE NA TERENU

Naši izkušeni svetovalci in svetovalke vam preds-

tavijo nove izdelke s področja osebne varovalne 

opreme osebno na vašem podjetju in skupaj z vami 

organizirajo testiranja za še izboljšano uporabnost 

izdelkov. Z veseljem vam pomagamo z nasveti in 

podporo pri vaših projektih za izboljšanje varnosti 

pri delu s področja osebne varovalne opreme.

NAŠI SPECIALISTI VAM SVETUJEJO GLEDE 

OSEBNE VAROVALNE OPREME

Naš team specialistov vam vedno nudi pomoč, če 

potrebujete svetovanje ali podporo na specialnih 

področjih vašega dela, kot na primer pregledi 

višinske varovalne opreme, zaščite kože ali rok, 

organizacije usposabljanj in pregledov za višinsko 

varovalno opremo, svetovanje glede tveganj in 

predpisov.

Specialisti in specialistke podjetja Schloffer in Drevenšek d.o.o. vam nudijo podporo 

in svoje znanje pri ocenjevanju in izbiri vaše osebne varovalne opreme.

Spoštovani kupci,

Veseli nas, da vam lahko v tem »izjemnem letu« ponovno 

predstavimo del naše jesensko/zimske ponudbe za hladno sezono.

Da bodo vaši sodelavci v hladnejši sezoni še naprej optimalno 

zaščiteni pri delu, boste v naši ponudbi našli veliko izbiro 

sodobnih in funkcionalnih izdelkov od glave do pet, prav tako pa 

tudi široko paleto higienskih zaščitnih izdelkov za vaše delovno 

mesto.

Poskrbeli bomo, da boste vedno dobro in pravilno opremljeni za 

vaše delo. 

 
Ostanite zdravi.

Robert Drevenšek, univ.dipl.inž.

Certificirana strokovna oseba za Varnost in zdravje pri delu

Direktor

          SIGURNA PREDNOST!

https://www.schloffer.si/info/o-nas


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 industri-
ji, 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.

Veljajo splošni pogoji poslovanja na naši spletni strani: www.schloffer.si

ID za DDV: SI37678205 I Matična št.: 2187116 
Okrajno sodišče na Ptuju

Online-Shop

Najuspešnejša avstrijska tekmovalka v 

Skeletonu Janine Flock pri Schlofferju.

Kot poslovni kupec, ki je prijavljen v 
spletno E-trgovino+, lahko v vsakem tre-
nutku vidite svoje individualne cene.

55

Stran 11

Stran 49

Stran 61

Stran 56
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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 ko-
mercialist in ostali zaposleni vam bodo z 
veseljem pomagali.

Svet izdelkov Top izdelki

Pregled naših novosti

Novosti  od Stran 8

Fristads®, Kübler®, Kansas®, Leibwächter®, COFRA®,  
HAKRO®, Qualitex®, LENZ® 
Zimske jakne, hlače, flis jakne, softshell jakne,
Corporate Fashion, funkcionalno spodnje perilo, kape

Delovna oblačila od Stran 10

Kübler®, Fristads®, COFRA®, SIOEN®, Vizwell™
Zimska dobrovidna oblačila, dobrovidna dežna oblačila, multi-
norm oblačila

Zaščitna oblačila od Stran 36

Atlas®, Sixton®, COFRA®, Grisport®   
Zaščita S1, S1P, S3, zaščitni čevlji za celo leto, čevlji za gradbin-
ce, zimski zaščitni čevlji, škornji

ATG®, Gebol®, EUREKA® 
Zimske zaščitne rokavice delno prevlečene in cele prevlečene,
zimske zaščitne rokavice za težja dela, zimske protivrezne rokavice,
montažne rokavice

C.A.M.P., MSA, VOSS, JSP®

Zaščitne čelade, varovalni pasovi, sidriščne točke, vrvna tehnika,
merilni aparati

DuPont®, INFIELD®, 3M™ 
Zaščitna očala, zaščita dihal, respiratorji, zaščitni kombinezoni

Zaščitni čevlji od Stran 44

Zaščitne rokavice od Stran 56

Višinska varovalna oprema in merilni aparati od Stran 60 

Delovna zaščita od Stran 64

mailto:info%40schloffer.si?subject=Jesen%20/%20Zima%202020
https://www.schloffer.si/info/stik
https://www.schloffer.si/info/schloffer-redni-kupci-prednosti
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Prava zaščitna oprema  
od glave do pet

Naše osebne storitve za 
vas

ZANESLJIVI  
PARTNERJI

Vaše podjetje lahko postavite v središče pozornosti, tako da 
izberete ustrezna oblačila in jih oplemenitite z vašim logotipom. 
Ker enoten videz zagotavlja tudi profesionalni prvi vtis pri vaših 
strankah!  
Ne glede na to, ali gre za vezenje ali tisk, imamo potrebne izkušn-
je za profesionalno oplemenitenje vaših poslovnih oblačil. Naši 
izkušeni strokovni svetovalci vas bodo pospremili skozi proces 
oplemenitenja. Od ponudbe do dobave. 

Strokovni pregled višinske varovalne opreme vam opravimo 
enkrat letno.

Posebej usposobljeni strokovnjaki podjetja Schloffer in Drevenšek 
d.o.o. imajo potrebno znanje in poklicne izkušnje za preverjanje 
višinske varovalne opreme. 

Naši strokovnjaki vam opravijo letni pregled in vzdrževanje 
vaših mobilnih detektorjev plina.

Strokovnjaki podjetja Schloffer in Drevenšek d.o.o. imajo potreb-
no strokovno znanje in so usposobljeni za četrtletno preverjanje 
delovanja in letni sistemski pregled mobilnih  
detektorjev plina. 

SCHLOFFER LOGOSERVICE

PREGLED VIŠINSKE VAROVALNE OPREME

VZDRŽEVANJE MOBILNIH DETEKTORJEV PLINA

Praktično usposabljanje za pravilno in varno ravnanje z višins-
ko varovalno opremo.

Vsa naša usposabljanja za vaše zaposlene organiziramo tudi na 
vaši lokaciji ali kjerkoli v Sloveniji. Ponujamo praktično usmerjeno 
usposabljanje za osebno zaščito pred padci, ki je v skladu z vsemi 
zakonskimi zahtevami. Več informacij najdete na naši spletni stra-
ni https://www.schloffer.si/info/usposabljanja-pregledi/akademija 

SCHLOFFER AKADEMIJA
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Jacken/Westen, JackenJacken/Westen, Jacken Jacken/Westen, JackenJacken/Westen, Jacken

Novosti

Dobrovidna dežna jakna
glej Stran 41

S3 zimski škornji
glej Stran 53

Zaščitna čelada
glej Stran 60

S3 zaščitni čevlji
glej Stran 48

Zimske zaščitne rokavice
glej Stran 56

Respirator
glej  Stran 65

Softshell zimska jakna
glej Stran 16

Delovna jakna
glej Stran 21

Pas hlače
glej Stran 21

Softshell jakna 
glej Stran 12

Pas hlače
glej Stran 10

Sweat jakna 
glej Stran 27

Chino hlače
glej Stran 28

Ponudba
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Leibwächter® delovna oblačila z elastanom
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Leibwächter® FLEX-Line jopič

Dobrovidni vstavki za boljšo vidljivost • pokrita kakovostna prednja 
zadrga s prevleko in sprijemalom • nastavljiv obseg pasu in podaljšan 
hrbtni del • 3-igelni prešiti šivi na obremenjenih področjih povečajo 
odpornost na trganje • pralen do 60°C & primeren za sušenje v sušil-
nem stroju • 2 prsna žepa, eden s skritim žepom z zadrgo • poklopci 
s sprijemalom • 2 velika stranska žepa z zadrgo • levi notranji žep z 
imensko oznako • notranji žep za dokumente 
Material: 72 % Bombaž, 25 % Poliester, 3 % Elastan;  290 g/m² 
Barve: plavina modra/črna, črna/siva, zelena/črna, bela/siva,  
 mornarsko modra/črna, siva/črna 
Velikosti: S-5XL 

Št.izd. LW-107 € 61,50

Leibwächter® CASUAL-Line ple-
tena jakna

Prednja zadrga s podlogo in zaščito za brado • nastavljiv 
obseg pasu • z vrvico nastavljiva kapuca • našit prsni žep z 
zadrgo • 2 stranska žepa z zadrgami • 4 notranji žepi • 2 žepa 
za dokumente 
Material: 100 % Poliester; 340 g/m² 
Barve: zelena, bela, črna, mornarsko modra,  
 siva, plavina modra 
Velikosti: S-5XL 

Št.izd. LW-113 € 55,00

Dobavljiv tudi kot 
ženski model

Dobavljiv tudi kot 
ženski model

Leibwächter® FLEX-Line delovna jakna

Dobrovidni vstavki za boljšo vidnost • 2 prsna žepa • zapenjanje 
na ježke • žep na rokavu razdeljen na tri predelke • s sprijemalom 
nastavljivi zaključki rokavov • notranji žep na levi strani z nalepko za 
ime • notranji žep za dokumente • nastavljiv pas s podaljšanim zadnjim 
delom • zračenje pod pazduhami • trojni šivi na najbolj obremenjenih 
delih preprečujejo trganje 
Material: ojačan Bombaž, 3% Elastan , 290 g/m2 
Barve: črna/siva, mornarsko modra/črna, zelena/črna, siva/črna,  
 plavina modra/črna, bela/siva 
Velikosti: S-5XL 

Št.izd. LW-1010 € 66,30

Leibwächter® FLEX-Line pas hlače

Raven kroj • dobrovidni vstavki za boljšo vidnost • 5 širokih zank za 
pas • 2 stranska žepa • 2 zadnja žepa z okrasnimi šivi in ojačitvijo • na 
desni hlačnici dvojni žep za meter, vključno s 4 predelki za pisala • kargo 
žep z dvema predelkoma in žepom z zadrgo in za pisala na levi hlačnici • 
volumenski kolenski žepi iz 600D/PU Oxford materiala s poklopcem za 
ločene kolenske ščitnike • vzdolžne paličice preprečujejo drsenje kolens-
kih ščitnikov 
Material: 72% bombaž, 25% poliester, 3% elastan (Spandex), 290 g/m² 
Barve: črna/siva, mornarsko modra/črna, zelena/črna, siva/črna,  
 plavina modra/črna, bela/siva 
Velikosti: 24-110 

Št.izd. LW-1000 € 59,80

K izdelku

K izdelku

K izdelku

K izdelku

https://www.schloffer.si/leibwaechter-flex-line-jopic
https://www.schloffer.si/leibwaechter-casual-line-pletena-jakna
https://www.schloffer.si/leibwaechter-flex-line-delovna-jakna
https://www.schloffer.si/leibwaechter-flex-line-pas-hlace
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Leibwächter® FLEX-Line Softshell jak-
na

Dobrovidni vstavki za boljšo vidnost • 2 prsna žepa z vodoodboj-
no zadrgo • pokrita kakovostna prednja zadrga z zaščito brade in 
pritiskači • zaključki rokavov se uravnavajo s sprijemalom • 2 velika 
globoka stranska žepa z vodoodbojno zadrgo • vodni stolpec: 8.000 
mm • zračnost: 3.000 g/m²/24 h • 2 velika notranja žepa • z elastiko 
nastavljiv obseg pasu • podaljšan hrbtni del • z elastiko nastavljiva, 
snemljiva kapuca 
Material: 92% Poliester 100D, 8% Pongee (TPU membran a + flis),  
 260 g/m² 
Barve: črna/siva, mornarsko modra/črna, zelena/črna, siva/črna,  
 plavina modra/črna, črna, bela/siva 
Velikosti: XS-5XL 

Št.izd. LW-1022 € 79,20

Leibwächter FLEX-Line zimska soft-
shell jakna

Notranja prešita podloga z dodatno izolacijo v predelu hrbta in led-
vic • dobrovidni vstavki za boljšo vidnost • 2 prsna žepa z vodoodbojno 
zadrgo • pokrita kvalitetna prednja zadrga z zaščito brade in sprije-
malom • žep na rokavu s pokrito zadrgo • s sprijemalom nastavljivi 
zaključki rokavov, na notranji strani pletene manšete • 2 velika, globoka 
stranska žepa z vodoodbojno zadrgo • 2 notranja žepa z zadrgo • Na-
poleon žep • z elastiko nastavljiv obseg pasu • podaljšan hrbtni del z 
dostopom za oplemenitenje • z elastiko nastavljiva, snemljiva kapuca 
Material: 100% poliester 75D 150D,  
 300 g/m² (TPU membran a + polarflis); 
Barve: črna/siva, mornarsko modra/črna, zelena/črna, siva/črna,  
 plavina modra/črna, črna, bela/siva 
Velikosti: XS-5XL 

Št.izd. LW-1032 € 97,00

Leibwächter® FLEX-Line ženska softshell 
jakna

Teliran kroj • dobrovidni vstavki za boljšo vidnost • 2 prsna žepa z vodoodboj-
no zadrgo • pokrita kakovostna prednja zadrga z zaščito brade in pritiskači • 
zaključki rokavov se uravnavajo s sprijemalom • 2 velika globoka stranska žepa z 
vodoodbojno zadrgo • vodni stolpec: 8.000 mm • zračnost: 3.000 g/m²/24 h • 2 
velika notranja žepa • z elastiko nastavljiv obseg pasu • podaljšan hrbtni del • z 
elastiko nastavljiva, snemljiva kapuca 
Material: 92% Poliester 100D, 8% Pongee (TPU membran a + flis),  
 260 g/m² vodni stolpe c: 8.000 mm,  
 zračnost : 3.000 g/m²/24 h 
Barve: črna/siva, mornarsko modra/črna, zelena/črna, siva/črna,  
 plavina modra/črna, bela/siva 
Velikosti: 34-44 

Št.izd. LW-1027 € 79,20

Leibwächter® FLEX-Line ženske pas hlače

Ženstven kroj s funkcijo „shapewear“ zahvaljujoč širšim manšetam • 
elastične • dobrovidni vstavki za boljšo vidnost • 5 širokih zank za pas • 2 
stranska žepa • 2 zadnja žepa z okrasnimi šivi in ojačitvijo • na desni hlačnici 
dvojni žep za meter, vključno s 4 predelki za pisala • kargo žep z dvema pre-
delkoma in žepom z zadrgo in za pisala na levi hlačnici • volumenski kolenski 
žepi iz 600D/PU Oxford materiala s poklopcem za ločene kolenske ščitnike • 
vzdolžne paličice preprečujejo drsenje kolenskih ščitnikov • razporek s kako-
vostno zadrgo • olajšano gibanje zaradi vstavkov in ojačani šivi v mednožju • 
trojni šivi na obremenjenih mestih povečujejo odpornost na trganje • optimi-
zirana sestava materiala iz ojačanega bombaža s poliestrom in 3% elastana • 
visoko udobje pri nošenju v kombinaciji z izboljšano vzdržljivostjo in barvno 
obstojnostjo pri pranju 
Material: ojačan Bombaž, 3% Elastan , 290 g/m2 
Barve: črna/siva, mornarsko modra/črna, zelena/črna, siva/črna,  
 plavina modra/črna, bela/siva 
Velikosti: 34-44 

Št.izd. LW-1017 € 59,80

Leibwächter® delovna oblačila z elastanom

Vs
e 

ce
ne

 b
re

z 
22

 %
 D

D
V

 | 
Pr

i v
eč

jih
 v

el
ik

os
ti

h 
ob

la
či

l i
n 

ob
ut

ve
 s

o 
m

ož
na

 d
op

la
či

la
. 

Pr
ofi

ti
ra

jt
e 

s 
ko

lič
in

sk
im

i p
op

us
ti

 in
 š

e 
ve

č 
iz

de
lk

i n
a 

w
w

w
.s

ch
lo

ff
er

.s
i

K izdelku

K izdelku

K izdelku

K izdelku

https://www.schloffer.si/leibwaechter-flex-line-softshell-jakna
https://www.schloffer.si/leibwaechter-flex-line-zimska-softshell-jakna
https://www.schloffer.si/leibwaechter-flex-line-zenska-softshell-jakna
https://www.schloffer.si/leibwaechter-flex-line-zenske-pas-hlace
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Vse cene brez 22 % DDV | Pri večjih velikostih oblačil in obutve so možna doplačila. 

Profitirajte s količinskimi popusti in še več izdelki na www.schloffer.si

Fristads® delovna oblačila z elastanom

Fristads® delovna jakna FUSION 4555 
STFP

Odsevni elementi • stretch kakovost • stoječi ovratnik • pokrita 
sprednja zadrga • nastavljiv pas in manšete • CORDURA® ojačitve na 
komolcih • podaljšan hrbtni del • priročni žepi • OEKO-TEX® Standard 
100 certificirana 
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: XS-4XL 

Št.izd. FR-5527 € 78,80

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® Standard 100 certificirana 
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 € 64,20

Fristads® Softshell jakna FUSION 4557 
LSH

Zračna, vetro- in vodoodbojna • stoječi ovratnik • sprednja zadrga • 2 
sprednja žepa • odsevni vstavki • elastični pas in manšete • OEKO-TEX® 
certificirana 
Material: 100 % poliester, 240 g/m² 
Barve: temno modra, modra, vojaško zelena, črna, siva 
Velikosti: XS-4XL 

Št.izd. FR-5609 € 85,70

Kansas® delovna oblačila z elastanom

Kansas® delovna jakna Evolve

Trpežen FlexForce material s Stretch-em • Airflow sistem: zračni vložki 
iz mrežnega materiala na hrbtni strani • moderno prileganje • po-
daljšan hrbtni del • brez vidnih gumbov, ki bi povzročali praske • dobro-
vidni 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 mate-
riala • CORDURA® ojačitve na posebej obremenjenih delih • primerne 
za industrijsko pranje • OEKO-TEX® Standard 100 certificirana 
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  

prej € 87,80

€ 65,80

PONUDBA

Dobavljiv tudi kot 
ženski model

Kansas® pas hlače Evolve Flexforce

FlexForce Stretch material • moderno prileganje • Stretch vstavki v 
pasu • zanka za ključ ob strani • dobrovidni detajli • ergonomsko obli-
kovane 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® 
certificirane 
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  

prej € 83,50

€ 62,60

PONUDBA

Dobavljiv tudi kot 
ženski modelK ponudbi

K ponudbi

K izdelku

K izdelku

K izdelku

https://www.schloffer.si/fristads-delovna-jakna-fusion-4555-stfp
https://www.schloffer.si/fristads-pas-hlace-fusion-2552-stfp
https://www.schloffer.si/fristads-softshell-jakna-fusion-4557-lsh
https://www.schloffer.si/kansas-delovna-jakna-evolve
https://www.schloffer.si/kansas-pas-hlace-evolve-flexforce
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Dobavljiv tudi kot 
ženski model

Fristads® Softshell zimska jakna FU-
SION 4060 CFJ

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® Standard 100 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 € 136,70

Fristads® Airtech zimska jakna FUSION 
4058 GTC

Airtech®: zračna, vetro- in vodoodporna • vodni stolpec 10.000 mm 
• popolnoma podložena • trpežen material • odsevni detajli na hrbtu 
• snemljiva in z vrvico nastavljiva kapuca • skrita zadrga • nastavljiva 
vrvica na spodnjem robu • nastavljive manšete • ojačitve na ramenih, 
rokavih in sprednji strani • elastične notranje manšete • OEKO-TEX® 
Standard 100 certifikat • praktični žepi 
Material: 100  % poliester, 255  g/m²,  
 Štep podloga: 100  % poliester,  195  g/m²,  
 Ojačitve: 100  % poliamid, 300  g/m² 
Barve: siva/črna, črna, mornarsko modra/siva, modra/siva,  
 črna/rumena, vojaško zelena/črna 
Velikosti: XS-4XL  
Predpis: EN 342, EN 343 (3/1)

Št.izd. FR-5629 € 156,40

EN 342

EN 343

Fristads® Airtech® Zimska jakna 4410 
GTT

Airtech®: zračna, vetro- in vodoodporna jakna • prešita podloga • 
Vodni stolpec 10.000 mm • flis v ovratniku • varjeni šivi • snemljiva in 
nastavljiva kapuca • zanke za slušalke • odsevni elementi • nastavljive 
manšete 
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 € 171,40

EN 342

EN 343

Fristads® moška Softshell jakna 1421

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: črna, modra 
Velikosti: S-3XL 

Št.izd. FR-1523 € 139,20

Fristads® Softshel jakna s kapuco 7461 
BON

Zračna, vetro- in vodoodporna • elastična • raglan rokavi • spred-
nja 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® Standard 
100 certifikat 
Material: 100 % poliester, 230 g/m 
Barve: modra, črna/siva 
Velikosti: XS-3XL 

Št.izd. FR-0520 € 88,90

Fristads® Softshell jakna 1414

Vetrotesna, vodoodbojna, zračna • flis podloga na notranji strani • 
snemljiva, z vrvico nastavljiva kapuca • zadrga do konca ovratnika 
z zaščito na notranji strani • prsni žep in 2 prednja žepa z zadrgo • 
nastavljive manšete • nastavljiv obseg pasu • podaljšan hrbtni del • 
OEKO-TEX® Standard 100 certifikat 
Material: 100  % poliester, 280  g/m² 
Barve: mornarsko modra, kraljevo modra, črna 
Velikosti: S-3XL 

Št.izd. FR-326 € 87,80

Fristads® Stretch-Softshell jakna 4905 
SSF

zračna, vetro- in vodoodbojna • Stretch kvaliteta • prsni žepi z zadrgo • 
2 sprednja žepa z zadrgo • raglan rokavi • elastični robi rokavov • šivi v 
kontrastni barvi 
Material: 94 % poliester, 6 % elastan, 415 g/m² 
Barve: temno modra, črna 
Velikosti: XS-3XL 

Št.izd. FR-693 € 82,40

Fristads® Zimske jakne | Softshell jakne Fristads® Softshell jakne | Flis jakne

Vse cene brez 22 % DDV | Pri večjih velikostih oblačil in obutve so možna doplačila. 
Profitirajte s količinskimi popusti in še več izdelki na www.schloffer.si

Fristads® Pletena flis jakna 7451 PRKN

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  

prej € 67,40

€ 49,90

PONUDBA

K izdelku

K izdelku

K izdelku

K izdelku
K izdelku

K izdelku

K izdelku K ponudbi

https://www.schloffer.si/fristads-softshell-zimska-jakna-fusion-4060-cfj
https://www.schloffer.si/fristads-airtech-zimska-jakna-fusion-4058-gtc
https://www.schloffer.si/fristads-airtech-zimska-jakna-4410-gtt
https://www.schloffer.si/fristads-moska-softshell-jakna-1421
https://www.schloffer.si/fristads-softshel-jakna-s-kapuco-7461-bon
https://www.schloffer.si/fristads-softshell-jakna-1414
https://www.schloffer.si/fristads-stretch-softshell-jakna-4905-ssf-1
https://www.schloffer.si/fristads-pletena-flis-jakna-7451-prkn
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Vse cene brez 22 % DDV | Pri večjih velikostih oblačil in obutve so možna doplačila. 

Profitirajte s količinskimi popusti in še več izdelki na www.schloffer.si

Kübler® zimska jakna 1367

zračna, vetro- in vodoodbojna • kontrastni elementi • refleksni ele-
menti • praktični žepi • nastavljivi zaključki rokavov • podaljšan hrbtni 
del • stoječa kapuca • notranje pletene manšete • točke obremenitve 
zavarovane s poklopcem • OEKO-TEX® Standard 100 certificirana 
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 

Št.izd. KW-155 € 79,50

Kübler® Softshell jakna 1241

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 • 
OEKO-TEX® Standard 100 certificirana 
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-112 € 85,10

Kübler® Softshell jopič

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 • OEKO-TEX® 
Standard 100 certificirana 
Material: 96 % poliester, 4 % elastan, 320 g/m² 
Barve: antracit/črna, črna/kobalt modra, črna/antracit,  
 črna/rdeča 
Velikosti: XS-4XL 

Št.izd. KW-117 € 76,30

Kübler® Light pletena jakna

2 stranska žepa z zvito zadrgo • Zadrga s kombinirano zaščito za brado 
in pred vetrom • Visok ovratnik Zaključki rokavov in pas z elastičnim 
trakom • Podaljšan hrbtni del • Ergonomsko rezani rokavi z dodatnim 
območjem gibanja za večjo svobodo gibanja • Levo: Napoleon žep z 
zadrgo • Kapuca • 2 notranja žepa Flat-Look šivi za večje udobje • Ergo-
nomsko oblikovana priročna zadrga • Vetrotesna • Certificirana glede 
na OEKO-TEX® 100 predpis 
Material: 100 % Poliester, pribl . 300 g/m² 
Barve: t.modra/črna, antracit/črna, siva/črna 
Velikosti: XS-4XL 

Št.izd. KW-269 € 75,30

Kübler® Hybrid jakna

Hybrid jakna iz pletenega flisa in prešite tkanine • 2 stranska žepa z za-
drgo • pokrita sprednja zadrga z zaščito za brado • levo: napoleon žep 
z zadrgo •Desno: velik notranji žep za mobilno napravo do  velikosti 
10\‘\‘ • vse zadrge na žepih imajo zaščito proti umazaniji in praskam • 
visok ovratnik • notranji ovratnik iz mehkega flisa • podaljšan hrbtni del 
• elastične manšete • ergonomsko oblikovana priročna zadrga 
Material: 100  % poliester  
 Notr  an ja podloga: 100  % poliester, 100  g/m² 
Barve: črna/t.siva, kr.modra/t.siva, rdeča/t.siva, antracit/t.siva 
Velikosti: XS-4XL 

Št.izd. KW-287 € 51,80

Kübler® jakne za hladne dniJacken/Westen, JackenJacken/Westen, Jacken

Kübler® Zimska -Softshell jakna

Toplo polnilo v kapuci, v predelu telesa in ramen • odsevni elementi: 
spredaj in zadaj • praktični žepi • podaljšan hrbtni del • notranja podlo-
ga iz flisa • ergonomsko krojeni rokavi • easyBrand za lažjo individua-
lizacijo • snemljiva kapuca s šiltom in regulacijo širine • OEKO-TEX® 
Standard 100 certificirana 
Material: 96  % Poliester, 4  % Elastan, 320  g/m² 
Barve: olivno zelena/črna, antracit/črna, črna/kobalt modra,  
 črna/antracit, črna/rdeča, temno modra/antracit 
Velikosti: XS-4XL 

Št.izd. KW-010 + Barva  € 108,00

Kübler® Stretch - flis jakna 1242

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 • OEKO-TEX® Standard 100 certificirana 
Material: 100 % poliester,  245 g/m² 
Barve: črna, modra, rdeča, olivno zelena 
Velikosti: XS-4XL 

Št.izd. KW-144  

prej € 48,60

€ 38,80

PONUDBA

K izdelku

K izdelku K izdelku

K izdelku

K izdelku

K izdelku

K ponudbi

https://www.schloffer.si/kuebler-zimska-jakna-1367
https://www.schloffer.si/kuebler-softshell-jakna-1241
https://www.schloffer.si/kuebler-softshell-jopic
https://www.schloffer.si/kuebler-light-pletena-jakna
https://www.schloffer.si/kuebler-hibrid-jakna
https://www.schloffer.si/kuebler-zimska-softshell-jakna
https://www.schloffer.si/kuebler-elasticna-flis-jakna-1242
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Dobavljiv tudi kot 
ženski model

Dobavljiv tudi kot 
ženski model

Vse cene brez 22 % DDV | Pri večjih velikostih oblačil in obutve so možna doplačila. 
Profitirajte s količinskimi popusti in še več izdelki na www.schloffer.si

Kübler® delovna jakna Activiq

Kroj, ki poudari obliko telesa • dobrovidni vstavki spredaj in zadaj • 
praktični žepi • stoječi/ležeči ovratnik • ergonomsko krojeni rokavi 
z dodatnimi conami za boljše gibanje • pokrita sprednja zadrga • 
obremenjene točke so dodatno zavarovane • OEKO-TEX® Standard 
100 certificirana 
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: XS-4XL 

Št.izd. KW-014 € 64,00

Kübler Hlače z oprsnikom Activiq

Ergonomske linije za večjo svobodo gibanja • 2 stranska žepa • 2 
zadnja žepa, na desni z zavihkom in pritiskačem • žep na oprsniku s 
pritiskačem in žepom za pisalo • elastične naramnice s plastično za-
ponko, odporno na udarce in toploto • ergonomska zaščita ledvenega 
dela • elstični vstavki v pasu • OEKO-TEX® certifikat 
Material: 65% poliester, 35% bombaž, teža: 270g/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 

Št.izd. KW-020 € 69,30

Kübler® pas hlače Activiq High

CORDURA® ojačitve • dobrovidni vstavki spredaj in zadaj • praktični 
žepi • predoblikovana kolena z dodatnimi conami za boljše gibanje • 
žolenski 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® • OEKO-
TEX® Standard 100 certificirana 
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 

Št.izd. KW-038 € 57,50

Kübler® Ultrashell jakna

3 slojni material, vetro- in voodtesna • prednja vodotesna zadrga 
z zaščito za brado • odsevni elementi: na sprednji in zadnji strani • 
praktični žepi • rob rokava, ki je razširljiv s sprijemalom • podaljšan 
hrbtni del • ergonomsko krojeni rokavi z dodatnimi gibčnimi conami 
za več svobode gibanja • točke obremenitve zavarovane s poklopcem • 
OEKO-TEX® Standard 100 certificirana 
Material: 100 % poliester, 180 g/m² 
Barve: črna/kobalt modra, črna/antracit, črna/rdeča 
Velikosti: XS-4XL 

Št.izd. KW-008 € 75,80

Kübler® Iconiq delovna jakna

Ergonomski kroj za sproščeno delo v prisilni drži • 2 pokrita stranska 
žepa s pokritim pritisnim gumbom • Desno: Napoleon žep z zadrgo  • 
Levo: Prsni žep s poklopcem in pokritim pritisnim gumbom • Levo: Žep 
za pisala na nadlakti • Levo: Notranji žep s pritisnim gumbom • Desno: 
Notranji žep za GSM s pritisnim gumbom • Leasing ovratnik • Sprednja 
zadrga s kombinirano zaščito za brado • Ergonomska oblika, nedrseča 
zadrga • Stoječi/poklopni ovratnik z ojačanim robom • Brezšivno obde-
lana ramena • Dodatno ojačane najbolj obremenjene točke 
Material: 65 % Poliester, 35 % Bombaž, 250 g/m² 
Barve: antracit/črna, temno modra/antracit,  
 kobalt modra/črna, črna/antracit 
Velikosti: XS-3XL 

Št.izd. KW-301 € 40,30

Kübler® Iconiq hlače z oprsnikom

Ergonomske linije za večje udobje pri gibanju • 2 stranska žepa z veliko 
odprtino • Žep na oprsniku s poklopcem in pokritim pritisnim gum-
bom, stranski žep za pisala • Desno: Multifunkcijski žep z ohlapnim 
žepom za meter, žepom za GSM in dodatnim žepom za pisala • Levo: 
Ohlapen stegenski žep s poklopcem in pokritim pritisnim gumbom • 
Levo: Žep za GSM v stegenskem žepu • Desno: Zadnji žep s poklopcem 
in pokritim pritisnim gumbom • Elastične naramnice s plastično za-
ponko odporno na udarce in vročino • Ergonomska, dvignjena zaščita 
ledvic • Stranski elastični vstavki v pasu • Razporek z zadrgo • Notranji 
robni podaljšek za do 5 cm • Obremenjeni deli dodatno ojačani 
Material: 65 % Poliester, 35 % Bombaž; 250 g/m² 
Barve: antracit/črna, temno modra/antracit,  
 kobalt modra/črna, črna/antracit 
Velikosti: 40-66 

Št.izd. KW-305 € 46,40

Kübler® Iconiq pas hlače

Ergonomske linije za večjo svobodo gibanja • 2 stranska žepa z veliko 
odprtino • Desno: Multifunkcijski žepi z ohlapnim žepom za meter, 
žep za mobitel in dodatni žep za pisala • Levo: ohlapen stegenski žep 
s poklopcem in pokritim pritisnim gumbom • Levo: žep za mobitel v 
žepu na stegnu • Desno: zadnji žep s poklopcem in pokritim pritisnim 
gumbom • Elastični vstavki v pasu • Razporek z zadrgo • Pas s pokritim 
gumbom • Notranji rob podaljšan za do 5 cm • Obremenjene točke 
dodatno zavarovane 
Material: 65 % Poliester, 35 % Bombaž; 270 g/m² 
Barve: antracit/črna, temno modra/antracit,  
 kobalt modra/črna, črna/antracit 
Velikosti: 40-66 

Št.izd. KW-297 € 36,80

Kübler® ergonomska poklicna oblačila

NOVO

NOVO
NOVO

K izdelku

K izdelku

K izdelku

K izdelku

K izdelku

K izdelku

K izdelku

https://www.schloffer.si/kuebler-delovna-jakna-activiq
https://www.schloffer.si/kuebler-hlace-z-oprsnikom-activiq
https://www.schloffer.si/kuebler-pas-hlace-activiq-high
https://www.schloffer.si/kuebler-ultrashell-jakna
https://www.schloffer.si/kuebler-iconiq-cotton-delovna-jakna
https://www.schloffer.si/kuebler-iconiq-hlace-z-oprsnikom
https://www.schloffer.si/kuebler-iconiq-pas-hlace
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COFRA® prešita jakna Lenningen

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)

Št.izd. IT-622 € 53,20

EN 14058

COFRA® Softshell jakna Tecka

Zračna in vetroodporna COFRATEX membrana • podloga iz flisa • 
snemljiva kapuca z elastiko za dobro vidnost • 2 široka prednja žepa 
z zadrgo • 2 velika prsna žepa s sprijemalnim zapiralom • nastavljiv 
obseg pasu • YKK® zadrga • s sprijemalom nastavljivi zaključki rokavov 
• serija oblačil Ergowear • OEKO-TEX® Standard 100 certificirana 
Material: 100 % poliester + membrana, 300 g/m² 
Barve: črna/zelena, mornarsko modra/kraljevo modra,  
 antracit/rdeča, antracit/črna 
Velikosti: 44-64 

Št.izd. IT-514 € 50,10

COFRA® Softshell jakna Mirassol

Cofratex-membrana • vetro- in vodotesna, zračna • podloga iz flisa • 2 
prsna žepa s sprijemalnim zapiranjem • 2 spodnja žepa z zadrgo • širo-
ka 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 • 
OEKO-TEX® Standard 100 certificirana 
Material: 100 % poliester + membrana, 330 g/m² 
Barve: mornarsko modra/kraljevo modra, antracit/zelena,  
 črna/rdeča 
Velikosti: 44-64 

Št.izd. IT-560 + Barva € 43,40

COFRA® pletena jakna Uchami

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/kraljevo modra, antracit/limeta,  
 črna/rdeča 
Velikosti: S-4XL 

Št.izd. IT-626 € 39,80

COFRA® Shellwear hlače Hagfors

Dobrovidni vstavki • ni motenj pri detektorjih kovin • 2 
široka prednja žepa • Stretch material • dvojni zadnji žep s 
sprijemalnim zapiralom • ergonomsko predoblikovana kole-
na • 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 

Št.izd. IT-648 + Barva € 46,80

COFRA® Shellwear hlače Laxbo

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 sprije-
malnim 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-645 + Barva € 54,60

COFRA® Shellwear jakna Javre

Dobrovidni vstavki • ni motenj pri detektornjih 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 

Št.izd. IT-642 + Barva € 51,00
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Cofra® delovna oblačila

Vse cene brez 22 % DDV | Pri večjih velikostih oblačil in obutve so možna doplačila. 
Profitirajte s količinskimi popusti in še več izdelki na www.schloffer.si

Cofra® jakne

K izdelku K izdelku

K izdelku
K izdelku

K izdelku

K izdelku

K izdelku

https://www.schloffer.si/cofra-presita-jakna-lenningen
https://www.schloffer.si/cofra-softshell-jakna-tecka
https://www.schloffer.si/cofra-softshell-jakna-mirassol
https://www.schloffer.si/cofra-pletena-jakna-uchami
https://www.schloffer.si/cofra-shellwear-hlace-hagfors
https://www.schloffer.si/cofra-shellwear-hlace-laxbo
https://www.schloffer.si/cofra-shellwear-jakna-javre
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Alle Preise exkl. 20 % MwSt. | Bei Bekleidung und Schuhen können Übergrößenzuschläge anfallen. 

Profitieren Sie von Staffelpreisen und noch mehr Produkten unter www.schloffer.eu.
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COFRA® zimska 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 • certificirana po OEKO-TEX® Standard 100 
Material: 94 % poliester, 6 % elastan,  
 Cofratex membrana, 250 g/m² 
 Podloga: 100 % Polyester, 160 g/m² 
Barve: mornarsko modra, umazano rjava, črna, antracit 
Velikosti: 44-64  
Predpis: EN 343 (3/3)

Št.izd. WI-315 € 75,60

EN 343

COFRA® Funkcijska jakna COFRATEX

Softshell funkcijska jakna s vodoodporno in zračno COFRATEX mem-
brano • 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-326 € 72,90

EN 343

COFRA® Zimska bunda Hailstorm 3v1

Vodoodporna • vetroodporna • trpežna Ripstop tkanina • 2 široka 
sprednja žepa, 2 prsna žepa s poklopcem • nastavljiva kapuca v ovrat-
niku • nastavljiva elastika v pasu • žep za GSM iz E-WARD materiala za 
boljšo zaščito pred sevanjem • varjeni šivi • odsevni trakovi na sprednji 
in hrbtni strani za večjo varnost 
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)

Št.izd. WI-355 € 67,50

EN 343

COFRA® Zimska jakna Gust

Vetrotesna • vodotesna • lepljeni šivi • trpežen Ripstop material • 2 
široka prednja žepa • 2 prsna žepa • nastavljiv obseg pasu • nastavljiva 
kapuca v ovratniku • dobrovidni trakovi na prednjem delu in hrbtu za 
boljšo vidljivost uporabnika. 
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-357 € 43,80

EN 343

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® 
Standard 100 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 

Št.izd. IT-519 + Barva

€ 44,30

PONUDBA

Cofra® zimska oblačila

Vse cene brez 22 % DDV | Pri večjih velikostih oblačil in obutve so možna doplačila. 
Profitirajte s količinskimi popusti in še več izdelki na www.schloffer.si

25

COFRA® zimske hlače Frozen

Funkcijske zimske hlače, vodotesne, zračne • zelo dobra termična izola-
cija • 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 € 51,40

prej € 113,30

COFRA® zimska bunda Icestorm 4v1

Funkcijska bunda wvodotesna, vetrotesna, zračna • snemljiva kapuca • 3M™ Scotchlite™dobrovidni trakovi 
• CORDURA® ojačitve • termo notranja jakna s snemljivimi rokavi, se lahko nosi posebej • zelo dobra 
termična izolacija • veliko praktičnih žepov • OEKO-TEX® certificirana 
Material: 100  % poliester, PU prevleka, 200  g/m² 
Barve: antracit, mornarsko modra, umazano rjava 
Velikosti: 44-64  
Predpis: EN 343 (3/2), EN 342 (3/X)

Št.izd. WI-320 + Barva  

€ 91,90

Cofra® zimske jakne

K izdelku K izdelku

K izdelku K izdelku

K ponudbi

K izdelku

K izdelku

https://www.schloffer.si/cofra-funkcijska-bunda-cofratex
https://www.schloffer.si/cofra-funkcijska-jakna-cofratex
https://www.schloffer.si/cofra-zimska-jakna-hailstorm-3v1
https://www.schloffer.si/cofra-zimska-jakna-gust
https://www.schloffer.si/cofra-zimska-jakna-icestorm-4v1
https://www.schloffer.si/cofra-jopic-polar
https://www.schloffer.si/cofra-zimske-hlace-frozen
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Dobavljiv tudi kot 
ženski model

Dobavljiv tudi kot 
ženski model

Dobavljiv tudi kot 
ženski model

Dobavljiv tudi kot 
ženski model

Dobavljiv tudi kot 
ženski model

Vse cene brez 22 % DDV | Pri večjih velikostih oblačil in obutve so možna doplačila. 
Profitirajte s količinskimi popusti in še več izdelki na www.schloffer.si

Hakro® Corporate FashionHakro® Corporate Fashion

HAKRO® 601 Premium pulover s kapuco

Športni pulover s kapuco in „kenguru“ žepom • podložena kapuca z vrvico • 
kvalitetna kovinska YKK® očesa • stabilne rebraste manšete z vsebnostjo LYCRA® 
materiala • brušena notranja stran in ovratni trak • izdelan iz mešanice bombaža in 
poliestra, ki je enostavna za nego • tkana HAKRO ovratna nalepka iz visokokako-
vostnega satena • tkana HAKRO ozkana na levem stranskem šivu • pralen do 60 °C 
• certificiran glede na OEKO-TEX® 100 predpis 
Material:  70 % Bombaža in 30 % Poliestra, pletena tkanina; 300 g/m²  
 (siva melirana: 60 % Poliester in  40 % Bombaž) 
Barve: tinta modra, bela, rdeča, črna, kraljevo modra, siva melirana,  
 vinsko rdeča, pepelnato siva melirana, antracit, srednje zelena 
Velikosti: XXS-3XL 

Št.izd. HK-5036 € 43,20

HAKRO® Flis jopič 841 Toronto

Lahek, prijetno mehak flis jopič • visokokakovostna sprednja zadrga • 
stranski žepi z zadrgo • ločni šivi na sprednji in zadnji strani za popolno 
prileganje • ovratni trak • kontrastni obrobni trakovi • trak za obešanje 
na vratu • z vrvico nastavljiv obseg pasu • YKK® zadrge • izdelan iz 
finega, visokokakovostnega 200g mikroflisa • tkana HAKRO nalepka 
iz satena za večje udobje • tkana HAKRO oznaka na levem stranskem 
šivu • pralni do 30 °C  
Material: Mikrofl is , 100 % Poliester, 220 g/m² 
Barve: bela, rdeča, črna, tinta modra, srednje zelena 
Velikosti: XS-3XL 

Št.izd. HK-5055 € 47,70

HAKRO® softshell jakna Ontario 848

Topla, zračna, vetro- in vodoodporna jakna • snemljiiva kapuca • Soft-
shell 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® Standard 100 certificirana 
Material: S3 slojni  Interlock softshell mat erial iz 100 % poliestra,  
 260 g/m2 
Barve: oranžna, rdeča, črna, kraljevo modra, antracit,  
 kelly zelena, tinta modra, kivi zelena 
Velikosti: XS-6XL 

Št.izd. HK-371 € 88,40

HAKRO® Jakna 865 Maine

Lahka, vodoodbojna in zračna jakna Hibrid jakna • mešanica iz zračnega 
Micro-Ripstop materiala s polnilom iz umetnih vlaken, rokavi in vstavki iz 
zračnega soft shell materiala • Raglan rokavi • 2-smerna zadrga • podaljšan 
hrbtni del • dobrovidni vstavki • z elastiko nastavljv obseg pasu • certificira-
na glede na OEKO-TEX® 100 predpis 
Material: Micro-Ripstop: 100 % poliamid  
 Polnilo: 100 % poliester  
 Softshell: 95 % poliester, 5 % elastan 
Barve: črna, tinta modra 
Velikosti: XS-3XL 

Št.izd. HK-162 € 85,50

HAKRO® Hybrid jopič 864 Arizona

Lahek, vodoodbojen in zračen jopič • regular Fit • mešanica materiala 
iz zračnega Micro-Ripstop s podlogo iz vlaken in Softshell vložki kon-
trastnih 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® Standard 100 certifikat 
Material: Micro-Ripstop iz 100 % poliamid,  
 Softshell: 95 % poliestra, 5 % elastan,  
 Podloga: 100 % poliestra 
Barve: črna, tinta modra 
Velikosti: XS-3XL 

Št.izd. HK-365 € 69,30
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https://www.schloffer.si/hakro-flis-jopic-841-toronto
https://www.schloffer.si/hakro-softshell-jakna-ontario-848
https://www.schloffer.si/hakro-hybrid-jopic-864-arizona
https://www.schloffer.si/hakro-jakna-865-maine
https://www.schloffer.si/hakro-601-premium-pulover-s-kapuco
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Dobavljiv tudi kot 
ženski model

Dobavljiv tudi kot 
ženski model

HAKRO® pulover Performance 475

Udobno prileganje • izjemno trpežen • enostavna nega • odvaja vlago 
• okrogel izrez • LYCRA® manšete in ovratnik • predoblikovana • pralno 
pri 60°C • primeren za industrijsko pranje v skladu s ISO 15797 • na 
spodnjem robu prostor za kodo za lažjo identifikacijo • Tkana HAKRO 
nalepka na vratnem delu • HAKRO etikega na spodnjem robu • barvna 
raznolikost • OEKO-TEX® Standard 100 certificiran 
Material: MikraLinar®, 50 % bombaž, 50 % poliester, 300 g/m² 
Barve: črna, bela, rdeča, kraljevo modra, siva melirana,  
 vinsko rdeča, ledeno modra, čokoladna, oranžna, antracit,  
 tinta modra, sončnično rumena, kivi zelena, titan siva,  
 srednje zelena, kaki, nugat rjava, ultra mornarsko modra  
 melirana, antracit melirana 
Velikosti: XS-6XL 

Št.izd. HK-197 € 34,00

HAKRO® LA 815 Performance polo majica

Zelo trpežna polo majica z dolgimi rokavi • udobno prileganje • visokokakovostno 
obdelana pasica s 3 gumbi • izjemno trpežno prišiti, nezlomljivi gumbi z lasersko 
vgraviranim HAKRO logotipom • ovratni trak • nadomestni gumb • izdelana iz 
trpežnega, enostavnega in funkcionalnega Piqué materiala iz HAKRO Perfor-
mance Mikralinar® mešanice • rebrasto pletene manšete so zaradi vsebnosti LY-
CRA® materiala še posebej stabilne • pralna do 60 °C • primerna za industrijsko 
pranje glede na EN ISO 15797 • Leasing nalepka za označevanje za lažje prepoz-
navanje oblačil v pralnici • tkana HAKRO nalepka iz visokokakovostnega satena z 
mehkimi robovi na ovratniku • tkana HAKRO nalepka na levem šivu • predobdela-
na • certificirana glede na OEKO-TEX® 100 predpisu 
Material: MikraLinar®, Piqué  iz 50 % bombaža in  50 % poliestra, 220 g/m² 
Barve: bela, rdeča, črna, kraljevo modra, siva melirana, antracit, tinta modra,  
 kivi zelena, malibu modra, titan siva, karbon siva, srednje zelena,  
 ultra mornarsko modra melirana 
Velikosti: XS-6XL 

Št.izd. HK-5000 € 35,50 HAKRO Sweat jakna 606 College

Športni pulover • dobno prileganje • 2 stranska žepa • Raglan rokavi • 
YKK®-zadrga • trak v zatilju • OEKO-TEX® Standard 100 certificiran 
Material: 70 % bombaž, 30 % poliester, 300 g/m² 
Barve: bela, rdeča, črna, kraljevo modra, vinsko rdeča,  
 ledeno modra, antracit, tinta modra 
Velikosti: XS-6XL 

Št.izd. HK-114 € 53,00

Hakro® Corporate FashionHakro® Corporate Fashion

HAKRO® jopica s kapuco 605 Pre-
mium

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 etikega na spodnjem robu  • OEKO-TEX® 
Standard 100 certificiran 
Material: 70  % bombaž, 30  % poliester, 300  g/m² 
Barve: bela, rdeča, črna, kraljevo modra, siva melirana,  
 antracit, tinta modra 
Velikosti: XS-3XL 

Št.izd. HK-418 + Barva € 50,50

Še več izbire in več informacij o Corpo-
rate Fashion modi najdete na spletni 
strani www.schloffer.si

Vse cene brez 22 % DDV | Pri večjih velikostih oblačil in obutve so možna doplačila. 
Profitirajte s količinskimi popusti in še več izdelki na www.schloffer.si

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 izjem-
no trpežno našiti gumbi z laserskim napisom HAKRO • straski šivi 
so obloženi • izdelane so iz mehkega, predpranega, trpežnega in 
elastičnega keper bombaža z LYCRA® • Regular Fit • predoblikovana • 
enostavna nega • OEKO-TEX® certificirana 
Material: Keper iz  98 % Bombaža in 2 % Elastan, 250 g/m² 
 Bela barva: Keper iz  42 % Viskoza, 32 %  
 Bombaž, 23 % Poliester in 3 % Elastan, 290 g/m² 
Barve: kaki, črna, tinta modra, bela 
Velikosti: XXS-3XL 

Št.izd. HK-401 € 57,10

Dobavljiv tudi kot 
ženski model

K izdelku

K izdelku

K izdelku
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https://www.schloffer.si/hakro-pulover-performance-475
https://www.schloffer.si/hakro-sweat-jakna-606-college
https://www.schloffer.si/hakro-la-815-performance-polo-majica
https://www.schloffer.si/hakro-la-815-performance-polo-majica
https://www.schloffer.si/hakro-chino-stretch-hlace-721
https://www.schloffer.si/hakro-jopica-s-kapuco-605-premium


3130

Jacken

Qualitex delovna jakna X-serija

Moderna delovna jakna • okrogli izrez z rebrastim ovratnikom • 
stranski dobrovidni vstavki • pokrita plastična zadrga • 1 všit napoleon 
žep na levi strani s plastično zadrgo • 1 našit žep s predelkom za pisala 
na desni strani • 2 našita stranska žepa in ločen predelek z manjšim 
dodatnim žepom • rebrasti zaključki rokavov in pasu 
Material: 65  % poliester, 35  % bombaž, pribl. 245  g/m² 
Barve: plavina modra/črna, mornarsko modra/črna,  
 siva/črna, bela/siva 
Velikosti: S-4XL 

Št.izd. QU-1000 + Barva € 32,40

Qualitex X-serija pas hlače

Pas s 6 zankami • v pasu všita elastika • 2 velika stranska žepa • predobli-
kovani kolenski žepi za certificirane kolenčnike: uporabijo se certificirani 
kolenčniki CRAFTER (KL-016) po predpisu EN 14404 • kolenčniki se 
vstavijo od spodaj • žep za meter  • 1 našit stegenski žep s pokrivalom • 
X-oznaka v rdeči barvi 
Material: 65  % Poliester, 35  % Bombaž, pribl. 245  g/m² 
Barve: plavina modra/črna, mornarsko modra/črna,  
 siva/črna, bela/siva 
Velikosti: 42-110 

Št.izd. QU-1004 + Barva € 30,30

Qualitex® delovna oblačila s praktičnimi žepi
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Prostor za vaš logotip

Veselimo se vašega povpraševanja! + 386 (0)2 796 10 80

SCHLOFFER LOGOSERVICE

NAJ BODO VAŠE STRANKE VAŠI OBOŽEVALCI!

Niso vsa podjetja enaka. Vizualni videz vašega podjet-
ja je pomembna značilnost prepoznavanja. Zato vaš 
logotip in barve podjetja spadajo tudi na oblačila vaših 
zaposlenih. Svoje podjetje lahko postavite v središče po-
zornosti, tako da izberete ustrezna oblačila in uporabite 
vaš logotip. Ker enak videz zagotavlja tudi profesionalni 
prvi vtis!

Za več informacij nas kontaktirajte –  
+386 (0)2 796 10 80

Naši izkušeni svetovalci se veselijo vašega povpraševanja! 

Da bo vaše podjetje zlahka 
prepoznavno

Ravne linije. Obstojnost 
barv. Visoka pralnost. To je 
le nekaj prednosti postop-
ka, ki temelji na toplotni 
obdelavi.

Sito tisk
Weblabel
Nalepka
in veliko več.

Tisk ali vezenje imena
Črtne kode za označevanje oblačil
Žep za ID kartice
Tisk na očalih - vaš logotip na zaščitnih očalih
Posebne nalepke za zaščitno čelado

Klasično neposredno 
vezenje zagotavlja najbol-
jši videz in visoko obsto-
jnost vašega logotipa. 

Transfer tisk Ostale možnosti

Posebne rešitveVezenje

K izdelku

K izdelku

https://www.schloffer.si/qualitex-x-serija-pas-hlace
https://www.schloffer.si/qualitex-delovna-jakna-x-serija
https://www.schloffer.si/info/usposabljanja-pregledi/logoservice
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Dobavljiv tudi kot 
ženski modelDobavljiv tudi kot 

ženski model

Vse cene brez 22 % DDV | Pri večjih velikostih oblačil in obutve so možna doplačila. 
Profitirajte s količinskimi popusti in še več izdelki na www.schloffer.si

Dobavljiv tudi kot 
ženski model

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 € 50,90

Softshell jakna Uranos

3-slojni laminat: odporen proti vetru, vodoodporen in zračen (800 g / 
m² / 24 ur) • 8.000 mm vodni stolpec • 3M ™ podloga Thinsulate ™ za 
dobro zaščito pred mrazom • elastičen material odporen proti obrabi 
• udoben flis v notranjosti • snemljvia kapuca z zaščito za obraz • 2 
stranska žepa z zadrgo • Notranji žep za MP3 predvajalnik • 2 notranja 
žepa in 1 žep za mobilni telefon v podlogi • elastična vrvica v robu • 
odsevni elementi na hrbtni strani 
Material: 96 % poliester, 4 % elastan, Softshell: 3-slojni-Laminat  
 Podloga: 100 % poliester, Thinsulate™ 
Barve: črna/modra 
Velikosti: S-XXL 

Št.izd. WI-194 € 81,90

Pletena flis jakna

Pletena flis jakna enostavna za nego zaradi mešanice materiala • meh-
ka, topla, v melange videzu • zuanja stran v videzu pletenja, notranja 
stran mehka in hrapava • elastični Softshell vstavki ob straneh, na 
ramenih in rokavih • dva stranska žepa s pokrito zadrgo • stoječ ovrat-
nik • zadrga po celotni dolžini z zaščito za brado • certificirana glede na 
OEKO-TEX® 100 standard 
Material: 100 % Poliester, 280 g/m² 
Barve: kr.modra melir./morn.modra, karbon melir./črna,  
 t.zelena melir./črna, rdeča melir./črna, kamena melir./črna,  
 bela melir./siva 
Velikosti: XS-6XL 

Št.izd. FL-9116 € 60,40

Hybrid pletena jakna

Mehak, topel material,enostaven za nego • prednji-, zadnji del in 
kapuca v prešitem karo izgledu • na rokavih ploščati šivi v kontrastni 
barvi • kapuca z nastavljivim obsegom • zadrga po celotni dolžini • 
dva stranska žepa z zadrgo • dva notranja žepa • certificirana glede na 
OEKO-TEX® 100 predpis 
Material: 100 % Poliester, podloga: 100 % Poliamid 
Barve: sv.siva melir./antracit, siva melir./antracit,  
 kr.modra melir./antracit, kivi melir./antracit 
Velikosti: S-3XL 

Št.izd. FL-9108 € 62,10

Flis Innsbruck

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-345 € 41,90

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/melirana 
Velikosti: S-3XL 

Št.izd. WI-200 € 48,50

Qualitex Softshell jakna

2 stranska žepa • 1 zunanji prsni žep • 2 notranja žepa • 1 žep za GSM • 
nastavljiv obseg pasu 
Material: 94% Poliester / 6% Elastan  
 Notranjost: 100% Poliester - flis 
Barve: črna/siva, črna, siva/črna, črna/rdeča 
Velikosti: XS-4XL 

Št.izd. QU-923 € 48,70

Flis jakneSoftshell jakne | Zimske jakne

Flis jakna Structure

Lahka Outdoor flis jakna • prijetno mehke kakovosti • rahlo strukturi-
rana zunanja stran • gladka notranja stran • stoječ ovratnik • zadrga po 
celotni dolžini z zaščito za brado • šivi v kontrastni barvi • dva stranska 
žepa z zadrgo • certificirana po OEKO-TEX®  100 predpisu • Raglan 
rokavi 
Material: 100 % Poliester, 190 g/m² 
Barve: črna/siva, rdeča/siva, zelena/temno zelena, rumena/siva,  
 modra/morn.modra 
Velikosti: S-3XL 

Št.izd. FL-906  

prej € 34,60

€ 25,90

PONUDBA

K izdelku

K izdelku

K izdelku

K izdelku

K ponudbi

K izdelku

K izdelku
K izdelku

https://www.schloffer.si/zenska-soft-shell-jakna-relax
https://www.schloffer.si/soft-shell-jakna-uranos
https://www.schloffer.si/pletena-flis-jakna
https://www.schloffer.si/hibrid-pletena-jakna
https://www.schloffer.si/flis-innsbruck
https://www.schloffer.si/professional-pleteni-flis
https://www.schloffer.si/qualitex-softshell-jakna
https://www.schloffer.si/flis-jakna-structure
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COFRA®  termo T-majica Bryne

Kompresijsko spodnje perilo • antitorzija • ravni šivi • 3D sistem 
za ohranjanje toplote mišic • visoka fleksibilnost zaradi elastične 
tkanine • odlično vpijanje vode ohranja telo suho • antibakterijska 
obdelava preprečuje razmoževanje bakterij, gliv in mikroorganizmov, ki 
povzročajo neprijeten vonj • higiena in svežina je trajno zagotovljena • 
certificirana glede na OEKO-TEX® 100 predpis 
Material: 67 % najlon, 23 % polipropilen, 10 % elastan 
Barve: črna 
Velikosti: S-XXL  
Predpis: EN ISO 1833, EN ISO 12127

Št.izd. IT-923 € 20,70

COFRA® termo dolge spodnje hlače Bre-
dik

Kompresijsko spodnje perilo • antitorzija • ravni šivi • 3D sistem za 
ohranjanje toplote mišic • visoka fleksibilnost zaradi elastične tkanine • 
odlično vpijanje vode ohranja telo suho • antibakterijska obdela-
va preprečuje razmnoževanje bakterij, gliv in mikroorganizmov, ki 
povzročajo neprijeten vonj • higiena in svežina je trajno zagotovljena • 
certificirane glede na OEKO-TEX® 100 predpis  
Material: 67 % najlon, 23 % polipropilen, 10 % elastan; 270g/m² 
Barve: črna 
Velikosti: S-XXL  
Predpis: EN ISO 1833, EN ISO 12127

Št.izd. IT-924 € 17,40

Komplet funkcijskega spodnjega perila

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

Št.izd. WI-337 € 34,80

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 
Pakiranje: Paket = 1 Paket,

Št.izd. Velikost Cena / Enota

LZ-002S Velikost 35-38 € 9,40 /Paket

LZ-002M Velikost 39-42 € 9,40 /Paket

LZ-002L Velikost 43-46 € 9,40 /Paket

Kartonska cena po povpraševanju

Elysee® Bodo Thinsulate pletena kapa

Pletena kapa s 3M™ Thinsulate™ vložkom za boljš zaščito pred mra-
zom 
Material: 100% Poliakril, podloga: 100% Poliester (Thinsulate™) 
Barve: črna 

Št.izd. KO-834 € 7,20

Elysee pletena kapa Marlon Thinsulate

Pletena kapa s 3M™ Thinsulate™ vstavki za dobro zaščito pred 
mrazom • neelastičen sprednji del, ki je primeren za oplemenitelnje v 
velikosti 9 x 4 cm •  ni primerna za vezenje 
Material:  100% poliakril Podloga: 100% poliester  (Thinsulate™) 
Barve: mornarsko modra 

Št.izd. KO-854 € 7,50

Myrtle Beach® pletena kapa MB7551 
Thinsulate

Topla pletena kapa s toplotno izolacijsko podloga Thinsulate™ • dvojno 
pletenje 
Material: zgornji del: 100 % poliakril,  
 vmesna podloga: 100 % poliester 
Barve: temno zelena 

Št.izd. KO-899 € 8,90

Vizwell® dobrovidna kapa

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 oranžna

Št.izd. KO-004 € 9,00

KapeSpodnja oblačila

NOVO

NOVO

K izdelku

K izdelku

K izdelku

K izdelku

K izdelku
K izdelku

K izdelku K izdelku

https://www.schloffer.si/cofra-bryne-termo-spodnja-t-majica
https://www.schloffer.si/cofra-bredik-termo-dolge-spodnje-hlace
https://www.schloffer.si/komplet-funkcijskega-spodnjega-perila
https://www.schloffer.si/staff-worker-thermo-nogavice-2-par-pak
https://www.schloffer.si/elysee-bodo-thinsulate-pletena-kapa
https://www.schloffer.si/elysee-pletena-kapa-marlon-thinsulate
https://www.schloffer.si/myrtle-beach-pletena-kapa-mb7551-thinsulate
https://www.schloffer.si/vizwell-dobrovidna-kapa
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Fristads® Dobrovidna zimska jakna 
4043 PP

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

Št.izd. FR-678 € 156,40

EN 342

EN ISO 20471

Fristads® dobrovidna T-majica dolg 
rokav 7457 THV

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® Standard 100 
certificirana 
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+)

Št.izd. FR-2253 € 62,10

50+

EN 13758-2

EN ISO 20471

Fristads® dobrovidne Stretch hlače 2705 PLU

Elastični vstavki ob straneh, v pasu in razkoraku • praktični in veliki žepi • 
D-obroček • dvojno ojačani šivi • večnamenski žep na hlačnici z zadrgo in za 
mobilni telefon • s CORDURA® ojačani žepi na kolenih • s CORDURA® ojačan 
spodnji del hlačnic • testirano in odobreno po EN 14404 skupaj s Fristads 
zaščito za kolena in EN ISO 20471 razred 2 • OEKO-TEX® certifikat 
Material: 80% poliester, 20% bombaž, odporen proti umazaniji  
 in olju, vodoodbojen, 300 g/m²; Zgornji material iz  
 65% poliestra, 35% bombaž; Stretch-Material 91% najlon,  
 9% elastan, Stretch- 250 g/m² 
Barve: mornarsko modra/rumena, črna/rumena,  
 mornarsko modra/oranžna, črna/rdeča 
Velikosti: 44-66  
Predpis: EN ISO 20471 razred 1, EN 14404 skupaj s Fristads zaščito za kolena

Št.izd. FR-0532 € 98,50

EN 14404

EN ISO 20471

Fristads® dobrovidne stretch pas hlače 
2712 PLU

Elastični vstavki ob straneh, v pasu in razkoraku • praktični in veliki 
žepi • D-obroček • dvojno ojačani šivi • večnamenski žep na hlačnici z 
zadrgo in za mobilni telefon • s CORDURA® ojačani žepi na kolenih • 
s CORDURA® ojačan spodnji del hlačnic • testirano in odobreno po 
EN 14404 skupaj s Fristads zaščito za kolena in EN ISO 20471 razred 2 
• OEKO-TEX® certifikat 
Material: 80% poliester, 20% bombaž, 300 g/m²;  
 Stretch-material 91% najlon, 9% elastan, 250 g/m² 
Barve: rumena/mornarsko modra, rumena/črna,  
 oranžna/mornarsko modra, rdeča/črna 
Velikosti: 44-66  
Predpis: EN ISO 20471 razred 2,  
 EN 14404 skupaj s Fristads zaščito za kolena

Št.izd. FR-0528 € 100,70

EN 14404

EN ISO 20471

Fristads® dobrovidna zaščitna oblačila

Fristads® dobrovidna jakna 4067 Green 
GPLU

Del kolekcije Fristads Green • trajnostna • skrita zadrga • prsni žep z 
zadrgo in držalo za osebno izkaznico • navpični prsni žep z zadrgo • 
2 sprednja žepa z zadrgo • nastavljive manšete • nastavljiv pas • po-
daljšan hrbtni del • preizkušeno in odobreno po EN ISO 20471 razred 
2 - velikost S razred 3 - velikosti M-5XL in 13758-2 UPF 40+ sončna UV 
zaščita • odobreno po 50 pranjih • primerno za industrijsko pranje po 
ISO 15797 • OEKO-TEX® certificirano 
Material: 70 % recikliran poliester, 30 % bio bombaž, 240 g/m² 
Barve: rumena/mornarsko modra, rumena/črna,  
 oranžna/mornarsko modra, oranžna/siva 
Velikosti: S-5XL  
Predpis: EN 13758-2 UPF 40+, EN ISO 20471 razred 2 (vel. S)  
 in razred 3 (vel. M-5XL)

Št.izd. FR-0536 € 103,90

50+

EN 13758-2

EN ISO 20471

Fristads® dobrovidne hlače 2651 Green 
GPLU

Del Fristads Green kolekcije • trajnostne • elastični vstavki v pasu • 
pokrit gumb spredaj • 2 prednja žepa • 2 zadnja žepa • dvojni ojačani 
šivi v razkoraku • zanka za kladivo • s CORDURA® materialom ojačan 
žep za meter z žepom za orodje, žep za pisala, gumb in zanka za nož • 
žep na hlačnici s pritisnim gumbom, žep s poklopcem in sprijemalnim 
zapiralom, D-obroč • s CORDURA®-materialom ojačan kolenski že z 
odpiranjem iz notranje strani • nastavitev višine kolenčnikov v kolens-
kih žepih • s CORDURA® materialom ojačani zaključki hlačnic • dolžina 
hlačnih se lahko podaljša za 5 cm ali skrajša za 3 cm, odvisno od veli-
kosti • preizkušene in odobrene v skladu z EN ISO 20471 Razred 2, EN 
14404 v povezavi s Fristads kolenskimi ščitniki in EN 13758-2 UPF 40+ 
Solar UV zaščita • odobreno 50 pranj • primerne za industrijsko pranje 
glede na ISO 15797 • OEKO-TEX® certificirane 
Material: 70 % recikliran Poliester, 30 % Bio-Bombaž, 240 g/m² 
Barve: rumena/mornarsko modra, rumena/črna,  
 oranžna/mornarsko modra, oranžna/siva 
Velikosti: 44-66  
Predpis: EN 13758-2 UPF 40+, EN ISO 20471 (razred 2),  
 EN 14404 v povezavi s Fristads kolenskimi ščitniki

Št.izd. FR-0540 € 85,70

50+

EN 13758-2

EN 14404

EN ISO 20471

GPLU – TRAJNOSTNO

narejeno iz organskega bombaža in poliestra iz recik-
liranih PET plastenk. Kolekcija Fristads Green je prva 
kolekcija oblačil na svetu z ekološko oznako, ki je pro-
izvedena na način, ki zmanjšuje vpliv na okolje.

NOVO

NOVO

K izdelku

K izdelku

K izdelku

K izdelku

K izdelku

K izdelku

https://www.schloffer.si/fristads-hi-vis-jacke-4067-green-gplu
https://www.schloffer.si/fristads-hi-vis-2651-green-gplu-hlace
https://www.schloffer.si/fristads-dobrovidna-zimska-jakna-4043-pp
https://www.schloffer.si/fristads-hi-vis-t-majica-dolgi-rokav-7457-thv
https://www.schloffer.si/fristads-dobrovidne-stretch-hlace-2705-plu
https://www.schloffer.si/fristads-dobrovidne-stretch-pas-hlace-2712-plu
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Kübler® Softshell jakna Reflectiq

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

Št.izd. KW-191 € 154,70

EN 14058

EN ISO 20471

Kübler® delovna jakna Reflectiq

Kroj, ki poudari obliko telesa • kontrastni elementi • CORDURA® 
ojačitve • Stretch vstavki • odsevni elementi • veliko praktičnih žepov 
• stoječi/ležeči ovratnik • podajšan hrbtni del • nastavljve manšete • 
ojačani obremenjeni deli • OEKO-TEX® Standard 100 certificirana 
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,  
 rumena/temno modra 
Velikosti: 44-64  Posebne velikosti: 24-30, 90-114 
Predpis: EN ISO 20471 (2)

Št.izd. KW-166 € 109,60

EN ISO 20471

Kübler® jopič Reflectiq

Prilegajoč kroj • kontrastni elementi • CORDURA®-ojačitve • elastični 
vstavki • odsevni elementi • praktični žepi • OEKO-TEX® Standard 100 
certificirana 
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,  
 rumena/temno modra 
Velikosti: XS-4XL  
Predpis: EN 14058 (2), EN ISO 20471 (1)

Št.izd. KW-204 € 84,20

EN 14058

EN ISO 20471

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 • OEKO-TEX® Standard 100 certificirana 
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 € 54,90

50+

EN 13758-2

EN ISO 20471

Kübler® zimska jakna Reflectiq

Prilegajoč kroj • zračna, vetro- in vodoodbojna • kontrastni elementi • 
CORDURA®-ojačitve • elastični vstavki • odsevni elementi • praktični 
žepi • OEKO-TEX® Standard 100 certificirana 
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-196 € 249,90

EN 343

EN ISO 20471

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 kolens-
ki ščitniki za delovne hlače • OEKO-TEX® Standard 100 certificirana 
Material: 50 % bombaž, 50 % poliester, 270 g/m²,  
 rdeča/črnar: 15 % bombaž, 85 % poliester, 270 g/m² 
Barve: rumena/antracit, oranžna/kobalt modra, oranžna/zelena,  
 oranžna/antracit, rdeča/črna, oranžna/temno modra,  
 rumena/temno modra 
Velikosti: 44-64  Posebne velikosti: 24-30, 90-114 
Predpis: EN ISO 20471 (2)

Št.izd. KW-171 € 86,10

EN ISO 20471

Kübler® dobrovidna zaščitna oblačila

K izdelku K izdelku

K izdelku

K izdelku

K izdelku

K izdelku

https://www.schloffer.si/kuebler-softshell-jakna-reflectiq
https://www.schloffer.si/kuebler-delovna-jakna-reflectiq
https://www.schloffer.si/kuebler-jopic-reflectiq
https://www.schloffer.si/kuebler-dobrovidna-t-majica-z-dolgimi-rokavi-reflectiq
https://www.schloffer.si/kuebler-zimska-jakna-reflectiq
https://www.schloffer.si/kuebler-pas-hlace-reflectiq
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COFRA® zimska jakna RESCUE

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™ Scot-
chlite™ odsevni trakovi • termično lepljeni šivi • nastavljive manšete • 
YKK® zadrge • OEKO-TEX® Standard 100 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)

Št.izd. WA-028 € 70,20

EN 342

EN 343

EN ISO 20471

COFRA® dobrovidna jakna Telsen 4v1

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

Št.izd. IT-590 € 64,90

EN 343

EN ISO 20471

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® Standard 100  
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

Št.izd. WA-053 € 57,80

EN 342

EN 343

EN ISO 20471

COFRA® dobrovidna softshell jakna 
Sideia

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® Standard 
100 certifikat 
Material: 100 % poliester + TPU mebran a, 300 g/m² 
Barve: rumena/mornarsko modra, oranžna/mornarsko modra 
Velikosti: S-4XL  
Predpis: EN ISO 20471 (3)

Št.izd. IT-592 € 42,00

EN ISO 20471

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 € 158,40

EN 343

EN ISO 20471

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

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. SI-0128 € 93,70

EN ISO 20471

Sioen® dobrovidna zaščitna oblačilaCofra® dobrovidna zaščitna oblačila

EN 343

EN ISO 20471

SIOEN® dobrovidna dežna jakna Belvill

100 % vodotesnost • vetrotesna • zračna • elastična • brez hrupa • zelo 
lahka • Mesh podloga v predelu telesa in poliamid podloga v rokavih • 
v notranjosti prevleka, ki absorbira vlago • prezračevanje pod pazduho 
preprečuje lepljiv občutek • skrita kapuca v ovratniku • s poklopcem in 
pritiskači pokrita zadrga • 2 našita žepa • elastika na koncih rokavov • 
zaključki rokakov nastavljivi s pritiskači • hrbtna dolžina 85 cm pri 
vel. L • notranja podloga: Mesh v predelu telesa in poliamid v rokavih 
Material: Siopor® Regular: 100 % Poliester tkanina,  
 PU prevleka, 155 g/m² 
Barve: rumena/mornarsko modra, oranžna/mornarsko modra 
Velikosti: S-3XL  
Predpis: EN ISO 20471 (3), EN 343 (3/3)

Št.izd. SI-0121  

prej € 58,50

€ 46,80

PONUDBA

EN 343

EN ISO 20471

SIOEN® Dobrovidne dežne hlače Norvill

100 % vodotesne • vetrotesne • izjemno zračne • elastičen pas • 
zelo lahke • varjeni šivi • ne povzročajo hrupa • elastičen trak v pasu, 
pritiskači na zaključkih hlačnic omogočajo individualno nastavitev ob-
sega za najvišje udobje • podloga iz Nylnet poliamida za večje udobje 
Material: 100 % Poliester tkanina s 100 % PU prevleko, 155 g/m² 
Barve: rumena/mornarsko modra, oranžna/mornarsko modra 
Velikosti: S-3XL  
Predpis: EN ISO 20471 (1) EN 343 (3/3)

Št.izd. SI-0123  

prej € 35,90

€ 28,70

PONUDBA

K izdelku

K izdelku
K izdelku

K izdelku

K izdelku K izdelku

K ponudbi

K ponudbi

https://www.schloffer.si/cofra-zimska-jakna-rescue
https://www.schloffer.si/cofra-dobrovidna-jakna-telsen-4-v-1
https://www.schloffer.si/cofra-dobrovidne-pas-hlace-safe
https://www.schloffer.si/cofra-dobrovidna-softshell-jakna-sideia
https://www.schloffer.si/sioen-dobrovidna-zimska-jakna-4-v-1-powell
https://www.schloffer.si/sioen-sepp-dobrovidna-softshell-jakna-malden
https://www.schloffer.si/sioen-dobrovidna-dezna-jakna-belvill
https://www.schloffer.si/sioen-dobrovidne-dezne-hlace-norvill
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Vizwell dobrovidna delovna jakna

Izjemno trpežna dobrovidna zaščitna jakna • zračna • 2 prsna žepa, 
eden s skritim žepom za ID kartico • zadrga z zaščito • z gumbi nastav-
ljive 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)

Št.izd. WA-2604 € 50,40

EN ISO 20471

Dobrovidna pilotska jakna

Vetro- in vodotesna • snemljivi rokavi (se lahko nosi kot jopič) • snem-
ljiva 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)

Št.izd. WI-195 € 49,30

EN 343

EN ISO 20471

Vizwell dobrovidne pas hlače

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)

Št.izd. WA-2606 € 46,90

EN ISO 20471

Dobrovidna softshell jakna Atanas

Softshell material je vetro- in vodotesen ter zračen zaradi 3 slojnega 
laminata • robustna YKK® prednja zadrga s poklopcem • visoko odpor-
na na obrabo, robusten Softshell material • toplotno pritrjeni odsevni 
trakovi, brez dodatnih šivov • odsevni material na prednji strani, hrbtu, 
ramenih in rokavih • udbnja za nošnjo zaradi flisa na notranji strani • 
s sprijemalom nastavljivi zaključki rokavov • nastavljiv obseg pasu • 
snemljivi rokavi, se lahko nosi kot jopič • nastavljiva in snemljiva kapu-
ca • 2 stranka žepa z zadrgo • 1 prsni žep • 1 notranji žep 
Material: 100 % Poliester, 3 slojni laminat Softshell,  
 Vodni stolpec: 5.000 mm 
Barve: oranžna/rumena 
Velikosti: S-4XL  
Predpis: EN ISO 13688, EN ISO 20471 (Razred 3)

Št.izd. WA-2619 € 85,80

EN ISO 20471 EN 13034

EN 343

EN 61482-1-2

EN 1149

EN ISO 11611

EN ISO 11612

EN ISO 20471

SI-250 
SIOEN® Kapuze Lopra mit 
Störlichtbogenschutz

Multinorm  oblačilaDobrovidna oblačila

SIOEN® Multinorm Softshell jakna 
Playford

Z zaščito pred električnim oblokom • športni izgled • enostavno 
vzdrževanje • troslojna softshell tkanina z dobro vodoodpornostjo • 
vetrotesna • zanka za napravo za detekcijo plinov • zaključki roka-
vov nastavljivi s sprijemalom • 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: XS-5XL  
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 € 204,80

EN 13034

EN 14058

EN 61482-1-2

EN 1149

EN ISO 11611

EN ISO 11612

EN ISO 14116

EN ISO 20471

COFRA® Multinorm jakna Hazard

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 sprijemal-
nim zapiralom nastavljiv pas in zaključki rokavov • hitro odpiranje • 
OEKO-TEX certificirana 
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. IT-641 € 68,90

EN 13034

EN 61482-1-2

EN 1149

EN ISO 11611

EN ISO 11612

COFRA® Multinorm pas hlače Ring

Multinorm hlače z zaščito pred električnim oblokom stopnja 1 • 2 zad-
nja 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 certificirane 
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. IT-640 € 52,80

EN 13034

EN 61482-1-2

EN 1149

EN ISO 11611

EN ISO 11612

SIOEN® Multinorm dobrovidna dežna jakna 
Torvik

Visok ovratnik • možnost namestitve kapuce • pokrita YKK zadrga • prsni žep • 2 
stranska žepa • 2 žepa za mobilno napravo za detekcijo plina • napoleon žep • okrogli 
rokavi • elastična vrvica • podaljšan hrbtni del • ognjevarni dobrovidni trakovi • 
dolžina hrbta 85 cm (L) • brez podloge • lahko se kombinira s podlogo iz flisa Troston 
Material: Siopor® Excell: 3-slojna tkanina: Dobby Ripstop poliester 
 tkanina (&AST) + zračna prevle ka FR PU  + pletena FR-tkanina; 280 g/m² 
Barve: rumena/mornarsko modra, oranžna/mornarsko modra, rumena/siva 
Velikosti: S-3XL  
Predpis: IEC 61482-2 : 2018 APC1 - ATPV 9.1 cal/cm², EN ISO 11612 : 2015 / A1 A2  
 B1 C1 E1 F1, EN ISO 11611 : 2015 / Razred 1 - A1 A2, EN 1149-5 : 2018,  
 EN 13034 : 2005 + A1 : 2009 Tip PB [6], EN ISO 20471 : 2013 + A1 2016 /  
 Razred 3, EN 343 : 2019 / Razred 4-4-X, EN ISO 13688 : 2013

Št.izd. SI-246 + Barva € 235,20

NOVO

K izdelku

K izdelku

K izdelku

K izdelku

K izdelku

K izdelku

K izdelku

K izdelku

https://www.schloffer.si/vizwell-dobrovidna-delovna-jakna
https://www.schloffer.si/dobrovidna-pilotska-jakna
https://www.schloffer.si/vizwell-dobrovidne-pas-hlace
https://www.schloffer.si/dobrovidna-softshell-jakna-atanas
https://www.schloffer.si/sioen-multinorm-softshell-jakna-playford
https://www.schloffer.si/cofra-multinorm-delovna-jakna-hazard
https://www.schloffer.si/cofra-multinorm-pas-hlace-ring
https://www.schloffer.si/sioen-multinorm-dobrovidna-dezna-jakna-torvik


4544
Alle Preise exkl. 20 % MwSt. | Bei Bekleidung und Schuhen können Übergrößenzuschläge anfallen. 

Profitieren Sie von Staffelpreisen und noch mehr Produkten unter www.schloffer.eu.

Sicherheitsschuhe S3S3  zaščitni čevlji z membrano

45

Grisport® Breeze (S3)

Športna lahka 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

Št.izd. GR-012 € 81,10

Grisport® Wind (S1P)

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

Št.izd. GR-013 € 78,80

Atlas® Flash 3205 XP BOA (S1P) ESD

Zelo zračni zaradi aktiv-X® funkcijske podloge in mrežastih vstavkov 
• BOA® - sistem zapiranja • odsevni trakovi • zgornji del ojačan s 
karbonskimi vlakni • 3D blažilni sistem • ESD certificirani • primerni za 
ortopedske vložke 
Material: Mesh-zgornji material   
Velikosti: 36-49 Širina: 10 
Predpis: EN 20345 S1P SRC, ÖNORM Z 1259 
Zaščita: aluminijasta kapa, tekstilni vmesni podplat

Št.izd. AT-546 € 129,40

Grisport® Rush (S3) ESD

Športna lahka zaščitna obutev • proti obrabi odporen zgornji material 
• Cross podplat za dober oprijem na vseh površinah • vodoodporni • 
ESD certificirani • odsevni elementi 
Material: proti obrabi odporni usnje ni 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

Št.izd. GR-014 € 89,70

COFRA® Touchdown (S3)

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. IT-621 € 115,30

Atlas® GTX 6205 XP (S3)

GORE-TEX® funkcijska podloga • Neon odsevni trakovi • s karbonskimi 
vlakni ojačan sprednji del čevlja • MPU® INNOFLEX sistem s 3D blažil-
nim sistemom • primerni za ortopedske vložke 
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

Št.izd. AT-088 € 142,20

Atlas® Flash 1300 (S1) ESD

Alu-tec® aluminijasta kapa • 3D blažilni sistem • zelo zračni zaradi 
aktiv-X® funkcijske podloge in mrežastih vstavkov • ESD-certificirani 
• MPU® INNOFLEX sistem podplatov podpira nogo uporabnika v 
katerikoli fazi gibanja 
Material: Mesh zgornji material 
Podplat: PU 
Velikosti: 36-49 Širina: 10, 12 
Predpis: EN ISO 20345 S1 SRC, ÖNORM Z 1259 
Zaščita: aluminijasta kapa

Št.izd. AT-835 € 110,30

Zaščitni čevlji za celo leto

Vse cene brez 22 % DDV | Pri večjih velikostih oblačil in obutve so možna doplačila. 
Profitirajte s količinskimi popusti in še več izdelki na www.schloffer.si

VODOODPORNOST, ZRAČNOST, 
VETROODPORNOST 
Naloga membrane GORE-TEX® je vzdrže-

vati mikroklimo telesa tudi pri dežju, vetru 

in znojenju ter s tem nuditi uporabniku 

dolgotrajno udobje. To dosežemo z več kot 

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

manjše od kapljice vode in še vedno prib-

ližno 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® ab-

solutno odporni proti vetru in tako prepreču-

jejo tako imenovani “učinek mrzlice vetra”.

GORE-TEX®

45
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https://www.schloffer.si/grisport-breeze-s3
https://www.schloffer.si/grisport-wind-s1p
https://www.schloffer.si/atlas-flash-3205-xp-boa-s1p-esd
https://www.schloffer.si/grisport-rush-s3-esd
https://www.schloffer.si/cofra-touchdown-s3
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https://www.schloffer.si/atlas-flash-1300-s1-esd


4746
Alle Preise exkl. 20 % MwSt. | Bei Bekleidung und Schuhen können Übergrößenzuschläge anfallen. 

Profitieren Sie von Staffelpreisen und noch mehr Produkten unter www.schloffer.eu.

Sicherheitsschuhe S3Sicherheitsschuhe S3

47

Atlas® SL535 XP (S3) ESD

Nadkapa • 3D blažilni sistem • aktiv-X funkcijska podloga • Klima-Kom-
fort® vložek • dobrovidni vstavki • ESD certificirani • MPU® INNOFLEX-
sistem • primerni za ortopedsko predelavo 
Material: Vodoodporno usnje 
Podplat: PU 
Velikosti: 36-49 Širina: 10 
Predpis: EN ISO 20345 S3 SRC, ÖNORM Z 1259 
Zaščita: jeklena kapa, tekstilni vmesni podplat

Št.izd. AT-966 € 102,00

Sixton® Dynamic Bau (S3)

Podloga DUALMICRO • visokokakovostno goveje usnje, proizvedeno 
v Italiji • patentiran sistem dinamične podpore pete HC-Control zago-
tavlja 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 
Predpis: EN ISO 20345 S3 SRC, ÖNORM Z 1259 
Zaščita: jeklena kapa, jeklen vmesni podplat

Št.izd. SX-100 € 79,90

Atlas® Anatomic Bau 560 XP (S3)

XP® protivbodni tekstilni vmesni podplat • 3D- blažilni sistem • 
vodoodporno usnje • nadkapa • odsevni elementi • aktiv-X funkcijska 
podloga • primerni za ortopedske vložke 
Material: vodoodporno usnje 
Podplat: PU 
Velikosti: 36-49 Širina: 10 
Predpis: EN ISO 20345 SRC, ÖNORM Z 1259 
Zaščita: jeklena kapa, tekstilni vmesni podplat

Št.izd. AT-972 € 89,90

Sixton® Land (S3)

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

Št.izd. SX-011 € 68,50

S3 Zaščitni čevlji za gradbince

Vse cene brez 22 % DDV | Pri večjih velikostih oblačil in obutve so možna doplačila. 
Profitirajte s količinskimi popusti in še več izdelki na www.schloffer.si

    TESTIRAJTE
NOVI  STANDARD 
            na gradbišču

zamenljiv vložek

337

italijansko usnje

VISOKOKAKOVOSTNO
GOVEJE USNJE

odlično prileganje

dodatna ŠIRINA

notranja podloga odporna proti obrabi

patentiran podporni sistem
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https://www.schloffer.eu/sixton-dynamic-bau-s3
https://www.schloffer.eu/sixton-dynamic-bau-s3
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https://www.schloffer.si/sixton-dynamic-bau-s3
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https://www.schloffer.si/sixton-land-s3-src
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Alle Preise exkl. 20% MwSt. 

Profitieren Sie von Staffelpreisen und noch mehr Produkten unter www.schloffer.eu.

Atlas® Flash 8255 XP (S3) BOA ESD

XP® tekstilni vmesni podplat • alu-tec® aluminijasta kapa • Boa® Fit 
sistem • 3D- blažilni sistem • aktiv-X funkcijska podloga 
Material: Sportline-zgornji material 
Podplat: PU 
Velikosti: 36-49 Širina: 10 
Predpis: EN ISO 20345 S3 SRC, ÖNORM Z 1259 
Zaščita: aluminijasta kapa, tekstilni vmesni podplat

Št.izd. AT-977 € 133,00

Sixton® Labrador (S3)

Maščeno Nubuk Hydro usnje  • tkaina z visoko odpornostjo na trgan-
je • Blowfit notranji podplat - zračni in udobni • Dynamic HC-Control • 
Stabilactive • DUALMICRO • 3D-Air notranja podloga 
Material: maščeno Nubuk  Hydrotech usnje 
Podplat: guma 
Velikosti: 36-48 Širina: 10 
Predpis: EN ISO 20345 S3 SRC 
Zaščita: plastična kapa, tekstilni vmesni podplat

Št.izd. SX-043 € 75,90

Sixton® TEMPRA High (S3) ESD green

Dynamic HC-Control • anatomski, zračen QRS02 GREEN vložek izde-
lan iz trpežne tkanine z reciklirano peno • ESD • brez kovinskih delov 
Material: Mikrovlakna, velur usnje, Podloga: 3D Green Air 320 gr. 
Podplat: PU 
Velikosti: 36-48 Širina: 11 
Predpis: EN ISO 20345 S3 SRC 
Zaščita: kapa iz steklenih vlaken, tekstilni vmesni podplat

Št.izd. SX-044 € 107,80

Atlas® Runner 45 (S1P) ESD

Moda se sreča s funkcionalnostjo • protivbodni podplat • 3D-blažilni sistem • aktiv-X 
funkcijska podloga • clima-stream® koncept • ESD • 100 % tkan in brezšiven zgornji 
material • RUN-3-sistem podplata • primerni za ortopedske vložke 
Material: LIGHT-KNIT-zgornji material 
Velikosti: 36-48  
Predpis: EN ISO 20345 S1P SRC, ÖNORM Z 1259 
Zaščita: jeklena kapa

Št.izd. AT-310 + Barva € 109,90

S1P | S3 zaščitni čevlji - novosti

Vse cene brez 22 % DDV | Pri večjih velikostih oblačil in obutve so možna doplačila. 
Profitirajte s količinskimi popusti in še več izdelki na www.schloffer.si
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RESOLUTE GREEN -  
Evolucija koncepta Resolute System 

Technology: udobje in zaščitne lastnosti 
linije Resolute v kombinaciji z uporabo 
najboljših komponent iz recikliranega 

materiala. 

Dinamični material D30® v vmesnem podplatu 
absorbira in duši udarno energijo pri vsakem 

gibu - z nadzorovano stabilnostjo in optimalnim 
blaženjem za občutno manj utrujajoče delo. 

Ergonomska dinamična HC nadzorna stabiliza-
cija pete varno objame peto, zagotavlja dober 

položaj stopala in podpira gleženj med stranski-
mi gibi. 

StabilActive Support stabilizator srednjega 
dela stopala podpira naravno gibanje stopala, 

zagotavlja udobje in povečuje stabilnost.

NOVO

NOVO

NOVO

NOVO
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Sixton® Ortles (S3)

3D Air podloga • blow-fit vložek, zračni in udobni • samočistilni Vi-
bram® podplat • podpira naravno gibanje stopala • vodoodporni zaradi 
HDry®- tehnologije • dynamic Control petni del 
Material: tkanina iz mikrovlaken odporna na trganje, nadkapa iz PU 
Podplat: guma, PU 
Velikosti: 38-48 Širina: 11 
Predpis: EN ISO 20345 S3 HRO WR HI SRC 
Zaščita: aluminijasta kapa, tekstilni vmesni podplat

Št.izd. SX-022 € 109,60

Sixton® Ortisei (S3)

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: tkanina iz mikrovlaken odporna na trganje, nadkapa iz PU 
Podplat: guma, PU 
Velikosti: 38-48 Širina: 11 
Predpis: EN ISO 20345 S3 HRO WR HI SRC 
Zaščita: aluminijasta kapa, tekstilni vmesni podplat

Št.izd. SX-023 € 114,20

Sixton Lavaredo (S3)

Podloga: Primaloft® • Podplat Vibram® FIRE & ICE • nadkapa • 
Samočistilni podplat • Dual insulation - podplat iz trpežnega filca z alu-
minijasto 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: tkanina iz mikrovlaken odporna na trganje, nadkapa iz PU 
Podplat: guma, PU 
Velikosti: 38-48 Širina: 11 
Predpis: EN ISO 20345 S3 HRO HI WR CI SRC 
Zaščita: aluminijasta kapa, tekstilni vmesni podplat

Št.izd. SX-992 € 133,00

Atlas® GTX 563 (S3)

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

Št.izd. AT-084 € 135,50

Atlas® GTX 745 XP (S3)

GORE-TEX® funkcijska podloga • vodotesna in zračna membrana • 
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. AT-052 € 134,80

Atlas® GTX 985 BOA XP (S3)

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

Št.izd. AT-798 € 174,00

Atlas® GTX 535 XP (S3)

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 
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. AT-361 € 141,40

GORE-TEX®  zimski zaščitni čevljiHDry® zimski zaščitni čevlji | z Vibram® podplatom

Sixton® Eldorado HDry (S3)

Polnovredno Anilina Hydrotech usnje • potizdrsen podplat iz Vibram® 
PU, odporen do 300°C • vodotesni zahvaljujoč HDry® membrani • 
ergonomski zamenljiv Blow-fit 2.0 vložek • okrepitev pete Dynamic 
Control 
Material: polnovredno Anilina Hydrotech usnje 
Podplat: guma, PU 
Velikosti: 38-48 Širina: 11 
Predpis: EN ISO 20345 S3 HRO HI WR SRC 
Zaščita: plastična kapa, tekstilni vmesni podplat

Št.izd. SX-042  

prej € 119,50

€ 95,60

PONUDBA

Vse cene brez 22 % DDV | Pri večjih velikostih oblačil in obutve so možna doplačila. 
Profitirajte s količinskimi popusti in še več izdelki na www.schloffer.si
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Sixton® Terranova (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

Št.izd. SX-017 € 138,50

Sixton® Stelvio Polar (S3)

Primaloft notranja podloga • Vibram® podplat • vodotesni zaradi 
HDry® membrane • dual insulation vložek • dynamic Control ojačitev 
pete • protizdrsen podplat Vibram® PU guma, 300°C 
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

Št.izd. SX-009 € 113,90

Sixton® škorenj Rotor BOA (S3)

BOA® sistem zapiranja • zračna in antibakterijska podloga • vložek iz 
filca z aluminijastim premazom • ergonomična notranjost • Vibram® 
Arctic Grip podplat 
Material: polnovredno us nje Hydrotech tkanina 
Podplat: guma 
Velikosti: 38-48  
Predpis: EN ISO 20345 S3 HRO HI CI SRC 
Zaščita: plastična kapa, jeklen vmesni podplat

Št.izd. SX-030 € 170,40

Atlas® Anatomic Bau 825 XP (S3)

Termoizoliran spodnji del čevlja • grob profil • nadkapa • 3D-blažilni 
sistem • Klima Komfort® vložek • primerni za ortopedske vložke 
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

Št.izd. AT-043 € 113,40

Atlas® Anatomic Bau 822 XP (S3)

Termoizoliran spodnji del čevlja • grob profil • nadkapa • 3D-blažilni 
sistem • Klima Komfort® vložek • primerni za ortopedske vložke 
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

Št.izd. AT-066 € 103,80

Atlas® XR GTX 945 XP Thermo (S3)

XP® vmesni podplat brez kovinskih delov • GORE-TEX®  funkcionalna 
podloga • vezalke s stransko zadrgo za udobnejše obuvanje in sezu-
vanje • alu-tec® aluminijasta kapa • podloga iz umetnega krzna • 3D 
blažilni sistem • vodoodporno usnje • nadkapa • podplat z grobim 
profilom • XR® tehnologija podplatov 
Material: vodoodporno usnje, podloga iz umetnega krzna 
Podplat: PU 
Velikosti: 36-49 Širina: 10 
Predpis: EN ISO 20345 S1 CI SRC, ÖNORM Z 1259 
Zaščita: aluminijasta kapa, tekstilni vmesni podplat

Št.izd. AT-932 € 153,10

Sixton® Montana HDry (S3)

Samočistilni profil z visoko odpornostjo proti zdrsu • podplat iz 
dvokomponentnega PU • dvojna podloga • izjemno lahka plastična 
zaščitna kapica • Dynamic HC Control ojačitev pete • stabil Active • 
protizdrsna DUALMICRO podloga • SRC • HDry-membrana • primerni 
za ortopedske vložke 
Material:  Dakar nubuk usnje 
Podplat: PU 
Velikosti: 38-48 Širina: 11 
Predpis: EN ISO 20345 S3 WR SRC, ÖNORM Z 1259 
Zaščita: plastična kapa, tekstilni vmesni podplat

Št.izd. SX-999 € 109,90

Zimski zaščitni škornjiZimski zaščitni čevlji za gradbince

Atlas® Anatomic Bau 845 XP (S3)

Grob profil • termoizoliran spodnji del čevljev • nadkapa • 3D blažilni 
sistem • aktiv-X funkcijska podloga • Klima Komfort® vložek • primerni 
za ortopedske vložke % 
Material: vodoodporno usnje, krznena podloga 
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. AT-056  

prej € 104,40

€ 83,50

PONUDBA

Vse cene brez 22 % DDV | Pri večjih velikostih oblačil in obutve so možna doplačila. 
Profitirajte s količinskimi popusti in še več izdelki na www.schloffer.si
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COFRA® Bering (S3)

Aluminizirana Filz-WIN THERM® podloga • zatesnjeni šivi • izolaci-
ja THINSULATE™ B600 • COLD BARRIER ležišče noge • APT vmesni 
podplat • COLD Defender podplat odporen na nizke temperature 
do -25 °C in toplotno odporne do +300 °C (1 minutni stik) 
Material: vodoodbojno usnje  
Podplat: PU/nitril 
Velikosti: 39-47 Širina: 11 
Predpis: EN ISO 20345 S3 CI WR SRC 
Zaščita: plastična kapa, tekstilni vmesni podplat

Št.izd. IT-026 € 107,20

COFRA® Liberia (S3)

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: 11 
Predpis: EN ISO 20345 S3 CI 
Zaščita: plastična kapa, tekstilni vmesni podplat

Št.izd. IT-333 € 69,50

COFRA New Barents (S3)

Podloga iz umetnega krznja za dobro absorpcijo vlage. 
Material: vodoodbojno stisnjeno us nje 
Podplat: PU 
Velikosti: 36-48 Širina: 11 
Predpis: EN ISO 20345 S3 CI SRC, kapa iz steklenih vlaken, APT-
vmesni podplat 
Zaščita: kapa iz steklenih vlaken, tekstilni vmesni podplat

Št.izd. IT-487 € 49,50

Zimski škornji Wilhelm (S3)

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

Št.izd. IT-490 € 51,10

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

Št.izd. WE-123 € 152,60

COFRA® Safest oranžni (S5)

Zaščitni škornji iz COLD DEFENDER PU: dobra hladna izolacija 
do -25°C • notranja podloga iz 100% poliestra • 100% brez kovinskih 
delov • odporni na ogljikovodikove snovi in slano vodo • protizdrsen 
podplat 
Material: PU 
Podplat: PU 
Velikosti: 39-48 Širina: 12 
Predpis: EN ISO 20345 S5 CI SRC 
Zaščita: kapa iz steklenih vlaken, tekstilni vmesni podplat

Št.izd. IT-042 € 68,80

Dunlop® Škornji (S5)

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. WE-045 € 24,60

Zaščitni škornji S5Zimski zaščitni škornji

COFRA® Thermic (S5) škornji, oranžni

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  

prej € 89,40

€ 71,50

PONUDBA

Vse cene brez 22 % DDV | Pri večjih velikostih oblačil in obutve so možna doplačila. 
Profitirajte s količinskimi popusti in še več izdelki na www.schloffer.si

K ponudbi
K izdelku

K izdelku

K izdelku

K izdelku K izdelku

K izdelku
K izdelku

https://www.schloffer.si/cofra-bering-s3
https://www.schloffer.si/cofra-liberia-s3
https://www.schloffer.si/cofra-new-barents-s3-ci-src
https://www.schloffer.si/zimski-skornji-wilhelm-s3
https://www.schloffer.si/gradbeni-skornji-dunlop-purofort-thermo
https://www.schloffer.si/cofra-safest-oranzni-s5
https://www.schloffer.si/gradbeni-skornji-dunlop-s5
https://www.schloffer.si/cofra-thermic-s5-skornji-oranzni
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Vse cene brez 22 % DDV      

Profitirajte s količinskimi popusti in še več izdelki na www.schloffer.si

EN 388

EN 511

Gebol® Winter Grip rokavice

Brezšivne, srednje pletene akrilne rokavice, brušene • prevleka iz lateks pene 
s peščeno prevleko • optimalno prileganje in visoko udobje pri nošnji • zelo 
dober oprijem • prevleka, ki odbija vlago • primerne za vse dejavnosti v hladnih 
temperaturah 
Material: brezšivno akrilno pletenje, prevleka iz lateks pene 
Predpis: EN 388:2016 (2 1 3 1 X), EN 511 (X 2 X), Kat. ll 
Pakiranje: Paket = 12 Parov, Karton = 72 Parov

Št.izd. Velikost Cena / Enota

AB-040985 Velikost 8 € 3,26 /Par

AB-040986 Velikost 9 € 3,26 /Par

AB-040987 Velikost 10 € 3,26 /Par

AB-040988 Velikost 11 € 3,26 /Par

Kartonska cena po povpraševanju

EN 388

EN 511

Zimske rokavice Freeze Grip

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

Št.izd. Velikost Cena / Enota

AB-040317 Velikost 9 € 4,91 /Par

AB-040318 Velikost 10 € 4,91 /Par

AB-040319 Velikost 11 € 4,91 /Par

AB-040315 Velikost 12 € 4,91 /Par

Kartonska cena po povpraševanju

EN 388

EN 511

Gebol® Winter Extreme rokavice

Brezšivne zimske rokavice z dvojnim premazom iz lateksa s peščeno prevleko • 
prevleka odbija vodo in olja • dvojni material dodatno greje vaše roke • varen 
oprijem, tudi na gladkih predmetih • izjemno prileganje za dejavnosti v hladnih 
temperaturah 
Material: Brezšivno poliester pletenje, lateks prevleka, podloga: 100% Akril 
Predpis: EN 388:2016 (2 2 3 2 X), EN 511 (X 2 X), Kat. ll 
Pakiranje: Paket = 6 Parov, Karton = 36 Parov

Št.izd. Velikost Cena / Enota

AB-040982 Velikost 9 € 5,55 /Par

AB-040983 Velikost 10 € 5,55 /Par

AB-040984 Velikost 11 € 5,55 /Par

Kartonska cena po povpraševanju

EN 388

EN 511

X-tra Flex Thermo

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

Št.izd. Velikost Cena / Enota

AB-049640 Velikost 9 € 3,52 /Par

AB-049641 Velikost 10 € 3,52 /Par

AB-049642 Velikost 11 € 3,52 /Par

Kartonska cena po povpraševanju

EN 388

EN 511

EUREKA® Double Shell Nitrile Cut 1310-5

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. Velikost Cena / Enota

AB-040140 Velikost 8 € 9,00 /Par

AB-040141 Velikost 9 € 9,00 /Par

AB-040142 Velikost 10 € 9,00 /Par

AB-040143 Velikost 11 € 9,00 /Par

Kartonska cena po povpraševanju

Zimske rokavice - delno prevlečene | Protivrezne zaščitne rokavi-
ceZimske rokavice - delno prevlečene

EN 388 EN 407 EN 511

ATG® MaxiTherm 30-201

Brezšivno pletene zimske rokavice • robustna in elastična delna prevleka iz naravnega 
kavčuka na poliakrilni/poliestrski podlogi • odličen oprijem na suhih in mokrih površinah • 
hrapava podloga je mehka in udobna ter ohranja roke tople tudi pri nizkih temperaturah • 
izjemno prileganje in izjemna elastičnost • anatomska zasnova zmanjšuje utrujenost rok • 
Flat-Dipping tehnologija zagotavlja večjo zračnost in manj znojenja • nudi zaščito pred 
kratkotrajno kontaktno vročino do 250 °C • certificirane glede na OEKO-TEX® 100 predpis 
Material: Poliakril/Poliester, prevleka iz naravnega lateksa 
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

Št.izd. Velikost Cena / Enota

AB-040552 Velikost 8 € 5,32 /Par

AB-040551 Velikost 9 € 5,32 /Par

AB-040550 Velikost 10 € 5,32 /Par

AB-040553 Velikost 11 € 5,32 /Par

Kartonska cena po povpraševanju

EUREKA® Double Shell Nitrile zimske roka-
vice

najvišja zaščita pred mrazom 4 • nitrilna prevleka za popoln oprijem v oljnih po-
gojih • 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
VP: Pack à 6 Par, Überkarton à 60 Par

Št.izd. Velikost Cena / Enota Cena / Enota

AB-040116 Velikost 8 € 6,10 /Par € 4,58 /Par

AB-040117 Velikost 9 € 6,10 /Par € 4,58 /Par

AB-040118 Velikost 10 € 6,10 /Par € 4,58 /Par

AB-040119 Velikost 11 € 6,10 /Par € 4,58 /Par

Kartonska cena po povpraševanju

PONUDBA

Aktualne cene na spletni strani www.schloffer.si

                  Ali žeite izkoristiti dodatne popuste in številne druge ugodnosti? 
Registrirajte se kot poslovna stranka. Naši svetovalci vam bodo z veseljem 
pomagali. 

K izdelku

K izdelku K izdelku

K izdelku

K izdelku

K izdelku

K ponudbi

https://www.schloffer.si/gebol-winter-grip-rokavice
https://www.schloffer.si/zimske-rokavice-freeze-grip
https://www.schloffer.si/gebol-winter-extreme-rokavice
https://www.schloffer.si/x-tra-flex-rokavice
https://www.schloffer.si/eureka-double-shell-nitrile-cut-1310-5
https://www.schloffer.si/atg-maxitherm-30-201
https://www.schloffer.si/eureka-double-shell-nitrile-zimske-rokavice
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Profitirajte s količinskimi popusti in še več izdelki na www.schloffer.si

EN 388

EN 511

EUREKA® zimska rokavica MF Nordic Win-
ter

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. Velikost Cena / Enota

AB-040111 Velikost 7 € 22,05/Par

AB-040112 Velikost 8 € 22,05/Par

AB-040113 Velikost 9 € 22,05/Par

AB-040114 Velikost 10 € 22,05/Par

AB-040115 Velikost 11 € 22,05/Par

Kartonska cena po povpraševanju

EN 388

Vozniške rokavice X-Cellent Thinsulate®

Topla 3M™ Thinsulate podloga • polnovredno kozje usnje in robustna najlon 
zunanja tkanina • dobra mehanska zaščita • visok občutek pri delu 
Material: 1A Kozje usnje 
Predpis: EN 388:2016 (2 0 1 2 X) 
Pakiranje: Paket = 10 Parov, Karton = 60 Parov

Št.izd. Velikost Cena / Enota

AL-056041 Velikost 10 € 4,91 /Par

Kartonska cena po povpraševanju

EN 388

Polnovredno usnje HI-VIS

Gumirano fluorescentno zeleno zapestje • fluorescentno oranžna hrbtna stran 
• dobrovidni trakovi 
Material: polnovr. goveje usnje, pribl. 1,2 mm debelo, podloženo 
Predpis: EN 388 (1 1 3 1) 
Pakiranje: Paket = 12 Parov, Karton = 60 Parov

Št.izd. Velikost Cena / Enota

AL-030230 Velikost 10 € 3,46 /Par

Kartonska cena po povpraševanju

EN 388

Zimske rokavice Premium Insu

Goveje polnovredno usnje, kazalec iz polnovrednega usnja • topla bombažna 
podloga • elastika na hrbtni strani 
Material: polnovredno usnje, bombažni hrbtni del 
Predpis: EN 388:2016 (2 1 3 2 X), Kat. ll 
Pakiranje: Paket = 12 Parov, Karton = 60 Parov

Št.izd. Velikost Cena / Enota

AL-054070 Velikost 11 € 3,60 /Par

Kartonska cena po povpraševanju

EN 388

Finopletene rokavice Therm-Lite

Brezšivne finopletene rokavice z lateks prevleko • odbijajo tekočine • dober 
oprijem • zelo udobne pri nošnji zaradi velike vsebnosti bombaža 
Material: lateks prevleka  70 % bo mbaž/30 % elastan 
Predpis: EN 388:2016 (2 1 3 1 X), Kat. ll 
Pakiranje: Paket = 12 Parov, Karton = 120 Parov

Št.izd. Velikost Cena / Enota

AB-050881 Velikost 9 € 2,22 /Par

AB-050882 Velikost 10 € 2,22 /Par

AB-050883 Velikost 11 € 2,22 /Par

Kartonska cena po povpraševanju

EN 388

EUREKA® Assembly Nitrile 2 15-1

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. Velikost Cena / Enota

AB-040182 Velikost 7 € 3,19 /Par

AB-040183 Velikost 8 € 3,19 /Par

AB-040184 Velikost 9 € 3,19 /Par

AB-040185 Velikost 10 € 3,19 /Par

AB-040186 Velikost 11 € 3,19 /Par

Kartonska cena po povpraševanju

EN 388

EUREKA® Cool SupraCoat 13-3

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

Št.izd. Velikost Cena / Enota

AB-040145 Velikost 7 € 5,94 /Par

AB-040146 Velikost 8 € 5,94 /Par

AB-040147 Velikost 9 € 5,94 /Par

AB-040148 Velikost 10 € 5,94 /Par

AB-040149 Velikost 11 € 5,94 /Par

Kartonska cena po povpraševanju

EN 388

EUREKA® General Nitrile 13-4

Prvovrstna prevleka iz nitrilne pene • varna pri delu z oljnimi deli zaradi ”Micro-
cup”-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. Velikost Cena / Enota

AB-040166 Velikost 7 € 6,57 /Par

AB-040167 Velikost 8 € 6,57 /Par

AB-040168 Velikost 9 € 6,57 /Par

AB-040169 Velikost 10 € 6,57 /Par

AB-040170 Velikost 11 € 6,57 /Par

AB-040171 Velikost 12 € 6,57 /Par

Kartonska cena po povpraševanju

Montažne rokavice | Protivrezna zaščitaZimske rokavice za težja dela

Aktualne cene na spletni strani www.schloffer.si

                  Ali žeite izkoristiti dodatne popuste in številne druge ugodnosti? 
Registrirajte se kot poslovna stranka. Naši svetovalci vam bodo z veseljem 
pomagali. 

K izdelku K izdelku K izdelku
K izdelku

K izdelku

K izdelku
K izdelku K izdelku

https://www.schloffer.si/eureka-zimska-rokavica-mf-nordic-winter
https://www.schloffer.si/vozniske-rokavice-x-cellent-thinsulate
https://www.schloffer.si/polnovredno-usnje-hi-vis
https://www.schloffer.si/zimske-rokavice-premium-insu
https://www.schloffer.si/finopletene-rokavice-therm-lite
https://www.schloffer.si/eureka-assembly-nitrile-2-15-1
https://www.schloffer.si/eureka-cool-supracoat-13-3
https://www.schloffer.si/eureka-general-nitrile-13-4
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Profitirajte s količinskimi popusti in še več izdelki na www.schloffer.si

C.A.M.P.® 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-točkovni trak 
Širina: 51-63 cm nastavljiva,  Teža: 470 g 
Material: ABS in Polikarbonat 
Barve: rdeča, rumena, bela  
Predpis: EN 397, EN 50365 (0), dodatni testi: LD, 440 VAC, -20°C, 
MM

Št.izd. TH-2252 € 63,80

C.A.M.P.® varovalni pas ORBITAL

Inovativen višinski varovalni pas • zelo udoben z veliko svobodo gi-
banja • 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 € 120,00

C.A.M.P.® Lifeline 5-30m

Naprava za horizontalno ustavljanje • istočasno lahko uporabljata 
maksimalno dve osebi • jeklena vpenjalna naprava • 2 sidriščni zanki • 
2 jeklena karabina • nastavljiva dolžina: 5 - 30 m Barva: črna  
Teža: 3,5 kg  
Predpis: EN 795/B

Št.izd. TH-2167 € 132,50

C.A.M.P.® varovalni in držalni pas GT 
Komplet

Specialno izdelan tako,da se prepreči sindrom obešanja • patent-
iran HMS Belay lock konektor z ročico za vrtenje, ki se lahko odpre • 
natezni trak za prsno dvižno objemko • patentirane STS zaponke s sis-
temom 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 
Velikosti: S/L-L/XXL  
Predpis: EN 385, EN 361, EN 813

Št.izd. TH-2312 € 267,30

C.A.M.P. zaščitna čelada ARES MIPS

Zaščitna čelada z revolucionarno MIPS notranjo opremo • 
povečana varnost čelade na gradbiščih in pri delu na višini zmanjšuje 
udarne obremenitve in rotacijske sile v primeru udarca, padca ali 
udarca padajočih predmetov • zaščitni bradni pas • NFC sledilni čip za 
digitalno identifikacijo • zračen znojni trak • možnost pritrditve glušni-
kov, vizirja in čelne lučke • udoben nastavljiv naglavni trak • nastavitev 
velikosti z vrtljivim gumbom • nastavljiv obseg • življenjska doba 10 let  
Material: ABS in polikarbonatna mešanica 
Barve: bela  
Predpis: EN 50365 (Razred 0), elektroizolacijske čelade za delo na  
 nizkonapetostnih inštalacijah do 1000 V a.c. ali 1500 V  
 d.c., Dodatna certificiranja:LD, 440 VAC, -20 °C, MM

Št.izd. TH-2314 € 90,00

Višinska varovalna opremaIndustrijske zaščitne čelade | Višinska varovalna oprema

C.A.M.P. element za zaust. padca 
COBRA z blažilcem padca 10m

Element za zaustavitev padca • Novo: zaradi dodatnega 
blažilca padca je element certificiran tudi za vodoravno/na-
gnjeno uporabo na robovih v skladu z PPE-R/11.060 • največja 
obremenitev 120 kg • pocinkana jeklenica, Ø 4,8 mm, preki-
nitvena obremenitev 12 kN • vrtjiva vponka z indikatorjem 
padca • ABS zaščitno ohišje • vključno z vrvjo, dolžina 10 m 
Teža: 4,8 kg (10 m); 7,8 kg (15 m); 9,8 kg (20 m) 
Predpis: EN 360:2002

Št.izd. Velikosti Cena / Enota

TH-3040 Dolžina 10 m, jeklenica € 456,00 

TH-3041 Dolžina 15 m, jeklenica € 505,00 

TH-3042 Dolžina 20 m, jeklenica € 628,00 
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Št.izd. Naziv Cena / Enota Cena / Enota

TH-2258
Komplet AKTION s transportnim 
kovčkom

€ 160,30 /Kos € 129,90 /Kos

TH-2106 Komplet ECO s transportno torbo € 128,30 /Kos € 99,90 /Kos

Višinski varovalni komplet AKTION

Komplet vsebuje: 
1 x C.A.M.P. varovalni pas BASIC DUO Dvodelni varovalni pas • 2 povezo-
valna 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

PONUDBA

C.A.M.P. Vizir za čelade, ARES Full Face

Celoobrazni zaščitni vizir • zaščita pred delci in tekočinami • enostavna 
pritrditev na reže čelade • brezstopenjsko nastavljiv vrtljivi gumb, tako 
da je vizir primeren tudi za uporabnike očal • zaščita proti rosenju • 
za večkratno uporabo (pranje in razkuževanje) • certificiran za zaščito 
pred brizgi tekočin, primeren za zaščito pred biološkimi nevarnostmi 
Oznake na steklu: 1 3 S N Teža: 58 g Mere: 187 x 392 mm 
Material: Acetat 0,5 mm  
Predpis: EN 166

Št.izd. TH-2315 € 30,00

NOVO

NOVO

K izdelku

K izdelku

K izdelku

K izdelku K izdelku

K ponudbi

K izdelku

K izdelku

https://www.schloffer.si/camp-zascitna-celada-ares
https://www.schloffer.si/camp-varovalni-pas-orbital
https://www.schloffer.si/camp-lifeline-5-30m
https://www.schloffer.si/camp-varovalni-drzalni-pas-gt-komplet
https://www.schloffer.si/camp-zascitna-celada-ares-mips
https://www.schloffer.si/camp-element-za-zaust-padca-cobra-z-blazilcem-padca-10m
https://www.schloffer.si/visinski-varovalni-komplet-aktion
https://www.schloffer.si/camp-vizir-za-celade-ares-full-face
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Produktkategorie

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

GaswarngeräteGaswarngeräte

AKCIJSKI – SET trinožnika z 
vključenim PFL

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 

1 x Nosilna torba za trinožnik Workman

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 dovoljen-
je za vitlo za osebe glede na Direktivo o strojih 2006/42 EC
Predpis: EN 1496 (140 kg za osebe, 225 kg za material)

2 x jeklena vponka za trinožnik Workman

2 x škripca za trinožnik Workman

1 x MSA Latchways Workman Mini PFL
(za varovanje druge osebe) Kompaktno, lahko in samozateznim 
mehanizmom • na udarce odporno polikarbonatno 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
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Št.izd. MS-0657 € 3.325,00
prej € 4.190,10
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MSA detektor vsebnosti plinov Altair 
4XR

Konfiguracija: C5H12 (pentan), O2 (kisik), CO (ogljikov monoksid), H2S 
(vodikov sulfid) Nova XCell® tehnologija senzorjev • hitra odzivnost in 
kalibracija • integriran Bluetooth vmesnik • alarm gibanja (alarm pri mi-
rovanju) • takojšen alarm (alarm v sili) • delovna temperatura -40° C do 
+60° C • protiprašen in vodoodporen v skladu z IP68: 60 min 2 metra 
pod vodo • test padca v skladu z MIL-STD-810G: 25 padcev iz 1,2 m • 
lahko prenese naključni padec z 7,5 m na beton • ALTAIR Connect-App 
(za Android) • uporaba v nevarnih območjih: ATEX 0  
Predpis: EN50270 Tip 2, EN61000-6-3

Št.izd. MS-0645  

prej € 1.444,80

€ 990,00

PONUDBA

MSA glušniki za čelade

Št.izd. MS-0306 € 26,70

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

Št.izd. MS-0514 € 10,30

MSA V-Gard držalo za vizir Stan-
dard

Št.izd. MS-0513 € 10,30

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

Št.izd. MS-0568 € 8,80

MSA zaščitna čelada V-Gard 200

Kratek šilt za boljše vidno polje • nastavki za glušnike (standardna odprtina  
30 mm) • zračenje • udobna notranja Fas-Trac konstrukcija z vrtljivim mehaniz-
mom • 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  Dodatni predpisi: -30 °C, LD
Pakiranje: kos, karton = 20 kos.

Št. izd. Barva Cena / Enota

MS-0401 Barva BELA € 15,10 /Kos

MS-0402 Barva RUMENA € 15,10 /Kos

MS-0427 Barva ZELENA € 15,10 /Kos

MS-0525 Barva RDEČA € 15,10 /Kos

MS-0662 Barva MODRA € 14,10 /Kos

Kartonska cena po povpraševanju

VOSS MASTER zaščitna čelada

Nižje spuščena čeladna školjka v predelu zatilja • nastavki za glušnike (stand-
ardne odprtine 30 mm) • luknjice za zračenje • držalo za bradni pas • znojni trak 
po celotnem obsegu • dežni rob • certificirana do -20 °C • rok trajanja: 5 let od 
datuma proizvodnje 
Material: polietilen
Barve: rumena, bela 
Predpis: EN 397
KO-084 : Zaščitna čelada za elektrikarje (ni slikovnega prikaza), EN 50365,  
 električna izoliranost (1.000 V AC)

Št.izd. Opis Cena / Enota

KO-226 + Barva VOSS MASTER zaščitna čelada € 9,20 

KO-084 + Barva VOSS MASTER zaščitna čelada za elektrikarje € 9,80 

JSP® EVO® VISTAlens

Visoka optična kakovost - brez optičnega popačenja • odpornost 
na praske - pred površinskimi poškodbami zaradi drobnih delcev • 
odpornost proti rosenju • zaščita pred nevarnimi UV žarki • defor-
macija lupine čelade mora ostati pod < 10 mm • primerna za uporabo 
v območjih z nizkonapetostnimi sistemi. Ta dodatni test zagotavlja 
zanesljivo zaščito pred električnim udarom do AC 1000 V ali DC 1500 
V  
Predpis: EN 170, EN 397, EN 50365

Št.izd. KO-728 € 45,90

Industrijske zaščitne čelade

Dodatki primerni za čelade MSA V- Gard
Možnost uporabe v kombinaciji z glušniki in vizirjem.

v kombinaciji 
z glušniki

NOVO

K ponudbi

K ponudbi

K izdelku

K izdelku

K izdelku

https://www.schloffer.si/akcijski-set-trinoznika-z-vkljucenim-pfl
https://www.schloffer.si/msa-detektor-vsebnosti-plinov-altair-4xr
https://www.schloffer.si/msa-glusniki-za-celade
https://www.schloffer.si/v-gard-vizir-24-cm-za-drzalo-vizirja-msa-v-gard
https://www.schloffer.si/msa-v-gard-drzalo-za-vizir-standard
https://www.schloffer.si/v-gard-vizir-20-cm-za-drzalo-vizirja-msa-v-gard
https://www.schloffer.si/msa-zascitna-celada-v-gard-200
https://www.schloffer.si/voss-master-zascitna-celada
https://www.schloffer.si/jsp-evo-vistalens-zascitna-celada
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Vse cene brez 22 % DDV      

Profitirajte s količinskimi popusti in še več izdelki na www.schloffer.si

Ardon® zaščitna očala M8000 prozorna

Udobna zaščitna očala • mehak, prozoren, zračen in protizdrsen nosnik 
nudi odlično udobje skozi ves dan • široko vidno polje • odporna proti 
rosenju • odporna na praske • odporna na udarce (do 45 m/s) tudi pri 
ekstremnih temperaturah (-5 ° C - + 55 ° C)  
Oznake na steklu: 2-1.2 1 FT O  
Steklo:  Polikarbonat, prozorno  
Predpis: EN 166, AF EN 170

Št.izd. AR-1037 € 5,20

Ardon® zaščitna očala M4001 prozorna

Izjemno lahka in udobna zaščitna očala v sodobnem stilu • črn, zračen 
nosnik z mehkimi konicami za udobno nošenje • odporna na rosenje • 
odporna na praske • odporna na udarce (do 45 m/s) tudi pri ekstrem-
nih temperaturah (-5 ° C - + 55 ° C)  
Oznake na steklu: 2-1.2 1 FT O  
Steklo:  Polikarbonat, prozorno  
Predpis: EN 166 AF, EN 170

Št.izd. AR-1039 € 8,20

3M Versaflo zagonski paket TR-819E  IS

3M™ Versaflo™ vpihovalna enota TR-800 je certificirana in se lahko 
uporablja za različna ATEX območja. V kombinaciji z zaščitno masko, za-
gotavlja zaščito pred trdnimi delci, neprijetnimi vonjavami, plini in hlapi, 
odvisno od uporabljenih filtrov. 

Št.izd. 3M-45630 € 2.064,30

Komplet je sestavljen iz:
3M™ Versaflo™ vpihovalna enota
3M™ Versaflo™ baterija
3M™ Versaflo™ ABE1P FILTER - zaščita pred organskimi plini in 
hlapi (vrelišče nad 65°C), anorganskimi in kislimi plini in delci
3M™ Versaflo™ pokrov filtra za filter serije TR-6300
3M™ Versaflo™ predfilter
3M™ Versaflo™ orodje za pritrditev baterije (imbus ključi)
3M™ Versaflo™ standardni polnilec (Europa)
3M™ Versaflo™ pas
3M™ Versaflo™ nastavljiva cev za zrak BT-30
3M™ Versaflo™ indikator pretoka zraka

3M zaščitna očala Solus 1000

100 % UV-zaščita • tanek okvir • lahke • 3M™ Scotchguard™ zaščita 
proti zameglitvi • mehak nosnik • notranje oblazinjenje omogoča 
udobje in stabilnost ob uporabi 
Označbe na steklih: 2C-1.2 3M 1 FT K N CE 
Steklo:  polikarbonat  
Predpis: EN 166, EN 170, AS, AF, UV

Št.izd. 3M-2796 € 25,80

Zaščita dihalZaščitna očala

INFIELD® Flexor Plus

Lahka in prilagodljiva zaščitna očala • prilagajajo se vsaki obliki glave • nastav-
ljiva 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

Št.izd. Barva Cena / Enota

KO-331 Okvir: siva/oranžna, Steklo: prozorno; PC AF UV € 9,70 /Kos

KO-332 Okvir: siva/turkizna, Steklo: prozorno; PC AF UV € 9,70 /Kos

INFIELD® Matador

Lahka očala za brusilce za visoke varnostne standarde • odstranljiv 
Soft-Clip za dobro tesnjenje • udobne za nošenje • nastavljivi zaušniki 
• individualno nastavljiv naklon očal • zelo dobar 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, UV 400

Št.izd. KO-599 € 6,90

3M® 9332+ (P3 D)

Nova tehnologija filtrov • tridelni dizajn • ekstra mehak flis na notranji 
strani • integriran nosnik • priporočljiv za osebe z očali • ploščat • 
enojno pakiran  
Zaščitna stopnja: P3 
Predpis: EN 149:2001 + A1:2009, FFP3 NR D 
Pakiranje: Paket = 1 Paket, Karton = 12 Paketi

Št.izd. 3M-9332  

prej € 78,30

€ 62,60

PONUDBA

NOVO NOVO

K izdelku
K izdelku

K izdelku

K izdelku

K izdelku

K ponudbi

K ponudbi

https://www.schloffer.si/ardon-zascitna-ocala-m8000-prozorna
https://www.schloffer.si/ardon-zascitna-ocala-m8000-prozorna
https://www.schloffer.si/3m-versaflo-zagonski-paket-tr-819e-is
https://www.schloffer.si/3m-zascitna-ocala-solus-1000
https://www.schloffer.si/infield-zascitna-ocala-flexor-plus-prozorna
https://www.schloffer.si/infield-zascitna-ocala-matador-prozorna
https://www.schloffer.si/3m-respirator-9332-ffp3-d
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Alle Preise exkl. 20 % MwSt. | Bei Bekleidung und Schuhen können Übergrößenzuschläge anfallen. 

Profitieren Sie von Staffelpreisen und noch mehr Produkten unter www.schloffer.eu.

DuPont Tyvek kombinezon 500 Xpert, Tip 
5/6, Typ 5/6

Nova oblika kapuce skrbi za popolno prileganje, tudi pri intenzivnem premikanju 
glave • optimalen za uporabo v kombinaciji s celoobrazno masko • nova tehnolo-
gija šivov zmanjšuje tveganje vdora nevarnih snovi • pokrita zadrga • elastika na 
zapestjih in gležnjih • vlepljena elastika v pasu 
Material: TYVEK® (Tip 1431 N) ultralahek 
Velikosti: M-XXL  
Predpis: EN 1073-2 (TIL-razred 2) 
 EN ISO 13982, Tip 5, 
 EN 13034, Tip 6 
 EN 14126 (5-B, 6-B) 
 EN 1149-5

Št.izd. TY-026 € 9,20

EN 1073-2

EN 13034

EN 14126

EN ISO 1149

EN ISO 13982-1

Dupont® Tyvek® kombinezon 600 Plus, Tip 4/5/6

Kapuca z elastiko • zatesnjen zaključek maske • vroče prelepljeni šivi • Tyvek®  prekrita 
zadrga • elastika na zapestjih in gležnjih • vlepljena elastika v pasu • zanka za palec 
Material: Tyvek® 1431 N, 41  g/m2 – antistatičen 
Velikosti: L-XXL  
Predpis: EN 1073-2 (TIL razred 2), EN 14605, Tip 4 tesni pred brizgi,  
 EN 13982, Tip 5 trdni delci, EN 13034, Tip 6 omejena neprepustnost  
 pred brizgi, EN 14126 (4-B, 5-B, 6-B), EN 1149-5, OVO kategorija III

Št.izd. TY-008 € 10,30

EN 1073-2 EN 14126EN ISO 1149 EN 13034 EN 14605EN ISO 13982-1

Dupont® oblačila za enkratno uporabo Einwegbekleidung

360°
OVO servis

Vrednotenje 
in svetovanje

Šolanja in  
treningi

IzdelkiPregledi in 
vzdrževanje

Predpisi 
in tehnika

Vse na enem mestu
Individualne storitve 

Strokovno svetovanje

Velika izbira izdelkov

Strokovni pregledi in vzdrževanje opreme 

Strokovno znanje glede predpisov in tehnike







AKADEMIJA
Izobraževanja na vaši lokaciji  

po vsej Sloveniji*!

*Pokličite nas: +386 2 796 10 80

Usposabljanje za pravilno uporabo VVO
Cilj usposabljanja: 

• Poznavanje nevarnosti in lastnosti različne opreme za zaščito pred padci

• Varno ravnanje z VVO

• Poznavanje potrebnih ukrepov za reševanje
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https://www.schloffer.si/dupont-tyvek-kombinezon-500-xpert-tip-5-6
https://www.schloffer.si/info/usposabljanja-pregledi/akademija
https://www.schloffer.si/dupont-tyvek-kombinezon-600-plus-tip-4-5-6


SCHLOFFER
LOGO-SERVICE

vaš Logo – ročno obdelan

ZELO ELASTIČNE  

ZARADI SPANDEX MATERIALA

www.schloffer.si

Za vas smo dosegljivi:

Pon.–Čet. 7:00–15:30

Pet. 7:00–13:00

Schloffer in Drevenšek d.o.o. 
Puhova ulica 6   
2250 Ptuj

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

KORPORATIVNA OBLAČILA:   

OKREPITE SVOJO PODOBO IN SVOJO EKIPO

Vse informacije online na
www.schloffer.si

Certifi cirana kvaliteta iz lastne tiskarne


