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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/425 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

Ο εξοπλισμός που χρησιμοποιείται για την παροχή προστασίας στην εργασία, εμπίπτει στο περιεχόμενο του Κανονισμού 2016/425 για τα Μέσα Ατομικής Προστασίας 
(ΜΑΠ). Ο Κανονισμός ψηφίστηκε στις 12 Φεβρουαρίου 2016 με μεταβατική περίοδο δύο ετών για τη συμμόρφωση και μετάβαση των χωρών μελών. 
Ορισμός ΜΑΠ: Εξοπλισμός σχεδιασμένος και κατασκευασμένος για να φοριέται ή να κρατείται από ένα άτομο για προστασία από έναν ή περισσότερους κινδύνους για την 
υγεία ή την ασφάλεια του εν λόγω προσώπου. Ένα εναλλάξιμο εξάρτημα ή ένα σύστημα σύνδεσης για εξοπλισμό είναι επίσης ΜΑΠ.

Κατηγορίες κινδύνου έναντι των οποίων το ΜΑΠ προορίζεται να προστατεύει τους χρήστες:
Κατηγορία Ι
Η κατηγορία Ι περιλαμβάνει αποκλειστικά τους ακόλουθους ήσσονος σοβαρότητας κινδύνους:
• επιφανειακοί μηχανικοί τραυματισμοί
• επαφή με υλικά καθαρισμού ήπιας δράσης ή παρατεταμένη επαφή με το νερό
• επαφή με θερμές επιφάνειες που δεν υπερβαίνουν τους 50 °C
• βλάβη στα μάτια λόγω έκθεσης στο ηλιακό φως (εκτός από τις περιόδους παρατήρησης του ήλιου)
• ατμοσφαιρικές συνθήκες που δεν έχουν ακραία χαρακτηριστικά

Κατηγορία II
Η κατηγορία II περιλαμβάνει κινδύνους άλλους από εκείνους των κατηγοριών Ι και ΙΙΙ.

Κατηγορία III
Η κατηγορία ΙΙΙ περιλαμβάνει αποκλειστικά τους κινδύνους που μπορούν να έχουν πολύ σοβαρές επιπτώσεις, όπως θάνατο ή μη αναστρέψιμη βλάβη της υγείας, οι οποίοι 
σχετίζονται με τα ακόλουθα:
• ουσίες και μείγματα που είναι επικίνδυνα για την υγεία
• ατμόσφαιρες με έλλειψη οξυγόνου
• επιβλαβείς βιολογικούς παράγοντες
• ιοντίζουσα ακτινοβολία
• θερμά περιβάλλοντα οι επιπτώσεις των οποίων είναι συγκρίσιμες με εκείνες που προκαλεί θερμοκρασία αέρα τουλάχιστον 100 °C
• ψυχρά περιβάλλοντα οι επιπτώσεις των οποίων είναι συγκρίσιμες με εκείνες που προκαλεί θερμοκρασία αέρα ίση ή χαμηλότερη από – 50 °C
• πτώση από μεγάλο ύψος
• ηλεκτροπληξία και εργασίες υπό τάση
• τομές από αλυσοπρίονα χειρός
• επιβλαβή θόρυβο

REGULATION (EU) 2016/425 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL ON PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT

The equipment used to provide occupational protection falls within the scope of Regulation 2016/425 on Personal Protective Equipment (PPE). The Regulation was 
adopted on 12 February 2016 with a two-year transitional period for Member States’ compliance and transition.
PPE definition: Equipment designed and manufactured to be worn or held by a person for protection against one or more risks to that person’s health or safety. An 
interchangeable component or a connection system for equipment is also a PPE.

Categories of risk against which PPE is intended to protect users:
Category I
Category I includes exclusively the following minimal risks:
• superficial mechanical injury
• contact with cleaning materials of weak action or prolonged contact with water
• contact with hot surfaces not exceeding 50 °C
• damage to the eyes due to exposure to sunlight (other than during observation of the sun)
• atmospheric conditions that are not of an extreme nature

Category II
Category II includes risks other than those listed in Categories I and III.

Category III
Category III includes exclusively the risks that may cause very serious consequences such as death or irreversible damage to health relating to the following:
• substances and mixtures which are hazardous to health
• atmospheres with oxygen deficiency
• harmful biological agents
• ionising radiation
• high-temperature environments the effects of which are comparable to those of an air temperature of at least 100 °C
• low-temperature environments the effects of which are comparable to those of an air temperature of – 50 °C or less
• falling from a height
• electric shock and live working
• cuts by hand-held chainsaws
• harmful noise

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΕ / EU REGULATION 
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Τα προστατευτικά μέσα κεφαλής είναι σχεδιασμένα να σας παρέχουν προστασία σε περίπτωση κινδύνου εάν χτυπηθείτε από πτώση αντικειμένων ή /
και πρόσκρουση της κεφαλής σας σε σταθερό αντικείμενο.

Γενικά υπάρχουν διαθέσιμοι δύο τύποι προστατευτικών μέσων κεφαλής:
1. Κράνη ασφαλείας: Απορροφούν τη δύναμη ενός χτυπήματος με μερική καταστροφή ή φθορά του κελύφους και της εξάρτησης ή της εσωτερικής προστατευτικής
επένδυσης.
2. Προστατευτικά καλύμματα κεφαλής: Είναι περισσότερο αναπαυτικά από τα κράνη ασφαλείας, αλλά είναι σχεδιασμένα μόνο για χτυπήματα μικρής επίπτωσης. Δεν
παρέχουν τον ίδιο βαθμό ασφαλείας όπως τα προστατευτικά κράνη και δεν πρέπει να φοριούνται αντί των προστατευτικών κρανών σε ζώνες που απαιτούνται
προστατευτικά κράνη.

Περιορισμοί
Τα κράνη ασφαλείας είναι αποκλειστικά σχεδιασμένα για την προστασία της κεφαλής από χτυπήματα και πτώση αντικειμένων. Θα πρέπει να γνωρίζετε ότι, εάν τα
αντικείμενα έχουν ιδιαίτερα μεγάλο βάρος ή πέφτουν από μεγάλο ύψος, ο αυχένας ή η σπονδυλική σας στήλη θα μπορούσε να υποστεί βλάβη ακόμη και με το κράνος.
Κάθε κράνος που δέχεται σοβαρό πλήγμα πρέπει να αντικαθίσταται, ακόμη και εάν δεν υπάρχουν ορατά σημεία φθοράς.
Τα μη χρησιμοποιούμενα κράνη μπορούν να αποθηκεύονται στις αρχικές συσκευασίες τους σε σκοτεινό χώρο, αλλά πρέπει να χρησιμοποιηθούν εντός πέντε ετών. Η
ημερομηνία κατασκευής αναγράφεται στο εσωτερικό του κράνους. Τα μέσα προστασίας της κεφαλής θα πρέπει να αντικαθίστανται μετά από κραδασμό ή χτύπημα.

Χρήση
Σύμφωνα με τη νομοθεσία για την υγεία και ασφάλεια στην εργασία, ορισμένοι χώροι ορίζονται ως «ζώνες προστατευτικού κράνους». Οι συνηθέστεροι χώροι στους
οποίους οι εργαζόμενοι οφείλουν να φορούν προστατευτικά μέσα κεφαλής είναι οι αποβάθρες, αποθήκες, δάπεδα εργοστασίου, εργοτάξια και γενικές βιομηχανικές
εγκαταστάσεις.
Προσοχή: Πάντα να δένετε το υποσάγωνο γιατί μπορεί να χάσετε το κράνος σας σε ατυχή στιγμή. Πρέπει επίσης να βεβαιωθείτε ότι το εσωτερικό περίβλημα του
κράνους είναι σωστά προσαρμοσμένο για να εφαρμόζεται στην κεφαλή σας.

Φροντίδα
• Πρέπει να διατηρείτε τα προστατευτικά κεφαλής καθαρά, αλλά μην τα πλένετε με ισχυρά απορρυπαντικά. Εάν το κράνος χρησιμοποιείται από περισσότερα του ενός 

άτομα, συνιστάται να σφουγγίζετε το εσωτερικό με ήπιο απολυμαντικό μετά από κάθε χρήση.
• Τα κράνη ασφαλείας δεν πρέπει ποτέ να χρωματίζονται, να διακοσμούνται με κολλητικές ταινίες, να γράφονται με μαρκαδόρους ή να δημιουργούνται σε αυτά 

σκόπιμες αμυχές, διότι φθείρονται.
• Πρέπει να ελέγχετε τα κράνη ασφαλείας σε τακτά διαστήματα για να εντοπίζετε σημεία φθοράς από τη χρήση. Πρέπει να τηρείτε μητρώο αυτών των επιθεωρήσεων.
• Όταν δεν χρησιμοποιούνται, όλα τα αντικείμενα προστασίας της κεφαλής πρέπει να αποθηκεύονται σε δροσερό, σκοτεινό χώρο. Δεν πρέπει να εκτίθενται σε ισχυρό 

φως ήλιου ή σε ακραίες θερμοκρασίες καύσωνα ή ψύχους.

ΠΡΟΤΥΠΑ

EN 397 - Κράνος προστασίας για τη βιομηχανία
Kαθορίζει τις φυσικές απαιτήσεις και επιδόσεις, τις μεθόδους δοκιμών και τις απαιτήσεις σήμανσης των προστατευτικών κρανών για τη βιομηχανία.
Οι υποχρεωτικές απαιτήσεις ισχύουν για καθημερινή χρήση στη βιομηχανία.
Μεταξύ των υποχρεωτικών απαιτήσεων είναι:
• η απορρόφηση κραδασμών: Μία μάζα σκληρού χτυπήματος 5,0 kg (+/- 0,1 kg) πέφτει στο άνω μέρος του κράνους σε ύψος 1000 mm (+/- 5 mm)
• η αντοχή στη διείσδυση: σκληρό χτύπημα μάζας 3,0 kg (+/- 0,05 kg) με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά πέφτει στο άνω μέρος του κράνους σε ύψος 1000 mm (+/- 5mm)
• η αντοχή στη φλόγα
• το σημείο πρόσδεσης στο υποσάγωνο

EN 50365 - Κάσκες με ηλεκτρική μόνωση για χρήση σε περιβάλλον χαμηλής τάσης
Ηλεκτρικά μονωμένα κράνη για χρήση σε εγκαταστάσεις χαμηλής τάσης για το προσωπικό που εργάζεται πάνω ή κοντά σε ενεργειακά εξαρτήματα που δεν
υπερβαίνουν τα 1000 V ac (τάξη 0) ή 1500 V dc. Αυτοί οι εξοπλισμοί, σε συνδυασμό και με άλλη προστασία, θα πρέπει να αποτρέπουν τα επικίνδυνα ρεύματα να
διαπεράσουν τα άτομα από το κεφάλι.

EN 13087-1, EN 13087-10 - Προστατευτικά κράνη: μέθοδοι δοκιμής

EN 812 - Βιομηχανικά κασκέτα πρόσκρουσης
Το παρόν πρότυπο καθορίζει τις φυσικές απαιτήσεις και τις επιδόσεις, τις μεθόδους δοκιμών και τις απαιτήσεις σήμανσης των κασκέτων πρόσκρουσης για τη
βιομηχανία που αποσκοπούν στην προστασία του ατόμου που τα φοράει από σκληρά και ακίνητα αντικείμενα που μπορούν να προκαλέσουν τραυματισμούς ή άλλα
επιφανειακά τραύματα. Δεν προορίζονται για προστασία από τις επιπτώσεις των προεξοχών ή την πτώση αναρτημένων ή κινούμενων αντικειμένων ή φορτίων. Δεν
πρέπει να συγχέουμε τα καλύμματα για τη βιομηχανία με τα κράνη προστασίας για τη βιομηχανία που καθορίζονται στο EN 397.

EN 14052 - Κράνη βιομηχανικής ασφάλειας υψηλής απόδοσης

EN 443 - Κράνη για πυροσβέστες
Καθορίζει τα κύρια απαιτούμενα χαρακτηριστικά για τα κράνη των πυροσβεστών. Λαμβάνει υπόψη το επίπεδο προστασίας, την άνεση και τη διάρκεια ζωής του κράνους.

Head protectors are designed to provide protection in the event of a risk of being hit by falling objects and / or bumping your head on a stationary object.

There are generally two types of headgear available:
1. Safety Helmets: Absorbs the force of a blow by partially destroying or damaging the shell and the harness or the inner protective lining.
2. Headgear Protectors: They are more comfortable than safety helmets, but are only designed for low impact impacts. They do not provide the same degree of
safety as protective helmets and should not be worn instead of protective helmets in zones that require protective helmets.

Limitations
Safety helmets are exclusively designed to protect the head from bumps and falling objects. You should be aware that if the objects are too heavy or fall too high,
your neck or spine could even be damaged by the helmet. Any helmet that receives a severe blow must be replaced, even if there are no visible signs of damage.
Unused helmets can be stored in their original packages in a dark room, but must be used within five years. The date of manufacture is indicated on the inside of the
helmet. Head protection means should also be replaced after shock.

Where should headgear be used?
Under occupational health and safety legislation, certain areas are designated as “protective helmet zones”. The most common spaces where employees have to
wear headgear are docks, storage areas, factory floors, construction sites and general industrial installations.
Caution: Always fasten the chinstrap as you may lose your helmet in an unfortunate time. You also need to make sure that the inside of the helmet is properly
adjusted to fit your head.

Care
• You should keep your headgear clean, but do not wash it with strong detergents. If the helmet is used by more than one person, it is advisable to wipe the 

inside with a mild disinfectant after each use.
• Safety helmets should never be painted, decorated with adhesive tapes, written with markers or create deliberate hacks on them because they wear out.
• You should check the safety helmets regularly to identify signs of wear and tear. You must keep a record of these inspections. 
• When not in use, all headgear should be stored in a cool, dark place. They should not be exposed to strong sunlight or extreme heat or cold temperatures.

STANDARDS

EN 397 - Industrial safety helmet
This sets out the physical and performance requirements, testing methods and marking requirements of protection helmets for the industry.
The obligatory requirements apply to protection helmets for everyday use in industry.
Among the obligatory requirements are:
• shock absorption: a hard-hitting mass of 5.0 kg (+/- 0.1kg) is dropped onto the top part of the helmet at a height of 1000 mm (+/- 5 mm) 
• penetration resistance: a hard-hitting mass of 3.0 kg (+/- 0.05 kg) with particular characteristics is dropped onto the top part of the helmet at a height of  

 1000 mm (+/- 5 mm); it is to be noted if contact between the point and false head is found
• flame-resistance
• chin-strap anchorage points

EN 50365 - Electrically Insulating Helmets for use on low voltage installations
For staff working on or near energized parts facilities not exceeding 1000 V ac (Class 0) or 1500 V dc. These equipments, combined with other protections, should
avoid dangerous currents to cross through the head.

EN 13087-1, EN 13087-10 - Protective helmets: test methods

EN 812 - Industrial bump caps
This standard specifies the physical and performance requirements, the testing methods and the marking requirements of the bump caps for industry. The bump
caps for industry are intended to protect the wearer when he hits his head against hard and stationary objects with sufficient force to cause lacerations or other
superficial injuries. They are not intended to protect from the effects of projections or the falling of suspended or moving objects or loads. One should not confuse
the bump caps for industry with the protection helmets for industry specified in EN 397.

EN 14052 - High performance industrial safety helmets

EN 443 - Helmets for firefighters
Specifies the main required characteristics for such a firefighter and assistance helmet. It takes into account protection level, comfort and life span of the helmet.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ / TECHNICAL INFORMATION ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ / TECHNICAL INFORMATION
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Galaxy Centaur Galaxy Dias

Galaxy Dias
95211

x 1

x 1

x 20

x 20

95208 95210

Χρώμα: Πορτοκαλί
Προσαρμογή: Rapid

Color: Orange 
Adjustment: Rapid

Χρώμα: Κίτρινο
Προσαρμογή: Rapid

Color: Yellow 
Adjustment: Rapid

Προσαρμογή / Adjustment: Rapid

Προσαρμογή / Adjustment: Standard

Χρώμα: Κίτρινο
Προσαρμογή: Standard

Color: Yellow 
Adjustment: Standard

Χρώμα: Πορτοκαλί
Προσαρμογή: Standard

Color: Orange 
Adjustment: Standard

95201

Χρώμα: Κόκκινο
Προσαρμογή: Rapid
Color: Red 
Adjustment: Rapid

Χρώμα: Λευκό
Προσαρμογή: Rapid

Color: White 
Adjustment: Rapid

Χρώμα: Μπλε
Προσαρμογή: Rapid

Color: Blue 
Adjustment: Rapid

95206

95202 95203 95204
Κράνος ασφαλείας για τεχνικό προσωπικό, διευθυντές
και ειδικευμένους εργαζόμενους
EN 397: 2012 + A1: 2012, EN 50365: 2002-05
Xρώμα: Λευκό
Υλικό: Κέλυφος από υλικό Termotrek® (PP), λίκνο “Etalon” (ζώνη από ύφασμα)
Βάρος: Το βάρος του κελύφους δεν υπερβαίνει τα 226 g
Χαρακτηριστικά: Με 8 σημεία πρόσδεσης πλεξούδας. Μαλακό απορροφητικό υλικό
γύρω από το κεφάλι. Σύστημα εξαερισμού. Θέση για το λογότυπο. Θερμοκρασία
εργασίας -50 °C έως + 50 °C. Δείκτες γήρανσης UV. Προστασία έναντι πτώσης
αντικειμένων υπό κανονικές συνθήκες και σε θερμοκρασίες έως και -50 °C,
εκτόξευση λιωμένου μετάλλου (MM), ηλεκτρική τάση έως AC 1000 V και μέχρι
1500 VDC.

Κράνος ασφαλείας
EN 397: 2012 + A1: 2012, EN 50365: 2002-05
Υλικό: Κέλυφος από υλικό Termotrek® (PP), “Trek” - πλήρως πλαστική βάση
Βάρος: Το βάρος του κελύφους δεν υπερβαίνει τα 223 g
Χαρακτηριστικά: 6 σημεία πρόσδεσης πλεξούδας. Μαλακό λουρί. 
Μετακινούμενα κλείστρα αερισμού: κλειστές και ανοιχτές θέσεις. Θέση για 
το λογότυπο. Θερμοκρασία εργασίας -30 °C έως +50 °C. Προστασία έναντι 
πτώσης αντικειμένων υπό φυσιολογικές συνθήκες και σε θερμοκρασίες έως 
και -30 °C, πλευρική παραμόρφωση (LD), εκτόξευση λιωμένου μετάλλου (MM), 
ηλεκτρική τάση έως AC 1000 V και μέχρι 1500 V DC.

Safety helmet for engineering staff, managers 
and qualified workers
EN 397:2012+A1:2012, EN 50365:2002-05
Color: White 
Material: Shell of Termotrek® (PP) material, “Etalon” cradle (fabric band) 
Weight: Shell weight is not more than 226 g
Properties: With 8 points of harness attachment. Soft sweatband. Effective
ventilation system. Place for logo. Working temperature -50° С °C to +50° C, UV
aging indicators. Protection against falling objects under normal circumstances 
and at temperatures down to -50 °C, molten metal splash (MM), electric
voltage up to AC 1000 V and up to DC 1500 V.

Safety helmet
EN 397:2012+A1:2012, EN 50365:2002-05
Material: Shell of Termotrek® (PP) material, “Trek” - entirely plastic cradle 
Weight: Shell weight is not more than 223 g
Properties: With 6 points of harness attachment. Soft sweatband. Movable 
shutters for vent holes: closed and open positions. Place for logo. Working 
temperature -30 °C to +50 °C. Protection against falling objects under normal 
circumstances and at temperatures down to -30 °С, lateral deformation (LD), 
molten metal splash (MM), electric voltage up to AC 1000 V and up to DC 
1500 V.
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Pyramex Bump Cap

x 1 x 12 x 1 x 12

Προστατευτικό κάλυμμα κεφαλής
EN812:2012
Χρώμα: Μαύρο / Γκρι
Μεγέθη: One size
Υλικό κατασκευής: Βαμβάκι, πολυεστέρας και ABS.
Ιδιότητες: Με ρυθμιζόμενο κούμπωμα συγκράτησης στο πίσω μέρος. 
Εσωτερικό μαξιλάρι αφρού για άνεση και προστασία του χρήστη. 
Προστατεύει από ελαφριά χτυπήματα. Ιδανικό για την επεξεργασία 
τροφίμων και άλλες βιομηχανίες που δεν απαιτούν πλήρη προστασία 
από κράνος.

Προστατευτικό κάλυμμα κεφαλής
EN812:2012
Χρώμα: Μπλε Navy
Μεγέθη: One size
Υλικό κατασκευής: Βαμβάκι, πολυεστέρας και ABS.
Ιδιότητες: Με ρυθμιζόμενο κούμπωμα συγκράτησης στο πίσω μέρος. 
Εσωτερικό μαξιλάρι αφρού για άνεση και προστασία του χρήστη. 
Προστατεύει από ελαφριά χτυπήματα. Ιδανικό για την επεξεργασία 
τροφίμων και άλλες βιομηχανίες που δεν απαιτούν πλήρη προστασία 
από κράνος.

Σημαντική σημείωση: 
Το προϊόν αυτό δεν είναι κράνος 
βιομηχανικής προστασίας.

Important notice: 
This product is not an industrial 
safety helmet.

Bump Cap
EN812:2012
Color: Black / Grey
Sizes: One size
Material: Cotton, polyester and ABS.
Properties: Adjustable hook and loop strap at the back. Inside foam 
pad for wearer comfort and protection. Protects against light bumps. 
Ideal for food processing and other industries that don’t require full 
hard hat protection. Protects against light bumps.

Bump Cap
EN812:2012
Color: Navy blue
Sizes: One size
Material: Cotton, polyester and ABS.
Properties: Adjustable hook and loop strap at the back. Inside foam 
pad for wearer comfort and protection. Protects against light bumps. 
Ideal for food processing and other industries that don’t require full 
hard hat protection. Protects against light bumps.

Pyramex Bump Cap
95001

Pyramex Bump Cap
95002

Clip caps
93002

Σκουφάκια μιας χρήσης
Χρώμα: Μπλε
Μεγέθη: One size
Υλικό κατασκευής: Non woven
Ιδιότητες: Σκουφάκια μπλε μιας χρήσης ακορντεόν. 
Κατάλληλα για βιομηχανίες, γεωργικές βιομηχανίες, 
τροφοδοσία, νοσοκομεία (non-sterile).

Clip caps
Color: Blue
Sizes: One size
Material: Non woven
Properties: Disposable blue accordion caps. Suitable for 
industries, agricultural industries, catering, hospitals (non-
sterile).

x 100 x 1000

Bouffant caps
93007

Σκουφάκια μιας χρήσης
Χρώμα: Λευκό
Μεγέθη: One size
Υλικό κατασκευής: Non woven
Ιδιότητες: Σκουφάκια λευκά μιας χρήσεως απο 
ελαφρύ υλικό που καλύπτουν όλο το κεφάλι. Ιδανικά 
για χώρους παραγωγής ή επεξεργασίας τροφίμων.

Bouffant caps
Color: White
Sizes: One size
Material: Non woven
Properties: Disposable white lightweight caps that 
cover all over the head. Ideal for food production or 
processing areas.

x 100 x 1000
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Pyramex 
Cooling Towel

x 1 x 50

Δροσιστική πετσέτα
Χρώμα: Μπλε
Μεγέθη: One size
Υλικό κατασκευής: PVA
Ιδιότητες: Το μυστικό είναι στα ειδικά αναμεμιγμένα πολυμερή που απορροφούν την 
υγρασία για να σας κρατάνε δροσερούς μέχρι και 5 ώρες. Είναι τέλεια στη διαχείριση 
του θερμικού στρες στα εργοτάξια κατασκευών, σε προπονήσεις ή οποιαδήποτε επίπονη 
υπαίθρια ή εσωτερική δραστηριότητα. Το εξελιγμένο PVA υλικό διατηρεί το νερό 
χωρίς να κάνει τη πετσέτα βαριά. Με αντιμικροβιακή επεξεργασία για την πρόληψη 
της συσσώρευσης μούχλας και των ανεπιθύμητων οσμών. Για να την ενεργοποιήσετε, 
απλώς βυθίστε τη σε δροσερό νερό. Επαναχρησιμοποιήσιμη - απλώς ξαναενεργοποιήστε 
την. Πλένεται στο πλυντήριο.

Cooling towel
Color: Blue
Sizes: 43 x 66cm
Material: PVA
Properties: The secret is in the specially blended polymers that absorb moisture to 
keep you cool up to 5 hours. It’s perfect heat stress management for construction 
job sites, workout routines, or any strenuous outdoor or indoor activity. Evaporative 
advanced PVA material holds water without feeling heavy . Anti-microbial treated 
to help prevent mold build-up and unwanted odors. To activate, simply soak in cool 
water. Reusable – just reactivate. Machine washable. 

Pyramex Cooling Towel
91990
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Αναπνευστικός κίνδυνος στο χώρο εργασίας είναι οτιδήποτε εμποδίζει την ικανότητα του εργαζομένου να αναπνέει ελεύθερα και με ασφάλεια. Τέτοιες απειλές
μπορεί να περιλαμβάνουν:
• Σκόνες: Δημιουργούνται όταν η στερεά ύλη διασπάται σε λεπτά σωματίδια που εκπέμπονται στον αέρα
• Ομίχλες: Μικρά σταγονίδια υγρού, που σχηματίζονται με συμπύκνωση ή ως αποτέλεσμα διαδικασιών όπως ο ψεκασμός
• Αναθυμιάσεις: Λεπτά, αερομεταφερόμενα σωματίδια από μέταλλο που συμπυκνώνονται μετά την εξάτμιση σε υψηλές θερμοκρασίες
• Αέρια: Συχνά άοσμα και αόρατα, μπορούν να εξαπλωθούν ελεύθερα και γρήγορα μέσα στον αέρα
• Ατμοί: Τα αέρια που σχηματίζονται όταν τα στερεά ή τα υγρά εξατμίζονται σε θερμοκρασία δωματίου 

Υπάρχουν διάφορα είδη προστατευτικών μέσων, από απλές μάσκες σκόνης έως σύνθετες αναπνευστικές συσκευές.

Επιλογή μέσου προστασίας αναπνοής
Πρέπει να βεβαιωθείτε ότι το μέσο προστασίας είναι κατάλληλο για τους κινδύνους στο χώρο στον οποίο εργάζεσθε. Κατόπιν, μπορείτε να αποφασίσετε ποιους
τύπους εξοπλισμού χρειάζεστε. Για να διαπιστώσετε αν το μέσο είναι κατάλληλο, οφείλετε να ρωτήσετε:
• είναι η ατμόσφαιρα ασφαλής για την αναπνοή χωρίς μέσο προστασίας της αναπνοής;
• είναι η ουσία που μολύνει τον αέρα σκόνη, αέριο ή ατμός;

Διαθέσιμα είδη προστασίας
Οι αναπνευστήρες καθαρίζουν τον αέρα περνώντας τον από ένα φίλτρο που απομακρύνει τις επιβλαβείς ουσίες. Υπάρχουν διάφοροι τύποι φίλτρου, ανάλογα με τους
κινδύνους που μπορεί να συναντήσετε. Η χρησιμοποίηση του λανθασμένου φίλτρου μπορεί να είναι πολύ επικίνδυνη, διότι δεν σας παρέχει προστασία. 
• Αναπνευστήρες υψηλής απόδοσης: Συσκευή που καλύπτει μισό ή ολόκληρο το πρόσωπο με βαλβίδα εκπνοής και φίλτρα για την προστασία από τοξικές σκόνες και 

από τον αμίαντο.
• Αναπνευστήρες μίας χρήσης: Μάσκα κατασκευασμένη από υλικό φίλτρου, σχεδιασμένη να καλύπτει τη μύτη και το στόμα και παρέχει προστασία μόνο από 

επιβλαβείς σκόνες και μόνο για περιορισμένα διαστήματα. 

Περιορισμοί
• Απαγορεύεται η χρήση της μάσκας σε συνθήκες πιθανής έλλειψης οξυγόνου (λιγότερο από 17% κατ ‘όγκο) στον αέρα (π.χ. σε δεξαμενές, ταμιευτήρες, πηγάδια και 

άλλους απομονωμένους χώρους παρόμοιου τύπου), αν το περιεχόμενο και οι συγκεντρώσεις των επιβλαβών ουσιών είναι άγνωστοι και για την προστασία από 
λίγο απορροφούμενες οργανικές ουσίες χαμηλού σημείου ζέσεως (μεθάνιο, αιθάνιο, βουτάνιο, αιθυλένιο, ακετυλένιο και άλλα).

• Απαγορεύεται να χρησιμοποιείτε ελαττωματικές μάσκες.
• Απαγορεύεται να βγάζετε και να τοποθετείτε την μάσκα σε εκρηκτική ατμόσφαιρα.
• Οι μάσκες δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται από τους ανθρώπους με φαβορίτες, γενειάδα, γένια και χτένισμα που εμποδίζουν τη μάσκα να εφαρμόζεται σφιχτά 

στο πρόσωπο καθώς μπορεί να οδηγήσει στη διείσδυση επιβλαβών ουσιών μέσα στη μάσκα κατά μήκος της ζώνης στεγανοποίησης (εκτός από το φίλτρο).

Φροντίδα και συντήρηση
Αντικαταστήστε τα φίλτρα σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή ή νωρίτερα, εάν έχετε δυσκολία αναπνοής κατά τη χρήση του αναπνευστήρα. Τα εφεδρικά
φυσίγγια φίλτρου πρέπει να αποθηκεύονται σε σκοτεινό, ξηρό μέρος σε θερμοκρασία δωματίου. Ο αναπνευστήρας πρέπει να διατηρείται καθαρός και απολυμασμένος
και πρέπει να ελέγχεται οπτικά μετά από κάθε χρήση. Μην πλένετε το φίλτρο. Εάν επιτρέπεται από τον κατασκευαστή μπορείτε να αποσυναρμολογείτε τη συσκευή και
να πλένετε το υπόλοιπο με σαπούνι και νερό (μη χρησιμοποιείτε απορρυπαντικά ούτε διαλύτες). Καθαρίστε και ελέγξτε τη βαλβίδα εκπνοής και απολυμάνετε ολόκληρη
τη συσκευή με ένα ήπιο καθαριστικό οικιακής χρήσης. Μην αντικαταστήσετε το φίλτρο αν η συσκευή δεν είναι τελείως στεγνή και κρατήστε τον αναπνευστήρα μακριά
από άμεσο ηλιακό φωτισμό.

Διάρκεια ζωής αναπνευστήρων μιας χρήσης
Οι αναπνευστικές συσκευές μίας χρήσης θα πρέπει να απορρίπτονται στο τέλος κάθε βάρδιας (μέγιστη διάρκεια 8 ωρών) ή νωρίτερα εάν καταστούν πολύ
μολυσμένες.

ΠΡΟΤΥΠΑ

EN 149 - Μάσκα μισού προσώπου με φίλτρο
Αφορά δοκιμές ανθεκτικότητας στα χτυπήματα, στα προϊόντα καθαρισμού και απολύμανσης, στη φωτιά, στη θερμοκρασία και στην αναπνευστική αντίσταση.
- Μιας χρήσης: σήμανση NR
- Επαναχρησιμοποιήσιμες (περισσότερες από μία εργάσιμες ημέρες): σήμανση R

FFP1 φιλτράρει το 80% στερεών και υγρών σωματιδίων
FFP2 φιλτράρει 94% στερεών και υγρών σωματιδίων
FFP3 φιλτράρει 99% στερεών και υγρών σωματιδίων

EN 140 - Μάσκες μισού προσώπου και ενός τετάρτου
Αφορά δοκιμές ανθεκτικότητας στα χτυπήματα, στα προϊόντα καθαρισμού και απολύμανσης, στη φωτιά, στη θερμοκρασία και στην αναπνευστική αντίσταση.

EN 14387 - Φίλτρα αερίου και συνδυασμένα φίλτρα
Περιλαμβάνει εργαστηριακές δοκιμές για επιβεβαίωση της συμβατότητας, της ανθεκτικότητας στα χτυπήματα, στη θερμοκρασία, στην υγρασία, σε διαβρωτικό
περιβάλλον και στην αντίσταση σε μηχανικούς και αναπνευστικούς κινδύνους.

Αυτά τα φίλτρα ταξινομούνται σε τύπους και κλάσεις σύμφωνα με τη χρήση και την ικανότητα φιλτραρίσματος:

Τύπος Α (καφέ): έναντι οργανικών αερίων και ατμών με σημείο ζέσεως ανώτερο των 65 °C (διαλυτικά και υδρογονάνθρακες)
Τύπος Β (γκρι): έναντι ανόργανων αερίων και ατμών εξαιρουμένου του μονοξειδίου του άνθρακα
Τύπος Ε (κίτρινο): έναντι διοξειδίου του θείου και ορισμένων καυστικών αερίων και ατμών
Τύπος K (πράσινο): έναντι της αμμωνίας και των οργανικών παραγώγων της

Αυτοί οι 4 τύποι έχουν έναν αριθμό κατηγορίας:

Κατηγορία 1: φίλτρο χαμηλής χωρητικότητας (συγκέντρωση του ρυπαντή <0,1% ή 1.000 ppm)
Κατηγορία 2: φίλτρο μεσαίας χωρητικότητας (συγκέντρωση του ρυπαντή <0,5% ή 5.000 ppm)
Κατηγορία 3: φίλτρο υψηλής χωρητικότητας (συγκέντρωση του ρυπαντή <1% ή 10.000 ppm)

EN 143 - Φίλτρα κατά των σωματιδίων
Αφορά στην ανθεκτικότητα στα χτυπήματα, στην υγρασία, στη θερμοκρασία και στα διαβρωτικά μέσα καθώς και επίσης και στην αντίσταση σε μηχανικούς
και αναπνευστικούς κινδύνους. Ταξινόμηση σύμφωνα με την απόδοση του φίλτρου σε P1, P2 ή P3.

P1: Προστασία έναντι στις μη τοξικές σκόνες ή/και στα αερολύματα με υδάτινη βάση
P2: Προστασία έναντι στα στερεά ή/και υγρά αερολύματα που χαρακτηρίζονται ασθενώς τοξικά ή αυτά που προκαλούν ερεθισμούς
P3: Προστασία έναντι στα στερεά ή/και υγρά αερολύματα που χαρακτηρίζονται τοξικά

EN 136 - Μάσκες ολόκληρου προσώπου
Περιλαμβάνει δοκιμές που αφορούν την αντίσταση στα χτυπήματα, στη θερμοκρασία, στη φωτιά, στην τριβή, στη θερμική ακτινοβολία, στα προϊόντα καθαρισμού και
απολύμανσης. Περιλαμβάνει επίσης επιθεώρηση του οπτικού μέρους της μάσκας το οποίο πρέπει να αναγράφει πληροφορίες για τον κατασκευαστή και το
λογότυπο.

EN 405 - Μάσκες μισού προσώπου με φίλτρο εφοδιασμένες με βαλβίδες και φίλτρα αερίων ή μεικτά φίλτρα
Αναφέρεται στις δοκιμές ανθεκτικότητας στους χειρισμούς, στη χρήση, στα χτυπήματα, στη φωτιά και στην αντίσταση σε αναπνευστικούς κινδύνους.

Respiratory hazard in the workplace is anything that impedes the employee’s ability to breathe freely and safely. Such threats may include:
• Powders: Created when solid matter breaks down into thin air particles
• Fog: Small droplets of liquid, formed by condensation or as a result of processes such as spraying
• Vapors: Thin, airborne metal particles that condense after evaporation at high temperatures
• Gases: Often odorless and invisible, they can spread freely and quickly through the air
• Vapors: Gases formed when solids or liquids evaporate at room temperature

There are various types of protective equipment, from simple dust masks to complex respirators.

Selection of respiratory protection
You need to make sure that the protective device is suitable for the hazards in the place where you work. Then you can decide what types of equipment you need.
To determine if the media is suitable, you need to ask:
• Is the atmosphere safe for breathing without respiratory protection?
• is it a substance that pollutes the air with dust, gas or steam?

Available protection items
The respirators purify the air by passing it through a filter that removes harmful substances. There are different types of filter, depending on the risks you may
encounter. Using the wrong filter can be very dangerous because it does not provide you with protection.
• High-performance respirators: A device that covers half or the entire face with an exhalation valve and filters for protection against toxic powders and asbestos.
• Disposable respirators: A mask made of filter material designed to cover the nose and mouth and provide protection only from harmful dusts and for limited 

periods only.

Limitations
• The use of the mask in conditions of possible oxygen depletion (less than 17% by volume) in the air (eg in tanks, reservoirs, wells and other isolated areas 

ofsimilar type) is prohibited if the contents and concentrations of harmful substances are also unknown for the protection against low-boiling organic 
substances (Methane, Ethane, Butane, Ethylene, Acetylene and others).

• It is forbidden to use defective masks.
• It is forbidden to remove and place the mask in an explosive atmosphere.
• Masks should not be used by people with sideburns, beard and hair styles that prevent the mask from being applied tightly to the face and may lead to the 

penetration of harmful substances into the mask along the sealing zone (except the filter).

Care and maintenance
Replace the filters according to the manufacturer’s instructions or earlier if you have difficulty in breathing while using the respirator. The spare filter cartridges
should be stored in a dark, dry place at room temperature. The respirator should be kept clean and disinfected and visually inspected after each use. Do not wash
the filter. If permitted by the manufacturer, you can disassemble the appliance and wash the remainder with soap and water (do not use detergents or solvents).
Clean and check the exhalation valve and disinfect the entire appliance with a mild household cleaner. Do not replace the filter if the appliance is not completely
dry and keep the ventilator away from direct sunlight.

Shelf life of disposable ventilators
Disposable respirators should be disposed of at the end of each shift (maximum 8 hours) or earlier if they become highly contaminated.

STANDARDS

EN 149 - Half face mask with filter
It relates to impact resistance tests, cleaning and disinfecting products, fire, temperature and respiratory resistance.
- Disposable: NR marking
- Reusable (more than one business day): R mark

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ / TECHNICAL INFORMATION ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ / TECHNICAL INFORMATION
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FFP1 filters 80% of solid and liquid particles
FFP2 filters 94% solid and liquid particles
FFP3 filters 99% of solid and liquid particles

EN 140 - Half face and quarter masks
It relates to impact resistance tests, cleaning and disinfecting products, fire, temperature and respiratory resistance.

EN 14387 - Gas filters and combined filters
Includes laboratory tests to confirm compatibility, impact resistance, temperature, humidity, corrosive environments and resistance to mechanical and respiratory
hazards.

These filters are sorted into types and classes according to their use and filtering capability:

Type A (brown): against organic gases and vapors having a boiling point above 65 °C (solvents and hydrocarbons)
Type B (grey): against inorganic gases and vapors excluding carbon monoxide
Type E (yellow): against sulfur dioxide and certain caustic gases and vapors
Type K (green): against ammonia and its organic derivatives

These 4 types have a category number:
Category 1: low capacity filter (pollutant concentration <0.1% or 1,000 ppm)
Category 2: medium capacity filter (pollutant concentration <0.5% or 5,000 ppm)
Category 3: high capacity filter (pollutant concentration) <1% or 10,000 ppm)

EN 143 - Particulate filters
It relates to impact resistance, moisture, temperature and corrosive media, as well as resistance to mechanical and respiratory hazards. Sort by filter performance in
P1, P2 or P3.

P1: Protection against non-toxic powders and / or water-based aerosols
P2: Protection against poorly toxic or / or irritating solids and / or aerosols
P3: Protection against toxic solids and / or liquids aerosols

EN 136 - Full face masks
It includes tests related to impact resistance, temperature, fire, friction, thermal radiation, cleaning and disinfecting products. It also includes inspection of the optical
part of the mask which must indicate manufacturer and logo information.

EN 405 - Half face masks with filter fitted with valves and gas filters or mixed filters
It refers to tests of resistance to handling, use, impact, fire and resistance to respiratory hazards.

UNIX gas filters with bayonet connector

UNIX particle filters

Retainers

UNIX φίλτρα με κούμπωμα bayonet

UNIX φίλτρα σωματιδίων

Καπάκια συγκράτησης * μέγιστη επιτρεπόμενη συγκέντρωση / maximum allowable concentration

Προετοιμασία του αναπνευστήρα για χρήση / Preparing the respirator for use
Προστασία από αέρια / Gas protection

Συνδυασμένη προστασία / Combined protection

Προστασία από σωματίδια / Particle protection

Όροι χρήσης / Conditions of usage

1. Προεξοχή στη μάσκα ολόκληρου προσώπου. / Location of mark on the full face mask.
2. Θέση προεξοχής στο φίλτρο αερίου. / Location of the wedge projection on the gas filter.
3. Ευθυγραμμίστε τις προεξοχές στη μάσκα ολόκληρου προσώπου και στο φίλτρο αερίου. / Align the projections on the full face mask and the gas filter.
4. Περιστρέψτε το φίλτρο δεξιόστροφα έως το τέλος. / Rotate the filer housing clockwise all the way to the stop.

1-2.  Εισαγάγετε το αποσπώμενο φίλτρο σωματιδίων μέσα στο καπάκι συγκράτησης με τη σήμανση προς τα πάνω. / Insert the detachable particle filter into the  
 retainer with its marking facing upwards.
3.  Συνδέστε το καπάκι συγκράτησης με το φίλτρο αερίου μέχρι να ακουστεί κλικ. / Connect the retainer to the cover of the gas filter all the way to a click.
4.  Συνδέστε το συνδυασμένο φίλτρο με τη μάσκα ολόκληρου προσώπου, όπως φαίνεται παραπάνω στα σημεία 3-4. / Connect the combined filter to the full face  
 mask as shown above in points 3-4.

1.  Ευθυγραμμίστε τις τρεις αυλακώσεις στο φίλτρο UNIX 203 P3 R D με τις
 τρεις προεξοχές στη μάσκα πλήρους όψης. / Align the three grooves on
 the filter UNIX 203 P3 R D with the three prongs on the full face mask.
2.  Περιστρέψτε το φίλτρο δεξιόστροφα μέχρι το τέλος. / Rotate the filer
 housing clockwise all the way to the stop.

3.  Ευθυγραμμίστε τις τρεις αυλακώσεις στο φίλτρο UNIX 303 P3 R D με τις   
   τρεις προεξοχές στη μάσκα ολόκληρου προσώπου. / Align the three grooves  
 on the filter UNIX 303 P3 R D with the three prongs on the full face mask.
4.  Περιστρέψτε το φίλτρο δεξιόστροφα έως το τέλος. / Rotate the filer housing  
 clockwise all the way to the stop.



16 17

Galaxy Gm100
92000

Galaxy Gm001
92001

Galaxy Gm010v
92002

Galaxy Gm002
92003

Galaxy Gm020v
92004

Galaxy Gm030v
92005

x 10x 20x 10x 20x 50 x 10x 120x 240x 120x 240x 1.000 x 120

Μάσκα μιας χρήσης
Χρώμα: Λευκό
Μέγεθος: One size
Ιδιότητες: Μάσκα μιας χρήσης για προστασία από
τη σκόνη. Ρυθμιζόμενη γέφυρα μύτης, ελαφριά
και συμβατή με γυαλιά ασφαλείας.  
Χωρίς συρραπτικά.
Ιδανική για καθαρισμό χώρων, κηπουρική,
επεξεργασία υλικών κλπ.

Μάσκα σκόνης FFP1
ΕΝ 149:2001+Α1:2009(Ε)
Χρώμα: Λευκό
Μέγεθος: One size
Ιδιότητες: Ελαφριά, χωρίς λατέξ, με ρυθμιζόμενη
γέφυρα μύτης και άνετο αφρώδες υλικό εσωτερικά. 
Χωρίς συρραπτικά.  
Συμβατή με γυαλιά ασφαλείας.
Ιδανική για προστασία από τη μη τοξική σκόνη (π.χ.
σκούπισμα δαπέδων) ή εργασία με σανό, σιτηρά,
αλεύρι, γύρη, ζάχαρη, σκόνη από τούβλα, κυτταρίνη,
τσιμέντο, σκόνη άνθρακα, γύψο, ασβεστόλιθο.

Μάσκα σκόνης FFP1 με βαλβίδα
ΕΝ 149:2001+Α1:2009(Ε)
Χρώμα: Λευκό
Μέγεθος: One size
Ιδιότητες: Η βαλβίδα εξασφαλίζει εκτεταμένη άνεση
και εμποδίζει τη συσσώρευση υγρασίας μέσα στη
μάσκα. Είναι ελαφριά, εύκολη στην αναπνοή / ομιλία,
χωρίς λατέξ. Ρυθμιζόμενη γέφυρα μύτης και άνετο 
αφρώδες υλικό εσωτερικά. Χωρίς συρραπτικά. 
Συμβατή με γυαλιά ασφαλείας.
Για χρήση έναντι στερεών και υγρών αερολυμάτων
σε εργασίες με ξύλο, τσιμέντο, γυαλί, το
κλωστοϋφαντουργικό, το μεταλλευτικό και το
κατασκευαστικό περιβάλλον.

Disposable mask
Color: White
Size: One size
Properties: Disposable mask for protection from
dust. Adjustable nose bridge, lightweight and
compatible with safety eyewear.  
Staple free.
Ideal for cleaning areas, gardening, material
processing etc.

Dust mask FFP1
ΕΝ 149:2001+Α1:2009(Ε)
Color: White
Size: One size
Properties: Lightweight, latex free, contoured fit. 
Adjustable nose bridge, comfortable foam nose 
seal. Staple free.  
Compatible with safety eyewear.
Use for protection against non toxic dust (e.g.
sweeping floors) or work with hay, grain, flour,
pollen, sugar, brick powder, cellulose, cement,
carbon powder, plaster, limestone.

Dust mask FFP1 with valve
ΕΝ 149:2001+Α1:2009(Ε)
Color: White
Size: One size
Properties: Valve ensures extended wearing
comfort by preventing the accumulation of moisture
inside the mask. Lightweight, easy breathing /
speaking, latex free. Adjustable nose bridge,
comfortable foam nose seal. Staple free. 
Compatible with safety eyewear.
Use for protection against non toxic solid and liquid
aerosols in wood, cement, glass working, textile,
mining and construction environments.

Μάσκα σκόνης FFP2
ΕΝ 149:2001+Α1:2009(Ε)
Χρώμα: Λευκό
Μέγεθος: One size
Ιδιότητες: Χωρίς λατέξ, ελαφριά, με ρυθμιζόμενη
γέφυρα μύτης και άνετο αφρώδες υλικό
εσωτερικά. Χωρίς συρραπτικά.  
Συμβατή με γυαλιά ασφαλείας.
Χρησιμοποιείται για προστασία ενάντια σε λεπτά
σωματίδια, μαλακή σκόνη ξύλου, σωματίδια
χρώματος (π.χ. βούρτσισμα / λείανση μπογιάς),
εργασία με τσιμέντο, σοβάτισμα, πλακόστρωση,
στέγες, γυαλί και μεταλλική σκόνη.

Μάσκα σκόνης FFP2 με βαλβίδα
ΕΝ 149:2001+Α1:2009(Ε)
Χρώμα: Λευκό
Μέγεθος: One size
Ιδιότητες: Η βαλβίδα εξασφαλίζει εκτεταμένη άνεση
και εμποδίζει τη συσσώρευση υγρασίας μέσα στη
μάσκα. Είναι ελαφριά, εύκολη στην αναπνοή και στην
ομιλία, χωρίς λατέξ. Ρυθμιζόμενη γέφυρα μύτης με
άνετο αφρώδες υλικό εσωτερικά. Χωρίς συρραπτικά.
Συμβατή με γυαλιά ασφαλείας. Χρησιμοποιείται για
προστασία από μεταλλική σκόνη (π.χ. διάτρηση,
λείανση), σκόνη και μύκητες (π.χ. απορρίμματα) και
σωματίδια ή σπόρια από αλλεργίες, γύρη, οικιακή
σκόνη και γούνα ζώων.

Μάσκα σκόνης FFP3 με βαλβίδα
ΕΝ 149:2001+Α1:2009(Ε)
Χρώμα: Λευκό
Μέγεθος: One size
Ιδιότητες: Με βαλβίδα που εξασφαλίζει εκτεταμένη
άνεση και εμποδίζει τη συσσώρευση υγρασίας μέσα
στη μάσκα. Ελαφριά, χωρίς λατέξ. Ρυθμιζόμενη
γέφυρα μύτης. Άνετο στεγανοποιητικό χείλος στην
περιοχή της μύτης για ασφαλή εφαρμογή.
Χωρίς συρραπτικά. Συμβατή με γυαλιά ασφαλείας.
Χρησιμοποιείται για προστασία από σκόνη σκληρού
ξύλου, χρώματα που περιέχουν χρώμιο / χαλκό /
αρσενικό, μέταλλα και οξείδια αλουμινίου, βακτήρια,
ιούς, σπόρια μυκήτων και βακτηρίδια λεγιονέλλας.

Dust mask FFP2
ΕΝ 149:2001+Α1:2009(Ε)
Color: White
Size: One size
Properties: Lightweight, contoured fit, latex
free. Adjustable nose bridge, comfortable foam
nose seal. Staple free. 
Compatible with safety eyewear.
Use for protection against fine particles, soft
wood dust, fine color particles (e.g. brushing/
sanding paint), cement work, plastering, tiling,
roofing, glass and metal dust.

Dust mask FFP2 with valve
ΕΝ 149:2001+Α1:2009(Ε)
Color: White
Size: One size
Properties: Valve ensures extended wearing
comfort by preventing the accumulation of
moisture inside the mask. Lightweight, easy
breathing and speaking, latex free. Adjustable
nose bridge, comfortable foam nose seal.  
Staple free. Compatible with safety eyewear. 
Use for protection from metal dust (e.g. drilling, 
grinding), dust and fungi (e.g. refuse) and particles 
or spores from allergies, pollen, household dust and 
animal fur.

Dust mask FFP3 with valve
ΕΝ 149:2001+Α1:2009(Ε)
Color: White
Size: One size
Properties: Valve ensures extended wearing
comfort by preventing the accumulation of
moisture inside the mask. Lightweight, latex free.
Adjustable nose brige. Comfortable sealing lip in
nose area for secure fit. Staple free. Compatible
with safety eyewear. Use for protection against 
wood dust from hard wood, paints that contain 
chrome/copper/arsenic, metal and aluminum oxide 
fumes, bacteria, viruses, fungal spores, infections 
and legionella bacteria.
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Μάσκα ολόκληρου προσώπου
EN 136:1998+AC:2003, Class 2
Μέγεθος: One size
Υλικό κατασκευής: Θερμοπλαστικό καουτσούκ (TPE).
Ιδιότητες: Η μάσκα ολόκληρου προσώπου UNIX 5000 χρησιμοποιείται 
για την προστασία του προσώπου στον προσωπικό προστατευτικό 
αναπνευστικό εξοπλισμό. Η μάσκα χρησιμεύει για την τροφοδοσία 
καθαρισμένου αέρα στο ανθρώπινο αναπνευστικό σύστημα και 
ταυτόχρονα προστατεύει το πρόσωπο και τα μάτια του ατόμου κατά 
την επαφή του με επικίνδυνες ουσίες.  
Ζώνη κεφαλής πέντε σημείων με πόρπες για γρήγορη ρύθμιση και 
ασφαλή εφαρμογή.

Μάσκα ολόκληρου προσώπου
EN 136:1998+AC:2003, Class 2 
Μέγεθος: One size 
Υλικό κατασκευής: Σιλικόνη
Ιδιότητες: Η πανοραμική μάσκα UNIX 6100 
παρέχει αποτελεσματική προστασία στο πρόσωπο, 
στα αναπνευστικά όργανα και στα μάτια από 
τις επιδράσεις των αερίων, των ατμών και των 
αερολυμάτων. Αποτελείται από ανθεκτικό πανοραμικό 
γυαλί, σκελετό, κουτί βαλβίδας με βαλβίδα εκπνοής 
και συσκευή ομιλίας, εσωτερική μάσκα σιλικόνης με 
βαλβίδες εισπνοής και πλεξούδα κεφαλής σιλικόνης. 
Ελαφριά - δεν ζυγίζει πάνω από 480 g.

Full face mask
EN 136:1998+AC:2003, Class 2
Size: One size
Material: Thermoplastic rubber (TPE) 
Properties: The UNIX 5000 full face mask is used as a facial part 
in personal respiratory protective equipment. The mask serves to 
supply cleaned air to human respiratory system and at the same 
time to protect the person’s face and eyes against contact with 
hazardous substances.
Five-point Head Harness with self-tightening buckles
for quick adjustment and secure fit.

Full face mask
EN 136:1998+AC:2003, Class 2 
Size: One size 
Material: Silicone
Properties: Panoramic mask UNIX 6100 provide 
effective protection of face, respiratory organs 
and eyes from the effects of gases, vapors and 
aerosols. The mask consists of durable panoramic 
glass, frame, valve box with exhalation valve and 
speech device, silicone inner mask with inhalation 
valves and silicone head harness. Low weight - not 
more than 480 g.

Zelinsky Group UNIX 5000
92101

Zelinsky Group UNIX 6100
92124

Μάσκα μισού προσώπου
EN 140:1998+AC:1999 
Υλικό κατασκευής: Θερμοπλαστικό καουτσούκ (TPE)
Ιδιότητες: Η μάσκα μισού προσώπου UNIX 1000 
προστατεύει το αναπνευστικό σύστημα από ατμούς, 
αέριες επιβλαβείς ουσίες και αερολύματα (σκόνη, 
καπνό, ομίχλη) που υπάρχουν στον αέρα. Είναι 
εντελώς αποσυναρμολογούμενη, γεγονός που 
διευκολύνει τη φροντίδα με νερό και απορρυπαντικά.

Μάσκα μισού προσώπου
EN 140:1998+AC:1999 
Υλικό κατασκευής: Σιλικόνη 
Ιδιότητες: Η μάσκα μισού προσώπου UNIX 1000 
προστατεύει το αναπνευστικό σύστημα από ατμούς, 
αέριες επιβλαβείς ουσίες και αερολύματα (σκόνη, 
καπνό, ομίχλη) που υπάρχουν στον αέρα. Είναι 
εντελώς αποσυναρμολογούμενη, γεγονός που 
διευκολύνει τη φροντίδα με νερό και απορρυπαντικά.

Half mask
EN 140:1998+AC:1999
Material: Thermoplastic rubber (TPE)
Properties: The UNIX half mask protects the 
respiratory system from vaporous, gaseous 
harmful substances and aerosols (dust, smoke, fog) 
present in the air. It is completely collapsible, which 
facilitates care using water and detergents.

Half mask
EN 140:1998+AC:1999
Material: Silicone
Properties: The UNIX half mask protects the 
respiratory system from vaporous, gaseous 
harmful substances and aerosols (dust, smoke, fog) 
present in the air. It is completely collapsible, which 
facilitates care using water and detergents.

Zelinsky Group UNIX 5100
92122

Zelinsky Group UNIX 1000 Zelinsky Group UNIX 1100

Μάσκα ολόκληρου προσώπου
EN 136:1998+AC:2003, Class 2
Μέγεθος: One size
Υλικό κατασκευής: Σιλικόνη
Ιδιότητες: Η μάσκα ολόκληρου προσώπου UNIX 5100 χρησιμοποιείται 
για την προστασία του προσώπου στον προσωπικό προστατευτικό 
αναπνευστικό εξοπλισμό. Η μάσκα χρησιμεύει για την τροφοδοσία 
καθαρισμένου αέρα στο ανθρώπινο αναπνευστικό σύστημα και 
ταυτόχρονα προστατεύει το πρόσωπο και τα μάτια του ατόμου κατά 
την επαφή του με επικίνδυνες ουσίες.  
Ζώνη κεφαλής πέντε σημείων με πόρπες για γρήγορη ρύθμιση και 
ασφαλή εφαρμογή.

Full face mask
EN 136:1998+AC:2003, Class 2
Size: One size
Material: Silicone 
Properties: The UNIX 5100 full face mask is used as a facial part 
in personal respiratory protective equipment. The mask serves to 
supply cleaned air to human respiratory system and at the same 
time to protect the person’s face and eyes against contact with 
hazardous substances.
Five-point Head Harness with self-tightening buckles
for quick adjustment and secure fit.

x 1x 1x 1 x 29x 1 x 8 x 29x 1 x 8 x 8

92102 92125

92103 92126

92104 92127

Μέγεθος: 1
Size: 1

Μέγεθος: 1
Size: 1

Μέγεθος: 2
Size: 2

Μέγεθος: 2
Size: 2

Μέγεθος: 3
Size: 3

Μέγεθος: 3
Size: 3
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Φίλτρο αερίων
EN 14387:2004+A1:2008
Αμμωνία και τα οργανικά παράγωγα της

Φίλτρο αερίων
EN 14387:2004+A1:2008
Οργανικά αέρια και ατμοί, το σημείο βρασμού 
των οποίων είναι άνω των 65 °С
(βενζόλιο, ξυλόλιο, τολουόλιο, βενζίνη, κηροζίνη, 
οργανικά αλογονίδια, νιτρο-ενώσεις του βενζολίου 
και τα ομόλογά του, ανιλίνη, κετόνες, τετρααίθυλο 
μολύβδου, κ.λπ.)

Φίλτρο αερίων
EN 14387:2004+A1:2008
Οργανικά αέρια και ατμοί, το σημείο βρασμού 
των οποίων είναι άνω των 65 °С
(βενζόλιο, ξυλόλιο, τολουόλιο, βενζίνη, κηροζίνη, 
οργανικά αλογονίδια, νιτρο-ενώσεις του βενζολίου 
και τα ομόλογά του, ανιλίνη, κετόνες, τετρααίθυλο 
μολύβδου, κ.λπ.)
Ανόργανα αέρια και ατμοί
(χλώριο, φθόριο, βρώμιο, υδρόθειο, αρσίνες, 
φωσφορούχο υδρογόνο, κ.λπ., εκτός από το 
μονοξείδιο του άνθρακα και το υδροκυάνιο)
Όξινα αέρια και ατμοί
(διοξείδιο του θείου, υδροχλώριο, υδροβρώμιο, 
υδροφθόριο, οι ατμοί του θειικού, οξικό, μυρμηκικό, 
νιτρικό, φωσφορικό οξέα, κ.λπ.)

Φίλτρο αερίων
EN 14387:2004+A1:2008
Οργανικά αέρια και ατμοί, το σημείο βρασμού 
των οποίων είναι άνω των 65 °С
(βενζόλιο, ξυλόλιο, τολουόλιο, βενζίνη, κηροζίνη, 
οργανικά αλογονίδια, νιτρο-ενώσεις του βενζολίου 
και τα ομόλογά του, ανιλίνη, κετόνες, τετρααίθυλο 
μολύβδου, κ.λπ.)
Ανόργανα αέρια και ατμοί
(χλώριο, φθόριο, βρώμιο, υδρόθειο, αρσίνες, 
φωσφορούχο υδρογόνο, κ.λπ., εκτός από το 
μονοξείδιο του άνθρακα και το υδροκυάνιο)
Όξινα αέρια και ατμοί
(διοξείδιο του θείου, υδροχλώριο, υδροβρώμιο, 
υδροφθόριο, οι ατμοί του θειικού, οξικό, μυρμηκικό, 
νιτρικό, φωσφορικό οξέα, κ.λπ.)

Φίλτρο αερίων
EN 14387:2004+A1:2008
Οργανικά αέρια και ατμοί, το σημείο βρασμού 
των οποίων είναι άνω των 65 °С (βενζόλιο, 
ξυλόλιο, τολουόλιο, βενζίνη, κηροζίνη, οργανικά 
αλογονίδια, νιτρο-ενώσεις του βενζολίου και 
τα ομόλογά του, ανιλίνη, κετόνες, τετρααίθυλο 
μολύβδου, κ.λπ.)
Ανόργανα αέρια και ατμοί
(χλώριο, φθόριο, βρώμιο, υδρόθειο, αρσίνες, 
φωσφορούχο υδρογόνο, κ.λπ., εκτός από το 
μονοξείδιο του άνθρακα και το υδροκυάνιο)
Όξινα αέρια και ατμοί
(διοξείδιο του θείου, υδροχλώριο, υδροβρώμιο, 
υδροφθόριο, οι ατμοί του θειικού, οξικό, μυρμηκικό, 
νιτρικό, φωσφορικό οξέα, κ.λπ.)
Αμμωνία και τα οργανικά παράγωγα της

Gas filter
EN 14387:2004+A1:2008
Ammonia and its organic derivatives

Gas filter
EN 14387:2004+A1:2008
Organic gases and vapors, the boiling point of 
which is above 65 °С
(benzene, xylene, toluene, petrol, kerosene, organic 
halides, nitro-compounds of benzene and its 
homologues, aniline, ketones, tetraethyl lead, etc.)

Gas filter
EN 14387:2004+A1:2008
Organic gases and vapors, the 
boiling point of which is above 65 °С
(benzene, xylene, toluene, petrol, kerosene, organic 
halides, nitro-compounds of benzene and its 
homologues, aniline, ketones, tetraethyl lead, etc.)
Nonorganic gases and vapors
(chlorine, fluorine, bromine, sulfur hydride, arsines, 
hydrogen phosphide, etc., except for carbon 
monoxide and hydrogen cyanide)
Acid gases and vapors
(sulfur dioxide, hydrogen chloride, hydrogen 
bromide, hydrogen fluoride, vapors of sulfuric, 
acetic, formic, nitric, phosphoric acids, etc.)

Gas filter
EN 14387:2004+A1:2008
Organic gases and vapors, the 
boiling point of which is above 65 °С
(benzene, xylene, toluene, petrol, kerosene, organic 
halides, 
nitro-compounds of benzene and its homologues, 
aniline, ketones, tetraethyl lead, etc.)
Nonorganic gases and vapors
(chlorine, fluorine, bromine, sulfur hydride, arsines, 
hydrogen phosphide, etc., except for carbon 
monoxide and hydrogen cyanide)
Acid gases and vapors
(sulfur dioxide, hydrogen chloride, hydrogen 
bromide, hydrogen fluoride, vapors of sulfuric, 
acetic, formic, nitric, phosphoric acids, etc.)
Ammonia and its organic derivatives

Gas filter
EN 14387:2004+A1:2008
Organic gases and vapors, the 
boiling point of which is above 65 °С
(benzene, xylene, toluene, petrol, kerosene, organic 
halides, 
nitro-compounds of benzene and its homologues, 
aniline, ketones, tetraethyl lead, etc.)
Nonorganic gases and vapors
(chlorine, fluorine, bromine, sulfur hydride, arsines, 
hydrogen phosphide, etc., except for carbon 
monoxide and hydrogen cyanide)
Acid gases and vapors
(sulfur dioxide, hydrogen chloride, hydrogen 
bromide, hydrogen fluoride, vapors of sulfuric, 
acetic, formic, nitric, phosphoric acids, etc.)

Zelinsky Group UNIX

UNIX 502 A2
92105

UNIX 512 K2
92106

UNIX 521 A1B1E1
92107

UNIX 531 A1B1E1K1
92108

UNIX 522 A2B2E2
92109

Zelinsky Group UNIX

x 2 x 2 x 2 x 2 x 2x 120 x 120 x 120 x 120 x 120x 8 x 8 x 8 x 8 x 8
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Επαναχρησιμοποιούμενα φίλτρα
σωματιδίων
EN 143:2000+A1:2006
Χαμηλή απόδοση
Σχεδιασμένα για να προστατεύουν το αναπνευστικό
σύστημα του ανθρώπου από διάφορους τύπους
αερολυμάτων (σκόνη, καπνό, ομίχλη) που υπάρχουν
στον αέρα του περιβάλλοντος εργασίας.
Χρησιμοποιούνται συναρμολογούμενα με φίλτρα
αερίου UNIX και καπάκι συγκράτησης.

Επαναχρησιμοποιούμενα φίλτρα
σωματιδίων
EN 143:2000+A1:2006
Μεσαία απόδοση
Σχεδιασμένα για να προστατεύουν το αναπνευστικό
σύστημα του ανθρώπου από διάφορους τύπους
αερολυμάτων (σκόνη, καπνό, ομίχλη) που υπάρχουν
στον αέρα του περιβάλλοντος εργασίας.
Χρησιμοποιούνται συναρμολογούμενα με φίλτρα
αερίου UNIX και καπάκι συγκράτησης.

Επαναχρησιμοποιούμενα φίλτρα
σωματιδίων
EN 143:2000+A1:2006
Υψηλή απόδοση
Σχεδιασμένα για να προστατεύουν το αναπνευστικό
σύστημα του ανθρώπου από διάφορους τύπους
αερολυμάτων (σκόνη, καπνό, ομίχλη) που υπάρχουν
στον αέρα του περιβάλλοντος εργασίας.
Χρησιμοποιούνται συναρμολογούμενα με φίλτρα
αερίου UNIX και καπάκι συγκράτησης.

Reusable particle filters
EN 143:2000+A1:2006
Low efficiency
Designed to protect human respiratory system
against various types of aerosols (dust, fume,
mist) present in working zone air.
Used in assembly with UNIX gas filters and filter
retainer.

Reusable particle filters
EN 143:2000+A1:2006
Middle efficiency
Designed to protect human respiratory system
against various types of aerosols (dust, fume,
mist) present in working zone air.
Used in assembly with UNIX gas filters and filter
retainer.

Reusable particle filters
EN 143:2000+A1:2006
High efficiency
Designed to protect human respiratory system
against various types of aerosols (dust, fume,
mist) present in working zone air.
Used in assembly with UNIX gas filters and filter
retainer.

Zelinsky Group UNIX

UNIX P1
92110

UNIX P2
92111

UNIX P3
92120

Zelinsky Group UNIX

x 2 x 2 x 2x 120 x 120 x 120x 52 x 52 x 52

Επαναχρησιμοποιούμενα φίλτρα
σωματιδίων
EN 143:2000+A1:2006
Υψηλή απόδοση
Με κούμπωμα Bayonet
Τα φίλτρα ταξινομούνται ως υψηλής απόδοσης (P3)
και επαναχρησιμοποιούμενα (R, σύμφωνα με EN
143: 2000 + A1: 2006), τα οποία είναι ανθεκτικά
στη σκόνη (D).
Ιδιότητες: Με κούμπωμα bayonet χρησιμοποιούνται
με μάσκες UNIX για την προστασία από τα σωματίδια
σε συνθήκες υψηλής υγρασίας.
Η θερμοκρασία λειτουργίας τους είναι από -40 °С 
έως +40 °С.

Reusable particle filters
EN 143:2000+A1:2006
High efficiency
With Bayonet connection
The filters are classified as high efficiency (P3) and
reusable (R, according to EN 143:2000+A1:2006)
filters, which are resistant to dust (D).
Properties: With bayonet connection, they are 
used with UNIX masks to provide particle protection 
in high humidity conditions.
Their operating temperature is from -40 °С to 
+40 °С.

UNIX 203 P3 R D
92113

x 2 x 120x 12

Επαναχρησιμοποιούμενα φίλτρα 
σωματιδίων
EN 143:2000+A1:2006
Υψηλή απόδοση
Με κούμπωμα Bayonet 
Τα φίλτρα ταξινομούνται ως υψηλής απόδοσης (P3) 
και επαναχρησιμοποιούμενα (R, σύμφωνα με EN 
143: 2000 + A1: 2006), τα οποία είναι ανθεκτικά 
στη σκόνη (D). 
Τα φίλτρα έχουν προστατευτικό περίβλημα και 
χρησιμοποιούνται με μάσκες UNIX για εργασία 
σε συνθήκες υψηλής υγρασίας και είναι πολύ πιο 
ανθεκτικά σε ρύπους. Ως αποτέλεσμα, η διάρκεια 
ζωής των φίλτρων αυξάνεται. Επιπλέον, παρέχουν 
μηχανική προστασία από ζημιές.
Η θερμοκρασία λειτουργίας τους είναι από -40 °С 
έως +40 °С.

Reusable particle filters
EN 143:2000+A1:2006
High efficiency
With Bayonet connection
The filters are classified as high efficiency (P3) and 
reusable (R, according to EN 143:2000+A1:2006) 
filters, which are resistant to dust (D).
Properties: The filters have a protective filter 
housing and they are used with UNIX masks for 
working in high humidity conditions and are much 
more resistant to contaminants. As a result, the 
service life of the filters is increased. In addition, it 
provides mechanical protection against damage.
Their operating temperature is from -40 °С to 
+40 °С.

UNIX 303 P3 R D
92123

x 2 x 120x 20

UNIX filter retainers
92112

Καπάκια συγκράτησης
Χρώμα: Γκρι
Μέγεθος: One size
Ιδιότητες: Καπάκια συγκράτησης των
φίλτρων σωματιδίων πάνω στα φίλτρα
αερίων UNIX.

Filter retainers
Color: Grey
Size: One size
Properties: Retaining caps used to fix UNIX
particle filters on the surface of UNIX gas filters.

x 2 x 120x 8
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Zelinsky Group DOT

Zelinsky Group MAG
92114

Zelinsky Group MAG-4
92121

DOTpro 150 A1P3 R D
92115

DOTpro 150 K1P3 R D
92116

DOTpro 150 A1B1E1P3 R D
92117

DOTpro 150 A1B1E1K1P3 R D
92118

Zelinsky Group DOT

x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1x 8 x 8 x 45 x 45 x 45 x 45

Συνδιασμένο φίλτρο αερίων & 
αερολυμάτων
EN 14387:2004+A1:2008
Αμμωνία και τα οργανικά παράγωγα της
Αερολύματα 
(σκόνη, αναθυμιάσεις, ομίχλη)

Συνδιασμένο φίλτρο αερίων & 
αερολυμάτων
EN 14387:2004+A1:2008
Οργανικά αέρια και ατμοί, το σημείο βρασμού 
των οποίων είναι άνω των 65 °С
(βενζόλιο, ξυλόλιο, τολουόλιο, βενζίνη, κηροζίνη, 
οργανικά αλογονίδια, νιτρο-ενώσεις του βενζολίου 
και τα ομόλογά του, ανιλίνη, κετόνες, τετρααίθυλο 
μολύβδου, κ.λπ.)
Αερολύματα 
(σκόνη, αναθυμιάσεις, ομίχλη)

Συνδιασμένο φίλτρο αερίων & 
αερολυμάτων
EN 14387:2004+A1:2008
Οργανικά αέρια και ατμοί, το σημείο βρασμού 
των οποίων είναι άνω των 65 °С 
(βενζόλιο, ξυλόλιο, τολουόλιο, βενζίνη, κηροζίνη, 
οργανικά αλογονίδια, νιτρο-ενώσεις του βενζολίου 
και τα ομόλογά του, ανιλίνη, κετόνες, τετρααίθυλο 
μολύβδου, κ.λπ.)
Ανόργανα αέρια και ατμοί 
(χλώριο, φθόριο, βρώμιο, υδρόθειο, αρσίνες, 
φωσφορούχο υδρογόνο, κ.λπ., εκτός από το 
μονοξείδιο του άνθρακα και το υδροκυάνιο)
Όξινα αέρια και ατμοί 
(διοξείδιο του θείου, υδροχλώριο, υδροβρώμιο, 
υδροφθόριο, οι ατμοί του θειικού, οξικό, μυρμηκικό, 
νιτρικό, φωσφορικό οξέα, κ.λπ.)
Αερολύματα 
(σκόνη, αναθυμιάσεις, ομίχλη)

Συνδιασμένο φίλτρο αερίων & 
αερολυμάτων
EN 14387:2004+A1:2008
Οργανικά αέρια και ατμοί, το σημείο βρασμού 
των οποίων είναι άνω των 65 °С 
(βενζόλιο, ξυλόλιο, τολουόλιο, βενζίνη, κηροζίνη, 
οργανικά αλογονίδια, νιτρο-ενώσεις του βενζολίου 
και τα ομόλογά του, ανιλίνη, κετόνες, τετρααίθυλο 
μολύβδου, κ.λπ.)
Ανόργανα αέρια και ατμοί 
(χλώριο, φθόριο, βρώμιο, υδρόθειο, αρσίνες, 
φωσφορούχο υδρογόνο, κ.λπ., εκτός από το 
μονοξείδιο του άνθρακα και το υδροκυάνιο)
Όξινα αέρια και ατμοί 
(διοξείδιο του θείου, υδροχλώριο, υδροβρώμιο, 
υδροφθόριο, οι ατμοί του θειικού, οξικό, μυρμηκικό, 
νιτρικό, φωσφορικό οξέα, κ.λπ.)
Αμμωνία και τα οργανικά παράγωγα της
Αερολύματα 
(σκόνη, αναθυμιάσεις, ομίχλη)

Combined gas & aerosols filter
EN 14387:2004+A1:2008
Ammonia and its organic derivatives
Aerosols 
(dust, fume, mist)

Combined gas & aerosols filter
EN 14387:2004+A1:2008
Organic gases and vapors, the 
boiling point of which is above 65 °С
(benzene, xylene, toluene, petrol, kerosene, organic 
halides, nitro-compounds of benzene and its 
homologues, aniline, ketones, tetraethyl lead, etc.)
Aerosols 
(dust, fume, mist)

Combined gas & aerosols filter
EN 14387:2004+A1:2008
Organic gases and vapors, the 
boiling point of which is above 65 °С
(benzene, xylene, toluene, petrol, 
kerosene, organic halides, nitro-compounds of 
benzene and its homologues, aniline, ketones, 
tetraethyl lead, etc.)
Nonorganic gases and vapors
(chlorine, fluorine, bromine, sulfur hydride, arsines, 
hydrogen phosphide, etc., except for carbon 
monoxide and hydrogen cyanide)
Acid gases and vapors
(sulfur dioxide, hydrogen chloride, hydrogen 
bromide, hydrogen fluoride, vapors of sulfuric, 
acetic, formic, nitric, phosphoric acids, etc.)
Aerosols 
(dust, fume, mist)

Combined gas & aerosols filter
EN 14387:2004+A1:2008
Organic gases and vapors, the 
boiling point of which is above 65 °С
(benzene, xylene, toluene, petrol, kerosene, organic 
halides, nitro-compounds of benzene and its 
homologues, aniline, ketones, tetraethyl lead, etc.)
Nonorganic gases and vapors
(chlorine, fluorine, bromine, sulfur hydride, arsines, 
hydrogen phosphide, etc., except for carbon 
monoxide and hydrogen cyanide)
Acid gases and vapors
(sulfur dioxide, hydrogen chloride, hydrogen 
bromide, hydrogen fluoride, vapors of sulfuric, 
acetic, formic, nitric, phosphoric acids, etc.)
Ammonia and its organic derivatives
Aerosols 
(dust, fume, mist)

Μάσκα ολόκληρου προσώπου
EN 136:1998+AC:2003, Class 2
Μέγεθος: One size
Υλικό κατασκευής: Θερμοπλαστικό καουτσούκ (TPE)
Ιδιότητες: Η μάσκα MAG είναι κατασκευασμένη από 
υλικά υψηλής αντοχής και είναι ανθεκτική στη δράση 
των ουσιών, με αποτέλεσμα να μειώνει την κόπωση 
κατά τη διάρκεια της εργασίας και να επιτρέπει 
τη χρήση της μάσκας για παρατεταμένο χρονικό 
διάστημα.  
Έχει ζώνη κεφαλής πέντε σημείων με πόρπες για 
γρήγορη ρύθμιση και ασφαλή εφαρμογή.

Μάσκα ολόκληρου προσώπου
EN 136:1998+AC:2003, Class 2
Μέγεθος: One size
Υλικό κατασκευής: Σιλικόνη 
Ιδιότητες: Η μάσκα MAG είναι κατασκευασμένη από 
υλικά υψηλής αντοχής και είναι ανθεκτική στη δράση 
των ουσιών, με αποτέλεσμα να μειώνει την κόπωση 
κατά τη διάρκεια της εργασίας και να επιτρέπει 
τη χρήση της μάσκας για παρατεταμένο χρονικό 
διάστημα.  
Έχει ζώνη κεφαλής πέντε σημείων με πόρπες για 
γρήγορη ρύθμιση και ασφαλή εφαρμογή.

Full face mask
EN 136:1998+AC:2003, Class 2
Size: One size
Material: Thermoplastic rubber (TPE) 
Properties: MAG is made of high-strength 
materials and resistant to the action of substances, 
what reduces fatigue during work and permits to 
work in the mask for the extended period of time.
It has a five-point Head Harness with self-
tightening buckles for quick adjustment and secure 
fit.

Full face mask
EN 136:1998+AC:2003, Class 2
Size: One size
Material: Silicone 
Properties: MAG is made of high-strength 
materials and resistant to the action of substances, 
what reduces fatigue during work and permits to 
work in the mask for the extended period of time.
It has a five-point Head Harness with self-
tightening buckles for quick adjustment and secure 
fit.
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Film
92119

x 10

Συναρμολογημένοι ιμάντες κεφαλής

Head harness assembly

Φλάντζα

Gasket

92194

Πέταλο βαλβίδας

Valve petal

92197

92195

Πέταλο βαλβίδας εισπνοής

Inhalation valve petal

92196

Ζελατίνα προστασίας για τις μάσκες 
ολόκληρου προσώπου

Ιδιότητες: Η ταινία έχει σχεδιαστεί για να 
προστατεύσει την εξωτερική επιφάνεια του 
πανοραμικού γυαλιού της μάσκας από πιτσιλιές ή 
κατά τις εργασίες βαφής, καθώς και από μηχανικές 
βλάβες κατα την χρήση της.

Ανταλλακτικά για τις μασκές ολόκληρου προσώπου / Spare parts for full face masks

Protective film for full face masks

Properties: The film is designed to protect the 
outer surface of a panoramic glass of masks from 
splashing or carrying out painting work, as well as 
from mechanical damage during usage.
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Οι οφθαλμοί θα πρέπει να προστατεύονται από ένα μεγάλο φάσμα κινδύνων, όπως σωματίδια ιπτάμενα με μεγάλη ταχύτητα και τηγμένο μέταλλο ή καυτά στερεά 
αντικείμενα, και τη διείσδυση από σκόνη, αέρια και χημικές ουσίες. Όλα τα ανωτέρω μπορούν να προκαλέσουν σοβαρή, συνήθως μη αναστρέψιμη, βλάβη στην όραση. 
Οι φακοί κατασκευάζονται σε διάφορες βαθμίδες, ανάλογα με το απαιτούμενο επίπεδο προστασίας έναντι χημικών ουσιών, σκόνης ή αερίων, έναντι προσβολής από 
ιπτάμενα σωματίδια και συνδυασμένης προστασίας.

Τα μέσα προστασίας της όρασης πρέπει να υποβάλλονται σε αυστηρούς ελέγχους, ώστε να τηρούν τις απαιτήσεις του ευρωπαϊκού προτύπου EN166. Τα προϊόντα που 
σχετίζονται με το πρότυπο EN166 κατανέμονται αρχικά μεταξύ των ακόλουθων δύο βασικών μετρήσιμων τμημάτων των προτύπων:

Οπτική κλάση
Υπάρχουν 3 οπτικές κλάσεις στο EN166. Τα γυαλιά ασφαλείας είναι οπτικής κλάσης 1. Η οπτική της κλάσης 1 σημαίνει ότι οι φακοί δεν έχουν ουσιαστικά καμία 
παραμόρφωση.

Οπτική κλάση 1: Συνεχής εργασία (καλύτερη ποιότητα)
Οπτική κλάση 2: Διαλείπουσα εργασία
Οπτική κλάση 3: Περιστασιακή εργασία (χαμηλότερη ποιότητα)

Προστασία πρόσκρουσης
Σχετίζεται με το επίπεδο προστασίας μηχανικής κρούσης που μπορεί να αντέξει ο φακός και το πλαίσιο του προϊόντος για τον χρήστη. Χωρίζεται στα ακόλουθα επίπεδα:
S  Αυξημένη δύναμη (5 m/s)
F  Επίδραση σε χαμηλή ενέργεια (45 m/s)
B Επίδραση σε μέτρια ενέργεια (120 m/s)
A Επίδραση σε υψηλή ενέργεια (190 m/s)

Πεδίο χρήσης
Προαιρετικές δοκιμές που αποδεικνύουν αντοχή στην πρακτική χρήση:
3  Υγρά σταγονίδια / εκτοξευόμενα γυαλιά / προστατευτικά προσώπου - μόνο πλαίσιο
4  Χοντρά σωματίδια σκόνης - γυαλιά - μόνο πλαίσιο
5  Αέριο και σωματίδια λεπτής σκόνης - γυαλιά - μόνο πλαίσιο
9  Τετηγμένο μέταλλο και ζεστά στερεά - γυαλιά / προσόψεις - φακός & πλαίσιο
K  Επιφανειακή ζημιά από λεπτά σωματίδια - μόνο φακό
N  Fogging - μόνο φακό
T  Ακραία θερμοκρασία (+ 55 °С / -5 °С)

Κίνδυνος από τις υπεριώδεις ακτίνες 
Οι υπεριώδεις ακτίνες φωτός και οι επιβλαβείς συνιστώσες του ηλιακού φωτός, ταξινομούνται ως ακτίνες φωτός UVA και UVB. Η έκθεση σε έντονο ηλιακό φως
μπορεί να προκαλέσει ζημιά στον κερατοειδή, στο φακό και στον αμφιβληστροειδή σε σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα.

Φροντίδα
Διατηρείτε τα μέσα προστασίας της όρασης καθαρά, αλλά μην χρησιμοποιείτε ισχυρά απορρυπαντικά ή διαβρωτικά υφάσματα. Ο καλύτερος τρόπος καθαρισμού των 
φακών είναι με μαντηλάκια καθαρισμού ή  ένα απαλό ύφασμα.

Κανονισμοί 
EN 166 Προσωπική προστασία ματιών - Προδιαγραφές
EN 167 Προσωπική προστασία ματιών - Μέθοδοι οπτικών δοκιμών
EN 168  Προσωπική προστασία ματιών - Μη οπτικές μέθοδοι δοκιμής
EN 169  Προσωπική προστασία ματιών - Φίλτρα συγκόλλησης και σχετικές τεχνικές. Απαιτήσεις μετάδοσης και συνιστώμενη χρήση.
EN 170  Προσωπική προστασία ματιών - Φίλτρα υπεριωδών ακτίνων
EN 171 Προσωπική προστασία ματιών - Φίλτρα υπερύθρων
EN 172  Προσωπική προστασία ματιών - Φίλτρα Sunglare για βιομηχανική χρήση
EN 175  Προσωπική προστασία - Εξοπλισμός για την προστασία των ματιών και του προσώπου κατά τη συγκόλληση και τις συναφείς διαδικασίες.

The eyes should be protected from a wide range of hazards, such as high-speed flying particles and molten metal or hot solid objects, and penetration by dust, gases, 
and chemicals. All of the above can cause severe, usually irreversible, damage to eyesight. The lenses are manufactured in various stages, depending on the required 
level of protection against chemicals, dust or gases, against flying particles and combined protection.

Vision protectors must be subject to strict controls to comply with the requirements of European standard EN166. Products related to EN166 are initially divided 
between the following two key measurable parts of the standard:

Optical class
There are 3 optical classes in EN166. Safety eyewear is optical class 1. Class 1 optics means that the lenses have virtually no distortion.
 
Optical class 1: Continuous work (better quality)
Optical class 2: Intermittent work
Optical class 3: Occasional work (lower quality)

Impact protection
It relates to the level of mechanical impact protection that the lens and frame of the product can hold for the user. It is divided into the following levels: 

S Increased robustness - oculars only (5 m/s)
F High speed particles - low energy impact (45 m/s) – any eye protection
B High speed particles - medium energy impact (120 m/s) – goggles/faceshields
A High speed particles - high energy impact (190 m/s) – faceshields only

Field of use
Optional tests demonstrating resistance in practical use:
3 Liquid droplets / splash - goggles/faceshields – frame only
4 Coarse dust particles - goggles - frame only
5 Gas and fine dust particles - goggles - frame only
9 Molten Metal and hot solids - goggles/faceshields - lens & frame
K Surface damage by fine particles - lens only
N Fogging - lens only
T Extremes of temperature (+55 °С/ -5 °С)

Danger from UV rays
Ultraviolet light rays, the harmful components of sunlight, are classified as UVA and UVB light rays. Exposure to bright sunlight can damage cornea, lens, and
retina in a relatively short period of time.

Care
Keep your eyesight clean, but do not use strong detergents or abrasive fabrics. The best way to clean the lenses is with cleaning towelettes or a soft cloth.

NORMES 
EN 166  Personal eye-protection - Specifications
EN 167  Personal eye-protection - Optical test methods
EN 168  Personal eye-protection - Non optical test methods
EN 169 Personal eye-protection - Filters for welding and related techniques. Transmittance requirements and recommended utilization.
EN 170  Personal eye-protection - Ultraviolets filters
EN 171  Personal eye-protection - Infrared filters
EN 172  Personal eye-protection - Sunglare filters for industrial use
EN 175 Personal protection - Equipment for eye and face protection during welding and allied processes.

Χρώματα φακών
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Clear 92% 99,9% 9% 18% 2-1.2, 2C-1.2 EN170 ●
Grey 23% 99,9% 74% 48% 5-2.5 EN172 ● ●

Amber 89% 99,9% 75% 18% 2-1.2 EN170 ● ● ●
Orange 61% 99,9% 86% 18% 2-1.7 EN170 ● ● ●

Infinity Blue 71% 99,9% 17% 18% 2C-1.4 EN170 ● ● ●
Blue Mirror 23% 99,9% 77% 48% 5-2.5 EN172 ● ●

Ice Blue Mirror 13% 99,9% 95% 51% 5-3.1 EN172 ● ●
Coffee 15% 99,9% 96% 35% 5-2.5 EN172 ●
Bronze 23% 100% 87% 55% 5-2.5 EN172 ● ●

Red Sky Mirror 14% 99,9% 91% 64% 5-3.1 EN172 ● ●
Silver Mirror 23% 99,9% 85% 59% 5-2.5 EN172 ● ●

Indoor / Outdoor 50% 100% 65% 39% 5-1.7 EN172 ● ● ●
3.0 IR Filter 12% 100% 97% 95% 3 EN169 ●
5.0 IR Filter 2% 100% 99% 99% 5 EN169 ●
Forest Grey 10% 100% 94% 65% 5-3.1 EN172 ●

Vermilion 23% 100% 86% 48% 5-2.5 EN172 ●

2C-1.2 P 1 F K N CE

Scale number
Παραγωγός

Manufacturer
Οπτική κλάση
Optical class

Προστασία πρόσκρουσης 
Impact protection

Πεδίο χρήσης
Field of use

CE

P EN 166 3 F CE

Παραγωγός
Manufacturer

Standard
Πεδίο χρήσης
Field of use

Προστασία πρόσκρουσης 
Impact protection

CE

Παράδειγμα σήμανσης στους φακούς / Example of marking on lenses:

Παράδειγμα σήμανσης στο σκελετό / Example of marking on frame:

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ / TECHNICAL INFORMATION ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ / TECHNICAL INFORMATION
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Pyramex Ever-Lite Pyramex Intruder

Φακός: Διάφανος
Lens: Clear

Φακός: Γκρι, Αντιθαμβωτικός
Lens: Grey, Anti-Fog

Φακός: Γκρι, Αντιθαμβωτικός
Lens: Grey, Anti-Fog

Φακός: Διάφανος, Αντιθαμβωτικός
Lens: Clear, Anti-Fog

Φακός: Κίτρινος
Lens: Amber

Φακός: Γκρι
Lens: Grey

Φακός: Εσωτερικού/Εξωτερικού χώρου
Lens: Indoor/Outdoor

91001

91004 91010

91002

91005 91087

91003
Φακός: Διάφανος
Lens: Clear

Φακός: Διάφανος, Αντιθαμβωτικός
Lens: Clear, Anti-Fog

Φακός: Γκρι
Lens: Grey

91007 91008 91009

91006

 � One of the lightest safety eyewear products available – weighs only 22 g!
 � Soft nosepiece for snug fit.
 � 8 base wraparound lens provides full front side protection.
 � Scratch resistant polycarbonate lens provides 99% UVA/B/C protection.

 � Ένα από τα ελαφρύτερα γυαλιά ασφαλείας - ζυγίζει μόνο 22 g!
 � Με μαλακά μαξιλαράκια μύτης για άνετη εφαρμογή.
 � Φακός 8πλης καμπύλης για παροχή πλήρους προστασίας της μπροστινής 

πλευράς.
 � Αντιχαρακτικός πολυανθρακικός φακός που παρέχει 99% προστασία UVA/B/C.

 � Lightweight, frameless protection.
 � Superior comfort and fit.
 � Scratch resistant polycarbonate lens provides 99% UVA/B/C protection.

 � Πολύ ελαφρύ, χωρίς σκελετό.
 � Πολύ μεγάλη άνεση και εφαρμογή.
 � Αντιχαρακτικός πολυανθρακικός φακός που παρέχει 99% προστασία UVA/B/C.

Φακός: Κίτρινος
Lens: Amber

x 1 x 1x 12 x 12
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Pyramex Goliath Pyramex PMXSlim

Φακός: Διάφανος
Lens: Clear

Φακός: Γκρι, Αντιθαμβωτικός
Lens: Grey, Anti-Fog

Φακός: Γκρι, Αντιθαμβωτικός
Lens: Grey, Anti-Fog

Φακός: Μπλε Πάγου Καθρέφτης
Lens: Ice Blue Mirror

91011 91012 91013
Φακός: Διάφανος
Lens: Clear

Φακός: Διάφανος, Αντιθαμβωτικός
Lens: Clear, Anti-Fog

Φακός: Μπρονζέ
Lens: Bronze

Φακός: Γκρι
Lens: Grey

91014

91017

91015

91018

91016

91019

 � Comfort-fit, rubber temples prevent eyewear from slipping.
 � Suitable for both working environments and sports activities.
 � Scratch resistant polycarbonate lens provides 99% UVA/B/C protection.

 � Άνετη εφαρμογή, με αντιολισθητικους βραχίονες από καουτσούκ.
 � Ιδανικά για περιβάλλον εργασίας και αθλητικές δραστηριότητες.
 � Αντιχαρακτικός πολυανθρακικός φακός που παρέχει 99% προστασία UVA/B/C.

 � PMXSLIM has a slim fit for smaller facial features.
 � Soft, adjustable PVC nose piece.
 � Dual injected temple design includes soft rubber tips for a non-slip fit.
 � Wrap-around, single lens design with incredible 10 base curve with side 

protection that extends to the temples.
 � Scratch resistant polycarbonate lens provides 99% UVA/B/C protection.

 � Τα PMXSlim έχουν λεπτή εφαρμογή για πρόσωπα με λεπτότερα χαρακτηριστικά.
 � Μαλακά ρυθμιζόμενα μαξιλαράκια μύτης από PVC.
 � Σχεδιασμός βραχιόνων με διπλής έγχυσης μαλακού καουτσούκ για αντιολίσθιση.
 � Ενιαίος φακός με 10πλη καμπύλη που επεκτείνεται και στον κρόταφο για 

προστασία.
 � Αντιχαρακτικός πολυανθρακικός φακός που παρέχει 99% προστασία UVA/B/C.

Φακός: Εσωτερικού/Εξωτερικού χώρου
Lens: Indoor/Outdoor

x 1

x 1

x 12

x 12
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Pyramex Venture II Pyramex Itek

 � Balistic certificate
 � Temples adjust to four different lengths.
 � Nose buds secure the glass and prevent slipping.
 � 10 base curved lens provides full side protection without distracting 

seams or traditional type side shields.
 � Scratch resistant polycarbonate lens provides 99% UVA/B/C protection.

 � Παρέχει βαλιστική πιστοποίηση.
 � Ρυθμιζόμενοι βραχίονες τεσσάρων σημείων.
 � Τα μαξιλαράκια μύτης ασφαλίζουν το γυαλί και αποτρέπουν την ολίσθηση.
 � Φακός 10πλης καμπύλης που παρέχει προστασία από όλες τις πλευρές του ματιού.
 � Αντιχαρακτικός πολυανθρακικός φακός που παρέχει 99% προστασία UVA/B/C.

Φακός: Διάφανος
Lens: Clear

Φακός: Διάφανος
Lens: Clear

Φακός: Πορτοκαλί
Lens: Orange

Φακός: Κίτρινος
Lens: Amber

Φακός: Ασημί Καθρέφτης
Lens: Silver Mirror

Φακός: Διάφανος, Αντιθαμβωτικός
Lens: Clear, Anti-Fog

Φακός: Διάφανος, Αντιθαμβωτικός
Lens: Clear, Anti-Fog

Φακός: Μπλε
Lens: Infinity Blue

Φακός: Ασημί Καθρέφτης
Lens: Silver Mirror

Φακός: Εσωτερικού/Εξωτερικού χώρου
Lens: Indoor/Outdoor

Φακός: Γκρι
Lens: Grey

Φακός: Γκρι
Lens: Grey

Φακός: Φίλτρο Υπέρυθρων 5.0
Lens: 5.0 IR Filter

Φακός: Μπλε Καθρέφτης
Lens: Blue Mirror

Φακός: Διάφανος
Lens: Clear

Φακός: Γκρι, Αντιθαμβωτικός
Lens: Grey, Anti-Fog

Φακός: Γκρι, Αντιθαμβωτικός
Lens: Grey, Anti-Fog

Φακός: Φίλτρο Υπέρυθρων 3.0
Lens: 3.0 IR Filter

Φακός: Διάφανος
Lens: Clear

91020

91032

91024

91036

91028

91021

91033

91025

91037

91029

91022

91034

91026

91038

91030

91023

91035

91027

91039

91031

 � Soft integrated nose piece.
 � Lightweight, frameless protection is ideal for all-day wear.
 � Soft dual injected rubber temple tips provide non-slip comfort.
 � 10 base curve lens provides excellent side protection.
 � Scratch resistant polycarbonate lens provides 99% UVA/B/C protection.

 � Ενσωματωμένα μαλακά μαξιλαράκια μύτης.
 � Ελαφριά προστατευτικά γυαλιά, ιδανικά για πολύωρη εργασία.
 � Άκρες βραχιόνων με διπλή έγχυση καουτσούκ προσφέρουν άνεση και 

αντιόλισθιση.
 � Φακός 10πλης καμπύλης που παρέχει εξαιρετική προστασία από το πλάι.
 � Αντιχαρακτικός πολυανθρακικός φακός που παρέχει 99% προστασία UVA/B/C.

Φακός: Εσωτερικού/Εξωτερικού χώρου
Lens: Indoor/Outdoor

x 1 x 1x 12 x 12
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Pyramex Cortez Pyramex Integra

Φακός: Διάφανος
Lens: Clear

Φακός: Γκρι
Lens: Grey

Φακός: Διάφανος, Αντιθαμβωτικός
Lens: Clear, Anti-Fog

91040

91042 91047

91041

91043 91048

Φακός: Διάφανος
Lens: Clear

Φακός: Γκρι
Lens: Grey

Φακός: Κίτρινος
Lens: Amber

91044 91045 91046

 � Single lens design provides maximum protection.
 � Durable dual injected polycarbonate and rubber temple.
 � Ribbed cushioned nosepiece fits in a wide range of bridge sizes and protects 

against slippage.
 � Scratch resistant polycarbonate lens provides 99% UVA/B/C protection.

 � Ενιαίος σχεδιασμός του φακού παρέχει τη μέγιστη προστασία.
 � Ανθεκτικοί βραχίονες διπλής έγχυσης από πολυανθρακικό και καουτσούκ.
 � Μαξιλαράκια μύτης ταιριάζουν σε ευρύ φάσμα των μεγεθών της γέφυρας, 

αντιολίσθητικά.
 � Αντιχαρακτικός πολυανθρακικός φακός που παρέχει 99% προστασία UVA/B/C.

 � Single lens and adjustable temples ensure reliable performance.
 � Scratch resistant polycarbonate lens provides 99% UVA/B/C protection.

 � Ενιαίος φακός και ρυθμιζόμενοι βραχίονες για αξιόπιστη επίδοση.
 � Αντιχαρακτικός πολυανθρακικός φακός που παρέχει 99% προστασία UVA/B/C. 

Φακός: Εσωτερικού/Εξωτερικού χώρου
Lens: Indoor/Outdoor

Φακός: Φίλτρο Υπέρυθρων 5.0
Lens: 5.0 IR Filter

Φακός: Φίλτρο Υπέρυθρων 3.0
Lens: 3.0 IR Filter

x 1 x 1x 12 x 12
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Pyramex Solo

Pyramex Goggles

Pyramex Capstone

Φακός: Διάφανος
Lens: Clear

91056

91049

91055

91057

 � Dual purpose goggle adaptable to many different applications.
 � Removable vent caps allow the user to remove when more ventilation is 

required.
 � Lens is coated with H2X® Anti-Fog Treatment to prevent fogging.
 � Soft PVC body conforms to facial contours.
 � Fits over prescription glasses.
 � Scratch resistant polycarbonate lens provides 99% UVA/B/C protection.

 � Γυαλιά προσαρμοζόμενα για πολλές διαφορετικές χρήσεις.
 � Αποσπώμενα καπάκια εξαερισμού επιτρέπουν στο χρήστη να τα αφαιρεί όταν 

χρειάζεται κι άλλο εξαερισμό.
 � Επικάλυψη του φακού με H2X® Anti-Fog Treatment για αποφυγή θαμπώματος.
 � Μαλακός σκελετός που προσαρμόζεται στο προσώπο.
 � Μπορούν να φορεθούν πάνω από γυαλιά οράσεως.
 � Αντιχαρακτικός πολυανθρακικός φακός που παρέχει 99% προστασία UVA/B/C.

 � Fits over prescription glasses.
 � Goggle incorporated with removable shield provides full face protection.
 � Ratchet shield allows user to open or close in 3 positions for adjustment.
 � 4 ventilation holes provide appropriate airflow.
 � Polycarbonate shield conforms to the face offering increased impact and dust 

protection.
 � Indirect-vent frame provides protection against splash and dust.
 � Soft vinyl goggle body conforms to facial contours for a very comfortable fit.
 � Scratch resistant polycarbonate lens provides 99% UVA/B/C protection.

 � Μπορούν να φορεθούν πάνω από γυαλιά οράσεως.
 � Γυαλιά με αποσπώμενη ασπίδα η οποία προσφέρει προστασία σε όλο το πρόσωπο.
 � Η ασπίδα ανοίγει και κλείνει σε 3 διαφορετικές θέσεις.
 � 4 θύρες εξαερισμού προσφέρουν σωστή ροή αέρα.
 � Η πολυκαρβονική ασπίδα προσαρμόζεται στο πρόσωπο προσφέροντας προστασία 

από πρόσκρουση και σκόνη.
 � Το πλαίσιο έμμεσου εξαερισμού προσφέρει προστασία από πιτσίλισμα και σκόνη.
 � Ο μαλακός σκελετός από βινύλιο προσαρμόζεται στο πρόσωπο για πολύ άνετη 

εφαρμογή.
 � Αντιχαρακτικός πολυανθρακικός φακός που παρέχει 99% προστασία UVA/B/C.

 � Lightweight and economical.
 � Temples are vented to reduce fogging.
 � Scratch resistant polycarbonate lens provides 99% UVA/B/C protection.

 � Ελαφριά και οικονομικά.
 � Αεριζόμενοι βραχίονες για μείωση του θαμπώματος.
 � Αντιχαρακτικός πολυανθρακικός φακός που παρέχει 99% προστασία UVA/B/C.

 � Low profile, modern sport design with anti-glare frame.
 � Indirect vent provides chemical splash protection.
 � Adjustable elastic band and soft PVC frame.
 � Scratch resistant polycarbonate lens provides 99% UVA/B/C protection.

 � Χαμηλό προφίλ, μοντέρνος αθλητικός σχεδιασμός με αντιθαμβωτικό πλαίσιο.
 � Έμμεσος εξαερισμός που προσφέρει προστασία από πιτσιλιές χημικών ουσιών.
 � Ρυθμιζόμενη ελαστική ταινία συγκράτισης και μαλακός σκελετός από PVC.
 � Αντιχαρακτικός πολυανθρακικός φακός που παρέχει 99% προστασία UVA/B/C.

Φακός: Διάφανος, Αντιθαμβωτικός
Lens: Clear, Anti-Fog

Φακός: Διάφανος, Αντιθαμβωτικός
Lens: Clear, Anti-Fog

Φακός: Διάφανος, Αντιθαμβωτικός
Lens: Clear, Anti-Fog

x 1 x 12

x 1 x 12

x 1 x 12

x 1
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Pyramex Alair Pyramex Furix

Φακός: Διάφανος
Lens: Clear

Φακός: Κίτρινο
Lens: Amber

Φακός: Διάφανος, Αντιθαμβωτικός
Lens: Clear, Anti-Fog

Φακός: Μπλε
Lens: Infinity Blue

Φακός: Γκρι
Lens: Grey

91050

91053

91051

91054

91052
Φακός: Γκρι, Αντιθαμβωτικός
Lens: Grey, Anti-Fog

Φακός: Μπλε Καθρέφτης, Αντιθαμβωτικός
Lens: Blue Mirror, Anti-Fog

Φακός: Καφέ, Αντιθαμβωτικός
Lens: Coffee, Anti-Fog

91058 91059 91060

 � Straight temples.
 � Integrated nose pieces.
 � Scratch resistant polycarbonate lens provides 99% UVA/B/C protection.

 � Ίσιοι βραχίονες.
 � Ενσωματωμένα μαξιλαράκια μύτης.
 � Αντιχαρακτικός πολυανθρακικός φακός που παρέχει 99% προστασία UVA/B/C.

 � Wrap-around sunglass style fits all facial sizes.
 � Lightweight, contemporary frame.
 � Stylish straight back temples. Integrated nose piece.
 � Scratch resistant polycarbonate lens provides 99% UVA/B/C protection.

 � Καμπυλωτό στυλ γυαλιών ηλίου που ταιριάζει σε όλα τα μεγέθη προσώπου.
 � Ελαφρύ, μοντέρνο πλαίσιο.
 � Κομψοί ίσιοι βραχίονες.. Ενσωματωμένα μαξιλαράκια μύτης.
 � Αντιχαρακτικός πολυανθρακικός φακός που παρέχει 99% προστασία UVA/B/C.

x 1 x 12

x 1 x 12
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Pyramex Highlander

Φακός: Γκρι, Αντιθαμβωτικός
Lens: Grey, Anti-Fog

Φακός: Ασημί Καθρέφτης, Αντιθαμβωτικός
Lens: Silver Mirror, Anti-Fog

Φακός: Κόκκινος, Αντιθαμβωτικός
Lens: Sky Red, Anti-Fog

Φακός: Διάφανος, Αντιθαμβωτικός
Lens: Clear, Anti-Fog

91062

91064

91063

91078

 � Inner lens clip provides soft foam for comfort fit and extreme styling.
 � Can be worn with inner foam for additional dust protection.
 � Scratch resistant polycarbonate lens provides 99% UVA/B/C protection.

 � Το κλιπ του εσωτερικού φακού περιλαμβάνει μαλακό αφρώδες υλικό για τέλεια 
εφαρμογή και εξαιρετικό στυλ.

 � Μπορεί να φορεθεί με τον εσωτερικό αφρό για πρόσθετη προστασία από τη 
σκόνη.

 � Αντιχαρακτικός πολυανθρακικός φακός που παρέχει 99% προστασία UVA/B/C.

Pyramex I-Force

 � Ratcheting Quick Release interchangeable temples and strap.
 � Vented foam carriage.
 � Scratch resistant polycarbonate lens provides 99% UVA/B/C protection.
 � H2X anti-fog lenses.
 � Dual pane lens provides the ultimate anti-fog performance.
 � Outer polycarbonate lens protects against the environment, while inner 

acetate lens is designed to prevent fogging.
 � Outside lens is coated with H2X Anti-fog Technology.

 � Γρήγορη μετατροπή από βραχίονα σε λουράκι.
 � Εξάρτημα με αεριζόμενο αφρώδες υλικό.
 � Αντιχαρακτικός πολυανθρακικός φακός που παρέχει 99% προστασία UVA/B/C.
 � Αντιθαμβωτικοί φακοί H2X.
 � Διπλός φακός που παρέχει απόλυτη αντιθαμβωτική απόδοση.
 � Ο εξωτερικός φακός από πολυανθρακικό προστατεύει από το περιβάλλον, ενώ 

ο εσωτερικός έχει σχεδιαστεί για να μην θολώνει.
 � Ο εξωτερικός φακός είναι επικαλυμμένος με H2X αντιθαμβωτική τεχνολογία.

91065
Φακός: Γκρι, Αντιθαμβωτικός
Lens: Grey, Anti-Fog

x 1 x 12

x 1 x 12



44 45

Pyramex Intrepid II

Φακός: Διάφανος
Lens: Clear

Φακός: Κίτρινος
Lens: Amber

Φακός: Γκρι
Lens: Grey

91066 91079 91085

 � Suitable for both working environments and sports activities.
 � Thin, soft flange of the extra wide nosepiece distributes weight of the glass 

evenly across the bridge, eliminating pressure on the nose.
 � Flexible rubber temples generate a soft cushion for pressure-free fit behind 

the ear, and secure the eyewear from shifting out of place.
 � Maximum eye protection, and ultra-light design ideal for all-day versatility.
 � Scratch resistant, polycarbonate lens provides 99.9% of UV protection.
 � Passes MIL-PRF 32432 High Velocity Impact Standards.

 � Κατάλληλο για περιβάλλον εργασίας και για αθλητικές δραστηριότητες.
 � Η λεπτή, μαλακή φλάντζα των φαρδιών μαξιλαριών της μύτης κατανέμει το 

βάρος του γυαλιού ομοιόμορφα σε όλη τη γέφυρα, εξαλείφοντας την πίεση στη 
μύτη.

 � Ευέλικτοι βραχίωνες από καουτσούκ δημιουργούν ένα μαλακό μαξιλάρι και δεν 
πιέζουν το αυτί, εξασφαλίζουν τη μη μετατόπιση των γυαλιών.

 � Μέγιστη προστασία ματιών και εξαιρετικά ελαφρύς σχεδιασμός, ιδανικός για 
ευελιξία όλη μέρα.

 � Αντιχαρακτικός πολυανθρακικός φακός που παρέχει 99,9% προστασία UV.
 � Περνάει τα MIL-PRF 32432 Πρότυπα Πρόσκρουσης Υψηλής Ταχύτητας.

Pyramex Ionix

Φακός: Ασημί Καθρέφτης
Lens: Silver Mirror

91067 91068

 � Extreme style in safety eyewear.
 � Built-in rubber nose piece.
 � Ventilated, straight-back flexible temples.
 � Scratch resistant polycarbonate lens provides 99% UVA/B/C protection.

 � Ιδιαίτερο στυλ σε γυαλιά ασφαλείας.
 � Ενσωματωμένο λαστιχένιο μαξιλαράκι μύτης.
 � Αεριζόμενοι ίσιοι ευέλικτοι βραχίονες. 
 � Αντιχαρακτικός πολυανθρακικός φακός που παρέχει 99% προστασία UVA/B/C.

Φακός: Γκρι, Αντιθαμβωτικός
Lens: Grey, Anti-Fog

x 1 x 12 x 1 x 12
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Pyramex V2G Plus

Pyramex PMXCITE

Φακός: Μπρονζέ
Lens: Bronze

91070

91075

 � Includes a wide adjustable elastic strap with quick release system for secure 
fit.

 � TPU frame features excellent resistance to cold and heat.
 � Thermo Lens System provides excellent resistance to fogging caused by 

temperature difference between indoor and outdoor.
 � Special indirect ventilation system located at the top and bottom of frame 

allow air flow and heat release.
 � Multi-functional goggle with 180° vision, protects against chemical splash, 

sun glare, dust, flying particles, wind.
 � Scratch resistant polycarbonate lens provides 99% UVA/B/C protection.

 � Lightweight frame is vented at the top of the lens.
 � Clean, bold lines and ultra-light frame.
 � Adjustable rubber nose piece.
 � Dual-injected rubber temple tips generate a soft cushion for comfort behind 

the ear.
 � Scratch resistant polycarbonate lens provides 99% UVA/B/C protection.

 � Περιλαμβάνει ένα ευρύ ρυθμιζόμενο ελαστικό ιμάντα με σύστημα ταχείας 
απελευθέρωσης για ασφαλή εφαρμογή.

 � Το πλαίσιο από TPU διαθέτει εξαιρετική αντοχή στο κρύο και τη θερμότητα.
 � Το σύστημα Thermo Lens παρέχει εξαιρετική αντίσταση σε θάμπωμα που 

προκαλείται από τη διαφορά θερμοκρασίας μεταξύ εσωτερικού και εξωτερικού 
χώρου.

 � Ειδικό σύστημα έμμεσου εξαερισμού που βρίσκεται στο επάνω και στο κάτω μέρος 
του πλαισίου επιτρέπει τη ροή του αέρα και την απελευθέρωση θερμότητας.

 � Η πολυχρηστική μάσκα με 180ο φάσμα προστατεύει από πιτσίλισμα χημικών 
ουσιών, αντηλιά, σκόνη, αιωρούμενα σωματίδια, άνεμο.

 � Αντιχαρακτικός πολυανθρακικός φακός που παρέχει 99% προστασία UVA/B/C.

 � Ο ελαφρύς σκελετός εξαερίζεται στην κορυφή του φακού.
 � Καθαρές, έντονες γραμμές και εξαιρετικά ελαφρύς σκελετός.
 � Ρυθμιζόμενο τμήμα μύτης από καουτσούκ.
 � Οι άκρες από καουτσούκ διπλής έγχυσης δημιουργούν ένα μαλακό μαξιλάρι για 

άνεση πίσω από το αυτί.
 � Αντιχαρακτικός πολυανθρακικός φακός που παρέχει 99% προστασία UVA/B/C.

Pyramex V3G

Φακός: Διάφανος, Αντιθαμβωτικός
Lens: Clear, Anti-Fog

Φακός: Γκρι, Αντιθαμβωτικός
Lens: Grey, Anti-Fog

91071 91072 91088

 � Lens and frame vented to increase air flow.
 � Interchangeable temples and headband included with each pair of V3G.
 � Headband and temples feature ratchet adjustment for perfect fit, features 

quick fit retainer.
 � Flame resistant foam padding forms perfect seal.
 � 9 base curved lens provides full side protection.
 � Scratch resistant polycarbonate lens provides 99% UVA/B/C protection.

 � Ο φακός και το πλαίσιο εξαερίζεται για την αύξηση της ροής του αέρα.
 � Εναλλάξιμοι βραχίονες και ιμάντας περιλαμβάνονται με κάθε ζευγάρι V3G.
 � Ο ιμάντας και οι βραχίονες διαθέτουν καστάνια ρύθμισης για τέλεια εφαρμογή 

και γρήγορη προσαρμογή συγκράτησης.
 � Η επένδυση από πυρίμαχο αφρώδες υλικό προσφέρει τέλεια στεγανοποίηση.
 � Ο καμπυλωτός φακός 9 σημείων παρέχει πλήρη πλευρική προστασία.
 � Αντιχαρακτικός πολυανθρακικός φακός που παρέχει 99% προστασία UVA/B/C.

Φακός: Εσωτερικού/Εξωτερικού χώρου, Αντιθαμβωτικός
Lens: Indoor/Outdoor, Anti-Fog

Φακός: Γκρι, Αντιθαμβωτικός
Lens: Grey, Anti-Fog

x 1 x 12

x 1 x 12

x 1 x 12
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Pyramex Venture 3

Φακός: Διάφανος, Αντιθαμβωτικός
Lens: Clear, Anti-Fog

Φακός: Γκρι, Αντιθαμβωτικός
Lens: Grey, Anti-Fog

91073 91077 91080

 � Ventilated nose piece is soft and adjustable.
 � Top of frame is ventilated allowing air to circulate.
 � Soft dual-injected rubber temple tips combined with fully adjustable straight 

back temples reinforce the highest level of comfort and fit.
 � 9.5 base curve lens provides excellent side protection.
 � Scratch resistant polycarbonate lens provides 99% UVA/B/C protection.

 � Το αεριζόμενο μαξιλαράκι της μύτης είναι μαλακό και ρυθμιζόμενο.
 � Η κορυφή του πλαισίου αερίζεται & επιτρέπει την κυκλοφορία του αέρα.
 � Οι μαλακές άκρες βραχιόνων με καουτσούκ διπλής έγχυσης, συνδιασμένες με 

πλήρως ρυθμιζόμενους ίσιους βραχίονες ενισχύουν το υψηλότερο επίπεδο 
άνεσης και εφαρμογής.

 � Φακός καμπυλωτός 9.5 σημείων που παρέχει εξαιρετική πλευρική προστασία.
 � Αντιχαρακτικός πολυανθρακικός φακός που παρέχει 99% προστασία UVA/B/C.

Pyramex Proximity

Pyramex Zone II

91069

91076

 � 9.5 base curve lens provides excellent side protection.
 � Flame resistant foam padding forms perfect seal to keep out dust and 

airborne particles.
 � Slim co-injected temples for snug, secure fit.
 � Scratch resistant polycarbonate lens provides 99% UVA/B/C protection.

 � Φακός καμπυλωτός 9.5 σημείων παρέχει εξαιρετική πλευρική προστασία.
 � Επενδυμένο με πυρίμαχο αφρώδες υλικό, που προσφέρει τέλεια στεγανοποίηση για 

να κρατήσει έξω τη σκόνη και τα αιωρούμενα σωματίδια.
 � Λεπτοί βραχίονες για άνετη, ασφαλή εφαρμογή.
 � Αντιχαρακτικός πολυανθρακικός φακός που παρέχει 99% προστασία UVA/B/C.

 � Straight back, rubber coated temple tips.
 � Soft nose pad and temples provide a comfortable fit.
 � Built-in nose pads.
 � Scratch resistant polycarbonate lens provides 99% UVA/B/C protection.

 � Ευθεία πλάτη, άκρες βραχιόνων επικαλυμμένοι με καουτσούκ.
 � Το μαλακό μαξιλάρι της μύτης και οι βραχίονες παρέχουν άνετη εφαρμογή.
 � Ενσωματωμένα μαξιλάρια μύτης.
 � Αντιχαρακτικός πολυανθρακικός φακός που παρέχει 99% προστασία UVA/B/C.

Φακός: Εσωτερικού/Εξωτερικού χώρου
Lens: Indoor/Outdoor

Φακός: Γκρι, Αντιθαμβωτικός
Lens: Grey, Anti-Fog

Φακός: Γκρι
Lens: Grey

x 1 x 12

x 1 x 12

x 1 x 12
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 � Stylish contoured temples.
 � Extremely lightweight.
 � Rubber nosepiece for non-slip, all day comfort.
 � Easy to change replacement lenses.
 � Kit includes: Removable temples Crush-resistant, neoprene storage case.
 � Four interchangeable H2X anti-fog lenses: Clear, Forest Grey, Orange, and 

Vermilion.
 � Dropzone comes packaged in a free standing clamshell for countertop or 

pegboard display.
 � Passes MIL-PRF 32432 High Velocity Impact Standards.

 � Kit with 3 interchangeable lenses: clear ballistic, grey ballistic and amber 
ballistic. All lenses are anti-fog.

 � Black Nylon Case for storage.
 � Flame resistant foam padding forms a seal to keep out dust and airborne 

particles.
 � Strap has Quick Fit retainer for easy on/off.
 � Interchangeable temples/strap included with each pair.

 � Κομψοί ανατομικοί βραχίονες.
 � Εξαιρετικά ελαφριά.
 � Μαξιλαράκια μύτης από καουτσούκ μη ολισθητικά, για άνεση όλη την ημέρα.
 � Εύκολη αλλαγή φακών αντικατάστασης.
 � Το σετ περιλαμβάνει αφαιρούμενους άθραυστους βραχίονες και θήκη 

αποθήκευσης από νεοπρένιο.
 � Τέσσερις εναλλάξιμοι H2X αντιθαμβωτικοί φακοί: Διάφανος, Forest Grey, 

Πορτοκαλί και Πορφυρός.
 � Το Dropzone έρχεται με συσκευασία που επιτρέπει να στέκεται όρθιο σε πάγκο 

ή να κρεμιέται.
 � Περνάει τα MIL-PRF 32432 Πρότυπα Πρόσκρουσης Υψηλής Ταχύτητας.

 � Σετ με 3 εναλλάξιμους φακούς: διάφανο βαλλιστικό, γκρι βαλλιστικό και κίτρινο 
βαλλιστικό. Όλοι οι φακοί είναι αντιθαμβωτικοί.

 � Μαύρη θήκη από νάυλον για αποθήκευση.
 � Επενδυμένο με πυρίμαχο αφρώδες υλικό, που προσφέρει τέλεια στεγανοποίηση 

για να κρατήσει έξω τη σκόνη και τα αιωρούμενα σωματίδια.
 � Το λουράκι διαθέτει σύστημα συγκράτησης Quick Fit για εύκολη ενεργοποίηση / 

απενεργοποίηση.
 � Εναλλάξιμοι βραχίονες / ιμάντες που περιλαμβάνονται σε κάθε ζεύγος.

Pyramex Drop Zone Pyramex XSG

Φακός: Διάφανος, Αντιθαμβωτικός
Lens: Clear, Anti-Fog

Φακός: Πορτοκαλί, Αντιθαμβωτικός
Lens: Orange, Anti-Fog

Φακός: Γκρι του Δάσους, Αντιθαμβωτικός
Lens: Forest Grey, Anti-Fog

Φακός: Πορφυρός, Αντιθαμβωτικός
Lens: Vermilion, Anti-Fog

Φακός: Διάφανος
Lens: Clear

Φακός: Κίτρινος
Lens: Amber

Φακός: Γκρι
Lens: Grey

91081

91074

x 1 x 12 x 1 x 12
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Pyramex Ztek

Pyramex V2G

Φακός: Διάφανος
Lens: Clear

91082

91086

 � Integrated nose piece.
 � Soft, non-slip rubber temple tips provide non-binding fit.
 � Economical wrap-around single lens provides full panoramic view.
 � Scratch resistant polycarbonate lens provides 99% UVA/B/C protection.

 � Ενσωματωμένο κομμάτι μύτης.
 � Μαλακά, μη αντιολισθητικά άκρα από καουτσούκ, προσφέρουν μη δεσμευτική εφαρμογή.
 � Ο οικονομικός περιστρεφόμενος μεμονωμένος φακός παρέχει πλήρη πανοραμική θέα.
 � Αντιχαρακτικός πολυανθρακικός φακός που παρέχει 99% προστασία UVA/B/C.

 � Lens and frame vented to increase air flow.
 � Headband and temples feature ratchet adjustment for perfect fit, features 

quick fit retainer.
 � Interchangeable temples and headband included with each pair of V2G.
 � Flame resistant foam padding.
 � 10 base curved lens provides full side protection.
 � Scratch resistant polycarbonate lens provides 99% UVA/B/C protection.  

 � Ο φακός και το πλαίσιο εξαερίζονται για να αυξάνουν τη ροή του αέρα.
 � Ο ιμάντας και οι βραχίονες διαθέτουν ρύθμιση καστάνιας για τέλεια εφαρμογή.
 � Εναλλάξιμοι βραχίονες και ιμάντες περιλαμβάνονται σε κάθε ζευγάρι V2G.
 � Επενδυμένο με πυρίμαχο αφρώδες υλικό.
 � Φακός 10πλης καμπύλης που παρέχει πλήρη πλευρική προστασία.
 � Αντιχαρακτικός πολυανθρακικός φακός που παρέχει 99% προστασία UVA/B/C.

Pyramex Cappture

Φακός: Γκρι, Αντιθαμβωτικός
Lens: Grey, Anti-Fog

Φακός: Γκρι, Αντιθαμβωτικός
Lens: Grey, Anti-Fog

Φακός: Διάφανος, Αντιθαμβωτικός
Lens: Clear, Anti-Fog

91083 91084

 � Dielectric
 � Fit over your prescription frames.
 � Temples extend from browbar to avoid interference with prescription frame 

temples.

 � Διηλεκτρικά.
 � Μπορούν να φορεθούν πάνω από γυαλιά οράσεως.
 � Οι βραχίονες εκτείνονται από το πάνω μέρος του σκελετού ώστε να 

αποφεύγονται παρεμβολές στους βραχίονες των γυαλιών οράσεως.

x 1 x 12

x 1 x 12

x 1 x 12
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x 1 x 12

Θήκη γυαλιών με φερμουάρ
Ιδιότητες: Μαλακή μαύρη θήκη για την προστασία 
και μεταφορά των γυαλιών σας.

Zippered soft case
Properties: Soft black case to protect and carry 
your glasses.

Soft case
91901

x 1 x 12

Θήκη γυαλιών με φερμουάρ
Ιδιότητες: Κομψή και ανθεκτική θήκη από νεοπρένιο 
σε μαύρο χρώμα για την τακτοποίηση των γυαλιών 
σας.

Zippered neoprene case 
Properties: Elegant and durable neoprene black 
case to fit your glasses.

Neocase
91902

x 100 x 1000

Μαντηλάκια καθαρισμού
Ιδιότητες: Για πλαστικούς, γυάλινους και
πολυανθρακικούς φακούς. Ασφαλή και 
αποτελεσματικά με όλες τις επιχρίσεις φακών.
Ιδανικά για γυαλιά, γυαλιά τύπου goggles και
ασπίδες προσώπου.
Αντιθαμβωτική και αντιστατική φόρμουλα.

Cleaning towelettes
Properties: For plastic, glass, and polycarbonate 
lenses. Safe and effective with all lens coatings.
Ideal for glasses, goggles, and face shields.
Anti-fog and anti-static formula.

LCT100
91991

Πίνακας επιλογής χρώματος φακού / Lens color selection table

Pyramex Glasses
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Ever-Lite ● ● ● ●

Intruder ● ● ●

Goliath ● ● ●

PMXSlim ● ● ● ●

Venture II ● ● ● ● ● ● ●

Itek ● ● ● ● ● ●

Cortez ● ● ●

Integra ● ● ● ●

Solo ●

Goggles ●

Capstone ●

Alair ● ● ● ●

Furix ● ● ●

Highlander ● ● ● ●

I-Force ●

Intrepid ● ● ●

Ionix ● ●

V2G Plus ●

PMXCITE ●

V3G ● ● ●

Venture 3 ● ● ●

Proximity ●

Zone II ●

Drop Zone ● ● ● ●

XSG ● ● ●

Cappture ● ●

Ztek ●

V2G ●
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x 1 x 20

Προσωπίδα ασφαλείας
EN166 3 BT
Μεγέθη: One size
Ιδιότητες: Διευρυμένη οθόνη κατασκευασμένη από
στερεό οπτικά διαφανές υλικό. Πολυανθρακικό υλικό 
ανθεκτικό στη θερμότητα και σε κρούσεις. Προστασία 
από ιπτάμενα σωματίδια υψηλής ταχύτητας με 
κρούση υψηλής ενέργειας. Για προστασία ματιών, 
προσώπου και μερικώς της κεφαλής από σκληρά 
σωματίδια, σπινθήρες και πιτσίλισμα υγρών.

Protective face shield
EN166 3 BT
Sizes: One size
Properties: Enlarged screen made of solid 
optically transparent material. Impact-resistant and 
heat resistant polycarbonate. Protection against 
highspeed flying particles with high-energy impact. 
For eye, face and partially head protection against 
hard particles, sparks and splashes of liquids.

Galaxy Hector
91821

x 1 x 20

Κράνος ηλεκτροσυγκόλλησης
EN 175 9 F W
Μεγέθη: One size
Ιδιότητες: Το σώμα του κράνους είναι αυξημένου 
μεγέθους και κατασκευασμένο από υλικό ανθεκτικό 
στη θερμότητα, σε χαμηλή και υψηλή θερμοκρασία, 
σε πιτσιλιές από τετηγμένο μέταλλο και σπινθήρες, 
σε UV και IR ακτινοβολίες. Εύρος θερμοκρασίας 
λειτουργίας -40 °C έως +80 °C. Ελάχιστη
επιβάρυνση στο λαιμό. Αυξημένη ανταλλαγή αέρα
μέσα στο κράνος. 
Μειωμένο βάρος κελύφους - 260 g.

Welding helmet
EN 175 9 F W
Sizes: One size
Properties: Increased size helmet body made of 
resistant to heat, low and high temperature, molten 
metal splashea and sparks, UV and IR radiation
material. -40 °C to +80 °C working temperature 
range. Minimum load on the neck. Increased air 
exchange inside the helmet. 
Decreased shell weight - 260 g. 

Galaxy Vulcan
91801

x 1 x 2

Κράνος ηλεκτροσυγκόλλησης με 
φίλτρο αυτόματης σκίασης (ADF)
EN 175 9 F W
Μεγέθη: One size
Ιδιότητες: ADF: οπτική κλάση 1, κλάση διάχυσης 
φωτός 1, μεταβολή φωτεινής τάξης 1, τάση 
γωνιακής εξάρτησης 2 - 1/1/1/2. Το κράνος 
είναι κατασκευασμένο από υλικό ανθεκτικό στη 
θερμότητα, σε χαμηλή και υψηλή θερμοκρασία, σε 
πιτσιλιές από τετηγμένο μέταλλο και σπινθήρες, σε 
UV και IR ακτινοβολίες. 
Μειωμένο βάρος κέλυφους - 425 g.

Welding helmet with autodarkening 
filter (ADF)
EN 175 9 F W
Sizes: One size
Properties: ADF: optical class 1, light diffusion 
class 1, variation of luminious transmittance class 
1, angular dependency class 2 - 1/1/1/2. Ηelmet 
body is made of resistant to heat, low and high 
temperature, molten metal splashes and sparks, UV 
and IR radiation material. 
Decreased shell weight - 425 g.

Galaxy Hephaestus
91802
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Οι εργαζόμενοι εκτίθενται σε επίπεδα θορύβου σε διαφορετικές συχνότητες, οι οποίες ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τον τύπο της βιομηχανίας και τις 
δραστηριότητες που εκτελούνται. Τα επίπεδα θορύβου άνω των 80dB θα προκαλέσουν προοδευτική βλάβη της ακοής καθώς η ένταση του θορύβου και η έκθεση σε 
αυτόν αυξάνονται. Ο δυνατός ή παρατεταμένος θόρυβος μπορεί να προκαλέσει πρόσκαιρη ή μόνιμη βλάβη στην ακοή. Η συνεχιζόμενη έκθεση σε θόρυβο πάνω από 
ορισμένα επίπεδα προκαλεί μόνιμη βλάβη της ακοής. Τα ακουστικά κύτταρα δεν μπορούν να επισκευαστούν ούτε να αναγεννηθούν.
Ο καλύτερος τρόπος για να μειωθεί ο κίνδυνος βλάβης της ακοής είναι η εξάλειψη ή η μείωση του επιπέδου του θορύβου στην πηγή. Επειδή αυτό δεν είναι πάντοτε 
εφικτό, υπάρχουν διάφορα είδη μέσων προστασίας της ακοής τα οποία είναι σχεδιασμένα ώστε να περιορίζουν τον θόρυβο σε επίπεδο που δεν θα προκαλέσουν βλάβη.

Επιλέγοντας τις σωστές συσκευές προστασίας της ακοής (HPD)
Τα ευρωπαϊκά πρότυπα απαιτούν να δοκιμάζεται ο εξοπλισμός προστασίας της ακοής για τον προσδιορισμό των επιπέδων προστασίας που προσφέρει κάθε προϊόν. Αυτά 
τα επίπεδα προστασίας ονομάζονται Single Number Ratings (SNR).
Μετά από αξιολόγηση κινδύνου, η επιλογή HPD θα απαιτούσε να αφαιρείται το επίπεδο περιβαλλοντικού θορύβου και τα επιθυμητά τελικά επίπεδα θορύβου στο τελικό 
όργανο της ακοής για να προσδιοριστεί το ζητούμενο SNR. Αυτό θα επιτύχει μια προσαρμοσμένη επιθυμητή στάθμη θορύβου μεταξύ 75dB και 80dB. Tελικό ρυθμισμένο 
επίπεδο κάτω από 70dB θεωρείται υπερβολική προστασία.

Περιορισμοί
Τα ωτοπώματα είναι σχεδιασμένα μόνο για βραχυχρόνια χρήση, περίπου μισή ώρα, μπορούν όμως να χρησιμοποιούνται και για μεγαλύτερο διάστημα για την προστασία 
έναντι χαμηλότερων επιπέδων θορύβου. Για πολύ υψηλά επίπεδα θορύβου, π.χ. από κινητήρες αεροσκαφών, πρέπει να χρησιμοποιούνται ωτοασπίδες. Ορισμένοι 
άνθρωποι παρουσιάζουν δυσανεξία στα ωτοπώματα και ενδέχεται να αυξηθεί ο κίνδυνος μόλυνσης του αυτιού εάν δεν καθαρίζονται προσεκτικά.
Οι ωτασπίδες είναι ορισμένες φορές δυσάρεστες στο εργασιακό περιβάλλον και απλώς περιορίζουν το επίπεδο του θορύβου χωρίς να τον εξαλείφουν. Πρέπει να 
βεβαιώνεστε ότι εφαρμόζονται σωστά και ότι το εσωτερικό περίβλημα είναι σε πλήρη επαφή με την πλαϊνή πλευρά της κεφαλής σας.

Φροντίδα
Ωτοπώματα: Διατηρείτε τα επαναχρησιμοποιήσιμα ωτοπώματα σε ψυχρό και καθαρό χώρο. Μετά τη χρήση να τα πλένετε με ήπιο απορρυπαντικό και να καθαρίζετε σε 
τακτά διαστήματα με διάλυμα ήπιου απολυμαντικού. Δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να τα αφήνετε να μουσκεύουν. Θα πρέπει να ελέγχετε οπτικά τα ωτοπώματα πριν 
τα χρησιμοποιήσετε, ώστε να βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν σημεία φθοράς από τη χρήση.
Ωτοασπίδες: Να τις ελέγχετε σε τακτά διαστήματα, ώστε να βεβαιωθείτε ότι δεν έχουν υποστεί φθορά και δεν έχει υποβαθμιστεί η κατάστασή τους. Μη λυγίζετε τη 
διάταξη σύζευξης από την κεφαλή, διότι μπορεί να περιορίσει την αποτελεσματικότητα των ωτοασπίδων. Να τις καθαρίζετε σε τακτά διαστήματα με διάλυμα ήπιου 
απολυμαντικού και στη συνέχεια να τις αποθηκεύετε σε καθαρό χώρο, όταν δεν χρησιμοποιούνται.

ΠΡΟΤΥΠΑ

EN 352-1
Μέρος 1: Ωτοασπίδες
Οι ωτοασπίδες είναι εξοπλισμένες με κεφαλόδεσμο, με ζώνη πίσω από το κεφάλι ή ζώνη κάτω από το πηγούνι. Μερικές φορές ένα περιλαίμιο είναι προσαρμοσμένο 
σε κάθε ακουστικό για τη στήριξη όταν η ωτοασπίδα φοριέται πίσω από το κεφάλι ή κάτω από το πηγούνι. Οι ωτοασπίδες είναι κατάλληλες για διαλείπον θόρυβο όπου 
πρέπει να αφαιρείται συχνά το ακουστικό. 

EN 352-2
Μέρος 2: Ωτοπώματα
Είναι βύσματα από συνθετικό υλικό, που τοποθετούνται στο εσωτερικό του αυτιού, ή βύσματα επαναχρησιμοποιήσιμα που μπορούν να πλένονται μετά τη χρήση. Τα 
επαναχρησιμοποιήσιμα ωτοπώματα μπορούν να συνδέονται με διάταξη σύζευξης, εάν είναι αναγκαίο.

EN 352-3
Μέρος 3: Ακουστικά που συνδέονται με κράνος βιομηχανικής προστασίας
Ωτοασπίδες που μπορούν να τοποθετηθούν σε κράνη. Ο κατασκευαστής πρέπει να καθορίζει τα κράνη στα οποία μπορούν να τοποθετηθούν.

EN 458 
Ακουστική προστασία
Επιλογή, χρήση, συντήρηση και προφυλάξεις.

Employees are exposed to noise levels at different frequencies, which may vary depending on the type of industry and the activities performed. Noise levels above 
80dB will cause progressive hearing damage as the noise intensity and exposure to it increase. Loud or prolonged noise may cause temporary or permanent hearing 
damage. Continuous exposure to noise above certain levels causes permanent hearing damage. Acoustic cells cannot be repaired or regenerated.
The best way to reduce the risk of hearing loss is to eliminate or reduce the source noise level. Because this is not always possible, there are various types of hearing 
protection devices designed to limit noise to a level that will not cause harm.

Choosing the right Hearing Protection Devices (HPD)
European standards require hearing protection equipment to be tested to determine the levels of protection offered by each product. These levels of protection are 
called Single Number Ratings (SNR).
After a risk assessment, the HPD option would require removing the ambient noise level and the desired final noise levels in the final hearing instrument to determine 
the required SNR. This will achieve a tailored noise level of between 75dB and 80dB. A final set level below 70dB is considered excessive protection.

Limitations
Earplugs are only designed for short-term use, about half an hour, but can also be used for a longer period of time to protect against lower noise levels. For very high 
noise levels, e.g. from aircraft engines, earmuffs must be used. Some people have intolerance to earplugs and may increase the risk of ear infection if not carefully 
cleaned.
Earplugs are sometimes unpleasant in work environments and simply reduce the noise level without eliminating it. You need to make sure they are properly fitted and 
that the inner is in full contact with the side of your head.

Care
Earplugs: Keep the reusable earplugs in a cool, clean place. After use, wash them with a mild detergent and clean them with a mild disinfectant solution at regular 
intervals. You should never let them soak. You should visually inspect the earplugs before using them to make sure there are no signs of wear.
Earmuffs: Check them regularly to make sure they are not damaged and that their condition is not impaired. Do not bend the coupling from the head, as this may 
limit the effectiveness of the earmuffs. Clean them regularly with a mild disinfectant solution and then store them in a clean place when not in use.

STANDARDS

EN 352-1
Part 1: Earmuffs
Earmuffs are equipped with a headband, a behind-the-head band or under-the-chin band. Sometimes a flexible headstrap is fitted to each cup which is used to 
support the cups when the headband is worn behind the head or under the chin. Earmuffs are suitable for intermittent noise where the ear-muff has to be frequently 
removed.

EN 352-2
Part 2: Earplugs
They are plugs made of synthetic material, placed inside the ear, or reusable plugs that can be washed after use. The reusable plugs can be connected to a coupling 
device if necessary.

EN 352-3
Part 3: Headphones attached to an industrial protection helmet
Εarmuffs that can be mounted onto helmets; the manufacturer has to specify the helmets to which the earmuff can be mounted.

EN 458
Acoustic protection
Selection, use, maintenance and precautions.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ / TECHNICAL INFORMATION ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ / TECHNICAL INFORMATION
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Hellberg Secure 1H
94001

Hellberg Secure 1N
94004

Hellberg Secure 2H
94002

Hellberg Secure 2N
94005

Hellberg Secure 3H
94003

Hellberg Secure 3N
94006

Earmuff for protection against low 
noise
EN 352-1:2002
Color: Black - Green
Material: ABS, POM
Properties: Low weight increases noticeably
wearing comfort. Easy length adjustment for
perfect fit and optimum protection. Padded
headband for optimum comfort when worn for
long periods. Suitable for use in industrial work
environments.

Earmuffs for protection
against medium noise
EN 352-1:2002
Color: Black - Yellow
Material: ABS, POM
Properties: Durable headband construction with
soft cushions and easy size adjustment that
provide comfortable and perfect fit for all head
sizes. For long term use in medium noise level or
shorter periods in high noise level environments.

Earmuffs for protection against high 
noise
EN 352-1:2002
Color: Black - Red
Material: ABS, POM
Properties: Low weight increases noticeably 
wearing comfort. Easy length adjustment for 
perfect fit and optimum protection. Padded 
headband for optimum comfort when worn for long 
periods. Suitable for extremely noisy applications, 
like motor racing and drill hammering.

SNR
>26dB(A)

SNR
>26dB(A)

SNR
26-30dB(A)

SNR
26-30dB(A)

SNR
>31dB(A)

SNR
>31dB(A)

Hellberg Secure H Hellberg Secure N

Ωτοασπίδες προστασίας από χαμηλό 
θόρυβο
ΕΝ 352-1:2002
Χρώμα: Μαύρο - Πράσινο
Υλικό κατασκευής: ABS, POM
Ιδιότητες: Ελαφριές και άνετες κατά τη χρήση.
Εύκολη ρύθμιση μήκους για τέλεια εφαρμογή και
βέλτιστη προστασία. Κεφαλόδεσμος με επένδυση 
για βέλτιστη άνεση όταν φοριούνται για μεγάλες 
χρονικές περιόδους. Κατάλληλες για χρήση σε 
βιομηχανικό περιβάλλον.

Ωτοασπίδες προστασίας από μεσαίο 
θόρυβο
ΕΝ 352-1:2002
Χρώμα: Μαύρο - Κίτρινο
Υλικό κατασκευής: ABS, POM
Ιδιότητες: Ανθεκτικές ωτοασπίδες με μαλακά 
μαξιλάρια και εύκολη ρύθμιση μεγέθους που 
παρέχει άνετη και τέλεια εφαρμογή σε όλα τα 
μεγέθη κεφαλής. Για μακροχρόνια χρήση σε επίπεδο 
μεσαίου θορύβου ή συντομότερες περιόδους σε 
περιβάλλοντα υψηλού επιπέδου θορύβου.

Ωτοασπίδες προστασίας από υψηλό 
θόρυβο
ΕΝ 352-1:2002
Χρώμα: Μαύρο - Κόκκινο
Υλικό κατασκευής: ABS, POM
Ιδιότητες: Ελαφριές και άνετές κατά τη χρήση. 
Εύκολη ρύθμιση μήκους για τέλεια εφαρμογή και 
βέλτιστη προστασία. Κεφαλόδεσμος με επένδυση 
για βέλτιστη άνεση όταν φοριούνται για μεγάλες 
χρονικές περιόδους. Κατάλληλες για χρήση σε πολύ 
θορυβώδες περιβάλλον όπως σε μηχανοκίνητο 
αθλητισμό και σε εργασία με κατεδαφιστικά 
εργαλεία.

Ωτοασπίδες σβέρκου για προστασία 
από χαμηλό θόρυβο
ΕΝ 352-1:2002
Χρώμα: Μαύρο - Πράσινο
Υλικό κατασκευής: ABS, Νάϊλον με βέλκρο
Ιδιότητες: Τέλεια προστασία ακοής σε συνδυασμό 
με καπέλα προστασίας, κράνη ή προστασία 
προσώπου. Το ισχυρό και εύκαμπτο περιλαίμιο 
εξισορροπεί το βάρος του λαιμού, διατηρώντας μια 
ομοιόμορφη και άνετη πίεση στα αυτιά. Για μεγάλης 
διάρκειας χρήση σε χαμηλό επίπεδο θορύβου ή 
σε μικρότερες περιόδους σε περιβάλλον μεσαίου 
θορύβου. Κατάλληλες για χρήση σε γενικό 
βιομηχανικό περιβάλλον εργασίας.

Ωτοασπίδες σβέρκου για προστασία 
από μεσαίο θόρυβο
ΕΝ 352-1:2002
Χρώμα: Μαύρο - Κίτρινο
Υλικό κατασκευής: ABS, Νάϊλον με βέλκρο
Ιδιότητες: Τέλεια προστασία ακοής σε συνδυασμό 
με καπέλα προστασίας, κράνη ή προστασία 
προσώπου. Για χρήση μεγάλης διάρκειας σε επίπεδο
μεσαίου θορύβου ή συντομότερες περιόδους σε
περιβάλλον υψηλού επιπέδου θορύβου. Κατάλληλες
για χρήση στον κατασκευαστικό, βιομηχανικό,
δασοκομικό και αγροτικό τομέα.

Ωτοασπίδες σβέρκου για  προστασία 
από υψηλό θόρυβο
ΕΝ 352-1:2002
Χρώμα: Μαύρο - Κόκκινο
Υλικό κατασκευής: ABS, Νάϊλον με βέλκρο
Ιδιότητες: Ελαφριές και άνετες κατά τη χρήση.
Εύκολη ρύθμιση μήκους για τέλεια εφαρμογή και
βέλτιστη προστασία. Επένδυση κεφαλής για
βέλτιστη άνεση όταν φοριούνται για μεγάλες
χρονικές περιόδους. Κατάλληλες για χρήση σε 
πολύ θορυβώδες περιβάλλον όπως μηχανοκίνητου 
αθλητισμού, εργασία με κατεδαφιστικά εργαλεία.

Neckband earmuffs for protection 
against low noise
EN 352-1:2002
Color: Black - Green
Material: ABS, Nylon with velcro
Properties: Perfect hearing protection in
conjunction with bump caps, helmets or head 
mounted face protection. The strong and flexible 
neckband balances the weight over the neck, 
keeping an even and comfortable pressure over the 
ears. For long term use in low noise level or shorter 
periods in medium noise level environments. 
Suitable for use in general industrial work 
environments.

Neckband earmuffs for protection 
against medium noise
EN 352-1:2002
Color: Black - Yellow
Material: ABS, Nylon with velcro
Properties: Perfect hearing protection in
conjunction with bump caps, helmets or head 
mounted face protection. For long term use in 
medium noise level or shorter periods in high noise 
level environments. Suitable for wide variety 
applications, such as building and constructions,
industrial work, forestry, agriculture.

Neckband earmuffs for protection 
against high noise
EN 352-1:2002
Color: Black - Red
Material: ABS, Nylon with velcro
Properties: Low weight increases noticeably
wearing comfort. Easy length adjustment for
perfect fit and optimum protection. Padded
headband for optimum comfort when worn for long 
periods. Suitable for extremely noisy applications, 
like motor racing and drill hammering.

x 1 x 1x 1 x 1x 1 x 1x 20 x 20x 20 x 20x 20 x 20
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Galaxy Odin
94010

Galaxy Thor
94011

Ωτοασπίδες προστασίας από μεσαίο 
θόρυβο
ΕΝ 352-1:2002
Χρώμα: Κίτρινο
Υλικό κατασκευής: ABS, PU
Ιδιότητες: Προστασία από τον θόρυβο μεσαίου 
επιπέδου σε όλους τους κλάδους της βιομηχανίας, 
συμπεριλαμβανομένης της κατασκευαστικής και της 
μεταλλουργίας, σε μηχανικά έργα (σφυρηλάτηση, 
τριβή, σφράγιση), επιρροή θορύβου περιβάλλοντος 
κ.λπ.

Ωτοασπίδες προστασίας από μεσαίο 
θόρυβο προσαρτόμενες σε κράνη
ΕΝ 352-3:2002
Χρώμα: Κίτρινο
Υλικό κατασκευής: PVC, POM
Ιδιότητες: Προστασία από τον θόρυβο μεσαίου 
επιπέδου σε όλους τους κλάδους της βιομηχανίας, 
συμπεριλαμβανομένης της κατασκευαστικής και της 
μεταλλουργίας, σε μηχανικά έργα (σφυρηλάτηση, 
τριβή, σφράγιση), επιρροή θορύβου περιβάλλοντος 
κ.λπ.
Προτείνονται για χρήση σε συνδιασμό με τα κράνη 
και τις προσωπίδες ασφαλείας της Galaxy Safety.

Earmuffs for protection
against medium noise
EN 352-1:2002
Color: Yellow
Material: ABS, PU
Properties: Protection against medium level noise 
in all branches of industry including constractions 
and metallurgy, at mechanical works (forging, 
riveting, stamping), influence of ambient noise etc.

Earmuffs, helmet mounted for 
protection against medium noise
EN 352-3:2002
Color: Yellow
Material: ABS, PU
Properties: Protection against medium level noise 
in all branches of industry including machine
building and metallurgy, at mechanical works 
(forging, riveting, stamping), influence of ambient 
noise etc. 
Recommended use with all types of Galaxy safety 
helmets and face shields.

SNR
27dB

SNR
27dB

x 1 x 1x 40 x 9

Pyramex EPM3010
94099

Pyramex EPM8010
94098

Ωτοασπίδες προστασίας από μεσαίο 
θόρυβο
ΕΝ 352-1:2002
Χρώμα: Μαύρο
Υλικό κατασκευής: PVC, POM
Ιδιότητες: Αναδιπλούμενες ωτοασπίδες με 
κεφαλόδεσμο με επένδυση. Από ανθεκτικό υλικό με 
εξαιρετική μνήμη σχήματος. Μαλακές και άνετες. Με 
εύκολη ρύθμιση, ταιριάζουν σε διαφορετικά μεγέθη 
κεφαλής. Απορρόφηση θορύβου, μείωση θορύβου 
σε διαφορετική συχνότητα.

Ωτοασπίδες προστασίας από μεσαίο 
θόρυβο
ΕΝ 352-1:2002
Χρώμα: Μαύρο - Γκρι
Υλικό κατασκευής: PVC, POM
Ιδιότητες: Αναδιπλούμενες ωτοασπίδες με 
κεφαλόδεσμο με επένδυση. Από ανθεκτικό υλικό με 
εξαιρετική μνήμη σχήματος. Μαλακές και άνετες. Με 
εύκολη ρύθμιση, ταιριάζουν σε διαφορετικά μεγέθη 
κεφαλής. Απορρόφηση θορύβου, μείωση θορύβου 
σε διαφορετική συχνότητα.

SNR
28dB

SNR
30dB

x 1 x 1x 60 x 36

Earmuffs for protection
against medium noise
EN 352-1:2002
Color: Black
Material: PVC, POM
Properties: Fold-away, padded headband. Durable
material with excellent shape memory. Soft and
comfortable. Easy to adjust, fit different head
sizes. Noise absorption, reduce noise at different
frequency.

Earmuffs for protection
against medium noise
EN 352-1:2002
Color: Black - Grey
Material: PVC, POM
Properties: Fold-away, padded headband. Durable
material with excellent shape memory. Soft and
comfortable. Easy to adjust, fit different head
sizes. Noise absorption, reduce noise at different
frequency.

Pyramex DP1000
94007

Ωτοπώματα μιας χρήσης για 
προστασία από υψηλό θόρυβο
ΕΝ 352-2:2002
Χρώμα: Πορτοκαλί
Συσκευασία: 200 ζευγάρια / κουτί
Υλικό κατασκευής: Πολυουρεθάνη
Ιδιότητες: Εύκαμπτα ωτοπώματα μιας χρήσης που 
ταιριάζουν με την ανατομία του καναλιού του αυτιού. 
Εφαρμόζουν χωρίς να πιέζουν και εξασφαλίζουν 
μέγιστη άνεση. Πολύ μαλακά και
άνετα στη χρήση. Κατάλληλα για χρήση σε γενικό 
βιομηχανικό περιβάλλον.

Disposable earplugs for protection 
against high noise
EN 352-2:2002
Color: Orange
Packaging: 200 pairs / box
Material: Polyurethane
Properties: Disposable flexible earplugs which
match the anatomy of the ear canal. Pressure free 
fit is maximizing comfort. Very soft and comfortable 
to wear.

SNR
36dB

x 2 x 2.000x 200
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Pyramex DP1001
94008

Pyramex RP3001
94012

Pyramex RP2001
94009

Disposable corded earplugs for 
protection against high noise
EN 352-2:2002
Color: Orange 
Packaging: 100 pairs / box
Material: Polyurethane
Properties: Disposable flexible earplugs which
match the anatomy of the ear canal. Ideal for 
workers who need to block out loud noise. Suitable 
for use in general industrial work environments.

Reusable corded earplugs for
protection against medium noise
EN 352-2:2002
Color: Orange
Packaging: 50 pairs / box
Material: Thermoplastic rubber (TPR)
Properties: Flexible rubber adapts to the
individual shape of each wearer’s ear canal.
Superior comfort, fits nearly every wearer. Easy
to clean reusable corded earplugs. Smooth, dirt
repellent surface can be easily cleaned using
soap and water.

Reusable corded earplugs for
protection against medium noise
EN 352-2:2002
Color: Blue
Packaging: 100 pairs / box
Material: Thermoplastic rubber (TPR)
Properties: Flexible rubber adapts to the
individual shape of each wearer’s ear canal.
Superior comfort, fits nearly every wearer. Easy
to clean reusable corded earplugs. Smooth, dirt
repellent surface can be easily cleaned using
soap and water.

Ωτοπώματα μιας χρήσης με κορδόνι 
για προστασία από υψηλό θόρυβο
ΕΝ 352-2:2002
Χρώμα: Πορτοκαλί
Συσκευασία: 100 ζευγάρια / κουτί
Υλικό κατασκευής: Πολυουρεθάνη
Ιδιότητες: Εύκαμπτα ωτοπώματα μιας χρήσης που 
ταιριάζουν με την ανατομία του καναλιού του αυτιού. 
Ιδανικά για εργαζόμενους που πρέπει να αποκλείουν 
το δυνατό θόρυβο. Κατάλληλα για χρήση σε γενικό 
βιομηχανικό περιβάλλον.

Επαναχρησιμοποιήσιμα ωτοπώματα 
με κορδόνι για προστασία από μεσαίο 
θόρυβο
ΕΝ 352-2:2002
Χρώμα: Πορτοκαλί 
Συσκευασία: 50 ζευγάρια / κουτί
Υλικό κατασκευής: Θερμοπλαστικό καουτσούκ (TPR)
Ιδιότητες: Το εύκαμπτο καουτσούκ προσαρμόζεται
στο ατομικό σχήμα του καναλιού του αυτιού του κάθε
χρήστη. Ανώτερη άνεση, ταιριάζει σχεδόν σε κάθε
χρήστη. Εύκολα στο καθάρισμα. Η λεία, απωθητική
επιφάνεια βρωμιάς μπορεί εύκολα να καθαριστεί με
σαπούνι και νερό.

Επαναχρησιμοποιήσιμα ωτοπώματα 
με κορδόνι για προστασία από μεσαίο 
θόρυβο
ΕΝ 352-2:2002
Χρώμα: Μπλε 
Συσκευασία: 100 ζευγάρια / κουτί
Υλικό κατασκευής: Θερμοπλαστικό καουτσούκ (TPR)
Ιδιότητες: Το εύκαμπτο καουτσούκ προσαρμόζεται
στο ατομικό σχήμα του καναλιού του αυτιού του κάθε
χρήστη. Ανώτερη άνεση, ταιριάζει σχεδόν σε κάθε
χρήστη. Εύκολα στο καθάρισμα. Η λεία, απωθητική
επιφάνεια βρωμιάς μπορεί εύκολα να καθαριστεί με
σαπούνι και νερό.

SNR
36dB

SNR
30dB

SNR
30dB

x 1 x 1x 1x 1.000 x 1.000x 1.000x 100 x 50x 100
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Τα μέσα προστασίας των χεριών αποσκοπούν στην προφύλαξη από ένα μεγάλο φάσμα κινδύνων, όπως τομές, εκδορές, ακραίες θερμοκρασίες, ερεθισμό του δέρματος, 
δερματίτιδα και επαφή με τοξικές ή διαβρωτικές ουσίες. Τα γάντια εξετάζονται σε σχέση με ένα τυπικό πρότυπο δοκιμής, και τους αποδίδεται ένα επίπεδο απόδοσης 
μεταξύ 0 και 5. Το επίπεδο 0 καθορίζει ότι το γάντι είτε δεν έχει δοκιμαστεί είτε έχει πέσει κάτω από το ελάχιστο επίπεδο απόδοσης. Ένα επίπεδο απόδοσης «Χ» δηλώνει 
ότι το γάντι δεν έχει σχεδιαστεί για τη χρήση που καλύπτεται από την αντίστοιχη δοκιμή. Υψηλότεροι αριθμοί υποδεικνύουν υψηλότερα επίπεδα απόδοσης.

EN 420: 2003 - Γενικές απαιτήσεις για γάντια προστασίας 
Σχεδιασμός και κατασκευή γαντιών:
• Τα γάντια πρέπει να παρέχουν τη μέγιστη δυνατή προστασία υπό τις προβλεπόμενες συνθήκες τελικής χρήσης
• Εάν περιλαμβάνονται ραφές, η αντοχή αυτών των ραφών δεν πρέπει να μειώνει τη συνολική απόδοση του γαντιού

Κίνδυνοι
• Τα γάντια δεν θα πρέπει να προκαλούν καμία ανεπιθύμητη βλάβη στον τελικό χρήστη 
• Το pH των γαντιών πρέπει να είναι μεταξύ 3,5 και 9,5
• Η περιεκτικότητα σε χρώμιο πρέπει να είναι χαμηλότερη από την επιτρεπόμενη (για γάντια που περιέχουν δέρμα)
• Γάντια λατέξ από φυσικό καουτσούκ θα δοκιμαστούν για πρωτεϊνικό εκχύλισμα σύμφωνα με το EN 455-3

EN 388: 2016 - Μηχανικοί κίνδυνοι
Σύμφωνα με αυτό το πρότυπο, δοκιμάζονται χαρακτηριστικά όπως η αντοχή στην τριβή, η αντοχή στην κοπή, η αντοχή στο σχίσιμο, η αντοχή στη διάτρηση 
και η προστασία από την κρούση. Σε συνδυασμό με το εικονόγραμμα, εμφανίζονται τέσσερις αριθμοί και ένα ή δύο γράμματα που δείχνουν
την απόδοση του γαντιού.
 
1 - Αντοχή στην τριβή: Το υλικό υποβάλλεται σε τριβή με γυαλόχαρτο υπό καθορισμένη πίεση. Το επίπεδο προστασίας επισημαίνεται σε κλίμακα από 1 έως 4 ανάλογα 
με τον αριθμό των στροφών που απαιτούνται έως ότου εμφανιστεί μια οπή στο υλικό. Όσο υψηλότερος είναι ο αριθμός, τόσο καλύτερη είναι η αντίσταση στην τριβή.

2 - Αντοχή κοπής: Μια περιστρεφόμενη λεπίδα περνά πάνω από το υλικό του γαντιού μέχρι να κοπεί. Το επίπεδο προστασίας δίνεται από έναν αριθμό μεταξύ 1 και 5, 
όπου το 5 δείχνει την υψηλότερη προστασία κοπής. Εάν το υλικό αμβλύνει το μαχαίρι κατά τη διάρκεια αυτής της δοκιμής, πρέπει να εκτελεσθεί η δοκιμή κοπής ISO 
13997 (δοκιμή TDM), βλέπε σημείο 5.

3 - Αντοχή στο σχίσιμο: Μετράται η δύναμη που απαιτείται για το σχίσιμο του υλικού των γαντιών. Το επίπεδο προστασίας υποδεικνύεται με αριθμό μεταξύ 1 και 4, 
όπου το 4 υποδεικνύει το ισχυρότερο υλικό.

4 - Αντοχή στη διάτρηση: Μετράται η δύναμη που απαιτείται για τη διάτρηση του υλικού με ένα αντικείμενο σε σχήμα γραφίδας. Η λειτουργία προστασίας υποδεικνύεται 
με αριθμό μεταξύ 1 και 4, όπου το 4 υποδεικνύει το ισχυρότερο υλικό.

5 - Αντοχή στην κοπή: Η δοκιμή αυτή πρέπει να εκτελείται εάν η περιστρεφόμενη λεπίδα γίνει αμβλεία κατά τη διάρκεια της δοκιμής κοπής (βλέπε σημείο 2). Μια λεπίδα 
περνά πάνω από το υλικό του γαντιού και μετράται η απόσταση που θα διανύσει μέχρι να κοπεί το υλικό. Το τεστ επαναλαμβάνεται πολλές φορές και κάθε φορά μπαίνει 
νέα λεπίδα. Το αποτέλεσμα δίνεται με γράμματα από A έως F, όπου το F υποδεικνύει το υψηλότερο επίπεδο προστασίας. Εάν δοθεί κάποιο από αυτά τα γράμματα, η 
μέθοδος αυτή καθορίζει το επίπεδο προστασίας και όχι η δοκιμή αντοχής σε κοπή με περιστρεφόμενη λεπίδα.

6 - Προστασία από την πρόσκρουση: Εάν το γάντι έχει προστασία από κρούση, οι πληροφορίες αυτές δίδονται από το γράμμα P ως το 6ο και το τελευταίο σημείο. Αν 
δεν υπάρχει σήμα P, δεν ζητείται προστασία από κρούση.

EN374-1: 2016 - Κίνδυνοι από χημικά και μικροοργανισμούς
Τα χημικά προϊόντα μπορούν να προκαλέσουν σοβαρή βλάβη τόσο στην προσωπική υγεία όσο και στο περιβάλλον. Δύο χημικές ουσίες, κάθε μία με γνωστές ιδιότητες, 
μπορούν να προκαλέσουν απρόσμενες επιπτώσεις όταν αναμιχθούν. Το παρόν πρότυπο παρέχει οδηγίες για τον έλεγχο της υποβάθμισης και της διείσδυσης για 18 
χημικές ουσίες (δείτε τον πίνακα 1), αλλά δεν αντικατοπτρίζει την πραγματική διάρκεια προστασίας στο χώρο εργασίας και τις διαφορές μεταξύ μιγμάτων και καθαρών 
χημικών ουσιών.  
Αυτό το πρότυπο καθορίζει τις αξιώσεις των απαιτήσεων των γαντιών για προστασία από επικίνδυνες χημικές ουσίες και μικροοργανισμούς.
Το μικρότερο επιτρεπόμενο μήκος που είναι στεγανό σε υγρά πρέπει να αντιστοιχεί στο ελάχιστο μήκος των γαντιών όπως καθορίζεται στο EN420:2009.

Διείσδυση
Οι χημικές ουσίες μπορούν να διεισδύσουν μέσα από τρύπες και άλλα ελαττώματα στο υλικό των γαντιών. Για να εξασφαλίσετε ένα γάντι ότι είναι γάντι 
χημικής προστασίας, δεν θα πρέπει να διαρρέει νερό ή αέρα όταν δοκιμάζεται σύμφωνα με το EN374-2: 2014.

Υποβάθμιση
Το υλικό γαντιών μπορεί να επηρεαστεί αρνητικά από επαφή με χημικά. Η υποβάθμιση προσδιορίζεται σύμφωνα με το EN374-4: 2013 για κάθε χημικό προϊόν. Το 
αποτέλεσμα της υποβάθμισης, σε ποσοστό (%), πρέπει να αναφέρεται στις οδηγίες χρήστη.

Διαπέραση
Οι χημικές ουσίες διαπερνούν το υλικό γαντιών σε μοριακό επίπεδο. Ο χρόνος διαπέρασης αξιολογείται εδώ και το γάντι πρέπει να αντέχει τουλάχιστον 
σε ένα χρόνο διαπέρασης:

Τύπος Α - 30 λεπτά (επίπεδο 2) έναντι τουλάχιστον 6 χημικών ουσιών δοκιμής
Τύπος Β - 30 λεπτά (επίπεδο 2) έναντι τουλάχιστον 3 χημικών ουσιών δοκιμής
Τύπος C - 10 λεπτά (επίπεδο 1) έναντι τουλάχιστον 1 χημικής ουσίας δοκιμής

Μικροοργανισμοί
Όλα τα γάντια πρέπει να ελέγχονται κατά των μικροοργανισμών. Τα γάντια ελέγχονται για το γεγονός ότι προστατεύουν από βακτήρια και μύκητες, αλλά 
και ιούς, εφόσον ζητούνται, σύμφωνα με το EN374-5:2016.

Γάντια σε επαφή με τρόφιμα
Τα υλικά που έρχονται σε επαφή με τα τρόφιμα δεν πρέπει να τα μολύνουν με επικίνδυνες ουσίες. Ο κανονισμός 1935/2004/ΕΚ διέπει τις απαιτήσεις για 
ιχνηλασιμότητα και ταυτοποίηση σε όλη την αλυσίδα παραγωγής. Τα προϊόντα πρέπει επίσης να φέρουν το αντίστοιχο σύμβολο.
Τα γάντια κατασκευάζονται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) 20023/2006 της Επιτροπής για την ορθή παρασκευαστική πρακτική (GMP), η οποία επιβάλλει 
απαιτήσεις στο σύστημα διασφάλισης ποιότητας του κατασκευαστή για αντικείμενα που προορίζονται να έλθουν σε επαφή με τρόφιμα.
Τα προστατευτικά γάντια που φέρουν το αντίστοιχο σύμβολο πληρούν τις παραπάνω απαιτήσεις και μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε επαφή με τα τρόφιμα. Για ποιο είδος 
τροφίμου έχουν προσαρμοστεί, αναφέρεται στις οδηγίες χρήστη που συνοδεύουν το γάντι.

EN 511: 2006 - Κίνδυνοι ψύχους 
Σε ψυχρά περιβάλλοντα είναι πολύ σημαντικό να προστατεύετε τα χέρια από κρύα εγκαύματα. Αυτό το πρότυπο μετρά πόσο καλά το γάντι μπορεί να αντέξει 
τόσο το συμβατικό κρύο όσο και το κρύο εξ επαφής. Επιπλέον, η διείσδυση στο νερό ελέγχεται μετά από 30 λεπτά.

1 - Αντοχή στο συμβατικό κρύο: δείχνει πόσο καλά προστατεύει το γάντι από το συμβατικό κρύο (επίπεδο απόδοσης 0-4)

2 - Αντοχή στο κρύο εξ επαφής: δείχνει πόσο καλά το γάντι προστατεύει από την επαφή με το κρύο (επίπεδο απόδοσης 0-4)

3 - Αντοχή στη διείσδυση νερού: δείχνει την προστασία του γαντιού από τη διείσδυση νερού (απόδοση 0 ή 1 όπου το 0 υποδηλώνει “διείσδυση νερού μετά από 30 
λεπτά” και το 1 δηλώνει “καμία διείσδυση νερού μετά από 30 λεπτά”)

EN 407: 2004 - Κίνδυνοι θερμότητας και φωτιάς
Αυτό το πρότυπο καθορίζει απαιτήσεις και μεθόδους δοκιμών για γάντια που θα προστατεύουν από τη θερμότητα ή / και τη φωτιά. Οι αριθμοί που δίνονται 
στο εικονόγραμμα δείχνουν την απόδοση των γαντιών για κάθε δοκιμή στο πρότυπο. Μεγαλύτερος αριθμός δηλώνει καλύτερο επίπεδο απόδοσης.

1 - Πυραντικές ιδιότητες του υλικού: Ο χρόνος ανάφλεξης και ο χρόνος που το υλικό ανάβει ή καίει μετά την ανάφλεξη μετράται σε αυτή τη δοκιμή.

2 - Αντοχή στη θερμότητα εξ επαφής: Το γάντι είναι εκτεθειμένο σε θερμοκρασίες μεταξύ + 100 °С έως + 500 °C. Κατόπιν μετράται πόση ώρα χρειάζεται για να γίνει 
η εσωτερική πλευρά του γαντιού θερμότερη κατά 10 °C από την αρχή (περίπου 25 °C). Το γάντι πρέπει να αντέχει την αύξηση της θερμοκρασίας κατά μέγιστο 10 °C για 
τουλάχιστον 15 δευτερόλεπτα για έγκριση.

3 - Αντοχή σε συμβατική ζέστη: Εδώ μετράται ο χρόνος που χρειάζεται για να αυξηθεί η εσωτερική θερμοκρασία του γαντιού με 24 °C, με λίπανση αερίου (80kW / m2).

4 - Αντοχή στην ακτινοβολούμενη θερμότητα: Ο μέσος χρόνος μετράται για διαπερατότητα θερμότητας 2,5kW / m2.

5 - Αντοχή σε μικρές εκτοξεύσεις συντηγμένου μετάλλου: Η δοκιμή βασίζεται στον αριθμό σταγόνων λιωμένου μετάλλου που δημιουργεί αύξηση θερμοκρασίας 
μεταξύ του υλικού γαντιών και του δέρματος με 40 °C.

6 - Αντοχή σε σημαντικές εκτοξεύσεις συντηγμένου μετάλλου: Μια ταινία PVC είναι τοποθετημένη στο πίσω μέρος του υλικού γαντιών. Ο τετηγμένος σίδηρος χύνεται 
πάνω στο υλικό. Η μέτρηση αποτελείται από το πόσα γραμμάρια τετηγμένου σιδήρου απαιτούνται για τη βλάβη της μεμβράνης PVC.

Περιορισμοί
• Τα γάντια από PVC δεν πρέπει να φοριούνται σε πολύ χαμηλές θερμοκρασίες διότι μπορεί να σκληρύνουν.
• Τα βαμβακερά γάντια ή τα γάντια από σκληρό δέρμα μπορεί να δημιουργούν δυσάρεστη αίσθηση εάν φοριούνται για μεγάλα διαστήματα, ιδίως σε θερμό περιβάλλον.
• Τα γάντια δεν παρέχουν προστασία στους καρπούς ή τους αντιβραχίονες. Εάν υπάρχει κίνδυνος βλάβης σε αυτά τα μέρη του σώματος, πρέπει να φοριούνται μακριά 
γάντια και να περνούν μέσα από τα μανίκια άλλων ενδυμάτων. Αυτό περιορίζει τον κίνδυνο εκροής από τον βραχίονα και εισόδου μέσα στο γάντι.

Φροντίδα
Οι ακόλουθες ειδικές οδηγίες παρατείνουν τη διάρκεια ζωής ορισμένων γαντιών:
• Τα γάντια PVC θα πρέπει να διατηρούνται καθαρά με πλύσιμο της εξωτερικής επιφάνειας σε τακτά διαστήματα - αν τα αφήνετε ρυπαρά θα είναι πολύ λιγότερο 
αποτελεσματικά.
• Τα γάντια από φυσικό καουτσούκ μπορεί να φθαρούν εύκολα. Μην τα αφήνετε να έρχονται σε επαφή με έλαια, λίπη, τερεβινθέλαιο ή άλλους διαλύτες.   
Πρέπει επίσης να:

• τα πλένετε με σαπούνι και νερό, εάν έχουν χρησιμοποιηθεί για τον χειρισμό ισχυρών οξέων ή αλκάλεων
• να τα αποθηκεύετε σε στερεό περιέκτη, σε δροσερό ξηρό χώρο όταν δεν χρησιμοποιούνται
• να βεβαιώνεστε ότι τα χέρια σας είναι καθαρά και στεγνά πριν τα φορέσετε
• να πλένετε τακτικά το εσωτερικό των γαντιών με σαπούνι και νερό - και να τα αφήνετε να στεγνώνουν προσεκτικά
• να μην τα φοράτε για μεγαλύτερο διάστημα από το απολύτως αναγκαίο.

Hand protection is intended to protect against a wide range of hazards, such as incisions, abrasions, extreme temperatures, skin irritation, dermatitis and contact 
with toxic or corrosive substances. The gloves are tested in relation to a standard test standard, and they are assigned a performance level between 0 and 5. Level 
0 determines that the glove has either not been tested or has fallen below the minimum performance level. An “X” performance level indicates that the glove is not 
designed for use covered by the respective test. Higher numbers indicate higher levels of performance.

EN 420:2003 - General requirements for protective gloves
Glove design and construction
• The gloves should provide the greatest possible protection under the intended end-use conditions
• If seams are included, the strength of these seams should not reduce the overall performance of the glove
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Risks
• Gloves should not cause any unwanted damage to the end user
• The pH of the gloves should be between 3.5 and 9.5
• Chromium content should be lower than allowed (for gloves containing leather)
• Latex gloves made from natural rubber will be tested for protein extract according to EN 455-3

EN 388:2016 - Mechanical hazards
According to this standard, characteristics such as abrasion resistance, cut resistance, tearing strength, puncture resistance and impact protection are 
tested. In conjunction with the pictogram, four numbers and one, or two letters, will be displayed. These signs indicate the performance of the glove.
 
1 - Abrasion resistance: The material is subjected to abrasion by a sandpaper under a determined pressure. The protection level is indicated on a 
scale of 1 to 4 depending on the number of turns required until a hole appears in the material. The higher the number is, the better the resistance to abrasion.

2 - Cut resistance: The cut protection is tested. A rotating blade passes over the glove material until it cuts through. The protection level is given by a number 
between 1 and 5, where 5 indicates the highest cut protection. If the material dulls the knife during this test, the cut test ISO 13997 (TDM test) shall be performed 
instead, see point 5.

3 - Tearing strength: The force required to tear the glove material apart is measured. The protection level is indicated by a number between 1 and 4, where 4 
indicates the strongest material.

4 - Puncture resistance: Based on the amount of force required to puncture the material with a nail shaped stylus. The protection function is indicated by a number 
between 1 and 4, where 4 indicates the strongest material.

5 - Cut resistance: If the knife gets dull during the coup test (see point 2) this test shall be performed instead. A blade passes over the glove material and measures 
the distance it will go through until the material is cut. The test is repeated many times and each time a new blade is inserted. The result is given by a letter, A to F, 
where F indicates the highest level of protection. If any of these letters is given, this method determines the protection level instead of the rotating blade test.

6 - Impact protection: If the glove has an impact protection, this information is given by the letter P as the 6th and last sign. If no P sign, no impact protection is 
claimed.

EN374-1:2016 - Dangers of chemicals and microorganisms
Chemicals can cause seriously harm for both the personal health and the environment. Two chemicals, each with known properties, can cause unexpected effects 
when they are mixed. This standard gives directives of how to test degradation and permeation for 18 chemicals (see table 1) but doesn’t reflect the actual duration 
of protection in the workplace and the differences between mixtures and pure chemicals.
This standard specifies the demands of the requirements for a glove to protect against dangerous chemicals and micro-organisms.
The shortest allowable length that is liquid tight shall correspond to the minimum length of the gloves as specified in EN420:2009.

Penetration
Chemicals can penetrate through holes and other defects in the glove material. To secure a glove to be approved as a chemical protection glove the 
glove shall not leak water or air when tested according to penetration, EN374-2:2014.

Degradation
The glove material might be negatively affected by chemical contact. Degradation shall be determined according to EN374-4:2013 for each chemical. The 
degradation result, in percentage (%), shall be reported in the user instruction.

Permeation
The chemicals break through the glove material at a molecular level. The breakthrough time is here evaluated and the glove must withstand a 
breakthrough time of at least:

Type A – 30 minutes (level 2) against minimum 6 test chemicals
Type B – 30 minutes (level 2) against minimum 3 test chemicals
Type C – 10 minutes (level 1) against minimum 1 test chemical

Micro-organisms
All gloves must be tested against micro-organisms. The gloves are tested to protect against bacteria and fungi, but also viruses if requested, 
according to EN374-5:2016.

Gloves in contact with food
Materials that come into contact with food must not contaminate food with hazardous substances. The Regulation 1935/2004/EC governs the 
requirements for traceability and identification throughout the production chain. The products shall also be marked with the glass/fork symbol.
The gloves shall be manufactured in accordance with Commission Regulation (EC) 20023/2006 on Good Manufacturing Practice (GMP) which imposes 
requirements on the manufacturer’s quality assurance system for articles intended to come into contact with food.
Protective gloves with glass/fork symbol meet the above requirements and can be used in contact with food. What kind of food they are adapted for is 
stated in the user instruction that accompany the glove.

EN 511:2006 - Cold hazards
In cold environments it is extra important to protect the hands from cold burns. This standard measure how well the glove can withstand both 
convective cold and contact cold. In addition, water permeation is tested after 30 minutes.

1 - Convective cold: shows how well the glove protects against convective cold (performance level 0-4)

2 - Contact cold: shows how well the glove protects against contact cold (performance level 0-4)

3 - Water penetration: shows the glove protection against water penetration (performance 0 or 1 where 0 indicates “water penetration after 30 minutes” and 1 
indicates “no water penetration after 30 minutes”)

EN 407:2004 - Heat and fire hazards
This standard specifies demands and test methods for protective gloves that shall protect against heat and/or fire. The numbers given at the pictogram 
indicates the gloves performance for each test in the standard. The higher number the better performance level.

1 - Fire properties of the material: The ignition time and how long the material glows or burns after ignition is measured in this test.

2 - Contact heat: The glove is exposed to temperatures between + 100 °C to + 500 °C. Then it is measured how long it takes for the inner side of the glove to 
become 10 °C warmer than it was from the beginning (about 25 °C degrees). The glove must withstand the increasing temperature of maximum 10 °C for at least 
15 seconds for an approval.

3 - Convective heat: Here it is measured how long it takes to increase the inside temperature of the glove with 24 °C, using a gas lubrication (80kW / m2).

4 - Radiant heat: The average time is measured for a heat permeation of 2.5kW / m2.

5 - Small splashes of molten metal: The test is based on the number of drops of molten metal that generates a temperature increase between the glove material 
and the skin with 40 °C.

6 - Large quantities of molten metal: A PVC film is attached to the back of the glove material. Molten iron is poured onto the material. The measurement consists 
of how many grams of molten iron required to damage the PVC film.

Limitations
• PVC gloves should not be worn at very low temperatures as they may harden.
• Cotton gloves or hard leather gloves can feel uncomfortable if worn for extended periods, especially in warm environments.
• The gloves do not provide protection to the wrists or forearms. If there is a risk of damage to these parts of the body, they must wear long gloves and pass 
through the sleeves of other clothing. This reduces the risk of spillage from the arm and entry into the glove.

Care
The following special instructions extend the life of some gloves:
• PVC gloves should be kept clean by washing the outer surface at regular intervals - if you leave them dirty they will be much less effective.
• Natural rubber gloves can be easily worn. Do not allow them to come into contact with oils, fats, turpentine or other solvents. You should also:

• wash them with soap and water if used to handle strong acids or alkalis
• store them in a solid container in a cool dry place when not in use
• make sure your hands are clean and dry before wearing them
• regularly wash the inside of the gloves with soap and water - and let them dry carefully
• do not wear them for longer than is strictly necessary.

Code letter Χημικό / Chemical CAS number Κλάση / Class

A Μεθανόλη / Methanol 67-56-1 Πρωτογενής αλκοόλη / Primary alcohol

B Ακετόνη / Acetone 67-64-1 Κετόνη / Ketone

C Ακετονιτρίλιο / Acetonitrile 75-05-8 Σύνθεση νιτριλίου / Nitrile compound

D Διχλωρομεθάνιο / Dichloromethane 75-09-2 Χλωριωμένη παραφίνη / Chlorinated paraffin

E Δισουλφίδιο του άνθρακα / Carbon disulphide 75-15-0 Οργανική ένωση που περιέχει θείο / Organic compound cont. sulphur

F Τολουόλιο / Toluene 108-88-3 Αρωματικός υδρογονάνθρακας / Aromatic hydrocarbon

G Διαιθυλαμίνη / Diethylamine 109-89-7 Αμίνη / Amine

H Τετραϋδροφουράνιο / Tetrahydrofuran 109-99-9 Ετεροκυκλική και αιθερική ένωση / Heterocyclic and ether compound

I Οξικός αιθυλεστέρας / Ethyl acetate 141-78-6 Εστέρας / Ester

J n-επτάνιο / n-heptane 142-82-5 Κορεσμένος υδρογονάνθρακας / Saturated hydrocarbon

K 40% Καυστική σόδα / 40% Sodium hydroxide 1310-73-2 Ανόργανη βάση / Inorganic base

L 96% Θειϊκό οξύ / 96% Sulphuric acid 7664-93-9 Ανόργανο ορυκτό οξύ / Inorganic mineral acid

M 65% νιτρικό οξύ / 65% nitric acid 7697-37-2 Ανόργανο ορυκτό οξύ / Inorganic mineral acid

N 99% οξικό οξύ / 99% acetic acid 64-19-7 Οργανικό οξύ / Organic acid

O 25% υδροξείδιο του αμμωνίου / 25% ammonium hydroxide 1336-21-6 Οργανική βάση / Organic base

P 30% υπεροξείδιο του υδρογόνου / 30% hydrogen peroxide 7722-84-1 Υπεροξείδιο / Peroxide

S 40% υδροφθορικό οξύ / 40% hydrofluoric acid 7664-39-3 Ανόργανο ορυκτό οξύ / Inorganic mineral acid

T 37% φορμαλδεΰδη / 37% formaldehyde 50-00-0 Αλδεϋδη / Aldehyde

Πίνακας 1 / Table 1
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Galaxy Sirius
201

Galaxy Taurus
205

Galaxy Crux
203

Galaxy Lynx
246

Galaxy Hercules
204

Galaxy Canis
261

Γάντια νιτριλίου
ΕΝ 388:2016
Χρώμα: Μαύρο-Γκρι
Μεγέθη: 7-11
Υλικό κατασκευής: Πλεκτά γάντια από συνθετικό 
ύφασμα, με επικάλυψη από νιτρίλιο υψηλής 
ποιότητας.
Ιδιότητες: Γάντια γενικής χρήσης ιδανικά για
λεπτή και ακριβείας εργασία. Εξαιρετική αντοχή
στην τριβή και πολύ καλή αντοχή στο σκίσιμο.

Nitrile gloves
EN 388:2016
Color: Black-Grey
Sizes: 7-11
Material: Knitted gloves from synthetic fabric, with 
high quality nitrile coating.
Properties: Universal gloves ideal for delicate and
precise work. Excellent resistance to abrasion and
very good tear resistance.

x 12 x 12x 12 x 12x 12 x 12x 240 x 240x 120 x 240x 120 x 120

Γάντια νιτριλίου με κόκκους
ΕΝ 388:2016
Χρώμα: Μαύρο-Γκρι
Μεγέθη: 9-11
Υλικό κατασκευής: Πλεκτά γάντια από συνθετικό
ύφασμα και ελαστάν, με επικάλυψη από αφρό
νιτρίλιου υψηλής ποιότητας και κόκκους στην
περιοχή της παλάμης για καλύτερη λαβή.
Ιδιότητες: Tέλεια εφαρμογή στο χέρι. Αντιολισθητική 
επιφάνεια στην παλάμη για καλύτερο κράτημα. Πολύ 
καλή αντοχή στη τριβή και στο σκίσιμο.

Γάντια νιτριλίου ανθεκτικά σε κοπή 
ΕΝ 388:2016
Χρώμα: Μαύρο-Γκρι
Μεγέθη: 9-11
Υλικό κατασκευής: Πλεκτά γάντια από υψηλής 
απόδοσης πολυαιθυλένιο (HPPE), με επικάλυψη από 
νιτρίλιο υψηλής ποιότητας.
Ιδιότητες: Γάντια με πολύ υψηλό βαθμό προστασίας 
στο κόψιμο, στην τριβή, στο σκίσιμο και στη διάτρηση.

Nitrile dotted gloves
ΕΝ 388:2016
Color: Black-Grey
Sizes: 9-11
Material: Knitted gloves from synthetic fabric and 
spandex, with high quality nitrile foam coating and 
dotts in the palm area for better grip.
Properties: Perfect application at hand. Non-slip
surface on the palm for better grip. Very good
abrasion and tear resistance.

Nitrile cut resistant gloves
ΕΝ 388:2016
Color: Black-Grey
Sizes: 9-11
Material: Knitted gloves from high performance 
polyethylene (HPPE), with high quality nitrile 
coating.
Properties: Gloves with very high degree of
protection to cut, abrasion, tear and puncture.

Γάντια νιτριλίου, με πλήρη επικάλυψη 
καρπού
ΕΝ 388:2016
Χρώμα: Μαύρο-Γκρι
Μεγέθη: 9-11
Υλικό κατασκευής: Πλεκτά γάντια από συνθετικό 
ύφασμα, με επικάλυψη από αφρό νιτριλίου υψηλής 
ποιότητας.
Ιδιότητες: Ιδανικά για λεπτή και ακριβείας εργασία. 
Πολύ καλή αντοχή στην τριβή και στο σκίσιμο.

Nitrile gloves with full wrist cover
ΕΝ 388:2016
Color: Black-Grey
Sizes: 9-11
Material: Knitted gloves from synthetic fabric, 
with high quality nitrile foam coating.
Properties: Ideal for delicate and precise work. 
Very good abrasion and tear resistance.

Γάντια νιτριλίου
ΕΝ 388:2016
Χρώμα: Λαχανί-Μαύρο
Μεγέθη: 7-11
Υλικό κατασκευής: Πλεκτά γάντια από συνθετικό 
ύφασμα, με επικάλυψη νιτριλίου υψηλής ποιότητας.
Ιδιότητες: Ιδανικά για λεπτή και ακριβείας εργασία.
Εξαιρετική αντοχή στην τριβή. Γενικής χρήσης.

Nitrile gloves
ΕΝ 388:2016
Color: Light Green-Black
Sizes: 7-11
Material: Knitted gloves from synthetic fabric with 
high quality nitrile coating.
Properties: Ideal for fine and precision work.
Excellent resistance against abrasion. For general
use.

Γάντια νιτριλίου
ΕΝ 388:2016
Χρώμα: Μαύρο-Γκρι
Μεγέθη: 9-11
Υλικό κατασκευής: Πλεκτά γάντια από συνθετικό 
ύφασμα, με επικάλυψη από νιτρίλιο υψηλής 
ποιότητας.
Ιδιότητες: Ιδανικό στις επισκευές αυτοκινήτων και
λεπτές εργασίες συναρμολόγησης. Εξαιρετική
αντοχή στην τριβή.

Nitrile gloves
ΕΝ 388:2016
Color: Black-Grey
Sizes: 9-11
Material: Knitted gloves from synthetic fabric, 
with high quality nitrile coating.
Properties: Ideal for car repairs and fine
assembly work. Excellent resistance against
abrasion.
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Galaxy Lepus
202

Galaxy Hydra
258

Galaxy Leo
206

Galaxy Apus
260

Galaxy Garden
207

Galaxy Aries
259

x 12 x 12x 12 x 12x 12 x 12x 120 x 120x 120 x 120x 240 x 120

Γάντια λάτεξ
ΕΝ 388:2016
Χρώμα: Μαύρο-Γκρι
Μεγέθη: 9-10
Υλικό κατασκευής: Πλεκτά γάντια από συνθετικό 
ύφασμα, με επικάλυψη από λατέξ υψηλής ποιότητας.
Ιδιότητες: Ιδανικά για εργασία με ξύλο, μέταλλο,
πέτρα κ.τ.λ. Καλή αντοχή στο σκίσιμο.

Γάντια λάτεξ
ΕΝ 388:2016
Χρώμα: Καφέ
Μεγέθη: 8-11
Υλικό κατασκευής: Πλεκτά γάντια από συνθετικό 
ύφασμα, με επικάλυψη από λατέξ υψηλής ποιότητας.
Ιδιότητες: Παρέχουν εξαιρετική ευελιξία,
ανθεκτικότητα και άνετη προστασία, κάνοντάς τα
ιδανικά για γενική χρήση, καθαρισμό, χειρισμό
υπολειμμάτων, ξυλουργικές εργασίες και γεωργία.
Εξαιρετική αντοχή στο σκίσιμο.

Latex gloves
ΕΝ 388:2016
Color: Black-Grey
Sizes: 9-10
Material: Knitted gloves from synthetic fabric, 
with high quality latex coating.
Properties: Ideal for working with wood, metal,
stone, etc. Good resistance to tear.

Latex gloves
ΕΝ 388:2016
Color: Brown
Sizes: 8-11
Material: Knitted gloves from synthetic fabric, 
with high quality latex coating.
Properties: They provide excellent flexibility,
durability and comfortable protection, making
them ideal for general use, cleaning, waste
handling, carpentry and agriculture. Excellent
resistance against tear.

Γάντια από αφρό λάτεξ
ΕΝ 388:2016
Χρώμα: Πράσινο
Μεγέθη: 7-10
Υλικό κατασκευής: Πλεκτά γάντια από συνθετικό 
ύφασμα, με επικάλυψη από αφρό λατέξ υψηλής 
ποιότητας.
Ιδιότητες: Kατάλληλο για όλες τις κηπουρικές
εργασίες. Καλή αντοχή στο σκίσιμο και στη
διάτρηση.

Γάντια λάτεξ
ΕΝ 388:2016, EN 511
Χρώμα: Κίτρινο - Μπλε
Μεγέθη: 10-11
Υλικό κατασκευής: Πλεκτά γάντια από ακρυλικό 
ύφασμα τύπου φλις, με επικάλυψη από λατέξ υψηλής 
ποιότητας.
Ιδιότητες: Ιδανικό για εργασία σε χαμηλές
θερμοκρασίες. Εξαιρετική αντοχή στο σκίσιμο.

Latex foam gloves
ΕΝ 388:2016
Color: Green
Sizes: 7-10
Material: Knitted gloves from synthetic fabric, 
enriched with high quality latex foam.
Properties: Ideal for garden work.
Good tear and puncture resistance.

Latex gloves
ΕΝ 388:2016, EN 511
Color: Yellow - Blue
Sizes: 10-11
Material: Knitted gloves from acrylic fleece type 
fabric, with high quality latex coating.
Properties: Ideal for working in low temperatures.
Excellent resistance against tearing.

Γάντια λάτεξ
ΕΝ 388:2016
Χρώμα: Μπλε - Μαύρο
Μεγέθη: 8-11
Υλικό κατασκευής: Πλεκτά γάντια από συνθετικό 
ύφασμα με πλήρη επικάλυψη από λάτεξ και με 
εξωτερική κάλυψη στην παλάμη από αφρό λάτεξ.
Ιδιότητες: Γάντια για λεπτή και ακριβείας εργασία
σε συνθήκες υγρασίας. Ιδανικά για εξωτερικές
εργασίες. Πολύ καλή αντοχή στο σκίσιμο.

Latex gloves
ΕΝ 388:2016
Color: Blue - Black
Sizes: 8-11
Material: Knitted gloves from synthetic fabric, with 
latex fully coated inner and latex foam outer.
Properties: Gloves for delicate and precise work 
and in humidity conditions. Ideal for outdoor work. 
Very good resistance to tear.

Γάντια λάτεξ
ΕΝ 388:2016
Χρώμα: Λαχανί-Μαύρο
Μεγέθη: 8-11
Υλικό κατασκευής: Πλεκτά γάντια από συνθετικό 
ύφασμα, με επικάλυψη από λάτεξ υψηλής ποιότητας.
Ιδιότητες: Για ελαφριές έως μέτριες-βαριές
εργασίες συναρμολόγησης και εργασίες συνεργείου
όπου απαιτείται καλή αίσθηση αφής. Μπορούν να
χρησιμοποιηθούν και σε οικοδομικές εργασίες. Καλή
αντοχή στην τριβή και στο σκίσιμο.

Latex gloves
ΕΝ 388:2016
Color: Light Green-Black
Sizes: 8-11
Material: Knitted gloves from synthetic fabric, 
with high quality latex coating.
Properties: For light to medium-heavy assembly
and workshop work where good tactile feel
needed. They can also be used in construction
work. Good resistance to abrasion and tear.
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Galaxy Stone
243

Galaxy Ursa
248

Galaxy Petra
244

Galaxy Virgo
247

Galaxy Rock
245

Galaxy Perseus
262

x 12 x 12x 12 x 12x 12 x 12x 120 x 120x 120 x 240x 120 x 120

Γάντια λάτεξ
ΕΝ 388:2016
Χρώμα: Κίτρινο-Λευκό
Μεγέθη: 10-11
Υλικό κατασκευής: Υφασμάτινα γάντια με ανοιχτή
μανσέτα και ζαγρέ επικάλυψη από φυσικό λάτεξ.
Ιδιότητες: Ιδανικά για εργασία με πέτρα, μάρμαρο,
γρανίτη κτλ.
Καλή αντοχή στο σκίσιμο.

Latex gloves
ΕΝ 388:2016
Color: Yellow-White
Sizes: 10-11
Material: Cloth gloves with open wristbands and 
folded coating of natural latex.
Properties: Ideal for work with stone, marble, 
granite etc.
Good resistance against tearing.

Γάντια λάτεξ
ΕΝ 388:2016
Χρώμα: Κίτρινο-Λευκό
Μεγέθη: 10-11
Υλικό κατασκευής: Υφασμάτινα γάντια με ελαστική 
μανσέτα και ζαγρέ επικάλυψη από φυσικό λάτεξ.
Ιδιότητες: Ενισχυμένο λάστιχο στον καρπό για
καλύτερη προστασία και άριστη εφαρμογή. Ιδανικά
για εργασία με πέτρα, μάρμαρο, γρανίτη κτλ.  
Καλή αντοχή στο σκίσιμο.

Latex gloves
ΕΝ 388:2016
Color: Yellow-White
Sizes: 10-11
Material: Knitted gloves with elastic wristbands 
and folded coating of natural latex.
Properties: Reinforced wrist hose for better
protection and perfect fit. Ideal for work with
stone, marble, granite etc.  
Good resistance against tearing.

Γάντια λάτεξ
ΕΝ 388:2016
Χρώμα: Πράσινο
Μεγέθη: 10-11
Υλικό κατασκευής: Πλεκτά γάντια από συνθετικό 
ύφασμα με ελαστική μανσέτα και ζαγρέ επικάλυψη 
από φυσικό λάτεξ.
Ιδιότητες: Ενισχυμένο λάστιχο στον καρπό για
καλύτερη προστασία και άριστη εφαρμογή. Ιδανικά
για εργασία με πέτρα, μάρμαρο, γρανίτη κτλ.
Καλή αντοχή στην τριβή και στο σκίσιμο.

Latex gloves
ΕΝ 388:2016
Color: Green
Sizes: 10-11
Material: Knitted gloves with elastic wristbands 
and folded coating of natural latex.
Properties: Reinforced wrist hose for better
protection and perfect fit. Ideal for work with
stone, marble, granite etc.  
Good resistance against abrasion and tearing.

Γάντια λάτεξ
ΕΝ 388:2016
Χρώμα: Κίτρινο-Μπλε
Μεγέθη: 10-11
Υλικό κατασκευής: Πλεκτά γάντια με ελαστική 
μανσέτα και επικάλυψη από φυσικό λάτεξ.
Ιδιότητες: Για σκληρές συνθήκες εργασίας με
πέτρες, μάρμαρα, γρανίτες κτλ. Πάρα πολύ καλή
αντοχή στην τριβή, το σκίσιμο και τη διάτρηση.

Latex gloves
ΕΝ 388:2016
Color: Yellow-Blue
Sizes: 10-11
Material: Knitted gloves with elastic wristbands 
and natural latex coating.
Properties: For hard working conditions with
stones, marbles, granites etc. Very good
abrasion, tear and puncture resistance.

Γάντια PU
ΕΝ 388:2016
Χρώμα: Γκρι
Μεγέθη: 7-11
Υλικό κατασκευής: Πλεκτά γάντια από συνθετικό 
ύφασμα, με επικάλυψη πολυουρεθανίου.
Ιδιότητες: Γάντια ιδανικά για περίπλοκα έργα όπου
η επιδεξιότητα είναι απαραίτητη. Εξαιρετική αντοχή
στην τριβή και σκίσιμο.

PU gloves
ΕΝ 388:2016
Color: Grey
Sizes: 7-11
Material: Knitted gloves from synthetic fabric with 
polyurethane coating.
Properties: Ideal gloves for complex projects
where dexterity is required. Excellent resistance
against abrasion and tearing.

Γάντια PU ανθεκτικά σε κοπή 
ΕΝ 388:2016
Χρώμα: Γκρι
Μεγέθη: 8-11
Υλικό κατασκευής: Πλεκτά γάντια από υψηλής 
απόδοσης πολυαιθυλένιο (HPPE), με επικάλυψη 
πολυουρεθανίου.
Ιδιότητες: Ιδανικά για λεπτή και ακριβείας
εργασία. Υψηλός βαθμός προστασίας στην τριβή,
στην κοπή και στο σκίσιμο.

PU cut resistant gloves
ΕΝ 388:2016
Color: Grey
Sizes: 8-11
Material: Knitted gloves from high performance 
polyethylene (HPPE), with polyurethane coating.
Properties: Ideal for delicate and precise work.
High degree of protection to the abrasion, cut and
tear.
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Galaxy Petrol 35
209

Galaxy Draco
208

Galaxy Petrol 27
210

Galaxy Fornax 45
249

Galaxy NBR
211

Galaxy Fornax 60
250

x 12 x 12x 12 x 1x 12 x 1x 72 x 72x 72 x 72x 72 x 36

Γάντια PVC 35cm
ΕΝ 388:2016
Χρώμα: Κόκκινο
Μεγέθη: 10
Υλικό κατασκευής: Βαμβακερό ύφασμα με 
επίστρωση από PVC.
Ιδιότητες: Πλήρως επικαλυμμένα με μακρυά 
μανσέτα και μαλακή, άνετη βαμβακερή επένδυση. 
Ιδανικά για εργασία με λάδια και πετρελαιοειδή. 
Πολύ καλή αντοχή στην τριβή.

Γάντια PVC 27cm
ΕΝ 388:2016
Χρώμα: Κόκκινο
Μεγέθη: 10
Υλικό κατασκευής: Βαμβακερό ύφασμα με 
επίστρωση από PVC.
Ιδιότητες: Πλήρως επικαλυμμένα με μαλακή και 
άνετη βαμβακερή επένδυση. Ιδανικά για εργασία με 
λάδια και πετρελαιοειδή. 
Πολύ καλή αντοχή στην τριβή.

Γάντια NBR
ΕΝ 388:2016
Χρώμα: Μπλε
Μεγέθη: 10-11
Υλικό κατασκευής: Γάντια από βαμβακερό ύφασμα, 
με επικάλυψη από νιτρίλιο υψηλής ποιότητας.
Ιδιότητες: Λεία επιφάνεια παλάμης με μεγάλη
αντοχή στην τριβή. Ιδανικά για εργασία με λάδια και
πετρελαιοειδή.

PVC gloves 35cm
ΕΝ 388:2016
Color: Red
Sizes: 10
Material: Jersey lined with PVC coating.
Properties: Fully coated with long cuff and
soft, comfortable cotton lining. Ideal for working
with oils and petroleum products. Very good
abrasion resistance.

PVC gloves 27cm
ΕΝ 388:2016
Color: Red
Sizes: 10
Material: Jersey lined with PVC coating.
Properties: Fully coated with soft, comfortable
cotton lining. Ideal for working with oils and
petroleum products. Very good abrasion resistance.

NBR gloves
ΕΝ 388:2016
Color: Blue
Sizes: 10-11
Material: Jersey lined gloves, coated with high 
quality nitrile.
Properties: Smooth palm surface with high
abrasion resistance. Ideal for working with oils and
petroleum products.

Γάντια PVC
ΕΝ 388:2016, EN 511
Χρώμα: Πορτοκαλί
Μεγέθη: 10
Υλικό κατασκευής: Γάντια υφασμάτινα με 
εσωτερική επένδυση φλις.  
Διπλή επίστρωση από φωσφορίζον PVC.
Ιδιότητες: Αδιάβροχο με καλή αντίσταση στην
επαφή με το κρύο.  
Ιδανικά για εργασία με λάδια και πετρελαιοειδή.

PVC gloves
ΕΝ 388:2016, EN 511
Color: Orange
Sizes: 10
Material: Cloth gloves with internal fleece lining.
Double coating of fluorescent PVC.
Properties: Waterproof with good resistance to
cold contact. Ideal for working with oils and
petroleum products.

Γάντια PVC 45cm
ΕΝ 388:2016, EN 374-3
Χρώμα: Μπλε
Μεγέθη: 10
Υλικό κατασκευής: Γάντια PVC διπλής επίστρωσης, 
με βαμβακερή επένδυση και αντιολισθητική παλάμη.
Ιδιότητες: Ιδανικά για εργασία με λάδια και 
πετρελαιοειδή, πέτρα, μάρμαρο, γρανίτη κτλ. Αντοχή 
σε χημικά.

Γάντια PVC 60cm
ΕΝ 388:2016, EN 374-3
Χρώμα: Μπλε
Μεγέθη: 10
Υλικό κατασκευής: Γάντια PVC διπλής επίστρωσης
με μακρυά μανσέτα, βαμβακερή επένδυση και
αντιολισθητική παλάμη.
Ιδιότητες: Ιδανικά για εργασία με λάδια και 
πετρελαιοειδή, πέτρα, μάρμαρο, γρανίτη κτλ. Αντοχή 
σε χημικά.

PVC gloves 45cm
ΕΝ 388:2016, EN 374-3
Color: Blue
Sizes: 10
Material: Double coating PVC gloves, with cotton 
lining and non-slip palm surface.
Properties: Ideal for work with oils, mineral oils, 
stone, marble, granite etc. Resistant to chemicals.

PVC gloves 60cm
ΕΝ 388:2016, EN 374-3
Color: Blue
Sizes: 10
Material: Double coating PVC gloves with long
cuff, cotton lining and non-slip palm surface.
Properties: Ideal for work with oils, mineral oils, 
stone, marble, granite etc. Resistant to chemicals.
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Galaxy Libra Plus
219

Galaxy Polar
257

Galaxy Pegasus
251

Galaxy Soft Plus
221

Galaxy Arctic
256

Galaxy Winter
255

x 12 x 6x 12 x 12x 12 x 12x 144 x 60x 144 x 120x 120 x 120

Γάντια δερμάτινα
ΕΝ 388:2016
Χρώμα: Λευκό
Μεγέθη: 9-11
Υλικό κατασκευής: Μαλακό κατσικίσιο δέρμα.
Ιδιότητες: Ιδανικά για κατασκευαστικές και 
γεωργικές εργασίες, οδήγηση μηχανοκίνητων 
οχημάτων, χειρισμό μηχανημάτων.

Leather gloves
ΕΝ 388:2016
Color: White
Sizes: 9-11
Material: Soft goat leather
Properties: Ideal for construction and agricultural 
work, driving motor vehicles, operating machines.

Γάντια δερμάτινα
ΕΝ 388:2016
Χρώμα: Λευκό
Μεγέθη: 9-11
Υλικό κατασκευής: Βουβαλίσιο δέρμα
Ιδιότητες: Για χρήση στην κατασκευή, την
εξόρυξη, οδήγηση μηχανοκίνητων οχημάτων. 
Πολύ καλή αντοχή στο σκίσιμο.

Γάντια δερμάτινα
ΕΝ 388:2016
Χρώμα: Λευκό
Μεγέθη: 9-11
Υλικό κατασκευής: Μαλακό κατσικίσιο δέρμα με 
επένδυση φλις.
Ιδιότητες: Ιδανικά για χρήση σε χαμηλές
θερμοκρασίες σε κατασκευαστικές και γεωργικές
εργασίες, οδήγηση μηχανοκίνητων οχημάτων και
χειρισμό μηχανημάτων. Πολύ καλή αντοχή στην
τριβή, το σκίσιμο και τη διάτρηση.

Γάντια δερμάτινα
ΕΝ 388:2016
Χρώμα: Κίτρινο
Μεγέθη: 10-11
Υλικό κατασκευής: Μαλακό κατσικίσιο δέρμα με 
επένδυση 3M™ Thinsulate™.
Ιδιότητες: Ενιαία επιφάνεια από δέρμα.
Ιδανικά για χρήση σε χαμηλές θερμοκρασίες 
σε κατασκευαστικές και γεωργικές εργασίες, 
οδήγηση μηχανοκίνητων οχημάτων και χειρισμό 
μηχανημάτων.

Leather gloves
ΕΝ 388:2016
Color: White
Sizes: 9-11
Material: Buffalo leather
Properties: Ideal for For use in construction,
mining, driving motor vehicles. 
Very good tear resistance.

Leather gloves
ΕΝ 388:2016
Color: White
Sizes: 9-11
Material: Soft goat leather with fleece lining.
Properties: Ideal for using under low temperatures 
in construction and agricultural work, driving motor 
vehicles, operating machines.

Leather gloves
ΕΝ 388:2016
Color: Yellow
Sizes: 10-11
Material: Soft goat leather with 3M™ Thinsulate™ 
lining.
Properties: Single leather surface.
Ideal for using under low temperatures in
construction and agricultural work, driving motor
vehicles, operating machines.

Γάντια δερματοπάνινα με βέλκρο 
στον καρπό
ΕΝ 388:2016
Χρώμα: Λευκό-Κόκκινο
Μεγέθη: 8-11
Υλικό κατασκευής: Μαλακό κατσικίσιο δέρμα και 
ύφασμα με βέλκρο στον καρπό. 
Ιδιότητες: Ιδανικά για κατασκευαστικές και
γεωργικές εργασίες, οδήγηση μηχανοκίνητων
οχημάτων, χειρισμό μηχανημάτων κλπ

Γάντια δερματοπάνινα με βέλκρο 
στον καρπό
ΕΝ 388:2016
Χρώμα: Λευκό-Μπλε
Μεγέθη: 9-11
Υλικό κατασκευής: Μαλακό κατσικίσιο δέρμα και 
ύφασμα με επένδυση φλις και βέλκρο στον καρπό. 
Ιδιότητες: Ιδανικά για χρήση σε χαμηλές
θερμοκρασίες σε κατασκευαστικές και γεωργικές
εργασίες, οδήγηση μηχανοκίνητων οχημάτων και
χειρισμό μηχανημάτων.

Leather gloves with fabric and 
velcro on wrist
ΕΝ 388:2016
Color: White-Red
Sizes: 8-11
Material: Soft goat leather and fabric with velcro 
on the wrist.
Properties: Ideal for construction and agricultural 
work, driving motor vehicles, operating machines.

Leather gloves with fabric and 
velcro on wrist
ΕΝ 388:2016
Color: White-Navy blue
Sizes: 9-11
Material: Soft goat leather and fabric with fleece 
lining and velcro on the wrist.
Properties: Ideal for using under low
temperatures in construction and agricultural work,
driving motor vehicles and operating machines.
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Galaxy Vega
222

Galaxy Phoenix
240

Galaxy Orion
223

Galaxy Mars
252

Galaxy Lyra
239

x 12 x 12x 12 x 12x 12x 120 x 120x 120 x 120x 120

Γάντια δερματοπάνινα με ενισχυμένη 
παλάμη
ΕΝ 388:2016
Χρώμα: Γκρι-Πράσινο
Μεγέθη: 10
Υλικό κατασκευής: Δέρμα μόσχου και ύφασμα 
ριγέ.
Ιδιότητες: Με ενίσχυση στην παλάμη. Εξαιρετική 
αντοχή στο σκίσιμο και τη διάτρηση. Κατάλληλα για 
σκληρή χρήση σε εργοστάσια, οικοδομές, αγροτικές
εργασίες κλπ

Γάντια δερματοπάνινα
ΕΝ 388:2016
Χρώμα: Λευκό-Κίτρινο
Μεγέθη: 10
Υλικό κατασκευής: Δέρμα μόσχου και ύφασμα 
ριγέ.
Ιδιότητες: Καλή αντοχή στην τριβή, στο κόψιμο, το 
σκίσιμο και τη διάτρηση. 
Ιδανικά για κατασκευαστικές και γεωργικές εργασίες.

Γάντια δερματοπάνινα
ΕΝ 388:2016
Χρώμα: Μπλε-Λευκό
Μεγέθη: 10
Υλικό κατασκευής: Δέρμα μόσχου και ύφασμα 
ριγέ.
Ιδιότητες: Ιδανικά για κατασκευαστικές, 
βιομηχανικές και γεωργικές εργασίες.

Γάντια δερματοπάνινα
ΕΝ 388:2016
Χρώμα: Κόκκινο-Κίτρινο
Μεγέθη: 10
Υλικό κατασκευής: Δέρμα μόσχου και συνθετικό 
ύφασμα.
Ιδιότητες: Παρέχουν άνετη εφαρμογή. Ιδανικά για
κατασκευαστικές και γεωργικές εργασίες..

Canadian style leather gloves
ΕΝ 388:2016
Color: White-Yellow
Sizes: 10
Material: Cow grain leather and synthetic fabric.
Properties: Good resistance to abrasion,
cutting, tearing and punching. 
Ideal for construction and agricultural work.

Canadian style leather gloves
ΕΝ 388:2016
Color: Blue-White
Sizes: 10
Material: Cow split leather and synthetic fabric.
Properties: Ideal for construction, industrial
and agricultural work.

Canadian style leather gloves
ΕΝ 388:2016
Color: Red-Yellow
Sizes: 10
Material: Cow split leather and synthetic fabric.
Properties:  They provide a comfortable fit. Ideal
for construction and agricultural work.

Canadian style leather gloves with 
reinforced palm
ΕΝ 388:2016
Color: Grey-Green
Sizes: 10
Material: Cow split leather and and striped fabric.
Properties: With reinforced palm. Excellent tear 
and puncture resistance. Suitable for hard use in 
factories, buildings, agricultural works, etc.

Γάντια δερματοπάνινα
ΕΝ 388:2016
Χρώμα: Κόκκινο-Λευκό
Μεγέθη: 10
Υλικό κατασκευής: Δέρμα μόσχου και συνθετικό 
ύφασμα.
Ιδιότητες: Ιδανικά για κατασκευαστικές και 
γεωργικές εργασίες.

Canadian style leather gloves
ΕΝ 388:2016
Color: Red-White
Sizes: 10
Material: Cow split leather and synthetic fabric.
Properties:  Ideal for construction and agricultural 
work.
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Galaxy Crater
225

Galaxy Cotton
216

Galaxy Tig
253

Galaxy Cotton Dot
218

Galaxy Argon
254

x 6 x 12x 12 x 12x 12x 60 x 120x 120 x 120x 120

Γάντια δερμάτινα ραμμένα με κλωστή 
Kevlar® με αντιθερμική επένδυση.
ΕΝ 388:2016, EN 407
Χρώμα: Κόκκινο
Μεγέθη: 10
Υλικό κατασκευής: Δέρμα μόσχου, επένδυση με 
φλις και ύφασμα.
Ιδιότητες: Εξαιρετική ποιότητα. Προστατευτικά στις 
ραφές. Ιδανικά για εργασίες υψηλών θερμοκρασιών 
(φούρνους, ηλεκτροσυγκολήσεις κτλ.). Εξαιρετική 
αντοχή στην τριβή, το σχίσιμο και τη διάτρηση.

Γάντια δερμάτινα με δερμάτινη 
μανσέτα ραμμένα με κλωστή Kevlar®, 
μήκος 35cm
ΕΝ 388:2016
Χρώμα: Λευκό
Μεγέθη: 10-11
Υλικό κατασκευής: Μαλακό κατσικίσιο δέρμα.
Ιδιότητες: Σχεδιασμένα για συγκόλληση που απαιτεί 
υψηλή δεξιότητα (Argon / TIG / MIG). Προσφέρει τη 
μέγιστη ευελιξία και ταυτόχρονα την προστασία του 
συγκολλητή. Καλή αντοχή στην τριβή και στο σχίσιμο.

Γάντια δερμάτινα με δερμάτινη 
μανσέτα ραμμένα με κλωστή Kevlar®, 
μήκος 35cm
ΕΝ 388:2016, EN 407
Χρώμα: Λευκό - Καφέ
Μεγέθη: 10-11
Υλικό κατασκευής: Μαλακό κατσικίσιο δέρμα.
Ιδιότητες: Σχεδιασμένα για συγκόλληση που απαιτεί 
υψηλή δεξιότητα (Argon / TIG / MIG). Προσφέρει τη 
μέγιστη ευελιξία και ταυτόχρονα την προστασία του 
συγκολλητή. Καλή αντοχή στην τριβή και στο σχίσιμο.

Leather gloves sewn with Kevlar® 
thread with anti thermal lining.
ΕΝ 388:2016, EN 407
Color: Red
Sizes: 10
Material: Cow split leather, fleece & fabric lining.
Properties: Extra quality. Seam protection 
boarders. Ideal for working in high temperatures 
(ovens, welding etc). Excellent resistance to 
abrasion, tearing and puncture.

Leather gloves with leather cuff, 
sewn with Kevlar® thread, length 
35cm
ΕΝ 388:2016
Color: White
Sizes: 10-11
Material: Soft goat leather.
Properties: Designed for welding that demands 
high adeptness (Argon / TIG / MIG). Provides 
maximum agility together with the welder’s 
protection. Good abrasion and tear resistance.

Leather gloves with leather cuff, 
sewn with Kevlar® thread, length 
35cm
ΕΝ 388:2016, EN 407
Color: White - Brown
Sizes: 10-11
Material: Soft goat leather
Properties: Designed for welding that demands 
high adeptness (Argon / TIG / MIG). Provides 
maximum agility together with the welder’s 
protection. Good abrasion and tear resistance.

Γάντια πλεκτά βαμβακερά
Χρώμα: Μπεζ
Μεγέθη: 10
Υλικό κατασκευής: Βαμβάκι
Ιδιότητες: Βαμβακερά γάντια χωρίς ραφές με 
ελαστικό περικάρπιο. Ιδανικά για εργασία στον κήπο.

Γάντια πλεκτά βαμβακερά με κόκκους
Χρώμα: Λευκό
Μεγέθη: 10
Υλικό κατασκευής: Βαμβάκι, PVC.
Ιδιότητες: Βαμβακερά γάντια με κόκκους PVC στην
παλάμη, χωρίς ραφές με ελαστικό περικάρπιο. 
Ιδανικά για κηπουρικές εργασίες.

Cotton knitted gloves
Color: Beige
Sizes: 10
Material: Cotton
Properties: Seamless cotton gloves with stretch 
knitwrist. Ideal for work in garden.

Dotted cotton knitted gloves
Color: White
Sizes: 10
Material: Cotton, PVC.
Properties: Cotton gloves with PVC dots on the
palm, without seam, with elastic wristband.
Ideal for gardening.
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Galaxy Venus
213

Galaxy Nylon
233

Galaxy Zeus
234

Galaxy Nylon 90
241

Galaxy Apollo
235

x 12 x 100x 12 x 50x 12x 144 x 10.000x 144 x 2.000x 144

Γάντια κουζίνας λάτεξ
ΕΝ 388:2016, ΕΝ ISO 374-1:2016 
Type C, Cat III
Χρώμα: Κίτρινο
Μεγέθη: 7-10
Υλικό κατασκευής: Λάτεξ
Ιδιότητες: Άριστη εφαρμογή και προστασία
κατά τη διάρκεια των καθαριστικών εργασιών
με χημικά. Ιδανικά για οικιακές εργασίες. Κατάλληλα 
για τις βιομηχανίες τροφίμων.

Latex kitchen gloves
ΕΝ 388:2016, ΕΝ ISO 374-1:2016 
Type C, Cat III
Color: Yellow
Sizes: 7-10
Material: Latex
Properties: Excellent fit and protection during
cleaning work with chemicals. Ideal for housework. 
Suitable for the food industries.

Γάντια νεοπρενίου
ΕΝ 388:2016, ΕΝ ISO 374-1:2016 
Type A, EN ISO 374-5:2016 VIRUS, 
Cat III
Χρώμα: Μάυρο
Μεγέθη: 8-11
Υλικό κατασκευής: Λάτεξ, νεοπρένιο
Ιδιότητες: Άριστη αντοχή στα χημικά, στα λίπη και 
στους υδρογονάνθρακες. Κατάλληλα για βιομηχανίες 
τροφίμων.

Γάντια νεοπρενίου
ΕΝ 388:2016, ΕΝ ISO 374-1:2016 
Type A, EN ISO 374-5:2016 VIRUS, 
Cat III
Χρώμα: Μπλε-Κίτρινο
Μεγέθη: 9-11
Υλικό κατασκευής: Λάτεξ, Νεοπρένιο.
Ιδιότητες: Άριστη αντοχή στα χημικά, στα λίπη και 
στους υδρογονάνθρακες. Κατάλληλα για βιομηχανίες 
τροφίμων.

Neoprene gloves
ΕΝ 388:2016, ΕΝ ISO 374-1:2016 
Type A, EN ISO 374-5:2016 VIRUS, 
Cat III
Color: Black
Sizes: 8-11
Material: Latex, neoprene
Properties: Excellent resistance to chemicals, fats 
and hydrocarbons. Suitable for the food industry.

Neoprene gloves
ΕΝ 388:2016, ΕΝ ISO 374-1:2016 
Type A, EN ISO 374-5:2016 VIRUS, 
Cat III
Color: Blue-Yellow
Sizes: 9-11
Material: Latex, 
neoprene.
Properties: Excellent resistance to chemicals, fats 
and hydrocarbons. Suitable for the food industry.

Γάντια PE κτηνιατρικά 90cm
Χρώμα: Διάφανο πορτοκαλί
Μεγέθη: One size
Υλικό κατασκευής: Πλαστικό πολυαιθυλένιο (PE)
Ιδιότητες: Ιδανικά για εργασία σε κτηνιατρικές και 
κτηνοτροφικές εργασίες.

Γάντια PE διάφανα
Χρώμα: Διάφανο
Μεγέθη: One size
Υλικό κατασκευής: Πλαστικό πολυαιθυλένιο (PE)
Ιδιότητες: Ιδανικά για εργασία σε ζαχαροπλαστεία 
και φούρνους.

PE veterinary gloves 90cm
Color: Transparent orange
Sizes: One size
Material: Plastic polyethylene (PE)
Properties: Ideal for veterinary and livestock work.

Transparent PE gloves
Color: Transparent
Sizes: One size
Material: Plastic polyethylene (PE)
Properties: Ideal for work in bakery and patisserie.
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Galaxy Nitrile Plus Black
237

Galaxy NItrile Blue
228

Galaxy Latex White
226

Galaxy NItrile Plus Blue
231

Galaxy Vinyl Blue
227

Galaxy Nitrile Black
242

Γάντια λάτεξ μιας χρήσης 
(5.2 g μέγεθος M), AQL 1.5
EN 374-1, EN 374-2, EN 455
Ελαφρώς πουδραρισμένα
Χρώμα: Λευκό
Μεγέθη: S-XL
Υλικό κατασκευής: Λάτεξ
Ιδιότητες: Άψογη ελαστικότητα και εξαιρετική
προστασία, επιτρέποντας καλύτερη αφή. Απαλά, 
παρέχουν εξέχουσα άνεση και φυσική αίσθηση. 
Κατάλληλα για ιατρική και εργαστηριακή χρήση.

Disposable latex gloves 
(5.2 g size M), AQL 1.5
EN 374-1, EN 374-2, EN 455
Prepowdered
Color: White
Sizes: S-XL
Material: Latex
Properties: Flawless elasticity and excellent
protection, allowing better touch. Gently, they 
provide outstanding comfort and physicality
sensation. Suitable for medical and laboratory use.

Disposable nitrile gloves 
(4.0 g size M), AQL 1.5
EN 374-2, EN 455 1/2/3
Powder Free
Color: Blue
Sizes: S-XL
Material: Nitrile
Properties: Soft, elastic, durable, that allow 
dexterity.They do not cause allergies. They can be 
worn on both sides. Ideal for applications requiring 
frequent glove replacement.

Disposable nitrile gloves 
(5.5 g size M), AQL 1.5
EN 374-2, EN 455 1/2/3
Powder Free
Color: Blue
Sizes: S-XL
Material: Nitrile 
Properties: Soft, elastic, very durable, that allow 
dexterity. They do not cause allergies. They can be 
worn on both sides. Ideal for applications requiring
frequent glove replacement. 

Disposable vinyl gloves 
(5.0 g size M), AQL 1.5
EN 374-2, EN 455 1/2/3
Powder Free
Color: Blue
Sizes: S-XL
Material: Vinyl
Properties: Antiallergic, skin friendly.
Suitable for people who may be allergic to latex. 
For medical and professional use.

Disposable nitrile gloves 
(4.0 g size M), AQL 1.5
EN 374-2, EN 455 1/2/3
Powder Free
Color: Black
Sizes: S-XL
Material: Nitrile 
Ιδιότητες: Soft, elastic that allow dexterity.
They do not cause allergies. They can be worn on
both sides. Ideal for applications requiring
frequent glove replacement.

Disposable nitrile gloves 
(5.5 g size M), AQL 1.5
EN 374-2, EN 455 1/2/3
Powder Free
Color: Black
Sizes: S-XL
Material: Nitrile 
Properties: Soft, elastic, very durable, that allow 
dexterity. They do not cause allergies. They can be 
worn on both sides. Ideal for applications requiring
frequent glove replacement. 

Γάντια νιτριλίου μιας χρήσης 
(4.0 g μέγεθος M), AQL 1.5
EN 374-2, EN 455 1/2/3
Χωρίς πούδρα
Χρώμα: Μπλε
Μεγέθη: S-XL
Υλικό κατασκευής: Νιτρίλιο 
Ιδιότητες: Μαλακά, ελαστικά, ανθεκτικά, που 
επιτρέπουν επιδεξιότητα. Δεν προκαλούν αλλεργίες. 
Μπορούν να φορεθούν και από τις δύο πλευρές. 
Ιδανικά για εφαρμογές που απαιτούν συχνή αλλαγή 
γαντιών.

Γάντια νιτριλίου μιας χρήσης 
(5.5 g μέγεθος M), AQL 1.5
EN 374-2, EN 455 1/2/3
Χωρίς πούδρα
Χρώμα: Μπλε
Μεγέθη: S-XL
Υλικό κατασκευής: Νιτρίλιο 
Ιδιότητες: Μαλακά, ελαστικά, πολύ ανθεκτικά, που 
επιτρέπουν επιδεξιότητα. Δεν προκαλούν αλλεργίες. 
Μπορούν να φορεθούν και από τις δύο πλευρές. 
Ιδανικά για εφαρμογές που απαιτούν συχνή αλλαγή 
γαντιών.

Γάντια βινυλίου μιας χρήσης 
(5.0 g μέγεθος M), AQL 1.5
EN 374-2, EN 455 1/2/3
Χωρίς πούδρα
Χρώμα: Μπλε
Μεγέθη: S-XL
Υλικό κατασκευής: Βινύλιο
Ιδιότητες: Αντιαλλεργικά, φιλικά προς το δέρμα. 
Κατάλληλα για άτομα που ενδέχεται να 
παρουσιάσουν αλλεργία στο latex. 
Για ιατρική και επαγγελματική χρήση.

Γάντια νιτριλίου μιας χρήσης 
(4.0 g μέγεθος M), AQL 1.5
EN 374-2, EN 455 1/2/3
Χωρίς πούδρα
Χρώμα: Μαύρο
Μεγέθη: S-XL
Υλικό κατασκευής: Νιτρίλιο
Ιδιότητες: Μαλακά, ελαστικά, που επιτέπουν
επιδεξιότητα. Δεν προκαλούν αλλεργίες. Μπορούν
να φορεθούν και από τις δύο πλευρές. Ιδανικά για
εφαρμογές που απαιτούν συχνή αλλαγή γαντιών.

Γάντια νιτριλίου μιας χρήσης 
(5.5 g μέγεθος M), AQL 1.5
EN 374-2, EN 455 1/2/3
Χωρίς πούδρα
Χρώμα: Μαύρο
Μεγέθη: S-XL
Υλικό κατασκευής: Νιτρίλιο
Ιδιότητες: Μαλακά, ελαστικά, πολύ ανθεκτικά, που 
επιτρέπουν επιδεξιότητα. Δεν προκαλούν αλλεργίες. 
Μπορούν να φορεθούν και από τις δύο πλευρές. 
Ιδανικά για εφαρμογές που απαιτούν συχνή αλλαγή 
γαντιών.

x 100x 100x 100x 100 x 100x 100 x 1.000x 1.000x 1.000x 1.000 x 1.000x 1.000
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Sleeve
93003

Galaxy Sleeve
90100

x 100 x 1x 2.000 x 50

Επιμανίκια μιας χρήσης
Χρώμα: Μπλε
Μεγέθη: One size
Υλικό κατασκευής: Πολυαιθυλένιο
Ιδιότητες: Εξαιρετικά ανθεκτικά, διαθέτουν
λάστιχα και στις δύο πλευρές. Είναι κατάλληλα για
όλους τους χώρους που απαιτείται η υγιεινή και η
προστασία των εργαζομένων. 
Ιδανικά για τις βιομηχανίες τροφίμων.

Disposable arm sleeves
Color: Blue
Sizes: One size
Material: Polyethylene
Properties: Extremely durable, they have rubbers
on both sides. They are suitable for all areas
where hygiene and worker protection are required. 
Ideal for the food industry.

Δερμάτινα επιμανίκια ηλεκτροσυγκολλητή
Χρώμα: Λευκό
Μεγέθη: One size
Υλικό κατασκευής: Δέρμα μόσχου 
Ιδιότητες: Προστατεύουν από πιτσιλιές από λιωμένο
μέταλλο κατά την διάρκεια σφραγίσεων και κοπών.
Φοριούνται πάνω από τη βασική ενδυμασία του χρήστη.

Leather sleeves for welders
Color: White
Sizes: One size
Construction material: Split leather
Properties: Protect against molten metal splashes 
during seals and cuts. 
They are worn over the user’s basic clothing.
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Τα μέσα προστασίας του σώματος αποσκοπούν κυρίως στην προστασία του κορμού, δηλαδή του θώρακα και της κοιλιακής χώρας από φυσικούς, βιολογικούς και 
χημικούς κινδύνους. Είναι πολύ σημαντικό να επιλέγεται ο σωστός τύπος προστασίας.

Διαθέσιμα είδη προστασίας
Ευδιάκριτος ιματισμός: Σκοπός του είναι να είστε ορατοί σε οποιοδήποτε σημείο εργάζεστε κοντά σε κινούμενα οχήματα. Όλες οι ενδυμασίες υψηλής ορατότητας πρέπει 
να τηρούν τα εθνικά πρότυπα ή τα ισοδύναμα ευρωπαϊκά πρότυπα.
Ολόσωμες προστατευτικές ενδυμασίες μίας χρήσης: Είναι σχεδιασμένες να χρησιμοποιούνται από άτομα που πρέπει να προστατέψουν τόσο το σώμα τους όσο και τη 
συνήθη στολή εργασίας.

Χρήση 
Η ενδυμασία υψηλής ορατότητας πρέπει να φοριέται σε περιοχές με ανεπαρκή φωτισμό, όταν διατρέχετε κίνδυνο από κινούμενα οχήματα (π.χ. γερανούς ή ανυψωτικά 
οχήματα). Πρέπει να φοράτε αυτή την ενδυμασία σε όλους τους χώρους αποβάθρας, ώστε να τηρείτε τους κανόνες υγείας και ασφάλειας καθώς και εάν εργάζεστε 
επάνω στο οδόστρωμα ή κοντά σε οδούς ταχείας κυκλοφορίας, ώστε να είναι βέβαιο ότι οι οδηγοί μπορούν να σας δουν.

Πιστοποιητικό OIKOTEX 
Στοχεύει στην άριστη χρήση ελεγχόμενων ουσιών χωρίς κινδύνους για την υγεία, καθώς και στη μη χρήση ουσιών απαγορευμένων από το νόμο. 

Νομοθεσία 
Οι ευρωπαϊκές οδηγίες στο πλαίσιο της κατηγορίας CE Complex βοηθούν τους χρήστες να προσδιορίσουν το 
σωστό ένδυμα για εργασία. Με αυτές τις πληροφορίες μπορείτε να αποφασίσετε ποιο προϊόν είναι κατάλληλο 
για τη χρήση που το προορίζετε.

Type 1  Αεροστεγή ενδύματα
Type 2 Μη αεροστεγή ενδύματα
Type 3  Στεγανά ενδύματα για υγρά
Type 4  Στεγανά ενδύματα για ψεκασμό
Type 5  Προστασία σωματιδίων
Type 6  Προστασία περιορισμένης εκτόξευσης
PB[6]  Μερική προστασία σώματος

N 340: 2004 - Γενικές απαιτήσεις
Καθορίζει τις γενικές απαιτήσεις για το ρουχισμό εργασίας αναφορικά με την εργονομία, την προστασία, το σχεδιασμό, την αντοχή, τη συμβατότητα και τη σήμανση των 
ενδυμάτων, όπως και τις πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται από τον κατασκευαστή.

EN 1073-1:1998 – Ενδύματα προστασίας από μόλυνση ραδιενεργών σωματιδίων
Στολές με εξαερισμό
Όπως το EN 340, καθώς και:
σύμβολο – μόλυνση ραδιενεργών σωματιδίων
IL: κλάση x – όπου x = 1-5. 1 η χαμηλότερη προστασία, 5 η ανώτερη

EN 1073-2:2002 – Ρούχα προστασίας από μόλυνση ραδιενεργών σωματιδίων 
Στολές χωρίς εξαερισμό - όπως το EN 1073-1

EN 14126:2003 – Ενδύματα προστασίας. Απαιτήσεις απόδοσης και μέθοδοι δοκιμών για ενδύματα προστασίας από μεταδοτικούς 
παράγοντες.
Εικονίδιο για βιολογικούς κινδύνους κι επιπλέον:
Τύπος ρουχισμού 1a, 1b, 1c, ή 2 ή 6 με το πρόθεμα –B καθώς κι επιπλέον σημάνσεις ανάλογα με το συγκεκριμένο πρότυπο τύπου ρουχισμού

EN 1149-5:2008 - Αντιστατικά ενδύματα
Καθορίζει τις προδιαγραφές ασφαλείας και τις μεθόδους δοκιμών για ενδύματα που πρέπει να παρέχουν αντιστατική προστασία όταν χρησιμοποιούνται σε 
γειωμένο περιβάλλον προκειμένου να αποφευχθούν αναφλέξεις από κενώσεις ηλεκτρικού φορτίου. Το πρότυπο δεν έχει εφαρμογή σε υπεροξυγονωμένο 
περιβάλλον και δεν αναφέρεται σε προστασία από κύρια ηλεκτρικά φορτία.

EN ISO 11611:2007 - Ενδύματα ηλεκτροσυγκολλητών
Καθορίζει τις προδιαγραφές ασφαλείας και τις μεθόδους δοκιμών για ενδύματα και συμπληρώματα ένδυσης όπως γκέτες, ποδιές κλπ που πρέπει να 
φέρουν οι εργαζόμενοι κατά την διάρκεια εργασιών ηλεκτροκόλλησης και συναφών δραστηριοτήτων.

EN 343:2003 + A1:2007 - Αδιάβροχα ενδύματα
Καθορίζει τις προδιαγραφές ασφαλείας και τις μεθόδους δοκιμών για ενδύματα που πρέπει να παρέχουν προστασία στον εργαζόμενο από τις καιρικές 
συνθήκες όπως βροχή, χιόνι, υγρασία κλπ.

EN 13034:2005 - Ενδύματα με προστασία από υγρά χημικά
Καθορίζει τις ελάχιστες προδιαγραφές ασφαλείας για ενδύματα που φέρουν προστασία από υγρές χημικές ουσίες. Επίσης καθορίζει τη διάρκεια χρήσης 
των ενδυμάτων μετά από έκθεση σε χημικούς παράγοντες. Καλύπτει τις στολές προστασίας από χημικούς κινδύνους Type 6 όπως και τη μερική προστασία 
σώματος Type [PB]6. Αναφέρεται στην έκθεση σε χημικούς παράγοντες από ψεκασμό, αιωρούμενα σωματίδια και πιτσιλίσματα.

EN 471:2003 + A1:2008 - Ενδύματα υψηλής ευκρίνειας
Καθορίζει τις προδιαγραφές ασφαλείας για ενδύματα κατασκευασμένα ώστε να παρέχουν στον εργαζόμενο οπτική επισήμανση προκειμένου να 
αποφευχθούν πιθανοί κίνδυνοι είτε στο φως της ημέρας είτε σε φωτισμό οχημάτων κατά την διάρκεια της νύχτας.

Body’s protective means are mainly aimed at protecting the trunk, ie the chest and abdomen from physical, biological and chemical hazards. It is very important to 
choose the right type of protection.

Available protection items
Visible clothing: Its purpose is to be visible anywhere you work near moving vehicles. All high visibility clothing must comply with national standards or equivalent 
European standards.
Disposable coverall: They are designed to be worn by individuals who need to protect both their body and their usual work uniform.

Use
High visibility clothing should be worn in areas with poor lighting when in danger of moving vehicles (eg cranes or lifting vehicles). You must wear this clothing at all 
dock areas in order to comply with health and safety rules. You should also wear it if you are working on the road or near highways, so that drivers can see you.

OIKOTEX Certificate
It aims at the optimal use of controlled substances without health risks, as well as the non-use of substances prohibited by law.

Legislation
European guidelines in the category CE Complex help users to identify the right garment for work. With this 
information you can decide which product is suitable for your intended use.

Type 1 Airtight garments
Type 2  Non-airtight clothing
Type 3  Waterproof Liquid Clothes
Type 4  Waterproof Spray Clothes
Type 5  Particle Protection
Type 6  Limited launch protection
PB [6]  Partial body protection

EN 340: 2004 - General requirements
It sets out the general requirements for work clothing regarding ergonomics, protection, design, durability, compatibility and marking of garments, as well as the 
information to be provided by the manufacturer.

EN 1073-1: 1998 - Protective clothing against radioactive particle contamination
Uniforms with ventilation
Like EN 340 and:
symbol - contamination of radioactive particles
IL: class x - where x = 1-5. 1 is lowest protection, 5 is highest

EN 1073-2: 2002 - Protective clothing against radioactive particle contamination
Uniforms without ventilation - such as EN 1073-1

EN 14126: 2003 - Protective clothing. Performance requirements and test methods for protective clothing from transmissible agents.
Icon for biological hazards and more:
Clothing type 1a, 1b, 1c, or 2 or 6 with the prefix -B as well as additional markings according to the particular type of clothing

EN 1149-5: 2008 - Antistatic clothing
It specifies safety standards and test methods for garments which must provide antistatic protection when used in an grounded environment to avoid 
ignition by electric charge vacuums. The standard does not apply in a peroxygenated environment and does not refer to protection against major 
electrical loads.

EN ISO 11611: 2007 - Welding garments
It specifies safety standards and testing methods for clothing and clothing supplements such as gaiters, aprons etc. to be worn by employees during 
welding and related activities.

EN 343: 2003 + A1: 2007 - Waterproof clothing
Specifies safety standards and testing methods for garments that must provide the worker with weather protection such as rain, snow, moisture, etc.

EN 13034: 2005 - Liquid chemical protective clothing
Specifies minimum safety standards for garments that are protected from liquid chemicals. It also determines the duration of use of clothing after 
exposure to chemical agents. It covers Type 6 chemical protection suits as well as Type [PB] 6 partial body protection. It refers to exposure to chemical 
agents from spraying, floating particles and splashes.

EN 471: 2003 + A1: 2008 - High definition garments
Identifies the security requirements for garments made to provide the worker visual labeling in order to avoid potential hazards either in daylight or in 
vehicle lighting during the night.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ / TECHNICAL INFORMATION ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ / TECHNICAL INFORMATION
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3000 3001 30023003 3004

Galaxy GLX30 Galaxy GLX30

Χρώμα: Μπλε Navy / Γκρι
Color: Navy Blue / Grey

Χρώμα: Μπλε Navy / Ρουά
Color: Navy Blue / Royal Blue

Χρώμα: Μπλε Navy / Πορτοκαλί
Color: Navy Blue / Orange

Χρώμα: Γκρι / Πορτοκαλί
Color: Grey / Orange

Χρώμα: Γκρι / Πορτοκαλί
Color: Grey / Orange

Παντελόνι εργασίας
Μεγέθη: S-3XL
Ύφασμα: 65% πολυεστέρας - 35% βαμβάκι,
240g/m2 

Ιδιότητες: Παντελόνι εργασίας σχεδιασμένο
να αντέχει στη φθορά. Για επαγγελματίες που
αναζητούν ένα μακράς διαρκείας άνετο ρούχο.
Το ύφασμα του είναι εξαιρετικής ποιότητας, ελαφρύ
και πλένεται εύκολα. Με μεγάλες τσέπες, ειδική 
τσέπη για μέτρο και ελαστικές πλευρές στη μέση. Με
επιθέματα στα γόνατα που δέχονται επιγονατίδες.

Work trousers
Sizes: S-3XL
Fabric: 65% polyester - 35% cotton, 240g/m2 

Properties: Work pants designed to withstand
wear. For professionals looking for a long lasting
comfortable clothing.
The fabric is of excellent quality, lightweight and
easily washable. With large pockets, special pocket
for measure and elastic waist. With patches on the
knees receiving knee pads.

Παντελόνι εργασίας
Μεγέθη: S-3XL
Ύφασμα: 65% πολυεστέρας - 35% βαμβάκι,
270g/m2 

Ιδιότητες: Μεγάλες πλευρικές και πίσω τσέπες με
velcro κλείσιμο. Eιδική τσέπη για μέτρο. Ελαστικό στη
μέση για άνεση και καλύτερη εφαρμογή. Με
επιθέματα στα γόνατα που δέχονται επιγονατίδες.
Σχεδιασμένο να αντέχει στη φθορά.

Work trousers
Sizes: S-3XL
Fabric: 65% polyester - 35% cotton, 270g/m2 

Properties: Large side and back pockets with
velcro closure. Special pocket for measure. Waist
tire for comfort and best fit. With patches on the
knees receiving knee pads. Designed to withstand
wear and tear.

x 1 x 1x 30 x 30
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3005 3007

Galaxy GLX30

Χρώμα: Γκρι / Πορτοκαλί
Color: Grey / Orange

Παντελόνι εργασίας
Μεγέθη: S-3XL
Ύφασμα: 100% βαμβάκι, 265g/m2 

Ιδιότητες: 100% βαμβακερό παντελόνι εργασίας
σχεδιασμένο να αντέχει στη φθορά. Για
επαγγελματίες που αναζητούν ένα μακράς διαρκείας
άνετο ρούχο. Ύφασμα εξαιρετικής ποιότητας που
πλένεται εύκολα. Με μεγάλες τσέπες, ειδική τσέπη
για μέτρο και ελαστικές πλευρές στη μέση. Με
επιθέματα στα γόνατα που δέχονται επιγονατίδες.

Work trousers
Sizes: S-3XL
Fabric: 100% cotton, 265g/m2 

Properties: 100% cotton work pants designed to
withstand wear. For professionals looking for a
long lasting comfortable clothing. The fabric is of
excellent quality, easily washable. With large
pockets, special pocket for measure and elastic
waist. With patches on the knees receiving knee
pads.

Χρώμα: Μπλε Navy / Ρουά
Color: Navy Blue / Royal Blue

3100 3103

Galaxy GLX31

Χρώμα: Μπλε Navy / Πορτοκαλί
Color: Navy Blue / Orange

Χρώμα: Γκρι / Πορτοκαλί
Color: Grey / Orange

Σαλοπέτα εργασίας
Μεγέθη: S-3XL
Ύφασμα: 65% πολυεστέρας - 35% βαμβάκι, 
240g/m2 

Ιδιότητες: Ρυθμιζόμενες τιράντες, μεγάλες 
πλευρικές και πίσω τσέπες με velcro κλείσιμο. Eιδική 
τσέπη για μέτρο. Ελαστική στη μέση για άνεση και 
καλύτερη εφαρμογή. Με επιθέματα στα γόνατα που 
δέχονται επιγονατίδες. Το ύφασμα είναι εξαιρετικής 
ποιότητας, ελαφρύ και πλένεται εύκολα.
Μπορεί να κεντηθεί στο στήθος.

Work bib pants
Sizes: S-3XL
Fabric: 65% polyester - 35% cotton, 240g/m2 

Properties: Adjustable straps, large side and 
back pockets with velcro closure. Special pocket 
for measure. Elastic waist for comfort and best fit. 
With patches on the knees receiving knee pads. The 
fabric is of excellent quality, lightweight and easily 
washable. It can be embroidered on the chest. 

x 1 x 1x 30 x 20
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Galaxy GLX31
3102

Galaxy GLX31
3105

Galaxy GLX31
3199

Galaxy GLX31

Σαλοπέτα εργασίας
Χρώμα: Μπλε Navy / Πορτοκαλί
Μεγέθη: S-3XL
Ύφασμα: 65% πολυεστέρας - 35% βαμβάκι, 
270g/m2 

Ιδιότητες: Πρακτική σαλοπέτα σχεδιασμένη
να αντέχει στη φθορά. Για επαγγελματίες που
αναζητούν ένα μακράς διαρκείας άνετο ρούχο.
Με ύφασμα εξαιρετικής ποιότητας, εύκολο στο
πλύσιμο. Μεγάλες τσέπες, ειδική τσέπη για μέτρο
και ελαστικές πλευρές στη μέση. Με επιθέματα στα
γόνατα που δέχονται επιγονατίδες.

Σαλοπέτα εργασίας
Χρώμα: Μπλε Navy / Ρουά
Μεγέθη: S-3XL
Ύφασμα: 100% βαμβάκι, 265g/m2 

Ιδιότητες: Πρακτική σαλοπέτα σχεδιασμένη
να αντέχει στη φθορά. Για επαγγελματίες που
αναζητούν ένα μακράς διαρκείας άνετο ρούχο.
Με ύφασμα εξαιρετικής ποιότητας, εύκολο στο
πλύσιμο. Μεγάλες τσέπες, ειδική τσέπη για μέτρο
και ελαστικές πλευρές στη μέση. Με επιθέματα στα
γόνατα που δέχονται επιγονατίδες. 

Σαλοπέτα εργασίας
Χρώμα: Μπλε Navy
Μεγέθη: S-3XL
Ύφασμα: 65% πολυεστέρας - 35% βαμβάκι, 
210g/m2 

Ιδιότητες: Πρακτική σαλοπέτα με λεπτό ύφασμα
ιδανική για διαφημιστικούς σκοπούς. Με ύφασμα
πολύ καλής ποιότητας, εύκολο στο πλύσιμο.
Μεγάλες τσέπες και ελαστικές πλευρές στη μέση.

Work bib pants
Color: Navy Blue / Orange
Sizes: S-3XL
Fabric: 65% polyester - 35% cotton, 240g/m2 

Properties: Practical work bib pants designed to
withstand wear. For professionals looking for a
long lasting comfortable clothing. High quality
fabric, easy to wash. With large pockets, special
pocket for measure and elastic waist. With
patches on the knees receiving knee pads. 

Work bib pants
Color: Navy Blue / Royal Blue
Sizes: S-3XL
Fabric: 65% polyester - 35% cotton, 240g/m2 

Properties: Practical work bib pants designed to
withstand wear. For professionals looking for a
long lasting comfortable clothing. High quality
fabric, easy to wash. With large pockets, special
pocket for measure and elastic waist. With
patches on the knees receiving knee pads.

Work bib pants
Color: Navy Blue
Sizes: S-3XL
Fabric: 65% polyester - 35% cotton, 210g/m2 

Properties: Practical work bib pants ideal for
promotional purposes. With very good quality
fabric, easy to wash. Large pockets and elastic
waist.

x 1 x 20

5300 5302
Χρώμα: Μπλε Navy / Γκρι
Color: Navy blue / Grey

Χρώμα: Γκρι / Μπλε Navy
Color: Grey / Navy Blue

Γιλέκο εργασίας με επένδυση
Μεγέθη: L-4XL
Ύφασμα: 65% πολυεστέρας - 35% βαμβάκι, 
200g/m2.
Εσωτερική επένδυση με υαλοβάμβακα. 
Ιδιότητες: Γιλέκο με γιακά και πολλές τσέπες. 
Κλείσιμο με φερμουάρ και πτερύγιο που κλείνει με 
velcro.

Workwear padded bodywarmer
Sizes: L-4XL
Fabric: 65% polyester - 35% cotton, 200g/m2. 
Lining with glass wool.
Properties: Vest with collar and multiple
pockets. Zip closure and velcro closure ear.

Galaxy GLX53

x 1 x 1 x 1x 20 x 20 x 20
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Χρώμα: Μπλε Navy
Color: Navy Blue

Χρώμα: Μπλε Navy
Color: Navy Blue

Χρώμα: Μπλε Navy
Color: Navy Blue

Χρώμα: Μπλε Ρουά
Color: Royal Blue

Χρώμα: Μαύρο
Color: Black

Χρώμα: Μαύρο
Color: Black

Χρώμα: Μαύρο
Color: Black

Χρώμα: Γκρι Μελανζέ
Color: Grey Melange

Χρώμα: Ανθρακί
Color: Charcoal 

Χρώμα: Κυπαρισσί 
Color: Cypress Green 

Χρώμα: Πορτοκαλί
Color: Orange

3900

3700

3800

Χρώμα: Κόκκινο
Color: Red

39033901

3904

3704

3804

3902

3906 39073905

Φούτερ
Μεγέθη: S-3XL
Ύφασμα: 50% βαμβάκι - 50% πολυεστέρας, 
280g/m2.
Ιδιότητες: Λαναρισμένο εσωτερικό. Ελαστικά 
ραβδωτά μανίκια και κάτω μέρος με διπλή ραφή. 
Ελαστικό ραβδωτό κολάρο. Στρογγυλή λαιμόκοψη. 
Κανονική εφαρμογή. Ιδανικό για τις καθημερινές 
δραστηριότητες.

Sweatshirt
Sizes: S-3XL
Fabric: 50% cotton - 50% polyester, 280g/m2.
Properties: Carded interior. Elastic rib and
double stitch on cuffs, collar and at the
bottom of the sweatshirt. Round neckline.
Regular fit. Ideal for everyday activities.

Galaxy GLX39Galaxy GLX37

Galaxy GLX38

Ζακέτα φούτερ με κουκούλα
Μεγέθη: S-3XL
Ύφασμα: 50% πολυεστέρας - 50% βαμβάκι, 
280g/m2 

Ιδιότητες: Λαναρισμένο εσωτερικό. Ελαστικά 
ραβδωτά μανίκια και κάτω μέρος με διπλή ραφή. Σε 
ίσια γραμμή, με ενσωματωμένη κουκούλα. Κλείνει με 
φερμουάρ. Ιδανική για καθημερινές δραστηριότητες.

Φούτερ με κουκούλα
Μεγέθη: S-3XL
Ύφασμα: 50% πολυεστέρας - 50% βαμβάκι, 
280g/m2 

Ιδιότητες: Λαναρισμένο εσωτερικό. Ελαστικά
ραβδωτά μανίκια και κάτω μέρος με διπλή ραφή.
Με ενσωματωμένη κουκούλα. Κανονική εφαρμογή.
Ιδανικό για τις καθημερινές δραστηριότητες.

Zip hooded sweatshirt
Sizes: S-3XL
Fabric: 50% polyester - 50% cotton, 280g/m2 

Properties: Carded interior. Elastic rib and double
stitch on cuffs and at the bottom of the sweatshirt.
Straight, hood integrated. It closes with a zipper.
Ideal for everyday activities.

Sweatshirt hoodie
Sizes: S-3XL
Fabric: 50% polyester - 50% cotton, 280g/m2 

Properties: Carded interior. Elastic rib and double 
stitch on cuffs and at the bottom of the sweatshirt. 
Regular fit. Ideal for everyday activities.

x 1

x 1

x 1

x 30

x 30

x 30
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White

Red

Aqua

Grey Melange

Black

Navy Blue

Apple Green

Eclipse Blue

Yellow

Royal Blue

Kelly Green

Orange

Atoll Blue

Grey

800101

800106

800113

800118

800102

800110

800114

800119

800104

800111

800115

800105

800112

800117

THC Luanda THC Sofia
Ανδρικό t-shirt
Μεγέθη: XS-3XL
Ύφασμα: 100% Βαμβάκι jersey, 150g/m2 

Ιδιότητες: 1X1 ραβδωτό κολάρο με ενισχυτική
ταινία jersey. Διπλή ραφή στα μανίκια και στο
κάτω μέρος του t-shirt. Σωληνοειδές.

Men’s t-shirt
Sizes: XS-3XL
Fabric: 100% Jersey Cotton, 150g/m2 

Properties: 1x1 Rib collar with reinforcing
jersey tape. Double stitch on sleeves and
at the bottom of the t-shirt. Tubular.

Για περισσότερα διαθέσιμα χρώματα,  
επικοινωνήστε μαζί μας.

Contact us for more available colors.

White

Red

Aqua

Grey Melange

Black

Fuchsia

Apple Green

Eclipse Blue

Yellow

Navy Blue

Kelly Green

Orange

Royal Blue

Atoll Blue

800201

800205

800211

800215

800202

800207

800212

800216

800203

800209

800213

800204

800210

800214

Για περισσότερα διαθέσιμα χρώματα,  
επικοινωνήστε μαζί μας.

Contact us for more available colors.

Γυναικείο t-shirt
Μεγέθη: S-3XL
Ύφασμα: 100% Βαμβάκι jersey, 150g/m2 

Ιδιότητες: Σατέν ταινία ενίσχυσης στο λαιμό.
Λεπτό κολάρο jersey. Διπλή ραφή στα μανίκια
και στο κάτω μέρος του t-shirt. Εφαρμοστό.

Women’s t-shirt
Sizes: S-3XL
Fabric: 100% Jersey Cotton, 150g/m2 

Properties: Reinforcing satin tape at neck.
Thin Jersey Collar. Double stitch on sleeves
and at the bottom of the t-shirt. Fitted.

x 10 x 10x 100 x 100
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THC Bucharest THC Bucharest 
Women

White

Red Melange

Black

Green Melange

Red

Navy Blue Melange

Navy Blue

801201

801205

801202

801206

801203

801207

White

Red Melange

Black

Green Melange

Red

Navy Blue Melange

Navy Blue

801101

801105

801102

801106

801103

801107

801104 801204

Ανδρικό μακρυμάνικο t-shirt
Μεγέθη: S-2XL
Ύφασμα: 100% Βαμβάκι jersey, 150g/m2 

Ιδιότητες: 1X1 ραβδωτό κολάρο με ενισχυτική
ταινία jersey. Διπλή ραφή στα μανίκια και στο
κάτω μέρος του t-shirt. Σωληνοειδές.

Men’s long sleeve t-shirt
Sizes: S-2XL
Fabric: 100% Jersey Cotton, 150g/m2 

Properties: 1x1 Rib collar with reinforcing
jersey tape. Double stitch on sleeves and
at the bottom of the t-shirt. Tubular.

Γυναικείο μακρυμάνικο t-shirt
Μεγέθη: S-2XL
Ύφασμα: 100% Βαμβάκι jersey, 150g/m2 

Ιδιότητες: Jersey κολάρο. Διπλή ραφή στα
μανίκια και στο κάτω μέρος του t-shirt.
Εφαρμοστό.

Women’s long sleeve t-shirt
Sizes: S-2XL
Fabric: 100% Jersey Cotton, 150g/m2 

Properties: Jersey collar. Double stitch on
sleeves and bottom of article. Fitted.

x 5

x 5

x 50

x 50
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THC Nicosia THC Nicosia 
WomenΑνδρικό αθλητικό t-shirt

Μεγέθη: S-2XL
Ύφασμα: 100% Πολυεστερικό jersey, 125g/m2 

Ιδιότητες: Κοντό μανίκι. Ταινία ενίσχυσης στο
λαιμό. Διπλή ραφή στα μανίκια και στο κάτω
μέρος του t-shirt.

Men’s sports t-shirt
Sizes: S-2XL
Fabric: 100% polyester jersey, 125g/m2 

Properties: Short sleeved. Reinforcing tape at
neck. Double stitch on sleeves and at the
bottom of the t-shirt.

Γυναικείο αθλητικό t-shirt
Μεγέθη: S-2XL
Ύφασμα: 100% Πολυεστερικό jersey, 125g/m2 

Ιδιότητες: Κοντό μανίκι. Ταινία ενίσχυσης στο 
λαιμό. Διπλή ραφή στα μανίκια και στο κάτω 
μέρος του t-shirt. Ελαφρώς εφαρμοστό.

Women’s sports t-shirt
Sizes: S-2XL
Fabric: 100% polyester jersey, 125g/m2 

Properties: Short sleeved. Reinforcing tape at 
neck. Double stitch on sleeves and bottom of 
article. Slightly fitted.

White

Neon Yellow

Black

Neon Orange

Royal Blue

801301

801305

801302

801306

801303

Red

801307

Navy Blue

Purple

801308

801309

Neon Green

801304
White

Neon Yellow

Black

Neon Orange

Royal Blue

Neon Fuchsia

Neon Green

801401

801405

801402

801406

801403

801407

Purple Navy Blue

Red

801408

801409 801410

801404

x 10

x 10

x 100

x 100
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THC Adam THC Eve
Ανδρικό μπλουζάκι polo
Μεγέθη: S-3XL
Ύφασμα: 100% Βαμβάκι piqué, 195g/m2 

Ιδιότητες: Ραβδωτό κολάρο και μανσέτες.
Ταινία ενίσχυσης στο λαιμό. Ενισχυμένη πατιλέτα
με 3 χρωματικά ταιριαστά κουμπιά. Πλευρικές
σχισμές. Έξτρα κουμπί εσωτερικά ραμμένο.

Γυναικείο μπλουζάκι polo
Μεγέθη: S-2XL
Ύφασμα: 100% Βαμβάκι piqué, 195g/m2 

Ιδιότητες: Ραβδωτό κολάρο και μανσέτες. 
Ταινία ενίσχυσης στο λαιμό. Ενισχυμένη πατιλέτα 
με 4 χρωματικά ταιριαστά κουμπιά. Έξτρα κουμπί
εσωτερικά ραμμένο.

Men’s polo shirt
Sizes: S-3XL
Fabric: 100% Cotton Piqué, 195g/m2 

Properties: Rib collar and cuffs.
Reinforcing tape at neck and placket With 3
matching coloured buttons. Side slits. Extra
button on interior seam.

Women’s polo shirt
Sizes: S-2XL
Fabric: 100% Cotton Piqué, 195g/m2 

Properties: Rib Collar and Cuffs.
Reinforcing tape at neck and placket with 4
matching coloured buttons. Extra button on
interior seam.

White White

Burgundy Red

Light Blue Aqua

Eclipse Blue Grey Melange

Black Black

Navy Blue Burgundy

Kelly Green Light Blue

Orange Orange

Royal Blue Navy Blue

Grey Kelly Green

Red Fuchsia

Aqua Royal Blue

Grey Melange Grey

810101 810201

810107 810207

810112 810212

810118 810218

810102 810202

810109 810208

810115 810213

810105 810205

810110 810210

810116 810216

810106 810206

810111 810211

810117 810217

x 5 x 50 x 5 x 50



108 109

THC Rome
Ανδρικό δίχρωμο μπλουζάκι polo
Μεγέθη: S-2XL
Ύφασμα: 100% Βαμβάκι piqué, 195g/m2 

Ιδιότητες: Κοντό μανίκι. Ραβδωτό κολάρο και 
μανσέτες. Λεπτομέρειες με αντίθεση στο κολάρο, 
στα κουμπιά και στα μανίκια. Ενισχυμένη 
πατιλέτα. Έξτρα κουμπί σε εσωτερική ραφή. 
Πλευρικές σχισμές.

Men’s bicolor polo shirt
Sizes: S-2XL
Fabric: 100% Cotton Piqué, 195g/m2 

Properties: Rib Collar and Cuffs. Contrasting 
details on collar, placket and sleeve. Reinforced 
placket. Extra button on interior seam. Short 
sleeved. Side slits.

THC Rome 
Women

Γυναικείο δίχρωμο μπλουζάκι polo
Μεγέθη: S-2XL
Ύφασμα: 100% Βαμβάκι piqué, 195g/m2 

Ιδιότητες: Κοντό μανίκι. Ραβδωτό κολάρο και 
μανσέτες. Λεπτομέρειες με αντίθεση στο κολάρο, 
στα κουμπιά και στα μανίκια. Ενισχυμένη 
πατιλέτα. Έξτρα κουμπί σε εσωτερική ραφή. 
Πλευρικές σχισμές.

Women’s bicolor polo shirt
Sizes: S-2XL
Fabric: 100% Cotton Piqué, 195g/m2 

Properties: Rib Collar and Cuffs. Contrasting 
details on collar, placket and sleeve. Reinforced 
placket. Extra button on interior seam. Short 
sleeved. Side slits.

Navy Blue / White

Red / Grey

White / Navy Blue

Grey / Black

Royal Blue / White

Black / Grey

Grey Melange / Orange

810501

810505

810502

810506

810503

810507

Forest Green / White Eclipse Blue / 
Grey Melange

Apple Green / Navy Blue

810508

810509 810510

810504
Navy Blue / White

Red / Grey

White / Navy Blue

Grey / Black

Royal Blue / White

Black / Grey

Grey Melange / Orange

810601

810605

810602

810606

810603

810607

810604

x 5

x 5

x 50

x 50
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THC Bern
Ανδρικό μακρυμάνικο μπλουζάκι 
polo
Μεγέθη: S-3XL
Ύφασμα: 100% Βαμβάκι piqué, 210g/m2 

Ιδιότητες: Ραβδωτό κολάρo και μανσέτες.
Ταινία ενίσχυσης στο λαιμό. Ενισχυμένη πατιλέτα
με 3 χρωματικά ταιριαστά κουμπιά. Πλευρικές
σχισμές. Έξτρα κουμπί σε εσωτερική ραφή.

Men’s long sleeve polo shirt
Sizes: S-3XL
Fabric: 100% Cotton Piqué, 210g/m2 

Properties: Rib Collar and Cuffs.
Reinforcing tape at neck. Reinforced placket
with 3 matching coloured buttons. Side Slits.
Extra button on interior seam.

THC Bern 
Women

Γυναικείο μακρυμάνικο
μπλουζάκι polo
Μεγέθη: S-2XL
Ύφασμα: 100% Βαμβάκι piqué, 210g/m2 

Ιδιότητες: Ραβδωτό κολάρo και μανσέτες.
Ταινία ενίσχυσης στο λαιμό. Ενισχυμένη πατιλέτα
με 4 χρωματικά ταιριαστά κουμπιά. Πλευρικές
σχισμές. Έξτρα κουμπί σε εσωτερική ραφή.

Women’s long sleeve polo shirt
Sizes: S-2XL
Fabric: 100% Cotton Piqué, 210g/m2 

Properties: Rib Collar and Cuffs.
Reinforcing tape at neck. Reinforced placket
with 4 matching coloured buttons. Side Slits.
Extra button on interior seam.

White Black Sand Orange

810801 810802 810803

Apple Green Grey Grey Melange

810809 810810 810811

810804

Red Burgundy Navy Blue Royal Blue

810805 810806 810807 810808

White Black Fuchsia

Burgundy

Red

810901 810902 810903

Navy Blue Royal Blue Grey Melange

810905 810906 810907 810908

810904

x 5

x 5

x 50

x 50
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THC Berlin
Ανδρικό μπλουζάκι polo
Μεγέθη: S-2XL
Ύφασμα: 65% Πολυεστέρας / 35% βαμβάκι 
piqué, 200g/m2 

Ιδιότητες: Ραβδωτό κολάρο και μανσέτες. 
Ταινία ενίσχυσης στο λαιμό. Ενισχυμένη πατιλέτα 
με 3 χρωματικά ταιριαστά κουμπιά. Έξτρα κουμπί 
σε εσωτερική ραφή.

Men’s polo shirt
Sizes: S-2XL
Fabric: 65% Polyester, 35% Cotton Piqué, 
200g/m2 

Properties: Rib Collar and Cuffs.
Reinforcing tape at neck. Reinforced placket
with 3 matching coloured buttons. Extra
button on interior seam.

White Black Burgundy

810701 810702 810703

Navy Blue Forest Green Grey

810704 810705 810706

THC Delta
Unisex φούτερ
Μεγέθη: S-4XL
Ύφασμα: 50% βαμβάκι, 50% πολυεστέρας, 
300g/m2 

Ιδιότητες: Λαναρισμένο εσωτερικό.
Ελαστικά ραβδωτά μανίκια και κάτω μέρος
με διπλή ραφή. Ελαστικό ραβδωτό κολάρο.
Ταινία ενίσχυσης στο λαιμό.

Unisex sweatshirt
Sizes: S-4XL
Fabric: 50% cotton, 50% polyester, 300g/m2 

Properties: Carded interior. Elastane rib and
double stitch on cuffs, collar and at the
bottom of the sweatshirt. Reinforcing tape at
neck.

White Black Navy Blue Royal Blue

840101 840102 840103 840104

Kelly Green Forest Green Orange Red

840105 840106 840107 840108

Burgundy Grey Melange Grey Army

840109 840110 840111 840112

x 5 x 50 x 5 x 30
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THC Phoenix
Unisex φούτερ με κουκούλα
Μεγέθη: XS-2XL
Ύφασμα: 50% βαμβάκι, 50% πολυεστέρας, 
320g/m2 

Ιδιότητες: Λαναρισμένο εσωτερικό.  
1x1 Ραβδωτές μανσέτες και κάτω μέρος. 
Τσέπη καγκουρό. Κουκούλα με κορδόνια ίδιας 
χρωματικής απόχρωσης.

THC Moscow

Unisex hooded sweatshirt
Sizes: XS-2XL
Fabric: 50% cotton, 50% polyester, 320g/m2 

Properties: Carded interior. Rib 1x1 on cuffs 
and bottom of article. Kangaroo pocket. 
Hood with eyelets and tone on tone drawstring.

White

Caribbean Green

Black

Kelly Green

Navy Blue

Lemon

Royal Blue

840201

840205

840202

840206

840203

840207

Red Grey Melange

Orange

840208

840209 840210

840204

Unisex bicolor sweatshirt
Sizes: S-2XL
Fabric: 50% cotton, 50% polyester, 320g/m2 

Properties: Carded interior. Rib 1x1 on cuffs 
and bottom of article. Kangaroo pocket. 
Hood and drawstrings in contrasting colour.
Removable label.

Unisex δίχρωμο φούτερ
Μεγέθη: S-2XL
Ύφασμα: 50% βαμβάκι, 50% πολυεστέρας, 
320g/m2 

Ιδιότητες: Λαναρισμένο εσωτερικό.
1x1 Ραβδωτό στις μανσέτες και στο κάτω μέρος
του προϊόντος. Τσέπη καγκουρό. Εσωτερικό
κουκούλας και κορδόνια περίσφιξης σε αντίθεση
με το βασικό χρώμα.

Black / White

Navy Blue / Grey Melange

Black / Grey Melange

Royal Blue / White

White / Grey Melange

Red / White

Grey Melange / Navy Blue

840301

840305

840302

840306

840303

840307

840304

x 1x 1 x 20 x 20



116 117

THC Amsterdam
Ανδρικό φούτερ
με κουκούλα και φερμουάρ 
Μεγέθη: S-2XL
Ύφασμα: 50% βαμβάκι, 50% πολυεστέρας, 
320g/m2 

Ιδιότητες: 2 τσέπες καγκουρό. Κουκούλα με 
επένδυση και κορδόνια. Λαναρισμένο εσωτερικό.
Καλυμμένο πλαστικό φερμουάρ.

Γυναικείο φούτερ
με κουκούλα και φερμουάρ 
Μεγέθη: S-2XL
Ύφασμα: 50% βαμβάκι, 50% πολυεστέρας, 
320g/m2 

Ιδιότητες: 2 τσέπες καγκουρό. Κουκούλα με 
επένδυση και κορδόνια. Λαναρισμένο εσωτερικό.
Καλυμμένο πλαστικό φερμουάρ.Men’s hooded full zipped 

sweatshirt
Sizes: S-2XL
Fabric: 50% cotton, 50% polyester, 320g/m2 

Properties: 2 kangaroo pockets. Lined hood 
with drawstring Carded interior. Covered plastic 
zip.

Women’s hooded full zipped 
sweatshirt
Sizes: S-2XL
Fabric: 50% cotton, 50% polyester, 320g/m2 

Properties: 2 kangaroo pockets. Lined hood 
with drawstring. Carded interior. Covered 
plastic zip.

THC Amsterdam
Women

Black Grey Melange Navy Blue Melange

840401 840402 840403

Red Melange Navy Blue Red

840404 840405 840406

Black

Red Melange Navy Blue

840501

840504

Grey Melange

840502

840505

Navy Blue Melange

840503

x 1

x 1

x 20

x 20
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THC Helsinki
Ανδρική fleece ζακέτα 
Μεγέθη: S-2XL
Ύφασμα: 100% πολυεστέρας, 260g/m2 

Ιδιότητες: Χρωματικά ταιριαστό φερμουάρ.
Πλευρικές τσέπες. Ελαστικές μανσέτες. 
Εσωτερικό πτερύγιο πίσω από το φερμουάρ για 
περισσότερη άνεση.

Γυναικεία fleece ζακέτα 
Μεγέθη: S-2XL
Ύφασμα: 100% πολυεστέρας, 260g/m2 

Ιδιότητες: Χρωματικά ταιριαστό φερμουάρ.
Πλευρικές τσέπες. Ελαστικές μανσέτες. 
Εσωτερικό πτερύγιο πίσω από το φερμουάρ για 
περισσότερη άνεση. Slim Fit.Men’s polar fleece jacket

Sizes: S-2XL
Fabric: 100% polyester, 260g/m2 

Properties: Matching coloured zip. Side 
pockets. Elasticated cuffs. Inside flap behind 
the zipper for more comfort.

Women’s polar fleece jacket
Sizes: S-2XL
Fabric: 100% polyester, 260g/m2 

Properties: Matching coloured zip. Side 
pockets. Elasticated cuffs. Inside flap behind 
the zipper for more comfort. Slim Fit.

THC Helsinki 
Women

White

840801
Black

840802
Medium Grey

840803

Navy Blue

840804
Fuchsia

840805
Forest Green

840806

White

Red

Black

Orange

Medium Grey

Forest Green

Navy Blue

840701

840705

840702

840706

840703

840707

840704

x 1

x 1

x 20

x 20
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THC Budapest
Unisex φούτερ με φερμουάρ 1/4 
Μεγέθη: S-2XL
Ύφασμα: 50% βαμβάκι, 50% πολυεστέρας, 
320g/m2 

Ιδιότητες: Λαναρισμένο εσωτερικό.
Χρωματικά ταιριαστό φερμουάρ 1/4.

Unisex sweatshirt with 1/4 zip
Sizes: S-2XL
Fabric: 50% cotton, 50% polyester, 320g/m2 

Properties: Carded interior.  
Matching colored 1/4 zip.

Workwear padded bodywarmer
Sizes: S-3XL
Fabric: 100% polyester 

Properties: Polar fleece collar.  
6 pockets: 5 on the front, including 2 with 
inserted zip and 1 cellphone pocket. 1 interior 
pocket. Elastic band on the sides for a better 
fit. Interior customization zip at lower back.

Γιλέκο εργασίας με επένδυση 
Μεγέθη: S-3XL
Ύφασμα: 100% πολυεστέρας 

Ιδιότητες: Polar fleece κολάρο. 
6 τσέπες: 5 στο μπροστινό μέρος, 
συμπεριλαμβανομένων 2 με φερμουάρ και 
1 τσέπη κινητού τηλεφώνου. 1 εσωτερική 
τσέπη. Ελαστική ζώνη στα πλάγια για 
καλύτερη προσαρμογή. Εσωτερικό φερμουάρ 
προσαρμογής στο κάτω μέρος της πλάτης.

Black

850101
Metallic Grey

850102
Navy Blue

850103
Black

Navy Blue Grey Melange

840601

840604

Anthracite Melange

840602

840605

Navy Blue Melange

840603

THC Stockholm

x 5

x 1

x 20

x 10



122 123

THC Oporto
Δίχρωμο ανδρικό αθλητικό 
μπουφάν 
Μεγέθη: S-2XL
Ύφασμα: 100% πολυεστέρας, 160g/m2 

Ιδιότητες: Μοντέρνο σχέδιο. Ελαφρύ και άνετο.
Ριγέ μανσέτες και κάτω μέρος.
2 μπροστινές τσέπες. Πίσω τσέπη που δίνει 
τη δυνατότητα εκτύπωσης ή κεντήματος στην 
πλάτη.

Men’s bicolor sportswear jacket
Sizes: S-2XL
Fabric: 100% polyester, 160g/m2 

Properties: Modern design. Light and
comfortable. Contrasting stripped cuffs and
bottom. 2 front pockets. 1 back pocket for easy
customization.

THC Dublin

Black Red Navy Blue

830801 830802 830803

Royal Blue Apple Green Forest Green

830804 830805 830806

Unisex windbreaker
with mesh lined hood
Sizes: XS-2XL
Fabric: 100% taffeta polyester, 65g/m2 

Properties: Hood with tightening stoppers and
mesh lining. Side pockets with plastic zip.
Elasticated bottom with tightening stoppers.
Removable label.

Unisex αντιανεμικό
με κουκούλα 
Μεγέθη: XS-2XL
Ύφασμα: 100% πολυεστέρας taffeta, 65g/m2 

Ιδιότητες: Κουκούλα με πώματα σύσφιξης
και επένδυση από δίχτυ. Πλευρικές τσέπες με
πλαστικό φερμουάρ. Αποσπώμενη ετικέτα.

Forest Green / White Red / White

830103 830104

Black / White Navy Blue / White

830101 830102

x 1 x 5x 20 x 50
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THC Brussels
Unisex μπουφάν με επένδυση 
Μεγέθη: S-2XL
Ύφασμα: 100% πολυεστέρας 

Ιδιότητες: Αδιάβροχα φερμουάρ.
Ελαστικές μανσέτες. Εσωτερικές τσέπες.

Unisex padded down parka
Sizes: S-2XL
Fabric: 100% polyester 

Properties: Waterproof zippers.
Elasticated cuffs. Inner pockets.

THC Skopje

Μen’s full zip hooded jacket
Sizes: S-2XL
Fabric: 95% polyester, 5% spandex, 150g/m2 

Properties: Modern cut. Light and comfortable
Hood with stoppers. Inner pockets.

Ανδρικό μπουφάν
με κουκούλα και φερμουάρ 
Μεγέθη: S-2XL
Ύφασμα: 95% πολυεστέρας, 5% spandex, 
150g/m2 

Ιδιότητες: Μοντέρνο σχέδιο. Ελαφρύ και άνετο.
Κουκούλα με πώματα. Εσωτερικές τσέπες.

Black

830301
Navy Blue

830302

Black

830201
Navy Blue

830202

x 1 x 10

x 1 x 20

Unisex heavy-weight coat
Sizes: XS-2XL
Fabric: Exterior: 100 % polyester pongee 240 
and waterproof PVC coating. Inside: 100 % 
taffeta polyester. Filling: polyester 80 g/m². 

Properties: Black fleece lined collar which 
closes with a Velcro strip, Fold away hood in 
the collar, adjustable with tightening cords with 
black stoppers. Front opening with flap, zip (in 
the same colour), Velcro and press studs in 
black. 2 outside pockets with flap. 2 interior 
pockets (1 for mobile phones), with Velcro 
closure. 2x2 rib knit interior cuffs. Adjustable 
outer cuffs with Velcro straps. Interior 
customization zip at lower back.

THC Liubliana
Unisex ενισχυμένο μπουφάν 
Μεγέθη: XS-2XL
Ύφασμα: Εξωτερικό: 100% πολυεστέρας 
pongee 240 και αδιάβροχη επίστρωση από PVC
Εσωτερικό: πολυεστέρας 100% taffeta 
Επένδυση: πολυεστέρας 80 g/m2 
Ιδιότητες: Μαύρο κολάρο με επένδυση 
από fleece που κλείνει με ταινία Velcro.
Αναδιπλωμένη κουκούλα στο γιακά, 
ρυθμιζόμενη με κορδόνια με μαύρα πώματα. 
Μπροστινό άνοιγμα με πτερύγιο, φερμουάρ (στο 
ίδιο χρώμα), Velcro και πιέτες με μαύρο χρώμα. 
2 εξωτερικές τσέπες με πτερύγιο, 2 εσωτερικές 
τσέπες (1 για κινητά τηλέφωνα), με κλείσιμο 
Velcro. 2x2 Ραβδωτές εσωτερικές μανσέτες.  
Ρυθμιζόμενες εξωτερικές μανσέτες με ιμάντες 
Velcro. Εσωτερικό φερμουάρ προσαρμογής στο 
κάτω μέρος της πλάτης.

Black Grey

Navy Blue

830601 830602

830604
Red

830603

x 1 x 10
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THC Zagreb 
Women

Γυναικείο softshell μπουφάν με 
αποσπώμενη κουκούλα
Μεγέθη: S-2XL
Ύφασμα: 96% πολυεστέρα, 4% spandex με 
δύο στρώσεις, 320g/m2 

Ιδιότητες: 
Υδατοαπωθητική επίστρωση - κατηγορία III. 
Επένδυση fleece. 2 μπροστινές τσέπες με 
φερμουάρ και μία διαγώνια τσέπη στο στήθος
Ρυθμιζόμενες μανσέτες με λουρί Velcro.
Αποσπώμενη κουκούλα με κορδόνι περίσφιξης, 
ρυθμιζόμενα πώματα και ταινία Velcro στο 
εσωτερικό του κολάρου. Στρογγυλεμένο πίσω
κάτω μέρος. Slim fit.

Women’s softshell
with removable hood
Sizes: S-2XL
Fabric: 96% polyester, 4% spandex with two 
layers, 320g/m2 

Properties: Water repellent coating - class III.
Fleece Lining. 2 front zip pockets and one 
diagonal chest pocket. Adjustable cuffs with a 
Velcro strap. Removable hood with drawstring, 
adjustable stoppers and Velcro strip which fits 
inside the collar. Rounded lower back. Slim fit

Black

Royal Blue

Grey

Petrol Blue

Red

Forest Green

Navy Blue

830501

830505

830502

830506

830503

830507

830504

THC Zagreb
Ανδρικό softshell μπουφάν
με αποσπώμενη κουκούλα 
Μεγέθη: S-2XL
Ύφασμα: 96% πολυεστέρα, 4% spandex με 
δύο στρώσεις, 280g/m2 

Ιδιότητες: Υδατοαπωθητική επίστρωση - 
κατηγορία III. Επένδυση fleece. 2 μπροστινές 
τσέπες με φερμουάρ και μία διαγώνια τσέπη στο 
στήθος. Ρυθμιζόμενες μανσέτες με λουρί Velcro.
Αποσπώμενη κουκούλα με κορδόνι περίσφιξης, 
ρυθμιζόμενα πώματα και ταινία Velcro στο 
εσωτερικό του κολάρου. Στρογγυλεμένο πίσω
κάτω μέρος.

Men’s softshell 
with removable hood
Sizes: S-2XL
Fabric: 96% polyester, 4% spandex with two 
layers, 280g/m2 

Properties: Water repellent coating - class III.
Fleece Lining. 2 front zip pockets and one 
diagonal chest pocket. Adjustable cuffs with a 
Velcro strap. Removable hood with drawstring, 
adjustablestoppers and Velcro strip which fits 
inside the collar. Rounded lower back.

Black Grey Red Navy Blue

830401 830402 830403 830404

Royal Blue Petrol Blue Forest Green Army

830405 830406 830407 830408

x 1x 1 x 20 x 20
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Φόρμα προστασίας από χημικά
EN 1073-2, EN 1149-5
Cat III, Type 5 / 6
Χρώμα: Μπλε
Μεγέθη: M-3XL
Υλικό κατασκευής: SMS
Ιδιότητες: Ολόσωμη φόρμα με ελαστική κουκούλα και 
εξωτερικές ραφές. 
Διαθέτει λάστιχο στις μανσέτες, στη μέση και τα πόδια.
Πιστοποιημένη σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/425.
Χημική προστατευτική ενδυμασία, Κατηγορία III, Τύπος 5 και 6.
EN 1073-2 (προστασία από ραδιενεργές μολύνσεις).
Αντιστατική επεξεργασία (ΕΝ 1149-5) - στο εσωτερικό.

Chemical protective clothing
EN 1073-2, EN 1149-5
Cat III, Type 5 / 6
Color: Blue
Sizes: M-3XL
Material: SMS
Properties: Hooded coverall. Stitched external seams.
Elasticated wrists, ankles and face.
Certified according to Regulation (EU) 2016/425.
Chemical protective clothing, Category III, Type 5 and 6.
EN 1073-2 (protection against radioactive contamination).
Antistatic treatment (EN 1149-5) - on inside.

DuPont ProShield 20
9311

x 1 x 50

Chemical protective clothing
EN 1073-2, EN 1149-5
Cat III, Type 5 / 6
Color: White
Sizes: M-3XL
Material: Tyvek® fabric
Properties: Hooded coverall. Stitched external seams.
Elasticated wrists, ankles and face.
Certified according to Regulation (EU) 2016/425.
Chemical protective clothing, Category III, Type 5 and 6.
EN 1073-2 (protection against radioactive contamination).
Antistatic treatment (EN 1149-1) - on outside.

Φόρμα προστασίας από χημικά
EN 1073-2, EN 1149-5
Cat III, Type 5 / 6
Χρώμα: Λευκό
Μεγέθη: M-3XL
Υλικό κατασκευής: Ύφασμα Tyvek®
Ιδιότητες: Ολόσωμη φόρμα με ελαστική κουκούλα και εξωτερικές 
ραφές. Διαθέτει λάστιχο στις μανσέτες, στη μέση και τα πόδια.
Πιστοποιημένη σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/425.
Χημική προστατευτική ενδυμασία, Κατηγορία III, Τύπος 5 και 6.
EN 1073-2 (προστασία από ραδιενεργές μολύνσεις).
Αντιστατική επεξεργασία (ΕΝ 1149-5) - στο εσωτερικό.

DuPont Tyvek 200 Easysafe
9312

x 1 x 100

Φόρμα προστασίας από χημικά 
EN 1073-2, EN 1149-5, EN 14126
Cat III, Type 4B / 5B / 6B
Χρώμα: Λευκό
Μεγέθη: M-3XL
Υλικό κατασκευής: Ύφασμα Tyvek®
Ιδιότητες: Με ταινία προστασίας πάνω στις ραφές και θηλιές στους 
αντίχειρες. Λάστιχο στους καρπούς, τους αστραγάλους και το πρόσωπο. 
Ελαστική μέση. Φερμουάρ Tyvek®. Αυτοκόλλητο φερμουάρ και πτερύγιο 
για το πηγούνι.
Πιστοποιημένη σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/425.
Χημική προστατευτική ενδυμασία, Κατηγορία III, Τύπος 4-Β, 5-Β και 6-Β.
EN 14126 (εμπόδιο σε μολυσματικούς παράγοντες).
Αντιστατική επεξεργασία (EN 1149-5) - και στις δύο πλευρές.
Κατάλληλη για ψεκασμούς.

Chemical protective clothing
EN 1073-2, EN 1149-5, EN 14126
Cat III, Type 4B / 5B / 6B
Color: White
Sizes: M-3XL
Material: Tyvek® fabric
Properties: Stitched and over-taped seams. Thumb loops. Tunnelled
elastication at wrists, ankles and face. Elasticated waist. Tyvek® zipper.
Self-adhesive zipper and chin flap.
Certified according to Regulation (EU) 2016/425.
Chemical protective clothing, Category III, Type 4-B, 5-B and 6-B.
EN 14126 (barrier to infective agents).
Antistatic treatment (EN 1149-5) - on both sides.
Suitable for spraying.

DuPont Tyvek 600 Plus
9313

x 1 x 100

Chemical protective clothing
EN 1073-2, EN 1149-5, EN 14126
Cat III, Type 3B / 4B / 5B / 6B
Color: Yellow
Sizes: L-3XL
Material: Tychem® fabric
Properties: Hooded coverall. Stitched and over-taped seams. Thumb loops. 
Elastication at wrists, ankles, face and waist. Self-adhesive double zipper flap and 
chin flap.
Certified according to Regulation (EU) 2016/425.
Chemical protective clothing, Category III, Type 3-B, 4-B, 5-B and 6-B.
EN 14126 (barrier to infective agents), EN 1073-2 (protection against radioactive 
contamination).
Antistatic treatment (EN 1149-5) - on inside. Suitable for spraying.

Φόρμα προστασίας από χημικά 
EN 1073-2, EN 1149-5, EN 14126
Cat III, Type 3B / 4B / 5B / 6B
Χρώμα: Κίτρινο
Μεγέθη: L-3XL
Υλικό κατασκευής: Ύφασμα Tychem®
Ιδιότητες: Με ελαστική κουκούλα και ταινία προστασίας πάνω στις ραφές. Θηλιές 
στους αντίχειρες. Ελαστικότητα στους καρπούς, τους αστραγάλους, το πρόσωπο και 
τη μέση. Αυτοκόλλητο πτερύγιο διπλού φερμουάρ και πτερύγιο για το πηγούνι.
Πιστοποιημένη σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/425. Χημική προστατευτική 
ενδυμασία, Κατηγορία III, Τύπος 3-Β, 4-Β, 5-Β και 6-Β.
EN 14126 (εμπόδιο σε μολυσματικούς παράγοντες).
EN 1073-2 (προστασία κατά μολυσματικών παραγόντων).
EN 1073-2 (προστασία από ραδιενεργό μόλυνση).
Αντιστατική επεξεργασία (EN 1149-5) - στο εσωτερικό. Κατάλληλη για ψεκασμούς.

DuPont Tychem 2000 C
9314

x 1 x 25
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93006

x 1 x 50

Visitor kit
93001

Warsaw Protect
850301

x 1 x 2x 100 x 40

Φόρμα μιας χρήσης
Χρώμα: Λευκό
Μεγέθη: M-3XL
Υλικό κατασκευής: Non woven
Ιδιότητες: Ολόσωμη φόρμα με ελαστική κουκούλα. 
Διαθέτει λάστιχο στις μανσέτες, στη μέση και τα 
πόδια. Κλείνει με φερμουάρ. Ιδανική για συνθήκες 
όπου το πλύσιμο και το καθάρισμα των ρούχων
εργασίας για μελλοντικές χρήσεις δεν είναι δυνατόν. 
Προστατεύει από τη σκόνη και είναι κατάλληλη για 
χρήση σε εργασίες σχετικές με τρόφιμα, βαφές κ.λπ. 
Δεν είναι αδιάβροχη. Για χρήση σε μη τοξικό
επικίνδυνο περιβάλλον. 

Disposable coverall
Color: White
Sizes: M-3XL
Construction material: Non woven
Properties: Coverall with elastic hood. 
Features elastic cuffs, waist and legs. It closes with 
a zipper. Ideal for situations where washing and 
cleaning work clothes for future use is not possible.
Protects against dust and is suitable for use in 
food, paint, etc. It is not waterproof. For use in a 
non-toxic hazardous environment.

Κιτ επισκεπτών μιας χρήσης
Χρώμα: Λευκό-Μπλε
Μεγέθη: One size
Ιδιότητες: Περιλαμβάνει σκουφάκι, μάσκα, ρόμπα 
και ποδονάρια.

Προστατευτικές επιγονατίδες
Χρώμα: Μαύρο
Μεγέθη: One size
Ιδιότητες: Ελαφριές, εύκαμπτες και απαλές στα
γόνατα. Κατάλληλες να προσαρμόζονται σε
παντελόνια αλλά και φόρμες εργασίας που έχουν
θήκες για επιγονατίδες. Ιδανικές για τεχνίτες
αλλά και ερασιτέχνες που πρέπει να δουλεύουν
με άνεση και προστασία.

Disposable visitor’s kit
Color: White-Blue
Sizes: One size
Properties: Includes hat, mask, robe and shoe 
covers.

Protective kneepads
Color: Black
Sizes: One size
Properties: Lightweight, flexible and soft on
the knees. Suitable for pants and workwear
with knee pads. Ideal for craftsmen and amateurs 
who need to work comfortably and safely.
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Galaxy Comfort Plus Galaxy Comfort
Αδιάβροχο κοστούμι PU με κουκούλα
Μεγέθη: M-3XL
Υλικό κατασκευής: Πολυουρεθάνιο με επένδυση 
από συνθετικό ύφασμα.
Ιδιότητες: Αδιάβροχο σύνολο από PU με φερμουάρ 
στο σακάκι. Σφίξιμο κάτω με κορδόνι. Μανσέτες 
εσωτερικά ελαστικές. Με δύο τσέπες στο σακάκι και 
πτερύγιο αερισμού στην πλάτη. Το παντελόνι διαθέτει 
ελαστική μέση και γάμπες ρυθμιζόμενες κάτω με 
κόπιτσες. Ιδανικό για εργάτες τεχνικών υπηρεσιών, 
αγρότες, ψαράδες και κυνηγούς.

PU Rain suit with hood
Sizes: M-3XL
Material: PU with synthetic fabric lining.
Properties: Waterproof PU set with zip closure in
the jacket. Tighten down with drawstring. Interior
elastic cuffs. With two pockets in the jacket and a
vent on the back. The trousers have an elastic
waistband and adjustable lower part with buttons. 
Ideal for technical workers, farmers, fishermen and 
hunters.

Αδιάβροχο πανωφόρι PU με 
κουκούλα
Μεγέθη: M-3XL
Υλικό κατασκευής: Πολυουρεθάνιο με επένδυση 
από συνθετικό ύφασμα.
Ιδιότητες: Με δύο τσέπες και πτερύγιο αερισμού
στην πλάτη. Ιδανικό για εργάτες τεχνικών
υπηρεσιών, αγρότες, ψαράδες και κυνηγούς.

PU Rain coat with hood
Sizes: M-3XL
Material: PU with synthetic fabric lining.
Properties: With two pockets and ventilated flap
on the back. Ideal for technical workers, farmers,
fishermen and hunters.

Χρώμα: Μαύρο
Color: Black

Χρώμα: Πράσινο
Color: Green

Χρώμα: Πράσινο
Color: Green

Χρώμα: Μπλε
Color: Blue

Χρώμα: Μπλε
Color: Blue

Χρώμα: Πορτοκαλί
Color: Orange

x 1 x 1x 20 x 20
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Galaxy Rain Plus Galaxy Rain

Galaxy Rain Pants

x 1 x 20

Galaxy Rain

x 1 x 20

Αδιάβροχο κοστούμι PVC με 
κουκούλα
Μεγέθη: M-3XL
Υλικό κατασκευής: Υπόστρωμα πολυεστέρα με
επίχριση PVC
Ιδιότητες: Αδιάβροχο σύνολο από PVC με φερμουάρ 
στο σακάκι. Σφίξιμο κάτω με κορδόνι. Μανσέτες 
εσωτερικά ελαστικές. Με δύο τσέπες στο σακάκι και 
πτερύγιο αερισμού στην πλάτη. Το παντελόνι διαθέτει 
ελαστική μέση και γάμπες ρυθμιζόμενες κάτω με 
κόπιτσες. Ιδανικό για εργάτες τεχνικών υπηρεσιών, 
αγρότες, ψαράδες και κυνηγούς.

PVC Rain suit with hood
Sizes: M-3XL
Material: PVC with polyester fabric lining.
Properties: Waterproof PVC set with zip closure
in the jacket. Tighten down with drawstring.
Interior elastic cuffs. With two pockets in the
jacket and a vent on the back. The trousers have
an elastic waistband and adjustable lower part 
with buttons. Ideal for technical workers, farmers, 
fishermen and hunters.

Χρώμα: Πράσινο
Color: Green

Χρώμα: Μπλε
Color: Blue

Χρώμα: Κίτρινο
Color: Yellow

Αδιάβροχο πανωφόρι PVC με 
κουκούλα
Μεγέθη: M-3XL
Υλικό κατασκευής: Υπόστρωμα πολυεστέρα με
επίχριση PVC.
Ιδιότητες: Αδιάβροχο πανωφόρι με δύο τσέπες
και σταθερη κουκούλα. Κλείσιμο με κόπιτσες.
Μανσέτες εσωτερικές ελαστικές. Πτερύγιο αερισμού 
στην πλάτη.

Αδιάβροχο παντελόνι
Μεγέθη: M-3XL
Υλικό κατασκευής: PVC με ύφασμα πολυεστέρα.
Ιδιότητες: Ελαστική μέση. Γάμπες ρυθμιζόμενες
κάτω με κόπιτσες. 

PVC Rain coat with hood
Sizes: M-3XL
Material: PVC with polyester fabric lining.
Properties: Waterproof double pockets and
fixed hood. Closed with buttons. Internal elastic
cuffs. Ventilation flap on back.

PVC Rain pants
Sizes: M-3XL
Material: PVC with polyester fabric lining.
Properties: Elastic waist. Legs adjustable at
bottom with press-studs. 

507

509

514

515

Χρώμα: Πράσινο
Color: Green

Χρώμα: Κίτρινο
Color: Yellow

Χρώμα: Πράσινο
Color: Green

Χρώμα: Κίτρινο
Color: Yellow

x 1 x 20
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Αδιάβροχη σαλοπέτα
Χρώμα: Πράσινο
Μεγέθη: S-4XL
Υλικό κατασκευής: PVC
Ιδιότητες: Αδιάβροχη. Σχεδιασμένη να σας κρατάει
στεγνούς κατά τη διάρκεια του ψαρέματος, του
κυνηγιού, στις αγροτικές εργασίες ή σε οποιαδήποτε
άλλη δύσκολη περίσταση.

Σετ κιτ επισκευής
Για PVC μπότες στήθους, μηρού και σαλοπέτες

Waterproof bib pants
Color: Green
Sizes: S-4XL
Material: PVC
Properties: Waterproof. It is designed to keep you
dry on your fishing adventures, hunting, farming
work, or any messy situation.

Repair kit
For PVC Chest, Thigh Waders and bib pants

Galaxy Fisher
519

Repair kit
99001

x 1 x 1x 10
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Γιλέκο υψηλής ορατότητας
Μεγέθη: S-M, L-XL, 2XL-3XL
Υλικό κατασκευής: Ύφασμα πολυεστέρα.
Ιδιότητες: Με δύο ανακλαστικές ταινίες. Ιδανικό για εργάτες 
σε δρόμους και δημόσια έργα. Απαραίτητο σε κάθε όχημα. 
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και από αναβάτες δικύκλων και 
ποδηλάτων κατά τη διάρκεια της νύχτας. 

Γιλέκο υψηλής ορατότητας
Μεγέθη: One size
Υλικό κατασκευής: Ύφασμα πολυεστέρα.
Ιδιότητες: Με δύο ανακλαστικές ταινίες. Ιδανικό για εργάτες 
σε δρόμους και δημόσια έργα. Απαραίτητο σε κάθε όχημα. 
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και από αναβάτες δικύκλων και 
ποδηλάτων κατά τη διάρκεια της νύχτας. 

Hi-vis vest
Sizes: S-M, L-XL, 2XL-3XL
Material: Polyester fabric.
Properties: With two reflective strips. Ideal for road and 
public works workers. Necessary in every vehicle. It can also 
be used by motorists and bicyclists at night.

Hi-vis vest
Sizes: One size
Material: Polyester fabric.
Properties: With two reflective strips. Ideal for road and 
public works workers. Necessary in every vehicle. It can also 
be used by motorists and bicyclists at night.

Χρώμα: Κίτρινο
Color: Yellow

Χρώμα: Κίτρινο
Color: Yellow

Χρώμα: Πορτοκαλί
Color: Orange

Χρώμα: Πορτοκαλί
Color: Orange

Galaxy GLX32
3200

Φόρμα εργασίας υψηλής ορατότητας
Μεγέθη: S-3XL
Ύφασμα: 100% βαμβάκι, 210g/m2 

Ιδιότητες: Κλείνει μπροστά με φερμουάρ υψηλής αντοχής. 
Δύο τσέπες στο στήθος που κλείνουν με velcro. Τσέπες λοξές 
μπροστά, μία τσέπη στο πλάι, τσέπη για το μέτρο και δύο 
τσέπες πίσω. Μανσέτες στα μανίκια με velcro. Λάστιχο στο 
πίσω μέρος της μέσης για σωστή εφαρμογή. Με ενισχυμένο 
ύφασμα στην περιοχή των γονάτων για μεγαλύτερη
προστασία και αντοχή. Με ανακλαστικές ταινίες. 

High visibility coverall
Sizes: S-3XL
Fabric: 100% cotton, 210g/m2 

Properties: Closes in front with high strength zip. Two 
chest pockets closed with velcro. Skewed front pockets, one 
pocket on the side, one pocket for the measure, and two 
pockets on the back. Cuffs on sleeves with velcro. Rubber on 
the back of the waist for proper fit. With reinforced fabric 
in the knee area for greater protection and durability. With 
reflective tapes. 

x 1 x 20

Galaxy Rain Plus Hi-Vis
516

Αδιάβροχο κοστούμι PVC υψηλής 
ορατότητας με κουκούλα
Χρώμα: Κίτρινο
Μεγέθη: S-3XL
Υλικό κατασκευής: PVC με ύφασμα πολυεστέρα.
Ιδιότητες: Το σακάκι έχει αποσπώμενη κουκούλα
και κλείνει με φερμουάρ με αυτί και κόπιτσες.
Ελαστική μέση στο παντελόνι.

High visibility PVC Rain suit with 
hood
Color: Yellow
Sizes: S-3XL
Material: PVC with polyester fabric lining.
Properties: The jacket has a removable hood
and closes with an ear zip and studs. Elastic
waist in pants.

x 1 x 20

HV - E

x 1 x 50

HV

x 1 x 50

511

512

513

523
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Zagreb Work
850401

x 1 x 20

THC Zagreb 
Work

Men’s high visibility softshell 
with removable hood
Sizes: S-2XL
Fabric: 100% polyester–three layers, 320g/m2 

Properties: Water repelent coating - class III.
Fleece lined. TPU coating. 2 front zip pockets and one 
diagonal chest pocket. Adjustable cuffs with a Velcro 
strap. Removable hood with drawstring, adjustable 
stoppers and Velcro strip which fits inside the collar. 
Rounded lower back.

Ανδρικό softshell μπουφάν υψηλής 
ορατότητας με αποσπώμενη κουκούλα 
Μεγέθη: S-2XL
Ύφασμα: 100% πολυεστέρας - τρία στρώματα, 320g/m2 

Ιδιότητες: Υδατοαπωθητική επίστρωση - κατηγορία III. 
Eπένδυση fleece. Επίστρωση TPU.
2 μπροστινές τσέπες με φερμουάρ και μία διαγώνια 
τσέπη στο στήθος. Ρυθμιζόμενες μανσέτες με λουρί 
Velcro. Αφαιρούμενη κουκούλα με κορδόνι περίσφιξης, 
ρυθμιζόμενα πώματα και ταινία Velcro που ταιριάζει στο 
κολάρο. Στρογγυλεμένο πίσω κάτω μέρος.
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90008 90009 90014 90015

Galaxy Master
Ποδιά PVC
Μέγεθος: 85cm x 130cm
Υλικό κατασκευής: PVC / Polyester.
Ιδιότητες: Ιδανική για αλιεία, καθαριότητα 
εργοστασίων, βιομηχανίες τροφίμων, σφαγεία, 
πλυντήρια και κηπουρικές εργασίες.
Χώρα κατασκευής: Ελλάδα
Mπορεί να κατασκευαστεί σε οποιαδήποτε
διάσταση κατόπιν παραγγελίας.

PVC apron
Size: 85cm x 130cm
Material: PVC / Polyester.
Properties: Ideal for fishing, factory cleaning, 
food industries, slaughterhouses, washing and 
gardening.
Country of manufacture: Greece
It can be manufactured in any dimension
upon request.

Χρώμα: Πράσινο
Color: Green

Χρώμα: Λευκό
Color: White

Χρώμα: Μαύρο
Color: Black

Χρώμα: Πορτοκαλί
Color: Orange

x 1

Ποδιά PVC
Μέγεθος: 100cm x 130cm
Υλικό κατασκευής: 80% PVC - 18% PES - 2% PU.
Ιδιότητες: Για βαρέως τύπου χρήση. Υψηλής
αντοχής, ανθεκτική σε κοπή. Ιδανική για χρήση σε
σφαγεία, λατομεία, κτηνιατρεία, βιομηχανίες,
φαρμακευτικές και ιατρεία.
Χώρα κατασκευής: Ελλάδα
Mπορεί να κατασκευαστεί σε οποιαδήποτε διάσταση
κατόπιν παραγγελίας.

PVC apron
Size: 100cm x 130cm
Material: 80% PVC - 18% PES - 2% PU.
Properties: For heavy duty use. Ηigh durability,
resistant to cutting. Ideal for use in 
slaughterhouses, quarries, veterinary, industrial,
pharmaceutical and medical.
Country of manufacture: Greece
It can be manufactured in any dimension 
upon request.

90012
Χρώμα: Μπλε
Color: Blue

90013
Χρώμα: Λευκό
Color: White

Galaxy Champion

x 1
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90017
Χρώμα: Μαύρο
Color: Black

90018
Χρώμα: Λευκό
Color: White

Ποδιά PVC
Μέγεθος: 70cm x 110cm
Υλικό κατασκευής: PVC
Ιδιότητες: Ποδιά γενικής χρήσης ιδανική για
εργασίες σε πάγκο, επεξεργασίες, τυποποίηση,
διαλογητήρια, καθαριότητα κλπ. 
Χώρα κατασκευής: Ελλάδα
Mπορεί να κατασκευαστεί σε οποιαδήποτε
διάσταση κατόπιν παραγγελίας.

PVC apron
Size: 70cm x 110cm
Material: PVC
Properties: Universal apron ideal for bench
work, processing, sorting, cleanliness etc.
Country of manufacture: Greece
It can be manufactured in any dimension upon 
request.

Galaxy Multiplex Mini

x 1

90010 90011 90016
Χρώμα: Μπλε
Color: Blue

Χρώμα: Λευκό
Color: White

Χρώμα: Μαύρο
Color: Black

Ποδιά PVC
Μέγεθος: 85cm x 130cm
Υλικό κατασκευής: PVC / Polyester.
Ιδιότητες: Ιδανική για βιομηχανίες τροφίμων και 
κρεάτων, διαλογητήρια, πλύσιμο εργοστασίων και 
καθαριστές.
Χώρα κατασκευής: Ελλάδα
Mπορεί να κατασκευαστεί σε οποιαδήποτε
διάσταση κατόπιν παραγγελίας.

PVC apron
Size: 85cm x 130cm
Material: PVC / Polyester.
Properties: Ideal for the food and livestock
industries, recyclables, factory washers and 
cleaners.
Country of manufacture: Greece
It can be manufactured in any dimension
upon request.

Galaxy Multiplex

x 1
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90019 9002490020 9002590021 9002690022 9002790023 90028

Galaxy Flexy
Ποδιά PVC
Μέγεθος: 70cm x 110cm
Υλικό κατασκευής: PVC
Ιδιότητες: Κομψή και άνετη. Ιδανική για HO.RE.CA., 
διαλογητήρια, συσκευαστήρια, καθαριότητα, 
επεξεργασία τυροκομικών και κρεάτων.
Χώρα κατασκευής: Ελλάδα
Mπορεί να κατασκευαστεί σε οποιαδήποτε
διάσταση κατόπιν παραγγελίας.

PVC apron
Size: 70cm x 110cm
Material: PVC
Properties: Elegant and comfortable. Ideal for 
HO.RE.CA., sorting, packaging, cleaning, cheese and 
meat processing.
Country of manufacture: Greece
It can be manufactured in any dimension upon 
request.

Χρώμα: Μαύρο
Color: Black

Χρώμα: Μαύρο
Color: Black

Χρώμα: Λευκό
Color: White

Χρώμα: Λευκό
Color: White

Χρώμα: Μπλε
Color: Blue

Χρώμα: Μπλε
Color: Blue

Χρώμα: Πράσινο
Color: Green

Χρώμα: Πράσινο
Color: Green

Χρώμα: Κόκκινο
Color: Red

Χρώμα: Κόκκινο
Color: Red

Ποδιά PVC
Μέγεθος: 70cm x 90cm
Υλικό κατασκευής: PVC
Ιδιότητες: Ιδανική για εστιατόρια, καφέ, ξενοδοχεία, 
τυποποιητήρια, συσκευαστήρια, καθαριότητα, 
επεξεργασία τυροκομικών και κρεάτων.
Χώρα κατασκευής: Ελλάδα
Mπορεί να κατασκευαστεί σε οποιαδήποτε
διάσταση κατόπιν παραγγελίας.

PVC apron
Size: 70cm x 90cm
Material: PVC
Properties: Ideal for restaurants, cafe, hotels,
sorting, packaging, cleaning, cheese and meat
processing.
Country of manufacture: Greece
It can be manufactured in any dimension upon 
request.

Galaxy Flexy Mini

x 1 x 1



148 149

Ποδιά PVC
Μεγέθος: 90x125 cm
Υλικό κατασκευής: PVC
Ιδιότητες: Ποδιά πολλαπλών χρήσεων.
Ιδανική για αλιεία, τυροκομεία και σφαγεία.

PVC apron
Sizes: 90x125 cm
Material: PVC
Properties: Multipurpose apron. 
Ideal for fishing, dairies and slaughterhouses.

Δερμάτινη ποδιά ηλεκτροσυγκολλητή
Χρώμα: Λευκό
Μέγεθος: 90x60 cm
Υλικό κατασκευής: Δέρμα
Ιδιότητες: Ποδιά συγκολλητή με προστατευτικό
στήθους. Πόρπη ρύθμισης στο λαιμό. Λουρί από
δέρμα.

Galaxy AP Galaxy Apron
90006

Leather apron for welders
Color: White
Size: 90x60 cm
Material: Split leather
Properties: Apron for welders with chest
protection. Neck adjusting buckle. Leather strap.

x 1 x 1x 50 x 50

90001

90002

Χρώμα: Πράσινο
Color: Green

Χρώμα: Λευκό
Color: White
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Τα πόδια των εργαζομένων ενδέχεται να αντιμετωπίσουν κινδύνους και τραυματισμούς από κρούση ή διάτρηση, χημικά και υγρά που δημιουργούν ολισθηρό δάπεδο, 
καθώς και κόπωση η οποία μπορεί να προκαλέσει μειωμένη συγκέντρωση.
Βασικοί παράγοντες που πρέπει να λάβετε υπόψη όταν επιλέγετε ένα παπούτσι:
• Κάλυψη για προστασία των δακτύλων από πτώση αντικειμένων και προστασία σόλας από διάτρηση
• Καλή πρόσφυση για προστασία από γλίστρημα και πτώσεις
• Κατάλληλη προστασία από χημικά
• Άνεση του εργαζομένου
Τα υποδήματα ασφαλείας είναι σχεδιασμένα να παρέχουν προστασία από βλάβη η οποία προκαλείται από βαρέα ή αιχμηρά αντικείμενα, διαρροή υγρού ή οξέων, έλαια, 
θερμότητα, ολισθηρές επιφάνειες εργασίας, ηλεκτρισμό.

Περιορισμοί 
Όλα τα υποδήματα ασφαλείας πρέπει να είναι αντιολισθητικά. Αυτό δεν εγγυάται ότι δεν θα γλιστρήσετε και στις πλέον ολισθηρές επιφάνειες - τα υποδήματα απλώς 
περιορίζουν τον κίνδυνο. Τα υποδήματα ασφαλείας δεν σας προστατεύουν από ηλεκτροπληξία, αλλά θα παρείχαν περιορισμένη προστασία από χαμηλότερες τάσεις.

Νομοθεσία
EN ISO 20345:2011 – Υποδήματα ασφαλείας 
Προδιαγραφές για υποδήματα ασφαλείας για επαγγελματική χρήση:
Υποδήματα με χαρακτηριστικά που έχουν αναπτυχθεί για την προστασία του χρήστη από τραυματισμούς που μπορεί να προκύψουν από τα ατυχήματα στο περιβάλλον 
εργασίας και τις εφαρμογές για τις οποίες σχεδιάστηκε το υπόδημα, με μεταλλικό ή συνθετικό προστατευτικό δακτύλων από κρούσεις όταν δοκιμάζονται σε επίπεδο 
ενέργειας 200 J (δείτε τους πίνακες 1 και 3).
ΚΛΑΣΗ I - Υποδήματα από δέρμα και άλλα υλικά, με εξαίρεση αυτά από καουτσούκ ή όλα τα πολυμερή.
ΚΛΑΣΗ II - Υποδήματα από καουτσούκ ή από όλα τα πολυμερή.

EN ISO 20347:2012 – Υποδήματα εργασίας 
Προδιαγραφές για υποδήματα εργασίας για επαγγελματική χρήση:
Υποδήματα με χαρακτηριστικά που έχουν αναπτυχθεί για την προστασία του χρήστη από τραυματισμούς που μπορεί να προκύψουν από τα ατυχήματα στο περιβάλλον 
εργασίας και τις εφαρμογές για τις οποίες σχεδιάστηκε το υπόδημα (δείτε τους πίνακες 2 και 3).
ΚΛΑΣΗ I - Υποδήματα από δέρμα και άλλα υλικά, με εξαίρεση αυτά από καουτσούκ ή όλα τα πολυμερή.
ΚΛΑΣΗ II - Υποδήματα από καουτσούκ ή από όλα τα πολυμερή.

Αντίσταση ολίσθησης
SRA - Περνάει τεστ σε κεραμικά πλακίδια + καθαριστικό
SRB - Περνάει τεστ σε μεταλλική επιφάνεια + γλυκερίνη
SRC - Θεωρείται SRC όταν έχει περάσει και τα δύο τεστ SRA + SRB

Κριτήρια επιλογής υποδημάτων ασφαλείας
S1 Αν εργάζεστε σε εσωτερικό χώρο, χρειάζεστε προστασία για τα δάχτυλα και δεν χρειάζεστε αδιάβροχα υποδήματα. 
S1P Αν εργάζεστε σε εσωτερικό χώρο, χρειάζεστε προστασία για τα δάχτυλα, προστασία πέλματος από διάτρηση και δεν χρειάζεστε αδιάβροχα υποδήματα.
S2 Αν εργάζεστε σε εξωτερικό χώρο, χρειάζεστε προστασία για τα δάχτυλα και αδιάβροχα υποδήματα. 
S3 Αν εργάζεστε σε εξωτερικό χώρο, χρειάζεστε προστασία για τα δάχτυλα, προστασία πέλματος από διάτρηση και αδιάβροχα υποδήματα.

Workers’ feet may be exposed to risks and injuries from impacts or punctures, chemicals and liquids that create slippery floors, as well as fatigue which may result in 
reduced concentration.

Key factors to consider when choosing a shoe:
• Cover to protect the fingers from falling objects and sole protection from penetration
• Good adhesion for slip and fall protection
• Appropriate chemical protection
• Comfort of the employee

Safety shoes are designed to provide protection against damage caused by heavy or sharp objects, liquid or acid leakage, oils, heat, slippery work surfaces, electricity.

Limitations
All safety shoes must be non-slip. This does not guarantee that you will not slip on even the most slippery surfaces - shoes only reduce the risk.
Safety shoes do not protect you from electric shock, but they would provide limited protection against lower voltages.

Legislation
EN ISO 20345: 2011 - Safety footwear
Specifications for safety footwear for professional use:
Footwear with features developed to protect the user from injuries resulting from workplace accidents and applications for which the shoe was designed, with metal 
or synthetic impact protection shielded when tested at a power level of 200 J (see tables 1 and 3).
CLASS I - Leather footwear and other materials, with the exception of rubber or all polymers.
CLASS II - Rubber footwear or all polymers.

EN ISO 20347: 2012 - Working footwear
Specifications for work shoes for professional use:
Footwear with features developed to protect the user from injuries that may result from workplace accidents and applications for which the footwear was designed 

(see tables 2 and 3).
CLASS I - Leather footwear and other materials, with the exception of rubber or all polymers.
CLASS II - Rubber footwear or all polymers.

Slip resistance
SRA - Passes test on ceramic tiles + detergent
SRB - Passes test on metallic surface + glycerin
SRC - Is considered SRC when both SRA + SRB tests have passed

Safety footwear selection criteria
S1 If you work indoors, you need protection for your toes and you do not need waterproof footwear.
S1P If you work indoors, you need toe protection, perforation protection, and no waterproof footwear. 
S2 If you work outdoors, you need protection for your toes and waterproof footwear.
S3 If you work outdoors, you need toe protection, perforation protection and waterproof footwear. 
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Βασικό υπόδημα ασφαλείας με προστατευτικό δακτύλων 200J / 
Basic safety shoe with toe protection 200J

S1 SB + A + FO + E

S1P SB + A + FO + E + P

S2 SB + A + FO + E + WRU

S3 SB + A + FO + E + WRU + P
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II S4 SB + A + FO + E

S5 SB + A + FO + E + P
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 I OB Βασικό υπόδημα εργασίας / Basic work shoe

O1 OB + A + E

O2 OB + A + E + WRU

O3 OB + A + E + WRU + P
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II O4 OB + A + E

O5 OB + A + E + P

A Αντιστατικό υπόδημα Antistatic shoe

E Απορρόφηση Ενέργειας στο τακουνι Energy absorption in the heel

FO Αντίσταση σόλας στα ελαια και τα πετρελαιοειδή Sole resistance to oils and petroleum products

P Αντίσταση στην διάτρηση της σόλας Resistance to puncture of the sole

C Αγώγιμο υπόδημα Conductive shoe

HRO Αντοχή της σόλας στη θερμότητα κατά την επαφή, δοκιμή στους 300 °С Sole resistance to heat during contact, test at 300 °С

CI Σόλα μονωμένη για το κρύο Cold insulated sole

HI Σόλα μονωμένη για τη ζέστη Heat insulated sole

WR Αδιάβροχο υπόδημα Waterproof shoe

WRU Αντίσταση στην διείσδυση και στην απορρόφηση νερού (άνω τμήμα) Water penetration and absorption resistance (upper section)

M Μεταταρσική προστασία Metatarsal protection

CR Αντοχή στην κοπή Cutting resistance

ESD
Ηλεκτροστατική εκφόρτωση. Εμποδίζει την δίοδο στατικού ηλεκτρισμού. Τα ESD 
υποδήματα δεν προστατεύουν πρωτίστως το άτομο αλλά τις συσκευές που είναι 
ευαίσθητες στην ΗλεκτροΣτατική Εκφόρτωση σε ευαίσθητους χώρους εργασίας.

Electrostatic discharge. It blocks the passage of static electricity. ESD 
footwear does not primarily protect the individual but devices that are 
sensitive to electrostatic discharge in sensitive workplaces.

Πίνακας 1 - EN ISO 20345:2011 / Table 1 - EN ISO 20345:2011

Πίνακας 3 - Πρόσθετες απαιτήσεις / Table 3 - Additional requirements

Πίνακας 2 - EN ISO 20347:2012 / Table 2 - EN ISO 20347:2012

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ / TECHNICAL INFORMATION ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ / TECHNICAL INFORMATION
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Galaxy Nuevo MercuryUranus

x 1 x 10x 1 x 10 x 1 x 10x 1 x 10

Galaxy Nuevo S1
Β102

Galaxy Nuevo OB
Β101

Galaxy Mercury OB
A128

Galaxy Uranus OB
A108

Μποτάκια ασφαλείας S1
EN ISO 20345
Χρώμα: Μαύρο
Προστασία δακτύλων: Ατσάλι, 200J
Προστασία πέλματος: Όχι
Ιδιότητες: Αντιστατικά
Μεγέθη: 37-47
Βάρος: 460 g (μέγεθος 41)
Άνω μέρος: Δέρμα
Σόλα: Αντιολισθητική από PU δύο πυκνοτήτων

Safety shoe S1
EN ISO 20345
Color: Black
Toe cap: Steel, 200J
Midsole: No
Properties: Antistatic.
Sizes: 37-47
Weight: 460 g (size 41)
Upper: Leather
Sole: Anti-slip double density PU

Μποτάκια εργασίας OB
EN ISO 20347
Χρώμα: Μαύρο
Προστασία δακτύλων: Όχι
Προστασία πέλματος: Όχι
Ιδιότητες: Αντιστατικά
Μεγέθη: 37-47
Βάρος: 410 g (μέγεθος 41)
Άνω μέρος: Δέρμα
Σόλα: Αντιολισθητική από PU δύο πυκνοτήτων

Work shoe OB
EN ISO 20347
Color: Black
Toe cap: No
Midsole: No
Properties: Antistatic.
Sizes: 37-47
Weight: 410 g (size 41)
Upper: Leather
Sole: Anti-slip double density PU

Σκαρπίνια εργασίας OB
EN ISO 20347
Χρώμα: Μπλε
Προστασία δακτύλων: Όχι
Προστασία πέλματος: Όχι
Ιδιότητες: Αντιστατικά
Μεγέθη: 37-47
Βάρος: 430 g (μέγεθος 41)
Άνω μέρος: Δέρμα καστόρ
Σόλα: Αντιολισθητική από PU δύο πυκνοτήτων

Work low shoe ΟΒ
EN ISO 20347
Color: Blue
Toe cap: No
Midsole: No
Properties: Antistatic
Sizes: 37-47
Weight: 430 g (size 41)
Upper: Suede leather
Sole: Anti-slip double density PU

Σκαρπίνια εργασίας OB
EN ISO 20347
Χρώμα: Πετρόλ
Προστασία δακτύλων: Όχι
Προστασία πέλματος: Όχι
Ιδιότητες: Αντιστατικά
Μεγέθη: 37-47
Βάρος: 410 g (μέγεθος 41)
Άνω μέρος: Δέρμα καστόρ
Σόλα: Αντιολισθητική από PU δύο πυκνοτήτων

Work low shoe ΟΒ
EN ISO 20347
Color: Petrol
Toe cap: No
Midsole: No
Properties: Antistatic
Sizes: 37-47
Weight: 410 g (size 41)
Upper: Suede leather
Sole: Anti-slip double density PU
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Galaxy Pluto

x 1 x 10x 1 x 10

Galaxy Hermes

x 1 x 10x 1 x 10

Galaxy Pluto S1P
A138

Galaxy Pluto OB
A109

Galaxy Hermes S2
Β132

Galaxy Hermes O2
Β131

Σκαρπίνια ασφαλείας S1P
EN ISO 20345
Χρώμα: Χακί
Προστασία δακτύλων: Συνθετικό, 200J
Προστασία πέλματος: Κέβλαρ
Ιδιότητες: Αντιστατικά
Μεγέθη: 39-47
Βάρος: 500 g (μέγεθος 41)
Άνω μέρος: Δέρμα καστόρ
Σόλα: Αντιολισθητική από PU δύο πυκνοτήτων

Safety low shoes S1P
EN ISO 20345
Color: Khaki
Toe cap: Composite, 200J
Midsole: Kevlar
Properties: Antistatic
Sizes: 39-47
Weight: 500 g (size 41)
Upper: Suede leather
Sole: Anti-slip double density PU

Μποτάκια ασφαλείας S2
EN ISO 20345
Χρώμα: Μαύρο
Προστασία δακτύλων: Πλαστικό, 200J
Προστασία πέλματος: Όχι
Ιδιότητες: Αντιστατικά, αδιάβροχα
Μεγέθη: 37-47
Βάρος: 540 g (μέγεθος 41)
Άνω μέρος: Λείο δέρμα
Σόλα: Αντιολισθητική (SRA) από PU δύο πυκνοτήτων

Safety shoes S2
EN ISO 20345
Color: Black
Toe cap: Plastic, 200J
Midsole: No
Properties: Antistatic, waterproof.
Sizes: 37-47
Weight: 540 g (size 41)
Upper: Smooth leather
Sole: Anti-slip (SRA) double density PU

Μποτάκια εργασίας O2
EN ISO 20347
Χρώμα: Μαύρο
Προστασία δακτύλων: Όχι
Προστασία πέλματος: Όχι
Ιδιότητες: Αντιστατικά, αδιάβροχα
Μεγέθη: 37-47
Βάρος: 490 g (μέγεθος 41)
Άνω μέρος: Λείο δέρμα
Σόλα: Αντιολισθητική (SRA) από PU δύο πυκνοτήτων

Work shoes O2
EN ISO 20347
Color: Black
Toe cap: No
Midsole: No
Properties: Antistatic, waterproof.
Sizes: 37-47
Weight: 490 g (size 41)
Upper: Smooth leather
Sole: Anti-slip (SRA) double density PU

Σκαρπίνια εργασίας OB
EN ISO 20347
Χρώμα: Χακί
Προστασία δακτύλων: Όχι
Προστασία πέλματος: Όχι
Ιδιότητες: Αντιστατικά
Μεγέθη: 37-47
Βάρος: 450 g (μέγεθος 41)
Άνω μέρος: Δέρμα καστόρ
Σόλα: Αντιολισθητική από PU δύο πυκνοτήτων

Work low shoes ΟΒ
EN ISO 20347
Color: Khaki
Toe cap: No
Midsole: No
Properties: Antistatic
Sizes: 37-47
Weight: 450 g (size 41)
Upper: Suede leather
Sole: Anti-slip double density PU
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Galaxy Kronos

x 1 x 10x 1 x 10

Galaxy Kronos

x 1 x 10x 1 x 10

Galaxy Kronos S3
Β134

Galaxy Kronos O2
Β133

Galaxy Kronos S3
Β136

Galaxy Kronos O2
Β135

Μποτάκια ασφαλείας S3 
EN ISO 20345
Χρώμα: Γκρι
Προστασία δακτύλων: Συνθετικό, 200J
Προστασία πέλματος: Συνθετικό
Ιδιότητες: Αντιστατικά, αδιάβροχα
Μεγέθη: 39-47
Βάρος: 620 g (μέγεθος 41)
Άνω μέρος: Υψηλής ποιότητας δέρμα Nubuck
Σόλα: Αντιολισθητική (SRA) από PU δύο πυκνοτήτων

Μποτάκια ασφαλείας S3 
non-metal EN ISO 20345
Χρώμα: Καφέ
Προστασία δακτύλων: Συνθετικό, 200J
Προστασία πέλματος: Συνθετικό
Ιδιότητες: Αντιστατικά, αδιάβροχα
Μεγέθη: 39-47
Βάρος: 620 g (μέγεθος 41)
Άνω μέρος: Υψηλής ποιότητας δέρμα
Σόλα: Αντιολισθητική (SRA) από PU δύο πυκνοτήτων

Safety shoes S3 
EN ISO 20345
Color: Grey
Toe cap: Composite, 200J
Midsole: Composite
Properties: Antistatic, waterproof
Sizes: 39-47
Weight: 620 g (size 41)
Upper: High quality Nubuck leather
Sole: Anti-slip (SRA) double density PU

Safety shoes S3 
EN ISO 20345
Color: Brown
Toe cap: Composite, 200J
Midsole: Composite
Properties: Antistatic, waterproof
Sizes: 39-47
Weight: 620 g (size 41)
Upper: High quality leather
Sole: Anti-slip (SRA) double density PU

Μποτάκια εργασίας O2  
EN ISO 20347
Χρώμα: Γκρι
Προστασία δακτύλων: Όχι
Προστασία πέλματος: Όχι
Ιδιότητες: Αντιστατικά, αδιάβροχα
Μεγέθη: 39-47
Βάρος: 500 g (μέγεθος 41)
Άνω μέρος: Υψηλής ποιότητας δέρμα Nubuck
Σόλα: Αντιολισθητική (SRA) από PU δύο πυκνοτήτων

Μποτάκια εργασίας O2  
EN ISO 20347
Χρώμα: Καφέ
Προστασία δακτύλων: Όχι
Προστασία πέλματος: Όχι
Ιδιότητες: Αντιστατικά, αδιάβροχα
Μεγέθη: 39-47
Βάρος: 460 g (μέγεθος 41)
Άνω μέρος: Υψηλής ποιότητας δέρμα
Σόλα: Αντιολισθητική (SRA) από PU δύο πυκνοτήτων

Work shoes O2 
EN ISO 20347  
Color: Grey
Toe cap: No
Midsole: No
Properties: Antistatic, waterproof
Sizes: 39-47
Weight: 500 g (size 41)
Upper: High quality Nubuck leather
Sole: Anti-slip (SRA) double density PU

Work shoes O2 
EN ISO 20347  
Color: Brown
Toe cap: No
Midsole: No
Properties: Antistatic, waterproof
Sizes: 39-47
Weight: 460 g (size 41)
Upper: High quality leather
Sole: Anti-slip (SRA) double density PU
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x 1x 1 x 10x 10

TALAN Forward

x 1 x 10

TALAN Comfort

x 1 x 10 x 1 x 10

Μποτάκια ασφαλείας S2 
EN ISO 20345
Χρώμα: Μαύρο
Προστασία δακτύλων: Ατσάλι, 200J
Προστασία πέλματος: Όχι
Ιδιότητες: Αντιστατικά, αδιάβροχα
Μεγέθη: 37-47
Βάρος: 530 g (μέγεθος 41)
Άνω μέρος: Δέρμα
Σόλα: Αντιολισθητική (SRC), αντιστατική, από PU δύο
πυκνοτήτων, ανθεκτική σε λάδια και πετρελαιοειδή.

Work shoes S2 
EN ISO 20345
Color: Black
Toe cap: Steel, 200J
Midsole: No
Properties: Antistatic, waterproof
Sizes: 37-47
Weight: 530 g (size 41)
Upper: Leather
Sole: Slip-resistant (SRC), antistatic, double density
PU, oil-resistant.

Talan Forward S2
Β139

Μποτάκια ασφαλείας S3 
EN ISO 20345
Χρώμα: Μαύρο
Προστασία δακτύλων: Ατσάλι, 200J
Προστασία πέλματος: Ατσάλι
Ιδιότητες: Αντιστατικά, αδιάβροχα
Μεγέθη: 37-47
Βάρος: 610 g (μέγεθος 41)
Άνω μέρος: Δέρμα
Σόλα: Αντιολισθητική (SRC), αντιστατική, από PU δύο
πυκνοτήτων, ανθεκτική σε λάδια και πετρελαιοειδή.

Safety shoes S3 
EN ISO 20345
Color: Black
Toe cap: Steel, 200J
Midsole: Steel
Properties: Antistatic, waterproof
Sizes: 37-47
Weight: 610 g (size 41)
Upper: Leather
Sole: Slip-resistant (SRC), antistatic, double density
PU, oil-resistant.

Talan Forward S3
Β106

Μποτάκια εργασίας O2 
EN ISO 20347
Χρώμα: Μαύρο
Προστασία δακτύλων: Όχι
Προστασία πέλματος: Όχι
Ιδιότητες: Αντιστατικά
Μεγέθη: 37-47
Βάρος: 450 g (μέγεθος 41)
Άνω μέρος: Δέρμα
Σόλα: Αντιολισθητική (SRC), αντιστατική, από PU δύο
πυκνοτήτων, ανθεκτική σε λάδια και πετρελαιοειδή.

Work shoes O2 
EN ISO 20347
Color: Black
Toe cap: No
Midsole: No
Properties: Antistatic
Sizes: 37-47
Weight: 450 g (size 41)
Upper: Leather
Sole: Slip-resistant (SRC), antistatic, double density
PU, oil-resistant.

Talan Forward O2
Β115

Σκαρπίνια ασφαλείας S1P 
EN ISO 20345
Χρώμα: Μαύρο
Προστασία δακτύλων: Ατσάλι, 200J
Προστασία πέλματος: Ατσάλι
Ιδιότητες: Αντιστατικά
Μεγέθη: 37-47
Βάρος: 560 g (μέγεθος 41)
Άνω μέρος: Δέρμα
Σόλα: Αντιολισθητική (SRC), αντιστατική, από PU δύο
πυκνοτήτων, ανθεκτική σε λάδια και πετρελαιοειδή.

Safety low shoes S1P 
EN ISO 20345
Color: Black
Toe cap: Steel, 200J
Midsole: Steel
Properties: Antistatic
Sizes: 37-47
Weight: 560 g (size 41)
Upper: Leather
Sole: Slip-resistant (SRC), antistatic, double density
PU, oil-resistant.

Talan Comfort S1P
A107

Σκαρπίνια εργασίας O2 
EN ISO 20347
Χρώμα: Μαύρο
Προστασία δακτύλων: Όχι
Προστασία πέλματος: Όχι
Ιδιότητες: Αντιστατικά
Μεγέθη: 37-47
Βάρος: 430 g (μέγεθος 41)
Άνω μέρος: Δέρμα
Σόλα: Αντιολισθητική (SRC), αντιστατική, από PU δύο
πυκνοτήτων, ανθεκτική σε λάδια και πετρελαιοειδή.

Work low shoes O2 
EN ISO 20347
Color: Black
Toe cap: No
Midsole: No
Properties: Antistatic
Sizes: 37-47
Weight: 430 g (size 41)
Upper: Leather
Sole: Slip-resistant (SRC), antistatic, double density
PU, oil-resistant.

Talan Comfort O2
A123
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TALAN Styler

x 1 x 10x 1 x 10

TALAN Styler

Μποτάκια εργασίας O2 
EN ISO 20347
Χρώμα: Καφέ
Προστασία δακτύλων: Όχι
Προστασία πέλματος: Όχι
Ιδιότητες: Αντιστατικά, αδιάβροχα
Μεγέθη: 37-47
Βάρος: 530 g (μέγεθος 41)
Άνω μέρος: Υψηλής ποιότητας δέρμα Nubuck
Σόλα: Αντιολισθητική (SRC), αντιστατική, από PU δύο
πυκνοτήτων, ανθεκτική σε λάδια και πετρελαιοειδή.

Work shoes O2 
EN ISO 20347
Color: Brown
Toe cap: No
Midsole: No
Properties: Antistatic, waterproof
Sizes: 37-47
Weight: 530 g (size 41)
Upper: High quality Nubuck leather
Sole: Slip-resistant (SRC), antistatic, double density
PU, oil-resistant.

Talan Styler O2
Β120

Μποτάκια ασφαλείας S3 
EN ISO 20345
Χρώμα: Καφέ
Προστασία δακτύλων: Συνθετικό, 200J
Προστασία πέλματος: Συνθετικό
Ιδιότητες: Αντιστατικά, αδιάβροχα
Μεγέθη: 37-47
Βάρος: 630 g (μέγεθος 41)
Άνω μέρος: Υψηλής ποιότητας δέρμα Nubuck
Σόλα: Αντιολισθητική (SRC), αντιστατική, από PU δύο
πυκνοτήτων, ανθεκτική σε λάδια και πετρελαιοειδή.

Safety shoes S3 
EN ISO 20345
Color: Brown
Toe cap: Composite, 200J
Midsole: Composite
Properties: Antistatic, waterproof
Sizes: 37-47
Weight: 630 g (size 41)
Upper: High quality Nubuck leather
Sole: Slip-resistant (SRC), antistatic, double density
PU, oil-resistant.

Talan Styler S3
Β116

Μποτάκια εργασίας 02 
EN ISO 20347
Χρώμα: Μαύρο
Προστασία δακτύλων: Όχι
Προστασία πέλματος: Όχι
Ιδιότητες: Αντιστατικά, αδιάβροχα
Μεγέθη: 37-47
Βάρος: 530 g (μέγεθος 41)
Άνω μέρος: Υψηλής ποιότητας λείο δέρμα
Σόλα: Αντιολισθητική (SRC), αντιστατική, από PU δύο
πυκνοτήτων, ανθεκτική σε λάδια και πετρελαιοειδή.

Work shoes 02 
EN ISO 20347
Color: Black
Toe cap: No
Midsole: No
Properties: Antistatic, waterproof
Sizes: 37-47
Weight: 530 g (size 41)
Upper: High smooth quality leather
Sole: Slip-resistant (SRC), antistatic, double density
PU, oil-resistant.

Talan Styler O2
Β126

Μποτάκια ασφαλείας S3 
EN ISO 20345
Χρώμα: Μαύρο
Προστασία δακτύλων: Συνθετικό, 200J
Προστασία πέλματος: Συνθετικό
Ιδιότητες: Αντιστατικά, αδιάβροχα
Μεγέθη: 37-47
Βάρος: 650 g (μέγεθος 41)
Άνω μέρος: Υψηλής ποιότητας λείο δέρμα
Σόλα: Αντιολισθητική (SRC), αντιστατική, από PU δύο
πυκνοτήτων, ανθεκτική σε λάδια και πετρελαιοειδή.

Safety shoes S3 
EN ISO 20345
Color: Black
Toe cap: Composite, 200J
Midsole: Composite
Properties: Antistatic, waterproof
Sizes: 37-47
Weight: 650 g (size 41)
Upper: High quality smooth leather
Sole: Slip-resistant (SRC), antistatic, double density
PU, oil-resistant.

Talan Styler S3
Β119
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TALAN Styler
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TALAN Styler

Σκαρπίνια εργασίας O2 
EN ISO 20347
Χρώμα: Καφέ
Προστασία δακτύλων: Όχι
Προστασία πέλματος: Όχι
Ιδιότητες: Αντιστατικά, αδιάβροχα
Μεγέθη: 37-47
Βάρος: 470 g (μέγεθος 41)
Άνω μέρος: Υψηλής ποιότητας δέρμα Nubuck
Σόλα: Αντιολισθητική (SRC), αντιστατική, από PU δύο
πυκνοτήτων, ανθεκτική σε λάδια και πετρελαιοειδή.

Work low shoes O2 
EN ISO 20347
Color: Brown
Toe cap: No
Midsole: No
Properties: Antistatic, waterproof
Sizes: 37-47
Weight: 470 g (size 41)
Upper: High quality Nubuck leather
Sole: Slip-resistant (SRC), antistatic, double density
PU, oil-resistant.

Talan Styler O2
A124

Σκαρπίνια εργασίας 02 
EN ISO 20347
Χρώμα: Μαύρο
Προστασία δακτύλων: Όχι
Προστασία πέλματος: Όχι
Ιδιότητες: Αντιστατικά, αδιάβροχα
Μεγέθη: 37-47
Βάρος: 460 g (μέγεθος 41)
Άνω μέρος: Υψηλής ποιότητας λείο δέρμα
Σόλα: Αντιολισθητική (SRC), αντιστατική, από PU δύο
πυκνοτήτων, ανθεκτική σε λάδια και πετρελαιοειδή.

Work low shoes 02 
EN ISO 20347
Color: Black
Toe cap: No
Midsole: No
Properties: Antistatic, waterproof
Sizes: 37-47
Weight: 460 g (size 41)
Upper: High quality smooth leather
Sole: Slip-resistant (SRC), antistatic, double density
PU, oil-resistant.

Talan Styler O2
A125

Σκαρπίνια ασφαλείας S3 
EN ISO 20345
Χρώμα: Καφέ
Προστασία δακτύλων: Συνθετικό, 200J
Προστασία πέλματος: Συνθετικό
Ιδιότητες: Αντιστατικά, αδιάβροχα
Μεγέθη: 37-47
Βάρος: 590 g (μέγεθος 41)
Άνω μέρος: Υψηλής ποιότητας δέρμα Nubuck
Σόλα: Αντιολισθητική (SRC), αντιστατική, από PU δύο
πυκνοτήτων, ανθεκτική σε λάδια και πετρελαιοειδή.

Safety low shoes S3 
EN ISO 20345
Color: Brown
Toe cap: Composite, 200J
Midsole: Composite
Properties: Antistatic, waterproof
Sizes: 37-47
Weight: 590 g (size 41)
Upper: High quality Nubuck leather
Sole: Slip-resistant (SRC), antistatic, double density
PU, oil-resistant.

Talan Styler S3
A117

Σκαρπίνια ασφαλείας S3 
EN ISO 20345
Χρώμα: Μαύρο
Προστασία δακτύλων: Συνθετικό, 200J
Προστασία πέλματος: Συνθετικό
Ιδιότητες: Αντιστατικά, αδιάβροχα
Μεγέθη: 37-47
Βάρος: 610 g (μέγεθος 41)
Άνω μέρος: Υψηλής ποιότητας λείο δέρμα
Σόλα: Αντιολισθητική (SRC), αντιστατική, από PU δύο
πυκνοτήτων, ανθεκτική σε λάδια και πετρελαιοειδή.

Safety low shoes S3 
EN ISO 20345
Color: Black
Toe cap: Composite, 200J
Midsole: Composite
Properties: Antistatic, waterproof
Sizes: 37-47
Weight: 610 g (size 41)
Upper: High quality smooth leather
Sole: Slip-resistant (SRC), antistatic, double density
PU, oil-resistant.

Talan Styler S3
A121
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Μποτάκια ασφαλείας S3 
EN ISO 20345
Χρώμα: Μαύρο
Προστασία δακτύλων: Αλουμίνιο, 200J
Προστασία πέλματος: Συνθετικό
Ιδιότητες: Αντιστατικά, αδιάβροχα
Μεγέθη: 39-47
Βάρος: 580 g (μέγεθος 41)
Άνω μέρος: Υψηλής ποιότητας δέρμα 
Σόλα: Αντιολισθητική (SRC), αντιστατική, από PU δύο
πυκνοτήτων, ανθεκτική σε λάδια και πετρελαιοειδή.

Safety shoes S3 
EN ISO 20345
Color: Black
Toe cap: Aluminium, 200J
Midsole: Composite
Properties: Antistatic, waterproof
Sizes: 39-47
Weight: 580 g (size 41)
Upper: High quality leather
Sole: Slip-resistant (SRC), antistatic, double density
PU, oil-resistant.

Μποτάκια ασφαλείας S3 
EN ISO 20345
Χρώμα: Μαύρο
Προστασία δακτύλων: Ατσάλι, 200J
Προστασία πέλματος: Ατσάλι
Ιδιότητες: Αντιστατικά, αδιάβροχα
Μεγέθη: 39-47
Βάρος: 600 g (μέγεθος 41)
Άνω μέρος: Δέρμα
Σόλα: Αντιολισθητική (SRC), αντιστατική, από PU δύο
πυκνοτήτων, ανθεκτική σε λάδια και πετρελαιοειδή.

Safety shoes S3 
EN ISO 20345
Color: Black
Toe cap: Steel, 200J
Midsole: Steel
Properties: Antistatic, waterproof
Sizes: 39-47
Weight: 600 g (size 41)
Upper: Leather
Sole: Slip-resistant (SRC), antistatic, double density
PU, oil-resistant.

Talan Prime S3
Β141

Talan Planet S3
Β118

Μποτάκια εργασίας O2 
EN ISO 20347
Χρώμα: Καφέ 
Προστασία δακτύλων: Όχι
Προστασία πέλματος: Όχι
Ιδιότητες: Αντιστατικά, αδιάβροχα
Μεγέθη: 39-47
Βάρος: 510 g (μέγεθος 41)
Άνω μέρος: Υψηλής ποιότητας δέρμα
Σόλα: Αντιολισθητική (SRC), αντιστατική, από PU δύο
πυκνοτήτων, ανθεκτική σε λάδια και πετρελαιοειδή.

Work shoes O2 
EN ISO 20347
Color: Brown 
Toe cap: No
Midsole: No
Properties: Antistatic, waterproof
Sizes: 39-47
Weight: 510 g (size 41)
Upper: High quality leather
Sole: Slip-resistant (SRC), antistatic, double density
PU, oil-resistant.

Talan Planet O2
Β137

Μποτάκια ασφαλείας S3 
EN ISO 20345
Χρώμα: Καφέ
Προστασία δακτύλων: Αλουμίνιο, 200J
Προστασία πέλματος: Συνθετικό
Ιδιότητες: Αντιστατικά, αδιάβροχα
Μεγέθη: 39-47
Βάρος: 590 g (μέγεθος 41)
Άνω μέρος: Υψηλής ποιότητας δέρμα 
Σόλα: Αντιολισθητική (SRC), αντιστατική, από PU δύο
πυκνοτήτων, ανθεκτική σε λάδια και πετρελαιοειδή.

Safety shoes S3 
EN ISO 20345
Color: Brown
Toe cap: Aluminium, 200J
Midsole: Composite
Properties: Antistatic, waterproof
Sizes: 39-47
Weight: 590 g (size 41)
Upper: High quality leather
Sole: Slip-resistant (SRC), antistatic, double density
PU, oil-resistant.

Talan Planet S3
Β112
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WelderOutdoor  EliteAfgan

Άρβυλα OB
EN ISO 20347
Χρώμα: Μαύρο
Προστασία δακτύλων: Όχι
Προστασία πέλματος: Όχι
Ιδιότητες: Αντιστατικά, αδιάβροχα
Μεγέθη: 37-46
Βάρος: 610 g (μέγεθος 41)
Άνω μέρος: Λείο δέρμα
Σόλα: Αντιολισθητική (SRC), αντιστατική, από PU δύο 
πυκνοτήτων, ανθεκτική σε λάδια και πετρελαιοειδή.

Boots OB
EN ISO 20347
Color: Black
Toe cap: No
Midsole: No
Properties: Antistatic, waterproof
Sizes: 37-46
Weight: 610 g (size 41)
Upper: Smooth Leather
Sole: Slip-resistant (SRC), antistatic, double density
PU, oil-resistant.

Talan Afgan OB
Β129

Μποτάκια εργασίας O2 
EN ISO 20347
Χρώμα: Καφέ 
Προστασία δακτύλων: Όχι
Προστασία πέλματος: Όχι
Ιδιότητες: Αντιστατικά, αδιάβροχα
Μεγέθη: 39-47
Βάρος: 480 g (μέγεθος 41)
Άνω μέρος: Υψηλής ποιότητας δέρμα
Σόλα: Αντιολισθητική (SRC), αντιστατική, από PU δύο 
πυκνοτήτων, ανθεκτική σε λάδια και πετρελαιοειδή.

Work shoes O2 
EN ISO 20347
Color: Brown 
Toe cap: No
Midsole: No
Properties: Antistatic, waterproof
Sizes: 39-47
Weight: 480 g (size 41)
Upper: High quality leather
Sole: Slip-resistant (SRC), antistatic, double density
PU, oil-resistant.

Talan Outdoor O2
Β140

Μποτάκια ασφαλείας S3 HRO 
EN ISO 20345
Χρώμα: Μαύρο
Προστασία δακτύλων: Συνθετικό, 200J
Προστασία πέλματος: Συνθετικό
Ιδιότητες: Αντιστατικά, αδιάβροχα
Μεγέθη: 39-46
Βάρος: 780 g  (μέγεθος 41)
Άνω μέρος: Δέρμα 
Σόλα: Αντιολισθητική (SRC), αντιστατική, από νιτρίλιο,
αντοχή σε θερμοκρασίες έως 300 °C, ανθεκτική σε λάδια
και πετρελαιοειδή.

Safety shoes S3 HRO 
EN ISO 20345
Color: Black
Toe cap: Composite, 200J
Midsole: Composite
Properties: Antistatic, waterproof
Sizes: 39-46
Weight: 780 g (size 41)
Upper: Leather 
Sole: Slip-resistant (SRC), antistatic, nitrile, resistant
up to 300 °С, oil-resistant.

Talan Welder S3 HRO
Β130

x 1 x 10

Μποτάκια ασφαλείας S3 HRO 
EN ISO 20345
Χρώμα: Μαύρο
Προστασία δακτύλων: Συνθετικό, 200J
Προστασία πέλματος: Συνθετικό
Ιδιότητες: Αντιστατικά, αδιάβροχα, σύστημα τποστήριξης
φτέρνας ESP
Μεγέθη: 39-46
Βάρος: 720 g  (μέγεθος 41)
Άνω μέρος: Δέρμα 
Σόλα: Αντιολισθητική (SRC), αντιστατική, από νιτρίλιο, αντοχή 
σε θερμοκρασίες έως 300 °C, ανθεκτική σε λάδια και 
πετρελαιοειδή.

Safety shoes S3 HRO 
EN ISO 20345
Color: Black
Toe cap: Composite, 200J
Midsole: Composite
Properties: Antistatic, waterproof, heel support system ESP
Sizes: 39-46
Weight: 720 g (size 41)
Upper: Leather 
Sole: Slip-resistant (SRC), antistatic, nitrile, resistant
up to 300 °С, oil-resistant.

Talan Elite S3 HRO
Β142
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TALAN Elegance 
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Μποτάκια ασφαλείας S3 
EN ISO 20345
Χρώμα: Μαύρο
Προστασία δακτύλων: Αλουμίνιο, 200J 
Προστασία πέλματος: Συνθετικό
Ιδιότητες: Αντιστατικά, αδιάβροχα
Μεγέθη: 39-47
Βάρος: 550 g (μέγεθος 41)
Άνω μέρος: Δέρμα
Σόλα: Αντιολισθητική (SRC), αντιστατική, από PU δύο 
πυκνοτήτων, ανθεκτική σε λάδια και πετρελαιοειδή.

Safety shoes S3 
EN ISO 20345
Color: Black
Toe cap: Aluminium, 200J
Midsole: Composite
Properties: Antistatic, waterproof
Sizes: 39-47
Weight: 550 g (size 41)
Upper: Leather
Sole: Slip-resistant (SRC), antistatic, double density 
PU, oil-resistant.

Σκαρπίνια ασφαλείας S3 
EN ISO 20345
Χρώμα: Μαύρο
Προστασία δακτύλων: Αλουμίνιο, 200J 
Προστασία πέλματος: Συνθετικό
Ιδιότητες: Αντιστατικά, αδιάβροχα
Μεγέθη: 39-47
Βάρος: 530 g (μέγεθος 41)
Άνω μέρος: Δέρμα
Σόλα: Αντιολισθητική (SRC), αντιστατική, από PU δύο 
πυκνοτήτων, ανθεκτική σε λάδια και πετρελαιοειδή.

Safety low shoes S3 
EN ISO 20345
Color: Black
Toe cap: Aluminum, 200J
Midsole: Composite
Properties: Antistatic, waterproof
Sizes: 39-47
Weight: 530 g (size 41)
Upper: Leather
Sole: Slip-resistant (SRC), antistatic, double density 
PU, oil-resistant.

Talan Elegance S3
A144

Talan Elegance S3
Β143

x 1x 1 x 10x 10 x 1 x 10

Σκαρπίνια ασφαλείας S1P
EN ISO 20345
Χρώμα: Μαύρο - γκρι
Προστασία δακτύλων: Συνθετικό, 200J 
Προστασία πέλματος: Συνθετικό
Ιδιότητες: Αντιστατικά
Μεγέθη: 39-47
Βάρος: 510 g (μέγεθος 41)
Άνω μέρος: Ύφασμα με κάλυψη πολύ ανθεκτικού 
στην κοπή πολυουρεθανίου
Σόλα: Αντιολισθητική (SRC), αντιστατική, από PU δύο 
πυκνοτήτων, ανθεκτική σε λάδια και πετρελαιοειδή.

Safety low shoes S1P
EN ISO 20345
Color: Black - grey
Toe cap: Composite, 200J
Midsole: Composite
Properties: Antistatic
Sizes: 39-47
Weight: 510 g (size 41)
Upper: Fabric with highly cut resistant 
polyurethane coating
Sole: Slip-resistant (SRC), antistatic, double density 
PU, oil-resistant.

Talan Walker S1P
A146

Σκαρπίνια ασφαλείας S1P
EN ISO 20345
Χρώμα: Μαύρο - μπλε
Προστασία δακτύλων: Συνθετικό, 200J 
Προστασία πέλματος: Συνθετικό
Ιδιότητες: Αντιστατικά
Μεγέθη: 39-47
Βάρος: 510 g (μέγεθος 41)
Άνω μέρος: Ύφασμα με κάλυψη πολύ ανθεκτικού 
στην κοπή πολυουρεθανίου
Σόλα: Αντιολισθητική (SRC), αντιστατική, από PU δύο 
πυκνοτήτων, ανθεκτική σε λάδια και πετρελαιοειδή.

Safety low shoes S1P
EN ISO 20345
Color: Black - blue
Toe cap: Composite, 200J
Midsole: Composite
Properties: Antistatic
Sizes: 39-47
Weight: 510 g (size 41)
Upper: Fabric with highly cut resistant 
polyurethane coating
Sole: Slip-resistant (SRC), antistatic, double density 
PU, oil-resistant.

Talan Walker S1P
A147

Σκαρπίνια ασφαλείας S1P
EN ISO 20345
Χρώμα: Μαύρο - κόκκινο
Προστασία δακτύλων: Συνθετικό, 200J 
Προστασία πέλματος: Συνθετικό
Ιδιότητες: Αντιστατικά
Μεγέθη: 39-47
Βάρος: 510 g (μέγεθος 41)
Άνω μέρος: Ύφασμα με κάλυψη πολύ ανθεκτικού 
στην κοπή πολυουρεθανίου 
Σόλα: Αντιολισθητική (SRC), αντιστατική, από PU δύο 
πυκνοτήτων, ανθεκτική σε λάδια και πετρελαιοειδή.

Safety low shoes S1P
EN ISO 20345
Color: Black - red
Toe cap: Composite, 200J
Midsole: Composite
Properties: Antistatic
Sizes: 39-47
Weight: 510 g (size 41)
Upper: Fabric with highly cut resistant 
polyurethane coating
Sole: Slip-resistant (SRC), antistatic, double density 
PU, oil-resistant.

Talan Walker S1P
A145

TALAN Walker



170 171

96000
Χρώμα: Γκρι
Color: Grey

96001
Χρώμα: Μαύρο
Color: Black

Galaxy GLX96

x 12

Κάλτσες
Μεγέθη: 40-43 (L), 44-47 (XL)
Υλικό κατασκευής: 90% βαμβάκι, 7% πολυαμίδιο, 
3% ελαστάν
Ιδιότητες: Εργονομικός σχεδιασμός για αξιόπιστη 
στήριξη και εφαρμογή. Άνετες και ανθεκτικές.
Χώρα κατασκευής: Ελλάδα

Socks
Sizes: 40-43 (L), 44-47 (XL)
Material: 90% cotton, 7% polyamide, 3% elastane
Properties: Ergonomic design for reliable support 
and fit. Comfortable and durable. 
Country of manufacture: Greece

Κάλτσες
Μεγέθη: 40-43 (L), 44-47 (XL)
Υλικό κατασκευής: 90% βαμβάκι, 7% πολυαμίδιο, 
3% ελαστάν
Ιδιότητες: Εργονομικός σχεδιασμός για αξιόπιστη 
στήριξη και εφαρμογή. Άνετες και ανθεκτικές.
Χώρα κατασκευής: Ελλάδα

Socks
Sizes: 40-43 (L), 44-47 (XL)
Material: 90% cotton, 7% polyamide, 3% elastane
Properties: Ergonomic design for reliable support 
and fit. Comfortable and durable. 
Country of manufacture: Greece

96100 96101 96102 96103
Χρώμα: Μπλε Navy / Ρουά
Color: Navy Blue / Royal Blue

Χρώμα: Χακί / Πορτοκαλί
Color: Khaki / Orange

Χρώμα: Μαύρο / Γκρι
Color: Black / Grey

Χρώμα: Γκρι / Κόκκινο
Color: Grey / Red

Galaxy GLX96

x 12
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Δερμάτινες γκέτες ηλεκτροσυγκολλητή
Χρώμα: Λευκό
Μεγέθη: One size
Υλικό κατασκευής: Δέρμα
Ιδιότητες: Σχεδιασμένες για να προστατεύουν το 
κάτω μέρος των ποδιών του χρήστη. Παρέχουν 
πλήρη προστασία από τον κίνδυνο πτώσης 
τετηγμένου μετάλλου και σωματιδίων που 
προκύπτουν από εργασίες συγκόλλησης ή 
παρόμοιες εργασίες.

Leather leggings for welders
Color: White
Sizes: One size
Construction material: Split leather
Properties: Designed to protect the lower part
of the wearer’s legs and feet. They provide full
protection against the risk of flying molten metal
and glowing particles resulting from welding jobs
or similar work.

Galaxy Leggings
90101

Ποδονάρια μιας χρήσης
Χρώμα: Μπλε
Μεγέθη: One size
Υλικό κατασκευής: Πολυαιθυλένιο
Ιδιότητες: Από ανθεκτικό υλικό, αδιάβροχα, με 
περιμετρικό λάστιχο ώστε να εφαρμόζουν σε όλα 
τα μεγέθη υποδημάτων. Ιδανικά για βιομηχανίες 
τροφίμων, κλινικές, ιατρεία, εργαστήρια κλπ.

Disposable shoe covers
Color: Blue
Sizes: One size
Material: Polyethylene
Properties: Made of durable material, waterproof, 
with perimeter rubber to fit all shoe sizes. Ideal for 
food industries, clinics, infirmaries, laboratories, etc.

93004
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Μπότες γόνατος
Χρώμα: Μαύρο
Μεγέθη: 39-47
Βάρος: 920 g (μέγεθος 41)
Υλικό κατασκευής: PVC
Ιδιότητες: Άνετες, αδιάβροχες. Ιδανικές για 
καθημερινή χρήση σε κήπο και άλλες αγροτικές 
εργασίες.
Χώρα κατασκευής: Ε.Ε.

Μπότες κνήμης
Χρώμα: Μαύρο
Μεγέθη: 39-47
Βάρος: 700 g (μέγεθος 41)
Υλικό κατασκευής: PVC
Ιδιότητες: Άνετες, αδιάβροχες. Ιδανικές για 
καθημερινή χρήση σε κήπο και άλλες αγροτικές 
εργασίες.
Χώρα κατασκευής: Ε.Ε.

Calf boots
Color: Black
Sizes: 39-47
Weight: 700 g (size 41)
Material: PVC
Properties: Comfortable, waterproof. Ideal for 
every day use in garden and other agriculture uses.
Country of manufacture: E.U.

Knee boots
Color: Black
Sizes: 39-47
Weight: 920 g (size 41)
Material: PVC
Properties: Comfortable, waterproof. Ideal for 
every day use in garden and other agriculture uses.
Country of manufacture: E.U.

Galaxy Africa
011

Galaxy Madagascar
012

Γαλοτσάκια
Χρώμα: Μαύρο
Μεγέθη: 38-45
Βάρος: 430 g (μέγεθος 41)
Υλικό κατασκευής: PVC
Ιδιότητες: Άνετα, αδιάβροχα. Ιδανικά για 
καθημερινή χρήση σε κήπο και άλλες αγροτικές 
εργασίες.
Χώρα κατασκευής: Ε.Ε.

Galoshes
Color: Black
Sizes: 38-45
Weight: 430 g (size 41)
Material: PVC
Properties: Comfortable, waterproof. Ideal for 
every day use in garden and other agriculture uses.
Country of manufacture: E.U.

Galaxy Step
013

Μπότες κνήμης
EN ISO 20347 OB A FO CI SRA
Χρώμα: Πράσινο
Μεγέθη: 36-47
Βάρος: 780 g (μέγεθος 41)
Υλικό κατασκευής: Μείγμα PVC / Νιτριλίου
Ιδιότητες: Άνετες, αδιάβροχες και αντιολισθητικές. 
Κατάλληλες για αγροτικές και κτηνοτροφικές 
εργασίες.
Χώρα κατασκευής: Γαλλία

Calf boots
EN ISO 20347 OB A FO CI SRA
Color: Green
Sizes: 36-47
Weight: 780 g (size 41)
Material: PVC / Nitrile blend
Properties: Comfortable, waterproof and 
slipresistant.. Suitable for agricultural and livestock 
activities.
Country of manufacture: France

Galaxy Farm
005

Μπότες γόνατος 
EN ISO 20347 OB A FO CI SRA
Χρώμα: Πράσινο
Μεγέθη: 37-47
Βάρος: 890 g (μέγεθος 41)
Υλικό κατασκευής: Μείγμα PVC / Νιτριλίου
Ιδιότητες: Άνετες, αδιάβροχες και αντιολισθητικές. 
Κατάλληλες για αγροτικές και κτηνοτροφικές 
εργασίες.
Χώρα κατασκευής: Γαλλία

Knee boots
EN ISO 20347 OB A FO CI SRA
Color: Green
Sizes: 37-47
Weight: 840 g (size 41)
Material: PVC / Nitrile blend
Properties: Comfortable, waterproof and 
slipresistant.. Suitable for agricultural and livestock 
activities.
Country of manufacture: France

Galaxy Agro
004
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Μπότες κνήμης
Χρώμα: Πράσινο
Μεγέθη: 37-47
Βάρος: 740 g (μέγεθος 41)
Υλικό κατασκευής: PVC
Ιδιότητες: Πολύ άνετες, αδιάβροχες. Με κομψά 
σχεδιασμένη σόλα με το λογότυπο Dunlop. 
Κατάλληλες για αγροτικές εργασίες.
Χώρα κατασκευής: Πορτογαλία

Calf boots
Color: Green
Sizes: 37-47
Weight: 740 g (size 41)
Material: PVC
Properties: Very comfortable, waterproof. With 
elegantly designed sole with the Dunlop logo. 
Suitable for agriculture uses.
Country of manufacture: Portugal

Dunlop Dee
022

Μπότες γόνατος
Χρώμα: Πράσινο
Μεγέθη: 38-47
Βάρος: 840 g (μέγεθος 41)
Υλικό κατασκευής: PVC
Ιδιότητες: Πολύ άνετες, αδιάβροχες. Με κομψά 
σχεδιασμένη σόλα με το λογότυπο Dunlop. 
Κατάλληλες για αγροτικές εργασίες.
Χώρα κατασκευής: Πορτογαλία

Knee boots
Color: Green
Sizes: 38-47
Weight: 840 g (size 41)
Material: PVC
Properties: Very comfortable, waterproof. With 
elegantly designed sole with the Dunlop logo. 
Suitable for agriculture uses.
Country of manufacture: Portugal

Dunlop Dane
021

Μπότες γόνατος
EN ISO 20347 OB SRA
Χρώμα: Πράσινο
Μεγέθη: 36-45, 47
Βάρος: 870 g (μέγεθος 41)
Υλικό κατασκευής: PVC
Ιδιότητες: Πολύ άνετες, αδιάβροχες και
αντιολισθητικές. Κατάλληλες για αγροτικές και 
κτηνοτροφικές εργασίες.
Χώρα κατασκευής: Πορτογαλία

Knee boots
EN ISO 20347 OB SRA
Color: Green
Sizes: 36-45, 47
Weight: 870 g (size 41)
Material: PVC
Properties: Very comfortable, waterproof and
slip-resistant. 
Suitable for agricultural and livestock activities.
Country of manufacture: Portugal

Dikamar Pricebuster Green
001

Μπότες γόνατος 
Χρώμα: Πράσινο
Μεγέθη: 38-48
Βάρος: 990 g (μέγεθος 41)
Υλικό κατασκευής: PVC
Ιδιότητες: Άνετες, αδιάβροχες. Κατάλληλες για 
αγροτικές και κτηνοτροφικές εργασίες.
Χώρα κατασκευής: Πορτογαλία

Knee boots 
Color: Green
Sizes: 38-48
Weight: 990 g (size 41)
Material: PVC
Properties: Comfortable, waterproof.
Suitable for agricultural and livestock activities.
Country of manufacture: Portugal

Dunlop Pricemastor Green
031
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Dunlop Purofort+ Outlander S5
032

Dunlop Purofort Thermo+ S5
028

Dunlop Purofort+ S5
030

Dunlop Purofort+ O4
029

Μπότες ασφαλείας S5 με σόλα Vibram
EN ISO 20345 S5 CI HRO CR SRC
Χρώμα: Πράσινο
Προστασία δακτύλων: Ατσάλι, 200J
Προστασία πέλματος: Ατσάλι
Μεγέθη: 41-47
Βάρος: 1.000 g (μέγεθος 41)
Θερμομόνωση: -20 °C
Υλικό κατασκευής: Purofort®
Ιδιότητες: Με το μοναδικό υλικό της Dunlop που έχει εκατομμύρια ομοιόμορφα 
κατανεμημένες θήκες αέρα καθιστώντας το ελαφρύ και θερμομονωτικό. 
Έχoυν αντοχή στα ορυκτά, ζωικά και φυτικά έλαια και λίπη, στα απολυμαντικά, 
στα λιπάσματα, στους διαλύτες και σε διάφορα άλλα χημικά. Ανθεκτικές σε 
κοπή. Εξωτερική σόλα SRC για εξαιρετική πρόσφυση. Κατάλληλες για όλες τις 
γεωργικές χρήσεις.
Χώρα κατασκευής: Ολλανδία

Μπότες ασφαλείας S5
EN ISO 20345 S5 CI SRC
Χρώμα: Πράσινο
Προστασία δακτύλων: Ατσάλι, 200J
Προστασία πέλματος: Ατσάλι
Μεγέθη: 41-47
Βάρος: 1.040 g (μέγεθος 41)
Θερμομόνωση: -20 °C
Υλικό κατασκευής: Purofort®
Ιδιότητες: Με το μοναδικό υλικό της Dunlop που έχει εκατομμύρια 
ομοιόμορφα κατανεμημένες θήκες αέρα καθιστώντας το ελαφρύ και 
θερμομονωτικό. Έχoυν αντοχή στα ορυκτά, ζωικά και φυτικά έλαια 
και λίπη, στα απολυμαντικά, στα λιπάσματα, στους διαλύτες και σε 
διάφορα άλλα χημικά. Εξωτερική σόλα SRC για εξαιρετική πρόσφυση. 
Κατάλληλες για όλες τις γεωργικές χρήσεις.
Χώρα κατασκευής: Ολλανδία

Μπότες γόνατος O4
EN ISO 20347 O4 FO CI SRC
Χρώμα: Πράσινο
Μεγέθη: 41-47
Βάρος: 880 g (μέγεθος 41)
Θερμομόνωση: -20 °C
Υλικό κατασκευής: Purofort®
Ιδιότητες: Με το μοναδικό υλικό της Dunlop που 
έχει εκατομμύρια ομοιόμορφα κατανεμημένες θήκες 
αέρα καθιστώντας το ελαφρύ και θερμομονωτικό. 
Έχoυν αντοχή στα ορυκτά, ζωικά και φυτικά έλαια 
και λίπη, στα απολυμαντικά, στα λιπάσματα, στους 
διαλύτες και σε διάφορα άλλα χημικά. Εξωτερική 
σόλα SRC για εξαιρετική πρόσφυση. Κατάλληλες για 
όλες τις γεωργικές χρήσεις.
Χώρα κατασκευής: Ολλανδία

Safety boots S5 with Vibram sole
EN ISO 20345 S5 CI HRO CR SRC
Color: Green
Toe cap: Steel, 200J
Midsole: Steel
Sizes: 41-47
Weight: 1.000 g (size 41)
Cold insulation: -20 °C
Material: Purofort®
Properties: This unique Dunlop material has millions of evenly distributed air 
pockets, making it lightweight and thermally insulating. Resistance to minerals, 
animal and plant oils and fats, disinfectants, fertilizer, solvents, various 
chemicals. Cut resistant. SRC rated outsole for excellent grip. Suitable for all 
agriculture uses.
Country of manufacture: Netherlands

Safety boots S5
EN ISO 20345 S5 CI SRC
Color: Green
Toe cap: Steel, 200J
Midsole: Steel
Sizes: 41-47
Weight: 1.040 g (size 41)
Cold insulation: -20 °C
Material: Purofort®
Properties: This unique Dunlop material has millions of evenly 
distributed air pockets, making it lightweight and thermally 
insulating. Resistance to minerals, animal and plant oils and fats, 
disinfectants, fertilizer, solvents, various chemicals. SRC rated 
outsole for excellent grip. Suitable for all agriculture uses.
Country of manufacture: Netherlands

Knee boots O4
EN ISO 20347 O4 FO CI SRC
Color: Green
Sizes: 41-47
Weight: 880 g (size 41)
Cold insulation: -20 °C
Material: Purofort®
Properties: This unique Dunlop material has 
millions of evenly distributed air pockets, making 
it lightweight and thermally insulating. Resistance 
to minerals, animal and plant oils and fats, 
disinfectants, fertilizer, solvents, various chemicals. 
SRC rated outsole for excellent grip. Suitable for all 
agriculture uses.
Country of manufacture: Netherlands

Μπότες ασφαλείας S5 
EN ISO 20345 S5 CI SRC
Χρώμα: Πράσινο
Προστασία δακτύλων: Ατσάλι, 200J
Προστασία πέλματος: Ατσάλι
Μεγέθη: 41-47
Βάρος: 1.250 g (μέγεθος 41)
Θερμομόνωση: -50 °C
Υλικό κατασκευής: Purofort®
Ιδιότητες: Με το μοναδικό υλικό της Dunlop που έχει εκατομμύρια 
ομοιόμορφα κατανεμημένες θήκες αέρα καθιστώντας το ελαφρύ και 
θερμομονωτικό. Έχουν αντοχή στα ορυκτά, ζωικά και φυτικά έλαια και λίπη, 
στα απολυμαντικά, στα λιπάσματα, στους διαλύτες και σε διάφορα άλλα χημικά. 
Εξωτερική σόλα SRC από Purofort® με υψηλές σχισμές για κράτημα και 
πρόσφυση στη λάσπη και το χιόνι. Κατάλληλες για όλες τις γεωργικές χρήσεις.
Χώρα κατασκευής: Ολλανδία

Safety boots S5 
EN ISO 20345 S5 CI SRC
Color: Green
Toe cap: Steel, 200J
Midsole: Steel
Sizes: 41-47
Weight: 1.250 g (size 41)
Cold insulation: -50 °C
Material: Purofort®
Properties: This unique Dunlop material has millions of evenly distributed 
air pockets, making it lightweight and thermally insulating. Resistance to 
minerals, animal and plant oils and fats, disinfectants, fertilizer, solvents, 
various chemicals. SRC high cleated outsole made from Purofort® for grip 
and traction in mud and snow. Suitable for all agriculture uses.
Country of manufacture: Netherlands
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NetCo Champagne
009

NetCo Alsace
008

Γαλοτσάκια 
EN ISO 20347 OB SRA A
Χρώμα: Λευκό
Μεγέθη: 36-45
Βάρος: 380 g (μέγεθος 41)
Υλικό κατασκευής: Μείγμα PVC / Νιτριλίου
Ιδιότητες: Άνετα, αδιάβροχα και αντιολισθητικά.
Ιδανικά για τις βιομηχανίες τροφίμων.
Χώρα κατασκευής: Πορτογαλία

Galoshes 
EN ISO 20347 OB SRA A
Color: White
Sizes: 36-45
Weight: 380 g (size 41)
Material: PVC / Nitrile blend
Properties: Comfortable, waterproof and
slip-resistant.
Ideal for food industries.
Country of manufacture: Portugal

Dikamar Primera White
003

Μπότες γόνατος 
EN ISO 20347 OB SRA
Χρώμα: Λευκό
Μεγέθη: 36-45,47
Βάρος: 880 g (μέγεθος 41)
Υλικό κατασκευής: Μείγμα PVC / Νιτριλίου
Ιδιότητες: Άνετες, αδιάβροχες και αντιολισθητικές.
Ιδανικές για τις βιομηχανίες τροφίμων.
Χώρα κατασκευής: Πορτογαλία

Knee boots 
EN ISO 20347
Color: White
Sizes: 36-45,47
Weight: 880 g (size 41)
Material: PVC / Nitrile blend
Properties: Comfortable, waterproof and
slip-resistant.
Ideal for food industries.
Country of manufacture: Portugal

Dikamar Pricebuster White
002

Μπότες κνήμης
EN ISO 20347 OB A FO CI SRA
Χρώμα: Λευκό
Μεγέθη: 35-47
Βάρος: 720 g (μέγεθος 41)
Υλικό κατασκευής: Μείγμα PVC / Νιτριλίου
Ιδιότητες: Άνετες, αδιάβροχες και αντιολισθητικές. 
Ιδανικές για τις βιομηχανίες τροφίμων.
Χώρα κατασκευής: Γαλλία

Calf boots
EN ISO 20347 OB A FO CI SRA
Color: White
Sizes: 35-47
Weight: 720 g (size 41)
Material: PVC / Nitrile blend
Properties: Comfortable, waterproof and 
slipresistant.
Ideal for food industries.
Country of manufacture: France

Μπότες γόνατος 
EN ISO 20347 OB A FO CI SRA
Χρώμα: Λευκό
Μεγέθη: 36-47
Βάρος: 920 g (μέγεθος 41)
Υλικό κατασκευής: Μείγμα PVC / Νιτριλίου
Ιδιότητες: Άνετες, αδιάβροχες και αντιολισθητικές. 
Ιδανικές για τις βιομηχανίες τροφίμων.
Χώρα κατασκευής: Γαλλία

Knee boots
EN ISO 20347 OB A FO CI SRA
Color: White
Sizes: 36-47
Weight: 920 g (size 41)
Material: PVC / Nitrile blend
Properties: Comfortable, waterproof and 
slipresistant.
Ideal for food industries.
Country of manufacture: France
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Μπότες ασφαλείας S4 
EN ISO 20345 S4 SRA
Χρώμα: Λευκό
Προστασία δακτύλων: Ατσάλι, 200J
Προστασία πέλματος: Όχι
Μεγέθη: 41-45,47
Βάρος: 1.130 g (μέγεθος 41)
Υλικό κατασκευής: Μείγμα PVC / Νιτριλίου
Ιδιότητες: Αδιάβροχες. Αντιολισθητική σόλα με 
ιδιότητα απορρόφησης κραδασμών στη φτέρνα. Με 
αντίσταση της σόλας στα πετρελαιοειδή. Ιδανικές για 
τις βιομηχανίες τροφίμων.
Χώρα κατασκευής: Πορτογαλία

Safety boots S4 
EN ISO 20345 S4 SRA
Color: White
Toe cap: Steel, 200J
Midsole: No
Sizes: 41-45,47
Weight: 1.130 g (size 41)
Material: PVC / Nitrile blend
Properties: Waterproof. Slip-resistant sole
with shock-absorbing heel. Sole resistant to
petroleum products. Ideal for food industries.
Country of manufacture: Portugal

Dikamar Administrator S4
006

Μπότες γόνατος 
EN ISO 20347
Χρώμα: Λευκό
Μεγέθη: 37-47
Βάρος: 940 g (μέγεθος 41)
Υλικό κατασκευής: PVC
Ιδιότητες: Άνετες, αδιάβροχες.
Ιδανικές για τις βιομηχανίες τροφίμων.
Χώρα κατασκευής: Πορτογαλία

Knee boots 
EN ISO 20347
Color: White
Sizes: 37-47
Weight: 940 g (size 41)
Material: PVC
Properties: Comfortable, waterproof.
Ideal for food industries.
Country of manufacture: Portugal

Dunlop Pricemastor White
007

Dikamar Administrator S5
018

Μπότες ασφαλείας S5 
EN ISO 20345 S5 SRA
Χρώμα: Κίτρινο
Προστασία δακτύλων: Ατσάλι, 200J
Προστασία πέλματος: Ατσάλι
Μεγέθη: 41-47
Βάρος: 1.140 g (μέγεθος 41)
Υλικό κατασκευής: PVC
Ιδιότητες: Αδιάβροχες. Αντιολισθητική σόλα με
ιδιότητα απορρόφησης κραδασμών στη φτέρνα.
Με αντίσταση της σόλας στα πετρελαιοειδή.
Κατάλληλες για οικοδομικές και κατασκευαστικές
εργασίες.
Χώρα κατασκευής: Πορτογαλία

Μπότες ασφαλείας S5 
EN ISO 20345 S5 SRA
Χρώμα: Μαύρο
Προστασία δακτύλων: Ατσάλι, 200J
Προστασία πέλματος: Ατσάλι
Μεγέθη: 41-47
Βάρος: 1.220 g (μέγεθος 41)
Υλικό κατασκευής: PVC
Ιδιότητες: Αδιάβροχες. Αντιολισθητική σόλα με
ιδιότητα απορρόφησης κραδασμών στη φτέρνα.
Με αντίσταση της σόλας στα πετρελαιοειδή.
Κατάλληλες για οικοδομικές και κατασκευαστικές
εργασίες.
Χώρα κατασκευής: Πορτογαλία

Safety boots S5 
EN ISO 20345 S5 SRA
Color: Yellow
Toe cap: Steel, 200J
Midsole: Steel
Sizes: 41-47
Weight: 1.140 g (size 41)
Material: PVC
Properties: Waterproof. Slip-resistant sole with 
shock-absorbing heel. Sole resistant to petroleum 
products. 
Suitable for building and construction work.
Country of manufacture: Portugal

Safety boots S5 
EN ISO 20345 S5 SRA
Color: Black
Toe cap: Steel, 200J
Midsole: Steel
Sizes: 41-47
Weight: 1.220 g (size 41)
Material: PVC
Properties: Waterproof. Slip-resistant sole with 
shock-absorbing heel. Sole resistant to petroleum 
products. 
Suitable for building and construction work.
Country of manufacture: Portugal

Dikamar Administrator S5
017



184 185

x 1 x 6x 1 x 8x 1 x 6

Μπότες ασφαλείας S5 
EN ISO 20345 S5 SRA
Χρώμα: Μαύρο
Προστασία δακτύλων: Ατσάλι, 200J
Προστασία πέλματος: Ατσάλι
Μεγέθη: 39-48
Βάρος: 1.190 g (μέγεθος 41)
Υλικό κατασκευής: ACIFORT®
Ιδιότητες Κατασκευασμένες από ACIFORT®, που αποτελείται από 
PVC, ελαστικό νιτριλίου και πολυμερή. Αδιάβροχες, αντιστατικές, 
ανθεκτικές σε λάδια και πετρελαιοειδή. Αντιολισθητική σόλα (SRA) 
με ιδιότητα απορρόφησης κραδασμών στη φτέρνα. Κατάλληλες για 
οικοδομικές και κατασκευαστικές εργασίες.
Χώρα κατασκευής: Πορτογαλία

Safety boots S5 
EN ISO 20345 S5 SRA
Color: Black
Toe cap: Steel, 200J
Midsole: Steel
Sizes: 39-48
Weight: 1.190 g (size 41)
Material: ACIFORT®
Properties: Made from ACIFORT®, which is PVC, nitrile rubber 
and polymers. Waterproof, antistatic, oil-resistant. Slip-resistant 
sole (SRA) with shock-absorbing heel. Suitable for building and 
construction work.
Country of manufacture: Portugal

Dunlop Acifort Heavy Duty S5
027

Μπότες ασφαλείας S5 
EN ISO 20345 S5 SRA
Χρώμα: Κίτρινο
Προστασία δακτύλων: Ατσάλι, 200J
Προστασία πέλματος: Ατσάλι
Μεγέθη: 39-47
Βάρος: 940 g (μέγεθος 41)
Υλικό κατασκευής: PVC
Ιδιότητες: Αδιάβροχες, αντιστατικές, ανθεκτικές σε
λάδια και πετρελαιοειδή. Αντιολισθητική σόλα (SRA)
με ιδιότητα απορρόφησης κραδασμών στη φτέρνα.
Κατάλληλη για οικοδομικές και κατασκευαστικές 
εργασίες.
Χώρα κατασκευής: Πορτογαλία

Safety boots S5 
EN ISO 20345 S5 SRA
Color: Yellow
Sizes: 39-47
Toe cap: Steel, 200J
Midsole: Steel
Weight: 940 g (size 41)
Material: PVC
Properties: Waterproof, antistatic, oil-resistant. 
Slipresistant sole (SRA) with shock-absorbing heel.
Suitable for building and construction work.
Country of manufacture: Portugal

Dunlop Devon S5
016

Μπότες ασφαλείας S5 
EN ISO 20345 S5 SRA
Χρώμα: Κίτρινο
Προστασία δακτύλων: Ατσάλι, 200J
Προστασία πέλματος: Ατσάλι
Μεγέθη: 37-48
Βάρος: 1.180 g (μέγεθος 41)
Υλικό κατασκευής: PVC
Ιδιότητες: Αδιάβροχες, αντιστατικές, ανθεκτικές σε
λάδια και πετρελαιοειδή. Αντιολισθητική σόλα (SRA) 
με ιδιότητα απορρόφησης κραδασμών στη φτέρνα.
Κατάλληλες για οικοδομικές και κατασκευαστικές
εργασίες.
Χώρα κατασκευής: Πορτογαλία

Safety boots S5 
EN ISO 20345 S5 SRA
Color: Yellow
Toe cap: Steel, 200J
Midsole: Steel
Sizes: 37-48
Weight: 1.180 g (size 41)
Material: PVC
Properties: Waterproof, antistatic, oil-resistant. 
Slipresistant sole (SRA) with shock-absorbing heel.
Suitable for building and construction work.
Country of manufacture: Portugal

Dunlop Protomastor S5
010
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Μπότες γόνατος με γούνα
Χρώμα: Μπλε
Μεγέθη: 39-48
Βάρος: 900 g (μέγεθος 41)
Υλικό κατασκευής: PVC
Ιδιότητες: Άνετες χειμερινές μπότες με
συνθετική γούνα που μονώνει το κρύο μέχρι
τους -15 °С. Σόλα με προφίλ έξτρα πρόσφυσης
για εξαιρετικό κράτημα. Άνετες, αδιάβροχες.
Χώρα κατασκευής: Πορτογαλία

Knee boots with fur
Color: Blue
Sizes: 39-48
Weight: 900 g (size 41)
Material: PVC
Properties: Comfortable winter boots with
synthetic fur that insulates the cold up to -15 °С.
Sole with extra grip profile for excellent grip.
Comfortable, waterproof.
Country of manufacture: Portugal

Dunlop Blizzard Blue
033

x 1 x 6

Μπότες γόνατος με γούνα
Χρώμα: Πράσινο
Μεγέθη: 39-48
Βάρος: 820 g (μέγεθος 41)
Υλικό κατασκευής: PVC
Ιδιότητες: Άνετες χειμερινές μπότες με
συνθετική γούνα που μονώνει το κρύο μέχρι
τους -15 °С. Σόλα με προφίλ έξτρα πρόσφυσης
για εξαιρετικό κράτημα. Άνετες, αδιάβροχες.
Χώρα κατασκευής: Πορτογαλία

Knee boots with fur
Color: Green
Sizes: 39-48
Weight: 820 g (size 41)
Material: PVC
Properties: Comfortable winter boots with
synthetic fur that insulates the cold up to -15 °С.
Sole with extra grip profile for excellent grip.
Comfortable, waterproof.
Country of manufacture: Portugal

Dunlop Blizzard Green
015

x 1 x 6

Γυναικείες μπότες γόνατος 
Χρώμα: Μπλε
Μεγέθη: 35-42
Βάρος: 800 g (μέγεθος 41)
Υλικό κατασκευής: PVC
Ιδιότητες: Με κλασικό ρετρό σχέδιο. 
Άνετες, αδιάβροχες.
Χώρα κατασκευής: Πορτογαλία

Female knee boots
Color: Blue
Sizes: 35-42
Weight: 800 g (size 41)
Material: PVC
Properties: With classic retro design.
Comfortable, waterproof.
Country of manufacture: Portugal

Dunlop Sport Blue
020

x 1 x 12

Γυναικείες μπότες γόνατος 
Χρώμα: Ροζ
Μεγέθη: 32-42
Βάρος: 750 g (μέγεθος 41)
Υλικό κατασκευής: PVC
Ιδιότητες: Με κλασικό ρετρό σχέδιο. 
Άνετες, αδιάβροχες.
Χώρα κατασκευής: Πορτογαλία

Female knee boots
Color: Pink
Sizes: 32-42
Weight: 750 g (size 41)
Material: PVC
Properties: With classic retro design.
Comfortable, waterproof.
Country of manufacture: Portugal

Dunlop Sport Pink
019

x 1 x 8
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Παιδικές μπότες γόνατος με γούνα
Χρώμα: Μπλε
Μεγέθη: 29-35
Βάρος: 410 g (μέγεθος 30)
Υλικό κατασκευής: PVC
Ιδιότητες: Από μαλακό PVC υψηλής ποιότητας. 
Με επένδυση από συνθετική γούνα, ανετη, 
αδιάβροχη, και αντιολισθητική. Ιδανική για χαμηλές 
θερμοκρασίες έως -15 °С.
Χώρα κατασκευής: Πορτογαλία

Kids boots with fur lining
Color: Blue
Sizes: 29-35
Weight: 410 g (size 30)
Material: PVC
Properties: With synthetic fur lining for extra
warmth and comfort. Waterproof. Extra traction
profile sole for excellent grip. Ideal for low
temperatures up to -15 °С.
Country of manufacture: Portugal

Dunlop Kids Blizzard Blue
035

x 1 x 8

Παιδικές μπότες γόνατος με γούνα
Χρώμα: Ροζ
Μεγέθη: 29-35
Βάρος: 390 g (μέγεθος 30)
Υλικό κατασκευής: PVC
Ιδιότητες: Με επένδυση από συνθετική γούνα για
επιπλέον ζεστασιά και άνεση. Αδιάβροχες. Σόλα με
προφίλ έξτρα πρόσφυσης για εξαιρετικό κράτημα.
Ιδανικές για χαμηλές θερμοκρασίες έως -15 °С.
Χώρα κατασκευής: Πορτογαλία

Kids boots with fur lining
Color: Pink
Sizes: 29-35
Weight: 390 g (size 30)
Material: PVC
Properties: With synthetic fur lining for extra
warmth and comfort. Waterproof. Extra traction
profile sole for excellent grip. Ideal for low
temperatures up to -15 °С.
Country of manufacture: Portugal

Dunlop Kids Blizzard Pink
034

x 1 x 8

Παιδικές μπότες
Χρώμα: Ροζ
Μεγέθη: 26-30
Βάρος: 340 g (μέγεθος 30)
Υλικό κατασκευής: PVC
Ιδιότητες: 100% αδιάβροχες για να κρατάνε τα 
πόδια των παιδιών εντελώς στεγνά.
Χώρα κατασκευής: Πορτογαλία

Παιδικές μπότες
Χρώμα: Μπλε
Μεγέθη: 26-30
Βάρος: 370 g (μέγεθος 30)
Υλικό κατασκευής: PVC
Ιδιότητες: 100% αδιάβροχες για να κρατάνε τα 
πόδια των παιδιών εντελώς στεγνά.
Χώρα κατασκευής: Πορτογαλία

Kids boots
Color: Blue
Sizes: 26-30
Weight: 370 g (size 30)
Material: PVC
Properties: 100% waterproof to keep kids’ feet 
completely dry.
Country of manufacture: Portugal

Kids boots
Color: Pink
Sizes: 26-30
Weight: 340 g (size 30)
Material: PVC
Properties: 100% waterproof to keep kids’ feet 
completely dry.
Country of manufacture: Portugal

Dunlop Mini Pink
036

Dunlop Mini Blue
037

x 1x 1 x 24x 24

Παιδικές μπότες
Χρώμα: Κόκκινο
Μεγέθη: 26-30
Βάρος: 360 g (μέγεθος 30)
Υλικό κατασκευής: PVC
Ιδιότητες: 100% αδιάβροχες για να κρατάνε τα 
πόδια των παιδιών εντελώς στεγνά.
Χώρα κατασκευής: Πορτογαλία

Kids boots
Color: Red
Sizes: 26-30
Weight: 360 g (size 30)
Material: PVC
Properties: 100% waterproof to keep kids’ feet 
completely dry.
Country of manufacture: Portugal

Dunlop Mini Red
038

x 1 x 24
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x 1 x 10x 5 x 400x 1 x 5

Μπότες μηρού
Χρώμα: Πράσινο
Μεγέθη: 41-47
Υλικό κατασκευής: PVC
Ιδιότητες: Μπότες αδιάβροχες με προέκταση και 
δέσιμο στο ύψος του μηρού. Υψηλή αντοχή στο νερό. 
Σόλα ανθεκτική στην χρήση. Ιδανικές για ψάρεμα και 
κυνήγι.
Χώρα κατασκευής: Πορτογαλία

Ποδονάρια μιας χρήσης για μπότες
Χρώμα: Διάφανο
Μεγέθη: One size
Υλικό κατασκευής: Πολυαιθυλένιο
Ιδιότητες: Φοριούνται πάνω από μπότες και είναι 
κατάλληλα για εργαζόμενους και επισκέπτες. Φέρουν 
λάστιχο περιμετρικά προκειμένου να προσαρμόζονται 
σε κάθε μέγεθος μπότας εξασφαλίζοντας τέλεια
εφαρμογή στον χρήστη. Ιδανικά για βιομηχανίες
τροφίμων.

Thigh Wader
Color: Green
Sizes: 41-47
Material: PVC
Properties: Waterproof Thigh Wader with 
extension and tie at thigh height. High water 
resistance. Durable sole. Ideal for fishing and
hunting.
Country of manufacture: Portugal

Disposable boot covers
Color: Transparent 
Sizes: One size
Material: Polyethylene
Properties: They are worn over boots and are
suitable for employees and visitors. They are
fitted with rubber hoses to fit any size of boot, 
ensuring a perfect fit for the user. Ideal for food 
industries.

Galaxy Thigh Wader
025

Overboot
93008

Μπότες στήθους
Χρώμα: Πράσινο
Μεγέθη: 37-47
Υλικό κατασκευής: PVC
Ιδιότητες: Αδιάβροχες. Σχεδιασμένες να σας 
κρατάνε στεγνούς κατά τη διάρκεια του ψαρέματος, 
του κυνηγιού, στις αγροτικές εργασίες ή σε 
οποιαδήποτε άλλη δύσκολη περίσταση.
Χώρα κατασκευής: Πορτογαλία

Chest Wader
Color: Green
Sizes: 37-47
Material: PVC
Properties: Waterproof. Designed to keep you dry 
on your fishing adventures, hunting, farming work, 
or any messy situation.
Country of manufacture: Portugal

Galaxy Chest Wader
024
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DIS5
91999

Galaxy Display

DIS9
91998

Σταντ γυαλιών 5 θέσεων
Ιδιότητες: Σταθερό, με καθρέφτη.
Υλικό κατασκευής: Χαρτί

Μεταλλικό σταντ
Διαστάσεις: 125x240 cm ή 125x160 cm
Ιδιότητες: Συναρμολογούμενο, ιδανικό για προβολή 
προϊόντων. Μπορεί να διαμορφωθεί (ποσότητα ραφιών 
και κρίκων) ανάλογα με τις ανάγκες σας.

Για τοποθέτηση στο κατάστημά σας επικοινωνήστε με το 
τμήμα πωλήσεων.

Σταντ γυαλιών 9 θέσεων
Ιδιότητες: Σταθερό, με καθρέφτη.
Υλικό κατασκευής: Χαρτί

5 unit display for glasses 
Properties: Stationary, with mirror.
Μaterial: Paper

Metallic display 
Dimensions: 125x240 cm or 125x160 cm
Properties: Assembled, ideal for product display. It 
can be customized (quantity of shelves and hangers) 
according to your needs.

Contact our sales department for placement in your 
store. 9 unit display for glasses 

Properties: Stationary, with mirror.
Μaterial: Paper

Pyramex DisplayGalaxy Display

Σταντ γυαλιών 36 θέσεων
Ιδιότητες: Περιστρεφόμενο, με καθρέφτη.
Υλικό κατασκευής: Πλαστικό

36 unit display for glasses 
Properties: Rotating, with mirror.
Μaterial: Plastic

Display 36
91994



194 195



196 197



198 199



200




