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Kvalitatīvs darba apģērbs un apavi!
• Apģērbi ar “100% izcila ērtība” kvalitātes zīmi
• Vairāk nekā 20 gadu pieredze
• 32 centri visā Baltijā

• Vairāk nekā 10 000 produktu
• Demo buss – plašs darba apģērbu klāsts tieši tur, kur tu esi
• Kvalitatīvs apģērbs profesionāļiem

Darba apģērbu inovatori kopš 1877. gada

Helly Hansen 3 slāņu sistēma
Helly Hansen ieviesa 3 slāņu sistēmu jau pirms 40 gadiem un kopš tā laika pastāvīgi izstrādā jaunas
un arvien labākas tehnoloģijas un risinājumus. Helly Hansen unikālie apģērbi tev nodrošinās pilnīgu
komfortu visos laika apstākļos. Kombinējot šos trīs apģērba slāņus, tu vienmēr būsi aizsargāts. Gan
karstumā, gan aukstumā, gan lietū, gan arī sniegputenī.
DRY (Lifa termoveļa). Apakšslānis ir kā otrā āda. Tas ļauj ķermenim brīvi elpot un aizvada mitrumu
uz nākamo apģērba slāni, nodrošinot ķermenim siltumu un komfortu.
WARM (flīsa jakas, svīteri). Vidusslānis nodrošina siltumu un palīdz apakšslānim efektīvāk veikt savu
funkciju, uztverot no ķermeņa aizvadīto mitrumu.
SAFE (aizsargājošas virsjakas). Aizsargslānis neļauj vējam, lietum un sniegam piekļūt ķermenim,
garantējot komfortu. HellyTech materiāls ir ne tikai vēja un ūdens necaurlaidīgs, bet arī elpojošs.
Chelsea Evolution kolekcija

Vējjaka
Chelsea Evolution

Ziemas jaka
Chelsea Evolution

Helly Tech® ir ideāls ūdensdrošs un elpojošs virsslāņa
materiāls. Unikāla membrāna aizsargā no lietus un palīdz
aizvadīt sviedrus, nodrošinot komfortu un siltumu. Visas vīles
ir līmētas.

71340_950
Life Pocket™. Helly Tech® Performance.
Primaloft® siltinājums. YKK® rāvējslēdzējs.
Nav vīļu uz pleciem. Noņemama kapuce.
EN 343 Cl 3.

71140_950
EN 343 3,3. Helly Tech® Performance membrāna. Ūdensnecaurlaidīga, vēja necaurlaidīga un
elpojoša. Cordura® materiāla pastiprinājums
uz pleciem. YKK® rāvējslēdzējs.
Pastiprinājums: Cordura®
materiāls - 288 g/m².
S-2XL.

Helly Tech ir sadalīts 3 klasēs.
Jo lielāks skaitlis, jo labāka ūdens izturība un elpojamība:

195 €

169,90€
Bikses
Chelsea Evolution

119,90€
Softshell jaka
Chelsea Evolution

J AU N U M

74140_990
Softshell materiāls ar membrānu un flīsu.
4 virzienos elastīgs materiāls mugurējā
daļā aizsardzībai pret vēju un ūdeni.
Plecu daļā nav vīļu. Ergonomiskas
piedurknes. Pagarināta muguras daļa.
YKK® rāvējslēdzējs ar pārloku. Manšetes ar velcro regulēšanu. Regulējama
kapuce. Apakšmalas regulēšana.
Cilpa ID kartei. Pieejama no septembra beigām.

Flīsa jaka
Chelsea Evolution Stretch

69,90€

95,90€

S

Flīsa jaka Magni

129,90€
S
J AU N U M

J AU N U M

S

72170_994
Polartec® audums. Pastiprināta
plecu daļa un piedurknes.
Elastīgas roku aproces. YKK®
rāvējslēdzējs.

75106_481, 75506_481
Lifa® Stay Warm tehnoloģija Lifa®
Merino. Bez vīlēm uz pleciem. Bez
sānu vīlēm. Plakanas vīles maksimālam
komfortam. Apvienojot Lifa® un
merīnvilnu, ir iegūts ideāls materiāls.
Lifa® aizvada sviedrus prom no
ķermeņa, bet merīnvilna rūpējas
par siltumu. Paredzēta intensīvām
aktivitātēm aukstos laika apstākļos.

76,90€ 63,90€

Krekls
Kensington CAMO

79242_481
Stilīgs krekls ar garām piedurknēm.
HH Workwear logotips uz krūtīm.
Pamatmateriāls: 92% kokvilna, 8%
elastāns, 220 g.
Pieejams no septembra beigām.

41,90€

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

72146_990
YKK® rāvējslēdzējs. Sānu
kabatas ar YKK® rāvējslēdzēju.
Apakšmala, regulējama ar
elastīgu savelkamu aukliņu.
Elastīgais materiāls kombinācijā
ar gludo virsējo slāni sniedz
maksimālu komfortu.

Softshell jaka Kensington
74230_590
Softshell materiāls ar membrānu
un flīsu. Elpojošā un ūdens
necaurlaidīgā jaka ir piemērota
ilgām darba dienām. Jaka ir ļoti
komfortabla un daudzpusīga. Nav
vīļu uz pleciem. Ergonomiskas
piedurknes. Pagarināta muguras
daļa. Atvere austiņu vadam krūšu
kabatā. Piedurkņu manšetes ar
velcro regulēšanu. Apakšmalas
regulēšanas sistēma kabatas
iekšpusē. Pieejama no septembra
beigām.

139 €

154,90 €
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Jaka
Chelsea Evolution

79197_930
YKK® rāvējslēdzējs. Apakšmala
regulējama ar elastīgu savelkamu
aukliņu. Priekšpusē aizdare ar YKK®
rāvējslēdzēju. 3D tīklveida materiāls
kapucei.

77441_992
Cordura® materiāla pastiprinājums ceļgalu zonā.
Materiāls elastīgs 4 virzienos. YKK® rāvējslēdzējs.
Ergonomiski šūta ceļu zona. Piekaramās
kabatas, šūtas no 4 virzienos elastīga materiāla.
Pastiprinājums: Cordura® materiāls 219 g.
C46-C58.

Termoveļa
Lifa Merino CAMO

Helly Tech Professional
Helly Tech Performance
Helly Tech Protection

239,90 €

229,90 €

Ūdensizturīgs (mm)
20 000
10 000
5 000

J AU N U M

S

119,90€
J AU N U M

S

Bikses Chelsea Evolution
S
Service CAMO
J AU N U M

77445_481
Cordura® materiāla pastiprinājums ceļu zonā.
Materiāls elastīgs 4 virzienos. Ergonomiski
šūta ceļu zona. Piekaramās kabatas, šūtas no 4
virzienos elastīga materiāla. Chelsea Evolution
bikses ir īpaši izturīgas un nodrošina kustību
brīvību, pateicoties 4 virzienos elastīgā materiāla un leģendārā Chelsea kokvilnas auduma apvienojumam. Pieejamas no septembra beigām.

109 €

89,90€

Cenas norādītas ar PVN.

"100% izcila ērtība" kvalitātes zīme uz darba apģērba un darba apaviem

Darba apģērbu inovatori kopš 1877. gada

Ziemas jaka Aker
71050_555
Helly Tech® Protection. Primaloft® Black Eco siltinājums.
Līmētas vīles. Kapuce, priekšpusē regulējama ar savelkamu
aukliņu, aizmugurē - ar Velcro. Nodrošinās komfortu un
sausumu arī skarbos laika apstākļos. Atstarojošas joslas
papildu drošībai.

PRIMALOFT®

• 28% siltāks par standarta siltinājuma materiāliem
• Ūdensizturīgs
• Elpojošs
• Ātri žūstošs
• Pēc saspiešanas ātri atgūst apjomu

99,90 €

74,90€
Aker kolekcija

Ziemas jaka Aker

Ziemas bikses Aker

Jaka Aker

71351_999
Helly Tech® Protection. Primaloft® Black
Eco siltinājums. Līmētas vīles. Kapuce,
priekšpusē regulējama ar savelkamu
aukliņu, aizmugurē - ar Velcro. Nodrošinās
komfortu un sausumu arī skarbos laika
apstākļos. Atstarojošas joslas papildu
drošībai.

71452_990
Helly Tech® Protection. Primaloft® Black
siltinājums. Līmētas vīles. Regulējama jostas daļa.
Siltinājums: Primaloft® Black Eco - 60 g/m². Helly
Tech® Protection nodrošina sausuma sajūtu pat
visskarbākajos laika apstākļos. Atstarojošas joslas
papildu drošībai.

77200_999
YKK® rāvējslēdzējs priekšpusē.
Apkakles iekšpusē mīksta trikotāža.
Krūšu kabatas ar pārloku un
spiedpogas aizdari. Krūšu kabata ar
YKK® rāvējslēdzēju. Labajā pusē kabata
mobilajam tālrunim. Sānu kabatas ar
spiedpogu aizdari. Cilpa ID kartei.
Izturīgs un ērts materiāls, mūsdienīgs
piegriezums.

119,90€

77,90€

69,90€

Siltināta jaka Aker Insulated

Softshell jaka Aker

Bikses Aker

73251_585
YKK® rāvējslēdzējs . YKK® rāvējslēdzējs
priekšpusē. Zoda aizsargs. Cilpa ID
kartei. Siltinājums ķermeņa daļā:
Primaloft® Black 100g. Siltinājums
piedurknēs: Primaloft® Black 80 g.

74051_555
YKK® rāvējslēdzējs priekšpusē. Krūšu
kabatas ar pārloku un spiedpogas
aizdari. Krūšu kabata ar YKK® rāvējslēdzēju. Labajā pusē kabata mobilajam
tālrunim. Sānu kabatas ar spiedpogu
aizdari. Cilpa ID kartei.

77401_999
YKK® rāvējslēdzējs priekšpusē. Divas piekaramas
priekšējās kabatas naglām/skrūvēm no Cordura®
materiāla, dubulta apakšdaļa. Ar rāvējslēdzēju
aizverama kabata uz augšstilba. Kabata uz
augšstilba, ar pārloku un Velcro aizdari. Cilpa ID
kartei. Kabata metrmēram. Kabata mobilajam
tālrunim. Pastiprinājums: 100% Cordura® materiāls
- 219 g/m². Izturīgs un ērts materiāls, mūsdienīgs
piegriezums.

118,90€

99 €

Softshell jaka Kensington
74231_990
Softshell materiāls ar membrānu un flīsu. Elpojošā un ūdens
necaurlaidīgā jaka ir piemērota
ilgām darba dienām. Jaka ir ļoti
komfortabla un daudzpusīga. Nav
vīļu uz pleciem. Ergonomiskas
piedurknes. Pagarināta muguras
daļa. Atvere austiņu vadam krūšu
kabatā. Piedurkņu manšetes ar
velcro regulēšanu. Apakšmalas
regulēšanas sistēma kabatas
iekšpusē.
Pieejama no septembra beigām.

J AU N U M

S

Jaka Kensington Lifaloft
73231_990
Plecu daļā nav šuvju. Ergonomiski
šūtas piedurknes. Pagarināta
muguras daļa maksimālam
komfortam. YKK® rāvējslēdzēja
aizdare ar pārloku aizsardzībai pret
vēju. Elastīgas manšetes.
Pieejama no septembra beigām.

169,90 €

139,90€

109,90 €

89,90€
Lietus jaka un bikses Gale

Lietus jaka un bikses Voss

70282_590, 70485_590
Jaka: EN 343:2003 + A1:2007 3, 1. AATCC 127.
Rāvējslēdzēja aizdare. "Napoleona" kabata ar YKK®
rāvējslēdzēju un atveri austiņām un un iekškabata.
Apkaklē ielokāma kapuce. Neoprēna aproces.
Apakšmala regulējama ar aukliņu. Pagarināta
muguras daļa. Cilpa ID kartei.
BIkses: EN 343:2003 + A1:2007 3, 1.
AATCC 127. Elastīga jostas vieta.
Apakšmalas regulēšana ar pogām.

70180_530, 70480_590
Jaka: EN 343 3,1. Ūdensdrošs materiāls
un konstrukcija. Atstarojoši elementi.
Rāvējslēdzēja aizdare priekšpusē.
Ielokāma kapuce, regulējama priekšpusē ar aukliņu.
Bikses: EN 343 3,1.

89,90 €

59 €

69,90€ 44,90€

46,90€ 32,90€

83,90€
J AU N U M

S

Jaunais Lifaloft siltinājuma materiāls ir
par 20% vieglāks, salīdzinot ar standarta
siltinājumu. Lifaloft® ir Primaloft® un Lifa® savienojums.
Primaloft ir par 28% siltāks, salīdzinot ar standarta siltinājumu. Lifa materiāls efektīvāk aizvada mitrumu. Lifaloft®
nodrošina siltumu pat mitros (slapjos) apstākļos.

Mugursoma 27L

J AU N U M

S

79583_990
Tilpums: 27 litri. 1,2 kg. Galvenajā
nodalījumā polsterēts nodalījums
planšetdatoram, viena iekšējā kabata un
nodalījums ūdens pudelei. Kabata pirmās
palīdzības komplektam. Īpašs polsterēts
nodalījums klēpjdatoram. Divas priekšējās
kabatas. Divas vaļējas sānu kabatas. Der kā
rokas bagāža vairumam aviokompāniju.
Cilpas instrumentiem. D veida gredzens.
Rokturi augšpusē.

95 €

74,90€
Cenas norādītas ar PVN.

nozīmē, ka tiek garantēta visaugstākā kvalitāte un komforts.

S T O K K E R . L V
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Aizsargapavi Oslo O1 SRC ESD
78226_585
Viegli, sportiski aizsargapavi. Neslīdoša zole,
noturīga pret eļļas un degvielas iedarbību. ESD elektrostatiskā aizsardzība. Augšpusē elpojošs
Softshell tīklveida materiāls. EVA putu viduszole.
PU putu iekšzole. Gumijas ārējā zole ar nitrilu.
EN ISO 20347 O1, SRC.

1981. gadā mēs radījām
sintētiskā materiāla tehnoloģiju, kurai pateicoties audums
kļuva vieglāks, elpojošs un
ātrāk žūstošs. Polartec® flīss
kļuva par visiecienītāko siltinājuma materiālu
un uz visiem laikiem izmainīja to, kā cilvēki
ģērbjas aukstā laikā.

109 €

81,90€
Ziemas jaka Oxford
73290_990
Ziemas jaka Oxford garantē siltumu un
komfortu aukstumā. Materiāls ir ļoti
izturīgs, ērts piegriezums. Līmētas vīles.
Plecu daļa bez vīlēm. Ergonomiskas
piedurknes. Pagarināta muguras daļa. Zoda
aizsargs. Manšetes ar velcro regulēšanu.
Noņemama kapuce. Savelkamas aukliņas
kapuces un apakšmalas regulēšanai.
Siltinājums: Primaloft Black Eco - 100 g
ķermeņa daļā un 80 g piedurknēs.
Pieejama no septembra beigām.

Flīsa jaka Oxford

Flīsa jaka Oxford Light

72026_970
Polartec® flīss. YKK® centrālais
rāvējslēdzējs. Zoda aizsargs. Krūšu
kabata ar rāvējslēdzēju. Divas priekšējās
kabatas ar rāvējslēdzēja aizdari.
Pagarināta muguras daļa lielākam
komfortam. Pamatmateriāls: 100%
poliesteris - 251 g/m²

72097_590
Polartec® flīss. YKK® centrālais rāvējslēdzējs.
Zoda aizsargs. Sānu kabatām YKK® rāvējslēdzēji.
Pagarināta muguras daļa. Pamatmateriāls: 100%
poliesteris - 159 g/m²

83,90 €

59 €

159,90€

69,90€

Ziemas jaka Arctic

Ziemas parka Arctic

71335_990
Augstākā līmeņa ziemas jaka no mīksta un
ērta materiāla. Vēja un ūdens necaurlaidīga un
elpojoša. Cilpa ID kartei.
Primaloft® Black siltinājums - 133 g
ķermenim, 80 g piedurknēm un kapucei.
EN 343 3,1.

71336_990
Helly Tech® elpojošs un ūdens un vēja
necaurlaidīgs materiāls. Ventilācijai
paredzēti rāvējslēdzēji zem rokām.
Primaloft® Black siltinājums - 133 g
ķermeņa daļā, 80 g piedurknēs un
kapucē. EN 343 3,1.

214,90 €

175 €

JA

UNUMS

Ziemas bikses Arctic
71450_990
Ūdens un vēja necaurlaidīgas un elpojošas. Cilpa
ID kartei. Primaloft® Black siltinājums - 80 g, 100 g
mugurdaļas augšpusei. Helly Tech® nodrošina
sausuma sajūtu visas dienas garumā, bet Primaloft®
siltinājums ļauj justies komfortabli pat īpaši aukstās
dienās. Iekšējās ceļgalsargu kabatas, piekaramās
kabatas un kabata metrmēram. EN 343 3,1.

154,90 €

239 €

127,90€

Jaka Haag CIS

Jaka Haag sievietēm

Flīsa jaka LUNA sievietēm

71043_970, 71043_590
Ūdens un vēja necaurlaidīga un
elpojoša vējjaka, kuras iekšpusē var
iestiprināt iekšjaku. Līmētas vīles.
Nav vīļu plecu daļā. Cilpa ID kartei.
Noņemama kapuce. Tumši pelēka,
tumši zila.
EN 343 3,3.

74044_990
Helly Tech® Protection membrāna. Ūdens un
vēja necaurlaidīga un elpojoša jaka. Līmētas
vīles. Bez vīlēm uz pleciem. Cilpa ID kartei.
Noņemama kapuce. EN 343 3,3.

72400_990
Polartec® flīss. YKK® centrālais
aizdares rāvējslēdzējs. Zoda
aizsargs. Sānu kabatas ar YKK®
rāvējslēdzēja aizdari. Pagarināta
muguras daļa. Pamatmateriāls:
100% poliesteris - 159 g/m²
Pieejama no septembra beigām.

125,90 €

J AU N U M

99,90€

69,90€

Termoveļa Lifa

Termoveļa
HH Lifa Merino

Termoveļa
HH Lifa Merino

35,90€ 29,90€

75106_590, 75506_590
Apvienojot Lifa® un merīnvilnu,
mēs iegūstam labāko
kombināciju. Lifa® aizvada
sviedrus no ķermeņa, bet
merīnvilna nodrošina, ka tiek
saglabāts siltums. Paredzēts
intensīvām aktivitātēm aukstā
laikā. Lai novērstu ādas
noberšanas risku, plecu un sānu
zonās nav vīļu. Plakanās vīles
nodrošina maksimālu komfortu.
Merīnvilna - 57%. Elastīga josta.

71,90 €

S

82,90 €

125,90 €

99,90€
75105_990, 75505_990
Izgatavots, izmantojot unikālo
Lifa® tehnoloģiju. Lifa® aizvada
mitrumu prom no ādas un
nodrošina komfortu, smagi
strādājot un svīstot. Paredzēts
intensīvām aktivitātēm aukstā
laikā. Lai novērstu ādas
noberšanas risku, plecu un sānu
zonās nav vīļu. Plakanās vīles
nodrošina maksimālu komfortu.
Siltā laikā to var nēsāt kā
atsevišķu apģērba gabalu.
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J AU N U M

62,90 €

59,90€ 53,90€

J AU N U M

S

75209_990, 75520_990
Lifa® Stay Warm tehnoloģija
Lifa® Merino. Bez vīlēm uz
pleciem. Bez sānu vīlēm.
Plakanas vīles maksimālam
komfortam. 57% merīnvilna.
Lifa® aizvada sviedrus prom no
ķermeņa, bet merīnvilna rūpējas,
lai Jums būtu silti. Paredzēta
intensīvām aktivitātēm aukstos
laika apstākļos. Pieejama no
septembra beigām.

71,90 €

62,90 €

59,90€ 53,90€

Cenas norādītas ar PVN.

"100% izcila ērtība" kvalitātes zīme uz darba apģērba un darba apaviem

Darba apģērbu inovatori kopš 1877. gada

Paaugstinātas redzamības
vējjaka Alna
71194_369, 71194_269
Helly Tech® Performance materiāls.
Līmētas vīles. Nav plecu vīļu. Life
Pocket™. Pagarināta muguras daļa.
EN ISO 20471. 3. klase.

PAAUGSTINĀTAS REDZAMĪBAS APĢĒRBA UZDEVUMS
ir palielināt tā nēsātāja redzamību un līdz ar to arī drošību.
Šāda veida darba apģērbs atbilst 1. un 3. aizsardzības kategorijai,
un 3. kategorija sniedz vislielāko drošību. Aizsardzības kategorija
ir atkarīga no tā, cik lielu apģērba daļu aizņem paaugstinātas
redzamības materiāli un atstarotāji.
Klase 1

Klase 2

Klase 3

Paaugstinātas redzamības audums

0,14 m²

0,50 m²

0,80 m²

Atstarotāji

0,10 m²

0,13 m²

0,20 m²

Prasības paaugstinātas redzamības darba apģērbam ir noteiktas EN ISO 20471 standartā.

165 €

134,90€
Puskombinezons
Alna

71496_369, 71496_269
Līmētas šuves. YKK® rāvējslēdzējs.
Noņemamas un elastīgas lences
ar rāvējslēdzēju aizmugurē. Divas
noņemamas kabatas. Kabata
metrmēram. Kabata uz staras ar pārloku
un velcro aizdari. Cilpa ID kartei zem
staras kabatas pārloka. Regulējams
ceļsargu novietojums +/- 5 cm.
EN ISO 20471. 2. klase.

J AU N U M

Ziemas jaka
Alna

71394_369
Gaisa caurlaidības 3. klase. Helly
Tech® Performance. Primaloft® Black
siltinājums 133 g. YKK® rāvējslēdzējs.
Nav vīļu uz pleciem.
EN ISO 20471 CL 3, EN 343 3,1,
EN 342.

179 €
Ziemas bikses
Alna CL1

71494_369
EN ISO 20471, 1. klase. EN 343 3,1. EN 342, 0,328 m²K/W.
Gaisa caurlaidības 3. klase. Helly Tech® Performance.
Primaloft® Black siltinājums YKK® rāvējslēdzējs. Helly Tech®
Performance. Noņemamas un elastīgas lences ar rāvējslēdzēju aizmugurē. Divas sānu kabatas rokām. Siltinājums:
Primaloft® Black - 100 g.

S

Ziemas kombinezons
Alna

71694_369
Helly Tech® Performance. Primaloft® Black
siltinājums. YKK® rāvējslēdzējs. LifePocketTM.
Primaloft® Black - 133 g. EN ISO 20471 CL 3,
EN 343 3,1, EN 342.
Gaisa caurlaidības 3. klase.
Pieejams no septembra beigām.

319,90€
Paaugstinātas redzamības
softshell jaka Alna
74094_369
EN ISO 20471, 3. klase. YKK®
rāvējslēdzējs. Aizdare ar YKK®
rāvējslēdzēju priekšpusē. Krūšu kabata
ar YKK® rāvējslēdzēja aizdari. Sānu
kabatas ar YKK® rāvējslēdzēja aizdari.
Mīksts poliesteris apkakles iekšpusē.
Cilpa ID kartei.

179 €

145,90€
155,90€

119,90 €

99,90€

Jaka Addvis CL3

Jaka Alna CL3

Bikses Alna CL1

79112_360
EN ISO 20471, Cl 2, izmērs XS, Cl
3, izmērs S >. 4 virzienos elastīgs,
atstarojošs materiāls. YKK® centrālais
rāvējslēdzējs. Visaptveroši atstarotāji.
Rievota apakšmala un piedurkņu gali.
Cilpa ID kartei.

77210_369
EN ISO 20471, 3. klase, XS = 2. klase.
YKK® rāvējslēdzējs. YKK® rāvējslēdzējs
priekšpusē. Krūšu kabata ar YKK®
rāvējslēdzēju. Sānu kabatas ar YKK®
rāvējslēdzēju. Apkakles iekšpusē
mīksts poliesteris. Cilpa ID kartei.

77412_369
EN ISO 20471, 1. klase. YKK® rāvējslēdzējs.
Atstarojošas joslas uz starām. Kabata ar
pārloku uz augšstilba, paredzēta dažādiem
piederumiem/instrumentiem. Divas piekaramas
kabatas no Cordura® materiāla ar dubultu
apakšdaļu papildu izturībai, kā arī no neilona
tīklveida materiāla. Cilpa ID kartei. Kabata
metrmēram. Pastiprinājums: 100% Cordura®
materiāls - 219 g/m².

75 €

89 €

95,90€

Vējjaka Icu

Jaka Icu

Bikses Icu CL1

71172_369
Līmētas vīles. Regulējama apkakle. Cilpa ID kartei.
Aizsargā pret jebkuriem laika apstākļiem, ir ļoti
ērta un neierobežo kustību brīvību. Mīksts 3
slāņu Helly Tech® Performance materiāls ar
uzdrukātiem atstarotājiem. Ar rāvējslēdzēju
regulējamas ventilācijas atveres.
EN ISO 20471, 3. klase. EN 343 3,3.

79273_369
EN ISO 20471, 1. klase. 3M atstarojošas
joslas. YKK® rāvējslēdzējs priekšpusē.
Ar aukliņu regulējama kapuce. YKK®
rāvējslēdzējs sānu kabatām. Elastīga,
regulējama apakšmala. Cilpa ID kartei.

77471_369
EN ISO 20471, 1. klase. Cordura® materiāla pastiprinājums. 4 virzienos elastīgs materiāls. YKK®
rāvējslēdzējs. Kabata metrmēram. Pastiprinājums:
100% Cordura® materiāls - 219 g/m². Izturīgais
4 virzienos elastīgais materiāls kopā ar mūsu
izcilo paaugstinātas redzamības poliestera/
kokvilnas kombināciju nodrošina komfortu, stilu
un drošību. Moderns piegriezums, noņemamas
instrumentu kabatas un ar Cordura pastiprinātas
ceļgalu kabatas. Nepārspējama kustību brīvība.

269,90€

109,90€

129,90€
Cenas norādītas ar PVN.

nozīmē, ka tiek garantēta visaugstākā kvalitāte un komforts.
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Vairāk nekā darba apģērbs

Mascot jauna darba apģērbu kolekcija
MASCOT® ACCELERATE apģērbu līnija ietver tik daudz dažādu produktu ar daudzveidīgām
īpašībām, ka ir iespējams piedāvāt vislabākos risinājumus dažādām jomām un nozarēm – gan
amatniekiem, gan ražotņu un transporta uzņēmumu darbiniekiem un citiem ekspertiem.
MASCOT® ACCELERATE dizains ļauj kombinēt dažādus produktus. Kombinēšanai ir pieejami vairāk
nekā 70 dažādi produkti. Tu vienmēr izskatīsieties moderns.
MASCOT® ACCELERATE klāsts ir tik plašs, ka tu noteikti varēsi piemeklēt piemērotākos produktus
visiem uzņēmuma darbiniekiem neatkarīgi no to pienākumiem. MASCOT® ACCELERATE nodrošina
pilnu apģērba klāstu gan sievietēm, gan vīriešiem, turklāt sieviešu kolekcija ir izstrādāta tā, lai
katra sieviete varētu izvēlēties savai figūrai piemērotāko piegriezumu. Ir pieejama pievilcīga
kolekcija arī bērniem.
6 krāsas, kurās pieejama MASCOT® ACCELERATE apģērbu līnija, ir rūpīgi izvēlētas saskaņā ar
pašreizējām tendencēm un mūsu mērķauditorijas vēlmēm. Klāstā ir pieejamas gan populārās
MASCOT krāsas, gan vairākas pilnīgi jaunas – koši sarkana, piesātināti zila un intensīvi zaļa.

KRĀSAS

VĪRIEŠU /
SIEVIEŠU / BĒRNU

70+
PRODUKTI

Ziemas jaka Accelerate Climascot Light

Vējjaka Accelerate Light

Jaka Accelerate Climascot

1803524909M&M
Unikālais CLIMASCOT® siltinājums aizsargā pret aukstumu bez
lieka apjoma. Produkts ir izcili piemērots arī kā siltumu izolējošs
vidusslānis. Ūdeni atvairošs materiāls. Elastīgais materiāls sānos
nodrošina kustību brīvību. Īpaši laba redzamība, pateicoties
atstarotājiem. Noņemams ID kartes turētājs. Krūšu
kabata un priekšējās kabatas ar rāvējslēdzēju.
Rūpnieciskās kopšanas kategorija C2. Atbilst
standartam Oeko-Tex® Standard 100

1800124909M&M
Viegls, vēja necaurlaidīgs un ūdeni atvairošs
materiāls. Noņemama, oderēta kapuce ar elastīgu
aukliņu regulēšanai. Rāvējslēdzēja aizdare un
iekšējais atloks aizsardzībai pret vēju. Elastīga,
regulējama jostas daļa. Īpaši laba redzamība,
pateicoties atstarotājiem. Krūšu kabata, iekšējā
kabata un priekšējās kabatas ar rāvējslēdzēju.
Noņemams ID kartes turētājs.
Atbilst standartam Oeko-Tex® Standard 100.
Rūpnieciskās kopšanas kategorija
C2 (40 grādi). Pieejama no septembra
beigām.

1801531809M&M
Unikālais CLIMASCOT® siltinājums aizsargā pret aukstumu bez
lieka apjoma. Produkts ir izcili piemērots arī kā siltumu izolējošs
vidusslānis. Ūdeni atvairošs materiāls. Elastīgais materiāls sānos
nodrošina kustību brīvību. Īpaši laba redzamība, pateicoties
atstarotājiem. Noņemams ID kartes turētājs. Krūšu kabata un
priekšējās kabatas ar rāvējslēdzēju.
Rūpnieciskās kopšanas kategorija C2.
Atbilst standartam Oeko-Tex® Standard 100.
Pieejama no septembra beigām.

J AU N U M

Darba bikses Accelerate

J AU N U M

S

S
J AU N U M

69 €

55 €

S

65 €

Veste Accelerate Climascot Light
1806531809M&M
Unikālais CLIMASCOT® siltinājums aizsargā
pret aukstumu bez lieka apjoma. Ūdeni
atvairošs materiāls. Elastīgs materiāls
sānos nodrošina kustību brīvību. Elastīgi
rokriņķi, kas nepieļauj siltuma izkļūšanu.
Īpaši laba redzamība, pateicoties
atstarotājiem. Iekškabata un
priekšējās kabatas ar rāvējslēdzēju.
Atbilst standartam Oeko-Tex®
Standard 100. Rūpnieciskā kopšanas
kategorija C2. Pieejama no septembra
beigām.

J AU N U M

81 €

105 €

185794420982C50&M
Daudzie elastīgie ielaidumi nodrošina kustību
brīvību. Zema, ergonomiska jostasvieta.
Ergonomiskas staras. Ceļsargu kabatas no
izturīgā CORDURA® materiāla ar regulējamu
augstumu. Bikses pieejamas ar trim dažādiem
staru garumiem. Kabatas integrētas bikšu
konstrukcijā. Divkārši nošūtas vīles uz starām
un staklē. Cilpas jostai. Daudz kabatu.
Noņemams ID kartes turētājs. Atstarotāji.
Atbilst standartam Oeko-Tex® Standard
100. ProWash® - EN ISO 15797 (60 grādi, A1
kategorija). Pieejamas no septembra beigām.

89 €

S

129 €

149 €

6

VAR
KOMBINĒT

JA

UNUMS

Jaka Accelerate
18105951010M&M
Moderns piegriezums, kas neierobežo
kustību brīvību. Rāvējslēdzēja aizdare
un iekšējais atloks aizsardzībai pret vēju.
Krūšu kabata ar rāvējslēdzēja aizdari.
Īpaši laba redzamība,
pateicoties atstarotājiem.
Atbilst standartam
Oeko-Tex® Standard 100.
Rūpnieciskā kopšanas
kategorija C1 (40 grādi).

J AU N U M

S

55 €

45 €

Cenas norādītas ar PVN.

"100% izcila ērtība" kvalitātes zīme uz darba apģērba un darba apaviem

Vairāk nekā darba apģērbs

Ziemas jaka Tolosa
1503522218222M&M
Elastīgs, elpojošs, vēja un ūdens necaurlaidīgs materiāls.
Primaloft® siltinājums. Līmētas šuves. Elastīga sānu un plecu
daļa. Augsta apkakle. Rievota iekšējā apkakle. Aizdare ar
rāvējslēdzēju un pārloku. Atbilst EN 343 - kl. 3/1 un EN 342 kategorija 3/2 (2,4 clo).

"100% izcila ērtība" kvalitātes
zīme uz darba apģērba un apaviem nozīmē, ka tiek garantēta visaugstākā kvalitāte un
komforts. Šī izcilas ērtības
zīme tiek piešķirta tikai
īpaši izvēlētiem apģērbiem un apaviem, kas
testēti reālos darba
apstākļos.

212 €

175 €
Augstas redzamības ziemas
jaka Dartford

1551524922218M&M
EN 471, 2. kategorija. Poliestera siltinājums
nodrošina lielisku siltuma izolāciju.
Kapuci var ērti salocīt un ievietot apkaklē.
Elpojoša, vēja un ūdens necaurlaidīga.
Jaka saglabā savas īpašības līdz pat 50
mazgāšanas reizēm.

114 €

95 €

Džemperis Carvin
5158096609M&M
Mīksts, komfortabls un mitrumu
absorbējošs kokvilnas materiāls.
Moderns piegriezums, kas nodrošina
kustību brīvību. Rievota apkakle,
aproces un apakšējā mala.

26 €

J AU N U M

S

Termoveļa Uppsala
un Arlanda

0058538001M&M, 0058638001M&M
Lieliski piemērota ilgstoša darba
veikšanai. Krekls ar Thermax®
siltumizolāciju un garām piedurknēm.
Nodrošina sausumu un siltumu.

47 €

45 €

Termojaka 17115 Advanced, Climascot

Bikses Sabadell, Advanced

Krekls17281 Advanced

171153184409M&M
Ūdeni atgrūdošs materiāls. Siltinājums CLIMASCOT® Lightweight Insulation. Augsta
apkakle ar savelkamu aukliņu. Ergonomiskas
piedurknes. Elastīgs materiāls sānos. Elastīga
aukliņa jostasvietas regulēšanai. Atstarotāji.

1707931101082C50&M
MASCOT® ADVANCED | Bikses ar Kevlar®/Dyneema®
ceļgalsargu kabatām, stiepjas četros virzienos,
vieglas. Īpaši izturīgs materiāls. Zema, ergonomiska
jostasvieta un ergonomiskas bikšu staras, kas
nodrošina kustību brīvību. Kabata augšstilba zonā ar
nodalījumu tālrunim un integrētu ID kartes turētāju.
CORDURA® kabata metrmēram ar papildkabatām.
Atstarotāji.

1728194444M&M
Mitrumu aizvadošs, ātri žūstošs,
antibakteriāls materiāls. Moderns, labi
pieguļošs piegriezums, kas neierobežo
kustību brīvību.

89 €

128 €

99 €

43 €

Darba jaka Dubbo

Puskombinezons Leeton

Bikses Lemberg

157093301809M&M
Blīvums 245 g/m². Bez šuvēm plecu
daļā, kas novērš ūdens iekļūšanu
iekšpusē. Regulējama jakas
apakšmala. Tumšās krāsas ielaidumi
novietoti vietās, kas visvairāk
pakļautas netīrumiem. Iegriezumi
piedurknēs ļauj tās ērti atlocīt.

15769330180982C50&M
Izturīgas trīskāršās šuves starās un staklē. Bikšu staras
šūtas tā, lai audums ceļu daļā nekrokotos. Regulējamas
ceļu ieliktņu kabatas. Tumšās krāsas ielaidumi vietās, kas
visvairāk pakļautas netīrumiem. Standartā pieejami trīs
dažādi staru garumi.

13079230180982C50&M
Īpaši vieglas. Izturīgas trīskāršās šuves starās un staklē.
Pazemināta, ergonomiska jostasvieta un ergonomiski
konstruētas staras, kas nodrošina kustību brīvību.
Ķīļveida ielaidums staru iekšpusē un staklē (biezāks
ķīlis). Ceļsargu kabatas no Cordura® auduma, ieliktņi
ievietojami no augšpuses. Kabatu pārloki novērš
netīrumu iekļūšanu tajās. Atstarotāji.

60 €

71 €

Impregnējošs aerosols
Universal Protector 300ml

Ūdensnecaurlaidīgs apģērbs
Pavao

FT08898088&M
Sprejs impregnēšanai. Efektīva un ilgstoša
visu veidu materiālu aizsardzība. Novatoriska
tehnoloģija ilgstošai aizsardzībai pret mitrumu un
netīrumiem. Apavi kļūst ūdensdroši, bet tajā pašā
laikā ir arī elpojoši.

5018487309M&M
Jaka: ūdens necaurlaidīgas šuves; kapuce
ar savelkamu striķi; aizdare ar rāvējslēdzēju
un pārloku ar spiedpogu; priekšējās kabatas
ar āķi un cilpu; elpojoša aizmugurējā daļa;
viduklī savelkama aukliņa; elpojoša piedurkņu
apakšējā daļa; aproces ar spiedpogām. Bikses:
ūdens necaurlaidīgas šuves; elastīga jostasvieta;
staru galos spiedpogas.

18 €

67 €

67 €
Instrumentu josta Zanzibar,
piekaramā kabata Benoni

0352A99009&M, 1101101209&M
Izturīga ādas josta. Metāla sprādze, divas rindas ar caurumiņiem.
Jostas konstrukcija ļauj to saīsināt (kopējais garums 140 cm).
Ļoti izturīga, ar vairākiem nodalījumiem.
Piestiprināma uz jostas.
Izmērs 16 x 21 cm.

23 €

20 €
Cenas norādītas ar PVN.

nozīmē, ka tiek garantēta visaugstākā kvalitāte un komforts.

S T O K K E R . L V

7

Jaunās paaudzes darba apavi

Ziemas aizsargzābaki
Eldorado-Polar,
S3 HRO HI WR CI SRC

"100% izcila ērtība" kvalitātes zīme uz
darba apģērba un apaviem nozīmē, ka
tiek garantēta visaugstākā kvalitāte
un komforts. Šī izcilas ērtības zīme
tiek piešķirta tikai īpaši izvēlētiem
apģērbiem un apaviem, kas
testēti reālos darba apstākļos.

179 €

145 €
Ziemas aizsargzābaki Terranova-Polar,
S3 HRO WR SRC 4

89128-23L-43&six
Mīksta Hydrotec āda. Izņemama dubulta iekšzole, nodrošina lielisku
siltumizolāciju. Tā sastāv no nodilumizturīga un absorbējoša filca, kas
uztur pēdu sausumā un siltumā. Alumīnija slānis norobežo pēdu no zemes
virsmas. Pazole izgatavota no Vibram® gumijas, kas spēj izturēt karstumu
līdz 300°C, kā arī ir noturīga saskarē ar skābēm un eļļām. Ārējā zole ar
pašattīrošo dizainu. SRC pretslīdes standarts.
Purngala ieliktnis izgatavots no plastmasas.
Necaurdurama zole.

89117-15L-43&six
Svars: 770 g. Odere: polārais flīss. Virspuse: ādaHydrotech. Oderējums: GenuineWool Polar.
Izņemama iekšzole: divkāršā izolācija. Zole:
poliuretāna-gumijas VIBRAM® materiāls - Arctic
Grip. Purngals: C.T.C. - kompozītmateriāla purngals.
Necaurduramais slānis: K+ Anti-perforation PLUS

Ziemas aizsargzābaki Terranova-Atlantida,
S3 CI SRC

80128-01L-43&six
Mīksta Hydrotec āda. Izņemama dubulta iekšzole, nodrošina lielisku
siltumizolāciju. Tā sastāv no nodilumizturīga un absorbējoša filca, kas
uztur pēdu sausumā un siltumā. Alumīnija slānis norobežo pēdu no zemes
virsmas. Pazole izgatavota no Vibram® gumijas, kas spēj izturēt karstumu
līdz 300°C, kā arī ir noturīga saskarē ar skābēm un eļļām. Ārējā zole ar
pašattīrošo dizainu. SRC pretslīdes standarts.
Purngala ieliktnis izgatavots no plastmasas.
Necaurdurama zole.

OutDry®
199 €

165 €

137 €
Ziemas aizsargzābaki Rotor Polar
S
J AU N U M
BOA Arctic, S3 CI SRC

89375-01L-43&six
Ūdensdroši. BOA stulma platuma ātrās regulēšanas sistēma. Ādas
virspuse, apstrādāta ar ūdeni atvairošo Hydrotech. Dabīgas polārās vilnas
iekšpuse. DUALMICRO mikrošķiedras materiāls ar īpašu pretestību pret
nobrāzumiem papēža zonā. Izņemamas iekšzoles ar divkāršu izolāciju.
Ārzole no izcilās Vibram Arctic Grip gumijas (atbilst SRC), kas ir perfekti
piemērota ziemas apstākļiem, ir noturīga pret
eļļas iedarbību un absorbē triecienus. Iekšējās
konstrukcijas izturību un komfortu nodrošina
dynamicHCcontrol technology. Purngala
aizsargs. Pieejami no septembra beigām.

Starp virsslāni un membrānu nav atstarpes, tāpēc ūdens
nevar iesūkties apavos. Tam pateicoties, svars nepalielinās
un apavi ātrāk izžūst. Materiāls speciāli izstrādāts pēdu
komforta nodrošināšanai – hidrofilā membrāna ir izteikti
elpojoša un nodrošina nevainojamu sviedru aizvadīšanu.
OutDry® membrāna ir nepārspējami elastīga, un tai
nekaitē arī atkārtota saliekšana.

Ziemas aizsargapavi Stelvio 13L Polar,
S3 HRO WR CI SRC

88087-13L-43&six
Hydrotec nubuka āda, Reflex ieliktnis, HT-WR tehniskais audums. Izņemamā dubultās izolācijas zole. Tā sastāv no īpaši izturīga un absorbējoša filca
auduma, kas uztur pēdu sausu un siltu, bet zolē iestrādātā alumīnija plēve
nodrošina pēdas izolāciju no zemes. Zole ar pretnodiluma efektu. Ārējā zole
izgatavota no Vibram® gumijas, kas nodrošina stabilitāti un lielisku saķeri ar
zemes virsmu. Ar pašattīrošo efektu. Iztur karstumu līdz 300°C (HRO). Purngala ieliktnis. Necaurdurama zole. Ergonomiska iekšējā struktūra.

Vibram® Arctic Grip

ir jauns risinājums saķeres nodrošināšanai uz apledojušām
virsmām (īpaši uz ledus ar ūdens slānīti virs tā). Tehnoloģija ietver tikai Vibram® gumiju, neizmantojot nekādus
ārējus metāla papildpiederumus. Visiem modeļiem ir īpaši
izstrādāts protektors ar Vibram® Arctic Grip zoles tehnoloģiju, kas nodrošina lielisku saķeri ar slidenu, slapju ledu, kā
arī īpaši izciļņi, kas negatīvā temperatūrā maina krāsu.

Iekšzoles Blowfit 2.0

Iekšzoles Dual Insulation ziemai

ACC SUCBL02-43&six
Iekšzoļu Flyfit virsslānis, kas saskaras ar pēdu, garantē mitruma aizvadīšanu
un komfortu. Perforētais EVA materiāla slānis aizvada gaisu prom no pēdas,
uzlabojot komfortu un mikroklimatu apavu iekšpusē.

ACC SUCDI01-43&six
Paredzētas lietošanai ziemā. Izgatavotas no mitrumu uzsūcoša, īpaši izturīga
filca. Mīksts un ērts polietilēna slānis un alumīniju saturoša polietilēna
plēvīte. Ideāli piemērotas lietošanai aukstā laikā un ar “CI” apzīmētiem
apaviem.

9,90 €
8

189 €

8€

135 €
Anatomiskās iekšzoles Modularfit zemas,
vidējas un augstas

ACC-SUCAH01-43&six, ACC-SUCAL01-43&six, ACC-SUCAM01-43&six
Iekšzoles nodrošina stabilitāti un atbalstu pēdas velvei un absorbē triecienus
dažādu formu pēdām, individuālā veidā.

16 €

Cenas norādītas ar PVN.

"100% izcila ērtība" kvalitātes zīme uz darba apģērba un darba apaviem

Jaunās paaudzes darba apavi

Aizsargapavi Skipper Auckland, S3 SRC

PĒRC

E-VEIKALĀ

94378-00L-43&six
EN ISO 20345:2011. Virspuse: Dgtex.Airy, WRU H.T. tekstils,
mikrošķiedras zamšs ar Pro-tech SXT light.
Iekšslānis: Breezy 3D, divu slāņu kombinācija.
Neslīdošs iekšslānis: DUALMICRO.
Izņemama iekšzole: Soft-fit Plus ESD.
Zole: PU / PU ESD-plus, atbilst SRC. Purngala aizsargs: Alu SXT 2.0.
Aizsardzība pret caurduršanu: K+ Anti-perforation PLUS.

stokker.lv

91,90 €

76,90 €
Aizsargapavi Skipper Auckland High, S3 SRC
94405-00L-43&six
EN ISO 20345:2011. Virspuse: īpaši izturīgs tekstils, WR. Iekšslānis: divu slāņu
kombinācija. Izņemama iekšzole: Soft-fit Plus ESD. Zole: PU / PU ESD-plus,
atbilst SRC. Purngala aizsargs: Alu SXT 2.0. Aizsardzība pret caurduršanu: K+
Anti-perforation PLUS

94,90 €

Aizsargapavi sievietēm Skipper Lady Cima
S3 SRC

95398-02L-38&six
EN ISO 20345:2011. Virspuse: Airy, WRU H.T. tekstils, mikrošķiedras zamšs
ar Pro-tech SXT light. Odere: Breezy 3D, divu slāņu kombinācija. Pretslīdes
iekšslānis: DUALMICRO. Izņemama iekšzole: Soft-fit Plus ESD. Zole:
divkārša blīvuma poliuretāns, atbilst SRC. Purngala aizsargs: Alu SXT 2.0.
Necaurdurams slānis: K+ Anti-perforation PLUS. Svars: 420 g

89,90 €

Aizsargapavi Andalo 00L Endurance S3 SRC
81017-00L-43&six
Hydrotec pilngraudu āda. Svars: 650 g Virspuse: Hydrotech eļļota nubuka
āda. Ļoti izturīgs materiāls. Eļļas un ogļūdeņražu izturīga divkomponentu
poliuretāna zole ar pretnodilšanas slāni un augstu komfortu, pateicoties
starpzolei. Atbilst SRC standartam. Plastmasas purngala aizsargs.
Ergonomiska iekšējā konstrukcija, fiksē papēdi pareizajā vietā un kontrolē
potītes kustību uz sāniem.

83 €

79,90 €

75,90 €

Aizsargapavi Rock 00L Ritmo S3 SRC

Aizsargapavi Adamelo 00L Endurance S3 SRC

Aizsargapavi Cuban High 00L Ritmo, S3 ESD SRC

91182-00L-43&six
Hydrotech āda. Izņemama Soft-Fit iekšzole. Virsējais slānis, kas ir tiešā
saskarē ar pēdu, absorbē mitrumu un nodrošina komfortu. EVA HD materiāla
balsts ar lielām atverēm nodrošina pareizu stāju un pēdas balstu. 3D gaisa
cirkulācija, 320 g odere. Dubultā blīvuma poliuretāna zole ar SRC pretslīdes
dizainu. Viegla un īpaši komfortabla pazole. Jaunā ārējā zole ir īpaši izturīga,
kā arī nodrošina lielisku stabilitāti uz slidenām vai slapjām virsmām.
Necaurdurams alumīnija purngala ieliktnis. Ergonomiska iekšējā struktūra.

81016-00L-43&six
Hydrotech nubuka āda. Īpaši izturīga auduma ielaidumi. Divkomponentu
poliuretāna zole, noturīga pret eļļu un ogļūdeņradi. Īpaši komfortabla pazole.
Ārējā zole ar pašattīrošo efektu, kā arī tā nodrošina lielāku saķeri ar virsmu.
SRC pretslīdēšanas standarts. Izņemama Flyfit iekšzole. Augšējais slānis, kas ir
saskarē ar pēdu, izgatavots no īpaši izturīga tīklveida materiāla, kas absorbē
mitrumu. Antibakteriālais putu slānis nodrošina komfortu un pareizu pēdas
balstu. Purngala ieliktnis izgatavots no plastmasas. Necaurdurama zole.
Ergonomiska, izturīga iekšējā struktūra.

91370-00L-43&six
Dualmicro mikrošķiedras zamša materiāls, 3D Air gaisa cirkulācija 320 gr.
Izņemama iekšzole: Soft-Fit. Komfortu un pēdas sausumu nodrošinošā virsējā
daļa Flyfit ir tiešā saskarē ar pēdu. SRC atbilstoša PU dubultā blīvuma ārzole
ar ESD savienojumu. Lietošanai saskarē ar jutīgu elektronisko aprīkojumu.
Viegli un ērti, daudzpusīgs pielietojums, neslīdoša zole. Alumīnija purngala
aizsargs, necaurdurams. Ergonomiska, izturīga iekšējā struktūra

88 €

Padoms!

Apavu valkāšana neizbēgami
liek mūsu kājām svīst. Apavu
iekšpuse un zolītes absorbē
lieko mitrumu. Lai nodrošinātu
pēdām labu iekšējo vidi,
apavus un zolīti vajadzētu
regulāri žāvēt. Iesakām
iegādāties rezerves zolīti, lai
jūs katru dienu varētu likt
pēdas uz sausas iekšzoles.
Tas arī pagarinās apavu
kalpošanas laiku. Intensīva
apavu lietošana, kad zolītes
ir "nogurušas" - mazāka
aizsardzība pret triecieniem,
mazāka mitruma absorbcija
un mazāka elpojamība. Pēc 6
mēnešiem iesakām nomainīt
zolītes pret jaunām.

91 €

75 €

69 €

99 €

Aizsargapavi Dance 18L Ritmo S3 SRC

Aizsargapavi metinātājiem Weld S3 HRO SRC

91195-18L-43&six
Hydrotech āda. Izņemama Soft-Fit iekšzole. Daļa, kas ir tiešā saskarē ar pēdu,
absorbē mitrumu un nodrošina maksimālu komfortu. EVA HD pēdas balsts ar
lielām atverēm nodrošina pareizu stāju un pēdas pozīciju. 3D gaisa cirkulācija, 320 g odere. Divkārša blīvuma poliuretāna SRC ārējā zole, īpaši viegla un
komfortabla pazole. Jaunā ārējā zole ir daudz izturīgāka, kā arī nodrošina
lielisku stabilitāti uz slidenām vai mitrām virsmām. Necaurdurams alumīnija
purngala ieliktnis. Ergonomiska iekšējā struktūra.

80143-00L-43&six
Virspuse: mīksta pilngraudu āda. Eļļas un skābju izturīga, pašaatīroša un
neslīdoša zole, kas izstrādāta no VIBRAM® un spēj izturēt saskari ar līdz pat
300° karstām virsmām. Pretslīdes standarts. Purngala ieliktnis izgatavots
no plastmasas. Bez atverēm. Ergonomiska un stingra iekšpuse. EN ISO
20345:2011 S3 HRO SRC

84 €

103 €
Cenas norādītas ar PVN.

nozīmē, ka tiek garantēta visaugstākā kvalitāte un komforts.
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Radīti smagam darbam

Jaka Multi 6000 un puskombinezons
Multi 6002 metinātājiem

Puskombinezons
metinātājiem
Stokker Special

6000M&dimex
Daudz kabatu, arī ID kartei, telefonam un pildspalvai. Priekšpusē
pārloks. Taisnas, regulējamas aproces un apakšmala.
6002M&dimex
Daudz kabatu, arī mobilajam tālrunim, pildspalvai. ID kartes
turētājs. Kabata metināšanas stienim/metrmēram, ceļsargu
kabatas iekšpusē. Regulējamas lences. Regulējama apakšmala nodrošina papildu 4 cm.

2191M&dimex
100% kokvilnas audums, ugunsdrošībai
apstrādāts ar PROBAN, 340 g/m2, melns ar
dzelteniem atstarotājiem. Daudz kabatu, arī
kabatas ceļsargiem. Cilpa āmuram. EN ISO
11611, EN ISO 11612.

139 €

82 €

123 €
Jaka metinātājiem Multi 6004

644M&dimex, 64550&dimex
Jaka: 100% proban šķiedra, ugunsizturīga kokvilna,
340 G. Krūšu kabatas, rāvējslēdzējs labās puses
kabatā, horizontāla/vertikāla izvelkamā ID kartes
kabata, kabata telefonam un pildspalvai. Piederumu
cilpa. Priekšējais pārloks. Gludas, regulējamas
aproces un apakšmala.
Bikses: 100% proban audums, ugunsizturīga
kokvilna, 340 G. Priekšējās kabatas, kargo kabatas,
aizmugurējā kabata, kabata lineālam (pielikta
apakšējā kabata) un kabatas uz ceļgaliem.
Āmura cilpa.

6004M&dimex
Daudz kabatu, arī ID kartei, telefonam
un pildspalvai. Priekšpusē pārloks.
Taisnas, regulējamas aproces un
apakšmala. Safe TM odere.

J AU N U M

Jaka 644 un bikses 645
metinātājiem

S

Kombinezons 646
metinātājiem

646M&dimex
100% proban audums, ugunsizturīga kokvilna,
340 G. Krūšu kabatas, rāvējslēdzējs labajā
pusē, horizontāls/vertikāls izvelkamais ID
kartes turētājs, priekšējās kabatas ar maskētu
piekļuvi bikšu kabatām, aizmugurējā kabata,
kabata lineālam un kabatas uz ceļgaliem.
Piederumu un āmura cilpa. Rāvējslēdzējs ar
pārloku. Elastīgi staru gali.

78 €
203 €

68 €

169 €
Puskombinezons Multi 6005
metinātājiem

6005M&dimex
Daudz kabatu, arī mobilajam telefonam, pildspalvai,
metrmēram. Iekšējās ceļsargu kabatas. Paaugstināta
aizmugurējā daļa un regulējamas lences. Safe TM
odere.

J AU N U M

S

178 €

145 €

102 €

Jaka 4281+

Jaka 4282+

4281+M&dimex
Priekšējā kabata ar rāvējslēdzēju. D
veida cilpa ID kartei. Sānu kabatas ar
rāvējslēdzēju. Iekšējās kabatas. EN ISO
20471, 2. kategorija. 290 g/m2. Augstas
redzamības dzeltenā krāsā

4282+M&dimex
290 g/m². Krūšu kabata un apakšējās
kabatas ar rāvējslēdzēju, vaļējas iekšējās
kabatas. D veida cilpa un noņemama
kabata ID kartei. Apakšdaļā elastīga
aukliņa regulēšanai.

85 €

61 €

69 €

Bikses 676

Jaka sievietēm 6012

Jaka sievietēm 6049

67650&dimex
Elpojošs, izturīgs un elastīgs. Cordura
pastiprinājumi priekšējām kabatām, ceļsargu
kabatām un apakšmalai. Priekšējām kabatām un
apakšmalai Cordura pastiprinājums. Daudz dažādu
kabatu, cilpas āmuram un nazim. Regulējama
apakšmala 4 cm. Apakšmalā atstarojoša nošuve.

6012M&dimex
Ūdens un traipu izturīga. Tīklveida
materiāla odere priekšpusē. Krūšu kabatas
ar rāvējslēdzēju. D veida cilpa un ID kartes
kabata. Pildspalvas kabata piedurknē.
Apakšējās kabatas ar rāvējslēdzēju,
iekškabatas ar un bez rāvējslēdzēja
EN 471 2. klase.

6049M&dimex
Viegla, ērta un elastīga. Krūšu kabatas
ar rāvējslēdzēju, D veida stiprinājums,
noņemama ID kartes kabata. Ar Velcro
regulējamas aproces. Regulējama
apakšmala. Priekšpusē pārloks
aizsardzībai pret vēju.

J AU N U M

88 €

92 €

77 €

Ziemas jaka sievietēm 6013

Darba bikses sievietēm 6046

Darba bikses 6029

6013M&dimex
Ūdeni un netīrumus atgrūdoša. 120 g
Thinsulate odere. Ar atstarotājiem.
Krūšu kabatas ar rāvējslēdzējiem.
Izvelkama ID kartes kabata. Pildspalvu
kabatas uz piedurknes. Sānu kabatas.
Taisnas aproces ar regulējamu saiti.
Taisna, regulējama apakšmala.
Noņemama kapuce. Pārloks. Sertifikāti
EN 342, EN ISO 20471:2013.

604640&dimex
EN ISO 20471 Cat 1 EN ISO 20471 Cat 1. Izmēri 3452. Ceļgalsargu kabatas pastiprinātas ar Cordura
materiālu. Daudz dažādu kabatu, arī pildspalvām,
ID kartei, mobilajam tālrunim un metrmēram. Poga
un cilpa nazim, D veida cilpa. Aizmugurējā kabata ar
pārlokiem. Cilpas siksnai. Regulējama apakšmala nodrošina papildu 4 cm garumu.

602940&dimex
Komfortabls un elpojošs materiāls. Cordura
materiāls ceļu un potīšu apvidū. Daudz kabatu,
arī metrmēram, mobilajam tālrunim, pildspalvai
un kartēm. Kabatas ceļsargiem. Cilpa āmuram.

127 €

105 €
10

S

93 €

77 €

75 €

Cenas norādītas ar PVN.

"100% izcila ērtība" kvalitātes zīme uz darba apģērba un darba apaviem

Radīti smagam darbam

Paaugstinātas redzamības
vējjaka 6066
6066M&dimex
Tīklveida odere priekšpusē un aizmugurē, oderētas
piedurknes un kapuce. Noņemama kapuce. D veida
gredzens un noņemama kabata ID kartei. Priekšpusē
pārloks ar līplenti. Ar līplenti regulējamas aproces.
Pagarināta muguras daļa. Apakšmalā elastīga aukliņa
savilkšanai. Atstarojošas joslas.

PĒRC

E-VEIKALĀ

"100% izcila ērtība" kvalitātes
zīme uz darba apģērba un apaviem nozīmē, ka tiek garantēta visaugstākā kvalitāte un
komforts. Šī izcilas ērtības
zīme tiek piešķirta tikai
īpaši izvēlētiem apģērbiem un apaviem, kas
testēti reālos darba
apstākļos.

109 €

89 €
stokker.lv

Hi-Viz ziemas darba jaka 6021
6021M&dimex
EN 20471, 2. kategorija, EN 342. Noturīga
pret ūdeni un netīrumiem. Thinsulate
odere. Krūšu kabatas, horizontāla/
vertikāla izvelkama ID kartes kabata,
kabata telefonam ar rāvējslēdzēju,
iekšējās kabatas. Regulējamas, elastīgas
aproces. Taisna, regulējama apakšmala.
Pagarināta aizmugurējā daļa. Zoda
aizsargs. Rāvējslēdzējs ar pārloku.

143 €

Ziemas puskombinezons
6022

602250&dimex
EN ISO 20471, KL 1 JA EN 342 70% poliesteris, 30%
kokvilna, 245 G/M2 80G THINSULATE odere. Materiāls
noturīgs pret ūdeni un traipiem.

116 €

61950&dimex
Audums noturīgs pret netīrumiem un ūdeni.
Kabatas telefonam un pildspalvai, sānu
kabatas, kargo kabatas, aizmugurējā kabata.
Paaugstināta aizmugurējā daļa. Izturīgas,
regulējamas lences. Atstarotāji uz kargo
kabatām.

75 €

62 €
Bikses Superstrech 6063

Paaugstinātas redzamības jaka 6019 un
bikses 6020

6019M&dimex, 602050&dimex
Jaka:
Daudz dažādu kabatu. Regulējamas piedurknes. Elastīga apakšmala sānos un
siksnas regulēšanai. Priekšpusē pārloks aizsardzībai pret vēju. EN ISO 20471, 2.
kategorija, materiāls noturīgs pret ūdeni un traipiem.
Bikses:
Priekšējās kabatas, lielas ietilpības kabatas. Izvelkams horizontāls/vertikāls
ietvars ID kartei. Kabata mobilajam tālrunim un pildspalvai. Poga un cilpa nazim.
Aizmugurējās kabatas, no ārpuses pieejamas ceļsargu kabatas. Regulējama
apakšmala: 4 cm. EN ISO 20471, 1. kategorija. Ūdensdrošs un noturīgs pret
traipiem.

89 €

Ziemas puskombinezons 619

606346&dimex
Elastīgas, vieglas, izturīgas un elpojošas.
Pamatmateriāls stiepjas četros virzienos.
Augstas redzamības EN ISO 20471, 1.
kategorija. Daudz dažādu kabatu. Muguras
daļā elastīga josta, cilpas jostai un D veida
gredzens. Iespējams 4 cm pagarinājums.

66 €
94 €

Paaugstinātas redzamības jaka 6330 un
bikses 6310

Bikses 698

6330L&dimex, 631050&dimex
Jaka:
Atgrūž ūdeni un netīrumus. Krūšu kabatas, pildspalvas kabata, horizontāli/vertikāli
izvelkama ID kartes kabata, kabata telefonam, kabatas ar dubulto oderi, atvērta
iekšējā kabata. Regulējamas aproces un jakas apakšmala. Pagarināta muguras daļa.
Bikses:
EN471, 2. kategorija. Izturīgs un pret ūdeni un traipiem noturīgs materiāls. Cordura
pastiprinājumi daļai kabatu, arī ceļsargu kabatām. Dažādas kabatas, naža stiprināšanas
iespējas. Divas cilpas papildpiederumiem, divas cilpas āmuram. Īpaši izturīgas cilpas
jostai. Pastiprinošas papildšuves staklē. 4 cm robežās regulējama apakšmala.

69850&dimex
EN ISO 20471 1. klase. Cordura audums, ļoti
elastīgs, elpojošs un izturīgs materiāls. Cordura
auduma polsterējumi ceļu kabatās.

97 €

88 €
90 €

Jaka Dimex 639

Bikses 620

Puskombinezons Stokker Special

639M&dimex
Elastīgs, elpojošs un izturīgs materiāls. Cordura
šķiedras pastiprinājumi plecu daļā, elkoņos,
apakšmalā un aprocēs. Bez oderes. Krūšu
kabatas, izvelkama ID kartes kabata,
kabata ar rāvējslēdzēju, divas apakšējās
kabatas, atvērta krūšu kabata un iekšējā
kabata. Taisnas, regulējamas aproces
un apakšmala. Pārloks priekšpusē.
Atstarotāji uz piedurknēm.

62050&dimex
Elastīgs, gaisu caurlaidīgs un izturīgs materiāls.
295 g/m², Cordura pastiprinājums ceļos un bikšu
apakšmalā. Sānu un uzšūtas kabatas, kargo kabata,
kabata telefonam un pildspalvai, kabata ID kartei,
aizmugurējās kabatas un kabatas ceļu ieliktņiem.
Āmura cilpa, kabata lineālam, naža cilpa ar pogu.
Regulējama apakšmala 4 cm. Atstarotāji.

2190M&dimex
Cordura materiāls ceļos un apakšdaļā. Elastīgi
plecu savienojumi. Cordura materiāls ceļu
polsterējuma kabatu vietā. Krūšu kabatas ar
ielocēm, ID kartes kabata.

99 €

76 €

59 €

88 €
Cenas norādītas ar PVN.

nozīmē, ka tiek garantēta visaugstākā kvalitāte un komforts.
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Skandināvijas dizains un izturība

Paaugstinātas redzamības
ziemas jaka Montreal

Paaugstinātas redzamības
puskombinezons Montana

SMONTREALHVGM&pesso, SMONTREALHVOM&pesso
Mitrumizturība 8000 mm. Mitruma iztvaikošana 5000g/
m2/24h. EN ISO 20741, EN 343, EN 342 CE. Vēja un ūdens
necaurlaidīga un elpojoša augstas redzamības jaka.
Dubultas vīles īpašai izturībai. Silta odere.
Liels divvirzienu rāvējslēdzējs. Noņemama
liela, silta kapuce. 5 cm atstarojošas lentes.

99 €

S

49 €

69,90€
Ziemas bikses
Barnabi

Softshell ziemas jaka Otava
OTAVAJM&pesso
Ūdens un vēja necaurlaidīgs, elpojošs
Softshell materiāls. Īpaši izstrādāta
mitruma necaurlaidīga PU membrāna
izvada ķermeņa radīto mitrumu. Atstarojoši elementi. Līmētas vīles. 4 virzienos
elastīgs materiāls. TPU termomateriāla
un sintepona PET siltinājums. Silta flīsa
odere. Funkcionālas kabatas ar rāvējslēdzēju.

Jaka Thermal Pacific

J AU N U M

59 €

42 €

49,90€

Ziemas jaka Hana

J AU N U M

S

HANAM&pesso
Vēja un ūdens necaurlaidīga,
elpojoša jaka ar paaugstinātas
redzamības materiāla detaļām un
atstarojošām joslām. Visas ārējās
šuves hermetizētas. Mitrumizturība:
8000 mm. Mitruma izgarošana:
3000 g/m2/24h. Dubultas šuves.
Odere: silts flīss. Izturīgs divvirzienu
rāvējslēdzējs. Funkcionālas kabatas
ar rāvējslēdzēju.

32 €

Ziemas puskombinezons Montana

Ziemas darba zābaki Arctic S3 SRC

MONTANAM&pesso
Vēja un ūdens necaurlaidīgs un elpojošs puskombinezons. Atstarojošas joslas. Dubultas šuves. Visas ārējās
vīles hermētizētas. Divvirzienu rāvējslēdzējs. 5 cm
atstarojošas joslas. Mitrumizturība: 8000 mm. Mitruma
iztvaikošana: 3000g/m2/24h.

ARCTIC43&pesso
Īpaši izturīga un pret nobrāzumiem un ūdeni noturīga impregnēta virsslāņa
āda (1,8 - 2,0 mm). Dabīgās un sintētiskās vilnas (50/50%) oderējums.
Purngala aizsargs. Necaurdurama zole bez metāla,
tāpēc ir viegla elastīga un droša. Anatomiska
iekšzole pārklāta ar sintētisko vilnu. Neslīdoša, antistatiska un izturīga ārzole. Piemēroti
lietotājiem ar platu pēdu. Atbilst standartam
UNI EN20345:2011 S3 SRC.

J AU N U M

45 €

59 €

37,90€

Softshell jaka Acropolis

Softshell bikses Nebraska

ACROPOLISM&pesso
Ūdens un vēja necaurlaidīgs, elpojošs
materiāls. Īpaša mitruma kontroles TPU
membrāna izvada ķermeņa radīto
mitrumu ārpusē. Atstarojošas detaļas.
4 virzienos elastīgs materiāls. Mīksts
un silts flīsa iekšslānis. Elastīgas
iekšējās aproces ar cilpu īkšķim.
Pagarināta muguras daļa.

NEBRASKAJ50&pesso
Ūdens un vēja necaurlaidīgas, elpojošas. Elastīgais
softshell materiāls neierobežo kustību brīvību. Dubultas šuves. Silta flīsa iekšpuse. Funkcionālas kabatas
ar rāvējslēdzēju. Ceļgalsargu kabatas: īpaši izturīgs
Oxford 300D materiāls. Atstarojošas detaļas: sānos
logotips, kabatu malas. Elastīga gumijas josta.

39 €

59 €
Ziemas zābaki BS659 S3 SRC
BS65943&pesso
Īpaši izturīga un pret nobrāzumiem noturīga
impregnētas ādas augšpuse. Silta iekšpuse mākslīgā kažokāda. Plastikāta purngala aizsargs.
Necaurdurama viduszole bez metāla plāksnes, tāpēc šie apavi ir īpaši viegli, elastīgi un droši. Anatomiskā iekšzole. Mīksts un elastīgs EVA iekšzoles
slānis. Neslīdoša, antistatiska un izturīga gumijas
ārzole. Biezā un izturīgā zole nodrošina izolāciju
no aukstās zemes. Piemēroti arī lietotājiem ar
īpaši platu pēdu. UNI EN20345:2011 S3 SRC CE.

39 €

33,90€

S

Pacific_L&pesso
Viegla, silta jaka. Plaša kapuce no
patīkama un silta vilnas auduma.
Rāvējslēdzēja apkakle ar zoda aizsargu pret vēju. Adītas piedurknes,
Audums ar sinteponu krūšu daļā un
mugurpusē. Sānos divslāņu Strech
audums. Virskārta no Softshell
auduma, atgrūž mitrumu un ir
elpojoša.

BARNABIM&pesso
Vēja un ūdens necaurlaidīgas, elpojošas, ļoti ērtas
darba bikses. Moderns, ērts modelis, elastīgs softshell
materiāls. Dubultas šuves īpašai izturībai. Silta flīsa
iekšpuse. Sintepona oderējums. Funkcionālas kabatas ar
rāvējslēdzēju. Daudz kabatu. Īpaši izturīgas ceļgalsargu
kabatas no Oxford 300D materiāla. Elastīga gumijas
josta. Paaugstināta muguras daļa.

59 €
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J AU N U M

MONTANA_HVGM&pesso
Visas ārējās vīles hermētizētas. Divvirzienu
rāvējslēdzējs. Mitrumizturība: 8000 mm. Mitruma
iztvaikošana: 3000g / m2/24h. Atstarojošas detaļas:
5 cm atstarojošas joslas. Paaugstinātas redzamības
dzeltenas detaļas.

S

43 €
Ziemas zābaki Polaris S3 SRC
POLARIS43&pesso
Virspuses materiāls: āda - 1,8 - 2,0 mm,
ūdens izturīga. Plastmasas purngals.
Necaurduramais Kevlar materiāls.
Odere: 50 % - dabiskā vilna. 50 % poliesters. 100 % poliestera - flīsa putas
ar alumīnija foliju labākai aukstuma
izolācijai iekšējā zolē.

59 €

49,90€

Ziemas zābaki B643 S3 SRC

Ziemas zābaki Tundra S3 SRC

B64343&pesso
Īpaši izturīga un pret nobrāzumiem noturīga impregnētas ādas augšpuse. Ūdens
necaurlaidīgi, viegli un elastīgi
apavi. Klasisks metāla purngala aizsargs. Necaurdurama
metāla viduszole. Anatomiska
iekšzole. Neslīdoša un antistatiska, izturīga poliuretāna zole.
Biezā un izturīgā zole nodrošina izolāciju no aukstās zemes.
Piemēroti arī lietotājiem ar
īpaši platu pēdu.

BSS243&pesso
Īpaši izturīga un pret nobrāzumiem noturīga impregnētas
ādas augšpuse. Silta iekšpuse
- mākslīgā kažokāda. Klasisks
metāla purngala aizsargs.
Necaurdurama metāla viduszole. Anatomiskā iekšzole.
Neslīdoša, antistatiska, viegla,
lokana un nodilumizturīga
poliuretāna zole. Biezā un izturīgā ārzole nodrošina izolāciju no aukstas zemes. Zābaki ir
īpaši piemēroti izteikti platai
pēdas priekšdaļai.

39 €

39 €

Cenas norādītas ar PVN.

"100% izcila ērtība" kvalitātes zīme uz darba apģērba un darba apaviem

Skandināvijas dizains un izturība

Hi-Vis ziemas softshell
jaka Calgary

Softshell jaka
Derby

CALGARY_G-M&pesso, CALGARY_OR-M&pesso
Ūdens un vēja necaurlaidīgs, elpojošs softshell
materiāls. Īpaša mitrumdroša PU membrāna
izvada lieko mitrumu uz āru. Atstarojošas
detaļas. Līmētas šuves. Uz 4 pusēm staipīgs
audums. TPU termomateriāla un sintepona
PET siltinājums. Mīksta flīsa odere.

DERBYM&pesso
Jaka ar rāvējslēdzēja aizdari. Ērta, mīksta un
silta. Sānos kabatas ar rāvējslēdzēju. Elastīgs
materiāls, pateicoties elastāna šķiedrai,
labi pieguļ ķermenim. Rievotas, biezas
piedurkņu malas.

80 €

45 €

66,90€

38,90€

Hi-Vis flīsa jaka FL02

Hi-Vis jaka Florence

Hi-Vis softshell jaka Palermo

FL02G-M&pesso
Atstarojošas joslas uz jakas labākai
redzamībai. Divas sānu kabatas ar
rāvējslēdzēju.

FLORENCEGM&pesso, FLORENCEOM&pesso
Jaka ar rāvējslēdzēja aizdari. Ērta, mīksta un
silta. Sānos kabatas ar rāvējslēdzēju.

PALERMOGM&pesso, PALERMOOM&pesso
Ūdens un vēja necaurlaidīga, bet arī
elpojoša. Īpaša mitrumdroša PU membrāna
Nano Dry izvada ķermeņa radīto mitrumu.
Funkcionālas kabatas.

34 €

29 €

69 €

Aizsargapavi Babilon S1P SRC

Aizsargapavi BASEL S1P SRC

Jaka DZP725P

BABILON43&pesso
EN20345:2011 S1P SRC CE Jauna bezšuvju tehnoloģija. Tekstila virsslānis
nodrošina gaisa cirkulāciju. Trīsslāņu tekstila odere. Īpašās mikrošūnas
nodrošina teicamu absorbciju un deabsorbciju. Īpaši viegls un plāns
alumīnija purngalu aizsargs. Necaurdurama viduszole bez metāla plāksnes,
tāpēc šie apavi ir īpaši viegli, elastīgi un droši, turklāt aizsargā
visu pēdu. Anatomiskā iekšzole
no mīksta poliuretāna. Mīksts
un elastīgs EVA iekšzoles slānis.
Neslīdoša, antistatiska un izturīga
gumijas ārzole. Velcro aizdare.

BASEL43&pesso
EN20345:2011 S1P SRC CE Jauna bezšuvju tehnoloģija. Tekstila virsslānis
nodrošina gaisa cirkulāciju. Trīsslāņu tekstila odere. Īpašās mikrošūnas nodrošina teicamu absorbciju un deabsorbciju. Īpaši viegls un plāns alumīnija
purngalu aizsargs. Necaurdurama viduszole bez metāla plāksnes, tāpēc šie
apavi ir īpaši viegli, elastīgi un droši, turklāt aizsargā visu pēdu. Anatomiskā
iekšzole no mīksta poliuretāna. Mīksts un
elastīgs EVA iekšzoles slānis. Neslīdoša,
antistatiska un izturīga gumijas ārzole.

DZP725PM&pesso
Četros virzienos elastīgs materiāls,
rāvējslēdzēja aizdare, sānos kabatas
ar rāvējslēdzēju.

62 €

59 €

29 €

Aizsargapavi B469 S3 SRC

Aizsargapavi BS259 S3 SRC

Flīsa jaka FMMN un FMPN

B46943&pesso
Ūdens necaurlaidīga āda, ērti un izturīgi. Tekstila odere nodrošina gaisa
cirkulāciju. Īpašās mikrošūnas nodrošina teicamu absorbciju un deabsorbciju.
Kompozītmateriāla purngala aizsargs. Anatomiska iekšzole no mīksta
poliuretāna. Izturīga, antibakteriāla iekšzole. Neslīdoša, antistatiska un
izturīga poliuretāna zole. Komfortabli apavi, arī platai pēdai.

B25943&pesso
Ādas virspuse: mitrumizturīga, komfortabla un stingra. Odere: elpojoša.
Triecienizturīgs purngals: kompozītmateriāls. Iekšzole: anatomiski veidota,
poliuretāns ar tekstilu. Zole: antistatiska un neslīdoša. Standarts: UNI
		
EN20345:2011 S3 SRC CE

FMMNM&pesso, FMPNM&pesso
Flīsa jaka ar rāvējslēdzēja aizdari. Ērta,
mīksta un silta. Sānu kabatas un labās
puses krūšu kabata ar rāvējslēdzēja
aizdari. Rievota apakšējā mala un
piedurkņu gali

29 €

34 €

29 €

Jaka Stretch

Puskombinezons Stretch

Bikses Stretch

DSSTRETCHPNM&pesso
Izturīgs kokvilnas materiāls.
Pastiprinājums ar RIP-STOP materiāls.
Daudz funkcionālu kabatu. Ērtais
modelis neierobežo kustību brīvību.
Trīskāršas šuves īpašai izturībai.

DPSTRETCHP4850&pesso
Izturīgs kokvilnas audums. Pastiprinātas vietas
ar RIP-STOP materiālu. Ērts, neierobežo kustību
brīvību. Daudz funkcionālu kabatu. Trīskāršas
šuves īpašai izturībai. Pastiprinātas ceļsargu
kabatas. Regulējama garuma lences un elastīga
jostasvieta nodrošina iespēju pielāgot izmēru.

KDSTRETCHPC50&pesso
Izturīgs kokvilnas materiāls. Pastiprinājumi ar RIP-STOP
audumu. Funkcionālas kabatas - četras priekšējās
kabatas, divas aizmugurējās kabatas un metrmēra
kabata, kabata ar rāvējslēdzēju uz staras un kabata
tālrunim gan iekšpusē, gan ārpusē. Trīskārša šuve.
Pastiprinātas kabatas ceļsargiem.

39 €

39 €

35 €
Cenas norādītas ar PVN.

nozīmē, ka tiek garantēta visaugstākā kvalitāte un komforts.

S T O K K E R . L V

13

DARBA AIZSARDZĪBAS
LĪDZEKĻI
piedāvājums spēkā līdz 31.12.2019. | stokker.lv

PĒRC

E-VEIKALĀ

stokker.lv

GlovesPro ĒRTIE UN IZTURĪGIE

darba cimdi tikai Stokker centros! 10.-11. lpp.

Darba drošības un aizsardzības līdzekļi

Nepārtrauc
komunikāciju.
Un nepārtrauc darbu.

Izmanto savu dzirdes aizsargaprīkojumu kā saziņas centru!

Pieslēdz vienu vai divas ierīces, izmantojot Bluetooth® Multipoint tehnoloģiju un,
pateicoties trokšņus slāpējošajam mikrofonam, runā normālā skaļumā pat trokšņainā vidē.
Lielas pogas un ar balsi vadāmas izvēlnes

Izturīga, praktiska elektronika

Lielās pogas ir ērti nospiežamas arī, ja rokās ir cimdi.
Pēc katra parametra regulēšanas tiek atskaņots balss
apstiprinājums. Regulēšana ir viegli veicama, nenoņemot
austiņas

Divu slāņu konstrukcija palīdz aizsargāt elektroniku
no mitruma, triecieniem utt. Automātiska izslēgšanās
pēc 4 stundu dīkstāves. Balss paziņojums par
bateriju izlādēšanos. Darbību nodrošina divas AA
sārma baterijas vai pēc izvēles atkārtoti uzlādējamas
baterijas.

Dzirdes aizsardzība, nezaudējot situācijas
kontroli

Sarunājies normāli, pat vietās ar 110 dB

Vides mikrofoni ļauj dzirdēt tuvojošos transportlīdzekļus,
signalizācijas un citus brīdinājuma signālus, tajā pašā
laikā nodrošinot dzirdes aizsardzību (30dB). Īpaša poga
nekavējoties samazina Bluetooth® vai FM radio skaļumu,
uzlabojot vides trokšņu dzirdamību.

Vairs nekādas kliegšanas. Pateicoties šim trokšņus
slāpējošajam mikrofonam, tu jebkur vari runāt normālā
skaļumā.

Iebūvēts FM radio, ar balsi kontrolējama
kanālu izvēle

Bluetooth® MultiPoint savienojamība

Divi modeļi – austiņas ar galvas stīpu un
ķiverei piestiprināmas austiņas

Nekad nezaudē savienojumu! Vienlaicīga un nemanāma
savienošanās ar divām Bluetooth® ierīcēm, piemēram,
diviem mobilajiem tālruņiem, mobilo tālruni un DECT
tālruni vai mobilo tālruni un divvirzienu radio ierīci.

Abiem modeļiem ir izturīgas nerūsējošā tērauda stīpas
uzticamai un komfortablai lietošanai.

Attēliem ir ilustratīva nozīme. Ja avīzē norādītās cenas neatbilst Stokker instrumentu centros redzamajām cenām, lūdzu, pieņemiet, ka tā ir drukas kļūda. Cenas norādītas ar PVN.

Stokker instrumentu centri - plašākais instrumentu
tirdzniecības un servisa centru tīkls Latvijā!
RĪGA, Krasta iela 42
RĪGA, Dzelzavas iela 96
DAUGAVPILS, Stacijas iela 129d
JELGAVA, Ziediņu ceļš 3c
JĒKABPILS, Rīgas iela 227b
LIEPĀJA, Brīvības iela 144a
RĒZEKNE, Jupatovkas iela 13
SALDUS, Apvedceļš 6b
TALSI, Celtnieku iela 2c
VALMIERA, E. Lācera iela 2
VENTSPILS, Lāčplēša iela 10
GULBENE Brīvības iela 66

StokkerPRO

Valmiera

Ventspils
Talsi

Gulbene

Lojalitātes programma privātpersonām un uzņēmumiem

Saldus Jelgava

PIEREDZE. RISINĀJUMI. UZTICAMĪBA.
2

Novērtē savu laiku un iepērcies ērtāk!

Daugavpils
Tava ID karte kā
klienta karte

Pirkumu vēsture

Pievienojies StokkerPRO!

Garantija bez
pirkuma čeka

Personīgi veidoti
piedāvājumi un
atlaides

stokker.lv/stokkerpro

"100% izcila ērtība" kvalitātes zīme uz darba apģērba un darba apaviem

Darba drošības un aizsardzības līdzekļi

Aizsargaustiņas Peltor

-31%

MRX21AWS6 WS Alert XPI
XPWS6&3m, XPWS6P3&3m

Bluetooth® MultiPoint tehnoloģija, kas
ļauj pieslēgties vienai vai divām ārējām
ierīcēm, lai sarunātos brīvroku režīmā un
veiktu straumēšanu.
Troksni slāpējošs mikrofons skaidrai
runas pārraidīšanai trokšņainā vidē.

Dzirdes bojājumi ir visizplatītākā
arodslimība. Dzirdes
aizsarglīdzekļu lietošana ir obligāta,
ja troksnis darba vidē pārsniedz
85 dB. 90 % gadījumu dzirdes
aizsarglīdzekļu lietošana samazina
dzirdes bojājumu risku.

Trokšņu līmeņa kontroles funkcija
ļauj dzirdēt vides skaņas un palīdz
sekot līdzi apkārt notiekošajam.
Iebūvēts FM radio
520 €

360 €
Aizsargaustiņas SportTac hunting

Aizsargaustiņas WorkTunes™ Pro FM radio

62825&3m
Speciāli paredzētas medniekiem un šaušanas sporta cienītājiem.
Skaņas kontroles funkcija, kas neļauj apraut skaņu. Akumulatora
kalpošanas laiks aptuveni 600
stundas. Savienojums, kuram
var pievienot radio. Maināmi
ausu spilventiņi. Automātiska
izslēgšanās. Saliekamas.

HRXS220A&3m
Šīs aizsargaustiņas aizsargās jūs no potenciāli kaitīga trokšņa
darbavietā, tajā pat laikā dodot iespēju klausīties mūziku ar
iebūvēto FM radio. Austiņās ir iebūvēta antena, ir iespējams
saglabāt līdz pat 5 radiostacijām. Savienojuma veids: 3,5 mm
stereo ieejas ligzda, savienošanai ar
ārējām ierīcēm (piemēram, mobilo
telefonu, radio, divvirzienu radio
un iPod).

185 €

89 €

135 €
Aizsargaustiņas Peltor X1

-30%

22,90 €

16 €
Aizsargaustiņas ProTac™ III Slim 26dB
MT13H220A&3m
Palīdz aizsargāt dzirdi pret kaitīgu troksni, tajā pašā laikā ļaujot dzirdēt vides
skaņas ar līmeni zem 82dB. Šī īpašība palielina lietotāja spēju būt informētam
par apkārtējo situāciju un spēju sazināties ar kolēģiem, kā arī dzirdēt brīdinājuma signālus, tehnikas un rūpniecisko procesu radītās skaņas. 3,5 mm
stereo ieeja ar klausīšanās funkciju (ierobežojums līdz 82 dB) pievienošanai
ārējām ierīcēm, piem., mobilajam tālrunim, radio, divvirzienu radio un iPod).
Izvēlnes sistēma ir aprīkota ar
balss vadību, tāpēc iestatījumu
mainīšanai austiņas nav jānoņem. Lai nepieļautu koroziju,
kuras cēlonis var būt saskare
ar sviedriem, elektronika ir
novietota austiņu ārējā daļā.
Austiņas pieejamas ar galvas
stīpu un ķiverei piestiprināmā
versijā (melnas).
Bateriju darbības laiks: 100
stundu
Bateriju tips: AA
SLC80 kategorija: 26dB (5.
klase)

85 €

3M Peltor papildpiederums bezvadu
komunikācijai
WSCUSH&3m
3M™ PELTOR™ papildpiederums bezvadu komunikācijai
kopā ar X sērijas austiņām nodrošina aizsardzību, tajā
pašā laikā ļaujot komunicēt skaļā vidē. Trokšņus bloķējošs
mikrofons. Ērti uzstādāms. Runāšanas/straumēšanas laiks:
apmēram 8 stundas. Noturīgs pret nelabvēlīgiem laika
apstākļiem (IP54). Vadība ar vienas pogas palīdzību.

459 €
Aizsargaustiņas X4A-GB

-33%

105 €

70 €
Ausu aizbāžņi dispenseram
E-A-R 36db

PPD01010&3m
E-A-Rsoft ausu aizbāžņi ir izgatavoti no lēnas izplešanās poliuretāna putu
materiāla. Šie ausu aizbāžņi nodrošina ne tikai teicamu skaņas izolāciju, bet
arī optimālu komfortu, pateicoties vienmērīgajam spiedienam.
Dzeltenā krāsā, mīksti. Iepakojumā 500 gab.

78 €

65 €

MT53H744&3m
Paredzētas lietošanai trokšņainos darba apstākļos. Informāciju var pārsūtīt
pa 8 kanāliem un 38 apakškanāliem. Attālums starp lietotājiem var
sasniegt 3000 m. LiteCom austiņām
ir arī "hands-free" sistēma, lai darba
laikā brīvas būtu abas rokas. Lai
aktivizētu mikrofonu, pietiek tikai
uzsākt runāt. Tas ieslēgsies dažu
milisekunžu laikā. Mikrofons ir
programmēts tā, lai uztvertu un
pārraidītu runu, kā arī filtrētu fona
troksni.

600 €

69 €

PX1AGA&3m
X sērijas aizsargaustiņas ir jaunākās paaudzes 3M līdzeklis
aizsardzībai no trokšņa. Jauna līmeņa komforts, dizains un aizsardzība ir
tas, kas raksturo jauno X sēriju. Aizsargaustiņas X1A - tas ir neliels, viegls
aizsarglīdzeklis lietošanai zema vai vidēji augsta trokšņa līmeņa apstākļos
rūpnīcās un citās trokšņainās vietās. Aizsargaustiņu galvas loks ir ar
elektroizolāciju. Spilventiņus (HYX1) var mainīt, tādā veidā
nodrošinot higiēnu. Trokšņa slāpēšana
līdz 27 dB.

105 €

-38%

Aizsargaustiņas LiteCom, PMR 446

PX4AGB&3m
3M™ Peltor™ X4A aizsargaustiņas izmanto dzirdes aizsardzībai dažādās
nozarēs. Šīs aizsargaustiņas par 33 dB samazina trokšņa līmeni. Austiņām ir
elektroizolācija papildu drošībai.

37,50 €

30 €
Ausu aizbāžņi, atkārtoti lietojami
SNR 25dB

T1271&3m
Trokšņa slāpēšanas pakāpe: SNR 25 dB. Atkārtoti lietojami.
Savienoti ar auklu, kas samazina risku aizbāžņus pazaudēt.
Plastmasas aizbāžņi lieliski pielāgojas ausij. Ērti lietot arī ilgstoši.
Komplektā kārba ar aizveramu vāku aizbāžņu nēsāšanai,
piemēram, kabatā. Iepakojumā 50 pāri. Kastē - 250 pāri.

1,90 €

1,50 €
Cenas norādītas ar PVN.

nozīmē, ka tiek garantēta visaugstākā kvalitāte un komforts.
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Darba drošības un aizsardzības līdzekļi

Vairs nekādu kompromisu!
Iepazīsties ar jauno 3M™
Speedglas™ metināšanas masku
G5-01 intensīvai lietošanai!
Jaunā 3M™ Speedglas™ G5-01 maska ir īpaši
viegli lietojama, ļaujot lietotājam pielāgot dažādus
parametrus, piemēram, filtra krāsu, gaisa plūsmu
un virzienu, izmantojot Bluetooth savienojumu
ar viedtālruni, kā arī saglabāt dažādus darbības
režīmus. Lai to izdarītu, lejupielādē tālrunī
bezmaksas 3M™ Connected Equipment lietotni.

Galvenās jaunās metināšanas maskas priekšrocības
Dažādi filtri

Abi G5-01 filtri ir izstrādāti tā, lai
mazinātu acu sasprindzinājumu,
pārslēdzoties no tumsas uz gaismu, ko
nodrošina vidējs aptumšojums.

Gaisa plūsmas kontrole

Novatoriskā G5-01 maskas gaisa izvadu
sistēma ļauj novirzīt gaisa plūsmu uz
seju, uz vizieri vai kombinēti uz seju
un vizieri. Ir iespējams regulēt arī
no augšējā vai abiem sānu izvadiem
izplūstošā gaisa apjomu.

Uzlabota aizsardzība un
komforts

Nosedzošā maska nodrošina
aizsardzību pret starojumu, dzirkstelēm
un šļakatām. Nosegšanas platība ir
variējama atbilstoši lietotāja vēlmēm.

Darba zonas apgaismojums

Jaunā pēc izvēles uz maskas
nostiprināmā darba gaisma nodrošina
teicamu darba zonas apgaismojumu.
To darbina Adflo akumulators,
ļaujot metinātājiem strādāt arī slikti
apgaismotās vietās.

3

2
1
4

Padari savu darbu drošāku, efektīvāku un
ērtāku, izvēloties jauno 3M™ Speedglas™ G5-01
metināšanas ķiveri un viegli un ātri pielāgojot to
savām vajadzībām!
4
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Metināšanas
maska
G5-01 + Adflo

Jaunā 3M™ Speedglas™ G5-01 maska ir
īpaši viegli lietojama, ļaujot lietotājam
pielāgot dažādus parametrus, piemēram,
filtra krāsu, gaisa plūsmu un virzienu, izmantojot Bluetooth savienojumu ar viedtālruni, kā arī saglabāt dažādus darbības

G5-01TW filtrs

režīmus. Lai to izdarītu, lejupielādē tālrunī
bezmaksas 3M™ Connected Equipment
lietotni.
Jaunā pēc izvēles uz maskas nostiprināmā
darba gaisma nodrošina teicamu darba
zonas apgaismojumu. To darbina Adflo

akumulators, ļaujot metinātājiem strādāt
arī slikti apgaismotās vietās.

G5-01VC filtrs

G617820&sg
Modelim TW ir filtrs ar automātiskas aptumšošanās funkciju un ar
dabisku krāsu tehnoloģiju.

VC – maināmu krāsu tehnoloģijas filtrs ar automātiskas
aptumšošanās funkciju un dabisku krāsu tehnoloģiju, kas arī ļauj
izvēlēties toņa veidu:
A - dabīgs / B - silts / C - vēss

1789 €

1789 €

1459€

1459€

SEPTEMBRĪ

Izmanto GlovesPro
metināšanas cimdus!

metināšanas maskai G5-01

BEZMAKSAS

Skat. 11. lpp.

maināmo daļu komplekts G5-01

Speedglas™ maināmo daļu komplekts
G5-01

Metināšanas ķivere 9100 & 9100XXi filtrs,
Speedglas 3M

Metināšanas maska Speedglas 100V
DIN 8-12

G792000&sg
3 dažādas galvas lentes
blīvējums sejai
viziera plātne
2 iekšējās un
4 ārējās aizsargplāksnes

G501826&sg
3M™ Speedglas™ 9100XXi metināšanas ķivere ar automātisku stikla aptumšošanos ir paredzēta profesionāliem metinātājiem, kuriem nepieciešams optimāls komforts, uzticama aizsardzība un izcila veiktspēja. Ķivere, pateicoties
SideWindows stikliem arī sānos, nodrošina labāko redzamību, salīdzinot ar
konkurentu produktiem. Jaunā TrueView optika krāsainībai un kontrastam
Jauna ārējā poga slīpēšanas un atmiņas režīmam
Augstākā iespējamā optiskā klasifikācija (1/1/1)
Centrālais fotosensors TIG metināšanai
Aerodinamiski vārsti izelpotā gaisa izvadīšanai
Sānu SideWindows stikli labākai redzamībai

G751120&3m
MMA, MIG/MAG un vairumam TIG metināšanas procesu.
Stikla lielums 44 x 93 mm, laika pārslēgšana: gaišs
uz tumšu - 0,1 ms. Baterija - 1500 h. 5 režīmi (8 - 12).
Regulējams jutīgums.

-41%

+
150 €
Metināšanas maska 9002NC
ar ADF filtru
G401385&sg
Maska nodrošina aizsardzību ausīm un kaklam. Viegla (485g). Dabisko
krāsu tehnoloģija nozīmē to, ka ar šo modeli krāsas ir redzamas reālāk
nekā ar iepriekšējiem modeļiem. Galvas siksnu var noregulēt no 50. līdz 64.
izmēram. Izelpotais gaiss tiek izvadīts pa atverēm korpusa sānos. Piemērota
vairumam metināšanas procesu - loka metināšanai, MIG / MAG, TIG, TIG
metināšanai ar nelielu ampēru strāvu kā arī slīpēšanas darbiem.

330 €

239 €

725 €

195 €

429 €
Metināšanas maska 9100 Air +
9100XXi filtrs, Adflo un soma
G567726&sg
Iekļauta soma. Ātra un vienkārša pārslēgšanās starp
režīmiem. Iespējams uzstādīt jebkuru aptumšojumu.
Aiztures regulēšana ļauj uzstādīt piemērotāko pārēju no
tumša uz gaišu. Jauns optiskais risinājums padara skatu
caur filtru gaišāku, detalizētu un krāsaināku. Automātiska
ieslēgšana/izslēgšana.

1599 €

1199€

139 €

-40%

Respirators FFP2S ar vārstu, mīkstu blīvi
un ozonu
T9928&3m
Piemērots metināšanas darbiem. Putekļu respirators, kuram
nav vajadzīga apkope. Pasargā no smalkiem putekļiem,
eļļas garaiņiem, ūdens tvaikiem un metāla garaiņiem.
3M Cool-Flow vārsts novērš sakaršanu, nodrošina ērtu
aizsardzību arī karstā un mitrā vidē.

-39%

9€

5,50 €
Cenas norādītas ar PVN.

nozīmē, ka tiek garantēta visaugstākā kvalitāte un komforts.
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Darba drošības un aizsardzības līdzekļi

Komforts bez
kompromisiem.
Jaunā komfortablā 3M™
SecureFit™ aizsargķivere tiem,
kuri strādā augstumā.

Jauna
aizsargķiveru līnija
Ja tava ikdiena ir darbs augstumā vai uz zemes, mēs
varam piedāvāt tavām prasībām atbilstošu ķiveri.
Drošības jomā 3M nostāja ir strikta – latiņa nevar būt
pārāk augsta. Tāpēc mēs ar lepnumu iepazīstinām tevi
ar 3M™ SecureFit™ aizsargķiveri.
To ir izstrādājuši darba aizsardzības eksperti, ņemot
vērā paredzamo ķiveres lietotāju vajadzības. Darba
rezultātā ir tapusi revolucionāra ķivere. Komforts bez
kompromisiem.
3M.com/SecureFitSafetyHelmet

Īpašības
	
Ķiveres konstrukcijā ir izmantota spiediena
izlīdzināšanas tehnoloģija
4 punktu vai 6 punktu regulēšanas sistēma
ļauj lietotājam pielāgot ķiveres novietojumu
uz galvas
Šī produktu līnija atbilst EN 12492
vai EN 397 standartiem, kas attiecas uz
rūpnieciskajām aizsargķiverēm
Alpīnistu ķiveres iedvesmots dizains
Vertikālas regulēšanas iespēja vairākos
līmeņos, nodrošinot komfortu
Savienojams ar dažādiem 3M sejsargiem,
austiņām un citiem papildpiederumiem
Pēc izvēles – ventilācijas atveres (X5500
sērija)

Standarta pielietojuma jomas
Jebkuru darbu izpilde augstumā
Celtniecība
Rūpniecība
Naftas, gāzes un vēja enerģijas ieguve
Mežsaimniecība

6
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SecureFit™ aizsargķivere, ar ventilāciju
X5014V&3m
4 punktu zoda siksna ar
plastmasas aizdari, neona zaļa,
ar ventilāciju, ar atstarotājiem,
HI-VIZ. Atbilst industriālo
aizsargķiveru standartam EN397
vai EN12492.

SecureFit™ aizsargķivere, ar ventilāciju
X5501V&3m
3M™ SecureFit™ ķiveres aizsargā
lietotāju pret objektiem, kas
var traumēt galvu. X5500
atbilst industriālo aizsargķiveru
standartam EN 397. 3M SecureFit™
aizsargķiveres var aprīkot ar
dažādiem 3M dzirdes, acu un sejas
aizsardzības līdzekļiem.

99 €

53,90 €

82,50€

44,90€

SecureFit™ standarta četru punktu zoda
siksna ar sprādzi

Aizsargbrilles ķiverēm,
caurspīdīgas, dzeltenas, pelēkas

X5S4PTCS1&3m
Piemērota 3M X5000 un X5500 ķiverēm.
4 punktu stiprinājums.

PV9C&3m, PV9A&3m, PV9G&3m
Aizsargbrilles var piestiprināt pie aizsargķiveres. Unikāla
konstrukcija ļauj ātri pacelt brilles uz augšu, kad tās nav
nepieciešamas. Brilles cieši pieguļ vaigu kauliem, kas
nodrošina lielisku aizsardzību no lidojošām daļiņām.
Izturīgā aizsargkārta pagarina briļļu kalpošanas laiku, kā
arī padara tās noturīgas pret skrāpējumiem.

14,90€

-31%

13 €

9€

Vizieris SecureFit™ X5000 sērijas
aizsargķiverēm
X5SV01&3m
Uz materiāla neveidojas kondensāts, pārklājums aizsargā pret saskrāpēšanu.
Piemērots 3M X5500 un X5000 sērijas ķiverēm.

25 €

24 €

Aizsargķivere G3000NU-VI Uvicator

Komplekts mežstrādniekiem G3000

Vizieru komplekts Optime1 V5F

PG30NUVI&3m, PG30NUBB&3m, PG30NUGB&3m, PG30NUGU&3m,
PG30NUSV&3m
Ar sintētisku pieres lenti, ventilācijas caurumiem un regulējamu sprūdrata
galvas stiprinājumu. Uz otru pusi apgriežams oderējums, kas ļauj uzvilkt
ķiveri ar aizmuguri uz priekšu. Tas noder, strādājot šaurās vietās vai kāpjot.
3M Uvicator™ sensors parāda, kad ir pienācis laiks nomainīt ķiveri.

PMETSUV5&3m
Ķivere G3000 NUV-OR oranžā krāsā ar nolietojuma sensoru UVICATOR.
Austiņas H31P3E 300. Vizieris V5. Tīkla vizieris C-1. Aizsardzība no lietus CR3C
(G3000NOR31V5C).

PG500GU&3m
G500 vizieris ir lielisks risinājums, ja nepieciešama sejas un dzirdes
aizsardzība. Vizierim ir ļoti laba triecienizturība, un vienlaikus
tas ir lietotājam ļoti ērts. Vizierim var pievienot brilles, austiņas
komunikācijai un citus piederumus.

21 €

59 €

59 €

16,90€

49,90€

46,90€

Aizsargbrilles SecureFit 400, PC
caurspīdīgas, pelēkas, dzeltenas AS/AF

Polikarbonāta aizsargbrilles 2890

Caurspīdīgas aizsargbrilles SecureFit 407,
Scotchguard K+N, I+O

SF401AF&3m, SF402AF&3m, SF403AF&3m
Moderns, viegls dizains. Ar 3M spiediena izlīdzināšanas tehnoloģiju, kas
palīdz pareizi izkliedēt spiedienu virs auss, uzlabojot valkātāja ērtību,
tajā pašā laikā pasargājot no kaitīgās ietekmes. Lēcas noturīgas pret
skrāpējumiem un triecieniem. Polikarbonāta lēcas absorbē 99,9% UVA
un UVB starojuma līdz 380 nm, kā arī atbilst CE prasībām. Lēcu krāsa caurspīdīga.

T2890&3m
Smalkas, modernas slēgtās aizsargbrilles ar lielisku dizainu - nodrošina
vislabāko redzamību, komfortu un lieliski izskatās. Polikarbonāta lēca.
Izturīgs lēcas pārklājums - pasargā no skrāpējumiem un aizsvīšanas.
Pasargā no ultravioletā starojuma. Ventilācijas sistēma nodrošina labāku
gaisa cirkulāciju, kā arī novērš lēcas aizsvīšanu karstā un mitrā vidē.
Caurredzamības līmenis: 1 (brilles drīkst nēsāt visu dienu). Īpaši piemērotas
lietošanai ar pusmasku 3M T7500. Pieejami arī modeļi ar tiešo ventilāciju un
acetāta lēcām.

SF407SGAF-BLU&3m
3M™ SecureFit™ 400 aizsargbrilles SF407SGAF BLA EU, I+O, kas speciāli
paredzētas lietošanai gan telpās, gan āra apstākļos. Bezrāmju lēcas un
platas, lokanas briļļu kājiņas uzticamai aizsardzībai. Brilles ir ērti lietot
kopā ar aizsargaustiņām. Zonā virs ausīm, kur brilles saskaras ar deniņiem,
komfortu nodrošina īpašs polsterējums. Mīksti, regulējami deguna balsti.
Briļļu kājiņas izteiksmīgās krāsās. Neliels svars – tikai 19g. 3M™ Scotchgard™
pretaizsvīšanas pārklājums aizsargā lēcas ne tikai pret aizsvīšanu, bet arī pret
saskrāpēšanu, nodrošinot atbilstību standarta EN166 prasībām, kas attiecas
uz K un N apzīmējumu izmantošanu.

7,90 €

6€

13 €

10,90€

9€

7,49 €
Cenas norādītas ar PVN.
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JAUNAIS
3M™ COOL FLOW™
VĀRSTS

Paveic lielus darbus.
Ērti.
Drošība un komforts ir 3M galvenās prioritātes. Trešās paaudzes Aura™
respirators nodrošina vairākus uzlabojumus, apvienojot jaunākās
tehnoloģijas ar ergonomisku dizainu. Jaunais un ērtais Cool Flow™ vārsts
viegli atveras, lai samazinātu elpojot radušos siltumu un nodrošinātu lielāku
komfortu lietotājam.

3M™ Aura™ 9300+Gen3
trešās paaudzes respirators

8
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Respirators Aura
ar G3 vārstu
Nodrošina vairākus uzlabojumus, apvienojot jaunās
tehnoloģijas ar ergonomisku dizainu. Jaunais un ērtais
Cool Flow ™ vārsts viegli atveras, lai samazinātu
elpojot radušos siltumu un nodrošinātu lielāku komfortu
lietotājam. Nodrošina elpceļu aizsardzību pret smalkiem
putekļiem, eļļu vai tvaikiem un metāla tvaikiem. Salokāms
trīs paneļu dizains, kas pielāgojas visām sejas formām
un izmēriem. Pateicoties jaunajam 3M Electret filtra
materiālam, elpošanas pretestība ir ļoti zema. 3M Cool
Flow vārsts samazina siltuma uzkrāšanos maskā un
nodrošina ērtu aizsardzību pat karstos un mitros apstākļos.
Izelpošanas vārsts. Elastīgas galvas saites.

Silikona pilnā aizsargmaska 6800
T6800&3m
Maskai ir divi filtri, kas neapgrūtina elpošanu. Filtri piestiprināti pie
speciāliem fiksatoriem. Mīksta, elastīga sejas daļa. Īpaši viegla - sver tikai
450 gramus. Stikls noturīgs pret skrāpējumiem un ķīmiju (atbilst EN166:B
standartam). Maināma stikla aizsargplēve. Fiksētas gumijas saites - masku ir
viegli uzvilkt un novilkt. Maskas
regulēšana notiek četros punktos.
Lieliski pielāgojas sejas formai.
Netraucē lietotāja balss saziņai.
EN136 standarts (1. kategorija).
CE marķējums. Filtri pieejami
atsevišķi.

120 €

FFP2S

T9312G3&3m
Aizsardzības kategorija: 4 x OEL.
10 gab. iepakojumā, 120 gab. kastē.

T9322G3&3m
Aizsardzības kategorija: 12 x OEL.
10 gab. iepakojumā, 120 gab. kastē.

J AU N U M

S

2,09 €

1,89 €
Stikla aizsargplēvīte 6000 sērijas pilnajai
sejas maskai

T6885&3m
3M 6000.sērijas pilnās sejas maskas stikla aizsargplēve 6885.
Palīdzēs saglabāt pilnās sejas maskas stiklu nebojātu ilgāku laika periodu.
25 gab.

1,50 €

99 €

1,15 €

Filtri P1, pāris
T5911&3m
3M 5911 FFP1 daļiņu trapeces filtru pāris.
Cietām un šķidrām daļiņām.
Iepakojumā 60 pāri.
5 x OEL.

FFP1S

-31%

J AU N U M

S

3,10 €

2,59 €
Krāsotāju pusmaska 7502
T7502&3m
3M silikona pusmaska profesionāļiem 7502. Mīksta un ilgmūžīga. Jaunais
vārsts atvieglo elpošanu. 2 filtri neapgrūtina elpošanu. 7500. sērijas
pusmaskām ir bajonetes, t.i. ķīļveida stiprinājuma mehānismi, kas ļauj tām
viegli un droši pievienot dažādus 3M filtrus. Izgatavotas no mīksta silikona,
kas nodrošina maksimālu komfortu un piekļaušanos ādai. Piemērotas
lietošanai kopā ar 3M saspiesta gaisa padeves sistēmu. Pieejami 3 korpusa
izmēri (S/M/L). Svars: 136 g.

30 €

27 €

Gāzes filtri ABE, pāris

Gāzes filtri A2, pāris

T6057&3m
Kastē 32 pāri. Vienā iepakojumā 4 pāri.
Piemēroti kombinēto organisko, neorganisko un skābes garaiņu filtrēšanai.

T6055&3m
Organiskiem tvaikiem. Izstrādāti lietošanai kopā
ar 3M pilnas sejas maskām un pusmaskām.

2,90 €

2€
Vairāk par filtriem, respiratoriem un elpceļu
aizsardzībai nepieciešamo vaicā Stokker pārstāvim!

Respirators ar vārstu C 112 FFP2 NRD
TC112&3m
3M™ C100 sērijas putekļu respiratori nodrošina efektīvu elpceļu
aizsardzību vidē, kur strādnieki saskaras ar putekļu un negaistošām
šķidrumu daļiņām. Standarta apaļā forma ar deguna saiti un divām
lentēm. Ilgmūžīgs, nezaudē formu. Efektīva aizsardzība pret smalkām
putekļu daļiņām. Efektīvs elpošanas vārsts vieglai elpošanai mitrā un
karstā vidē un/vai veicot fiziski smagu darbu. Iepakojumā 10 gab.

1€

0,85 €

12 €

9,60 €

14 €

10,80€

Respirators FFP2S ar vārstu, mīkstu blīvi un
ozonu

Elpceļu aizsardzības sistēma
Versaflo

T9928&3m
Piemērots metināšanas darbiem. Putekļu respirators, kuram
nav vajadzīga apkope. Pasargā no smalkiem putekļiem,
eļļas garaiņiem, ūdens tvaikiem un metāla garaiņiem.
3M Cool-Flow vārsts novērš sakaršanu, nodrošina ērtu
aizsardzību arī karstā un mitrā vidē.

TR619E&3m
Turbo motorizētā, gaisu filtrējošā respiratora sākuma
komplekts: TR-602E Turbo, A2P filtrs, filtra pārsegs, pirms-filtru (x10),
dzirksteļu slāpētājs (x2), tīrīšanas josta, augstas veiktspējas akumulators,
akumulatora lādēšanas komplekts, BT-30 garumā pielāgojamā elpošanas
caurule un gaisa plūsmas rādītājs.
Atbilst EN 12941 Kategorijām TH2
vai TH3, atkarībā
no apstākļiem.

9€

5,50 €

-35%

1699 €

1099€
Cenas norādītas ar PVN.
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Sargā savas rokas

Ziemas cimdi, Spandex, HiViz, Mech-Traffic
5761_10&gpro
Mech Traffic ir ziemas cimdi lietotājiem, kam nepieciešami
vislabākās kvalitātes materiāli un komforts. Cimdiem ir
gan Thinsulate odere, lai uzturētu, rokas siltas, gan Hipora
slānis, kas pasargā no mitruma un ļauj sviedriem iztvaikot
uz āru. Veidota no mīkstas, bet izturīgas kazādas. Piemērots
ziemas darbiem, nodrošinot labu pirkstu saķeri. Pirkstgali ir
nostiprināti. Ūdens necaurlaidīgi un
likras aizmugure.
12 pāri iepakojumā,
120 pāri komplektā. Izmēri 8-11.
Kategorija 2 EN511: 1 2 0
EN388: 3 1 1 2

Augstas redzamības krāsa un atstarojošās
svītras ļauj būt redzamiem pat tumsā

Pieskāriena funkcija
tālrunim un planšetēm

19,90 €

16,90€

PĒRC

E-VEIKALĀ

stokker.lv

Augstas kvalitātes spandex
membrānas aizsardzībai pret
ūdeni un vēju

3M thinsulate 40g odere nodrošina siltumu
pat aukstākajā laikā

Cimdi Black Star, Spandex

Cimdi Snow Grip

Vinila putu cimdi Ice Grip

5262_10&gpro
Black Star ir zvaigzne starp ziemas cimdiem! Izcila saķere ar lieliskām
izolācijas īpašībām. Materiālu izvēles ziņā nav kompromisu.
Īpašības: vēja un ūdens izturīgi, elastīgi, atstarojošs elements uz delnas.
Japānas poliuretāns un likra. HIPORA odere, kas aizsargā no mitruma
iekļūšanas iekšā, kamēr ļauj rokai elpot un izvada sviedrus. 12 pāri
iepakojumā, 120 pāri komplektā. Izmēri 7-11.
Kategorija 2
EN511: 1 X X EN388: 3 2 1 1

5619_10&gpro
Dubults lateksa slānis ar siltu iekšu. Nodrošina labu saķeri slapjos un
aukstos apstākļos. Izcili piemērota celtniekiem, kam nepieciešams
komforts slapjos apstākļos. ¾ pārklājums, kas nodrošina
ūdens necaurlaidību. 12 pāri iepakojumā,
120 pāri komplektā. Izmēri 8-12.
Kategorija 2
EN511: 0 1 1
EN388: 1 2 4 1

5618_10&gpro
Ice Grip cimdi nodrošina maksimālu saķeri arī aukstos laikapstākļos.
Bez silikona. Materiāls: vinila putas.
Iepakojums: 12 pāri iepakojumā,
120 pāri vienā kastē.
Izmēri: 9 - 11.

16 €

13,90€

5,90 €

4,90 €

6€

5€

Kazādas cimdi

Ziemas cimdi, melni ar pelēku

Cimdi Grips WARM

252_10&other
Cimdi dažādu darbu veikšanai.
Regulējama aproce ar līplenti.
Plaukstas daļa, pirkstu gali un rādītājpirksts no kazādas.
Virsmas un aproces materiāls - kokvilna.
Iepakojumā 12 pāri. Kastē - 120 pāri.
Izmēri: 8 - 12.

350_10&other
Plaukstas daļa un rādītājpirksts no sintētiska materiāla.
Netīrumus un ūdeni atgrūdošs neilona pārklājums.
Virspuse ar gumiju. Lieliski noder, veicot dažādus
darbus ziemā un aukstumā.
Iepakojumā 12 pāri, kastē - 120 pāri.
Izmēri: 8 - 11.

5603_10&gpro
Grips Warm is īpaši piemēroti ziemeļu klimatam.
Labs kompromiss starp labāku saķeri un siltumu.
Īpašības: pavājināts nitrils iekšējā rokā ar labu pirkstgalu saķeri.
Plaukstas materiāls: nitrils.
12 pāri iepakojumā, 120 pāri komplektā.
Izmēri 6-11.
Kategorija 2
EN388: 3 1 3 1

3,30 €

2,50 €
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Mīksta un ērta plauksta
no kazas ādas

Hipora materiāls paaugstinātai
ūdens izturībai, elpojamībai un
aizsardzībai pret vēju. Tas viss
nodrošina vienmērīgu temperatūru
cimda iekšpusē

2,90 €

2,30 €

3,30 €

Cenas norādītas ar PVN.

"100% izcila ērtība" kvalitātes zīme uz darba apģērba un darba apaviem

Sargā savas rokas

Cimdi metinātājiem
Glovespro MIG

5620_10&gpro
Gloves Pro piedāvā vienus no labākajiem, izturīgākajiem un
ērtākajiem cimdiem MIG metināšanai, kas izgatavoti no īpaši
mīksta, kvalitatīva un karstumizturīga materiāla. Visas vīles ir
nošūtas ar Kevlar diegu.
CE II kategorija, EN388 2111, EN407, EN12477 A tips 413x4x,
EN420.
Izmēri 10-11.

GlovesPro

ĒRTI un IZTURĪGI darba cimdi
tikai Stokker centros!

7,70 €

5,90 €
Darba cimdi
215_10&other
Iepakojumā 12 pāri. Plaukstas daļa, rādītājpirksts,
pirkstu gali un īkšķis no cūkādas. Virsmas materiāls kokvilna. Elastīga, regulējama aproce ar līplenti.
Izmēri 7 - 12.

Kazādas cimdi, gumijota virspuse

-31%

2,60 €

1,79 €

3006_10&other
Īpaši augstas kvalitātes kazādas cimdi. Gumijas
virsma uzlabo valkātāja komfortu un nodrošina
papildus aizsardzību, nezaudējot elastību. Aproces
mala citā krāsā (katram izmēram sava krāsa).
Izmēri 8 - 12.

Sintētiski darba cimdi nr. 300

-39%

4,40 €

2,69 €

300_10&other
Plaukstas daļa un rādītājpirksts no
sintētiskās ādas.
Virsmas materiāls - neilons.
Aproces virsmas daļā iešūta
elastīga gumija.
Iepakojumā 12 pāri, kastē 240.
Izmēri: 7 - 11.

1,90 €

1,49 €

Cimdi Grips AIR ar poliuretāna plaukstu

Cimdi montāžas darbu veikšanai Black Japan

Cimdi Cut Thin 3

5608_10&gpro
Viegli un elpojoši likras materiāla cimdi. Lieliska saķere. Plaukstas virsma
izgatavota no likras. Plāni un ērti. Materiāls: poliuretānā iegremdēta likra.
Kategorija II EN388 4 1 3 1.
Izmēri: 7 - 11.

5290_10&gpro
Cimdi no īpaši izturīga un elastīga materiāla ar papildu stiprinājumiem
pirkstu daļā. Līplentes aizdare atvieglo to uzvilkšanu un novilkšanu. Īpaši
piemēroti montāžas darbu veikšanai. Pastiprināta pirkstu daļa, lieliska saķere,
pieguļoši, izgatavoti no augstākās kvalitātes materiāla, sviedrus absorbējošs
īkšķis, elpojoši. Izmēri: 8 - 11.

5614_10&gpro
Cut Thin 3 ir īpaši plāni cimdi ar 3. līmeņa aizsardzību
pret sagriešanos (B). Cimdi ir ļoti ērti un neierobežo
rokas kustības. Īpaši pastiprināts īkšķis lielākai izturībai
un vieglākai satveršanai. EN388:2016 4342B
Izmēri 9-11.

1,50 €

1,25 €
Cimdi Red 1
5634_10&gpro
Red One (1) ir jaunākais modelis no Red cimdu sērijas. Montāžas cimdi, kas
izgatavoti no izturīga poliuretāna un nodrošina teicamu satveršanu. Cimda
virspuse izgatavota no elastīga poliestera/neilona materiāla, tāpēc tas
nevainojami pieguļ plaukstai un sniedz komforta sajūtu. Ar šiem cimdiem
var lietot skārienjutīgas ierīces.
Izmēri 7 - 11.

5€

3,90 €

14 €

9,90 €
Finite® Orange HD nitrila vienreizlietojamie
cimdi, 90 gab./iepak.

5870_10&gpro
Atbilst Eiropas standartam EN374, nodrošinot efektīvu aizsardzību pret
eļļām, skābēm un citām ķīmiskām vielām. Tiem ir unikāla dimanta satvēriena
dizains, kas uzlabo veiktspēju un nodrošina izcilu saķeri. Veidoti no izcilas
kombinācijas, nodrošinot īpaši labu izturību pret plīsumiem un caurumiem,
taču tajā pašā laikā ir mīksti un elastīgi. Labas ķīmiskās un mehāniskās
īpašības.
Kategorija 1 EN1186 EN374-3
AQL reitings 1.5.
EN374-2

19,90 €

16,90€

-30%

6€

4,20 €
Black Nitrile™ vienreizlietojamie nitrila cimdi
100 gab./iepak.
5869_10&gpro
AQL reitings 1.5 un atbilst Medicīnas standartam EN455 Kategorija I. Augstas
kvalitātes nitrila sintētiskā gumija, kas tiek izmantota šo cimdu ražošanā, ir
īpaši mīksta ar uzlabotu
elastīgumu un tausti, taču tie
joprojām ir izturīgi.
EN455. EN1186.
EN374-3. EN374-2.
Izmēri: 7 - 10.

9,90 €

8,90 €
Cenas norādītas ar PVN.

nozīmē, ka tiek garantēta visaugstākā kvalitāte un komforts.
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