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Sinu meeskonna riietab Stokker!
• 100% Testitud Mugavus garantii
• Üle 20 aastane kogemus
• 33 keskust üle Baltikumi

• Valikus üle 10 000 toote
• Kvaliteetne riietus professionaalseks tööks

Tööriiete innovaator aastast 1877

Helly Hanseni 3-kihi süsteem
Helly Hansen tutvustas 3-kihi süsteemi juba 40 aastat tagasi ja on teinud seda järjepidevalt töötades
samal ajal välja veelgi paremaid lahendusi. Sõltuvalt ilmastikuoludest kombineeri erinevate kihtidega ja
sa tunned ennast alati kaitstuna ja mugavalt. Aastaringselt.

ALUSKIHT

VAHEKIHT

KAITSEKIHT

ALUSKIHT (HH Lifa, Lifa Merino, Lifa Max soe pesu). Aluskiht on kui teine nahk, mis laseb
kehal vabalt hingata ning juhib niiskuse keha pinnalt eemale, mistõttu on keha soe ja tunned ennast mõnusalt.
VAHEKIHT (fliisid, pusad). Vahekiht hoiab sind soojas ning muudab aluskihi toimimise
veelgi tõhusamaks, aidates niiskusel kehast eemalduda.
KAITSEKIHT (joped, jakid). Kaitsekiht kaitseb tuule, vihma ja lume eest ning tagab kuiva
enesetunde. HellyTech kangas on vee- ja tuulekindel ning hingav.

Chelsea Evolution kollektsioon

Kapuutsiga koorikjope
Chelsea Evolution

Kapuutsiga talvejope
Chelsea Evolution

Helly Tech® on parim tehniline riie, mis on nii tuulekindel,
veekindel kui ka hingav. Unikaalne membraan kaitseb sind
vihma korral ja laseb väljuda tekkival higil, mistõttu tunned
ennast mõnusalt ja soojalt. Kõik õmblused on teibitud.

71340_950
Life Pocket™. Helly Tech® Performance.
Primaloft® soojustus. YKK® tõmblukk.
Õlaõmblusteta. Eemaldatav kapuuts.
Kereosa soojustus: Primaloft® Black
133 g. EN 343 Cl 3.

71140_950
Vastupidav vee- ja tuulekindel koorikjakk
Helly Tech® Performance riidest. Hingav.
Cordura® tugevdus õlgadel. YKK® lukk.
ID-kaardi riputusaas. Reguleeritav
õhutus. Reguleeritav vööosa, käised,
kapuuts. Õlaõmblusteta.
EN 343 3,3.

Helly Tech jaguneb 3 klassi.
Mida suurem on number, seda parem on veekindlus ja hingavus:

195 €

169,90€
Ripptaskutega tööpüksid
Chelsea Evolution stretš

Kapuutsiga dressipluus
Chelsea Evolution

Stretš fliisjakk
Chelsea Evolution

77441_992
Vastupidavad ja mugavad tööpüksid 4 suunas
venivast stretškangast. Cordura® tugevdus
põlvedel. YKK® lukk. Liigendatud põlveosa.
Ripptaskud. Jalgevahe tugevdus.
Säärepikenduse võimalus 5 cm.

79197_930
Elastne tõmbenöör all ääres.
3D võrkkangas kapuutsis.

72146_990
Nägus stretšjakk, mida võib
kasutada nii 2 kihina kui ka
iseseisvalt.
Ees pikk YKK® lukk.
2 küljetaskut YKK® lukuga.
Alaserv reguleeritav.

Hingavus (g/m2/24 h)
20 000
10 000
5 000

119,90€

69,90€

95,90€

Kapuutsiga softshell jakk
Chelsea Evolution

Fliisjakk Magni

Softshell jakk kapuutsiga Kensington

74140_990
Suurepäraste omadusetega softshell
jakk. Seljal 4-suunas veniv stretškangast
paneel. Pikendatud seljaosa. Kõrge krae.
YKK® lukuga rinnatasku. YKK® lukuga
küljetaskud. Sisetaskud. Varrukaotsad reguleeritavad takjakinnitusega. Kapuuts reguleeritav.
Saabub septembri lõpus.

129,90€
Soojapesu särk ja püksid
Lifa Merino CAMO

UUS

75106_481, 75506_481
Lifa Merino villaga soepesu on ideaalne
külmadesse oludesse. Hoiab su keha kuiva
ja soojana nii füüsilist tööd kui ka trenni
tehes. Puuduvad õla- ja küljeõmblused
väldivad hõõrumist. Flatclock-lameõmblused annavad suurema
mugavuse. 57% Meriino vill.
Lifa® eemaldab higi teie keha juurest
ja Meriino vill hoiab teid soojas.
Saabub septembri lõpus.

76,90€ 63,90€

UUS

72170_994
Õlad ja varrukad tugevdatud.
YKK® tõmblukk ees ja küljetaskutel.
Põuetasku.
Alaserv reguleeritav.

UUS

139 €

154,90 €

2

Helly Tech Professional
Helly Tech Performance
Helly Tech Protection

239,90 €

229,90 €

Veekindlus (mm)
20 000
10 000
5 000

Pikkade varrukatega t-särk
Kensington CAMO

79242_481
Stiilne pikkade varrukatega särk.
Rinnal HH Workwear logo.
Kaela siseküljel pehmendusega pael,
et õmblused ei hõõruks.
Saabub septembri lõpus.

41,90€

74230_590
Hingav ja vetthülgav membraaniga
softshell jakk.
Puuduvad õlaõmblused. Varrukad
nurga all. Pikendatud seljaosa.
Kõrge krae. YKK® tõmblukk koos
tagumise klapiga. YKK® lukuga
rinnatasku. Rinnatasku sees ava
kõrvaklapi juhtme jaoks. YKK®
lukuga küljetaskud. Sisetaskud.
Varrukaotsad reguleeritavad
takjakinnitusega. Alaserv
reguleeritav läbi küljetaskute.
Saabub septembri lõpus.

UUS

119,90€

UUS

Tööpüksid Chelsea Evolution
Service CAMO stretš

UUS

77445_481
Vastupidavad ja mugavad tööpüksid
4 suunas venivast stretškangast.
Cordura® tugevdus põlvedel. YKK® lukk.
Liigendatud põlveosa. Jalgevahe tugevdus.
Säärepikenduse võimalus 5 cm.
Saabub septembri lõpus.

109 €

89,90€

Hinnad sisaldavad käibemaksu

Garanteerime parima mugavuse ja kvaliteedi. Funktsionaalsed, nahasõbralikud, elastsed ja hingavad materja
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Koorikjope Aker
71050_555
Helly Tech® kaitse. Teibitud õmblused. Eest tõmbenööriga ja tagant
takjakinnitusega reguleeritav kapuuts. Tormiklapp takjakinnitusega.
YKK® vislon tõmblukk.
Universaalne ja kaalult kerge välisjakk ning Helly Tech®
kangas tagab veekindluse ka karmides tingimustes.

PRIMALOFT®

• 28% soojem, kui analoogsed materjalid
• Veekindel
• Hingav
• Kiiresti kuivav
• Kokku surudes ei kaota oma kohevust ja omadusi

99,90 €

74,90€
Aker kollektsioon

Talvejope Aker

Talvepüksid Aker

Jakk Aker

71351_999
Teibitud õmblused. Eest tõmbenööriga ja tagant
takjakinnitusega reguleeritav kapuuts.
100% polüester - 150 g/m². Universaalne
ja kaalult kerge Primaloft®-soojustusega
talvejakk. Helly Tech® Protection jätab
teid kuivaks ka kõige karmimates
tingimustes. Helkurtriibud.

71452_990
Universaalsed ja kaalult kerged talvepüksid
Primaloft® soojustusega. Teibitud õmblused.
Reguleeritav vöökoht. Soojustus: Primaloft®
Black Eco - 60 g/m². Helly Tech® Protection jätab
teid kuivaks ka kõige karmimates tingimustes.
Helkurtriibud suurendavad ohutust.

77200_999
Tööjakk oskustöölistele. YKK® vislon
tõmblukk. Harjatud trikoost sisekrae.
Trukiga suletavad klapiga rinnataskud.
YKK® tõmblukuga rinnatasku.
Mobiiltelefonitasku paremal rinnal.
Trukkidega suletavad käetaskud.
ID-kaardi aas.
65% polüester, 35% puuvill - 310 g/m².
Vastupidav ja mugav kangas.

119,90€

77,90€

69,90€

Kevad-sügis jope Aker Insulated

Softshell jakk Aker

Ripptaskutega tööpüksid Aker

73251_585
YKK® vislon tõmblukk. Lõuakaitse. Harjatud
polüestrist sisekrae ja käetaskud. ID-kaardi aas.
Kereosa soojustus: Primaloft® Black 100 g.
Soojustusega varrukad: Primaloft®
Black 80 g.

74051_555
Keskel YKK® Vislon tõmblukk.
Pehme ümbris, seest villane.
Rinnatasku YKK® ripplukuga.
Käetaskud takjakinnitusega.
Helkuräärised. ID-kaardi aas.

77401_999
Ehituspüksid profiehitajatele. Ees keskel YKK®
tõmblukk. Kaks ripptaskut naeltele/kruvidele
Cordura® kangast, kaldnurkade ja kahekordse
põhjaga. Vislon tõmblukuga reie tasku.
Klapi ja takjakinnitusega reietasku.
ID-kaardi aas. Joonlauatasku. Mobiiltelefoni tasku.
Vastupidav ja mugav kangas.
Ripptaskud tööriistadele.

118,90€

99 €

Softshell jakk Kensington
74231_990
Hingav ja vetthülgav membraaniga
softshell jakk. Puuduvad õlaõmblused. Varrukad nurga all. Pikendatud
seljaosa. Kõrge krae. YKK® tõmblukk koos tagumise klapiga.
YKK® lukuga rinnatasku. Rinnatasku sees ava kõrvaklapi juhtme
jaoks. YKK® lukuga küljetaskud.
Sisetaskud. Varrukaotsad
reguleeritavad takjakinnitusega.
Alaserv reguleeritav läbi küljetaskute.
Saabub septembri lõpus.

UUS

Kevad-sügis jope Kensington Lifaloft
73231_990
Varrukad nurga all.
Pikendatud seljaosa. Kõrge krae.
YKK® tõmblukk koos tagumise
klapiga. YKK® lukuga küljetaskud.
Sisetaskud. Varruka otsad elastsed.
Alaäär reguleeritav läbi küljetaskute.
Saabub septembri lõpus.

169,90 €

139,90€

109,90 €

89,90€
Tugev vihmajakk ja püksid Gale

Vihmajakk ja püksid Voss

70282_590, 70485_590
Vihmajakil: ees keskel tõmblukk YKK®. Kahekordne
põhikangast esiklapp. Napoleoni tasku YKK® tõmbluku
ja kõrvaklapiauguga. Käetaskud. Kokkupandav
kapuuts, eest tõmbenööri abil reguleeritav.
Neopreenkätised. Sisemine tasku. Alumise
äärise reguleerimine nööriga. Pikendatud
tagaosa. ID-kaardi aas.
Pükstel: elastne vöökoht. Alumine ääris
nööpidega reguleeritav. 100% PU,
alus: 100% polüesterkudum - 240 g/m².
EN 343:2003 + A1:2007 3, 1. AATCC 127.

70180_530, 70480_590
Jakk: PU-kattega Helly Hanseni klassikaline
vihmajakk meestele. EN 343 3,1.
Veekindel kangas ja õmblused.
Helkurelemendid. Ees tõmblukk.
Kokkuvolditav kapuuts ja tõmbenööriga reguleeritav.
Püksid: EN 343 3,1.

89,90 €

59 €

69,90€ 44,90€

46,90€ 32,90€

alid, vastupidavad õmblused ning hea välimus – 100% Testitud Mugavus tööriided Stokkerist!

83,90€

UUS

on uus soojustusmaterjal, mis on
analoogidest 20% kergem. Soojustuse
puhul on oluline selle kvaliteet. Lifaloft®-is on kokku sobitatud kahe materjali omadused - suurepäraselt soojust
hoidev Primaloft® ja vett tõrjuv Lifa®. Lifaloft® hoiab sooja
ka niisketes oludes.

Varustuse kott 27L

UUS

79583_990
Vastupidav seljakott. Suures lahtris
pehmendusega tasku tahvelarvutile,
sisemine tasku ja tasku veepudelile või
kohvitopsile. Tasku esmaabivahenditele.
Pehmendusega lahter sülearvutile.
2 eesmist välistaskut lukuga suletavad.
2 avatud küljetaskut. YKK® lukud. Rinnarihm
õlarihmade ühendamiseks. Vöörihm on
kokkupakitav. Pehmendusega õlarihmad.
Aasad tööriistade kinnitamiseks. D-rõngas
ID-kaardile. Sobib enamike lennufirmade
käsipagasi reeglite alla.
Saabub septembri lõpus.

95 €

74,90€
Hinnad sisaldavad käibemaksu

S T O K K E R . E E
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78226_585
Sportliku välimusega kerged töökingad. Libisemisvastane,
õli- ja kütusekindel tald. ESD - elektrostaatiline kaitse.
Pealis hingavast softshell võrgust.
PU sisetald. EVA vahtkummist vahetald.
Välistald PU vaht ja nitriilkumm.
EN ISO 20347 O1, SRC.

Polarteci polüester kangast fliis
sündis juba 1981 aastal muutes
maailma pöördumatult. Täna on
tavaline, et külma ilmaga kanname fliisist jakke.
Polarteci iseloomustab mõnusalt pehme materjal, mis hoiab ülihästi sooja ja on samal ajal hästi
hingav. Kangas kuivab kiiresti, on kerge kaaluga
ja vastupidav. Sobib suurepäraselt vahekihiks.
Polarteci unikaalsus püsib tänase päevani.

109 €

81,90€
Kapuutsiga talvejope Oxford

Fliisjakk Oxford

Fliisjakk Oxford Light

73290_990
Primaloft soojustus. Õmblused teibitud.
Puuduvad õlaõmblused. Varrukad nurga all.
Pikendatud seljaosa. YKK® tõmblukk koos
tagaklapiga. Lõua kaitse. YKK® lukkudega
küljetaskud. Sisemine tasku. Varruka
otsad reguleeritavad takjakinnitusega.
Eemaldatav kapuuts. Kapuuts reguleeritav.
Alaserv reguleeritav. Tagaküljel sees
tõmblukk ettevõtte logo paigaldamiseks.
Soojustus Primaloft Black Eco.
Saabub septembri lõpus.

72026_970
Polartec® kangas. YKK® lukud.
Lõuakaitse. Rinnatasku tõmblukuga.
Ees kaks taskut tõmblukkudega.
Pikendatud seljaosa suurendab mugavust.
Paksus 251 g/m2.

72097_590
Polartec® fliis. Keskel YKK® tõmblukk tagalõhikuga.
Lõuakaitse. Käetaskute YKK® tõmblukk.
Pikendatud tagaosa mugavuse suurendamiseks.
Paksus 159 g/m2.

UUS

69,90€

Talvejope Arctic

Talvejope parka Arctic

71335_990
Kõrge kvaliteediga talvejakk pehmest
ja mugavast kangast. Vee- ja tuulekindel
ning hingav. ID-kaardi aas.
Primaloft® Black soojustus - 133 g
kereosal, 80 g varrukatel ja kapuutsil.
EN 343 3,1.

71336_990
2 rinnataskut. 2 käetaskut. Rinnatasku.
2-suunaline YKK® tõmblukk pealmise tormiklapiga. Kaenla alt reguleeritav õhutus.
Primaloft® Black soojustus - 133 g kehal,
80 g varrukatel ja kapuutsil.
EN 343 3,1.

175 €

UUS

Traksidega talvepüksid Arctic
71450_990
ID-kaardi aas. Joonlauatasku. Primaloft® Black soojustus
- 80 g, 100 g selja ülaosal. Kõrge kvaliteediga talvepüksid
pehmest ja mugavast kangast. Helly Tech® hoiab teid
kogu päeva kuivana ja Primaloft® soojustus hoiab
soojas külmadel tööpäevadel. Sisemised põlvepolstritaskud, eemaldatavad ripptaskud ja joonlauatasku
muudavad need ideaalseks tööpüksteks. EN 343 3,1.

154,90 €

239 €

127,90€

Kapuutsiga jope Haag CIS

Naiste kapuutsiga jope Haag

Naiste fliisjakk Luna

71043_970, 71043_590
Klassikaline vee- ja tuulekindel Helly
Tech® Protection riidest koorikjope.
CIS süsteem, mis võimaldab lisada
lisakihiks CIS süsteemiga fliisi või
vesti ning nautida jopet aastaringselt. Tumehall, tumesinine.
EN 343 3,3.

74044_990
Klassikaline vee- ja tuulekindel Helly Tech®
Protection riidest koorikjope.
Küljetaskud. Rinnatasku. EN 343 3,3.

72400_990
Polartec fliisist jakk naistele.
Kõrge krae. Ees pikk YKK® tõmblukk.
Lõua kaitse vältimaks tõmblukuga
lõua vigastamist.
Küljetaskud YKK® tõmblukuga.
Paksus 251 g/m2.
Saabub septembri lõpus.

125,90 €

99,90€

69,90€

Soojapesu särk ja püksid Lifa

Soojapesu särk ja püksid
HH Lifa Merino

Naiste soojapesu särk ja
püksid HH Lifa Merino

35,90€ 29,90€

75106_590, 75506_590
Lifa Merino villaga soepesu on
ideaalne külmadesse oludesse.
Hoiab su keha kuiva ja soojana
nii füüsilist tööd kui ka trenni
tehes. Puuduvad õla- ja küljeõmblused väldivad hõõrumist.
Flatclock-lameõmblused annavad suurema mugavuse. 57%
Meriino vill. Lifa® eemaldab higi
teie keha juurest ja Meriino vill
hoiab teid soojas.

71,90 €

UUS

82,90 €

125,90 €

99,90€
75105_990, 75505_990
Unikaalne Lifa kangas hoiab su
keha kuivana isegi kui teed rasket füüsilist tööd või käid trennis. Sobib kasutamiseks leebemate ilmadega aastaringselt.
Puuduvad õla- ja küljeõmblused väldivad hõõrumist.
Flatclock-lameõmblused annavad suurema mugavuse.
Pükstel veniv vööosa.

100%

59 €

159,90€

214,90 €

4

83,90 €

TESTITUD
MUGAVUS

Töökingad Oslo O1 SRC ESD

62,90 €

59,90€ 53,90€

75209_990, 75520_990
Lifa Merino villaga soepesu on
ideaalne külmadesse oludesse.
Hoiab su keha kuiva ja soojana
nii füüsilist tööd kui ka trenni
tehes. Puuduvad õla- ja küljeõmblused väldivad hõõrumist.
Flatclock-lameõmblused annavad suurema mugavuse. 57%
Meriino vill. Lifa® eemaldab higi
teie keha juurest ja Meriino vill
hoiab teid soojas.
Saabub septembri lõpus.

71,90 €

UUS

62,90 €

59,90€ 53,90€

Hinnad sisaldavad käibemaksu

Garanteerime parima mugavuse ja kvaliteedi. Funktsionaalsed, nahasõbralikud, elastsed ja hingavad materja
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Kõrgnähtav koorikjope
Alna

KÕRGNÄHTAVATE TÖÖRIIETE EESMÄRK

on tõsta riiete kandja nähtavust ja suurendada ohutust.

71194_369, 71194_269
Veekindel hingav ilmastikukindel
koorikjope, õhukese voodriga.
Life Pocket™. Pikendatud tagaosa.
EN ISO 20471. Klass 3.

Kõrgnähtavad tööriided vastavad kaitseklassidele 1 kuni 3, millest
3 on kõrgeim. Kaitseklass määratakse selle järgi, mitu ruutmeetrit
on tööriietusel kõrgnähtavat kangast ja helkureid.
Klass 1

Klass 2

Klass 3

Kõrgnähtav kangas

0,14 m²

0,50 m²

0,80 m²

Helkurid

0,10 m²

0,13 m²

0,20 m²

Kõrgnähtavate tööriiete nõuded on sätestatud standardis EN ISO 20471.
165 €

134,90€
Kõrgnähtavad koorikpüksid
Alna

71496_369, 71496_269
Ilmastikukindlad koorikpüksid õhukese
voodriga. Teibitud õmblused. YKK® tõmblukk. Eemaldatavad ja elastsed traksid
tagumise tõmblukuga. Kaks käetaskut.
Kaks eemaldatavat ripptaskut.
Reietasku klapiga ja takjakinnitusega.
Saabaste YKK® tõmblukk. Põlvepolstri
reguleeritav asend parema sobivuse
tagamiseks +/- 5 cm.
Helkurpael säärtel.
EN ISO 20471. Klass 2.

Kõrgnähtav talvejope Alna
71394_369
Helly Tech® Performance. Primaloft® Black
soojustus. YKK® tõmblukk. Sisemine tahvelarvuti tasku. Primaloft® Black - 133 g,
varrukate soojustus - 100 g.
EN ISO 20471 CL 3, EN 343 3,1,
EN 342. Õhu läbilaskvus Cl 3.

179 €
Kõrgnähtavad traksidega
talvepüksid Alna CL1

71494_369
EN ISO 20471 CL 1. EN 343 3,1.EN 342, 0,328 m²K/W.
Õhu läbilaskvus Cl 3. Helly Tech® Performance. Primaloft®
Black soojustus. YKK® tõmblukk. Helly Tech® Performance.
Eemaldatavad ja elastsed traksid ja tagaküljel tõmblukk.
Kaks käetaskut. Põhimaterjal: 100% polüester - 215 g/cm.
Vooder: 100% polüamiid - 58 g/cm.

UUS

Kõrgnähtav kapuutsiga
talvekombinesoon Alna

71694_369
Helly Tech® Performance. Primaloft® Black
soojustus. YKK® tõmblukk. LifePocketTM.
Primaloft® Black - 133 g, varrukate soojustus
- 80 g. EN ISO 20471 CL 3, EN 343 3,1,
EN 342. Õhu läbilaskvus Cl 3.
Saabub septembri lõpus.

319,90€
Kõrgnähtav softshell jakk Alna
74094_369
EN ISO 20471 Klass 3.
YKK® tõmblukk.
Keskel ees YKK® vislon tõmblukk.
YKK® rinnatasku tõmblukk.
YKK® tõmblukuga käetaskud.
Harjatud polüestrist sisekrae.
ID kaardi aas.

179 €

145,90€
155,90€
Kõrgnähtav dressipluus Addvis CL3

Kõrgnähtav jakk Alna CL3

79112_360
EN ISO 20471 Klass 3. Neljas suunas
veniv helkurpael ja kangas tagavad
ülima mugavuse. Ees keskel YKK®
tõmblukk. 360-kraadine helkurpael
kerel ja varrukatel. Käetaskul YKK®
tõmblukk. Tugevdus varruka alumisel
osal ja äärisel. Isikutunnistuse aas.

77210_369
EN ISO 20471 Klass 3.
YKK® tõmblukk. Keskel ees YKK® vislon
tõmblukk. YKK® rinnatasku tõmblukk.
YKK® tõmblukuga käetaskud.
Harjatud polüestrist sisekrae.
ID kaardi aas. Vastupidav ja mugav
kangas tööstuslikuks pesuks.

75 €

89 €

Kõrgnähtav koorikjope Icu

Kõrgnähtav dressipluus Icu

71172_369
YKK® tõmblukk. Täielikult teibitud õmblused.
Tagant keskelt reguleeritav krae. ID-kaardi aas.
100% polüester. Tagaosa: 100% polüuretaan
265 g. Pehme 3-kihiline Helly Tech®
Performance kangas prinditud helkurite,
õhustamise tõmblukkude ja reguleeritava
kapuutsiga. EN ISO 20471 Klass 3.

79273_369
3M helkurtriibud. Tõmbenööriga
reguleeritav kapuuts. All ääres
elastselt reguleeritav ID-kaardi aas.
EN ISO 20471 CL 1.

269,90€

109,90€

alid, vastupidavad õmblused ning hea välimus – 100% Testitud Mugavus tööriided Stokkerist!

119,90 €

99,90€
Kõrgnähtavad ripptaskutega
tööpüksid Alna CL1
77412_369
EN ISO 20471 Cl 1. YKK® tõmblukk.
Helkurpaelad jalgadel. Klapiga reietasku
tarvikutele/tööriistadele. Kaks Cordura®
kangast ripptaskut tugevust suurendava
kahekordse põhjaga ja nailonvõrgust sisekiht.
ID-kaardi aas. Joonlauatasku. Vastupidav ja
mugav kangas tööstuslikuks pesuks ja Cordura®
kangast tugevdused. Ripptaskud tööriistadele.

95,90€
Kõrgnähtavad ripptaskutega
tööpüksid Icu CL1 stretš

77471_369
Cordura® kangast tugevdus. Neljas suunas veniv
kangas. Ees keskel YKK® vislon tõmblukk.
Joonlauatasku. Eemaldatavad tööriistataskud
ja Cordura® tugevdustega põlvetaskud.
EN ISO 20471 Klass 1.

129,90€
Hinnad sisaldavad käibemaksu
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Rohkem kui lihtsalt tööriie

Mascoti uus tööriiete kollektsioon
MASCOT® ACCELERATE tooted oma mitmekülgsete omadustega ja rohkete võimalustega
sobivad paljudesse valdkondadesse, olgu selleks transport, logistika, ehitus, tööstus ja
tootmine.
MASCOT® ACCELERATE kollektsiooni üheks peamiseks tugevuseks on toodete omavaheline sobivus. Erinevaid riideid on väga lihtne omavahel kombineerida. Näed alati
välja stiiline ja tunned ennast hästi.
MASCOT® ACCELERATE kollektsioonis on üle 70 erineva toote, mille hulgast leiad parima
lahenduse oma ettevõtte jaoks. Kollektsioon pakub ideaalset tööriiete valikut meestele ja
naistele. Lisaks on valikus kvaliteetsed riided lastele.
MASCOT® ACCELERATE kollektsiooni 6 värvitooni on hoolikalt välja valitud arvestades
tänaseid trende ja klientide soove. Kasutusel on varasematest kollektsioonidest tuttavad
värvid ja lisaks on valikus 3 uut - särav punane, särav sinine ja särav roheline.

VÄRVI

MEHED/NAISED/
LAPSED

SOBIME
OMAVAHEL

Talvejope Accelerate Climascot Light

Koorikjope Accelerate Light

Kevad-sügisjope Accelerate Climascot

1803524909M&M
Vett hülgav.
Unikaalse Climascot voodriga - kerge kaal, hoiab
hästi sooja, võtab vähe ruumi kui kokku pressida.
Reguleeritav ja eemaldatav kapuuts.
Ees pikk tõmblukk koos sisemise tormiklapiga.
Eemaldatav ID kaardi hoidja. Rinnatasku tõmblukuga.
Eesmised taskud tõmblukuga.
EN343 (3/WP).
Tööstuslik pesu 400C.
Saabub septembri lõpus.

1800124909M&M
Tuulekindel.
Vett hülgav.
Kerge kaaluga.
Sisetasku tõmblukuga.
Väline rinnatasku tõmblukuga.
Küljetaskud tõmblukuga.
ID-kaardi aas.
Ees pikk tõmblukk koos tormiklapiga.
Tööstuslik pesu 400C.
Saabub septembri lõpus.

1801531809M&M
Vett hülgav.
Unikaalse Climascot voodriga- kerge kaal, hoiab
hästi sooja, võtab vähe ruumi kui kokku pressida.
Ees pikk tõmblukk koos sisemise tormiklapiga.
Eemaldatav ID kaardi hoidja. Rinnatasku tõmblukuga.
Eesmisd taskud tõmblukuga. Elastsed varrukaotsad.
Stretškangas külgedel ja rinnal.
Oeko-Tex® Standard 100.
Tööstuslik pesu 400C.
Saabub septembri lõpus.

UUS

Vest Accelerate Climascot Light

185794420982C50&M
Stretškangas pakub suurepärast liikumisvabadust.
Cordura kangast põlvekaitse taskud,
kõrgus reguleeritav.
Sääretaskud.
Eesmised taskud.
Eemaldatav ID-kaardi hoidja.
Mõõdulindi tasku.
Tööstuslik pesu 600C.
Saabub septembri lõpus.

1806531809M&M
Vett hülgav.
Unikaalse Climascot voodriga- kerge kaal,
hoiab hästi sooja, võtab vähe ruumi kui
kokku pressida.
Ees pikk tõmblukk koos sisemise
tormiklapiga.
Rinnatasku tõmblukuga.
Eesmised taskud tõmblukuga.
Stretškangas külgedel ja rinnal.
Tööstuslik pesu 400C.
Saabub septembri lõpus.

UUS

69 €

55 €

UUS

81 €

105 €

Tööpüksid Accelerate stretš

89 €

UUS

129 €

149 €

6

70+
TOODET

65 €

UUS

Jakk kootud Accelerate lukuga
18105951010M&M
Ees pikk tõmblukk koos sisemise
tormiklapiga. Kõrge krae.
Rinnatasku tõmblukuga.
Küljetaskud tõmblukuga.
Elastsed varrukaotsad ja alaäär.
Tööstuslik pesu 400C.
Saabub septembri lõpus.

UUS

55 €

45 €

Hinnad sisaldavad käibemaksu

Garanteerime parima mugavuse ja kvaliteedi. Funktsionaalsed, nahasõbralikud, elastsed ja hingavad materja

Rohkem kui lihtsalt tööriie

Kvaliteetsed tööriided, milles töötad
alati mõnuga.
Sinu rahulolu tagavad funktsionaalsed, nahasõbralikud, elastsed ja hingavad materjalid,
vastupidavad õmblused ning
loomulikult hea välimus!
100% Testitud Mugavus!

212 €

175 €
Kõrgnähtav talvejope Dartford

Pusa Carvin

1551524922218M&M
EN471 klass 2. Hingav, tuulekindel ja vetthülgav sooja voodriga kõrgnähtav jope.
Sisemine lukuga põuetasku telefonile ja
kõrvaklappide jaoks läbipääsuava.
Toode säilitab omadused kuni 50
pesukorda.

5158096609M&M
Seest harjatud - mõnusalt pehme.
Moodne lõige.
Soonik ümber kaeluse, alaääres
ja varruka otstes. Krae sisemised
õmblused kaetud pehme paelaga.
Saabub septembri lõpus.

114 €

95 €
Kevad-sügis jope 17115 Advanced, Climascot
171153184409M&M
Vett hülgav CLIMASCOT® kergekaaluline
soojustus. Kõrge kaelus. Ees tormiklapiga lukk.
Rinna- ja küljetaskud lukuga. Põuetaskud. Eelvormitud lõikega käised. Küljed stretškangast.
Elastne reguleeritav alläär.

89 €

UUS

26 €
Tööpüksid Sabadell, Advanced,
stretš

1707931101082C50&M
4-s suunas veniv stretšmaterjal. Kevlar®/Dyneema®
materjalidest põlvekaitse taskud. Vett hülgavad,
kergekaalulised, väga vastupidavast materjalist.
Vormitud madal vöökoht toetab kõiki liigutusi.
Põlveosas lukuga avatav ventsilatsiooniava
tagab parima hingavuse. Ergonoomilise kujuga.
ID kaardi hoidja, telefoni tasku. Mõõdulindi tasku.

128 €

99 €

Talve soojapesu särk Uppsala
ja püksid Arlanda

0058538001M&M, 0058638001M&M
Aitab keha soojas hoida ka seisval
ja väheliikuval tööl, näiteks valvurid,
kalurid jm.
Thermax® isolatsiooniga. Hoiab keha
kuivana ja soojana.

47 €

45 €

Pikkade varrukatega t-särk 17281 Advanced
1728194444M&M
Niiskust eemaldav, kiirelt kuivav,
keha jahutav, antibakteriaalne.
Mugav lõige.

43 €

Tööjakk Dubbo

Traksipüksid Leeton

Tööpüksid Lemberg

157093301809M&M
Kergest ja hingavast materjalist.
Õlgadel puuduvad õmblused tagavad
parema veekindluse.
Alumine äär reguleeritav.
Rohkem määrduvamad osad on
valmistatud tumedamast materjalist.

15769330180982C50&M
Kergest ja hingavast materjalist. Kolmekordsed õmblused
säärtel ja jalgevahel pikendavad toote eluiga. Reguleeritava kõrgusega põlvekaitsetaskud tagavad sõltuvalt
kandja pikkusest parema töömugavuse. Ergonoomiline
lõige mõeldud spetsiaalselt mugavuse tagamiseks ka
põlvili töötades. Määrduvamad kohad on tehtud tumedamast kangast.

13079230180982C50&M
Kolmekordsed õmblused säärtel ja jalgevahel
pikendavad toote eluiga. Cordura tugevdusega
ülevalt täidetavad põlvekaitsetaskud.
Ergonoomiline lõige, madal vöökoht ja spetsiaalne
veniv materjal säärte siseosal tagavad kandmismugavuse.

60 €

71 €

Veetõkke aerosool Universal Protector 300ml

Vihmaülikond Pavao

FT08898088&M
Tõhus ja pika toimega kaitsevahend kõikidele
jalatsitele ja tööriietele sõltumata materjalist.
Uudne süsiniktehnoloogial põhinev aerosool
tagab pikaajalise kaitse vee ja mustuse vastu.
Kaitsekihi struktuur on "võrgu" taoline, mistõttu
säilib hingavus ja suureneb veekindlus ning ka
mustuse hülgavus.
Jalatsite ja tööriiete hooldamine pikendab nende
eluiga.

5018487309M&M
Hingav ja kerge vihmakomplekt:
Vihmajakk: keevisõmblused, nöörpingutusega
kapuuts. Ees lukk, mille peal trukkidega tormiklapp.
Esitaskud konkskinnitusega. Seljal ja kaenla
all õhutusavad. Käiseotsad trukikinnitusega.
Vihmapüksid: vöökohast veniva kummiga.
Sääre allosas trukkidega kinnitamine.

18 €

67 €

alid, vastupidavad õmblused ning hea välimus – 100% Testitud Mugavus tööriided Stokkerist!

100%

1503522218222M&M
Climascot soojustus on soe ning juhib niiskuse kehast eemale,
hoides sind kuivana ja soojas. Teibitud õmblused. Keha järgi
lõigatud varrukad ja stretš kangas tagavad väga hea liikumismugavuse. Pikem tagaosa kaitseb külma eest. Kõrge kaeluse
osa. Helkurid. EN 343 - klass 3/1, EN 342 - klass 3/2.

TESTITUD
MUGAVUS

Talvejope Tolosa

67 €
Rihm Zanzibar,
ripptaskud Benoni vööle kinnitamiseks
0352A99009&M, 1101101209&M
Rihm naturaalsest nahast. Väga tugev ja vastupidav.
Laius 4,3 cm. Pikkus 140 cm, saab lihtsalt teha lühemaks.
Metallpannal niklivaba vastavalt EL regulatsioonile.
Ripptaskud paljude taskutega, Cordura materjalist.
Sobib riputamiseks igale vööle. Mõõdud: 6 x 21 cm.

23 €

20 €
Hinnad sisaldavad käibemaksu
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TESTITUD
MUGAVUS

Homne jalanõu tänases päevas

100%

Talve turvasaapad
Eldorado-Polar,
S3 HRO HI WR CI SRC

Kvaliteetsed tööriided, milles töötad
alati mõnuga.
Sinu rahulolu tagavad funktsionaalsed, nahasõbralikud, elastsed ja
hingavad materjalid, vastupidavad õmblused ning loomulikult
hea välimus!
100% Testitud Mugavus!

89117-15L-43&six
Pealis täisnahast ja töödeldud vetthülgava
Hydrotechiga. Vooder naturaalne vill Polar.
Eemaldatav sisetald Dual Insulation.
Libisemiskindel VIBRAM Arctic Grip PU kumm. 		
Turvanina komposiidist. Naelatõke tekstiilist.

179 €

139 €
Talve turvasaapad Terranova-Polar,
S3 HRO WR SRC 4

89128-23L-43&six
Täisnahast ja töödeldud vetthülgava Hydrotechiga. Voodriks naturaalne
vill Polar. Antistaatiline eemaldatav sisetald Dual Insulation. Välistald on
Vibram kummist, vastupidav kuni 30000C kontaktkuumusele (HRO) ning
hapetele ja õlidele. SRC libisemisvastane osa ning isepuhastuv muster.
			Turvanina komposiitmaterjalist.
			Naelatõke tekstiilist.

Talve turvasaapad Terranova-Atlantida,
S3 CI SRC

80128-01L-43&six
Täisnahast. Voodriks naturaalne vill. Antistaatiline eemaldatav sisetald.
Isepuhastuv välistald Vibram® on vastupidav kuni 30000C kontaktkuumusele (HRO) ning hapetele ja õlidele. Turvanina komposiitmaterjalist. 		
Naelatõke tekstiilist.

OutDry®
199 €

OutDry® innovaatilist tehnoloogiat kasutavad jalatsid
on veekindlad ja hingavad. Vihm ja lörts ei pääse jalatsi sisemusse. Tekkiv higi juhitakse välja. Teie jalad
on kuivad ja soojad.
Outdry ei lase veel imbuda jalatsi väliskihti ja jalatsid
ei muutu raskeks ning neid on lihtne kuivatada.
Outdry on suure vastupidavusega ja talub suurepäraselt korduvaid painutusi.

137 €

159 €

Talve turvasaapad Rotor Polar
BOA Arctic, S3 CI SRC

UUS

89375-01L-43&six
Vetthülgavad talve turvasaapad. BOA kiirkinnitus. Pealis täisnahast ja töödeldud vetthülgava Hydrotechiga. Vooder naturaalne vill Polar, kannaosa
seest ülisuure kulumiskindlusega DUALMICRO. Eemaldatav sisetald Dual
Insulation. Välistald suurepärase SRC libisemiskindlusega PU kumm Vibram
Arctic Grip talvistesse oludesse, õlikindel, põrutusi leevendav.
			Kanna välisosa dynamicHCcontrol
			tehnoloogial. Turvanina komposiidist.
			Naelatõke tekstiilist.
			Saabub septembri lõpus.

Talve turvasaapad Stelvio 13L Polar,
S3 HRO WR CI SRC

88087-13L-43&six
Nahk töödeldud vetthülgava Hydrotechiga. Voodriks naturaalne vill.
Antistaatiline eemaldatav sisetald. Isepuhastuv välistald Vibram®
on vastupidav kuni 30000C kontaktkuumusele (HRO) ning hapetele
ja õlidele. Turvanina komposiitmaterjalist. Naelatõke tekstiilist.

Vibram® Arctic Grip

on tõenäoliselt parima libisemiskindlusega välistald
talvistesse oludesse. Vibram Arctic Grip tehnoloogia
põhineb 100% kummil, pole kasutatud metalli ega
abrasiivseid lisandeid.
Vibram Arctic Grip väljatöötamisel võeti arvesse
muutlikke talveolusid - uskumatult suurepärane
pidamine säilib isegi märja jää korral.

135 €

Sisetallad Blowfit 2.0

Sisetallad Dual Insulation, talv

Sisetallad Modularfit kõrge, madal, keskmine

ACC SUCBL02-43&six
Flyfit - pealmine kiht imab niiskust. Vahekiht on antibakteriaaline ja
pehmest kummist, vähendades põrutusi ja kuivab kiiresti. Kolmas kiht
on hingav ja takistab sisetalla liikumist. Forced air flow - kõndides hakkab
õhk jalatsi sees liikuma. Jalg püsib kauem kuivem. Shock absorber - leevendab põrutusi. Anti-static - liikumisest tekkiv elektrostaatiline elekter
juhitakse maapinda. Vaheta sisetaldu iga 6 kuu järel.

ACC SUCDI01-43&six
Soojad sisetallad talveks.
Pealmine kiht on vastupidavast ja niiskust imavast vildist, mis hoiab jalad
sooja ja kuivana. Alumine pehme kiht vähendab põrutusi ja on kaetud alumiiniumiga suurendamaks soojapidavust. Antistaatilised. Vaheta sisetaldu
iga 6 kuu järel.

ACC-SUCAH01-43&six, ACC-SUCAL01-43&six, ACC-SUCAM01-43&six
Valikus kõrget, madalat või keskimist jalavõlvi toetavad sisetallad.
Õiged sisetallad aitavad vältida mikrotraumasid ja toetavad keha õigesti.
Flyfit - pealmine kiht imab niiskust. Vahekiht on antibakteriaaline ja pehmest
kummist vähendades põrutusi ja kuivab kiiresti. Kolmas kiht on hingav ja
takistab sisetalla liikumist. Forced air flow - kõndides hakkab õhk jalatsi sees
liikuma. Jalg püsib kauem kuivem. Energy restore - polüuretaanist pehme
kiht, kõndides vetrub ja hoiab oma esialgset kuju. Shock absorber - leevendab põrutusi. Anti-static - liikumisest tekkiv elektrostaatiline elekter juhitakse
maapinda. Vaheta sisetaldu iga 6 kuu järel.

9,90 €
8

189 €

8€

16 €

Hinnad sisaldavad käibemaksu

Garanteerime parima mugavuse ja kvaliteedi. Funktsionaalsed, nahasõbralikud, elastsed ja hingavad materja

Homne jalanõu tänases päevas

Turvajalats Skipper Auckland, S3 SRC

OSTA
VEEBIST

94378-00L-43&six
Kaasaegse välimusega turvakingad. Pealis: vett hülgav tekstiil High Tenacity
ja mikrofiiber MicroFiber Suede. Kannaosa fikseerimiseks DUNAMIC HC
CONTROL. Vooder: kahekihiline Breezy 3D ja DUALMICRO. Eemaldatav
sisetald: antistaatiline Soft-fit Plus ESD. Välistald: antistaatiline PU / PU
ESD-plus, stabilisaator STABIL ACTIVE. Varbakaitse alumiiniumist Alu
SXT 2.0 (sh kompenseeriv kumm). Naelatõke K+ Anti-perforation PLUS.
EN ISO 20345:2011.

stokker.ee

91,90 €

75 €
Turvajalats Skipper Auckland High, S3 SRC

Naiste turvajalats Skipper Lady Cima S3 SRC

Turvakingad Andalo 00L Endurance S3 SRC

94405-00L-43&six
Kaasaegse välimusega turvasaapad.
Pealis: vett hülgav tekstiil High Tenacity ja mikrofiiber MicroFiber Suede.
Kannaosa fikseerimiseks DUNAMIC HC CONTROL. Vooder: kahekihiline
Breezy 3D ja DUALMICRO. Eemaldatav sisetald: antistaatiline Soft-fit Plus
ESD. Välistald: antistaatiline PU / PU ESD-plus, libisemiskindel SRC, põrutust
leevendav, õlikindel, isepuhastuv muster, stabilisaator STABIL ACTIVE.
Varbakaitse alumiiniumist Alu SXT 2.0 (sh kompenseeriv kumm).
Naelatõke K+ Anti-perforation PLUS. EN ISO 20345:2011.

95398-02L-38&six
Kaasaegse välimusega turvakingad naistele.
Pealis: vett hülgav tekstiil High Tenacity ja mikrofiiber MicroFiber Suede.
Kannaosa fikseerimiseks DUNAMIC HC CONTROL. Vooder: kahekihiline
Breezy 3D ja DUALMICRO. Eemaldatav sisetald: antistaatiline Soft-fit Plus
ESD. Välistald: antistaatiline PU / PU ESD-plus, stabilisaator STABIL ACTIVE.
Varbakaitse alumiiniumist Alu SXT 2.0 (sh kompenseeriv kumm).
Naelatõke K+ Anti-perforation PLUS. EN ISO 20345:2011.

81017-00L-43&six
Õlitatud nubuk nahast. Õhutsirkulatsiooniga vooder. Antistaatiline sisetald
imab maksimaalselt niiskust ja toetab jalga. Õli ja süsivesinku kindel PU
kahekomponentne välistald on väsimust vähendava tallaosaga ja mugavust
lisava keskosaga. Isepuhastuv välismuster, väga hea haardega, redelil libisemise vastane töötlus SRC. Kannaosa toetab hüppeliigest.

94,90 €

79 €

89,90 €

75 €

83 €

69 €

Turvasaapad Rock 00L Ritmo S3 SRC

Turvasaapad Adamelo 00L Endurance S3 SRC

Turvasaapad Cuban High 00L Ritmo, S3 ESD SRC

91182-00L-43&six
Nahast, töödeldud vetthülgava Hydrotechiga. Õhutsirkulatsiooniga vooder.
Antistaatiline eemaldatav sisetald tagab jala õige asendi. Uudne kahekomponentne PU välistald on kergem ja mugavam kui tavalised PU tallad. Uus
talla muster on äärmiselt hea haardekindlusega just märgadel pindadel.
Kannaosa toetab hüppeliigest.

81016-00L-43&six
Õlitatud nubuk nahast. Õhutsirkulatsiooniga vooder. Antistaatiline sisetald
imab maksimaalselt niiskust ja toetab jalga. Õli ja süsivesiniku kindel PU
kahekomponentne välistald on väsimust vähendava tallaosaga ja mugavust
lisava keskosaga. Isepuhastuv välismuster, väga hea haardega, redelil libisemise vastane töötlus SRC. Kannaosa toetab hüppeliigest.

91370-00L-43&six
Kaal: 550 g. Pealis topelt mikrokiud materjal, mikrokiud seemisnahk, 3D
õhutsirkulatsiooniga kangas 320 g. Voodriks õhutsirkulatsioniga 320 g
kangas. Antistaatiline eemaldatav sisetald Soft-Fit. Termovormitud EVA
materjalist sisematerjal. Kahekomponentne PU välistald on ESD-ga ühendatud. Kerge ja mugav, eriti libisemiskindel tald. Kannaosa toetab jalga
hüppeliigese kohalt.

88 €

NIPP!

Jalatseid kandes meie jalad
paratamatult higistavad.
Jalatsite sisemus ja sisetallad
imavad liigse niiskuse endasse.
Tagamaks jalgade hea sisekliima, tuleb jalatseid ja sisetaldu regulaarselt kuivatada.
Soovitame omada tagavara
sisetaldu, nii saate iga päev
jalatsisse panna kuivad sisetallad. Samuti pikendab see
jalatsite eluiga.
Jalatsite intensiivsel kasutamisel sisetallad „väsivad“väheneb kaitse põrutuste
vastu, väheneb niiskuse
imavus ja hingavus. Soovitame
6 kuu möödudes asendada
sisetallad uute vastu.

91 €

69 €

99 €

Turvakingad Dance 18L Ritmo S3 SRC

Turvasaapad keevitajale Weld S3 HRO SRC

91195-18L-43&six
Nahast, töödeldud vetthülgava Hydrotechiga. Õhutsirkulatsiooniga vooder.
Antistaatiline eemaldatav sisetald tagab jala õige asendi. Uudne kahekomponentne PU välistald on kergem ja mugavam kui tavalised PU tallad. Uus
talla muster on äärmiselt hea haardekindlusega just märgadel pindadel.
Kannaosa toetab hüppeliigest.

80143-00L-43&six
Pehmest nahast. Õhutsirkulatsiooniga vooder. Antistaatiline eemaldatav
sisetald imab maksimaalselt niiskust ja tagab vajaliku toe. Õli ja süsivesiniku
kindel PU kahekomponentne välistald on väsimust vähendava tallaosaga
ja mugavust lisava keskosaga. Isepuhastuv välismuster, väga hea haardega,
redelil libisemise vastane töötlus SRC. Turvanina on komposiitmaterjalist.
Naelatõke on tekstiilist. Kannaosa toetab hüppeliigest.

84 €

alid, vastupidavad õmblused ning hea välimus – 100% Testitud Mugavus tööriided Stokkerist!

103 €
Hinnad sisaldavad käibemaksu
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Toimivad rõivad raske töö tegijale

Keevitaja kõrgnähtavad jope Multi 6000
ja traksipüksid Multi 6002
6000M&dimex
Rinnataskud, dokumendiümbris. Pliiatsi, mobiilitasku.
Põuetasku. Lukk kaetud esiliistuga.
6002M&dimex
Mobiili- ja pliiatsitasku. Esitaskud. Reietaskud, dokumendi ümbris.
Elektroodi-/mõõdulinditasku, tagatasku ja sisemised põlvekaitsmetaskud. Kõrge seljaosa ja vastupidavad, reguleeritavad traksid.
Pikendusvaru säärtel 4 cm.

Keevitaja traksipüksid
Stokker Special
2191M&dimex
Telefoni- ja pliiatsitasku, ID kaardi tasku,
põlvekaitsetaskud, haamriaas, ees- ja
tagataskud, reietaskud.
Tulekindlus tagatud õigel pesemisel 50
pesukorda.

139 €

82 €

123 €
Keevitaja kõrgnähtav talvejope Multi 6004

Keevitaja jakk 644 ja püksid 645

Keevitaja kombinesoon 646

6004M&dimex
Multi sarja kõrgnähtav talvine tööjope pakub kaitset keevitamisel,
kuumuse ja leekide, kaarleegi eest,
kemikaalidega töötamisel.

644M&dimex, 64550&dimex
Jakk: 100% puuvill probaan immutusega.
Väga hea vastupidavusega materjal.
Ees rinnataskud. Horisontaalne/ vertikaalne
väljavõetav ID-kaardi tasku. Mobiilitelefoni tasku.
Lukuga alumised taskud. Reguleeritavad käised ja
alläär. Ees tormi-klapp. Tulekindlus tagatud õigel
pesemisel 50 pesukorda.
Püksid: põlvekaitsetaskud, haamriaas, ees ja
tagataskud, reietaskud. Tulekindlus tagatud
õigel pesemisel 50 pesukorda.

646M&dimex
Eest avatav lukuga, lukk
kaetud tormiklapiga.
Rinnatasku, joonlauatasku,
põlvekaitsetasku, haamri
silmus, kummiga käiseääred.

UUS

78 €
203 €

68 €

169 €
Keevitaja kõrgnähtavad talve
traksipüksid Multi 6005

6005M&dimex
Multi sarja kõrgnähtavad talvised traksipüksid pakuvad
kaitset keevitamisel, kuumuse ja leekide, kaarleegi eest,
kemikaalidega töötamisel. Põlvekaitsmetaskud.
Reguleeritavad traksid.

UUS

178 €

145 €

Kõrgnähtav kootud jakk 4281+

Kootud jakk 4282+

4281+M&dimex
Meleeritud neoonkollane.
Tõmblukuga rinnatasku.
D-kujuline aas.
Tõmblukuga küljetaskud ja
mahukad sisetaskud.
EN ISO 20471, KL 2.

4282+M&dimex
Meleeritud must.
Tõmblukuga rinnatasku.
D-kujuline aas.
Tõmblukuga küljetaskud
ja mahukad sisetaskud.

85 €

61 €

69 €

Tööpüksid ripptaskutega 676

Kõrgnähtav jakk 6012 naistele

Jakk 6049, naistele

67650&dimex
Elastne väga hästi õhku läbilaskev ja
vastupidav materjal. Cordura-materjalist tugevdused
esitaskutel, põlvekaitsmetaskutel ja püksisäärtel.
Esitaskute põhjadel Cordura-materjalist tugevdused.
Dokumenditasku. Pliiatsitaskud, mobiilitasku,
tagataskud. Haamriaas, mõõdulinditasku, noatripp
ja -aas. Pikendusvaru säärtel 4 cm. Helkurribad säärtel.

6012M&dimex
Vett ja mustust hülgav. Esiosas võrkvooder.
Tõmblukkudega rinnataskud. D-aas,
dokumenditasku. Pliiatsitaskud käisel.
Tõmblukuga küljetaskud, tõmblukuga ja
lahtine põuetasku.
Reguleeritavad käiseotsad ja alumine äär.
EN 471 Klass 2.

6049M&dimex
Tõmblukuga telefoni- ja rinnataskud.
Äravõetav horisontaalne/vertikaalne
nimekaarditasku, mille saab kinnitada
D-aasa külge. Varrukal pliiatsitaskud.
Topelt esitaskud. Vasakul avar põuetasku. Sirged, trukiga reguleeritavad
käiseotsad. Sirge alläär, mis tagaosas
vähe pikem. Esiliist.

88 €
Kõrgnähtav talvejope 6013, naistele
6013M&dimex
Eemaldatav kapuuts. Tõmblukkudega
rinnataskud. D-kujuline aas ja eemaldatav dokumenditasku (pikuti/laiuti).
Pliiatsitaskud käisel. Topelt küljetaskud,
tõmblukuga ja lahtine põuetasku.
Sirged pingutusaasaga reguleeritavad
käiseotsad. Sirge reguleeritav alumine
äär. Esiliist. Vett ja mustust hülgav. Thinsulate vooder. Saadaval ka oranž.

127 €

105 €
10

102 €

UUS

92 €
Kõrgnähtavad tööpüksid 6046,
naistele

604640&dimex
Väga hästi õhku läbi laskev.
Cordura-materjalist sääreotsas ja kaks ühes põlvekaitsmetaskud. Mahukad esitaskud, pliiatsitaskud.
Reietasku, milles asub väljatõmmatav horisontaalne/
vertikaalne dokumenditasku. Telefoni- ja mõõdulinditasku, noatripp ja -aas, D-aas. Klappidega tagataskud.
Pikendusvaru säärtel 4 cm. EN ISO 20471, Klass 1.

93 €

77 €

77 €
Tööpüksid 6029, naistele
602940&dimex
Stretšmaterjalist naiste lõikega püksid. Elastne,
õhku läbilaskev ja eriti vastupidav materjal. 46%
puuvill, 16% polüester, 38% elastaan, 295 g/m2.
Cordura-materjalist tugevdus põlvedel ning
püksisäärtel. Palju erinevate fuktsioonidega
taskuid. Pükste alläärel pikendusvaru 4 cm.
Pükste vöökoha tagaosas olev kummipael
hoiab püksid mugavalt keha vastas ka kummardamisel.

75 €

Hinnad sisaldavad käibemaksu

Garanteerime parima mugavuse ja kvaliteedi. Funktsionaalsed, nahasõbralikud, elastsed ja hingavad materja

6066M&dimex
Vett ja mustust hülgav. Võrkvooder selja- ja esiosal,
tavaline voodrikangas kapuutsil ja varrukatel.
Tõmblukuga rinna- ja põuetasku.
D-aas ja eemaldatav nimekaarditasku.
Tõmblukuga esi-alataskud. Krebidega esiliist.
Varrukaotsad sobilikuks reguleeritavad, kummist
krebidega. Jope seljaosa pisut pikem ja allääres
kummist pingutusnöör. EN ISO 20471, KL 2.

OSTA
VEEBIST

Kvaliteetsed tööriided, milles töötad
alati mõnuga.
Sinu rahulolu tagavad funktsionaalsed, nahasõbralikud, elastsed ja hingavad materjalid,
vastupidavad õmblused ning
loomulikult hea välimus!
100% Testitud Mugavus!

100%

Kõrgnähtav koorikjope
6066

TESTITUD
MUGAVUS

Toimivad rõivad raske töö tegijale

109 €

89 €

stokker.ee

Kõrgnähtav talvejope 6021
6021M&dimex
N ISO 20471, KL 2 JA EN 342. Thinsulate-vooder.
Vett ja mustust hülgav. Rinnataskud,
horisontaalne/vertikaalne dokumenditasku.
Tõmblukuga mobiilitasku. Topelt
küljetaskud, käisetasku. Tõmblukuga
ja lahtine põuetasku. Sirged käiseotsad,
sees elastne soonik. Kummipaelad ja
põõnad külgedel alumises ääres.
Eemaldatav kapuuts. Esiliist.

Kõrgnähtavad talve traksipüksid
6022

602250&dimex
N ISO 20471, KL 1 JA EN 342. Thinsulate-vooder.
Vett ja mustust hülgavad. Esitaskud, reietaskud,
mobiilitasku ja tagatasku. Väljatõmmatav
horisontaalne/vertikaalne dokumenditasku.
Seespoolsed põlvekaitsmetaskud. Noatripp ja -aas.
Taga kõrgem vöökoht. Eemaldatavad traksid.
Tõmblukud säärtel ja lukke kaitsvad liistud.
Lumesäärised.

143 €

116 €

Talvetunked 619
61950&dimex
Vett ja mustust hügav.
Mobiili- ja pliiatsitasku, esitaskud,
reietaskud ja tagatasku.
Kõrge seljaosa.
Vastupidavad reguleeritavad traksid.
Helkurid reietaskutel.

75 €

62 €

Kõrgnähtav jakk 6019 ja püksid 6020

Tööpüksid Superstrech 6063

6019M&dimex, 602050&dimex
Jakk:
Rinnatasku, horisontaalne/vertikaalne dokumenditasku, tõmblukuga rinnatasku ja
pliiatsitaskud. Varrukatasku. Tõmblukuga taskud allääres. Tõmblukuga põuetasku.
Reguleeritavad varrukaotsad. Kummipaelad ja põõnad allääres külgedel. Esiliist.
EN 471 klass 2. Vett ja mustus tõrjuv materjal.
Püksid:
Esi- ja reietaskud. Väljatõmmatav horisontaalne/vertikaalne dokumenditasku.
Mobiili- ja pliiatsitasku. Noatripp ja -aas. Tagataskud, põlvekaitsmetaskud välisküljel.
Pikendusvaru 4 cm.
EN 471, klass 1. Vett ja mustust tõrjuv materjal.

606346&dimex
EN ISO 20471, Klass 1.
90% polüamiid, 10% elastaan, 250 g/m².
63% polüester, 32% puuvill, 5% elastaan, 260 g/m².
100% polüester, 200 g/m2.
Elastne, kerge, väga hästi õhku läbi laskev,
vastupidav materjal. Superstretch pealiskangas
venib neljas suunas.

89 €

66 €
94 €

Kõrgnähtav tööjakk 6330 ja ripptaskutega
tööpüksid 6310

Kõrgnähtavad tööpüksid 698

6330L&dimex, 631050&dimex
Jakk:
EN471 klass 2. Rinnataskud, pliiatsitasku, väljatõmmatav horisontaalne/vertikaalne
dokumenditasku, tõmblukuga mobiilitasku, topelt-küljetaskud ja lahtine põuetasku.
Reguleeritavad käiseotsad ja alumine äär. Seljaosa pikem. Esiliist.
Püksid: ripptaskutega. EN471 klass 2.
Cordura-materjalist tugevdused ripptaskutel ja põlvekaitsmetaskutel ning püksisäärtel.
Vastupidavad, vett ja mustust hülgavad. Esitaskud, mobiili- ja pliiatsitasku, reietasku,
ees topelt-ripptaskud, dokumenditasku ja tagataskud. Mõõdulinditasku, noatripp ja a as,
D-kujuline aas. Kaks aasa haamrite ja kaks muude tööriistade jaoks. Tugevad vööaasad.
Pikendusvaru 4 cm.

69850&dimex
EN 471 klass 1. Moodsad ja funktsionaalsed Dimexi
tööpüksid on valmistatud venivast stretšmaterjalist,
mis tagavad mugava liikumise.
Corduramaterjalist tugevdused. Põlvekaitsetaskud.
Pükste alläärel on pikendusvaru 5 cm.
Vöökohal kumm. Sobib ka naistele.

97 €

88 €
90 €

Tööjakk Dimex 639, stretš

Stretš tööpüksid 620

639M&dimex
Käiseotstes Cordura-materjalist
tugevdused. Rinnataskud, ettetõstetav
dokumenditasku, tõmblukuga tasku,
topelt-taskud alaosas, lahtine põue- ja
sisetasku. Käise otsad ja vöökoht on
reguleeritavad. Jope on avatav eest
lukuga, mis on kaetud pealt liituda.

62050&dimex
Elastne-painduv stretšmaterjal tagab väga hea
liikumismugavuse.
Cordura-tugevdused põlvedel ja püksisäärtel.
Vööosa kummiga. Esi- ja tagataskud, mobiili-,
joonlaua-, noa- ja pliiatsitasku, kaardi tasku.
Sääre otstest pikendusvaru 4 cm.
Lõige sobib ka naistele.

99 €

76 €

59 €

alid, vastupidavad õmblused ning hea välimus – 100% Testitud Mugavus tööriided Stokkerist!

Poolkombinesoon ripptaskutega
Stokker Special

2190M&dimex
Stretšmaterjalist, elastne, mugav. Õhku läbilaskev,
vastupidav materjal. Cordura-materjalist tugevdusega
põlved ning sääred. Palju taskuid. Seljaosa hingavast
võrkmaterjalist. Õmblusvaru õlal ja alumisel äärel
võimaldab kanda sama mudelit erinevat kasvu inimestel.
Säärtel helkurpaelad. Sobib ka naistele.

88 €
Hinnad sisaldavad käibemaksu
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Skandinaavia disain ja vastupidavus

Kõrgnähtav talvejope
Montreal

Kõrgnähtavad traksidega
talvepüksid Montana UUS

SMONTREALHVGM&pesso, SMONTREALHVOM&pesso
8000mm, 5000g /m2. EN ISO 20471, EN 343,
EN 342 CE. Tuultpidav, vetthülgav, hingav.
Topelt õmblused. Soe sisevooder.
Kahtepidi avanev lukk. Fliisvooder.

MONTANA_HVGM&pesso
Veekindlad, hingavad, tuulekindlad ja kõrgnähtavad
talve traksipüksid.
Topelt õmblused. Kõik õmblused on seest teibitud.
2 suunaline tõmblukk.
Helkurid 5 cm laiad. Veekindlus 8000 mm.
Hingavus 3000 g/m2/24 t.

99 €

49 €

69,90€

Traksidega talve softshellpüksid
Barnabi

Talvesoftshell Otava
OTAVAJM&pesso
Vetthülgav, tuultpidav, hingav. Niiskust
eemaldav PU membraan. Helkurribad.
Mugav 4 suunas veniv stretš materjal.
Veekindlad lukud. TPU termiline vatiin.
Synthepone PET vooder. Pehme fliismaterjal sees. Eemaldatav soe kapuuts.
Funktsionaalsed taskud, rinnatasku,
sisetaskud.

BARNABIM&pesso
Tuultpidavad, vetthülgavad, hingavad. Väga mugavad.
Topelt õmblused. Niiskust eemale juhtiv kangas PE.
Soe fliisvooder. Synthepone (PE) vooder.
Lukkudega suletavad esitaskud, kaks tagataskut,
küljetaskud. Tugevdatud põlvekaitsetaskud.
Oxford 300D materjal. Kummiga vööosa.
Kõrgendatud tagaosa. Välimine kiht 96% polüester,
4% Spandex; sisemine kiht 100% polüesterfliis.
300 g/m2.

59 €

59 €
Talvejope Hana

Talve traksipüksid Montana

HANAM&pesso
Veekindel, hingav, tuulekindel ja
kõrgnähtav talvejope. Veekindlus
8000 mm. Hingavus 3000g/m2/24 t.
Topelt õmblused. Soe sisemine fliisist vooder. 2 suunaline tõmblukk
koos tormiklapiga. Kõrge krae.
Küljetaskud, välimine rinnatasku,
sisemine rinnatasku tõmblukuga.

37,90€

Softshell jakk kapuutsiga Acropolis

Softshell püksid Nebraska

ACROPOLISM&pesso
Vettpidav,tuultpidav, hingav.
Spetsiaalse niiskust eemaldava TRU
mebraaniga. Helkurribad. Veekindlad
lukud. 4-pidi veniv stretš materjal.
Pehme ja soe fliisvooder. Lukuga
taskud. Käisel tasku. Pikendatud
seljaosa.

NEBRASKAJ50&pesso
Veekindel, tuultpidav, hingav. Stretš materjal tagab
mugavuse. Niiskust eemaldav kangas PE. Soe fliisvooder. Funktsionaalsed lukuga suletavad 6 taskud.
Kõrgendatud tagaosa.

39 €

Talve turvasaapad BS659 S3 SRC
BS65943&pesso
Väga tugevast hõõrdumist taluvast nahast.
Soe kunstkarusnahast vooder. Plastikust
turvanina, tekstiilist naelatõke. Libisemiskindel,
antistaatiline P.U. välistald. Kerged, painduvad,
deformeerumiskindlad. Laia 11 cm liistuga.

33,90€
12

UUS

45 €

59 €

UUS

32 €
Talve turvasaapad Arctic S3 SRC

MONTANAM&pesso
Veekindlad, hingavad ja tuulekindlad talve traksipüksid
Topelt õmblused. Kõik õmblused on seest teibitud.
2 suunaline tõmblukk. Helkurid 5 cm laiad.
Veekindlus 8000 mm. Hingavus 3000 g/m2/24 t.

59 €

39 €

Pacific_L&pesso
Kootud kapuuts (sees fliis).
2 välist küljetaskut tõmblukuga.
Rinnatasku tõmblukuga.
2 sisemist taskut.
Varrukal tasku tõmblukuga.
Varrukad osaliselt kootud
(sees fliis) ja osaliselt softshellist.
Rinna ja selja osa sooja voodriga.
Külgedel veniv, hingav ja vett
hülgav softshell.

42 €

49,90€

UUS

Jakk Thermal Pacific

ARCTIC43&pesso
Naturaalsest nahast talve turvasaapad.
Pealis tugevast ja immutatud nahast
paksusega 1,8-2,0 mm. Soe vooder
naturaalse villa ja kunstmaterjali segust
(50%/50%). Suure kulumiskindlusega
välistald PUkummist, libisemiskindel,
antistaatiline, õlikindel. Laia liistuga.

43 €
Talve turvasaapad Polaris S3 SRC
POLARIS43&pesso
Pealis vetthülgavast nahast.
PU/PU välistald. Plastikust varbakaitse.
Kevlarist naelatõke.
Vooder: naturaalne vill 50%,
polüester 50%.
Külma isolatsiooniga sisetald.

59 €

49,90€

Turvakirsad B643 S3 SRC

Talve turvakirsad Tundra S3 SRC

B64343&pesso
Äärmiselt vastupidavast,
immutatud täisnahast.
Pealis kulumis- ja niiskuskindel. Metallist vabrakaitse.
Metallist naelatõke.
PU/PU kahekihiline välistald
on libisemiskindel ja antistaatiline. Tugevdatud ninaja kannaosa.

BSS243&pesso
Äärmiselt vastupidavast,
immutatud täisnahast.
Pealis kulumis- ja niiskuskindel. Soe kunstkarusnahast
vooder. Metallist varbakaitse.
Metallist naelatõke.
PU/PU kahekihiline välistald
on libisemiskindel ja antistaatiline. Tugevdatud ninaja kannaosa.

39 €

39 €

Hinnad sisaldavad käibemaksu

Garanteerime parima mugavuse ja kvaliteedi. Funktsionaalsed, nahasõbralikud, elastsed ja hingavad materja

Skandinaavia disain ja vastupidavus

Softshell voodriga
Calgary

Softshell Derby,
kootud osaga

CALGARY_G-M&pesso, CALGARY_OR-M&pesso
Vetthülgav, tuultpidav, hingav.
Niiskust eemaldav PU membraan.
Mugav 4 suunas veniv stretš materjal.
Veekindlad lukud. Synthepone PET vooder.
Pehme fliismaterjal sees.

DERBYM&pesso
Eest lukuga suletav kootud materjalist
soe ja pehme dressipluus.
Lukuga küljetaskud.
Külgedel stretš materjal tagab parema selga
sobivuse ja mugavuse liigutamisel.
Kummiga alumine äär ja käise ääred.

80 €

45 €

66,90€

38,90€

Kõrgnähtav fliisjakk FL02

Kõrgnähtav dressipluus Florence

Kõrgnähtav softshell Palermo

FL02G-M&pesso
Helkurribad ümber keha ja käiste.
Eest suletav lukuga.
Kaks küljetaskut.

FLORENCEGM&pesso, FLORENCEOM&pesso
Eest suletav lukuga. Mugav, pehme ja soe.
Lukuga küljetaskud. Küljed stretš materjalist,
mis annavad parema liikumismugavuse.
Kandiga käiseääred.

PALERMOGM&pesso, PALERMOOM&pesso
Vetthülgav, tuultpidav, eemaldatava kapuutsiga.
Spetsiaalse niiskust juhtiva PU-membraaniga
Nano Dry tehnoloogia tagab hingavuse ja
veepidavuse. Reguleeritavad käiseotsad.
Lukuga taskud. Rinnatasku. Sisetaskud.

34 €

29 €

69 €

Turvakingad Babilon S1P SRC

Turvakingad BASEL S1P SRC

Dressipluus DZP725P

BABILON43&pesso
Pealis hingav tekstiilmaterjal.
Alumiinumist turvanina.
Tekstiilist naeltaõke.
Õmblustevaba tehnoloogia.
			
3 kihiline õhutunnelitega vooder tagab
			
hingavuse ja hea imamisvõime.
			Antistaatiline, libisemiskindel tald.
			Pealsed topelt krõpskinnisega.

BASEL43&pesso
Pealis hingav tekstiil.
Alumiiniumist varbakaitse.
Tekstiilist naeltaõke.
Õmblustevaba tehnoloogia.
			
3 kihiline õhutunnelitega vooder tagab
			
hingavuse ja hea imamisvõime.
			Antistaatiline, libisemiskindel kummist
			
välistald sobib rasketesse tingimustesse.
			EN20345:2011 S1P SRC.

DZP725PM&pesso
4-suunas veniv stretšmaterjal.
Eest suletav lukuga.
2 taskut.
Materjal: 100% polüester.

62 €

59 €

29 €

Turvakingad B469 S3 SRC

Turvasaapad BS259 S3 SRC

Fliisjakk FMMN ja FMPN

B46943&pesso
Vetthülgav nahk. Hingav tunnelsüsteemiga imav antibaketriaalne tekstiilvooder. Komposiit turvanina. Kevlarist naelatõke. Anatoomiline sisetald.
Antistaatiline, libisemiskindel. PU materjalist põrutust vähendav välistald.

B25943&pesso
Ülaosa veekindel nahk, mugav ja tugev. Õhutunnelis katsetatud tekstiilvooder on hingav. Komposiitmaterjalist varbakaitse. XL-suurus annab
maksimaalse mugavuse. Kevlar, löögikaitse ja läbistuskaitse tagavad hõlpsa
			ja mugava töötamise.
			
Pehmest polüuretaanist ja tekstiilist
			valmistatud anatoomiline sisetald.
			
Pehme P.U. mugavus-sisekiht. Libisemist
			
takistav, antistaatiline ja suure kulumis			
kindlusega P.U. STANDARD: UNI
			EN20345:2011 S3 SRC CE.

FMMNM&pesso, FMPNM&pesso
Kena, kvaliteetne,
pika lukuga, mugav.
Küljetaskud.
Rinnatasku.

29 €

34 €

29 €

Jakk Stretch

Traksipüksid Stretch

Tööpüksid Stretch

DSSTRETCHPNM&pesso
Mugav ja elastne.
Funktsionaalsed taskud, kaks
rinnataskut, pliiatsitasku,
küljetaskud. 4 taskut lukuga.

DPSTRETCHP4850&pesso
Funktsionaalsed taskud. kaks tagataskut,
4 esitaskut, mõõdulindi tasku, lukuga suletavad
sääretaskud, mobiilitasku.
Tugevdatud puuvilla kangast põlveosad.
Reguleeritavad traksid ja elastne seljaosa
tagavad mugavuse.

KDSTRETCHPC50&pesso
Mugavad ja elastsed. Funktsionaalsed taskud.
Kaks tagataskut, 4 esitaskut, mõõdulindi tasku,
lukuga suletavad sääretaskud, mobiilitasku.
Põlvekaitsetaskud. Kolmekordsed õmblused
annavad tugevama vastupidavuse.

39 €

39 €

alid, vastupidavad õmblused ning hea välimus – 100% Testitud Mugavus tööriided Stokkerist!

35 €
Hinnad sisaldavad käibemaksu
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OSTA
VEEBIST
stokker.ee

GlovesPro MUGAVAD ja VASTUPIDAVAD
töökindad ainult Stokkeris! lk 10-11

Teerajaja töötajate tervisekaitsel ja ohutuse tagamisel

Ära katkesta
suhtlemist.
Ja ära katkesta tööd.

Muuda oma kuulmiskaitsevahend suhtlusvahendiks!
Ühenda Bluetooth® Multipointi tehnoloogia abil üks või kaks seadet ja vestle tänu
mürasummutavale mikrofonile ka mürarikkas keskkonnas tava hääletugevusega.
Suured nupud ja hääljuhitavad menüüd

Vastupidav, praktiline elektroonika

Suured kindasõbralikud nupud. Kohene häältagasiside iga seadistuse muutmise järel. Peakomplekti pole tarvis ära võtta, et muudatusi teha.

Kahekorpuseline disain kaitseb elektroonikat
niiskuse, löökide jms eest. Automaatne väljalülitus,
kui seadet pole 4 tundi kasutatud. Madala akutaseme
häälteavitus. Kasutab kaht AA-leelispatareid või
laetavaid patareisid.

Kuulmiskaitse, millega tajute ümbritsevas
toimuvat

Räägi rahulikult isegi 110 dB müraga
keskkonnas

Ümbritseva heli mikrofonid võimaldavad sul
kuulda lähenevaid sõidukeid, signaale ja muid
hoiatusmärguandeid, kaitstes samal ajal kõrvu (30 dB),
siis kui vaja. Push-to-listen kõnefunktsioon vähendab
korraga Bluetooth®-i või FM-raadio helitaset ja
suurendab ümbritsevate helide tugevust.

Enam ei pea karjuma. Müratõkestava mikrofoniga
saad rääkida tavapärase häälega.

Sisseehitatud FM-raadio häälteavitusega
kanalivalikuga

Bluetooth® MultiPointi ühendatavus ja
paindlikkus

Kaks mudelit: peakomplekt või
kiivrikinnitus

Ole alati ühenduses! Üheaegne ja sujuv ühendus kahe
Bluetooth® -i seadmega, näiteks kaks mobiiltelefoni,
mobiiltelefon ja juhtmeta lauatelefon või mobiiltelefon ja
raadiosaatja.

Mõlematel on vastupidavad, roostevabast terasest
kinnitused, mis tagavad stabiilsuse ja mugavuse.

Hinnad sisaldavad käibemaksu.

Stokker tööriistakeskused suurim tööriistade müügi- ja hooldevõrk Eestis
Tallinn Peterburi tee 44, Forelli 8
Tartu Ringtee 79
Pärnu Tallinna mnt 91
Narva Tallinna mnt 51
Jõhvi Rakvere mnt 42
Viljandi Tallinna 64
Rakvere Pikk 6
Võru Pikk 4a
Kuressaare Tallinna mnt 81
Paide Pärnuvälja 6
Haapsalu Tallinna mnt 66
Keila Ülejõe tee 2b

KOGEMUS. LAHENDUS. USALDUS.
2

Pildid on illustreeriva tähendusega.

Väärtusta oma aega ja osta mugavalt!

StokkerPRO
Püsikliendiprogramm era- ja ärikliendile

ID-kaart toimib
kliendikaardina

Ostumälu

Garantii ilma
ostutšekita

Personaalsed
soodustused

Garanteerime parima mugavuse ja kvaliteedi. Funktsionaalsed, nahasõbralikud, elastsed ja hingavad materja

Teerajaja töötajate tervisekaitsel ja ohutuse tagamisel

Kõrvaklapid Peltor

-31%

WS Alert XPI

OSTA
VEEBIST

XPWS6&3m, XPWS6P3&3m

Bluetooth® Multipointi tehnoloogia võimaldab ühendada seadme ühe või kahe
välisseadmega vabakäekõnede tegemiseks ja voogedastuse kasutamiseks.

stokker.ee

Mürasummutav suumikrofon tagab
selge kõneedastuse ka mürarikkas
keskkonnas

Kuulmiskahjustus on kõige
levinum kutsehaigus.
Kuulmiskaitsevahendi kandmine
on kohustuslik, kui töökeskkonnas
on müratase kõrgem kui 85dB.
Mürarikkas keskkonnas peab
kuulmiskaitsevahendeid kandma
100% ajast! 90% kasutus on võrdväärne
kaitsevahendi kasutamata jätmisega.

Helitaseme suhtes tundlik süsteem
võimaldab kuulata ka ümbritsevaid
helisid ja aitab suurendada kasutaja
olukorrateadlikkust.
Sisseehitatud FM-raadio
520 €

360 €
Aktiivklapid SportTac hunting

Kõrvaklapid WorkTunes™ Pro FM raadio,
peavõruga

Kõrvaklapid LiteCom, PMR 446,
peavõruga

62825&3m
Välja töötatud spetsiaalselt laskurite ja
jahimeeste jaoks. Sujuv mürataseme
muutus, elimineerib järsud ja kõrged
impulss-helid, kuid lubab sisse muu
ümbruses toimuva.
Töötab kahe AAA patarei/akuga.
Kaasas laetavad akud.
3,5 mm AUX sisend.
Kaal 325 g.
Kokkuvolditavad.

HRXS220A&3m
Kaitse oma kuulmist ja kuula samal ajal FM-raadiot
koos sisseehitatud antenniga. Salvestab kuni 5 jaama.
3,5 mm stereo sisend (piiratud kuni 82 dB) ühendamiseks väliste seadmetega (nt mobiiltelefon, raadio,
kahesuunaline raadio ja iPod).
Saadaval ka kiivrile versioon
HRXS220P&3m

MT53H744&3m
3M™ Peltor™ LiteCom™ baaslahendus. Kõrgjõudlusega
kuulmiskaitselahendus koos sisseehitatud kommunikatsiooniraadioga. Süsteem pakub kahepoolset juhtmevaba lühimaa
teabevahetust teiste LiteCom
kõrvaklappidega ja kaasaskantavate
kahesuunaliste samal lainepikkusel
olevate raadiosaatjatega.
8 kanalit PMR 446 MHz.
Saadaval ka kiivrile versioon
MT53H7P3E4400-EU&3m.

185 €

89 €

135 €
Kõrvaklapid Peltor X1, peavõruga

-38%

600 €

69 €

-30%

PX1AGA&3m
X-seeria kõrvaklapid on viimane sõna 3M kuulmiskaitse valikus.
Kergekaaluline madala profiiliga kõrvaklapp, mis on mõeldud kaitsmaks
kuulmist madala ja keskmise müra eest tööstuses ning mujal mürarikkas
keskkonnas. Pakub elektriliselt isoleeritud klapisangasid ning tänu sellele on
dielektrilised. Võimalik vahetada hügieenipatjasid (HYX1).
Müra summutus 27 dB.
Saadaval ka kiivrile versioon PX1P3EGA&3m.

22,90 €

16 €

459 €

3M Peltor juhtmevaba kommunikatsiooniseade
WSCUSH&3m
Bluetooth komplektiga saad muuta 3M™ PELTOR™ X-seeria
kõrvaklapid kõrge müratasemega keskkonnas kasutatavaks
juhtmevabaks kommunikatsiooniseadmeks. Nii oled pidevalt kaitstud. Mürasummutav mikrofon.
Paigaldatav sekunditega. Kõneaeg/heli edastus aeg 8 tundi.
Vastupidav karmidele keskkonnaoludele (IP54).
Juhitav ühe nupuga.

-33%

105 €

70 €

Kõrvaklapid X4A-GB, peavõruga
PX4AGB&3m
3M™ Peltor™ X4 kõrvaklapid peavõruga. Pakuvad ideaalset akustilist kaitset,
eriti madala sagedusega helide eest (müra summutus SNR 33dB). Neoonkollase ja musta värvilahendusega. Oma kaitseomaduste kohta on tegu
äärmiselt õhukeste kõrvapatjadega, mis annavad tootele väga kompaktse ja
soliidse välimuse. Kaalult väga kerged. Sobivad tööstusesse.
Saadaval ka kiivrile versioon PX4P3EGB&3m.

37,50 €

30 €

Aktiivkõrvaklapid ProTacIII Slim 26dB

Kõrvatropid E-A-R Soft täitekott 500 paari

Korduvkasutatavad kõrvatropid

MT13H220A&3m
3M™ PELTOR™ ProTac™ III kõrvaklapid kaitsevad kahjuliku müra eest, samas
võimaldades kuulda helisid, mis jäävad alla 82dB taseme. Tänu sellele on
kasutaja teadlik ümbritsevatest ohtudest ja saab suhelda kolleegidega, st
kuuleb hoiatussignaale või masinate müra.
3,5mm stereo sisend (kuni 82 dB) võimaldab ühendada kõrvaklappidega mobiiltelefoni, raadio või iPodi.
Hääljuhitav menüü lubad
muuta seadeid ilma kõrvaklappe peast eemaldamata.
Kõrvaklapid lülituvad
automaatselt välja peale 4
tundi ootelolekut, et säästa
energiat. Patareide tühjenemisest annab teada vastav
signaal.
Elektroonika asub väljaspool kõrvaklappe, et hoida
seda higist põhjustatud
korrosiooni eest.
Patarei eluiga: 100 tundi
Patarei tüüp: AA

PPD01010&3m
EAR PD01010 Earsoft neoonkollased 500pr.
Valmistatud aeglaselt paisuvast PU vaht-materjalist.
Need kõrvatropid tagavad ühtlaselt jaotatud surve
tõttu hea paindlikuse ning hea mürakaitse.
Neoonkollase värvi tõttu jäävad kõrvatropid
hästi silma ning ei kao nii kergesti ära.

T1271&3m
Summutus SNR 25 dB. Korduvkasutatavad.
Tropid on ühendatud nööriga, mis väldib kadumist. Pehmed lammelid
hoiavad troppi kindlalt paigal. Mugavad ka pikemaajalisel kandmisel.
Komplektis vööklambriga karp, kus saab troppe puhtalt hoida ja kaasas
kanda.
Karbis 50 pr, kastis 250 pr.

105 €

85 €

78 €

65 €

alid, vastupidavad õmblused ning hea välimus – 100% Testitud Mugavus tööriided Stokkerist!

1,90 €

1,50 €
Hinnad sisaldavad käibemaksu
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Teerajaja töötajate tervisekaitsel ja ohutuse tagamisel

Ütle ei kompromissidele –
tutvustame uue ajastu keevitusmaski
3M™ Speedglas™ G5-01!

Uue ajastu keevitusmask 3M™ Speedglas™
G5-01 viib kasutusmugavuse täiesti uuele tasemele,
andes kasutajale võimaluse reguleerida kiivri
funktsioone nagu filtri värvus, õhuvoolu tugevus
ja suund Bluetooth ühenduse abil nutitelefoniga
ning salvestada erinevaid töörežiime. Selleks on
vajalik kasutaja nutitelefonisse laadida tasuta
3M™ Connected Equipment äpp.

Uue keevitusmaski peamised eelised ja mugavused
Erinevad filtrid.

Mõlemal uuel G5-01 (VC ja TW)
automaatse tumenemise funktsiooniga
filtril on naturaalsete värvide
tehnoloogia, VC filter võimaldab valida
lisaks erinevate värvitoonide vahel.

Õhuvoolu kontroll.

Uuenduslik G5-01 kiivri süsteem
võimaldab suunata õhuvoolu kas näo
või visiiri poole või vahepeale. Saate
reguleerida isegi kiivri ülaosast ja
külgedelt tuleva õhu kogust.

Täiustatud kaitse ja mugavus.

Kaitse kiirguse, sädemete ja pritsmete
eest uue, suurema katvusega disaini ja
lisatarvikutega.

Töökohavalgusti.

Uus kiivri külge kinnitatav töökohalamp
pakub tundide viisi võimsat valgustust
ja töötab 3M Adflo Li-ion akupatareiga,
võimaldades töötada ka halva
valgustusega kohtades.

3

2
1
4

Muutke enda töö turvalisemaks, efektiivsemaks
ja mugavamaks uue 3M™ Speedglas™ G5-01
keevitusmaskiga, reguleerides iga kell hõlpsalt
ja kiirelt selle seadeid vastavalt vajadusele!
4

Hinnad sisaldavad käibemaksu

Garanteerime parima mugavuse ja kvaliteedi. Funktsionaalsed, nahasõbralikud, elastsed ja hingavad materja

Teerajaja töötajate tervisekaitsel ja ohutuse tagamisel

Keevitusmask
G5-01 + Adflo

Uue ajastu keevitusmask 3M™ Speedglas™
G5-01 viib kasutusmugavuse täiesti uuele
tasemele, andes kasutajale võimaluse
reguleerida kiivri funktsioone nagu filtri
värvus, õhuvoolu tugevus ja suund bluetooth ühenduse abil nutitelefoniga ning

salvestada erinevaid töörežiime. Selleks
on vajalik kasutaja nutitelefonisse laadida
tasuta 3M™ Connected Equipment äpp.
Uuenduslik G5-01 kiivri süsteem võimaldab
suunata õhuvoolu kas näo või visiiri poole
või vahepeale. Saate reguleerida isegi kiivri

ülaosast ja külgedelt tuleva õhu kogust.
Kaitse kiirguse, sädemete ja pritsmete eest
uue, suurema katvusega disaini ja lisatarvikutega.

G5-01TW filtriga

G5-01VC filtriga

G617820&sg
Punktkeevituse mudelil TW on
automaatse tumenemise funktsiooniga filter koos naturaalsete värvide tehnoloogiaga.

G617830&sg
VC- Variable Colour Technology Filter on automaatse tumenemise
funktsiooniga filter koos naturaalsete värvide tehnoloogiaga,
kus saab ka valida kolme erineva tooni vahel:
A - Naturaalne / B - Soe / C - Jahe.

1789 €

1789 €

1459€

1459€

SEPTEMBRIS

Kasuta GlovesPro
keevituskinnast!

keevitusmask G5-01-ga

TASUTA KAASA

Vt. lk 11

varuosade komplekt G5-01

Speedglas™ varuosade komplekt G5-01
G792000&sg
Varuosade komplekti kuulub:
3 erinevat higipaela,
näokaitse tihend,
visiiri kaitse klaas,
2 sisemist filtri kaitseklaasi,
4 välimist filtri kaitseklaasi.

Keevitusmask kmpl Speedglas 9100,
9100XXi filtriga

Keevitusmask kmpl Speedglas 100V
isetumenev DIN 8-12

G501826&sg
Spetsiaalne 9100 XXi filter omab esipaneelil väliseid
juhtnuppe võimaldades kiiret ja mugavat ligipääsu
lihvimisfunktsiooni ja mälu funktsioonide juurde.
Võimalus lukustada igat tumedust (näiteks DIN 3
lihvimiseks). Samuti võimalik reguleerida tumedast
heledaks minemise kiirust. Uus optiline tase
võimaldab näha naturaalsemat ja detailsemat
pilti.

G751120&3m
Sobib MMA, MIG/MAG ja paljudeks TIG keevitustöödeks.
Vaateväli 44 x 93 mm, tumenemiskiirus 0,1 ms.
Patarei eluiga 1500 tundi.
Funktsioonid: 5 varjestuse reziimi, kaare
tuvastuse tundlikkus on reguleeritav.
Kaal 465 g.

-41%

+
150 €
Keevitusmask 9002NC koos ADF filtriga
G401385&sg
Speedglasi üks kitsaimaid keevitusmaske pakub väga mugavat ligipääsu
kitsamates oludes ja on kerge (485 g). Uut tüüpi filter pakub loomulikumat
värvieristust.
Peavõru saab reguleerida vahemikus 50-64.
Sobib enamike keevitusprotsesside jaoks.

330 €

239 €

725 €

195 €

429 €

139 €

Keevitusmask 9100 Air + 9100XXi filter,
Adflo ja kott

-40%

G567726&sg
Keevituskiivri komplekt 9100 Air koos isetumeneva (ADF)
filtiga XXi ja Adflo puhuriga. Spetsiaalne 9100 XXi filter omab
esipaneelil väliseid juhtnuppe võimaldades kiiret ja mugavat
ligipääsu lihvimisfunktsiooni ja mälu funktsioonide juurde. Võimalus lukustada igat tumedust (näiteks DIN 3 lihvimiseks). Samuti võimalik reguleerida
tumedast heledaks minemise kiirust. Uus optiline tase - võimaldab näha
naturaalsemat ja detailsemat pilti keevitades. Adflo pakub keevitajale
pidevat värske õhu voolu, mis teeb töötamise mugavaks ja produktiivseks.
Komplektis mugav ja soliidne kott kogu inventari hoiustamiseks töövälisel
ajal või mugavaks transportimiseks.

1599 €

1199€

alid, vastupidavad õmblused ning hea välimus – 100% Testitud Mugavus tööriided Stokkerist!

Tolmumask-respiraator FFP2S-osoon
T9928&3m
Spetsiaalne respiraator kasutamiseks keevitustöödel.
Hooldusvaba spetsiaaltolmurespiraator kaitseks peene
tolmu, õli, veebaasilise udu ja metalliaurude vastu.
3M Cool-Flow ventiil vähendab kuumuse kogunemist,
tagades mugava kaitse isegi kuumas ja niiskes keskkonnas.

-39%

9€

5,50 €
Hinnad sisaldavad käibemaksu
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Teerajaja töötajate tervisekaitsel ja ohutuse tagamisel

Kompromissideta
mugavus.
Uus 3M™ SecureFit™ kaitsekiiver
tagab mugavuse ja kaitse
kõrgustes töötamiseks.

Tutvustame uut
kaitsekiivrite sarja.
Olenemata sellest, kas töötate kõrgel või maapinnal,
kas on tegemist tavalise tööpäevaga – meil on teie
vajadustele vastav kaitsekiiver. Mis puudutab ohutust,
siis 3M usub, et nõuded ohutusele ei saa olla kunagi
piisavalt kõrged. Seepärast on meil hea meel tutvustada
3M™-i SecureFit™ kaitsekiivrit.
Meie poolt patenteeritud disainilahendusest kuni
tööstusharu juhtivate uuendusteni on 3M™-i SecureFit™
kaitsekiiver projekteeritud ohutusspetsialistide poolt,
pidades silmas töötajaid ja kasutajaid.
Tulemuseks on revolutsioonilise disainiga kiiver.
Kompromissideta mugavus.
3M.com/SecureFitSafetyHelmet

Omadused ja eelised
	
Nupust reguleeritav peavõru suurus koos
patenteeritud rõhujaotustehnoloogiaga
	
4-punktiline või 6-punktiline pearihm kiivri
taga olev nupust reguleeritav süsteem
võimaldab kasutajal kohandada kõrgust
ja sobivust
	
See tootesari vastab (ja seda saab
teisendada) kaubanduslike peakatete
standardi EN 12492 või EN 397 nõuetele
	
Mägironimiskiivrist inspireeritud disain
	
Kohandage sobivust mitmeastmelise
vertikaalse reguleerimisega
	
Toimib koos erinevate 3M näokaitsmete,
kõrvaklappide ja muude lisaseadmetega
	
Valikulised ventilatsiooniavad
(X5500-seeria jaoks)

Levinud lahendused
	
Iga tegevusala, kus
töötatakse kõrgustes
	
Ehitus
	
Tootmine
	
Nafta-, gaasi- ja
tuuleenergiaettevõtted
	
Metsandus

6

Hinnad sisaldavad käibemaksu

Garanteerime parima mugavuse ja kvaliteedi. Funktsionaalsed, nahasõbralikud, elastsed ja hingavad materja

Teerajaja töötajate tervisekaitsel ja ohutuse tagamisel

SecureFit™ ventileeritud kaitsekiiver

SecureFit™ ventileeritud kaitsekiiver

X5014V&3m
4 punkti lõuarihmaga SecureFit™
kaitsekiiver, neoonroheline,
ventileeritud, helkuriga, HI-VIZ.
Kiiver vastab nõuetele EN397
või EN12492.

X5501V&3m
3M™-i SecureFit™ kaitsekiiver
projekteeritud ohutusspetsialistide poolt, pidades silmas töötajaid.
Tulemuseks on revolutsioonilise
disainiga kiiver, mis pakub seda,
mida töötajad vajavad.
Kompromissideta mugavus.
Peavõru sisaldab eksklusiivset
patenteeritud survejaotustehnoloogiat.

99 €

53,90 €

82,50€

44,90€
Lühike näovisiir X5000 seeria kiivritele

SecureFit™ kaitsekiivri standard lõuarihm

Kaitseprillid kiivrikinnitusega

X5S4PTCS1&3m
Sobib 3M X5000 ja X5500 kiivritele.
4 punkti kinnitus.

PV9C&3m, PV9A&3m, PV9G&3m
Integreeritud prillid kiivri peavõru külge kinnitamiseks
ning kandmiseks. Unikaalne disain võimaldab prillide
mittekasutamise ajal libistada need mugavalt ülesse,
kiivri ja peavõru vahele. Integreeritud prillid asetsevad kasutaja põsesarnadele ligemal, andes väga hea kaitse lendavate osakeste eest.
Vastupidav kaitsekiht võimaldab prille kasutada kaua, ilma et need
kuluksid ja kriimustuksid. Scotchgard kattega uus mudel.
Sobivad kõigile 3M kiivritele peavõru külge.

14,90€

-31%

13 €

9€

X5SV01&3m
Udu- ja kriimustuskindel polükarbonaat.
Sobib 3M X5500 ja X5000 seeria kiivritele.

25 €

24 €

Kiiver G3000NU-VI Uvicator

Kiiver metsamehele G3000, kõrvaklapid,
visiir ja vihmakate

Visiiri komplekt Optime1 V5F, tööstus

PG30NUVI&3m, PG30NUBB&3m, PG30NUGB&3m, PG30NUGU&3m,
PG30NUSV&3m
Sobib töötamiseks rasketes tingimustes. Tagab väga hea vaatevälja ning
laseb peal normaalselt hingata. Kiivrile võimalik kinnitada erinevaid lisasid prillid, kõrvaklapid, erinevad higipaelad, lõuarihmad jne.

PMETSUV5&3m
Kiiver Peltor G3000, millel on UV-indikaator ja reguleerimisnupp.
Pööratav sisu, mis muudab eraldi ronimiskiivri kasutamise üleliigseks.
Kiivril on tavalisest lühem nokk, mis ei halvenda siiski pimestuse eest kaitsvaid ja vetthülgavaid omadusi.
Kõrvaklapid H31P3E. Metsatöövisiir P5C&3M. Roostevaba terasvõrk.
Annab maksimaalse
vaatevälja ja võimaluse
töötada puutüve lähedal.
Vihmakaitse GR3C,
mis on valmistatud
õlikindlast PVC-ga kaetud
nailontekstiilist. Sisemine
kinnitus.
Komplekti kuulub: G3000
NUV-OR kiiver Uvikaatoriga oranzi värvi, H31P3E
300 kõrvaklapid, V5 visiiri
süsteem, C-1 võrkvisiir.
GR3C vihmakaitse.

PG500GU&3m
Koosneb: peavõru, polükarbonaat-klaasist visiir ja Optime
I kõrvaklapid. Äärmiselt ergonoomiline, mugav kasutada
ning väga laia kaitsega.

21 €

59 €

Saadaval ka võrkvisiiriga oranž variant metsandusse ja
aiandusse PG500ORC&3m.

59 €

16,90€

49,90€

46,90€

Kaitseprillid SecureFit 400, PC AS/AF

SUletud kaitseprillid 2890

Kaitseprillid SecureFit 407,
Scotchguard kaitsega K+N, I+O

SF401AF&3m, SF402AF&3m, SF403AF&3m
Prilliraamide survet ühtlustav tehnoloogia turvaliseks istuvuseks.
Pehmed, kohandatavad ninapadjad veelgi personaalsemaks sobivuseks.
Polükarbonaadist klaasid neelavad 99.9% UVA ja UVB kiirgusest.
Vastavad standardile EN166:2001.

T2890&3m
Modernse ja õhukese disainiga suletud kaitseprillid pakuvad kombineeritult
parimat vaatevälja, mugavust ning head väljanägemist. Polükarbonaadist
klaas. Väga tugev kriimustuskindel kate ning uduvastane kattekiht. UV kaitse.
Kaudne ventileerimine parima õhuliikuvuse tagamiseks pakub mugavust
ning vähem uduseks minevat klaasi eriti kuumades ja niisketes keskkondades. Optiline läbipaistvusklass 1, mis lubab kasutada prille kasutajal terve
päeva jooksul väsitamata silmi.

SF407SGAF-BLU&3m
3M™ SecureFit™ 400 seeria kaitseprillid SF407SGAF BLA EU, I+O kattega.
Sobib nii sise kui välis töödeks. Scotchgard™ udukaitsega!
Kõikide 3M™ SecureFit™ kaitseprillide valmistamisel on kasutatud
patenteeritud SecureFit™ survehajutusega prillisangatehnoloogiat, mis
reguleerib eri peasuurustele avalduva surve määra, et tagada optimaalne
surve, tänu millele prillid püsivad peas kindlalt ja mugavalt.
Eriti hea on see, et oleme SecureFit™ 400 seeriat laiendanud, täiustades
kaitseprille nii esmaklassilise 3M™ Scotchgard™ udukaitsega kui ka
prilliraamide laia värvivalikuga.
3M™ Scotchgard™ uduvastane kate on spetsiaalselt loodud selleks,
et tagada selge nähtavus mitmesugustes ekstreemsetes töötingimustes
ning seda kogu aeg.

7,90 €

6€

13 €

10,90€

alid, vastupidavad õmblused ning hea välimus – 100% Testitud Mugavus tööriided Stokkerist!

9€

7,49 €
Hinnad sisaldavad käibemaksu
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Teerajaja töötajate tervisekaitsel ja ohutuse tagamisel

UUS
3M™ COOL FLOW™
MUGAV VENTIIL

Võimaldame suurepärast.
Mugavalt.
Ohutus ja mugavus on 3M-i põhiprioriteedid. Kolmanda põlvkonna
Aura™ respiraator toob mitmeid täiustusi, ühendades muljetavaldava
uue tehnoloogia ergonoomilise disainiga. Uus Cool Flow™ mugav ventiil
avaneb hõlpsamalt, aitamaks vähendada respiraatorisisest soojust ja
pakkudes seeläbi rohkem mugavust kandjale.

3M™ Aura™ 9300+Gen3
kolmanda põlvkonna respiraator.

8

Hinnad sisaldavad käibemaksu

Garanteerime parima mugavuse ja kvaliteedi. Funktsionaalsed, nahasõbralikud, elastsed ja hingavad materja

Teerajaja töötajate tervisekaitsel ja ohutuse tagamisel

Aura G3 klapiga
respiraatorid
Ohutus ja mugavus on 3M-i põhiprioriteedid.
Kolmanda põlvkonna Aura™ respiraator toob mitmeid
täiustusi, ühendades muljetavaldava uue tehnoloogia
ergonoomilise disainiga. Uus Cool Flow™ mugav ventiil
avaneb hõlpsamalt, aitamaks vähendada respiraatorisisest
soojust ja pakkudes seeläbi rohkem mugavust kandjale.
Tagab hingamisteede kaitse peene tolmu, õli- või
veebaasilise aurude ning metalliaurude vastu. Kolme
paneeliga kokkuvolditav. Tänu uuele 3M Electret
filtermaterjalile on hingamistakistus väga väike. 3M Cool
Flow ventiil vähendab kuumuse kogunemist maski ning
tagab mugava kaitse ka kuumades ja niisketes tingimustes.
Väljahingamisklapiga. Elastsed kinnituspaelad.

FFP1S

FFP2S

T9312G3&3m
Nominaalne kaitsefaktor: 4 x AVE.
10 tk karbis, 120 tk kastis.

T9322G3&3m
Nominaalne kaitsefaktor: 12 x AVE.
10 tk karbis, 120 tk kastis.

UUS

2,09 €

1,89 €

UUS

3,10 €

2,59 €

Täismask 6000-seeria

Kaitsekile 6000-seeria täismaskile

Silikoonist poolmask 7502

T6800&3m
Kaks filtrit tagavad väikese hingamistakistuse. Filtrid kinnituvad kindla bajonettliidesega. Pehme hüpoallergeenne elastne näoosa.
Erakordselt kerge: 450 g. Lai vaateväli ning kriimustus- ja
kemikaalidekindel klaas vastavalt EN166:B-le.
Vahetatavad kaitsekiled.
Tugevad kummirihmad, kerge
näole panna ja ära võtta. Kinnitus
ja reguleerimine neljas punktis.
Võimaldab rääkida, kõnet on kuulda.
Standard EN136 klass 1.
Saadaval ka teised suurused.

T6885&3m
Kile kasutamine pikendab täismaski eluiga (kaitseb kriimustuste
ja värviplekkide jmt eest). Kile kinnitub täismaski klaasi peale
kleepsudega, mis on kile servades.
Pakis 25 tk.

T7502&3m
3M 7502 poolmask proffidele:
Pehme ja pikaealine. Uudne ventiil muudab hingamise kergeks.
2 filtrit tagavad madala hingamistakistuse.
Lihtne asetada näole tänu uudsetele peapaeltele ja peavõrule.
Võimalik kasutada 3M 2000-, 5000- ja 6000-seeria filritega.
10tk kastis.
Saadaval ka teised suurused.

120 €

1,50 €

99 €

1,15 €

Tolmufilter P1 paar, lapik, gaasifiltri peale
T5911&3m
Pikendab gaasifiltrite kasutusel nende eluiga
võttes kinni suuremad tolmuosakesed.
Pakis 60 paari.
5 x OEL.

-31%

30 €

27 €

Gaasifilter ABE paar

Gaasifilter A2 paar

T6057&3m
Pakis 32 paari.
Aitab orgaaniliste, anorgaaniliste ja happeliste
gaaside kombinatsiooni vastu.

T6055&3m
Orgaanilised aurud
keemispunktiga üle 65°C.
32 tk kastis.

2,90 €

2€
Küsi Stokkerist, filtreid, respiraatoreid ja
kõike muud vajalikku hingamisteede kaitseks!

Tolmurespiraator klapiga C112 FFP2 NRD
TC112&3m
3M™ C100 seeria tolmurespiraatorid pakuvad efektiivset hingamiskaitset
keskkondades, kus töötajad puutuvad kokku õhus leiduvate tolmuosakestega ja mittelenduvate vedelate osakestega.
Traditsiooniline kumer kuju ninaklambri ja kahe paelaga.
Vastupidav, ei vaju kokku. Usaldusväärne,
efektiivne kaitse peente osakeste eest.
Väljahingamisklapp pakub suuremat
mugavust kuumades niisketes
keskkondades ja/või kus
töö on raske ja füüsiline.
10 tk karbis.

1€

0,85 €

12 €

9,60 €

14 €

10,80€

Tolmumask-respiraator FFP2S-osoon,
klapiga, pehme tihendiga

Motoriseeritud puhuri alustuskomplekt
Versaflo

T9928&3m
Spetsiaalne respiraator kasutamiseks keevitustöödel.
Hooldusvaba spetsiaaltolmurespiraator kaitseks peene
tolmu, õli, veebaasilise udu ja metalliaurude vastu.
3M Cool-Flow ventiil vähendab kuumuse kogunemist,
tagades mugava kaitse isegi kuumas ja niiskes keskkonnas.

TR619E&3m
Versaflo Linuxi Air Turbo Starter Kit sisaldab TR-602E Turbo,
A2P filter, filtri kate, prefiltrid (x10), sädemepüüdurid (x2),
vöö, suure võimsusega aku, akulaadija komplektis BT-30,
hingamise toru ja õhuvoolu indikaator.

9€

5,50 €

alid, vastupidavad õmblused ning hea välimus – 100% Testitud Mugavus tööriided Stokkerist!

-35%

1699 €

1099€
Hinnad sisaldavad käibemaksu
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Su käed tänavad Sind

Kitsenahast HiViz talvekindad, Spandex, Mech-Traffic
5761_10&gpro
Esmaklassiline talvekinnas sisaldab voodrina 3M Thinsulate´i
40g ning omab ka veekindlust andvat kihti Hipora materjaliga
(kolmekihiline mikropoorne tuule- ja veekindel ning hingav
materjal). Peopesa pehmest ja mugavast kitsenahast.
Käeselg HiViz kõrgnähtavast kollasest Spandexist.
Puutetundliku ekraani kasutamiseks sobivad sõrmeotsad.
Kui tahad talvekinnast, kus materjalide kvaliteedi arvelt
kokku ei hoita, siis oled selle leidnud!
Kategooria 2.
EN511: 1 X X
EN388: 3 1 1 2
Saadaval erinevad suurused 8 - 11.

Kõrgnähtav värv ja helkurribad hoiavad
sind nähtavana ka pimedal ajal

Touch funktsioon
telefoni ja padide
kasutamiseks

19,90 €

16,90€

OSTA
VEEBIST
stokker.ee

Kõrge kvaliteediga membraanidega spandex tagamaks kaitse
vee ja tuule eest

3M thinsulate 40g vooder tagamaks
sooja ka külmimatel ilmadel

Talvekindad, PU peopesa, Spandex käeselg,
Black Star

Talvekindad, topelt lateks, 3/4 käeselg,
pehme vooder, Snow Grip

Talvekindad, 3/4 vahtvinüül, ülipehme vooder
Ice Grip

5262_10&gpro
Black Star on esmaklassiline talvekinnas, sisaldab voodrina 3M Thinsulate´i
40g ning omab ka veekindlust andvat kihti Hipora materjaliga (kolmekihiline mikropoorne tuule- ja veekindel ning hingav materjal).
Peopesa on vastupidavast ja hea haardega PU-materjalist.
Kui tahad talvekinnast, kus materjalide kvaliteedi arvelt kokku ei hoita,
siis oled selle leidnud!
Kategooria 2
EN511: 1 X X
EN388: 3 2 1 1.
Saadaval erinevad
suurused 7 - 11.

5619_10&gpro
Mõeldud talvistesse märgadesse oludesse. Topelt lateksiga kaetud kootud
kinnas ei lase vett läbi ka pika tööpäeva jooksul. Alumine kiht katab kinda
kuni randmeni, pealmine kiht katab peaopesa ja sõrmed ning on struktuurne, et tagada parim haare ka märgades tingimustes.
Veekindel ja soojustatud.
Saadaval erinevad
suurused 8 - 11.

5618_10&gpro
Ice Grip - nagu nimigi ütleb, parim haakumine külmades tingimustes.
Mõnusalt sooja ja pehme voodriga kindad, mille 3/4 vahtvinüüliga kaetud
välispind tagab ideaalse haarde ja parima soojahoidvuse.
Silikonivabad. DMU vabad.
Saadaval erinevad
suurused 9 - 11.

16 €

5,90 €

13,90€

4,90 €

6€

5€

Kitsenahast kindad, käeselg puuvill

Kindad, sünteetiline nahk, nailon käeselg

Kindad, krobeline nitriil, poolsoe vooder,
Grips WARM

252_10&other
Mugavad ja populaarsed töökindad. Kvaliteetsest elastsest kitse pealisnahast
peopesa, sõrmeotsad ja pöidlaosa.
Puuvillasest soonikriidest käeselg ja elastne
reguleeritav ranne takjakinnitusega.
Fliisvooder. Montaaži-, lukksepa- ja üldtööde
tegemiseks ehitusel, tööstuses,
põllumajanduses, kaubanduses.
12 paari pakis, 120 paari kastis.
Saadaval erinevad
suurused 8 - 12.

350_10&other
Väga head fliisvoodriga soojad töökindad montaažitöödeks.
Õhukesest ja elastsest AMARA sünteetilisest nahast, mis tagab hea
sõrmeotste tundlikkuse. Sünteetikast peopesa ja nimetissõrm.
Nailonriidest käeselg, millele sisse õmmeldud
elastne kummiriba. Montaaži-, lukksepa- ja
üldtööde tegemiseks ehitusel, tööstuses,
põllumajanduses, kaubanduses,
sportimisel ja vabal ajal.
12 paari pakis, 120 paari kastis.
Saadaval erinevad
suurused 8 - 11.

5603_10&gpro
Need kindad on meie laiuskraadidel töötamiseks "kehvade suusailmade"
korral. Poolsooja voodriga kootud kindad, mis kaetud hea haarde parendamiseks krobelise nitriiliga peopesas.
Käeselg hingab, kuid hoiab sooja.
Saadaval erinevad
suurused 8 - 11.

3,30 €

2,50 €
10

Pehme ja mugav
kitsenahast peopesa

Hipora materjalist sisu andmaks
veekindluse, hingavuse ja kaitse
tuule eest. See kõik tagab ühtlase
temperatuuri kinda sees

2,90 €

2,30 €

3,30 €

Hinnad sisaldavad käibemaksu

Garanteerime parima mugavuse ja kvaliteedi. Funktsionaalsed, nahasõbralikud, elastsed ja hingavad materja

Su käed tänavad Sind

Glovespro MIG keevituskindad
5620_10&gpro
Gloves Pro üks menukaimaid MIG keevituskindaid.
Väga pehme ja kvaliteetse kuumakindla nahaga kaetud kinnas.
Kinnast iseloomustab pikajaline vastupidavus, mugavus ja
korralik vastupidavus kuumades tingimustes.
Kõik õmlbused on tulekindlast Kevlar niidist.
CE catII, EN388 2111, EN407, EN12477 typea 413x4x, EN420.
Saadaval erinevad suurused 10-11.

GlovesPro

MUGAVAD ja VASTUPIDAVAD
töökindad ainult Stokkeris!

7,70 €

5,90 €
Kitse pealisnahast takjakinnitusega kindad
215_10&other
12 paari pakis.
Kitse pealisnahast peopesa, nimetissõrm, sõrmeotsad
ja pöidlaosa.
Puuvillasest riidest käeselg ja randmeosa.
Elastne randmeosa, reguleeritav takjakinnitusega.
Saadaval erinevad
suurused 7 - 12.

-31%

2,60 €

1,79 €

Valged kitsenahast kindad
3006_10&other
Eriti kvaliteetne kitsenahast kinnas, veniv tagaosa,
erinevat värvi äärega, sõltuvalt suurusest.
Paks nahk, pehme tekstuur ja mugav kanda.
Väga hea vastupidavusega.
Saadaval erinevad
suurused 8 - 12.

Sünteetilisest nahast kindad

-39%

4,40 €

2,69 €

300_10&other
Uue välimuse ja veel parema kvaliteediga väga head töökindad.
Õhukesest ja elastsest sünteetilisest AMARA nahast, mis tagab hea
sõrmeotste tundlikkuse. Sünteetikast peopesa ja nimetissõrm.
Nailonriidest käeselg, millel sisseõmmeldud elastne kummiriba.
Montaaži-, lukksepa- ja üldtööde tegemiseks ehitusel, tööstuses,
põllumajanduses, kaubanduses, sportimisel ja vabal ajal.
Saadaval erinevad
suurused 7 - 11.

1,90 €

1,49 €

Kindad, Lycra aluskinnas PU kattega
peopesas Grips AIR

Universaalsed kindad Black Japan

Kindad, lõikekindel klaaskiud, klass B

5608_10&gpro
Erakordselt õhukesed ja hingavad kindad. Lycra võtab hästi kuju käe järgi
ning tänu oma tekstuurile on kinnas äärmiselt õhuline, täpne ja PU
(polüuretaan) peopesas tagab hea haarduvuse ja abrasiivsele tegevusele
vastupidavuse. Kategooria 2.
EN388 - 4 1 3 1.
Saadaval erinevad
suurused 7 - 11.

5290_10&gpro
Black Japan on kinnas, kus ei ole tehtud kompromisse ei materjalis ega
valmistuskvaliteedis. Kasutatud on parimat vastupidavat, kuid samal ajal
paindlikku materjali ning lisatud eraldi tugevdusi sõrmedel.
Hingav, pöidlal higi pühkimiseks pehme osa. Krõpskinnitus tagab parima
sobivuse ja mugavuse. Proovi kätte ja saad täpselt aru, millest jutt!
Kategooria II EN388 211X EN420.
Saadaval erinevad
suurused 8 - 11.

5614_10&gpro
Cut Thin 3 super õhuke klass 3 (B) lõikekindlusega
kinnas. Kindad tagavad mugavuse ja lõikekindluse
parima tasakaalu. Tugevdatud pöidla ümbrus tagab
pikema vastupidavuse.
EN388:2016 4342B.
Saadaval erinevad
suurused 9 - 11.

1,50 €

1,25 €

14 €

9,90 €

-30%

6€

4,20 €

Kindad Red 1, pehme PU kattega

Kindad, nitriil, puudrita, ühekordsed

Kindad, nitriil, puudrita, ühekordsed

5634_10&gpro
Red One on selle seeria uusimaid mudeleid. Korralik paigaldaja
kinnas, mis tagab väga hea tunnetuse ja pidamise. Polüestri ja nailoni
segust pealiskate lisab eriti täpse sobivuse. Lisaks sellele on kindad ka
puutetundlikud.
Saadaval erinevad
suurused 7 - 11.

5870_10&gpro
Ühekordsed kõrge kvaliteediga nitriilkindad. Pakis 90 tk (45 paari).
Seest puudrivabad.
Oranži värvi ja eriti paksud, tugevad ning vastupidavad.
Mõlemalt poolt kaetud mustriga, mis teeb haarde paremaks.
Kategooria 1 EN1186, EN374-3, EN374-2.
Saadaval erinevad
suurused 7 - 10.

5869_10&gpro
Ühekordsed kõrge kvaliteediga nitriilkindad.
Pakis 100 tk (50 paari).
Seest puudrivabad.
Musta värvi ja tugevad ning vastupidavad.
Kategooria 1 EN1186, EN374-3, EN374-2.
Saadaval erinevad
suurused 7 - 10.

5€

3,90 €

19,90 €

16,90€

alid, vastupidavad õmblused ning hea välimus – 100% Testitud Mugavus tööriided Stokkerist!

9,90 €

8,90 €
Hinnad sisaldavad käibemaksu

S T O K K E R . E E

11

