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MUNKARUHÁK 

Adler Malfini softshell mellény 
1444-1832-9956

Anyag: 94% poliészter, 6% 
elasztán - softshell; varrás: 100% 
poliészter, fleece. 

Hátrészen nagy, első zseben kis 
SOMMER logóval. 

2-régetű minőségi Adler softshell 
anyag, hosszított fazon. 
Cipzárral teljes hosszban, állvé-
dővel, és kontraszt elemekkel.
Alsó szegély elasztikus húzózsi-
nórral van ellátva a szabályoz-
hatóság érdekében.
A cipzáras zsebek az elválasztó 
varrásban esztétikusan elrejtve.
A belső polár bolyhosodás ellen 
kezelve. 
Az anyag az Öko-Tex® 100 ta-
núsítvánnyal rendelkezik.

Két tónusú  félcipzáros pulóver
3353-1158-9933

100% pamut, francia frottír, 
320gr/m2

Hátrészen nagy, mellkason zse-
ben kis SOMMER logóval. 

Blaklader termék. Pamut alap-
anyagból készült, fél cipzáros, 
két tómusú vastag pulóver, fe-
kete-piros színkombinációban. 
Kontrasztos színű belső gallér, 
vállrész  és cipzár. 
A pulóver belső része „szál-
csiszolt”, hogy elkényeztesse Önt 
puhaságával és kényelmes vise-
letet biztosítson. 
A pulóver derékrésze és a man-
dzsetták bordázott anyagból 
készültek. A tartósság érdekében 
erősített a vállvarrás. 
A vastag alapanyag miatt elsősor-
ban őszi-téli viseletként ajánljuk.

Vízálló dzseki
480-1977

100% poliészter, Oxford, laminált, 
vízálló 10 000 mm, szélálló, lélegző 
4000 g/m²/24H, 200g/m²

Hátrészen nagy, első zseben kis 
SOMMER logóval.

Blaklader termék. Airmesh bélés. 
Lélegző szél- és vízálló anyagból, 
belülről ragasztott varrások. Le-
vehető és állítható kapucni, hálós 
béléssel. 
Egyirányú, bontható műanyag 
cipzár. 
Két hasított mellkas zseb cipzárral. 
Első zseb cipzárral. 
Állítható szegély zsinórral. 
Állítható ujjvég, és belső-szíjrögzí-
tések. Fényvisszaverő csíkok.

SOMMER munkaruházat — Minőségi termékhez 
és minőségi munkához a minőségi munkaruha jár!

Üzemi nadrág sztreccs 
1444-1832-9956

63% poliészter, 33% pamut, 4% elasztolefin, 
twill 2/1, sztreccs, 245 g / m² 

Hátsó zseben SOMMER logóval.
A Blaklader karcmentes nadrágok kétirányú 
sztreccs anyagból készülnek, és rugalmas 
derékpánttal rendelkeznek a még kényelme-
sebb viselet érdekében. 
Rejtett funkciók: belső vonalzó-zseb, a cipzá-
ras biztonsági zseb és rejtett patentok.  
Ha érzékeny felületekkel rendelkező környe-
zetben dolgoznak ez a nadrág a tökéletes 
választás.
A fényvisszaverő elem extra láthatóságot biz-
tosít. Alkalmas ipari és szolgáltatási célokra. 
Megtartja a színét és alakját. Öko-Tex® 100 
tanúsítvánnyal rendelkezik. 

Munkás zubbony sztreccs  
4444-1832-9956

63% poliészter, 33% pamut, 4% elasztolefin, twill 2/1, 
sztreccs, 245 g / m²

Hátrészen nagy, első zseben kis SOMMER logóval.
A zubbony a Blaklader új, rugalmas munkaruházat-kollek-
ciójának része. Ipari mosásra alkalmas. Kialakítása „karc-
mentes”. Két irányban nyújló sztreccs anyagból készült a 
kényelem és a könnyű mozgás érdekében. 
A rejtett műanyag cipzár és patentok csökkentik az érzé-
keny felületek karcolásának kockázatát. A kabát ízléses 
fényvisszaverő díszítéssel rendelkezik, amely szükség ese-
tén extra láthatóságot biztosít. Alkalmas ipari és szolgál-
tatási célokra. Megtartja a színét és alakját. Az anyag az 
Öko-Tex® 100 tanúsítvánnyal rendelkezik.

nadrág hátsó 
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Sapka
S12178-00001

100% poliészter

Fekete /piros. 
SOMMER logóval. 
Mikroszálas anyagból. Időjárá-
sálló és formatartó. Méretre iga-
zítható.

Munkáskesztyű 
S10281-00001-6

Anyag: neoprén

Kézháton színes, piros-fehér-fe-
kete SOMMER logóval.

Robosztus, de rugalmas, szellőző 
anyag. Rátétes megerősítésekkel, 
kézfejnél neoprén védelemmel.
Mandzsetta tépőzáras, fűzőlyuk-
kal.

Galléros póló két színű
3324 1050 4699

60% pamut, 40% poliészter, piké, 
220 g / m²

Elegáns megjelenéshez, szolid 
fehér hímzett SOMMER logóval 
mellkason. Blaklader pólóing 
bordázott gallérral, megerősített 
nyak- és váll varratokkal. 
Szín- és formatartó kevertszálas 
anyagból. 
Könnyen párosítható a többi ru-
házattal.

Két tónusú környakas póló
3379-1042-9933

100% pamut 150gr/m2

Hátrészen nagy, mellkason zse-
ben kis SOMMER logóval. 
Hagyományos fazonú, környa-
kas, körkötött anyagú póló. 
Azoknak ajánljuk, akik ragasz-
kodnak a tiszta pamut alap-
anyaghoz. 
Ez a póló erősített váll- és nyak-
résszel készül, így különösen so-
káig megtartja formáját, jól bírja 
a használat és a sűrű mosások 
megpróbáltatásait, nem nyúlik. 
Igazi munkás póló, nem kell kí-
mélni, mégis tartós viselet lesz. 

Rövidnadrág
1447 1800 9900

65% poliészter, 35% pamut, twill, 240 g / m²

Hátsó zseben SOMMER logóval. 

Divatos és elegáns szabású Blaklader rövidnadrág kevert szálból. Két 
hasított oldalzseb, begombolható hátsó zseb, két zseb a nadrág láb-
szárán, telefon tartó zseb. A vékonyabb alapanyag lazább, könnyű 
nyári munkaviseletet biztosít meleg időben is. 
A kevert szálú anyag természetesen biztosítja, hogy a vékonyabb alap-
anyag ellenére a nadrág rendkívül ellenálló és hosszú életű legyen.

nadrág hátsó 



MUNKARUHÁZAT  2021MUNKARUHÁZAT 2021

Nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk. Terméktípus- és  árváltoztatás jogát fenntartjuk. Nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk. Terméktípus- és  árváltoztatás jogát fenntartjuk.6. www.sommer.eu www.sommer.eu 7.

MUNKAVÉDELMI LÁBBELIK KIEGÉSZÍTŐK

Blaklader öv
4003-0000-9900

Tökéletesen illeszkedő, rugalmas 
gumírozott heveder öv, sötétszürke, 
feliratozott.

Blaklader öv
4004-0000-9900

Tökéletesen illeszkedő, rugalmas 
gumírozott heveder öv, fekete.

Napszemüveg
S11747-00001

Praktikus, összecsukható nap-
szemüveg, rugalmas szár-
ral. Kis helyen elfér, csuklóra 
rögzíthető a feltekert szárral. 
UV400 és CE tanúsítvánnyal.

Albatros LIFT RED IMPULSE 
LOW ESD biztonsági cipő 
646600-45 

Védelem: üvegszálas és fémmen-
tes, rugalmas FAP®
Felső: kopásálló 3D-s textil és FIT-
FRAME®
Extra: ESD, fémmentes, különö-
sen könnyű, lélegző funkcionális 
bélés, kellemes párnázat és fe-
dőlap-párna, zárt porlap, ana-
tómiailag kialakított comfit® AIR 
Belső talp, TPU sarok, bokavéde-
lem, TPU lábujjvédő
Talp: DUAL.IMPULSE 300°C-ig 
hőálló, csúszásmentes gumi talp, 
az IMPULSE.FOAM® anyagból, 
két különböző sűrűség a kiváló 
párnázáshoz, stabilitáshoz és ké-
nyelemhez

Szín: fekete-piros (210) 
Méretek: 40 - 45 

PUMA biztonsági cipő 
Xelerate Knit Low S1P HRO SRC 
643070-47

Újonnan kifejlesztett üvegszálas kom-
pozit védelemmel. Könnyebb, mint a 
hagyományos acél betét, antimag-
netikus és hőszigetelő.  A 300 ° C-ig 
hőálló HRO gumi talp különböző 
formájú profil elemekkel biztosítja az 
optimális mobilitást és biztonságos 
kapcsolatot a talajjal. 
A sarok területén lévő ldCell elem 
nagyon könnyű, habosított EVA-ból 
készül, és elnyeli az ütéseket.
evercushion® BA A talp BreathAc-
tive anyaga elvezeti a nedvességet 
és antibakteriális bevonattal ellátott 
felső anyaggal kombinálva biztosítja 
a tökéletes láb klímát. Anatómiailag 
kialakított lábágy. EVA középtalp, 
SAFETY KNITTM anyag 

Szín: szürke-piros (210) 
Méretek: 40 - 45 
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