R U H Á Z AT
FORMA-, MUNKARUHA ÉS
LÁBBELI KATALÓGUS

A 2011-ben, a Kormány által létrehozott Központi Ellátó Szerv olyan zárt
piaci rendszert teremtett meg, melyben a bv. gazdasági társaságok nem
csak a fogvatartotti foglalkoztatást és általa a büntetés-végrehajtási
szervezet önellátóvá, önfenntartóvá válását teremtették meg, hanem
minőségi és megbízható piaci szereplővé is váltak.
A Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága által jegyzett
ÁLLAMI PARTNER védjegy használatára a Bv. Holding vállalatcsoport
mindegyik tagja jogosult, mint a fogvatartottak kötelező foglalkoztatása
közfeladat ellátására létrehozott, 100%-ban állami tulajdonú társaságok.
A védjegy a minőség, a biztonság és a megbízhatóság szimbóluma,
és egyben kifejezi a magyar nemzetgazdaság fejlődésében az állami
szerepvállalás iránti elkötelezettséget is. Átlátható és egyértelmű
szabályok mentén találkozik a kereslet és a kínálat, amely hosszú távú
és minden résztvevő megelégedettségét szolgáló üzleti kapcsolatok
kialakítását teszi lehetővé.
Formaruhákat, munkaruhákat és lábbeliket bemutató katalógusunkban
a Bv. Holding Kft. és az Ipoly Cipőgyár Kft. termékeit mutatjuk be.

A Bv. Holding Korlátolt Felelősségű Társaság a 10 bv. gazdasági társaságból álló
Bv. Holding elismert vállalatcsoport Uralkodó Tagja. E szerepéből fakadóan
központi feladata a vállalatcsoport működésének összehangolása, az Ellenőrzött
Társaságok feletti átruházott tulajdonosi jogok és kötelezettségek gyakorlásával
az egységes üzleti koncepció megvalósítása elsődlegesen annak érdekében,
hogy tevékenységük a fogvatartottak kötelező foglalkoztatását a legteljesebb
mértékben támogassa.
2015-ben a Bv. Holding Kft., mint önálló gazdasági társaság megalapításának
igényét a rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai egyenruházattal
történő ellátásának központi feladata hívta életre. Társaságunk egyik kiemelt
területeként folyamatosan fejleszti ennek feltételeit, amely részeként a Rózsa utcai
telephelyen egy modern, a kedvezményezetti igényeknek megfelelő egyenruházati
boltot üzemeltetünk, illetve lépést tartva a kor elvárásaival megkezdtük a
webáruházunk fejlesztését.
Cégünk portfóliója folyamatosan bővül, így mára a kiemelt feladatainkhoz
tartozik a fogvatartottak részére történő zártláncú csomagküldéssel kapcsolatos
tevékenység koordinálása, valamint a déli határvédelemmel összefüggő műszakikarbantartási feladatok ellátása is. Jelentős szerepet vállalunk továbbá
a fogvatartottak építőipari szakirányú munkáltatásában is, a büntetés-végrehajtási
szervezet belső ellátás keretében megvalósuló építőipari beruházásainak
megvalósítása útján.
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2020. szeptember 1. fordulópont volt társaságunk életében, mivel a tulajdonosi
döntés értelmében az Adorján-Tex Konfekcióipari és Kereskedelmi Kft. és a “BUFA”
Budapesti Faipari Termelő és Kereskedelmi Kft. beolvadt a Bv. Holding Kft.-be.
A jogelőd vállalatok teljes tevékenységi körét átvettük, így cégünk a piac
egyik meghatározó szereplőjévé vált a munka-, védő- és egyenruházati,
egészségügyi termékek (köztük egyszer használatos steril és nem steril
védőeszközök) gyártásában, valamint a faipari (laminált iroda- és konyhabútorok)
termelővállalatok között is. Mindezek mellett nyílászáró üzemet is működtetünk,
ahol korszerű technológiával állítunk elő fa- és műanyag ablakokat.
Társaságunk elsődleges célkitűzése az ügyfelek magas színvonalú kiszolgálása, az
ehhez szükséges folyamatos innováció és eredményes gazdálkodás megvalósítása
a modernizáció és a fogvatartotti foglalkoztatás, mint reintegrációs eszköz
összhangjának optimalizálásával.

Bv. Holding Kft. elérhetősége
Székhely: 1108 Budapest,
Venyige utca 1-3.
Központi telefon: +36-1-301-8461
NTG: 200-3501
E-mail: bvholdingkft@bvholdingkft.hu
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Egyenruházati bolt
Cím: 1064 Budapest, Rózsa utca 75-79.
Telefon: +36-1-301-8285
Mobil: +36-30/847-2997
NTG: 0391-200-3531
E-mail: hold-bolt@bv.gov.hu
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EGÉSZSÉGÜGYI
RUHÁZAT
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KARCSÚSÍTOTT
NŐI TUNIKA
Elegáns női tunika
rátett zsebekkel,
hátoldalon gombokkal
záródó szűkítőpánttal.
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ASSZIMETRIKUS
NŐI TUNIKA
Karcsúsított női tunika
aszimmetrikus záródással,
modern állógallérral,
oldalvarrásba helyezett
rejtett zsebbel.
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KARCSÚSÍTOTT BLÚZ
“A” vonalú háromnegyedes ujjú
női felső eleje közepén
ék alakú kivágással.
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NŐI
FELSŐ
“A” vonalú,
rövid ujjú felső,
V kivágással,
diszítő gombolópánttal.
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RÖVID NŐI KÖPENY

HOSSZÚ NŐI KÖPENY

Elején gombbal záródó
rövid köpeny, zsebek szélén
elütő színű díszítő csíkkal.

Elején gombbal záródó
hosszú köpeny, galléron
és eleje közepén elütő színű
díszítő rátéttel.
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FEHÉR FÉRFI
KÖPENY

FEHÉR FÉRFI
KÖPENY

Hosszított fazonú
orvosi köpeny,
elejerészén rátett zsebekkel,
hátarészén állítható
gombolópánttal.

Zakó fazonú,
rövid állású
orvosi köpeny.
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ORVOSI SZETT
Ing – Egyenes vonalú,
rövid ujjú, gombbal
záródó fehér ing.
Nadrág – Egyenes szárú
nadrág, a derékrész mindkét
oldalán gumírozott.

EGÉSZSÉGÜGYI
SZETT
Póló – Karcsúsított,
elején 5 gombbal záródó
rövid ujjú női piké póló.
Nadrág – Egyenes szárú
nadrág, a derékrész
körben gumírozott.
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NŐI MŰTŐS RUHA
Háromnegyedes ujjú,
egyenes vonalú,
hosszú ruha,
alján két oldalt
hasítékkal.
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MŰTŐS KÖPENY
“A” vonalú, hosszú ujjú,
nyakán, derekán, ujján
megkötős rögzítéssel.
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H-TEX
RUHÁZAT
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FÉRFI ORVOSI SZETT
Nadrág – Egyenes vonalú nadrág
oldalán rátett zsebekkel, kényelmes,
részben gumírozott derékrésszel.
Köpeny – Egyenes szabású
hosszú ujjú, elöl patenttal záródó
állógalléros köpeny.
Ing – Rövid ujjú férfi,
eleje pánttal záródó,
galléros ing.
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FEHÉR FÉRFI
KÖPENY
Zakó fazonú,
rövid állású
orvosi köpeny.
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FÉRFI SZAKDOLGOZÓI SZETT
Nadrág – Egyenes vonalú nadrág oldalán
rátett zsebekkel, kényelmes, részben
gumírozott derékrésszel.
Köpeny – Rövid állású ingfazonú, elöl
patenttal záródó, állógalléros férfi köpeny.
Póló – Egyenes szabású galléros piké
póló, elöl három gombbal záródik.
Polár – Hosszú ujjú, magas állású,
visszahajtható galléros, elöl zippzáros
polár kabát.
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NŐI ORVOSI SZETT
Köpeny – Hosszú ujjú,
elöl patenttal záródó köpeny,
aszimmetrikus nyakmegoldással.
Nadrág – Farmerfazonú nadrág,
derekán részben gumirozott
megoldással.
Póló – Karcsúsított,
a test vonalát követő,
galléros piké póló.
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NŐI SZAKDOLGOZÓI
SZETT
Tunika – Rövid ujjú, elején patenttal
záródó “A” vonalú tunika.
Póló – Karcsúsított, a test vonalát követő,
galléros piké póló.
Nadrág – Egyenes fazonú, derekán körben
gumis női nadrág oldalán zsebekkel.
Polár – Hosszú ujjú, magas állású,
visszahajtható galléros, elöl zippzáros
polár kabát.
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MUNKARUHÁZAT
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Szakács kabát
Kétsoros gombolású,
hosszú ujjú,
állógalléros kabát.
Szakács nadrág
Egyenes vonalú
derékpántos nadrág.
Mindkét oldalon svédzseb.
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HÁROMRÉSZES
MUNKARUHA
Munkakabát

Praktikus zsebekkel ellátott,
elején húzózárral záródó
állógalléros kabát.
Mindkét ujján fényvisszaverő csík
biztosítja a láthatóságot.

Munkanadrág

Egyenes vonalú többzsebes
nadrág, díszítő csíkokkal,
külső oldalán fényvisszaverő
csíkkal.

Póló

Elején három gombbal
záródó, galléros,
rövid ujjú férfi póló.
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HÁROMRÉSZES
MUNKARUHA SZETT
KANTÁRRAL
Munkakabát

Elején húzózárral záródó állógalléros kabát
alsórészén ívelt rátett zsebbel.
Mellrészen tépőzárral záródó zsebek és elején,
hátán fényvisszaverő és díszítő paszpollal.

Munkanadrág

Elején szerszámok elhelyezésére
is alkalmas többfunkciós zsebekkel, oldalán
2 db karabinerrel, amelyhez opcionális
kiegészítők csatlakoztathatók. Övpántjához
igény esetén gumi kantár rögzíthető.

Póló

Elején két gombbal záródó,
galléros rövid ujjú férfi póló.
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HÁROMRÉSZES
MUNKARUHA SZETT
FÉNYVISSZAVERŐVEL
Munkakabát

Elején húzózárral záródó
állógalléros kabát rátett zsebekkel.
Mell- és hátrészén széles
fényvisszaverő csíkkal.

Munkanadrág

Egyenes vonalú,
derekas munkanadrág,
többzsebes megoldással,
elején és hátán fényvisszaverő
csíkokkal kiegészítve.

Póló

Elején két gombbal záródó,
galléros rövid ujjú férfi póló.
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KÉTRÉSZES
MUNKARUHA SZETT
SZABÁSVONALLAL
Munkakabát

Elején húzózárral záródó állógalléros
kabát, szabásvonalba helyezett alsó
zsebekkel. Mellrészen tépőzárral
záródó bőséghajtással készült zseb.
A kabát alja bősége két oldalon
tépőzárral szabályozható.

Munkanadrág

Egyenes vonalú, derekas
munkanadrág, szárán tépőzárral
záródó zsebekkel.
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DEREKAS NADRÁG
Munkanadrág

Egyenes vonalú, derekas
munkanadrág, többzsebes
megoldással, hátán emelt,
ívelt derékrésszel, két oldalán
gumírozással készült.

Póló

Elején két gombbal záródó,
galléros rövid ujjú férfi póló.
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HÁROMRÉSZES
MUNKARUHA SZETT
MELLÉNNYEL
Munkakabát

Állógalléros, elején húzózárral
záródó kabát, praktikus zsebekkel
és fényvisszaverő csíkokkal.

Nadrág

Egyenes vonalú derekas nadrág,
elején és oldalán rátett zsebekkel.

Póló

Elején két gombbal záródó,
galléros rövid ujjú férfi póló.

Mellény

Elején húzózárral záródó,
steppelt átmeneti mellény,
szabásvonalba helyezett zsebekkel.
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ÜGYFÉLSZOLGÁLATI
RUHÁZAT
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KLASSZIKUS
FÉRFI ÖLTÖNY
Zakó

Két gombbal záródó,
klasszikus férfi zakó,
kétoldali hasítékkal.

Nadrág

Elegáns megjelenésű,
enyhén szűkülő szárral.

FÉRFI ING
Enyhén karcsúsított,
hosszú ujjú férfi ing,
elütő színű gallérral
és gombolópánttal.

54|

|55

KLASSZIKUS
NŐI KOSZTÜM
Kosztümkabát

Két gombbal záródó,
karcsúsított női blézer,
hátán enyhén hosszított
fazonnal.

Szoknya

Elegáns női szoknya,
karcsúsított ceruza fazonú,
hátközépen hasítékkal.
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KLASSZIKUS
FÉRFI KABÁT
Kabát

Röviditett fazonú,
dupla gombsorral és
övvel záródó ballonkabát,
amely igény szerint béléssel
kiegészíthető.

Nadrág

Farmer fazonú,
enyhén szűkülő szárú,
sportosan elegáns nadrág.
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KLASSZIKUS
NŐI KOSZTÜM
Kosztümkabát

Klasszikus, két gombbal záródó,
karcsúsított kosztümkabát.

Szoknya

Klasszikus fazonú szoknya,
térd fölött végződő hosszúsággal,
hátközépen hasítékkal.
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ELEGÁNS
MEGJELENÉSŰ,
IRODAI VAGY
ÜGYFÉLSZOLGÁLATI
NŐI RUHÁZAT
Blúz

Test vonalát követő karcsúsított
blúz, mellrészen ráncolt
megoldással.

Nadrág

Chino fazonú nadrág elsztikus
anyagból, szárán hasítékkal.

Szürke kabát

Csinos, karcsúsított fazonú
átmeneti stebbelt kabát.

Laptop táska

Kabát anyagával harmonizáló
laptop táska, praktikus zsebekkel.
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KLASSZIKUS
NŐI RUHA
Ujjatlan női ruha,
testhezálló szabással,
hátán rejtett húzózárral
és hasítékkal.

KLASSZIKUS
FÉRFI ÖLTÖNY
Zakó

Két gombbal záródó,
klasszikus férfi zakó,
kétoldali hasítékkal,
modern keskeny kihajtóval.

Nadrág

Elegáns megjelenésű,
enyhén szűkülő szárral.
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ÜGYFÉLSZOLGÁLATI
NŐI VISELET
Elegáns megjelenésű, irodai vagy
ügyfélszolgálati női ruházat.

Póló

Karcsúsított, elején 5 gombbal
záródó rövid ujjú női póló.

Szoknya

Klasszikus fazonú szoknya,
térd fölött végződő hosszúsággal,
hátközépen hasítékkal.
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L Á B B ELI K
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Az 1954-ben alakult Ipoly Cipőgyár Kft. fő profilját kezdetektől fogva a lábbeligyártás
képezi. Társaságunk központi telephelye Nógrád megyében, a Budapesttől mintegy
70 km-re lévő balassagyarmati határvárosban van.
Jelenleg a vállalkozás termékszerkezetét, nagyságrendjét, tulajdonformáját egységben
tekintve piacvezető a hazai cipőiparban. Ennek megőrzése érdekében folyamatos
fejlesztéssel, aktív és figyelmes piaci munkával áll tisztelt vevői és a kedves érdeklődők
rendelkezésére. Az éves szinten 160 ezer pár körüli kapacitással rendelkező társaság
termékei az egész országban ismertek és keresettek. A társaságnál döntően korszerű
poliuretán direktfröccsöntött technológiával gyártott munkavédelmi, egyen- és forma
lábbelik készülnek.
Műszaki fejlesztések eredményeként Magyarországon egyedülálló PU/Gumi
talpszerkezet előállítására alkalmas technológia került bevezetésre az Ipoly Cipőgyár
Kft.-nél. 2013-ban megkezdtük a minősített munkavédelmi kesztyűk, és döntően
rendészeti igények szerinti bőr termékek gyártását.
Balassagyarmati egységünk mellett a Heves Megyei Büntetés-végrehajtási Intézetben,
Egerben és Almáskamaráson fióktelepeket üzemeltetünk, ahol a lábbelik mellett
munkavédelmi kesztyűk, övek, tokok és más bőráruk is készülnek.

Az Ipoly Cipőgyár Kft. elérhetősége
2660 Balassagyarmat, Madách u. 2.
Tel/Fax: (35) 501-279, (35) 501-278 / e-mail: ertvez@ipolycipo.hu
Honlap: www.ipolycipo.hu / webshop.ipolycipo.hu

A cég az üzleti életben kiszámítható és hosszútávra tekintő partneri kapcsolatokra
törekszik. Az MSZ EN ISO 9001 szabványnak és a NATO AQAP 2110 normatívának
megfelelő minőségirányítási rendszerek szerint működő társaság a vevők gyors
és rugalmas kiszolgálása érdekében a hazai piacon egyedülálló anyag és készáru
készletekkel várja vásárlóit.
Szélesebb körű modellválaszték megismerése céljából kérjük, látogassa meg
webshopunkat, és kérje munkatársaink szakszerű tájékoztatását.
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EGYEN- ÉS
FORMALÁBBELIK
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Modell 210m
Zárt kéregrész,
sarok energiafelvevő képesség.
Antisztatikus, olajálló,
csúszásgátló talp.
Száraz körülmények közötti
munkavégzésre ajánlott.
Fekete színben.
Méret: 36-49

Unique Modell FBŐ 437 nyári
Zárt kéregrész,
sarok energiafelvevő képesség.
Antisztatikus, olajálló, csúszásgátló talp.
Száraz körülmények közötti
munkavégzésre ajánlott.
Fekete színben. Méret: 37-47

Unique Modell FBŐ 436
Zárt kéregrész,
sarok energiafelvevő képesség.
Antisztatikus, olajálló, csúszásgátló talp.
A felsőbőr a megadott értékhatárig vízzel
szembeni ellenállást biztosít, nedves
(de nem vizes) körülmények
közötti munkavégzésre is ajánlott.
Fekete színben.
Méret: 37-47
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Unique Modell 3341-211
Zárt kéregrész,
sarok energiafelvevő képesség.
Antisztatikus, olajálló, csúszásgátló talp.
Száraz körülmények közötti
munkavégzésre ajánlott.
Fekete színben. Méret: 36-49
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Unique Modell 211 és 212
Zárt kéregrész, sarok energiafelvevő képesség.
Antisztatikus, olajálló, csúszásgátló talp.
A felsőbőr a megadott értékhatárig vízzel szembeni
ellenállást biztosít, nedves (de nem vizes)
körülmények közötti munkavégzésre is ajánlott.
Fekete színben.
Méret: 36-49
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ESD LÁBBELIK
ESD Modell 310 B
Zárt kéregrész, sarok energiafelvevő képesség.
Olajálló, csúszásgátló talp. ESD elleni védelem.
Acél orrmerevítővel, száraz körülmények közötti
munkavégzésre ajánlott. Szín: fekete, fehér
Méret: 36-48
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ESD Modell 281
Zárt kéregrész,
sarok energiafelvevő képesség.
ESD elleni védelem,
olajálló, csúszásgátló talp.
Méret: 36-48
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ESD Modell
415B és 418B
Csúszásgátló talp.
ESD elleni védelem.
Száraz körülmények közötti
munkavégzésre ajánlott.
Fehér színben
Méret: 35-49
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ESD Modell 311B
Zárt kéregrész,
sarok energiafelvevő képesség.
Olajálló, csúszásgátló talp.
ESD elleni védelem.
Acél orrmerevítő nélkül.
Száraz körülmények közötti
munkavégzésre ajánlott.
Szín: fekete, fehér
Méret: 36-48
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ESD Modell 401
Zárt kéregrész, sarok energiafelvevő képesség.
Olajálló, csúszásgátló talp.
Acél orrmerevítő. ESD elleni védelem.
Textil felsőrésszel.
Száraz körülmények közötti munkavégzésre ajánlott.
Méret: 36-48
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ESD Modell 315
Zárt kéregrész,
sarok energiafelvevő képesség.
ESD elleni védelem, olajálló,
csúszásgátló talp.
Acél orrmerevítővel.
Méret: 36-48

ESD Modell 1488E
Zárt kéregrész, sarok energiafelvevő képesség.
Olajálló, csúszásgátló talp.
ESD elleni védelem. Acél orrmerevítővel.
Száraz körülmények közötti
munkavégzésre ajánlott.
Szín: fekete. Méret: 36-48
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VILLAMOS HATÁSOK
ELLEN VÉDŐ LÁBBELIK
A védőlábbelik 1000 V-os,
villamos hálózaton, vagy berendezéseken
végzett munkánál védelmet biztosítanak
áramütés, talpátszúrás, elcsúszás veszélye
ellen. A védőlábbelik vízállóak,
a talp anyaga olajálló.

Electrix Modell 660V és 661V
Olajálló, csúszásgátló talp.
Acél talplemez. Vízálló.
1000 V-ig szigetel.
Fekete színben.
Méret: 39-47

Electrix Modell 662V
Olajálló, csúszásgátló talp.
Acél talplemez. Vízálló.
1000 V-ig szigetel.
Fekete színben.
Méret: 39-47
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ÁTSZÚRÁS ELLEN VÉDŐ
LÁBBELIK

Titanium Modell 800B
Védelmi fokozat: S3, M, SRC
Zárt kéregrész, antisztatikus,
sarok energiafelvevő képesség.
Acélorrmerevítő. Acél talplemez.
Antisztatikus, olajálló, csúszásgátló
talp. Lábfejvédelem. A felsőbőr
a megadott értékhatárig vízzel
szembeni ellenállást biztosít,
nedves (de nem vizes) körülmények
közötti munkavégzésre is ajánlott.
Fekete színben.
Méret: 36-48

Titanium Modell 406
Zárt kéregrész, antisztatikus, sarok energiafelvevő képesség.
Acél orrmerevítő. Acél talplemez. Antisztatikus, olajálló,
csúszásgátló talp. 406B: orrborítékos acélorr, átszúrásmentes
textillel. A felsőbőr a megadott értékhatárig vízzel szembeni
ellenállást biztosít, nedves (de nem vizes) körülmények
közötti munkavégzésre is ajánlott. Fekete színben.
Méret: 36-48
Titanium Modell 587B
Zárt kéregrész, antisztatikus,
sarok energiafelvevő képesség.
Acél orrmerevítő. Acél talplemez.
Antisztatikus, olajálló, csúszásgátló talp.
Száraz körülmények közötti
munkavégzésre ajánlott.
Fekete színben.
Méret: 36-48
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Titanium Modell 712
Zárt kéregrész, antisztatikus, sarok
energiafelvevő képesség.
Acél orrmerevítő. Acél talplemez.
Antisztatikus, olajálló,
csúszásgátló talp. Fekete színben.
Méret: 36-48
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Titanium Modell 712B
Zárt kéregrész, antisztatikus,
sarok energiafelvevő képesség.
Acél orrmerevítő. Acél talplemez.
Antisztatikus, olajálló, csúszásgátló talp.
Orrborítékos acélorr, átszúrásmentes textillel.
A felsőbőr a megadott értékhatárig vízzel
szembeni ellenállást biztosít, nedves
(de nem vizes) körülmények közötti
munkavégzésre is ajánlott.
Fekete színben. Méret: 36-48

Titanium Modell 1474D
Zárt kéregrész, antisztatikus,
sarok energiafelvevő képesség.
Acélorrmerevítő. Acél talplemez.
Antisztatikus, olajálló, csúszásgátló talp.
Hideg elleni védelem.
A felsőbőr a megadott értékhatárig
vízzel szembeni ellenállást biztosít,
nedves (de nem vizes) körülmények
közötti munkavégzésre is ajánlott.
Fekete színben. Méret: 36-48
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BIZTONSÁGI ÉS
MUNKALÁBBELIK
Safe+Modell 596 és 597
Zárt kéregrész, antisztatikus,
sarok energiafelvevő képesség.
Olajálló, csúszásgátló talp.
Acél orrmerevítővel.
Száraz körülmények közötti
munkavégzésre ajánlott.
Méret: 36-48
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Safe+Modell 403 és 404
Zárt kéregrész, sarok energiafelvevő képesség.
Antisztatikus, olajálló, csúszásgátló talp.
403: Acél orrmerevítővel.
404: Acél orrmerevítő nélkül.
A felsőbőr a megadott értékhatárig
vízzel szembeni ellenállást biztosít,
nedves (de nem vizes) körülmények
közötti munkavégzésre is ajánlott.
Fehér és fekete színben.
Méret: 36-48
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Safe+Modell 310 és 310C-01
Zárt kéregrész, sarok energiafelvevő képesség.
Antisztatikus, olajálló, csúszásgátló talp.
Acélorr, átszúrásmentes textillel.
Száraz körülmények közötti
munkavégzésre ajánlott.
Fehér és fekete színben.
Méret: 36-48
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Safe + Modell 311F
Zárt kéregrész, sarok energiafelvevő képesség.
Antisztatikus, olajálló, csúszásgátló talp.
Acél orrmerevítő nélkül, átszúrásmentes textillel.
Száraz körülmények közötti munkavégzésre ajánlott.
Fehér és fekete színben.
Méret: 36-48
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Safe+Modell 713 és 714
Zárt kéregrész, antisztatikus, sarok energiafelvevő képesség.
Antisztatikus, olajálló, csúszásgátló talp.
713: Acél orrmerevítővel, 714: Acél orrmerevítő nélkül.
A felsőbőr a megadott értékhatárig vízzel szembeni
ellenállást biztosít, nedves (de nem vizes) körülmények
közötti munkavégzésre is ajánlott.
Fehér és fekete színben.
Méret: 36-48
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Safe+Modell 2019.36
Zárt kéregrész, antisztatikus,
sarok energiafelvevő képesség.
Antisztatikus, olajálló, csúszásgátló talp.
Acél orrmerevítővel.
Száraz körülmények közötti
munkavégzésre ajánlott.
Méret: 36-48

Safe+Modell 2020.01
Zárt kéregrész, antisztatikus,
sarok energiafelvevő képesség.
Olajálló, csúszásgátló talp.
Acél orrmerevítővel.
Száraz körülmények közötti
munkavégzésre ajánlott.
Méret: 36-48
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Safe+Modell 8211
Zárt kéregrész, antisztatikus,
sarok energiafelvevő képesség.
Antisztatikus, olajálló, csúszásgátló talp.
Acél orrmerevítő nélkül.
A felsőbőr a megadott értékhatárig
vízzel szembeni ellenállást biztosít,
nedves (de nem vizes) körülmények
közötti munkavégzésre is ajánlott.
Fekete színben. Méret: 39-47
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Safe+Modell 8212
Zárt kéregrész, antisztatikus,
sarok energiafelvevő képesség.
Antisztatikus, olajálló, csúszásgátló talp.
Acél orrmerevítővel.
A felsőbőr a megadott értékhatárig
vízzel szembeni ellenállást biztosít,
nedves (de nem vizes) körülmények
közötti munkavégzésre is ajánlott.
Fekete színben. Méret: 39-47
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Safe+Modell 588CI és 589CI
Zárt kéregrész, antisztatikus, sarok energiafelvevő képesség.
Antisztatikus, olajálló, csúszásgátló talp. Hideg elleni védelem.
588CI Acél orrmerevítővel. 589CI Acél orrmerevítő nélkül.
A felsőbőr a megadott értékhatárig vízzel szembeni ellenállást
biztosít, nedves (de nem vizes) körülmények közötti
munkavégzésre is ajánlott.
Méret: 36-48
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Safe+Modell 714
Zárt kéregrész, antisztatikus, sarok energiafelvevő képesség.
Antisztatikus, olajálló, csúszásgátló talp. Acél orrmerevítő nélkül.
A felsőbőr a megadott értékhatárig vízzel szembeni
ellenállást biztosít, nedves (de nem vizes) körülmények közötti
munkavégzésre is ajánlott. Fehér és fekete színben.
Méret: 36-48
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EGÉSZSÉGÜGYI
LÁBBELIK
Mediped Modell
414 és 414B
Nyílt kéregrész,
olajálló és csúszásgátló talp.
Rendkívül puha belső talprész.
Ragasztott talpszerkezet.
Könnyű és hajlékony modell.
Csak fehér színben.
Méret: 35-42
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Mediped Modell 613
és 613B férfi pántos klumpa
Nyílt kéregrész, olajálló és csúszásgátló talp.
Rendkívül puha belső talprész.
Ragasztott talpszerkezet.
Könnyű és hajlékony modell.
Csak fehér színben.
Méret: 35-42
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Mediped Modell 840 és 841
Védelmi fokozat: O1, FO, SRC
Zárt kéregrész, antisztatikus,
sarok energiafelvevő képesség
Olajálló és csúszásgátló talp.
Rendkívül puha belső talprész.
Varrott talpszerkezet.
Könnyű és hajlékony modell.
Méret: 36-41
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Mediped Modell 842
Védelmi fokozat: O1, FO, SRC
Zárt kéregrész, antisztatikus,
sarok energiafelvevő képesség
Olajálló és csúszásgátló talp.
Rendkívül puha belső talprész.
Varrott talpszerkezet.
Könnyű és hajlékony modell.
Méret: 36-41

Mediped Modell 850
Védelmi fokozat: O1, FO, SRC
Nyílt kéregrész, antisztatikus.
Olajálló és csúszásgátló talp
Rendkívül puha belső talprész.
Varrott talpszerkezet.
Könnyű és hajlékony modell.
Méret: 36-41
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