NAJBOLJ VARNA TRGOVINA
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PONUDBA DELOVNE ZAŠČITNE OPREME
ZA ČLANE OZS IN GZS
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33,95

19,95 €

41,60

22,95 €

Dežna jakna LAHTI
Odsevni trakovi po standardu EN ISO 20471 v
kombinaciji z visoko vidno tkanino zagotavljajo
visoko vidljivost: stopnja 3. Vodotesni šivi. Dve
stranski odprtini omogočata lažji dostop do
žepov.
Material: 100% polyester, Oxford 300D,
polyurethane (PU)
Velikosti: S-3XL

Pulover RUNNER

69,75

39,95 €

Majica z visoko vidljivostjo , z zapiranjem na
zadrgo, elastičnimi manšetami in pasom.
Ima dva odsevna trakova na prsih in rokavih.
Material: 55% bombaž in 45% poliestrski
plišast material, 320 g / m²
Velikost: S- 3XL

2,50

1,95 €
Odsevnik BRUNO
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Dežni komplet HYDRA
Visoka vodoodpornost (osrednja zadrga zaprta z zatičem, lepljeni
šivi, kapuca s ščitnikom in zaščito za vrat), zračnost (mrežasta
podloga, podolgovati prezračevalni obroči pod pazduhami).
Material: 100% polyester, Oxford 300D, polyurethane (PU)
Velikosti: S-3XL
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17,80

34,26

20,95 €

Dežne hlače LAHTI

Dežni plašč LAHTI
Odsevni trakovi po standardu EN ISO 20471 v kombinaciji
z visoko vidno tkanino zagotavljajo visoko vidljivost:
stopnja 3. Vodotesni šivi. Nastavitev širine v pasu z vrvico.
Širina noge, ki jo regulira Zip. Dve stranski odprtini
omogočata lažji dostop do žepov.
Material: 100% polyester, Oxford 300D, polyurethane (PU)
Velikosti: S-3XL
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10,90 €

Odsevni trakovi po standardu EN ISO 20471 v
kombinaciji z visoko vidno tkanino zagotavljajo
visoko vidljivost: stopnja 3. Vodotesni šivi. Dve
stranski odprtini omogočata lažji dostop do
žepov.
Material: 100% polyester, Oxford 300D,
polyurethane (PU)
Velikosti: S-3XL

Brezrokavnik
obojestranski
HI-WAY
Obojestranski brezrokavnik z
zapiranjem na zadrgo, prsni in
stranski žepi z zapiranjem na ježka;
odsevni trakovi na prsih; na hrbtni
strani je visoko vidna rumena barva.
Material: 100% poliester.
Velikost: M-3XL

45,75

27,45 €

27,00
9,32

6,95 €

Odsevna majica LAHTI
Visoko vidna majica.Tkanina Bird-eye za
povečanje kroženja zraka.
Material: 100% Bird-eye polyester 140 g/m2
Velikosti: S-3XL

13,95 €

Odsevna majica
MISTRAL
Majica s kratkimi rokavi z okroglim
ovratnikom . Ima dva odsevna trakova na
prsih in dva navpična odsevna trakova na
ramenih.
Material: 55% bombaž in 45% poliestr, teža
170 g / m²
Velikosti: S- 4XL

TRGOVINA OSEBNE VAROVALNE OPREME
PE Ljubljana: Kamniška ulica 41, PE Novo mesto: Foersterjeva 10, www.tontina.si / info@tontina.si / 041 323 040

Ponudba velja za naročila do 15.6.2019 oz. do razprodaje zalog. Cene so brez DDV. Artikli na letaku so naključno izbrani iz naše redne ponudbe. Slike so simbolične.Popust se obračuna pri izdaji računa.Napake niso izključene, če se pojavijo, se za njih opravičujemo.

M
M
O
O BBA
A
D
D
O
OU
U
N
N
B
BO
O

Delovna jakna
POLYTECH
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Delovna jakna s kitajskim
ovratnikom in velcro zapenjanjem
na vratu. Dva spodnja žepa ter dva
žepa na prsih z zaperanjem velcro,
elastične manšete ter odsevni
elementi na prsih.
Material: 75 % bombaž, 24 %
poliester, 1% antistatična vlakna,
290 g/m2
Velikosti: 44-62

39,90 €

Delovne hlače na naramnice z dvojnimi šivi,
ojačanimi sprednjimi žepi, širok prsni žep na
zadrgo in ojačanimi šivi, elastični pas zadaj.
Material: 100 % MASSAUA bombaž, 250g/m2
Velikosti: 44-62

28,50

17,10 €

Delovna jakna SYMBOL
Delovna jakna z zapenjanjem na gumbe, elastični
pas, ojačana ramena. Dva prsna žepa z
zapiranjem na gumb. Rokavi nastavljivi z
gumbom.
Material: 100 % MASSAUA bombaž, 250g/m2
Velikosti:44-62
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22,40

13,44 €

Delovne hlače na pas SYMBOL

SETA ULTRA LIGHT S1P SRC
Ima Eva vložek, z 200J kompozitne kopico in neprebodnim tekstilni vmesnim
vložkom. EVA vložek za antishock učinek in brezstopenjsko lahkotnost. Zunanji
podplat v nitrilni gumi s TPU stabilizatorji proti zvinu, ki zagotavljajo visok
oprijem, glede na zmogljivost zdrsa SRC. Predoblikovan notranji podplat s
podporo na zadnjem delu, za izboljšan shock absorber učinek.
Velikosti: 36-47

79,00
30,64

49,95 €

1
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23,90 €

Delovne hlače z dvema sprednjima
žepoma, zadnji žep z zapiranjem
velcro, dva tridimenzionalna žepa
na strani z zapiranjem velcro.
Material: 75 % bombaž, 24 %
poliester, 1% antistatična vlakna,
290 g/m2
Velikosti: 44-62

39,90 €

Delovne hlače na
naramnice SYMBOL

25,30

Delovne hlače s trojnimi šii na zunanji strani,
elastični pas zadaj, 1 tridimenzionalni stranski žep,
meter žep, žep zadaj z zapiranjem na gumb..
Material: 100 % MASSAUA bombaž, 250g/m2
Velikosti: 44-62

47,90

71,00

4,94 €

79,00

Delovne hlače
POLYTECH

Kombinezon
SYMBOL
Ovratnik, ojačana ramena s
trojnimi šivi, elastični pas na
hrbtni strani, skrita
dvosmerna zadrga, dva
stranska žepa, desni meter
žep, zadnji žep, dva majhna
prsna žepa z zadrgo.
Material: 100% bombaž
Massaua 2/1, 280 g / m².
Velikost: 44-62

Jakna BORA
Flis na zadrgo iz 100%
poliestra, zelo udoben,
zračen in dobro viden.
Material: 98% poliester, 2%
elastan
Velikosti: S-3XL

8,90 €
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Brezrokavnik
LAHTI
Moderen brezrokavnik iz
softshella. TPU membrana,
nepremočljiv (8000mm), ter zelo
zračen (3000g/m2/24h). Trije žepi
na zadrgo (2 zunanja, 1notranji).
Nastavljiva širina pasu z elastiko.
Material: 100% poliester v
kombinaciji s soft-shellom
(96%poliester, 4% elastan)
Velikost: S-3XL

Dežni kombinezon EP
100% s poliuretanom prevlečen poliamid z
varjenimi šivi. Elastične manšete, kapuca v
ovratniku in dva ploska žepa, odpenjanje od vratu
do stopal.
Velikost: M-XXL

23,90 €

48,00

24,90 €

MAGIC FOBIA S1P SRC
Udobni in lahki delovni čevlji s standardom zaščite S1P. Imajo kompozitno
zaščitno kapico in nepreboden podplat. Zgornji del je narejen iz zračne
membrane in Multifresh umetnega materiala.
Velikosti: 35-47

85,00

39,90 €

86,25
39,80

FANTASY ULTRA LIGHT S1P SRC
Ima Eva vložek, z 200J kompozitno kapico in neprebodnim tekstilnim vmesnim
vložkom. EVA vložek za antishock učinek in brezstopenjsko lahkotnost. Zunanji
podplat v nitrilni gumi s TPU stabilizatorji proti zvinu, ki zagotavljajo visok
oprijem, glede na zmogljivost zdrsa SRC. Predoblikovan notranji podplat s
podporo na zadnjem delu, za izboljšan shock absorber učinek.
Velikost: 36-47

49,95 €

K-PLUS ULTRA LIGHT S1P SRC
Nizki delovni čevlji z zgornjim delom iz brezšivnega najlona, ki vsebuje ojačitev
KPU in zaščitne vložke za večjo fleksibilnost in odpornost pred udarci. Ima Eva
vložek, z 200J kompozitno kapico in neprebodnim tekstilni vmesnim vložkom.
EVA vložek in podplat iz nitrilne gume z KPU stabilizatorji proti zvinu.
Velikost: 36-45
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0,82

0,41 €

9,85

5,91 €

1,13

0,69 €

0,82

0,49 €

Rokavice BUNTING LIGHT

Rokavice MO5930
Nitrilna, nepudrana rokavica za enkratno
uporabo.
Številke: S-XL

Delovni čevlji ZENIT S3 ESD SRC
Disipativna delovna obutev 2.razreda s kompozitno kapico, neprebodnim
vložkom. Zunanjost iz izredno močnega nubuck usnja.
Velikosti: 40-47

BOX: 100 kos
ČRNE ALI BELE. Poliestrska rokavica s PU
premazom.
Številke: 6-11

39,90 €

Rokavice NITRIL 3/4
Rokavice iz črnega poliestrskega pletiva. ¾
rokavice je prevlečene z gladko modro nitrilno
prevleko. Povečana zaščita kože pred tveganjem
dermatitisa.
Številke: 8-11

Rokavice NITRIL
Bele brezšivne poliestrske rokavice. Dlani so
prevlečene z gladko sivo nitrilno prevleko.
Številke: 9-11

53,00

29,90 €

Delovni čevlji ANACONDA S3 SRC

2,50

1,50 €

2,92

1,75 €

3,00

1,80 €

3,62

2,17 €

Nizki čevelj z 200 joule kompozitno kapico in sredinsko podlogo, Zero
Penetration. Zgornji del zobnega usnja in pokrovček na področju prstov za
dodatno zaščito. Brez kovine.
Velikosti: 35-47

38,00
Rokavice NISN
Brezšivna poliestrska rokavica z dvojnim nitrilnim
premazom.
Številke: 10,11

Rokavice NIFB
Brezšivna poliestrska rokavica z dvojnim nitrilnim
premazom.
Številke: 6-11

Rokavice MO1240
Rokavice iz gladkega in cepljenega bivoljega
usnja.
Številke: 9-11

Rokavice MO2240
Rokavice iz 100% gladkega bivoljega usnja in
elastičnim trakom na zapestju.
Številke: 9-11

19,90 €

Delovni čevlji GREY FOBIA S1P SRC
Udobni in lahki delovni čevlji s standardom zaščite S1P. imajo kompozitno
zaščitno kapic in nepreboden podplat. Zgornji del je narejen iz zračne membrane
in Multifresh umetnega materiala.
Velikosti: 35-47

3,80

2,28 €

4,13

2,48 €

1,75

1,05 €

2,75

1,65 €

56,00

29,90 €

Rokavice MO3510
PVC rokavica odporna na kemikalije. Celotna
rokavica prevlečena z rdečo PVC prevleko.
Dolžina 27cm.
Številki: 9,10
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Rokavice MO3636
PVC rokavica odporna na kemikalije. Celotna
rokavica prevlečena z rdečo PVC prevleko.
Dolžina 35cm.
Številke: 9,10

Rokavice MO9620
Rokavica z zelo debelo nitrilno prevleko in trdo
manšeto.
Številka: 10

Rokavice MO154
Kombinirane rokavice iz cepljenega usnja in
blaga z ojačano dlanjo.
Številke: UNI

Delovni čevlji BLACK FOBIA S3 SRC
Nizki delovni čevlji z kompozitno kapico in neprebodnim podplatom. Zgornji del
je iz vodoodbojnega usnja.
Velikosti: 35-50
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