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Aprenk savo komandą STOKKER centre!
• 100% Išbandytas Komfortas garantija
• Daugiau nei 20 metų patirtis
• 32 Stokker centrai Baltijos šalyse

• Virš 10 000 prekių
• Aukštos kokybės rūbai profesionaliam darbui

Darbo drabužių inovacijos nuo 1877

Helly Hansen 3 sluoksnių sistema
Helly Hansen pristatė 3 sluoksnių sistemą prieš 40 metų ir nuo to laiko nuolatos ją tobulina. Nepriklausomai
nuo oro sąlygų, Helly Hansen siūlo unikalų sprendimą, leidžiantį jums jaustis patogiai. Su 3 sluoksnių sistema
jūs visada esate apsaugotas. Visus metus.

SLUOKSNIS

VIDINIS
SLUOKSNIS

APSAUGOTAS
SLUOKSNIS

Chelsea Evolution kolekcija

SAUSA (Lifa apatiniai rūbai). Apatinis sluoksnis yra „papildoma“ oda, kuri leidžia kūnui laisvai
kvėpuoti ir išgarina drėgmę nuo kūno paviršiaus. Tai leidžia jaustis šiltai ir patogiai.
ŠILTA (flisas, džemperis). Vidurinis sluoksnis laiko šilumą ir užtikrina dar didesnį pirmojo
sluoksnio funkcionalumą ir efektyvumą, išstumdamas drėgmę iš kūno.
SAUGU (viršutiniai apsauginiai rūbai). Apsauginis sluoksnis saugo nuo vėjo, lietaus bei
sniego ir užtikrina, kad kūnas jaustųsi laisvai ir patogiai. Kvėpuojantis HellyTech audinys
yra atsparus vandeniui ir vėjui.

Žieminė striukė
CHELSEA EVOLUTION

Kelnės
CHELSEA EVOLUTION CONST

71340_950
Life Pocket™. Helly Tech® Performance
vandeniui atsparus, neperpučiamas ir
orui pralaidus audinys. Primaloft®
pašiltinimas. YKK® užtrauktukas.
Pamušalas 100% poliesteris.
EN 343 Cl 3,1.

77441_992
Cordura® audiniu sustiprinta kelių sritis,
lengvai prisitaikanti prie judesių.
Kabančios kišenės. Patvarios, nevaržo judesių.
Galimybė prailginti kelnes 5 cm specialios
siūlės pagalba.
93% poliamidas, 7% elastanas 310 g/m².

PRIMALOFT®
239,90 €

199,90€

119,90 €

99,90€

Striukė CHELSEA EVOLUTION
SOFTSHELL su gobtuvu

Džemperis
CHELSEA EVOLUTION

Džemperis CHELSEA
EVOLUTION STRETCH

74140_990
Softshell audinys su membrana, flisas
ir 4-iomis kryptims tamprus audinys,
atsparus vandeniui ir neperpučiamas
vėjo. Besiūlė pečių sritis. Rankovės su
įsiuvais. Prailginta nugaros dalis.
YKK® užtrauktukas. Anga ausinėms.
Reguliuojami rankogaliai.
Reguliuojamas gobtuvas.
Kilpa ID kortelei.

79197_930
YKK® užtrauktukas. Raišteliu reguliuojamas
gobtuvas. 3D tinklinis audinys
gobtuvo viduje. 80% medvilnė,
20% poliesteris - 320 g/m².
Tinklinis pamušalas,
100% poliesteris 250 g/m².
Patogus džemperis
kasdieniam devėjimui.

72146_990
Softshel audinys, vidinė striukės
dalis - flisas. Gobtuvas su
užtraukiama virvele. Elastingi
rankogaliai. Nevaržo
judesių. Dvi šoninės kišenės su
užtrauktukais. Kišenė krūtinės
srityje su YKK® užtrauktuku,
94% poliesteris, 6%
elastanas - 294 g/m².

154,90 €

129,90€

69,90€

95,90€

Žieminė striukė KENSINGTON, su gobtuvu

Striukė su gobtuvu KENSINGTON LIFALOFT

71345_990
Helly Tech® Professional. LIFALOFT™
pašiltinimas PrimaLoft®.
Atspari vandeniui, neperpučiama ir laidi orui.
Klijuotos siūlės. Nusegamas gobtuvas.
Paminkštinta apykaklė.
Prailginta nugaros dalis.
Šviesą atspindinčios detalės.

73230_590
Lifaloft™ unikalus, lengvas pašiltinimas
išlaikantis kūną šilumoje dėka unikalios Lifa®
technologijos. Rankovės su įsiuvais, nevaržo
judesių. Prailginta nugaros dalis.
100% poliesteris, 75 g.
Antras audinys: 94% poliesteris,
6% elastanas 305 g.
Pašiltinimas: 70% polipropilenas,
30% poliesteris 80 g.

Džemperis KENSINGTON
SOFTSHELL su gobtuvu

251,90 €

199 €

Lifaloft® – nauja izoliacinė medžiaga,
20% lengvesnė už analogus. Izoliacijos
atveju svarbi jos kokybė. Lifaloft® atveju dviejų medžiagų
savybės suderintos su puikia, šilumą sulaikančia Primaloft®
ir vandenį išstumiančia Lifa®. Lifaloft® palaiko šilumą
drėgnomis sąlygomis.

74230_590
Softshell audinys su membrana ir
flisas džemperį padaro pralaidų orui
bei atsparų vandeniui.
Besiūlė pečių sritis. Rankovės su
įsiuvais. Kišenė krūtinės srityje.
Anga ausinėms.
Vidinė kišenė. Rankogaliai –
reguliuojami VELKRO lipnia
juostele. 94% poliesteris,
6% elastanas - 305 g.

178,90€

119,90€

Striukė
KENSINGTON LIFALOFT

Kelnės CHELSEA EVOLUTION
SERVICE, CAMO

73231_990. Lifaloft – unikalus,
lengvas pašiltinimas, išlaikantis
kūną šilumoje. Jis sulaiko orą, vandenį ir yra lengvesnis. Besiūlė pečių
sritis. Prailginta nugaros dalis. Išformuota apykaklė. YKK® užtrauktukas.
Sudėtis: 100% poliesteris, 75 g.
Antras audinys: 94% poliesteris,
6% elastanas, 305 g.
Pašiltinimas: 70% polipropilenas,
30% poliesteris, 80 g.
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• 28 % šiltesnės nei analogiškos medžiagos
• Vandeniui atsparios
• Kvėpuojančios
• Greitai džiūstančios
• Neprarandančios savo pūkuotumo ir savybių,
kai yra suspaustos

169,90 €

139,90€

77445_481
CORDURA® audiniu sustiprinta kelių
sritis. 4-kryptimis tamprus audinys.
YKK® užtrauktukas. Kelių sritis
lengvai prisitaikanti prie judesių.
Kabančios kišenės. Patvarios,
nevaržo judesių. Galimybė prailginti
kelnes 5 cm specialios siūlės
pagalba. 93% poliamidas,
7% elastanas 310 g/m².

109 €

Kainos nurodytos su PVM.

Funkcionalios, patogios, elastingos ir kvėpuojančios medžiagos, tvirtos siūlės

Darbo drabužių inovacijos nuo 1877

Žieminė striukė
BIFROST Parka
71362_990
Geriausių savybių turinti HH žieminė striukė.
Besiūlė pečių sritis. Nusegamas kailis ir gobtuvas.
Paminkštinta apykaklė, YKK® užtrauktukai,
prailginta nugaros dalis.

Vidinė LIFE kišenė
telefonui, lengvai
pasiekiama, striukės
nereikia atsegti.

Nuimamas ir
reguliuojamas gaubtas,
nuimamas kailis.

YKK® užtrauktukas
po pažastimi vėdinimui.
Cordura® audinio
sustiprinimai
pečių srityje ir
alkūnėse.

429,90€

Helly Tech® yra vandeniui atsparus, kvėpuojantis techninis
audinys. Jo unikali membrana apsaugo Jus nuo lietaus, bet
leidžia išgaruoti prakaitui.

Helly Tech® dalinamas į tris klases. Kuo didesnis skaičius, tuo
didesnis atsparumas vandeniui ir oro pralaidumas:
Helly Tech Professional
Helly Tech Performance
Helly Tech Protection

Atsp. vandeniui
(mm)
20 000
10 000
5 000

Oro pralaidumas
(g/m2/24 h)
20 000
10 000
5 000

Membraninis audinys
Atsparumas
vandeniui / laidumas
orui 20 000/15 000.

Patentuota
H2FLOW™
technologija.

Primaloft Black
Eco pamušalas.

Vidinė
užtraukiama
juosta.

Žieminė striukė
OXFORD WorkWear

Džemperis
OXFORD WorkWear

Džemperis
OXFORD FLEECE LIGHT WorkWear

73290_990
Žieminė striukė OXFORD leis šiltai ir patogiai jaustis
žaltu oru. Audinių derinys užtikrina ilgaamžiškumą,
nevaržo judesių. Klijuotos siūlės. Besiūlė pečių sritis.
Rankovės su įsiuvais, nevaržo judesių. Prailginta
nugaros dalis. YKK® centrinis užtrauktukas.
Kišenės rankoms su YKK® užtrauktukais.
Vidinė kišenė. rankogaliai reguliuojami
VEKCRO lipnia juostele. Nusegamas
gobtuvas, reguliuojamas užtraukiama
virvele.

72026_970
Džemperis iš Polartec® fliso. YKK® užtrauktukas.
Smakro apsauga. Kišenė krūtinės srityje.
Dvi kišenės priekyje. Prailginta nugaros dalis.
100% poliesteris, 251g/m².

72097_590
POLARTEC® flisas.
YKK® centrinis užtrauktukas.
Kišenės rankoms su YKK® užtrauktukais.
Pailginta nugaros dalis.
Sudėtis: 100 % poliesteris – 159 g/m2.

159,90 €

59 €

129,90€

83,90€

Striukė
ARCTIC WorkWear

Žieminė striukė
ARCTIC WorkWear

Puskombinezonis
ARCTIC WorkWear

71335_990
N 343 3,1 | EN 342 0,348 m2 K/W (2,2 Clo).
Oro pralaidumas Cl 3. Helly Tech® Performance
vandeniui atsparus, neperpučiamas ir orui
pralaidus audinys. Kilpa ID kortelei .
100% poliamidas - 180g/m², pamušalas:
100% poliamidas. Primaloft® Blac
pašiltinimas-133g kūno srityje,
80d- rankovėse ir gobtuve.

71336_990
Helly Tech® Performance. Sudėtis:
100% poliamidas. Pamušalas: 100%
poliamidas. Primaloft® Black pašiltinimas
133g, 80g rankovėse ir gobtuve.
Helly Tech® atsparus vandeniui,
neperpučiamas ir orui laidus audinys.
Klijuotos siūlės.

71450_990
Oro pralaidumas Cl 3. Helly Tech® Performance audinys.
Vandeniui atsparus, neperpučiamas ir orui pralaidus
audinys. Kilpa ID kortelei , Kišenė ruletei. 100% poliamidas 180g/m². Pamušalas: 100% poliamidas. Primaloft® Black
pašiltinimas. Patogios ir minkštos kelnės
darbui šaltame ore.

214,90 €

174,90€
Striukė
MANCHESTER JKT

71043_970, 71043_590
EN 343 3,3 Helly Tech® Protection
medžiaga, atspari vandeniui,
neperpučiama ir pralaidi orui.
Besiūlė pečių sritis. Užtrauktukai,
nelaidūs vandeniui. Kilpa ID kortelei.
Nusegamas gobtuvas. 100%
poliesteris, 150 g/m². Striukė su
užtrauktuku, gali būti dėvima ištisus
metus. Rankogaliai - reguliuojami
lipnia juostele.
Prailginta nugaros dalis.

125,90 €

99,90€

239 €
Moteriška striukė HAAG JKT
74044_990
HELLY TECH® PROTECTION medžiaga,
atspari vandeniui, neperpučiama, laidi orui.
Besiūlė pečių sritis. Vandeniui atsparūs
užtrauktukai. Kilpa ID kortelei. Nusegamas
gobtuvas. Striukė su užtrauktuku,
gali būti dėvima ištisus metus.
Rankogaliai - reguliuojami lipnia juostele.
Pailginta nugaros dalis.
Sudėtis: 100 %poliesteris – 150 g/m2.
EN 343 3,3.

125,90 €

99,90€

49,90€

154,90 €

127,90€
Džemperis
LUNA WOMEN

72400_990
Polartec® fliso audinys,
lengvas ir šiltas džemperis
YKK® centrinis užtrauktukas.
Prailginta nugaros dalis.
Šoninės kišenės su
užtrauktukais.
100% poliesteris - 159 g/m².

82,90 €

69,90€
Kainos nurodytos su PVM.

ir šiuolaikinis dizainas - visa tai yra 100% išbandytas komfortas!

S T O K K E R . L T
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Striukė AKER SHELL

71050_555
Universali ir lengva striukė. Helly Tech® Protection
audinys. Klijuotos siūlės. Reguliuojamas gobtuvas.
YKK® užtrauktukas. 100% poliesteris - 150 g/m².
Pamušalas -100% poliesteris, 60 g/m².
Šviesą atspindinčios juostos.

-30%

Reguliuojamas
gobtuvas.

Aukštos kokybės
YKK® užtrauktukas.

Vidinė kišenė, užsegama
lipnia juostele.

Klijuotos siūlės.

2 šoninės kišenės, užsegamos
YKK® užtrauktuku.

Šviesą atspindinčios
juostos.

Tinklinis pamušalas.

99,90 €

69,90€

Neperšlampamas ir kvėpuojantis
Helly Tech® apsauginis
membranos audinys.
Atsparumas vandeniui / orui: 5000/5000.

Reguliuojama apačia.
Reguliuojamos rankovės.

Aker kolekcija

Žieminė striukė AKER

Žieminės kelnės AKER

Striukė AKER

71351_999
Helly Tech® Protection. Primaloft® Black Eco
pašiltinimas. Klijuotos siūlės. Gobtuvas reguliuojamas
užtraukiama virvele priekyje, gale su VELKRO
lipnia juostele. 100% poliesteris - 150 g/m².
Pašiltinimas Primaloft® Black Eco 100 g/m² kūno srityje ir gobtuve,
80 g/m² rankovėse.

71452_990
Helly Tech® Protection. Primaloft® Black
pašiltinimas. Klijuotos siūlės. Reguliuojamas
juosmuo. 100% poliesteris- 150 g/m². Primaloft®
Black Eco - 60 g/m². Pamušalas: 100% poliamidas 66 g/sm. Universalios ir lengvos žieminės kelnės.
Šviesą atspindinčios juostos.

77200_999
Patogi dėvėti ir patvari striukė.
YKK® užtrauktukas. Minkštas audinys
apykaklės viduje. Kišenės krūtinės
srityje su atvartu. Kišenė telefonui.
Kišenės rankoms, užsegamos
spaudėmis. Kilpa ID kortelei.
65% poliesteris,
35% medvilnė - 310 g/m².

119,90€

77,90€

69,90€

Striukė OXFORD INSULATED

Striukė OXFORD

Kelnės AKER CONSTRUCTION

73251_585
Pagrindinis audinys: 100 % poliamidas – 55 g/m2.
Antrinis audinys: 65 % poliesteris,
35 % medvilnė – 310 g/m2.
Pašiltinimas kūno srityje: PRIMALOFT®
BLACK (100 g), rankovėse:
PRIMALOFT® BLACK (80 g).

71290_990. Helly Tech® Performance membrana,
užtikrina puikų laidumą orui ir nepralaidumą
vandeniui. Klijuotos siūlės. Besiūlė
pečių sritis. Nusegamas gobtuvas,
reguliuojamas užtraukiama virvele.
Minkštas poliesterio audinys apykaklės
viduje. YKK® centrinis užtrauktukas,
su atvartu. Kišenės rankoms su YKK®
užtrauktukais. Vidinė kišenė.
Reguliuojama apačia.
Prailginta nugaros dalis
Reguliuojami rankogaliai

77401_999
YKK® centrinis užtrauktukas.
Dvi kabančios kišenės iš CORDURA® audinio.
Kišenės ant šlaunies, viena - su užtrauktuku,
kita - su atvartu ir VELKRO lipnia juostele.
Kilpa ID kortelei. Kišenė ruletei. Kišenė telefonui.
65% poliesteris, 35% medvilnė - 310 g/m².
100% CORDURA® audinio
sustiprinimai 219 g/m².

118,90€

144,90€

83,90€

Moteriška žieminė striukė LUNA

Moteriška striukė LUNA su gobtuvu

71304_990
Helly Tech® Professional žieminė striukė.
Atsparumas vandeniui /laidumas orui
20 000/15 000 Life Pocket™. Su gobtuvu.
Primaloft® Black Eco pašiltinimas.
Atspari vandeniui, neperpučiama ir orui
laidi. Klijuotos siūlės. Besiūlė pečių sritis.
Nusegamas gobtuvas.
Prailginta nugaros dalis.

71240_990
Helly Tech® Professional.
Neperpučiama, atspari vandeniui ir laidi orui.
Atsparumas vandeniui /laidumas orui
20 000/15 000.
Klijuotos siūlės.
Besiūlė pečių sritis,
nusegamas gobtuvas.

215,90 €
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174,90€

179,90€

Moteriška striukė LUNA, SOFTSHELL

Moteriškas džemperis MANCHESTER ZIP

Moteriškos kelnės LUNA SERVICE

74240_990
Besiūlė pečių sritis. Suformuota apykaklė
maksimaliam patogumui.
Suformuotos rankovės.
Prailginta nugaros dalis.
Vidinės kišenės.
YKK® centrinis užtrauktukas.
Reguliuojami rankogaliai.
Reguliuojama apačia.
Atsparumas vandeniui 5000.
Laidumas orui 5000.

79217_990
Gobtuvas reguliuojamas virvele.
YKK® užtrauktukas priekyje
su smakro apsauga.
Dvi kišenės rankoms.
Šoninės siūlės.
Elastingi rankogaliai ir apačia.
Sudėtis: 100% medvilnė,
280g.

77480_990
Kišenės rankoms. Plati kilpa diržui nugaroje.
Galinės kišenės. YKK® užtrauktukas.
Plastiku dengtos metalinės sagutės.
Užsegama kišenė ant šlaunies
Kilpa ID kortelei. Sustiprinta apačia.
Kelnes galima pailginti 5 cm. Pagrindinis
audinys: 79% medvilnė, 18% poliesteris,
3% elastanas, 265 g/m².
Antras audinys: 65% poliesteris,
35% medvilnė, 310 g/m².
Sustiprinimai: 100% poliamidas, 195 g/m².

107,90€

48,90€

71,90€

Kainos nurodytos su PVM.

Funkcionalios, patogios, elastingos ir kvėpuojančios medžiagos, tvirtos siūlės

Darbo drabužių inovacijos nuo 1877

Striukė ALNA SHELL
71194_369, 71194_269
EN ISO 20471 CL 3 | EN 343 3,3 | Helly Tech®
Performance. Klijuotos siūlės. Pečių sritis - besiūlė.
Nusegamas ir reguliuojamas gobtuvas. Tinka dėvėti
su šalmu. YKK® užtrauktukas. Kišenė krūtinės srityje.
Vidinė kišenė. Kilpa ID kortelei. Kišenės ant rankos.
Šviesą atspindinčios juostos. Reguliuojami rankogaliai.
Reguliuojama apačia. Prailginta nugaros dalis.

DIDELIO MATOMUMO DRABUŽIŲ TIKSLAS

yra padaryti darbinininkus matomais ir saugesniais.
Didelio matomumo darbo drabužiai dalinami į 3 klases nuo 1 iki 3.
3 klasė yra labiausiai matoma ir turi daugiausiai šviesą
atspindinčių elementų.
Klasė 1

Klasė 2

Klasė 3

Didelio matomumo medžiaga

0,14 m²

0,50 m²

0,80 m²

Šviesą atspindintys elementai

0,10 m²

0,13 m²

0,20 m²

Reikalavimai didelio matomumo darbo aprangai yra nustatyti
EN ISO 20471 standarte.

165 €
Puskombinezonis
ALNA SHELL BIB
71496_369, 71496_269
EN ISO 20471 CL 2. EN 343 3,3.
Helly Tech® Performance. Klijuotos siūlės.
YKK® užtrauktukas. Nusegamos ir elastingos
petnešos, nugaroje su užtrauktuku.
Dvi kišenės rankoms. Dvi nusegamos kišenės.
Kišenė ruletei. Kišenė ant šlaunies su
atvartu ir VELKRO užsegimu. Kilpa
ID kortelei. Reguliuojami antkeliai
+/- 5 cm. Šviesą atspindinčios juostos.

179 €

Žieminė striukė ALNA 2.0, CL3, HiViz
71392_369
Helly Tech® Performance.Life Pocket™.
Primaloft® Black Eco pašiltinimas.
Atspari vandeniui, neperpučiama, laidi orui.
Klijuotos siūlės. Besiūlė pečių sritis.
Gobtuvas pritaikytas dėvėti apsauginį šalmą.
Paminkštinta apykaklė.
Prailginta nugaros dalis.
Šviesą atspindinčios detalės.

191,90€

Žieminis kombinezonas
ALNA
71694_369
Neperpučiamas ir vandeniui atsparus
žieminis kombinezonas. Dvipusis YKK®
užtrauktukas su atvartu ir VELCRO lipnia
juostele. Kišenė krūtinės srityje su YKK®
užtrauktuku. Ventiliacinės angos .
100% poliesteris, 215 g. Antras audinys:
100% poliamidas, 235 g. Sustiprinimai:
100% poliamidas, 219 g. Pašiltinimas:
Primaloft Black Eco - 133 g ir 80 g
rankovėse..

319,90 €

249,90€

Striukė ALTA CIS 4-in-1

Žieminės kelnės ALNA

Striukė ALNA SOFTSHELL

71370_369. Shell striukė: Helly Tech® Performance.
Nusegamas gobtuvas, reguliuojamas virvele.
YKK® užtrauktukas priekyje.
Napoleono tipo kišenė su YKK® užtrauktuku,
striukės nereikia atsegti, norint pasiekti.
Kišenės rankoms su YKK® užtrauktuku.
Reguliuojami rankogaliai, kilpa ID kortelei.
Vidinė striukė: YKK® užtrauktukas.
Nusegamos rankovės. Elastingi rankogaliai. Atsparumas vandeniui / laidumas
orui 10.000/10.000.

71494_369
Puskombinezonis. EN ISO 20471 CL 1 | EN 343 3,1 | EN 342,
0,328 m² K/W . Oro pralaidumas Cl 3. Helly Tech®
Performance . Primaloft® Black pašiltinimas.
YKK® užtrauktukas. Nusegamos ir elastingos petnešos
su užtrauktuku nugaroje. Dvi kišenės rankoms.
Sustiprinta kelių sritis. Kišenė ruletei. Kilpa ID kortelei.
100% poliesteris - 215 g/sm.
Pamušalas: 100% poliamidas - 58 g/sm.
Pašiltinimas Primaloft® Black - 100 g.

74094_369
EN ISO 20471 Cl 3, XS = Cl 2.
YKK® centrinis užtrauktukas.
Kišenė krūtinės srityje ir kišenės
rankoms su YKK® užtrauktukais.
Apykaklė su minkštu poliesterio
audiniu. Kilpa ID kortelei.
100% poliesteris - 320g/m².

184,90 €

119,90 €

149,90€

155,90€

89,90€

Moteriška striukė LUNA SOFTSHELL, CL2

Striukė ALNA CL 3

Kelnės ALNA CONSTRUCTION CL 1

74098_369
Softshell audinys su membrana ir DWR.
Laidi orui, atspari vandeniui 10 000/10 000.
Besiūlė pečių sritis. Aukšta apykaklė.
Šukuotinė medvilnė apykaklės vidinėje dalyje.
YKK® užtrauktukas su smakro apsauga.
Kišenė krūtinės srityje su
YKK® užtrauktuku.
Kilpa ID kortelei. EN ISO 20471 klasė 2.
EN ISO 20471 klasė 3 kartu su
modeliu 77498.
Oeko-Tex sertifikatas.

77210_369
Patogi ir patvari striukė. YKK® centrinis
užtrauktukas. Kišenė krūtinės srityje
ir kišenės rankoms su YKK®
užtrauktukais. Minkštas poliesterio
audinys apykaklės viduje.
Kilpa ID kortelei.
Sudėtis: 70 % poliesteris,
30 % medvilnė, 300 g/m².
EN ISO 20471.
3 klasė.

77412_369
EN ISO 20471 Cl 1. YKK® užtrauktukas.
Šviesą atspindinčios juostos ant kojų.
Kišenė ant šlaunies su atvartu įrankiams
ir priedams. Dvi kabančios kišenės iš
Cordura® audinio, su nailono juosta.
Kilpa ID kortelei. Kišenė ruletei.
70% poliesteris, 30% medvilnė, 300 g/m².
100% Cordura® sustiprinimai 219 g/m².

119,90€
Moteriškos kelnės
LUNA CONSTRUCTION CL 2
77498_369
4-iomis kryptimis tamprus audinys.
Nusegamos CORDURA® audinio kišenės su
dvigubu pamušalu. Kelnes galima pailginti 5 cm.
Šviesą atspindinčios juostos.
Pagrindinis audinys: 94% poliesteris,
6% elastanas, 325 g/m².
Antras audinys: 85% poliesteris,
15% medvilnė, 315 g/m²
Sustiprinimai: 100% poliamidas, 219 g/m².

149,90€

89 €

95,90€

Džemperis ICU

Kelnės ICU CL 1

79273_369. Džemperis ICU. EN ISO 20471 CL 1.
3M šviesą atspindinčios juostos.
YKK® centrinis užtrauktukas.
Gobtuvas reguliuojamas užtraukiama virvele.
Kišenės rankoms su YKK® užtrauktukais.
Kilpa ID kortelei.
Didelio matomumo audinys:
80% medvilnė, 20% poliesteris - 320 g/m².
Kontrastingas audinys:
100% poliesteris - 300 g/m².
Patvarus audinys.

77471_369
EN ISO 20471 Cl 1. Cordura® audinio
sustiprinimai - 219g. 4 kryptimis tamprus
audinys: 93% poliamidas,
7% elastanas, 310 g/m2.
YKK® užtrauktukas. Kišenė ruletei.
Didelio matomumo audinys:
85% poliesteris,
15% medvilnė, 315 g/m2.
Nusegamos kišenės įrankiams.

113,90€

149,90€
Kainos nurodytos su PVM.

ir šiuolaikinis dizainas - visa tai yra 100% išbandytas komfortas!
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Darbo drabužių inovacijos nuo 1877

Apatiniai marškinėliai LIFA MERINO
CREWNECK CAMO

75106_481, 75506_481
"Lifa® Stay Warm technologija, skirti dėvėti šaltoje
aplinkoje. Besiūlė pečių sritis, be šoninių siūlių.
""Flatlock"" siūlės užtikrina maksimalų komfortą.
57% merino vilna, 43% polipropilenas - 215 g/m².
Maksimalus drėgmės išgarinimas. Merino vilna
palaiko šilimą."

76,90 €

59,90€ 63,90€

Apranga
prasideda nuo
termo rūbų

Nėra pečių ir
šoninių siūlių.
Netrina odos.

Plati elastinė
juosta.

Flatlock - plokščios
siūlės užtikrina
maksimalų komfortą.

Unikalus Lifa® audinys
maksimaliai išgarina
drėgmę. Polipropilenas 43%.

Lifa® Stay Warm
technologija.

Merino vilna puikiai išlaiko šilumą,
nesukelia odos perštėjimo,
antibakterinė. 57 % vilnos.

Apatiniai marškinėliai ir kelnės
HH LIFA

Apatiniai marškinėliai
LIFA MERINO CREWNECK

75105_990, 75505_990
Lifa® Stay Warm technologija,
skirti dėvėti šaltoje aplinkoje.
Besiūlė pečių sritis, be šoninių
siūlių. FLATLOCK siūlės užtikrina
maksimalų komfortą.
100% polipropilenas - 125 g/m².
Maksimalus drėgmės
išgarinimas, todėl kūnas išlieka
sausas.

75209_990, 75520_990
Lifa® Stay Warm technologija,
skirti dėvėti šaltoje aplinkoje.
Besiūlė pečių sritis, be šoninių
siūlių. Flatlock siūlės
užtikrina maksimalų komfortą.
57% merino vilna,
43% polipropilenas - 215 g/m².
Maksimalus drėgmės
išgarinimas.
Merino vilna palaiko šilimą.

Unikalus techninio pluošto audinys Lifa® perkelia drėgmę nuo
kūno paviršiaus, todėl jūsų kūnas jaučiasi šiltai ir patogiai.
Intensyvaus prakaitavimo sąlygomis Lifa® yra efektyvesnis
naudojant su antro sluoksnio audiniu.
Lifa® yra ko gero geriausias tarp analogiškų bazinio sluoksnio
drabužių.

76,90 €

35,90€ 29,90€

59,90€ 63,90€

HELLY HANSEN
švarkas ir kelnės GALE

Striukė ir kelnės
VOSS

70282_590, 70485_590
YKK® centrinis užtrauktukas.
Dvigubo audinio priekinis atvartas.
Kišenės, užsegamos YKK® užtrauktuku,
yra kišenė telefonui, ID kortelei,
kišenės rankoms, vidinės kišenės.
Gaubtas, užtraukiamas virvele.
Apačia – reguliuojama virvele.
Sudėtis: 100 % poliesteris – 240 g/m2.
EN 343:2003 + A1:2007 3, 1.
AATCC 127.

70180_530, 70480_590
Tinkama dėvėti bet kokiu oru. Vandeniui
atsparus audinys. Neperpučiamas. Šviesą
atspindinčios detalės. Užsegimas užtrauktuku.
Apykakleje paslėptas patogus gaubtas,
reguliuojamas užtraukiama virvele.
Reguliuojamas striukės apačios plotis
ir prailginta nugara.
Klešnių apačia reguliuojama spaudėmis.
Elastingas ir reguliuojamas
juosmuo. 100% poliesteris,
dengtas PU sluoksniu,
170 g/m².

89,90 €

59 €

Kaklo mova HH LIFA MERINO

22,90€
Diržas HH Camo STD
79528_480. Tamprus diržas.
Sagtis su HH WW logotipu.
Sudėtis: 96% medvilnė,
4% spandeksas.

46,90€ 32,90€

69,90€ 44,90€

17,90€

Helly Hansen kepurės
Kepurė HH LIFA MERINO

Pošalmis HH LIFA MERINO

Kepurė KENSINGTON

Kepurė HH WW

79705_990-STD
Lifa® Stay Warm technologija, užtikrina šilumą ir
mažina prakaitavimą. Lifa® Merino.
Dvigubas medžiagos sluoksnis.
Flatlock siūlės.
57% merino vilna,
43% polipropilenas 215 g/m²

79707_990-STD
Lifa® Stay Warm technologija,
užtikrina šilumą ir mažina
prakaitavimą. Lifa® Merino.
Flatlock siūlės. Sukurta aktyviai
veiklai šaltomis dienomis.
57% merino vilna,
43% polipropilenas - 215 g/m²

79811_590-STD
Megzta kepurė.
HH Workwear logotipas.
100% akrilas.

79830_970-STD
Kepurė su HH logotipu.
100% akrilas.

23,90€
6

79706_990-STD
Lifa® Stay Warm technologija, užtikrina šilumą
ir mažina prakaitavimą. Flatlock siūlės.
57% merino vilna, 43% polipropilenas - 215 g/m².

23,90€

17,90€

14,90€

Kainos nurodytos su PVM.

Funkcionalios, patogios, elastingos ir kvėpuojančios medžiagos, tvirtos siūlės

Funkcionali apranga sunkiam darbui

Žieminė striukė
6059, 6067 CL3
6059-L&dimex, 6067-L&dimex
100% polyesteris + PU , 255 g/m²,
80 g/m² Thinsulate pamušalas
Hi-VIS geltona/juoda
EN ISO 20471.

IŠBANDYTAS
KOMFORTAS

Krūtinės kišenė ir
šoninės kišenės su
užtrauktuku.

Thinsulate pamušalas.

Jūs nusipelnote geriausio!

6021M&dimex, 602250&dimex
Striukė:
EN 20471, klasė 2, EN 342, 70% poliesteris, 30% medvilnė, 245 g/m2.
Vandeniui ir purvui atspari medžiaga.120 g Thinsulate šildantis pamušalas.
Kišenės krūtinės srityje, kišenė ID kortelei. Užtrauktuku užsegama kišenė telefonui.
Vidinė kišenė. Rankovės su reguliuojamais elastingais rankogaliais.
Atvartas apsaugantis nuo vėjo. Reguliuojama apačia. Prailginta nugaros dalis.
Puskombinezonis:
EN ISO 20471 klasė 1, EN 342
Sudėtis: 70% poliesteris, 30% medvilnė, 245 g/m².
80G THINSULATE pamušalas. Didelio matomumo. Vandenį ir purvą atstumiantis audinys.
Priekinės kišenės, didelės kišenės su atvartu ir kišenė telefonui. Horizontaliai /vertikaliai
išlankstoma kišenė ID kortelei. Galinė kišenė. Vidinės antkelių kišenės. Kilpa peiliui.
Paaukštintas juosmuo nugaroje. Nusegamos petnešos.

116 €

Didelio matomumo
striukė 6019 ir kelnės 6020
60191-L&DIMEX, 602050&dimex
Striukė:
Didelio matomumo. Kišenė krūtinės srityje, horizontali/vertikali kišenė ID kortelei.
Kišenės rašikliams, kišenė krūtinės srityje su užtrauktuku. Kišenė ant rankovės.
Reguliuojami rankogaliai. Elastinga apačia šonuose, reguliuojama dirželiu. Su atvartu.
Atspari vandeniui ir dėmėms. EN ISO 20471, klasė 2. 70% poliesteris, 30% medvilnė, 245 g/m².
Kelnės:
Didelio matomumo. Priekinės kišenės, didelės kišenės. Horizontaliai/ vertikaliai išlankstoma
kišenė ID kortelei. Kišenės telefonui ir rašikliui. Kilpa peiliui.
Galinės kišenės, antkelių kišenės. Reguliuojama apačia 4 cm.
Atsparus vandeniui ir dėmėms. EN ISO 20471, klasė 1
70% poliesteris, 30% medvilnė, 245 g/m².

PIRK
INTERNETU

89 €

Termiškai prispausta
atspindinti juosta.

100% IŠBANDYTAS KOMFORTAS Jums garantuoja aukščiausią komfortą ir kokybę. Gaminiai pažymėti šiuo ženklu yra
funkcionalūs, ergonomiški, elastingi,
pagaminti iš „kvėpuojančių“ medžiagų, turi tvirtas siūles ir tai taip pat
svarbu, gerai atrodo.

Didelio matomumo
žieminė striukė 6021 ir puskombinezonis 6022

143 €

Nuimamas gaubtas.

Apačia reguliuojama
Velcro užsegimu.

129,90€

100%

D formos žiedas ir
nuimama asmens
tapatybės kortelės
kišenė.

66 €

stokker.lt

Darbinė
striukė 6330 ir HI VIS kelnės 6310

Rankogaliai reguliuojami
Velcro užsegimu.

Liemenė su kabančiomis kišenėmis 6078
6078-XL&DIMEX
Tinklinis audinys nugaroje. Cordura audiniu sustiprintos
galinės kabančios kišenės, priekinės kabančios kišenės
ir kišenės varžtams. Dešinė kišenė
krūtinės srityje laisva apačioje,
su tinkline kišene viršuje, su apsauginėmis juostelėmis. Kišenė
pirštinėms. Kišenė varžtams laisva
apačioje. Kišenės telefonui ir
rašikliui. Horizontali/vertikali
kišenė ID kortelei. Kilpos
plaktukui, įrankiams, peiliui.
Kilpos diržui. Du peilio laikikliai.
Tinklinio audinio intarpai su
užtrauktuku, todėl liemenę
galima dėvėti ant striukės.
Angos saugos diržams.
Kabanti kilpa. Tvirtas diržas
paskirsto svorį, sumažina
pečių apkrovą. Šviesą
atspindinčios detalės.
Patvari, lengvai prižiūrima
ir orui laidi.
65 % poliesteris 35 % medvilnė,
300 g/m², Cordura 100 %
poliamidas, 240 g/m²,
100% poliesteris, 260 g/m².

94,90€
Signalinė liemenė su
kišenėmis 6320
6320L&dimex
70% poliesteris,
30% medvilnė, 324g/m²,
CORDURA® sustiprintos kišenės,
krūtinės kišenės, telefono
ir rašiklio kišenės,
peilio kilpos.

6330L&dimex, 631050&dimex
Striukė:
Didelio matomumo. Sudėtis: 70% poliesteris, 30% medvilnė, 245g/m²,
vandenį ir purvą atstumiantis audinys. Kišenė krūtinės srityje, kišenė rašikliui.
D formos žiedai. Kišenė ID kortelei. Užtrauktuku užsegama kišenė telefonui.
Dvigubos kišenės, atvira vidinė kišenė. Reguliuojami rankogaliai ir striukės apačia.
Prailginta nugaros dalis. Priekyje - apsaugantis atvartas.
Kelnės:
CORDURA audiniu sustiprintos pridedamos kišenės ir antkelių kišenės.
Kišenės priekyje, kišenė telefonui, rašikliui. Kišenė ID kortelei. Kišenė liniuotei,
dėklas peiliui, 2 plaktuko kilpos, kišenės priedams. Diržo kilpos. Reguliuojamas
juosmuo. 70% poliesteris, 30% medvilnė, 245g.

97 €

88 €

80 €
Kainos nurodytos su PVM.

ir šiuolaikinis dizainas - visa tai yra 100% išbandytas komfortas!
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Funkcionali apranga sunkiam darbui

Džemperis
4331+

Žieminė kepurė 4268+
4268&dimex
Viršus 100% poliamidas.
Pamušalas 100% poliesteris.
Kailis 80% akrilas, 20% poliesteris.
Spalva juoda. Vieno dydžio
Kailinė kepurė su dirbtiniu kailiu
ir vilnos pamušalu.
Užsegimas spaustuku po smakru,
šonai gali būti pakeliami ir atlenkiami
ant ausų. Dimex logotipas
nugarinėje dalyje.

4331-XL&dimex
60% medvilnė, 40% poliesteris, 320 g/m².
Juoda/ pilka, šviesą atspindinčios detalės.
Užtrauktuku užsegama kišenė krūtinės
dalyje, D formos žiedas ant peties.
Apatinės kišenės. Rankovių tipo(apvalus)
mezgimas kraštuose ir rankogaliuose.
Ant dešinės rankovės įspaustas 'Dimex
logotipas.

26,90€
Elastingas diržas, 130 cm
4095&dimex

69,90 €

57,90€

14,90€

Žieminis puskombinezonis
6360 CL1
636050&dimex
EN 471, klasė 2, EN 342, 70% poliesteris,
30% medvilnė, 245 g/m2. Vandeniui ir purvui atspari
medžiaga. 80 g Thinsulate šildantis pamušalas.
Kišenės priekyje. Kišenė ID kortelėm. Užtrauktuku
užsegama kišenė skirta telefonui. Šonuose dvigubos
kišenės, vidinės užsegamos kišenės.
Reguliuojamos petnešos.
Apsiuvas.

116 €

67650&dimex
46% medvilnė, 16% poliesteris, 38% elastanas
(T400), 295 g/m², CORDURA 100 % poliamidas,
240 g/m². Lankstus, orui pralaidus ir patvarus
audinys. CORDURA audiniu sustiprintos priekinės kišenės, antkelių kišenės. Dvigubos
kišenės dėklai priekyje, sustiprintos CORDURA
audiniu. Cargo kišenė su kišene ID kortelei. 2-1
antkelių kišenės, sustiprintos CORDURA audiniu.
Plaktukui ir peiliui skirtos kilpos, liniuotei skirta
kišenė. Tarpkojis - papildomai sustiprintas
dygsniavimu. Reguliuojama apačia 4 cm.
Atšvaitai ant kojų. 2-1 antkelių kišenės
(du skirtingi aukščiai).

Žieminis
puskombinezonis 619
61950&dimex
70% poliesteris, 30% medvilnė, 245 g.
Vandeniui ir purvui atspari medžiaga.
Kišenės telefonui, rašikliui, šoninės
kišenės, galinės kišenės.
Stiprios, reguliuojamos petnešos.
Atšvaitai ant kišenių.

75 €

88 €

62 €

Megztas džemperis 4282+

Džemperis 4358+

Sportinės kelnės 4359+

4282+M&dimex
100% poliesteris, 290 g/m²
Juoda/juodas melanžas.
Kišenė krūtinės srityje su užtrauktuku.
D formos žiedas, nusegama kišenė
ID kortelei. Apatinės kišenės su
užtrauktukais. Atviros vidinės
kišenės. Elastinga užtraukiama
virvelė apačioje.
Dimex logotipas
ant rankovės

4358L&dimex
Aukštos kokybės audinys gerai
išlaikantis formą.
Apvali apykaklė.
Kaklo siūlė paminkštinta
geltona juostele
Priekyje Dimex geltona juosta
Austos etiketės priekyje ir gale.
50% medvilnė,
45% poliesteris,
320g/m2

4359XS&dimex
Šviesiai pilkos spalvos su juoda
juostele šonuose.
Aukštos kokybės audinys
gerai išlaikantis formą.
Siaurėjančios kelnės.
Elastinga apačia.
Juosmuo su virvele.
Kišenės su užtrauktukais

61 €

63,90 €

49,90€

49,90€

Darbinė striukė 639

Darbinės kelnės 620

Puskombinezonis STOKKER SPECIAL

639M&dimex
6% medvilnės, 16% poliesterio, 38%
elastomultiesterio (T400) 295g/m2.
Elastinga, pralaidi orui, patvari juoda
medžiaga. Tvirtumo suteikiantys
antsiuvai iš CORDURA audinio ant
pečių, alkūnių ir rankovių apačios.
Be pamušalo. Rankovių ir striukės
apačios - tiesios, reguliuojamo
pločio. Šviesą atspindinčios
juostelės ant rankovių.

62050&dimex
46 % medvilnės, 16% poliesterio, 38% elastomultiesterio (t400) 295 g/m2. Elastinga, pralaidi orui,
patvari medžiaga. Antkeliai 4005 ir 043.
Tvirtumo suteikiantys antsiuvai iš CORDURA audinio ant kelių ir klešnių. Priekinės ir uždedamos
kišenės, kišenė ant šlaunies, kišenės telefonui ir
rašikliui, kišenėlė ID kortelei, užpakalinės kišenės
ir kišenės antkeliams. Kilpa plaktukui, kišenė
instrumentams, peilio laikiklis. Atlenkus palankus
kelnes galima pailginti 4 cm. Šviesą atspindinčios
juostelės ant klešnių.

2190M&dimex
Sudėtis: 46% medvilnė, 16% poliesteris, 38% elastanas
(T400), 295 g². CORDURA audinys, 100% poliamidas,
240 g/m². CORDURA audiniu sustiprinti keliai ir krašteliai,
taip pat antkelių kišenės. Kišenė krūtinės srityje su
klostėmis. Horizontaliai/vertikaliai išskleidžiama kišenė
ID kortelei. Dimex kilpa įrankiams. Kišenė telefonui ir
kišenė rašikliui. Šoninės kišenės.
Kišenė ant kojos. Kišenė liniuotei, viršuje sustiprinta.
Laikiklis peiliui. Galinės kišenės. Kilpa plaktukui.
Diržo kilpos. Reguliuojama apačia – 4 cm.

99 €
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Kelnės su kišenėmis 676

76 €

88 €

Kainos nurodytos su PVM.

Funkcionalios, patogios, elastingos ir kvėpuojančios medžiagos, tvirtos siūlės

Funkcionali apranga sunkiam darbui

Žieminė
moteriška striukė 6079
6079S&dimex
Aukštos kokybės striukė skirta moterims. Kišenė krūtinės srityje
su užtrauktuku. D formos žiedas skirtas ID kortelei. Kišenės su
užtrauktukais priekyje ir didelė vidinė kišenė su užtrauktuku.
Tiesios rankovės su VELCRO užsegimu Megzti vidiniai rankogaliai su anga nykščiui. Dvipusis užtrauktukas su atvartu ir smakro
apsauga. Prailginta nugaros dalis. Gobtuvas reguliuojamasVELCRO užsegimu. 20 mm šviesą atspindinti juosta ant gobtuvo
ir rankovės. 74 % poliamidas, 26 % poliuretanas.
155 g/m² neperpučiamas ir vandeniui atsparus audinys.
80 g/m² Thinsulate pamušalas.

PIRK
INTERNETU

149,90€
Moteriškas džemperis 4332+

Moteriška žieminė striukė 6013

4332+L&dimex
Juoda/pilkas melanžas, rožinės detalės.
Kišenė su užtrauktuku. Priekinės kišenės.
D formos žiedas. Dimex logotipas ant dešinės
rankovės. Reguliuojamas gobtuvas
60% medvilnė, 40% poliesteris, 320 g/m².

6013M&dimex, 6013R-M&dimex
Didelio matomumo striukė, geltona/juoda.
Sudėtis: 70 % poliesteris, 30 % medvilnė, 245 g/m².
Vandeniui ir dėmėms atsparus audinys.
120g Thinsulate pamušalas. Kišenės krūtinės
srityje užsegamos užtrauktuku.
D formos žiedai, horizontalia ,
vertikaliai išlankstoma kišenė ID kortelei.
Kišenė rašikliui ant rankovės.
Kišenės su dvigubu dugnu.
Atvira ir užsegama užtrauktuku
vidinė kišenė. Tiesūs ir reguliuojami
rankogaliai ir striukės apačia.
Nusegamas gobtuvas.
Užsegimas - užtrauktuku,
su atvartu.
EN 342, EN ISO 20471:2013.

69,90 €

127 €

57,90€

105,90€

Moteriškos kelnės
6029

Moteriškos
žieminės kelnės 6072

602940&dimex
46% medvilnė, 16% poliesteris,
38%EME(T400) pluoštas, 295 g/m²,
labai patogus dėvėti ir orui
pralaidus audinys. Cordura audiniu
sustiprinti keliai ir kulkšnys.
Priekinės kišenės, kišenė
telefonui, kišenė rašikliui, kišenė
kortelei. Galinės kišenės ir
antkelių kišenės.
Kilpa plaktukui ir peiliui,
kišenė liniuotei.
Atšvaitai.

6072-L&dimex
EN ISO 20471 klasė 1 ir EN 342.
Priekinės kišenės, kišenė ant kojos ir
kišenė telefonui. Antkelių kišenės.
Spalvotas dygsniavimas.
Užtrauktukai kojose ir apsauga nuo sniego.
Aukštas juosmuo nugaroje, reguliuojama
elastinga juosta nugaroje.
Kilpos diržui. D formos žiedas.
Reguliuojamos ir nusegamos petnešos.
20/50/70 mm šviesą atspindinčios juostos.
70% poliesteris 30% medvilnė,
245 g/m2, 80 g/m2
Thinsulate-pašiltinimas.

75 €

stokker.lt

122 €

Kainos nurodytos su PVM.

ir šiuolaikinis dizainas - visa tai yra 100% išbandytas komfortas!
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Daugiau nei darbo drabužiai

MASCOT naujoji darbo drabužių kolekcija
MASCOT® ACCELERATE produktai pasižymi daugybe savybių, plačiomis galimybėmis ir
tinka daugelyje sričių, nesvarbu, ar tai būtų transportas, logistika, statyba, pramonė, ar
gamyba.
Vienas iš pagrindinių MASCOT® ACCELERATE kolekcijos privalumų yra produktų suderinamumas. Skirtingus drabužius labai lengva derinti tarpusavyje.
Jūs visada atrodysite stilingai ir jausitės gerai.
MASCOT® ACCELERATE kolekcijoje yra daugiau nei 70 skirtingų gaminių, tarp kurių rasite
geriausią sprendimą savo verslui. Kolekcija siūlo idealų darbo drabužių pasirinkimą vyrams
ir moterims. Be to, yra ir kokybiškų drabužių vaikams.
Šešios MASCOT® ACCELERATE kolekcijos spalvos buvo kruopščiai renkamos atsižvelgiant į
šiandienos tendencijas ir klientų norus. Naudojamos jau pažįstamos spalvos iš ankstesnių
kolekcijų ir trys naujos, papildomos spalvos – blizgi raudona, blizgi mėlyna ir blizgi žalia.

ŠEŠIOS
SPALVOS

VYRAMS, MOTERIMS,
VAIKAMS

DAUGIAU NEI
70 GAMINIŲ

Žieminė striukė ACCELERATE CLIMASCOT

Striukė SHELL ACCELERATE

Striukė SHELL ACCELERATE Light

183352310102XL&M
Orui laidi, neperpučiama, atspari vandeniui. Klijuotos siūlės.
Unikalus CLIMASCOT® pašiltinimas užtikrina šilumą. Lengvas ir minkštas,
suspaustas beveik neužima vietos.
100% poliesteris 210 g/m². Oeko-Tex® Standartas 100.
EN 342 3/WP (2.258 clo). EN 343 3/1.

183012310102XL&M
Laidi orui, neperpučiama ir atspari vandeniui. Klijuotos siūlės.
Nusegamas gobtuvas, reguliuojamas užtraukiama virvele.
Užsegimas užtrauktuku, su atvartu, apsaugančiu nuo vėjo.
Rankovės sustiprintos CORDURA®. Reguliuojama, sutraukiama juosmens
vidinė juostelė, apsaugo nuo šalčio. Elastingas juosmuo.
Atšvaitai. 100% poliesteris, 210 g/m². Oeko-Tex® Standard 100.
EN 343 3/3. Pramoninės priežiūros
kategorija C2 (40 laipsnių).

1800124909M&M. Neperpučiama ir nepralaidi vandeniui. Nusegamas gobtuvas,
reguliuojamas užtraukiama virvele. Užsegimas užtrauktuku, su vidiniu atvartu.
Elastingas juosmuo. Atšvaitai. Lengvas audinys. Klijuotos siūlės. Vidinė kišenė su
užtrauktuku. Nusegamas laikiklis ID kortelei. Kišenė krūtinės srityje su užtrauktuku.
Oeko-Tex® Standard 100.
100% poliesteris, 115 g/m². Pramoninės priežiūros
kategorija C2 (40 laipsnių).

159 €

129 €

135 €

99,90€

Moteriška žieminė striukė ACCELERATE CLIMASCOT

Moteriška striukė SHELL ACCELERATER

Striukė SHELL ACCELERATE LIGHT

18345231202092XL&M
Laidi orui , neperpučiama ir atspari vandeniui. Klijuotos siūlės. Lengva.
Unikalus, minkštas CLIMASCOT® pašiltinimas. Sulankstyta beveik neužima
vietos. Nusegamas gobtuvas, reguliuojamas elastinga virvele.
Užsegimas užtrauktuku, su vidiniu atvartu.
Rankovės sustiprintos CORDURA®.
Atšvaitai. 100% poliesteris, 210 g/m².

18311231202092XL&M
Specialiai sukurta ir pritaikyta moterims. Laidi orui, neperpučiama ir atspari
vandeniui. Klijuotos siūlės. Nusegamas gobtuvas, reguliuojamas užtraukiama
virvele. Užsegimas užtrauktuku, su atvartu, apsaugančiu nuo vėjo.
Rankovės sustiprintos CORDURA®.
Briaunota juosmens vidinė juostelė,
apsaugo nuo šalčio. Elastingas juosmuo.
Atšvaitai.
100% poliesteris 210 g/m².

1801124909L&M
Specialiai sukurta moterims. Neperpučiama ir vandenį atstumianti, lengva
striukė. Nusegamas gobtuvas, reguliuojamas užtraukiama virvele. Užsegimas
užtrauktuku, su vidiniu atvartu. Elastingas juosmuo. Atšvaitai. Vidine kišenė su
užtrauktuku. Nusegamas laikiklis ID kortelei. Priekinės kišenės su
užtrauktukais. Klijuotos siulės.
100% poliesteris, 115 g/m².
Oeko-Tex® Standard 100.

159 €
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MES TINKAME
VIENAS KITAM

Kainos nurodytos su PVM.

135 €

129 €

99,90€
Mascoti müüghinnad on kõrgemad alates suurustest 4XL (naistel 3XL) ja C64

Funkcionalios, patogios, elastingos ir kvėpuojančios medžiagos, tvirtos siūlės

Daugiau nei darbo drabužiai

Žieminė striukė ACCELERATE
CLIMASCOT Light
1803524909M&M
Neperpučiama ir vandenį
atstumianti. Unikalus CLIMASCOT®
pašiltinimas suteikia šilumą.
Neužima daug vietos.
100% poliesteris 115 g/m².
Oeko-Tex® Standard 100.
EN 342 3/WP (2.154 clo).

Reguliuojamas ir
nuimamas gobtuvas.

Atspari vandeniui
ir vėjui.
Klijuotos siūlės.

Nuimama asmens
tapatybės kortelės
kišenė.

Išorinė krūtinės kišenė,
vidinė kišenė ir
šoninės kišenės su
užtrauktuku

149 €

Užsegimas
užtrauktuku su
vidiniu atvartu.

119,90€

Atšvaitai.

PIRK
INTERNETU

Unikalus Climascot
pamušalas lengvas,
palaiko šilumą

Rankogaliai
su elastinga juostele.
Reguliuojama
apačia.

stokker.lt

Striukė ACCELERATE CLIMASCOT

Liemenė ACCELERATE CLIMASCOT LIGHT

Kelnės ACCELERATE STRETCH

1801531809M&M. Unikalus CLIMASCOT® pašiltinimas. Neužima daug vietos.
Dėl mažo tankio ir unikalios sudėties striukė ypač gerai veikia kaip izoliacinis
vidurinis sluoksnis. Atsparus
vandeniui audinys. Tamprus audinys
šonuose, nevaržo judesių. Atšvaitai.
Užsegimas užtrauktuku su vidiniu atvartu.
Nusegamas laikiklis ID kortelei.
Kišenė krūtinės
srityje su užtrauktuku.
Priekinės kišenės su
užtrauktukais.
Rankogaliai su
elastinga juostele.

1806531809M&M
Unikalus CLIMASCOT® pašiltinimas.
Lengva, neužima daug vietos. Vandenį
atstumiantis audinys. Tamprus audinys
šonuose, nevaržo judesių. Elastingos
rankovių angos sulaiko šilumą.
Atšvaitai. Užsegimas užtrauktuku,
su vidiniu atvartu. Kišenė krūtinės
srityje su užtrauktuku.
Priekinės kišenės su
užtrauktukais
Oeko-Tex® Standard 100,
100% poliesteris.
Pramoninės priežiūros
kategorija C2.

185794420982C50&M
Su antkelių kišenėmis. Antkelių
kišenės iš patvaraus CORDURA®
audinio, reguliuojamos.
Lengvo audinio 442 ir
4-iomis kryptimis tampraus
audinio 511derinys.
65% poliesteris/35% medvilnė,
270 g/m²,
OEKO-TEX® STANDARD 100
OPROWASH® - EN ISO 15797
(60 laipsnių kategorija A1).

81 €

69 €

89 €

49,90€

69,90€

Moteriška striukė
ACCELERATE CLIMASCOT

Moteriška liemenė
ACCELERATE CLIMASCOT LIGHT

Žieminė moteriška striukė
ACCELERATE CLIMASCOT LIGHT

18025318092XL&M
Specialiai sukurta moterims. Unikalus CLIMASCOT® pašiltinimas suteikia
šilumą. Lengvas ir minkštas pašiltinimas suspaustas beveik neužima vietos.
Dėl mažo tankio ir unikalios sudėties tinka kaip izoliacinis vidurinis sluoksnis.
Vandenį atstumiantis audinys. Tamprus audinys
šonuose ir krūtinės srityje, todėl nevaržo
judesių. Atšvaitai. Užsegimas užtrauktuku,
su vidiniu atvartu. Nusegamas laikiklis
ID kortelei. Priekinės kišenės su
užtrauktukais. Elastingi rankogaliai.
100% poliesteris 260 g/m².
Pramoninės priežiūros
kategorija C2.
Oeko-Tex® Standard 100.

18075318092XL&M
Specialiai sukurta moterims. Unikalus CLIMASCOT® pašiltinimas
užtikrina šilumą, yra lengvas, minkštas ir suspaustas beveik
neužima vietos. Vandenį atstumiantis audinys. Tamprus audinys
šonuose ir krūtinės srityje, nevaržo judesių.
Elastingos angos rankoms, sulaiko šilumą.
Atšvaitai. Užsegimas užtrauktuku, su
vidiniu atvartu. Priekinės kišenės su
užtrauktukais
Reguliuojamas juosmuo.
Oeko-Tex® Standard 100.
100% poliesteris.
Pramoninės priežiūros
kategorija C2.

1804524909L&M
Specialiai sukurta moterims. Neperpučiama ir vandenį atstumianti striukė.
Unikalus CLIMASCOT® pašiltinimas užtikrina šilumą. Lengvas ir minkštas pašiltinimas , suspaustas beveik neužima vietos. Nusegamas gobtuvas,
reguliuojamas elastinga užtraukiama virvele.
Užsegimas užtrauktuku, su vidiniu atvartu.
Atšvaitai. Klijuotos siūlės. Vidinė kšienė su
užtrauktuku. Nusegamas laikiklis ID kortelei.
Priekinės kišenės su užtrauktukais.
Reguliuojamas juosmuo.
100% poliesteris, 115 g/m²
Oeko-Tex® Standard 100.

81 €

65 €

49,90€

Mascoti müüghinnad on kõrgemad alates suurustest 4XL (naistel 3XL) ja C64

ir šiuolaikinis dizainas - visa tai yra 100% išbandytas komfortas!

149 €

119,90€
Kainos nurodytos su PVM.
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Daugiau nei darbo drabužiai

Darbinė striukė
DUBBO ANTRACITAS

Puskombinezonis
LEETON

157093301809M&M
Lengva striukė. Sudėtis:
65% poliesteris, 35% medvilnė,
245 g/m². Pečių sritis – besiūlė,
apsaugo nuo vandens
prasiskverbimo. Reguliuojama
apačia. Tamsios spalvos
intarpai vietose, daugiausiai
kontaktuojančiose su purvu.
Rankoves lengva atraitoti.

15769330180982C50&M
Lengvas puskombinezonis 245 g/
m². Sudėtis: 65% poliesteris/35%
medvilnė. Patvarios trigubos siūlės
kojų srityje, prailgina gaminio
dėvėjimąsį. Klešnės sukonstruotos
taip, kad patogu dirbti klūpint.
Reguliuojamos antkelių kišenės, todėl
antkelius lengva įdėti. Sustiprinta
kišenė liniuotei. Kontrastingos
spalvos intarpai tose vietose, kur
kontaktuojama su purvu. Galima
dėvėti trimis skirtingais ilgiais.

60 €

71 €

Kelnės LEMBERG
13079230180982C50&M
Lengvos kelnės 205 g/m².
Sudėtis: 50% medvilnė/50% poliesteris.
Patvarios, trigubos siūlės kojų srityje,
prailgina gaminio dėvėjimąsį. Žemas ir
išformuotas juosmuo užtikrina, kad kelnės
nesuvaržytų judesių. Ergonomiškai
suformuotos kelnės, įsiuvas viduje,
sustiprintas tarpukojis. CORDURA®
audiniu sustiprintos antkelių kišenės, su
intarpu antkeliams iš viršaus, su atvartu,
todėl nesikaupia purvas. Atšvaitai.

ZANZIBAR
odinis diržas
0352A99009&M
Metalinė sagtis, dvieilis užsegimas. Diržas
gali būti trumpinamas (ilgis 140 cm). Trumpinant reikia pašalinti
varžtus kitoje sagties pusėje, sutrumpinti iki norimo ilgio,
išmušti dvi naujas skyles ir atgal pridėti sagtį. 100% oda.

67 €
Kelnės SABADELL, ADVANCED

Džemperis su užtrauktuku ACCELERATE

Džemperis su užtrauktuku ACCELERATE

1707931101082C50&M
MASCOT® ADVANCED - lengvos kelnės su
Kevlar®/Dyneema® antkelių kišenėmis.
Patvarus audinys. Pažemintas juosmuo,
ergonomiškai suformuotos, nevaržo judesių.
Kišenė ant šlaunies su kišene telefonui ir
integruotu ID kortelių laikikliu.
Kišenė liniuotei iš CORDURA® audinio ,
su papildomomis kišenėmis.
Didelio matomumo
kelnės, su atšvaitais.
Sudėtis: 93% nailonas/7% elastanas,
240 g/m².

18105951010M&M
Modernus, nevaržo judesių.
Užsegimas užtrauktuku, su atvartu.
Kišenė krūtinės srityje su užtrauktuku.
Elastingi rankogaliai ir apačia.
Atšvaitai.
100% poliesteris, 300 g/m²,
Oeko-Tex® Standard 100.
Pramoninės priežiūros
kategorija C1 (40 laipsnių).

181559510102XL&M
Specialiai sukurta moterims, nevaržo
judesių. Užsegimas užtrauktuku su
vidiniu atvartu. Elastingi
rankogaliai ir juosmuo.
Priekinės kišenės su
užtrauktukais. Atšvaitai.
100% poliesteris 300 g/m².
Oeko-Tex® Standard 100.
Pramoninės priežiūros
kategorija C1 400C.

55 €

128 €

55 €

39,90€

39,90€

Kojinės KISUMU, 3 vnt.

Vasarinės kojinės MANICA, 3 vnt.

Džemperis CARVIN

504559140939/43&M
35% vilna/35% akrilanas/17%
nailonas/11% poliesteris/2% elastanas,
80 g/m2, Aukštos kokybės. Produktas
pagamintas iš vilnos, dėvimos šaltuoju
sezonu. Sustiprintas kulnas ir pirštai.
Tinkamos dėvėti prie uždaros
avalynės, guminių batų.

504539120939/43&M
34% Coolmax®/33% medvilnė/31%
nailonas/2% elastanas. 65 g porai.
Sugeria drėgmę. Produktas
pagamintas kartu su Coolmax® ,
tinkamos dėvėti šiltuoju sezonu.
Sustiprinta ties kulnu ir pirštais.
Tinkamos dėvėti prie uždaros avalynės,
guminių batų.

5158096609M&M.
Šukuotinė medvilnė,
sugeria drėgmę.
Minkštas ir šiltas vidus.
Sudėtis: 60% medvilnė,
40% poliesteris, 310 g/m².

20 €
12

23 €

Kainos nurodytos su PVM.

22 €

26 €

PAVAO kostiumas
nuo lietaus
5018487309M&M
Striukė. Sulituotos siūlės. Priekinės
kišenės su VELKRO užsegimu.
Ventiliacija nugaros ir pažastų srityje.
Rankogalių užsegimas su spaustukais.
Kelnės. Sulituotos siūlės.
Reguliuojamos su spaustukais prie
pėdos. 60% poliesteris,
40% poliuretanas, 200 g/m².

67 €

54,90€
Mascoti müüghinnad on kõrgemad alates suurustest 4XL (naistel 3XL) ja C64

Funkcionalios, patogios, elastingos ir kvėpuojančios medžiagos, tvirtos siūlės

Skandinaviškas dizainas ir ilgaamžiškumas

Žieminė striukė
MONTREAL
SMONTREALHVGM&pesso,
SMONTREALHVOM&pesso
Sudėtis: pamušalas 100% poliesteris.
Išorė 100% poliesteris. Atsparumas
drėgmei iš išorės 8000 mm. Drėgmės
išgaravimas iš vidaus 5000g/m² per
24 val. Atitinka standartus
EN ISO 20741, EN 343, EN 342 CE.

PIRK
INTERNETU

-42%

stokker.lt

Žieminis puskobinezonis
MONTANA

59,40 €

49,90€

MONTANA_HVGM&pesso
Atsparumas drėgmei iš išorės: 8000 mm.
Drėgmės išgarinimas iš vidaus: 3000g/m2 per 24 valandas.
5 cm šviesą atspindinčios juostos.
Sudėtis: poliesteris OXFORD 300D su PU danga
(didelio matomumo geltona).
Tamsus kontrastingas audinys
OXFORD 600D su PU danga.

42,90 €

Žieminė striukė HANA

Žieminis puskombinezonis MONTANA

Didelio matomumo džemperis FL02

HANAM&pesso
Neperpučiama, atspari vandeniui,
orui laidi, su didelio matomumo
audinio intarpais ir šviesą
atspindinčiomis juostomis.
Sudėtis: poliesteris
OXFORD 600D su PU danga.
Didelio matomumo:
poliesteris OXFORD 300D
su PU danga. Pamušalas:
100% poliesteris.
Pašiltinimas 100%
poliesteris.

MONTANAM&pesso
Neperpučiamas, vandeniui atsparus ir orui laidus
audinys su šviesą atspindinčiomis juostomis.
Nevaržo judesių. Dvigubos siūlės.
Pagrindinis audinys OXFORD 600D su PU danga.
Išorinės siūlės izoliuotos su specialia vandeniui
atsparia juosta. Dygsniuotas pamušalas.
5 cm šviesą atspindinčios juostos.
Atsparumas drėgmei iš išorės: 8000 mm.
Drėgmės išgarinimas iš vidaus:
3000g/m2 per 24 valandas.
Pamušalas 100% poliesteris,
pašiltinimas 100% poliesteris.

FL02G-M&pesso
Šviesą atspindinčios juostos juosmens
srityje ir ant rankovių. Dvi šoninės
kišenės su užtrauktukais.
100% poliesteris.

35,20 €

53,90 €

29,90€

33,40 €

Žieminė SOFTSHELL
striukė OTAVA

Žieminės SOFTSHELL
kelnės BARNABI

Džemperis SOFTSHELL DERBY

OTAVAJM&pesso
Neperšlampama, neperpučiama ir orui
pralaidi medžiaga. Drėgmei atspari
PU membrana, leidžia kūnui
kvėpuoti. Šviesą atspindinčios
detalės. Vandenį atstumiantys
užtrauktukai. Patvarus,
drėgmę atstumiantis softshell
audinys. Klijuotos siūlės.
TPU medžiagos pašiltinimas
užtikrina oro pralaidumą ir
neleidžia patekti drėgmei.
Synthepone PET pamušalas.

BARNABIM&pesso
Neperpučiamos, vandenį atstumiančios, orui
pralaidžios ir patogios darbinės kelnės.
Modernus modelis, softshell audinys, nevaržo
judesių. Dvigubos siūlės didesniam patvarumui.
Patvarus, drėgmei atsparus audinys. PE. Šiltas
vidinis pamušalas. Kišenės su užtrauktukais.
Dvi priekinės kišenės su užtrauktukais, dvi galinės
kišenės, šoninės kišenės. Stiprios antkelių kišenės
su Oxford 300D audiniu. Juosmuo su guma.
Aukštesnė nugaros dalis. Išorinis sluoksnis
96% poliesteris, 4% spandeksas; vidinis sluoksnis
100% poliesteris, 300g/m².

42,90 €

42,90 €

36,90€

DERBYM&pesso
Megztas džemperis, užsegimas
užtrauktuku. Patogus dėvėti,
minkštas ir šiltas. Šoninės kišenės
su užtrauktukais. Lankstus ir
tamprus audinys. Rankogaliai
ir apačia, sustiprinti
elastano juosta.
100% poliesteris.

35,20 €
Kainos nurodytos su PVM.

ir šiuolaikinis dizainas - visa tai yra 100% išbandytas komfortas!
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Skandinaviškas dizainas ir ilgaamžiškumas
Didelio matomumo
džemperis FLORENCE
FLORENCEGM&pesso
FLORENCEGM&pesso, FLORENCEOM&pesso
Užsegimas užtrauktuku. Patogus dėvėti,
minkštas ir šiltas. Šoninės kišenės su
užtrauktukais. Sustiprinti elastanu
rankogaliai. 100% poliesteris.

30,81€
Didelio matomumo kelnės
URANUS FLEXPRO CL2
KD135G_C50&pesso, KD135O_C50&pesso
Elastingas nailono/spandekso audinys, patogus,
orui pralaidus, nevaržo judesių.
Nusegamos CORDURA® audiniu sustiprintos kišenės.
Suformuotos kelių dalys.
Sustiprintos antkelių kišenės CORDURA®
kelnes galima prailginti iki 5 cm.
Sudėtis: 80% poliesteris, 20% medvilnė,
Pagrindinis audinys 320 g/m².
EN ISO 20471 klasė 2.

PIRK
INTERNETU
stokker.lt

71,50€
Puskombinezonis
URANUS FLEXPRO
DP135G_C50/188&pesso,
DP135O_C50/188&pesso
Didelio matomumo kelnės iš ypač stipraus audinio
su CORDURA® detalėmis, 4-iomis kryptimis tamprus
audinys. Nevaržo judesių.
Sudėtis: 80% poliesteris, 20% medvilnė,
CORDURA® audinys, 4-iomis kryptimis tamprus
nailono/spandekso audinys. 320 g/m²
Spalvos: pilka, geltona arba oranžinė

PALERMOGM&pesso, PALERMOOM&pesso
Didelio matomumo. Vandeniui atspari,
neperpučiama, pralaidi orui Softshell striukė
su nusegamu gobtuvu. Speciali drėgmei
atspari PU membrana Nano Dry leidžia
kūnui kvėpuoti. Besiūlės, šviesą
atspindinčios juostos neleidžia
prasiskverbti vandeniui.
VELKRO lipukais reguliuojamos
rankovės. Funkcinės kišenės su
užtrauktukais. Dvi kišenės juosmens
srityje, kišenė krūtinės
srityje. 100% poliesteris.
300 g/m². 3000g/m², 3000 mm.

Didelio matomumo striukė
DENVER
DENVER_G-L&pesso
Neperpučiama ir vandeniui atspari striukė, klijuotos siūlės. Laidi orui.
Poliesteris OXFORD 300D su PU danga.
Nusegamas gobtuvas reguliuojamas užtraukiama virvele.
Reguliuojami rankogaliai.
Dvigubi užtrauktukai, galima įsegti
fliso pamušalą FMMN ir FMPN
Sudėtis: 100% OXFORD 300D
poliesteris

74,50€

54,50€

53,89€

Žieminė SOFTSHELL striukė CALGARY

Didelio matomumo striukė DS135

Didelio matomumo, džemperis FLO3, CL2

CALGARY_G-M&pesso, CALGARY_OR-M&pesso
Neperšlampama, neperpučiama ir orui pralaidi
medžiaga. Drėgmei atspari PU membrana,
leidžia kūnui kvėpuoti. Patvarus, drėgmę
atstumiantis Softshell audinys.
Klijuotos siūlės. TPU medžiagos
pašiltinimas užtikrina oro pralaidumą
ir neleidžia patekti drėgmei.
95% poliesteris,
5% spandeksas. 300 g/m².

DS135G _M&pesso
Audinys pasižymi sustiprintu pynimo
poliesterio / medvilnės DOBBY audiniu,
pasižyminčiu dideliu atsparumu dilimui.
Ilgas užtrauktukas su atvartu.
Dvi šoninės kišenės. 2 priekinės kišenės
krūtinės srityje (viena su atvartu,
kita su užtrauktuku).
Atšvaitai.

FL03_GM&pesso
Didelio matomumo džemperis
su užtrauktuku.
50mm atšvaitai.
Patogus dėvėti, minkštas ir šiltas.
100% poliesteris.
EN ISO 20471:2013 klasė 2.

64,90 €

55,90€
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Striukė SOFTSHELL PALERMO

51,90€

30,90 €

Kainos nurodytos su PVM.

Funkcionalios, patogios, elastingos ir kvėpuojančios medžiagos, tvirtos siūlės

Skandinaviškas dizainas ir ilgaamžiškumas

Striukė SOFTSHELL su
goptuvu ACROPOLIS

Kelnės SOFTSHELL
NEBRASKA

ACROPOLISM&pesso
5000 g/m2, 8000 mm. 96% poliesteris,
4% spandeksas, 310 g/m². Atsparus
vandeniui, neperpučiamas ir orui
pralaidus audinys. 4-WAY STRETCH tamprus į visas keturias kryptis
audinys. Erdvus, reguliuojamas ir
nusegamas užtrauktuku gobtuvas.

NEBRASKAJ50&pesso
Vandeniui atsparus, neperpučiamas ir
orui pralaidus audinys. Patvarus, vandeniui atsparus audinys PE. Šilta vidinė
pusė. Kišenės su užtrauktukais. Antkelių
kišenės – iš tvirto Oxford 300D audinio.
Šviesą atspindinčios detalės. Juosmuo
su guma. Prailginta nugaros dalis iki
80 cm. Išorinis sluoksnis 96% poliesteris,
4% spandeksas. Vidinis sluoksnis:
100% poliesteris.
Flisas. 300 g/m².

52,80 €

39 €

Striukė TITAN FLEXPRO
DS125P STRETCH

Kelnės su kišenėmis dėklais
TITAN FLEXPRO

Džemperis
DZP725P

DS125P_
Pagrindinis audinys 4-iomis
kryptimis tamprus 91,50% / nailonas 8,5%
spandeksas, 280 g/m2
Sustiprinimai:
88% poliesteris,
12% medvilnė,
320 g/m2.

KD125Z_C50&pesso
Pesso kelnės pasiūtos iš itin stipraus
audinio su Cordura® audinio detalėmis.
Keturiomis kryptimis tamprus audinys.
Nevaržo judesių. Kelnės pasiūtos iš ypač
stipraus "half-panama" pynimo poliesterio/
medvilnės audinio ilgaamžiškumui
užtikrinti. Nusegamos Cordura® audiniu
sustiprintos kišenės. ZIPCOVERTM
sistema kabančių kišenių
pritvirtinimui. 80% poliesteris
20% medvilnė, Cordura® audinys,
Keturiomis kryptimis tamprus
nailono/spandekso audinys.
320 g/m²

DZP725PM&pesso
Elastingas audinys 4-WAY STRETCH tamprus į visas keturias puses.
Malonus ir švelnus pamušalas.
Dvi kišenės liemens srityje,
užsegamos užtrauktukais.
100% poliesteris.

71,50 €

62,90€

60,90€

29,69€

Šilta striukė THERMAL PACIFIC

Džemperis FLEECE FMMN

Džemperis PORTLAND

Pacific_L&pesso
Pašiltintas modernaus dizaino džemperis Pesso Pacific. Užsegamas
užtrauktuku. Platus, malonaus ir šilto fliso audinio gobtuvas.
Paaukštinta apykaklė, smakro apsauga
nuo vėjo. Dvi šoninės kišenės,
užsegamos užtrauktukais.
Kišenė krūtinės srityje su
užtrauktuku. Dvi vidinės talpios
šoninės kišenės. Užsegama
užtrauktuku kišenė ant
rankovės. Sudėtis:
100% poliesteris su
sintepono pašiltinimu
(70g). 100% fliso
poliesteris.
100% dvisluoksnis
Softshell audinys.

FMMNM&pesso, FMPNM&pesso
Fliso audinio džemperis, užsegimas
užtrauktuku. Patogus, minkštas ir šiltas.
Šoninės kišenės, kišenė
krūtinės srityje,
dešinėje pusėje su
užtrauktukais.
100% poliesteris,
flisas.

PORTLANDJM&pesso
Džemperis su gobtuvu iš
medvilnės/ poliesterio, patvarus ir
patogus dėvėti.
Polar fleece pamušalas.
Elastanu sustiprinta apačia ir rankogaliai.
Gobtuvas su virvele.
Universali kišenė krūtinės srityje.
Gobtuvas su šiltu pamušalu
iš minkšto Fleece audinio.
Ilgos rankovės su storais
rankogaliais
Sudėtis: 65 % poliesteris,
35% medvilnė.
Svoris 420 g/m².

36,90 €

31,90€

29,69€

42,91€
Kainos nurodytos su PVM.

ir šiuolaikinis dizainas - visa tai yra 100% išbandytas komfortas!
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Skandinaviškas dizainas ir ilgaamžiškumas

Džemperis su gobtuvu
OREGON

Komplektas nuo lietaus 803
GPU803_XL&pesso
Poliuretanu dengtas poliesterio audinys.
Lengvas, tamprus audinys, užtikrina komfortą.
Vandeniui nepralaidūs siūlai, klijuotos siūlės.
Atvartas apsaugantis užtrauktuką, saugo nuo
vėjo. Reguliuojami rankogaliai.
Sulankstomas gobtuvas į apykaklę.
Ilgis 79 cm ( L dydis)
Elastingas kelnių juosmuo.
Reguliuojama kelnių apačia.
Dvi šoninės kišenės su atvartais.

OREGON_L&PESSO. Šiltas megztinis. Dirbtinio
kailio pamušalas suteikia jaukumo. Priekyje
ilgas užtrauktukas su smakro apsauga. Šoninės
kišenės, išorinė krūtinės kišenė - užtraukiamos.
Lietui ir vėjui atsparus, orus laidus Softshell
audinys ant kūno ir rankovių. Ant pečių ir
alkūnių patvarūs poliesterio intarpai.
Rankogaliai su VELCRO užsegimu.
Reguliuojamas gobtuvas iš šiltos ir minkštos
vilnos medžiagos. Pagrindinis audinys
100% poliesteris. Pamušalas 100%
poliesterio vilna. Svoris 420 g/m2.

32,90€

39,89€
Švarkas STRETCH

Puskombinezonis STRETCH

Kelnės STRETCH C50

DSSTRETCHPNM&pesso
98% medvilnė, 2% elastanas.
260 g/m2. Patvarus medvilninis
audinys. Sustiprinta RIP-STOP
audiniu. Dvi poros kišenių
krūtinės srityje.
Šoninės kišenės,
keturios kišenės su
užtrauktukais.
Trigubos siūlės.

DPSTRETCHP4850&pesso
98% medvilnė, 2% elastanas.
260 g/m2. Tvirtas audinys.
Sustiprinta su RIP-STOP audiniu.
Funkcinės kišenės:
keturios priekinės kišenės,
dvi galinės kišenės ir kišenė
liniuotei. Kišenė ant kojos su
užtrauktuku, kišenė
telefonui. Trigubos siūlės.
Sustiprintos antkelių kišenės.

KDSTRETCHPC50&pesso
98% medvilnė, 2% elastanas. 260 g/m2.
Tvirtas audinys. Sustiprinta su RIP-STOP audiniu.
Funkcinės kišenės: keturios priekinės kišenės,
dvi galinės kišenės ir kišenė liniuotei.
Kišenė ant kojos su užtrauktuku,
kišenė telefonui. Trigubos
siūlės. Sustiprintos antkelių
kišenės.

30,81€

30,81€

30,81€

Kelnės MERCURY FULL STRECH

Apatinių rūbų komplektas ACTIVE

Apatinių rūbų komplektas MERINO80

KD145B_C50&pesso
Pesso kelnės iš išskirtinai stipraus
audinio su CORDURA® detalėmis,
didesniam patvarumui,
4-iomis kryptimis tamprus
audinys.
92% nailonas, 8% spandeksas,
100% CORDURA®
audinio detalės.

ACTIVEL&pesso
Komplekte kelnės, marškinėliai ilgomis rankovėmis ir
skalbimui skirtas krepšys.
Ypatingai tamprus audinys, nevaržo judesių, greitai džiūsta,
todėl kūnas išlieka sausas. Orui pralaidus. Antibakterinė apdaila.
Svoris 170 g/m².
Sudėtis: 100% poliesterio.
Galima skalbti skalbimo mašinoje.

MERINO80L&pesso
PESSO Merino apatiniai rūbai atsparūs drėgmei, minkšti, šilti ir orui laidūs.
Vidinis sluoksnis pašalina drėgmę, o išorinis sluoksnis šilumą suteikia net
atšiauriausiomis oro sąlygomis.
Sudėtis: 80% merino vilna, 20% poliesteris 210 g/m² .

71,50€
Pakabinama kišenė PESSO
kelnėms, Cordura
POCKET2L&pesso, POCKET2R&pesso
Kairės arba dešinės pusės nusegama itin tvirto poliesterio/
medvilnės 88/12 TC DOBBY ir Cordura® audinio tūrinė kišenė.
Kišenė turi kelias papildomas sekcijas. Itin talpi.
Kišenė tvirtinama ZIPCOVERTM sistema patogiam ir saugiam
užsegimui. Kišenė tinkama Pesso kelnėms.
Audinys: 88% poliesteris, 12% medvilnė TC DOBBY audinys,
100% Cordura®.
Modeliams KD125P, KD145B, KD135G, KD135OR, KD215M,
KDCJG ,KDCPG

7€
Kepurė KANSAS
KANSASJ&pesso
Dviguba megzta medvilninė kepurė
su spausdinta etikete.
Sudėtis: 100% medvilnė.
Juoda.

5,50 €
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21,50€

69 €

Kepurė su įkraunama LED lempute

Kepurė THINSULATE

KLED_J&pesso
Įkraunamą šviesos diodą galima įkrauti per USB jungtį.
Savybės: Veikimo laikas iki 4 val. Ryškumas 150 liumenų
Pakrovimas: USB. USB pakraunamos baterijos pridėtos.
Funkcijos: ryškus apšvietimas - vidutiniškas mirgėjimas
Spindulio atstumas 10 m
(aukštas), 5 m (vidutiniškas)
Sudėtis: 100% akrilas

KPTJ&pesso
100 % poliesteris,
Thinsulate pamušalas.
Juoda.

9,90€

5,39 €

Didelio matomumo kepurės
THINSULATE
KPTO&pesso Šilta dvigubo mezgimo kepurė
Pesso su Thinsulate pamušalu.
Savybės: itin tankus tamprus
audimas
Sudėtis: 100% akrilas,
100 % poliesteris

5,39 €

Kainos nurodytos su PVM.

Funkcionalios, patogios, elastingos ir kvėpuojančios medžiagos, tvirtos siūlės

Rytojaus avalynė - šiandien

Žieminiai batai
NEBRASKA, S3 CI SRC
52222-00L-43&six
Vandenį atstumianti, lygi karvės oda,
juodos spalvos storis 1,8-2,0 mm.
Liežuvėlis iš minkštos karvės odos,
vandenį atstumiantis, storis 1,3 mm.
Aulas iš HT poliesterio, mėlynos spalvos,
vandenį atstumiantis +2,5 mm paminkštintas. Natūralios spalvos poliesterio
pamušalas. Dualmicro kulno įdėklas yra
labai atsparus dilimui. WED laido elektros
iškrova- antistatiški. Padas dvigubo tankio
PU-PU profilis 52 HORIZON linija.
Pado spalva juoda ir skaidri pilka.
Pirštų apsauga iš plieno.
Vidurinis padas atsparus pradūrimui.
Išimami vidpadžiai Dual Insulation.
EN ISO 20345:2011 S3 CI SRC

Natūralios spalvos
poliesterio pamušalas.
Dualmicro kulno įdėklas
yra labai atsparus dilimui.

Blauzdos vietoje audinys
atsparus vandeniui
ir dilimui.

Išimami vidpadžiai
Dual Insulation
(Žr. psl. 18).

Lygios karvės odos,
atsparios vandeniui, storis
1,8-2,0 mm.

Pirštų apsauga iš plieno.

Padas dvigubo tankio
PU, neslystantis SRC,
šoko absorbcija.

89,90 €

69,90€

Padas atsparus pradūrimui
Antistatiniai,
laido elektros iškrova
(WED - Wire Electricity Discharge)

Žieminiai batai ROTOR POLAR BOA ARCTIC,
S3 HRO HI CI SRC

Žieminiai batai ELDORADO-POLAR,
S3 HRO HI WR CI SRC

89375-01L-43&six
EN ISO 20345:2011
Viršus: Hydrotech oda. Pamušalas: vilna Polar. Išimami vidpadžiai
Dual insulation. Padas: PU guma VIBRAM®-Arctic Grip
Pirštų apsauga: kompozitinė C.T.C. - Composite Toe Cap.
Atsparūs pradūrimui: Anti-Perforation: K+ Anti-perforation PLUS.
Svoris 820 gr.

89117-15L-43&six
Linija: Polar.
Viršus: Hydrotech Oda. Pamušalas: vilna Genuine Polar.
Išimami vidpadžiai: dviguba izoliacija.
Padas: PU-guma VIBRAM®- Arctic Grip.
Pirštų apsauga: C.T.C. - Kompozitinė pirštų apsauga.
Atsparūs pradūrimui: K+ Anti-perforation PLUS.
Svoris 770 gr.

Patentuota BOA®
TECHNOLOGIJOS UŽSEGIMO SISTEMA
Patentuota BOA® užsegimo sistema, patvarumas ir komfortas užtikrinamas visą dieną. Suprojektuota išmaniausia
ir lengviausiai naudojama batų užsegimo sistema leidžia
greitai apsiauti ir nusiauti batus esant net ekstremalių situacijų atveju. Skirtingai nuo tradicinės užsegimo tvirtinimo
sistemos, vienu mygtuko paspaudimu arba pasukę užsegimo
ratuką, galite atlaisvinti koją arba greitai sureguliuoti užsegimą. Raišteliai iš nerūdijančio plieno leidžia jums sutvirtinti
užsegimą milimetriniu tikslumu, tokiu būdu gaunant saugų
ir atsparų uždarymą, pritaikytą individualiai kojai. Norint
užsegti batus,- reikia paspausti ir pasukti užsegimo ratuką,
norint atsegti - jį patraukti.

159 €

145 €

Kaip naudotis BOA užsegimu?
PASPAUSTI
PASUKTI UŽSEGIMO MYGTUKĄ
NORINT ATSEGTI, JĮ PATRAUKTI

Vibram Arctic Grip
®

„Vibram® Arctic Grip“ yra bene geriausias ir slidžioms
žiemos sąlygoms atsparus padas. „Vibram Arctic Grip“
technologija pagrįsta 100 % guma, nenaudojama metalų ar abrazyvinių priedų.
„Vibram Arctic Grip“ buvo sukurtas atsižvelgiant į kintančias žiemos sąlygas – neįtikėtinai puikus sukibimas išlaikomas net esant šlapiam ledui.

HDry®

Avalynė, kuriai naudojama novatoriška OutDry®
technologija, yra nelaidi vandeniui ir orui. Į batų vidų
nepateks lietaus ar šlapdribos. Išsiskyręs prakaitas
nukreipiamas į išorę. Kojos lieka sausos ir šiltos.
OutDry® neleidžia vandeniui patekti į išorinį avalynės
sluoksnį ir avalynė netampa sunki, ji lengvai džiūsta.
OutDry® yra labai patvari ir atspari pasikartojančiam
lankstymui.
Kainos nurodytos su PVM.

ir šiuolaikinis dizainas - visa tai yra 100% išbandytas komfortas!
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Rytojaus avalynė - šiandien

Žieminiai batai STELVIO 13L POLAR,
S3 HRO WR CI SRC
88087-13L-43&six
Neperšlampami žieminiai
apsauginiai batai.
Apsaugos klasė S3 HRO WR CI SRC.

Dualmicro kulno
įdėklas yra labai
atsparus dilimui.

Primaloft pamušalas.

PIRK
INTERNETU
Išimami vidpadžiai
Dual Insulation.
stokker.lt

DYNAMIC HC CONTROL kulno apsauga
palaiko pėdą, apsaugo nuo išorinių smūgių.
Antistatiniai,
laido elektros iškrova
(WED - Wire Electricity
Discharge).

99,90€

Pradūrimui atsparios
medžiagos pado intarpas
Zero (4k) Perforation

STABIL ACTIVE- koja išlaiko stabilumą, lenkiama
tinkamoje vietoje.

Žieminiai batai TERRANOVA-POLAR,
S3 HRO WR SRC 4

Žieminiai batai TERRANOVA-ATLANTIDA,
S3 CI SRC

89128-23L-43&six. Svoris 820 gr. Anilinu dažyta oda Hydrotech, atsparūs vandeniui WR. Išimami dvigubos izoliacijos vidpadžiai, tinkami žiemos metu, apsaugo nuo šalčio "CI". Išlaiko pėdą sausą ir šiltą, sugeria drėgmę, aliuminizuota juostelė izoliuoja pėdą nuo žemės. Padas su unikaliu polimerų mišiniu ir
pažangia filtravimo sistema, pagaminto dėvint žemoje temperatūroje, geras
sukibimas ant ledo ir sniego. Kokybiški ir patvarūs batai. Atsparūs rūgštims
ir naftos produktams. Savaime išsivalantis padas. Pirštų apsauga iš plastiko.
Zero perforation padas. Ergonomiškai suformuoti, išlaiko pėdą stabilioje padėtyje. Tinka žemės ūkyje, sodininkystėje, kalnuose, šaltose vietose.

80128-01L-43&six
Svoris 725 g. Viršus iš minkštos Hydrotec odos. Išimamas dvigubos izoliacijos vidpadis, tinka naudoti žiemos metu, apsaugo nuo šalčio. Atsparus, sugeriantis drėgmę, todėl pėda išlieka sausa ir šilta. Padas iš Vibram® gumos.
Padas su savaiminio valymosi protektoriumi, sukurtas siekiant užtikrinti
didesnį sukibimą. Atsparumas karščiui iki 300° ( HRO), atsparus rūgštims
ir naftos produktams. Atitinka SRC standartą. Pirštų apsauga iš plastiko,
pradūrimui atsparios medžiagos pado intarpas Zero Perforation. Ergonomiškai išformuotas vidus užtikrina pėdos stabilumą.

159 €

Avėdamos avalynę mūsų kojos neišvengiamai
prakaituoja. Avalynės vidus ir vidpadžiai sugeria
drėgmės perteklių. Norint užtikrinti tinkamą klimatą kojoms, avalynę ir vidpadžius reikia reguliariai džiovinti. Rekomenduojame turėti atsarginius vidpadžius, kad kiekvieną dieną į avalynę
galėtumėte įdėti sausus padus. Be to, tai padidins
avalynės patvarumą. Intensyviai avint avalynę,
vidpadžiai „pavargs- ta“ – sumažėja apsauga nuo
smūgių, drėgmės absorbcija
ir laidumas orui. Mes reko- menduojame juos
keisti kas 6 mėnesius.

109 €

Vidpadžiai BLOWFIT 2.0

Vidpadžiai DUAL INSULATION

Vidpadžiai MODULARFIT, aukšta keltis

ACC SUCBL02-43&six
Viršutinė dalis iš Flyfit, tiesiogiai liečianti pėdą, užtikrina drėgmės išgarinimą
ir komfortą. Spaudžiant ir plečiant, perforuota EVA dalis praleidžia didžiąją
dalį oro, sukurdama oro srautą, kuris pagerina komfortą ir mikroklimatą
avalynės viduje.

ACC SUCDI01-43&six
Sukurtas specialiai žiemos sezonui. Pagamintas iš labai atsparaus ir sugeriančio veltinio, kuris pėdą palaiko šiltą ir sausą. Minkštesnis ir patogesnis
izoliacinis sluoksnis iš poliuretano ir "aliuminizuoto" polietileno plėvelė
puikiai apsaugo pėdą nuo žemės. "CI" apsauga nuo šalčio.

ACC-SUCAH01-43&six, ACC-SUCAL01-43&six, ACC-SUCAM01-43&six
Anatomiškai suformuoti, smūgius sugeriantys vidpadžiai, tinka įvairios
formos pėdoms.

9,90 €
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Pirštų apsauga
kompozitinė.

Padas: PU guma VIBRAM®-Arctic Grip,
neslystantis SRC, atsparus karščiui HRO,
atsparus pradūrimui, tepalams, savaime
išsivalantis.

PATARIMAS!

125 €

HDry technologija, vandeniui atsparus
ir kvėpuojantis viršus, (žr. psl. 17)
Hydrotech oda.

8€

14,90€

Kainos nurodytos su PVM.

Funkcionalios, patogios, elastingos ir kvėpuojančios medžiagos, tvirtos siūlės

Rytojaus avalynė - šiandien

Apsauginiai batai BOA RESOLUTE, S3 ESD SRC
43460-02L-43&six
BOA greita užsegimo sistema. Viršus iš
vandenį atstumiančios MicroFiber zomšos
+ Pro-tech SXT lengvas, patvarus audinys.
DYNAMIC HC CONTROL kulno apsauga.
Pamušalas orui laidus 3D Green Air. Padas
PU/PU, neslystantis SRC. Savaime
išsivalantis protektorius.

Pamušalas ir vidpadis pagaminti
iš perdirbtų medžiagų.

Viršus iš vandenį atstumiančios
MicroFiber zomšos, atsparios
dilimui.

greitas
užsegimas.

DYNAMIC HC CONTROL
kulno apsauga.

Pro-tech SXT
lengvas,
patvarus
audinys.

Unikalus D30 technologijos
minkštas PU vidpadis
sumažina smūgius 30%.
Pradūrimui atsparios medžiagos pado intarpas
Zero (4k) Perforation.

149,90 €

122,90€

Padas neslystantis SRC, atsparus tepalams,
alyvai.Savaime išsivalantis protektorius.

Apsauginiai batai SCATTO BOA RESOLUTE

Apsauginiai batai CUBAN HIGH 00L RITMO

Apsauginiai batai CUBAN BOA 00 RITMO

43459-01L-43&six. BOA užsegimo sistema. Viršus Mikro-pluošto zomšos
su Pro-tech SXT light. Vandenį atstumiantis viršus. Neslystantis pamušalas:
Dualmicro DYNAMIC HC CONTROL kulno apsauga. Išimami vidpadžiai Qrs01.
Vidurinis padas novatoriškas D30 iš minkšto PU, smūgius sugeriantis. Padas:
antistatinis PU / PU ESD-plus, atsparus slydimui SRC, atsparus smūgiams,
tepalui ir degalams, STABIL ACTIV Pirštų apsauga: SXT. ZERO(K) perforation,
atsparūs pardūrimui. EN ISO 20345:2011 S3 SRC

91370-00L-43&six
Svoris 520 gr. Viršus iš Dualmicro, zomšos, Išimami vidpadžiai Soft-Fit. Viršutinė
dalis kontaktuojanti su pėda iš Flyfit, suteikia komfortą ir mažina prakaitavimą.
Padas EVA HD su angomis, užtikrina teisingą pėdos padėtį. 3D Air circulation
pamušalas, 320g . PU dvejopo tankio padas su ESD. Lengvi ir patogūs, universalūs, neslystantys. Atitinka SRC standartą.

91373-00L-43&six
Viršus Microfiber zomša- patvari ir vandenį atstumianti medžiaga. BOA
užsegimo sistema. Pamušalas 3D Air circulation 320 gr. Neslystantis pamušalas
DUALMICRO. Išimami vidpadžiai Soft-Fit: orui laidūs, FlyFit. Padas: PU / PU
ESD-plus SRC. Pirštų apsauga: Alu SXT 2.0 + pro-tech SXT. Tinkami logistikoje,
lengvojoje, automobilių, elektronikos pramonėje. Dynamic HC control - kulno
apsauga. Atsparūs pradūrimui: ZERO (k) ANTIPERFORATION
Svoris 520 gr.

156,90€

93,90€

109,90€

Apsauginiai batai SKIPPER AUCKLAND

Apsauginiai batai SKIPPER AUCKLAND HIGH

Apsauginiai batai SKIPPER LADY CIMA S3 SRC

94378-00L-43&six
Viršus: Dgtex.Airy, WRU H.T. tekstilė, MIcroFiber zomšas su Pro-tech SXT light
Airy. Pamušalas: Breezy 3D, dviejų sluoksnių derinys. Neslystantis : DUALMICRO. Išimami vidpadžiai: Soft-fit Plus ESD. Padas: PU / PU ESD-plus SRC.
Pirštų apsauga: Alu SXT 2.0. Atsparūs pradūrimui K ir PLUS
Svoris 560 g.
EN ISO 20345:2011.

94405-00L-43&six
Viršus: MIcroFiber zomšas Airy, WRU H.T. tekstilė Airy.
Pamušalas Breezy 3D, dviejų sluoksnių derinys SRC. Neslystantis DUALMICRO.
Išimami vidpadžiai Soft-fit Plus ESD. Padas PU / PU ESD-plus SRC.
Pirštų apsauga Alu SXT 2,0. Atsparūs pradūrimui K ir PLUS.
Logistika ir lengvoji pramonė, automobilių, ESD sritys.
EN ISO 20345:2011.

95398-02L-38&six
Svoris 420 g. Viršus: Airy, WRU H.T. tekstilė MIcroFiber zomžas su
Pro-tech SXT light, Airy. Pamušalas: Breezy 3D,dviejų sluoksnių derinys.
Neslystantis: DUALMICRO. Išimami vidpadžiai: Soft-fit Plus ESD.
Padas: PU Dvejopo tankio SRC
Pirštų apsauga: Alu SXT 2.0. Atsparūs pradūrimui K ir PLUS.
EN ISO 20345:2011.

96,90 €

92,90€

74,90€

91,90€

Apsauginiai batai DANCE 18L RITMO S3 SRC

Apsauginiai batai ADAMELLO 00L ENDURANCE

Apsauginiai batai ANDALO 00L ENDURANCE

91195-18L-43&six
Svoris 480 g. Viršus iš minkštos odos Hydrotech. Išimami vidpadžiai Soft-Fit.
Viršutinė dalis kontaktuojanti su pėda iš Flyfit, suteikia komfortą ir mažina
prakaitavimą. Padas EVA HD su angomis, užtikrina teisingą pėdos padėtį. 3D
Air circulation pamušalas, 320g. PU dvejopo tankio SRC padas, lengvas, suteikia daugiau komforto. Naujo dizaino padas, su geresniais slydimo bandymų
rezultatais ant šlapios dangos, lyginant su standartiniu padu. Aliuminio
pirštų apsauga, pradūrimui atsparios medžiagos pado intarpas Zero Perforation. Ergonomiškai išformuotas vidus užtikrina pėdos stabilumą.

81016-00L-43&six. Svoris 660 g. Viršus iš tvirtos nubuko odos Hydrotech.
Alyvai, naftos produktams ir angliavandeniams atsparus dvikomponentis
PU padas, atsparus dilimui. Padas su savaiminio valymosi protektoriumi,
sukurtas siekiant užtikrinti didesnį sukibimą. Atitinka SRC standartą. Išimami
Flyfit vidpadžiai, suteikia komfortą ir mažina prakaitavimą. Antibakterinis
putų sluoksnis užtikrina komfortą. Pirštų apsauga iš kompozito, pradūrimui
atsparios medžiagos pado intarpas Zero Perforation. Ergonomiškai išformuotas vidus . Užtikrina pėdos stabilumą. EN ISO 20345:2011.

81017-00L-43&six
Hydrotech oda. Svoris 650g. Viršus nubuko oda. Alyvai , naftos produktams ir
angliavandeniams atsparus dvikomponentis PU padas, apsaugo nuo dilimo.
Savaime besivalantis padas sukurtas siekiant užtikrinti didesnį sukibimą.
Išimami Flyfit vidpadžiai, kurių viršutinis sluoksnis besiliečiantis su pėda
pagamintas iš drėgmę sugeriančios atsparios medžiagos. Antibakterinis
putų sluoksnis užtikrina komfortą ir tinkamą pėdos padėtį. Pirštų apsauga
iš plastiko, nepraduriama. Užtikrina teisingą pėdos padėtį. Tinka statybose,
dailidėms, sodininkystėje ir t.t. SRC standartas.

79,90€

86,90€

79,90€
Kainos nurodytos su PVM.

ir šiuolaikinis dizainas - visa tai yra 100% išbandytas komfortas!
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Darbo drabužių inovacijos nuo 1877

Darbiniai batai CHELSEA EVOLUTION SOFT 01 SRC
78234_992
Viršus iš odos su Helly Tech® membrana, pralaidi orui, nepraleidžia vandens. Vidurinis padas Premium EVA,
apsaugantis nuo smūgių. Vidpadis Ortholite Sockliner, sugeriantis drėgmę. Padas: guma, turinti nitrilo. Lengvi
ir patogūs batai. Puikiai tinka darbui, kai nebūtinai reikia pirštų apsaugos.

PIRK
INTERNETU

Helly Tech® Performance membranos viršus.
Atsparumas vandeniui/pralaidumas orui
10 0000/10 000.

stokker.lt

Orui laidus tinklelis,
atsparus plyšimui.
Vidurinis padas
Premium EVA,
apsaugantis
nuo smūgių.

Vidpadis Ortholite
Sockliner, sugeriantis
drėgmę, atsparus
smūgiams.

Padas nitrilo gumos,
atsparus
slydimui, SRC.

125 €

99,90€
Apsauginiai batai CHELSEA EVOLUTION LOW

Darbiniai batai OSLO, 01 SRC ESD

Darbiniai batai RABBORA

78224_992
EN ISO 20345 Viršus: mikro pluošto medžiaga su sustiprintu putų poliuretano
sluoksniu. Lengva konstrukcija. Aliuminio pirštų apsauga.. Orui pralaidus pamušalas. EVA pado intarpas. Ortholite vidpadis, reguliuojantis oro cirkuliaciją.
Padas - guminis, atsparus pradūrimui, neslystantis. Atsparus riebalams, naftos
produktams, antistatinis. Sugeriantis energiją kulno srityje. ESD apsauga.

78226_585
Kvėpuojanti viršutinė dalis. tinklelio medžiaga su 3D spaudu. Lengva konstrukcija. Pralaidus orui viršus. Guminis padas su nitrilu. PU putų vidpadis. Aukščiausios kokybės EVA pado intarpas. Be pirštų apsauginės noselės. Ypač patogūs
ir lengvi, patrauklaus dizaino batai su ESD apsauga. Aukščiausios kokybės EVA
pado intarpas užtikrina lengvumą, patogumą, suteikia geresnę atramą bei puikiai prisitaiko prie jūsų pėdos linijų.
EN ISO 20347.

78253_992
Viršus:Helly Tech® Performance membrana. HellyWear protection. Patvari tekstilė, pralaidi orui. Padas: Aukščiausios kokybės EVA pado intarpas, smūgius
sugeriantis. Helly Grip padas, užtikrina gerą sukibimą nelygiose vietovėse.
Ypatingai lengvi, lankstūs batai, be apsaugų.
Batai suvarstomi.
Savo sudėtyje neturi metalo.

144,90€

124,90 €

109 €

99,90€

Moteriški apsauginiai batai LUNA LOW

Moteriški batai OSLO O1 SRC ESD

78244_992
Viršus iš mikropluošto su PU sustiprinimais. Lengvi. Aliuminio pirštų apsauga
Tinklinis pamušalas. Ortholite Sockliner vidpadis, drėgmę sugeriantis. EVA vidurinis padas. Atsparūs pradūrimui. Atsparus slydimui padas. Alyvai ir naftos
produktams atsparus padas. Nitrilo gumos padas. Nepalieka žymių.
EN ISO 20345 S3 SRC ESD.

78243_992
Viršus sukurtas specialiai moterims. Lengvi. Softshell pamušalas su 3D printu.
Orui laidus viršus. PU vidpadis, didesniam komfortui. Vidurinis padas EVA. Padas
atsparus slydimui, alyvai. Padas iš nitrilo gumos, nepaliekantis žymių.
EN ISO 20347 01 SRC ESD.

144,90€

109€

Helly Hansen kojinės
Žieminės kojinės
79645_990
Kilpinės kojinės, išlaiko šilumą.
Poliamido kulnas ir pirštų galai
didesniam patvarumui.
Lanksti kulkšnies dalis
34% poliamidas, 32% merino vilna,
32% akrilas, 2% elastanas.

17,90€
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Žieminės kojinės
MAGNI

Žieminės kojinės
CHELSEA EVOLUTION

79641_990
Primaloft® pluoštas.
Kulnas apsaugotas nailonu.
Kulnas ir pirštai apsaugoti su
NanoGLIDE. Lanksti čiurnos dalis
Blauzdikaulio apsauga.

79643_990. Lifa® pluoštas kulne
ir kojų pirštuose suteikia didesnį
patvarumą ir drėgmės
transportavimą. Laidžios orui.
Lanksti kulkšnies dalis.
39% poliamidas, 37% polipropilenas,
22% vilna, 2% elastanas.

29,90€

23,90 €

18,90€

Kojinės MANCHESTER, 3 vnt.
79646_990
Tinklinė ventiliacija oro laidumui.
Lanksti kulkšnies dalis.
71% medvilnė, 26% poliamidas,
3% elastanas.

17,90€

Kainos nurodytos su PVM.

Funkcionalios, patogios, elastingos ir kvėpuojančios medžiagos, tvirtos siūlės

Skandinaviškas dizainas ir ilgaamžiškumas

Žieminiai batai
BS159 S3 SRC KEVLAR

Dirbtinio kailio pamušalas.
Viršus pagamintas
iš natūralios,
impregnuotos odos.

BS15943&pesso
Patvarūs ir trinčiai atsparūs impregnuotos
odos batai. UNI EN20345:2011 S3 SRC CE.

Ergonomiškas,
kvėpuojantis
vidpadis.

Pirštų apsauga su
papildomu sutvirtinimu,
atspariu dilimui.

Vidurinis padas be
metalo.

30,90€

PU padas, neslystantys SRC,
atsparūs tepalams, antistatiški.

Pirštų apsauga
be metalo,
plastikas.

Merino vilnos kojinės KOMER
KOMER42-44&pesso
Sugeria drėgmę, mažina prakaitavimą.
Greitai džiūsta, tamprios, minimalus
suspaudimas ties blauzda. Apsaugo nuo
smūgių. Pralaidžios orui. UV apsauga,
stabdo nemalonaus kvapo atsiradimą,
užtikrina šilumą,
ilgaamžiškumą ir komfortą.
Sustiprintas kulnas ir pirštai.
40% merino vilna.
40 % nailonas.
16 % akrilas. 4% elastanas.

7,50 €

Žieminiai batai POLARIS S3 SRC

Apsauginiai batai BS259 S3 SRC

Apsauginiai batai B469 S3 SRC

POLARIS43&pesso
Viršus- oda su raštu 1.8-2.0 mm, atspari vandeniui. Padas: PU/PU. Plastiko
pirštų apsauga. Pradūrimui atsparūs. Viduj natūralus kailis 50%, poliesteris
50%, , su aliuminio folija izoliacijai nuo šalčio.

B25943&pesso
Viršus: vandeniui atspari oda, patogi ir patvari. Anatomiškai išformuoti
vidpadžiai iš poliuretano su tekstile. Air tunnel tekstilinis pamušalas,
pralaidus orui. Kompozitinė pirštų apsauga. Vidurinis padas minkštas PU.
Padas neslystantis, antistatiškas, patvarus PU.
Standartai EN20345:2011 S3 SRC CE

B46943&pesso
Vandeniui atspari tvirta oda, patogūs dėvėti. Air tunnel tekstilinis pamušalas,
pralaidus orui. Pasižymi geromis absorbcinėmis savybėmis. Kompozitinė
pirštų apsauga. Anatomiškai išformuoti vidpadžiai, iš minkšto poliuretano.
Antibakterinis pamušalas užtikrina oro cirkuliaciją. Padas neslystantis,
antistatiškas iš PU. Tinkami plačiai pėdai.

53,90 €

45,90€

28,50€

26,29€

Žieminiai batai BS659 S3 SRC

Žieminiai batai ARCTIC S3 SRC

Kojinės PESSO CLASSIC THERMO KOCOT, 3 poros

BS65943&pesso
Patvarūs ir trinčiai atsparūs impregnuotos odos batai. Pamušalas iš dirbtinio
kailio. Pirštų apsauga be metalo. Vidurinis padas be metalo, lyginant su klasikiniu plieniniu viduriniu padu, šis lengvesnis,
lankstesnis, apsaugo visą pado plotą. Minkštas P.U vidinis sluoksnis. Neslystantys, antistatiški, atsparūs purvui. Storas ir patvarus
padas apsaugo nuo šalčio. Lengvi. Lankstūs,
atsparūs deformacijai.
Tinka turintiems plačią pėdą.
UNI EN20345:2011 S3 SRC CE.C2.

ARCTIC43&pesso
Viršus: Iš itin stiprios, vandeniui atsparios impregnuotos odos (1.8-2.0mm).
Šiltas pamušalas iš natūralios ir sintetinės vilnos (50/50%). Pirštų apsauga be
metalo. Pradūrimui atsparus vidurinis padas, be metalo, lyginant su klasikiniu
iš plieno, šis yra lengvesnis, lankstesnis ir saugesnis. Vidpadis iš minkšto
poliuretano, padengta sintetine vilna. Padas: minkštas P.U. Neslystantis,
tistatiškas, atsparus purvui . Apsaugo nuo šalčio, lengvas , lankstus atsparus
deformacijai. UNI EN20345:2011 S3 SRC.

KOCOT42-44&pesso
Kojinės tinkamos dėvėti ištisus metus. Greitai džiūsta,
pašalina drėgmę. V-megztas kulnas. Sustiprintas
kulnas ir pirštų sritis. Termoizoliacinės darbo kojinės.
Šiltos ir tvirtos. Vientiso struktūruoto audimo,
atsižvelgiant į anatomines kojos savybes, sutankinat
labiausiai dylančias sritis. Elastingos ir patogios
nešioti, apsaugo nuo smūgių.
Sudėtis:
64% poliesteris,
28 % medvilnė,
6 % viskozė,
2% elastanas.

34,10 €

28,90€

43 €

4,30 €

Žieminiai batai LAUTARET 3, OB E CI SRC

Žieminiai batai TUNDRA S3 SRC

Apsauginiai guminiai botai GIGNAC2 S5 SRC

LAUT3NO43&del
Žieminiai batai su kailiu.
Pamušalas: 100% poliesteris.
Viršus su PVC danga ir poliamidas atstumiantis vandenį.
Termoplastiko padas, neslidus apsaugantis nuo šalčio
(išlaiko savybes iki -30°C).

BSS243&pesso
Patvarūs, trinčiai atsparūs, viršus iš impregnuotos odos. Atsparūs vandeniui.
Šiltas pamušalas iš dirbtinio kailio. Pirštų apsauga iš metalo. Anatomiškai
išformuoti vidpadžiai iš minkšto poliuretano, pralaidūs orui. Neslystantys, antistatiški, patvarūs batai. P.U atsparus tepalams, slydimui ir antistatiškas. Storas
ir patvarus padas, izoliuoja nuo šalčio. Lengvi, lankstūs atsparūs deformacijai,
dvisluoksnis padas P.U./P.U. Tinka turintiems plačią pėdą.

GIGN2VE43&del
Guminiai lietaus botai. Pagaminti iš PVC Bi-injekciniu būdu. Džersio pamušalas. Padas su giliu protektoriumi iš PVC nitrilo, savaime išsivalantis dizainas,
atsparus agresyvių medžiagų poveikiui. Priekyje integruotas apsauginis
pirštų dangtelis.Antistatiniai.
EN ISO 20344:2011
EN ISO 20345:2011
EN ISO 6110
EN ISO 6112

59,90 €

47,90€

28,60€

24,90€
Kainos nurodytos su PVM.

ir šiuolaikinis dizainas - visa tai yra 100% išbandytas komfortas!
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Suvirintojui

Striukė ir puskombinezonis
suvirintojui MULTI

Puskombinezonis suvirintojui
STOKKER SPECIAL
2191M&dimex
100% medvilnė su probanu 340 g/m².
Galinės ir priekinės kišenės, kišenė
telefonui, kišenė rašikliui.
Kišenė ID kortelei, antkelių kišenės.
Kilpos diržui.
EN ISO 11611, EN ISO 11612.

6000M&dimex, 6002M&dimex
Kišenės krūtinės srityje, horizontaliai/vertikaliai išlankstomas dėklas
ID kortelei, dešinėje pusėje. Kišenės rašikliui ir telefonui - kairėje pusėje.
Apatinės kišenės, užsegamos užtrauktuku. Tiesūs, reguliuojami rankogaliai ir
striukės apačia. Kišenės telefonui ir rašikliui. Priekinės kišenės. Didelė CARGO
kišenė su horizontaliai-vertikaliai išlankstoma vidine kišene ID kortelei.
Kišenė suvirinimo elektrodams. Galinė kišenė. Antkelių kišenės.
Paaukštinta nugaros dalis ir patvarios reguliuojamos petnešos.

PIRK
INTERNETU

139€

82 €

65,90€

123 €

stokker.lt

Žieminė striukė suvirintojui MULTI 6004

Suvirintojo švarkas 644 ir kelnės 645

Suvirintojo kombinezonas 646

6004M&dimex. Kišenės krūtinės
srityje, horizontaliai/ vertikaliai
išlankstomas dėklas ID kortelei,
dešinėje pusėje. Kišenės rašikliui ir
telefonui- kairėje pusėje. . 100 g/m².
TM- pamušalas. EN ISO 20471:2013,
klasė 2, EN ISO 11612 A1, B1, C1,
E1. EN ISO 11611, klasė 1. EN 11495:2008. IEC 61482-2:2009, klasė 1
(4KA). EN 13034, tipas 6.

644M&dimex, 64550&dimex
Švarkas. 100% medvilnė, apdirbta probanu.
Medžiagos storis - 340 g/m², labai stipri medžiaga.
Kišenės ant krūtinės. Horizantali/vertikali
nuimama kišenė ID kortelei, kišenė mob. tel.,
kišenė su užtrauktuku. Reguliuojami rankogaliai
ir striukės apačia. Ugniai atspari medžiaga išlieka
iki 50 plovimų. Kelnės. 100 probanas 340 g/m²,
užtrauktukas, priekinės ir galinės kišenės,
antkelių kišenės, kilpa plaktukui.

646M&dimex
100% probanas, nedegi medvilnė, 340 g,
juoda/hi-vis geltona. Kišenė ant krūtinės,
užtrauktukas dešnėje pusėje. Kišenė ID
kortelei, galinė kišenė, kišenė liniuotei,
rašikliui, antkelių kišenės, kilpa plaktukui. Su
atvartu. Elastingi rankogaliai. EN ISO 11611,
EN ISO 11612. Spalvos: juoda/geltona

78 €
203 €

169 €

68 €

102 €

Žieminis puskombinezonis
MULTI 6005

Žieminis kombinezonas suvirintojui
MULTI 6007 CL3

Kelnės suvirintojui
MULTI 6001 CL1

6005M&dimex
Kišenės telefonui ir rašikliui. Priekinės
kišenės. Didelė Cargo kišenė. Kišenė
suvirinimo elektrodams. Galinė kišenė.
Antkelių kišenės. Paaukštinta nugaros dalis ir
patvarios reguliuojamos petnešos.
EN ISO 20471:2013, klasė 1, EN ISO 11612
A1, B1, C1, E1. EN ISO 11611, klasė 1. EN
1149-5:2008. IEC 61482-2:2009, klasė 1
(4KA), EN 13034, tipas 6.
75% medvilnė, 24% poliesteris, 1%
antistatiškas pluoštas.
100g/m², Safe TM pamušalas.

60072XL&dimex
Didelio matomumo. Žieminis. Kišenės krūtinės srityje,
kairė su užtrauktuku, horizontaliai/vertikaliai išlankstoma kišenė ID kortelei. Kišenės rašikliams. Priekinės
kišenės su užtrauktukais. Galinė kišenė. Vidinė kišenė
krūtinės srityje su užtrauktuku, su kišene telefonui.
Tiesūs rankogaliai, elastinga juostele vidinėje rankogalių dalyje. Užtrauktukai kelnių apačioje.
EN ISO 20471:2013 klasė 3. EN ISO 11612 A1, B1, C1, E1.
EN ISO 11611 A1, klasė 1, EN 1149-5:2008.
IEC 61482-2:2009 klasė 1 (4kA). EN 13034, tipas 6.
75% medvilnė, 24% polisteris, 1% antistatiškas
pluoštas, 310 g/m².
100 g/m² Safe TM pašiltinimas.

600156&dimex, 6001B50&dimex
Priekinės kišenės, horizontaliai/ vertikaliai
išlankstoma kišenė ID kortelei. Kišenė liniuotei/
suvirinimo vielai. Galinė kišenė ir sustiprintos
antkelių kišenės. Kilpa plaktukui, vieta peiliui.
Reguliuojama apačia 4cm. Antkeliai 4005 ir 403.
Didelio matomumo kelnės.
EN 1149-5, EN ISO 11611,
EN ISO 11612, EN ISO 20471:2013

178 €

309,90€

104 €

Batai suvirintojui
WELD 00L ATLANTIDA, S3 HRO SRC

Apsauginiai batai suvirintojui
WELDER S3 HRO SRC

Suvirintojo batai
Weld S3

80143-00L-43&six
Viršus iš odos. Neslystantis padas iš VIBRAM® gumos, HRO - padas,
atsparus kontaktui su įkaitusiais objektais iki 300°C. Pirštų apsauga iš
plastiko. ZERO Penetration neperduriamas pado intarpas.
Tinka statybose, dirbantiems su medžiu ir metalu.

BWELDERBNN43&ben
Greitai atsegama sagtis. PU gumos padas, SRC neslystantis, antistatiškas, atsparus karščiui iki 300 °C. Viršus iš hidrofobinės medžiagos, tai leidžia dėvėti
batus aplinkoje, reikalaujančioje S3 standarto. Vandeniui atspari oda. Tinklinis
pamušalas padengtas keliais sluoksniais. Polysoft, anatomiškai išformuoti vidpadžiai iš minkšto poliuretano.

WELD-43&pesso
Atsparūs slydimui. Sudėtis: vandeniui atspari oda, padas su plienu. Pirštų
apsauga – be metalo, TOP RETURN. Pado plotis - 11 cm. Texelle pamušalas,
orui pralaidus, sugeria ir pašalina drėgmę, atsparus trinčiai.
Texelle pluoštu. Lankstus padas iš PU.

96,90€

42,91€

39 €

31,90€
Vuvirintojo rankovės
LAVA BROWN

DARBO DRABUŽIŲ STANDARTAI
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Gerai matoma darbo apranga.

Apsauginiai drabužiai, skirti apsaugoti nuo skystų
chemikalų.

Apsauginiai drabužiai. Nuo karščio ir liepsnos
sauganti apranga.

Apsauginiai drabužiai, turintys elektrostatines
savybes (sumažina sprogios aplinkos pavojų).

Apsauginiai drabužiai, dėvimi suvirinant ir
jungiant.

Apsauginiai drabužiai nuo elektros
lanko terminio pavojaus.

44-7023&weldas
58 cm (23”) ilgio. Weldas suvirintojo rankovės su elastingom petnešom. Lava Brown rankovės rankų ir pečių
apsaugai. STEERSOtuff odinės rankovės su patogia petnešų
užsegimo sistema. EN ISO 11611:2007, CLASS 2/A1, TÜV BP
60041277 0001, TÜV 21173205 001.

45,90€

Kainos nurodytos su PVM.

Funkcionalios, patogios, elastingos ir kvėpuojančios medžiagos, tvirtos siūlės

Asmeninių darbo saugos priemonių lyderis

Pirštinės suvirintojui Pro MIG

Minkšta ir
tvirta oda.

Tiesus kirpimas.

5620_10&gpro
CE II kategorija, EN388 2111, EN407,
EN12477 tipas 413 x 4x, EN420.

Ugniai atsparus
audinys su Kevlar
siūlais.

7,70 €

5,70 €

Minkštas,
karščiui atsparus
pamušalas.

SPEEDGLAS™ 9100XXi automatiškai
užtamsėjantis suvirinimo šalmas

Pirštinės,
skirtos suvirintojui, zomšas
144&OTHER
Karščiui atspari karvės oda.
Su pamušalu.
Ilgis 35cm.
Viso siūlės su (KEVLAR®) siūlu, atsparios karščiui.
Siūlės nėra matomos ir sutvirtintos
odinėmis juostelėmis
Skirtos suvirinimo darbams.

3M™ SPEEDGLAS
suvirinimo skydelis 100V, tamsumas 3/8–12

G501826&sg
„Speedglas 100“ suvirinimo filtras turi puikią optinę kokybę
ir patikimą šviesos bei tamsos perjungimą. Penki užtamsinimo
lygiai: 3/8-12. Tamsėjimo greitis: 0.1ms. Trys jautrumo
nustatymai. „Speedglas 100“ matymo laukas - 44 x 93mm.
Šlifavimo režimas, daugiau jautrumo lygių, užlaikymo funkcija.
Masė - 465g. Baterijos tarnavimo
laikas - 1500 valandų.

G751120&3m
Tinka MMA, MIG/MAG ir daugeliui TIG suvirinimo darbų. Matomumo
plotas - 44 x 93 mm. Persijungimo laikas šviesus–tamsus: 0,1 ms.
Baterijos tarnavimo laikas - 1500 val. Funkcijos:
• 5 tamsumo lygiai (8–12),
• reguliuojamas jautrumas.
Lengvai naudojamas SPEEDGLAS 100
suvirinimo skydelis – automatiškai
užtamsėjantis skydelis, skirtas
žmonėms, tik retkarčiais
atliekantiems suvirinimo darbus.
Šis skydelis puikiai tiks
suvirintojams – megėjams,
ūkininkams, remonto darbus
atliekantiems asmenims,
statybininkams.

+
3,40 €

499 €

2,90 €

169 €

449 €

129 €

SPEEDGLAS™ suvirintojo šalmas
9100 Air & 9100XXi filtras

3M™ SPEEDGLAS suvirintojo šalmas
9002NC su ADF filtru

G567726&sg
Pilnai paruoštas darbui rinkinys: suvirintojo šalmas, filtras,
filtravimo sistema ir ADFLO krepšys. Puikus matymo laukas
su pakeliamu skydeliu, kuris leidžia atlikti ne tik suvirinimo,
bet ir poliravimo, šlifavimo ir kitus darbus, kuriuos atlikti
su įprastomis kaukėmis būtų sudėtinga. Nuolatinis švarus
oro srautas, todėl darbas tampa patogus ir produktyvus.
Specialus 9100 XXi filtras turi aiškesnį vaizdą virinant,
įsijungimo/išsijungimo funkciją, išorinį šlifavimo
mygtuką. Komplekte taip pat yra patogus ir tvirtas krepšys,
skirtas saugoti visą inventorių ne sezono metu arba
patogiai transportuoti.

G401385&sg
Užtikrina gerą ausų ir gerklės apsaugą, taip pat gerą
pusiausvyrą. Maža masė (485g), siauras profilis, tinka
naudoti siaurose erdvėse, šiuolaikiškas dizainas.
Natūrali spalvų technologija reiškia, kad jūsų spalvos
matosi aiškiau nei naudojant ankstesnius modelius,
siūlė matoma geriau - didesnis kontrastas ir spalvos.
Į skydelį įmontuoti iškvėpimo vožtuvai sumažina
lęšių rasojimą. Reguliuojama galvos juosta nuo 50- 64
dydžio. Tinka naudoti šlifuojant. Tinka naudoti daugelyje
suvirinimo procesų, tokių kaip lankinis suvirinimas,
MIG / MAG, TIG, TIG suvirinimas maža srove.

1399 €

299 €

1199€

249 €

Suvirintojo šalmas G5-01 + Adflo, G5-01TW filtras
Naujos kartos suvirinimo kaukė 3M™ Speedglas™
G5-01 naudotojui suteikia patogumą ir visiškai naują darbo lygį, esant galimybei „Bluetooth“ ryšiu ir išmaniuoju telefonu reguliuoti šalmo funkcijas: filtro
spalvą, oro srauto stiprumą ir kryptį, bei išsaugoti
įvairius darbo režimus. Tam reikia nemokamai atsisiųsti 3M™ „Connected Equipment App“ į naudotojo

išmanųjį telefoną. Novatoriška G5-01 šalmo sistema
leidžia nukreipti oro srautą į veidą, skydelį arba tarpelį. Galite reguliuoti net oro kiekį, patenkantį iš šalmo viršaus ir šonų. Apsauga nuo kibirkščių ir purslų,
naujas, didesnės aprėpties dizainas ir priedai.

G617820&sg
Automatiškai užtemstantis G5-01
serijos filtras siūlo populiarią 3M™ Speedglas™ natūralių spalvų technologiją,
leidžiančią matyti itin aiškų vaizdą prieš
virinant, suvirinimo metu bei po jo.

Suvirintojo šalmas G5-01 + Adflo,
G5-01VC filtras
G617830&sg
Norėdami užtikrinti dar geresnį jūsų
suvirinimo vaizdą ir valdymą, pristatome „3M Speedglas ™“ kintamos
spalvos technologiją: tamsios būsenos metu galite parinkti natūralius (A),
šaltus (B) ar šiltus (C) tonus. Jūs nustatote, kuris spalvų tonas suteikia
geriausią kontrastą jūsų siūlėms ir yra patogiausias jūsų akims.

1699 €

1479 €

Visą rugsėjį perkant suvirinimo skydelį
G5-01TW nemokamai gausite darbo žibintą!

1589 €

1399 €
Kainos nurodytos su PVM.

ir šiuolaikinis dizainas - visa tai yra 100% išbandytas komfortas!

S T O K K E R . L T
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Asmeninių darbo saugos priemonių lyderis

Išmanūs sprendimai
Nenustokite bendrauti

3M ™ PELTOR ™ WS ™ LiteCom Plus laisvų rankų įranga yra klausos apsaugos
priemonė su įmontuotu analoginiu skaitmeniniu dvikrypčiu radio ryšiu, Bluetooth®
Multipoint prisijungimo galimybe, triukšmą slopinančiu mikrofonu ir aplinkinius
garsus padedančia girdėti garsumo lygio reguliavimo funkcija.
Visada rasite tinkamą sprendimą bendrauti
su savo komanda. Ausinių ir laisvų rankų įrangos

ryšys turi 16 kanalų per PMR446 MHz arba 69 kanalus
per LPD433 MHz

Bluetooth® MultiPoint ryšys ir lankstumas.

Visada būkite prisijungę! Vienu metu belaidis ryšys veikia
su dviem Bluetooth® įrenginiais: dviem mobiliaisiais
telefonais, mobiliuoju telefonu ir belaidžiu antžeminiu
telefonu arba mobiliuoju telefonu ir radijo siųstuvu.

Išorinės jungties lizdas.

Išorinė jungtis suteikia galimybę prijungti išorinio ryšio
įrenginį su kabeliu.

Vandeniui atsparus, triukšmą slopinantis mikrofonas.
Galima bendrauti net labai triukšmingoje ir drėgnoje aplinkoje.

24

Nerūdijančio plieno lankelis,

komfortabilus naudojimas, nespaudžia
dėvint ilgą laiką.

Klausos apsauga.

Triukšmą slopinančios ausinės padeda užtikrinti
apsaugą dirbant triukšmingoje aplinkoje.

Triukšmą slopinantys mikrofonai leidžia
išgirsti aplinkinius garsus,
artėjančias transporto priemones, signalus,
įspėjimus. Leidžia bendrauti ir suvokti situaciją.

Balso valdymo funkcija.

Mikrofonas su VOX sistema, kuris įsijungia, kai
pradedate kalbėti.

Kainos nurodytos su PVM.

Funkcionalios, patogios, elastingos ir kvėpuojančios medžiagos, tvirtos siūlės

Asmeninių darbo saugos priemonių lyderis

PELTOR™ WS LiteCom Plus

laisvų rankų įrangos ausinės WS LiteCom Plus PMR446
MT73H7A4410WS6EU&3m, MT73H7P3E4410WS6E&3m
Ausinės su integruotu programuojamu analoginiu/skaitmeniniu dvikrypčiu radijo
ryšiu, Bluetooth® Multipoint prisijungimo galimybe, triukšmą slopinančiu mikrofonu
ir aplinkinius garsus padedančia girdėti garsumo lygio reguliavimo funkcija - ne tik
padeda apsaugoti jus nuo pavojingo triukšmo, bet ir leidžia lengvai bendrauti triukšmingoje aplinkoje, bei padeda išlikti budriems bet kokiomis sąlygomis.
Pagrindinės savybės: • Bluetooth® multipoint funkcija • vandeniui atsparus mikrofonas
• balso perdavimas (VOX), įsijungia, kai pradedate kalbėti • išorinės jungties lizdas
• penki patogiai išdėstyti funkcijų klavišai ir meniu su balsu (su kelių kalbų
pasirinkimu) skirti valdyti visus režimus ir parametrus • Push-to-Listen - tiesioginio
klausymo funkcija • ausinių ir laisvų rankų įrangos ryšys turi 16 kanalų per PMR446
• MHz arba 69 kanalus per LPD433 MHz • tinkamos naudoti priklausomai nuo
aplinkos iki 2 km. • naudojant ACK081 akumuliatorių, baterijos veikimo
laikas iki 18 val. • aplinkinius garsus padedanti girdėti garsumo lygio
reguliavimo funkcija leidžia girdėti visus garsus iš aplinkos ir bendrauti
tarpusavyje esant triukšmingai aplinkai.

1199 €

899 €

3M™ PELTOR MT16H210F-478-GN
SPORTTAC ausinės XH

3M™ WORKTUNES PRO apsauginės
ausinės su integruotu FM radiju

3M™ LITECOM, PMR 446
ausinės su ryšio įranga

62825&3m
Specialiai sukurtos medžiotojams ir šauliams.
Tolygi kelių lygių garsų atskyrimo funkcija,
panaikinanti staigų garso
nutraukimo efektą. Dėl keičiamų
kaušelių paprasta keisti ausinių spalvą.
Automatinė išsijungimo funkcija.
Sulankstomos, kad būtų
lengviau laikyti, kai nenaudojamos.
SNR 26 dB. Veikia nuo dviejų
pakraunamų baterijų AAA.
Integruota „Bluetooth“
sistema. Kištukas AUX 3,5 mm.
Masė - 325 g.

HRXS220A&3m
3M™ PELTOR WORKTUNES PRO ausinės
apsaugo nuo kenksmingo triukšmo, be to,
galite klausytis FM radijo. Reguliuojama
meniu sistema: garsumas (8 nustatymai),
stočių paieška, stočių įsiminimas (5 stotys),
3,5 mm lizdas, skirtas jungtis prie mobiliojo
telefono, radijo, dvikrypčio radijo aparato
iki 82 dB. Naudojamos 2 x AA
baterijos veikia apie 40 val.
Nenaudojamos ausinės po 4 val.
išsijungia – taip taupoma
energija.

MT53H744&3m
8 ryšio kanalai, PMR 446 MHz dažnių
juosta. 38 pokanaliai suteikia
galimybę bendrauti kelioms naudotojų
grupėms tuo pačiu kanalu, negirdint kitų
grupių. VOX – valdymo balsu režimas.
Triukšmą slopinantis mikrofonas.
Gali būti naudojamos su baterijomis.
Veikimo diapazonas
atviroje vietoje
iki 3000 m.

165 €

140 €

89 €

69 €

600 €

479 €

3M™ X serijos ausinės X4A-GB
su galvos lankeliu

3M™ X serijos ausinės X1A-GA
su galvos lankeliu

Daugkartiniai ausų kamštukai
1271 SNR 25dB, 3M™

PX4AGB&3m
3MTM X serijos ausinės su galvos lankeliu sumažina triukšmą 33 dB.
Papildomam saugumui užtikrinti
įrengta elektros izoliacija. Labai plonos, itin lengvos.

PX1AGA&3m
3M™ PELTOR™ X serijos ausinės suderina
idealų komfortą su dideliu patvarumu,
įvairiapuse apsauga ir moderniu stiliumi –
būtent todėl tai yra geriausios 3M PELTOR
ausinės. Minkštos ir plačios pagalvės
mažina ausų spaudimą, yra itin patogios.
Lengvos (220 g) ausinės apsaugo
nuo triukšmo. SNR: 27 dB standartinis
slopinimas. Apsauginės ausinės atitinka
EN352-1 ir
EN352-3
standartus.

T1271&3m
Daugkartinio naudojimo ausų kištukai su virvele, dėžutėje. SNR 25dB.
Patogūs ir ilgai nešiojant. Į komplektą įeina dėžutė, leidžianti išlaikyti
kištukus švaroje ir nešioti juos su savimi. 50 porų pakuotėje, 250 porų
dėžutėje. Jei darbo aplinkoje triukšmo lygis viršija 85dB,
ausų kištukai – privalomi.

34,50 €

29,90€

20,90 €

18 €

1,90 €

1,60 €

Apsauginiai skaidrūs/pilki/geltoni
akiniai SECUREFIT 400 AS-AF, PC

Apsauginiai akiniai
SECUREFIT 200, PC, skaidrūs AS/AF

Apsauginiai akiniai BRAVA2
skaidrūs rėmeliai ir lęšiai

SF401AF&3m, SF402AF&3m, SF403AF&3m
1 klases optinė linzė, tinkama ilgam nešiojimui Akiniai puikiai uždengia akis
ir neapriboja matomumo lauko. Puikiai apsaugo nuo ultravioletinių spindulių
(UV) radiacijos ir atitinka CE keliamus reikalavimus. Masė - 18 g. 3M Pressure
Diffusion Temple technologija leidžia akinius nešioti saugiai ir
komfortiškai. Linzės - padengtos Anti-Scratch & Anti-Fog danga.
Akiniai - pagaminti iš polikarbonato.
Standartas/patvirtinimas EN 166:2001.

SF201AF&3m, SF202AF&3m, SF203AF&3m
1 klasės optinė linzė tinkama ilgam nešiojimui. Akiniai puikiai
uždengia akis ir neapriboja matomumo
lauko. Puikiai apsaugo nuo
ultravioletinių spindulių (UV)
radiacijos ir atitinka CE keliamus
reikalavimus. Masė – 18 g.
3M PRESSURE DIFFUSION TEMPLE
technologija leidžia akinius nešioti
saugiai ir komfortiškai. Linzės padengtos
ANTI-SCRATCH & ANTI-FOG danga.
Akiniai pagaminti iš polikarbonato.
Standartas/patvirtinimas EN 166:2001.

BRAV2IN&del
Apsauginiai akiniai, PC skaidrūs. AS/AF
3M SecurityFit. Šiuolaikiški, lengvi. 3M
technologija mažinanti spaudimą virš
ausies, todėl akiniai labai patogūs. Lęšiai
atsparūs įbrėžimams ir smūgiams. Lęšiai
iš polikarbonato, apsaugo 99,9% nuo
UVA ir UVB spindulių.
Atitinka standartą.

6,90 €

5€

7,90 €

6€

3,48 €

2,90 €

Ventiliuojamas apsauginis šalmas
SecureFit™

MIŠKININKO KOMPLEKTAS:
ausinės, antveidis, lietaus dangalas

Peltor G3000NUV-VI Uvicator reguliuojamas
šalmas, baltas XH001675202, 3M

X5014V&3m. Sukurta apsaugoti juos dėvintį asmenį nuo galvą galinčių sutrenkti objektų vykdant pramoninę ir profesinę veiklą. „X5000“ yra sertifikuotas
pagal EN 12492 standartą (alpinistų šalmai),
be to, taip pat sertifikuotas pagal
EN 397 standartą ir sukurtas naudoti
dirbant aukštyje, bei gelbėjant,
o taip pat ir bendram pramoniniam
naudojimui. 4 taškų smakro
dirželį galima lengvai keisti tarp
EN 12492 ir EN 397 standartų.
Patvirtinta naudojimui -30 °C
temperatūroje.

PMETSUV5&3m
3M™ G500 antveidžio ir apsauginių ausinių laikiklis - tai tvirta, lengvai
naudojama veido apsaugos sistema, kurią galima naudoti su įvairiais
antveidžiais, siekiant patenkinti daugelį pramonės ir miškininkystės
reikalavimų. Šie produktai buvo sukurti pagal
aukščiausios kokybės reikalavimus, todėl
suteikia puikią apsaugą nuo poveikio iš
priekio ir iš šonų. 3M™ G500 Antveidžio ir
apsauginių ausinių laikiklis gali būti
naudojamas su klausos apsaugos
priemonėmis ar apsauginėmis
ausinėmis su ryšio įranga.
Platus antveidžių ir klausos
apsaugos priemonių asortimentas –
įvairios kombinacijos pramonei.

PG30NUVI&3m, PG30NUBB&3m, PG30NUGB&3m, PG30NUGU&3m,
PG30NUSV&3m
Šalmas G3000 su UV indikatoriumi, baltas, reguliuojamas. Elegantiškas
dizainas. Apvalus, glotnus paviršius, patogus vaikštant miške – šalmo
dalys nekliūna už šakų. Daug ventiliacijos angų užtikrina oro vėdinimą.
Indikatorius parodo (pasikeitus spalvai), kada laikas keisti šalmą.
UV spinduliams atsparus termoplastikas ABS.

99 €

82,50€

59 €

49,90€

19,90 €

17,50€
Kainos nurodytos su PVM.

ir šiuolaikinis dizainas - visa tai yra 100% išbandytas komfortas!
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Tavo rankos tau padėkos

Žieminės pirštinės PU/poliesteris

Puikiai jaučiamas
liečiamas
paviršius.

5656_10&gpro
Universalios žieminės pirštinės.
Red 10 linija turi vilnos pamušalą ir membraną, kuri atspari
vandeniui ir vėjui. Rankos išlieka sausos ir šiltos, bet tuo pačiu
puikiai jaučiamas liečiamas paviršius, tinka preciziniam darbui.
Vidinė dalis pagaminta iš patvarios sintetinės medžiagos, galima
skalbti. Galimi dydžiai 8-11.

Tikslios, aukštos
kokybės siūlės.

Tikslus pjūvis,
kirpimas.
12,90 €

9,90 €

Viršus, nepralaidus
vandeniui.

GlovesPro

PATOGIOS ir PATVARIOS darbo
pirštinės STOKKER centruose!
Plona ir minkšta
PU danga.

Aukštos kokybės membrana užtikrina
atsparumą vandeniui ir vėjui.

Pirštinės, dvigubas lateksas, minkštas
pamušalas, SNOW GRIP

Pirštinės, ožkos oda, spandeksas, žieminės,
MECH-TRAFFIC

Pirštinės, PU delnas, viršus iš spandekso,
BLACK STAR

5619_10&gpro
Snow Grip pirštinės skirtos darbui drėgnomis žiemos sąlygomis.
Dvigubas latekso sluoksnis yra nepralaidus vandeniui visą darbo dieną.
Apatinis latekso sluoksnis dengia pirštinę iki riešo, viršutinis sluoksnis
dengia delną ir pirštus.
Geras sukibimas dirbant
su šlapia danga.
Pirštinės atsparios vandeniui.
2 klasė
EN511: 0 1 1
EN388: 1 2 4 1

5761_10&gpro
Mech Traffic yra aukščiausios kokybės žiemai skirtos pirštinės.
Hipora vidinis sluoksnis. Atsparios vandeniui, laidžios orui, neperpučiamos.
3M Thinsulate 40g pamušalas. Delnas iš minkštos ir patogios odos.
Aukštos kokybės spandeksas išorėje, apsaugo nuo vėjo ir vandens.
Didelio matomumo, šviesą atspindinčios juostelės
Tinka liečiamiems ekranams.
2 klasė.
EN511: 1 X X.
EN388: 3 1 1 2.

5262_10&gpro
Black Star pirštinės yra aukščiausios klasės žieminės pirštinės, pagamintos
iš 3M Thinsulate 40g pamušalo, Hipora® medžiagos, kuri yra nepralaidi
vandeniui, nepralaidi vėjui ir kvėpuojanti. Delnas dengtas ilgaamže, tvirta
PU medžiaga.
2 klasė.
EN511: 1 X X.
EN388: 3 2 1 1.

5,90 €

4,90 €

16 €

16,90€

13,90€

GRIPS WARM 1 pirštinės, nitrilu
dengtas delnas, pašiltintos

Žieminės pirštinės, ožkos oda,
su VELCRO užsegimu, STOKKER

Žieminės pirštinės, dirbtinė oda, pašiltintas
pamušalas, STOKKER

5603_10&gpro
Pavasarį - rudenį dažnai sunku rasti pirštines, atitinkančias oro sąlygas.
Plonos pirštinės neužtikrina apsaugos nuo šalčio, o žieminės storos
pirštinės sukelia prakaitavimą.
Pašiltintos pirštines Grips WARM1
yra sprendimas
minėtoms problemos.
Pirštinės su pusvilnine
danga, pašiltintos,
delnas - dengtas nitrilu,
gerina sukibimą.
Pralaidžios orui,
bet palaiko šilumą.
2 kategorija.
EN511.
EN388: 3 1 3 1.

252_10&other
Pirštinės iš ožkos odos, su pamušalu. Tinkamos įvairiems darbams.
Delnas, pirštų galiukai iš kiaulės odos. Viršus ir riešas iš medvilninio audinio.
Elastingas riešas reguliuojamas lipnia juostele.
12 porų pakuotėje.
120 porų dėžutėje.

350_10&other
Žieminės pirštinės, dirbtinė oda, flizelino pamušalas. Delnas ir rodomasis
pirštas iš sintetinio audinio. Atstumiantis purvą ir vandenį audinys. Įsiūta
elastinga juostelė. Tinkamos pramonėje, statybos darbams, žemės ūkio,
buities valymo darbams ir laisvalaikiui.
12 porų pakuotėje.
120 porų dėžėje.

3,30 €

2,75 €
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19,90 €

2,90 €

2,50 €

2,70 €

2,30 €

Kainos nurodytos su PVM.

Funkcionalios, patogios, elastingos ir kvėpuojančios medžiagos, tvirtos siūlės

Tavo rankos tau padėkos

Pirštinės RED, minkšta PU danga

Jutiklinio telefono
funkcija leidžia
lengvai naudotis
ekranu

5634_10&gpro
Red One (1) yra naujausios Red serijos pirštinės.
Pagamintos iš patvaraus PU su labai geru sukibimu.
Poliesterio/nailono tampri
viršutinė dalis.
Tikslus pjūvis,
kirpimas

5€

3,90 €

PIRK
INTERNETU

Tikslios, aukštos
kokybės siūlės

Poliesterio/nailono
tampri viršutinė
dalis

stokker.lt

Minkšta ir tvirta
PU danga

Apsiūta apačia suteikia
daugiau komforto

GRIPS AIR
pirštinės, Licra PU dengtas delnas

STOKKER
odinės pirštinės (kiaulės oda/audinys)

SUPER THIN CUT LEVEL 3 (B)
itin plonos pirštinės

5608_10&gpro
Lengvos, geros sukibimo savybės, laidžios orui.
Viršus - iš likros.
Plonos ir patogios pirštinės.
II kategorija,
EN388: 4 1 3 2.

215_10&other
Delnas, pirštų galiukai ir riešas - iš kiaulės odos.
Kita pusė - iš medvilnės su elastingu riešo užsegimu.
Dėvimos atliekant įvairius darbus statybose,
pramonėje, žemės ūkyje, prekyboje, buityje,
sportuojant ir aktyviai leidžiant laiką.
Darbuose, reikalaujančiuose
tikslumo. Taip pat tinka atliekant
valymo darbus.

5614_10&gpro
Itin plonos aukštos kokybės audinio pirštinės.
Nykštys – sustiprintas papildomu audiniu,
todėl pirštinės nesusidėvi ypač ilgą laiką.
Pirštinės, atsparios įpjovimams, 3 klasė.
EN388:2016 4342B.

1,50 €

1,30 €

2,20 €

1,70€

6€

4,20 €

STOKKER
sintetinės pirštinės GREY SUPERIOR

STOKKER
pirštinės, balta ožkos oda, viršus su guma

STOKKER
pirštinės, ožkos oda, išorė nailonas,

300_10&other
Labai geros darbo pirštinės, tinka surinkimo darbams. Plonas ir elastingas
sintetinis sluoksnis užtikrina pirštų jautrumą. Delno ir nykščio sritis iš sintetinės odos. Viršutinė dalis - iš nailono. Riešo srityje - elastingas
raištis. Skirtos įvairiems darbams: statybos, pramonės, žemės ūkio,
prekybos, sporto ir laisvalaikio.
Pakuotėje - 12 vnt.

3006_10&other
Kokybiškos ožkos odos pirštinės. Viršutinė dalis
su guma. Stora oda užtikrina komfortą ir apsaugą,
bet nepraranda lankstumo.
Skirtingiems dydžiams
skiriasi kraštelio spalva.

201_10&other
Darbinės pirštinės, ožkos oda. 12 porų pakuotėje.
Spalvos: šviesiai mėlyna/balta arba tamsiai mėlyna/ balta.
Delnas ir smilius (rodomasis pirštas) iš ožkos odos.
Viršus iš nailono. Įsiūta elastinga juostelė.

1,80 €

1,60€

3,60 €

2,90 €

2,10 €

1,80 €
Kainos nurodytos su PVM.

ir šiuolaikinis dizainas - visa tai yra 100% išbandytas komfortas!
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Asmeninių darbo saugos priemonių lyderis

Pirmasis pasaulyje
išlenktas automatiškai
užtamsėjantis
filtras platesniam
matymo laukui

3M™ Speedglas™ suvirinimo kaukė G5-02
• Pirmasis pasaulyje išlenktas automatiškai užtamsėjantis filtras platesniam matymo laukui.
• Siauras suvirinimo skydelis.
• Turi mūsų labai populiarų, patogų galvos laikiklį.
• Ypač tinka TIG suvirintojams, kurie vertina tikslumą, matomumą ir patogumą.
• Patikimai veikia net esant labai žemiems TIG nustatymams.
• 2,5 tamsumas šviesioje būsenoje, virinimo metu galimi tamsumai 8–12.
• Natūralių spalvų technologija.
• 4 jutikliai patikimam suvirinimo lanko aptikimui.
• Nemokamas programos atsiuntimas į išmanųjį telefoną (Connected Equipment app)

Prašykite specialaus STOKKER pasiūlymo nuo 2020 m. spalio mėn.
Profesionalių įrankių tiekimo tinklas
STOKKER toli? Pirk internetu STOKKER.LT
Vilnius Savanorių pr. 119C, tel. +370 650 05740
Kaunas Islandijos pl. 5, +370 650 05730
Klaipėda Tilžės g. 53, tel. +370 650 05750
Alytus Pulko g. 39, tel. +370 650 05753
Šiauliai Pramonės g. 12a, tel. +370 650 05752
Utena Vaižganto g. 9-1, tel. +370 650 05755

Kainos su PVM. | Prekių nuotraukos yra iliustracinės.

Vertinkite savo laiką ir pirkite patogiau!

StokkerPRO

Lojalumo programa privatiems asmenims ir įmonėms

Tauragė Šilalės g. 87A, tel. +370 650 05754

PATIRTIS. SPRENDIMAI. PATIKIMUMAS.

ID kortelė veikia
kaip kliento kortelė

Pirkimų atmintis

Garantija
be pirkimo kvito

Visada
palankesnės kainos

