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Bolle Safety
Suojalasien ja -tarvikkeiden 
mallisto. 
Tuotenro CATASAF_GB

Ladattavat kuvastot 
Riskienarviointi
Bollé Safety -silmiensuojaimet
BUFF® Professional -monitoimipäähineet
Kask-kypärät
Sordin-kuulosuojaimet
Lupine-valaisimet
Maglite-valaisimet
GVS-hengityssuojaimet
Grangers - kyllästeet ja pesuaineet
CT - Climbing Technology -putoamissuojaimet
Kiinteät putoamissuojainjärjestelmät
Beal-putoamissuojaimet
Ikar -turvatarraimet ja kolmijalat
TSL-lumikengät
Bridgedale-sukat
Putoamissuojainkoulutukset
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INNOVATIVE VISION

FOR THE SAFETY OF YOUR EYES
OUR VISION HAS NO LIMITS

Buff Professional
Työpäähineiden 
koko mallisto. 
Tuotenro 540637

Beal Professional
Työköydet, uudet 
putoamissuojaimet,  
työkypärät ja työkalujen 
kantaminen.
Tuotenro BCATAPRO.GB

CT Professional 
suomenkielinen työkirja
Turvallisuutta ja tehokkuutta 
lisääviä tekniikoita ja vinkkejä 
putoamisvaarallisissa olosuhteissa 
toimimiseen ja pelastamiseen. 
Sis. kaikki CT ammattilaisvarusteet. 
WORKC1910A5ENFI

GVS Respiratory Catalog
Hengityssuojainten kuvasto, jossa 
hengityksensuojaimet, hengityksen-
suojaimet integroidulla silmien-
suojaimella, tiiveystestituotteet sekä 
lisävarusteet ja vaihto-osat. 
Tuotenro GVSCATAGB1www.gvs.com

Maahantuonti, markkinointi ja lisätiedot:
Vandernet Oy, Pälkäneentie 14, 00510 Helsinki
vandernet@vandernet.com • www.vandernet.com
Kuvat: valmistajien kuvapankit

Lataa kuvastot PDF-tiedostona
www.vandernet.com/teollisuus/valmistajat

Esitteen hinnat ovat verottomia suositushintoja, alv. 0%
Pidätämme oikeuden hinnanmuutoksiin.

Sisällysluettelo

Suojainratkaisut 2020

Vandernet – kotimainen maahantuoja palveluksessasi.
Työturvallisuuden asiantunjamme neuvovat ja 

kouluttavat välineiden käytössä. 
Tuotteemme löydät lähimmältä jälleenmyyjältäsi.
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Miksi riskienarviointi kannattaa tehdä?

1. Riskienarvinoinnin tarkoitus on kartoittaa työtehtävässä 
    mahdollisesti esiintyvät riskit ja niiden merkittävyys.

2. Riskienarvioinnin avulla riskitekijät poistetaan tai niiden 
    vaikuttavuus minimoidaan. Jäljelle jääviä uhkia varten 
    nähdään millaiset suojaimet tulee hankkia ja millainen 
    koulutus niiden käyttöön järjestetään.

3. Työnantaja on velvoitettu suorittamaan riskienarviointi 
    Työturvallisuuslaki 10§: Työn vaarojen selvittäminen ja 
    arviointi -lain mukaisesti.

Riskienarviointi

Lataa 
riskienarviointikaavakkeet
vandernet.com/riskienarviointi

Silmiensuojauksen 
riskienarviointi-
kaavake
Opi tuntemaan 
suojalasien merkinnät ja  
silmiensuojauksen 
suojausluokat.

Päänsuojauksen 
riskienarviointi-
kaavake
Opi tuntemaan 
työkypärien 
suojaavuuserot.

Putoamisvaarallisten 
alueiden riskienarviointi-
kaavake
Opi hahmottamaan 
kokonaisuus
• riskienarviointi
• varusteiden valinta
• pelastussuunnitelma
• työntekijöiden koulutus

Tarvitsetko apua riskienarvioinnissa? 
Me autamme! 

vandernet@vandernet.com
p. 020 741 8330
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Bollé Safety on ranskalainen työkäyttöön suunniteltujen 
korkealuokkaisten silmiensuojainten valmistaja. 

Vuonna 1888 perustettu Bollé on alansa johtava toimija 
ja suurista brändeistä ainoa, joka keskittyy vain 

silmien suojaukseen. 

Kaikki mallit ovat EN166-sertifioituja. 
Suosittelemme tutustumaan mm. PLATINUM-pinnoitteen 
sekä HD-, Contrast-, Twilight- ja CSP-linssiteknologioiden 

tuomiin etuihin käyttäjälle.

Silmiensuojaimet

Platinum-pinnoite ei huurru
• erinomainen suoja huurtumista vastaan 
• pysyvästi molemmilla puolilla linssejä  
• kestää erinomaisesti naarmuuntumatta 
• puhdistuksen kestävä 
• parantaa toimintatehoa, turvallisuutta, 
  suojalasien luotettavuutta ja käyttömukavuutta 
• suositeltava valinta monipuoliseen yleiskäyttöön 
  sekä kuumiin ja kosteisiin työoloihin

Hustler Blue Flash Polarized
EN166 FT. 5-3.1 1 FT. 
Sinihohtava peilipinta. Polarisoidut 
hydrofobiset Blue Flash -linssit hylkivät 
vettä ja likaa ja heijastavat lämpöä. 
Voimakas tummennus, vesille, 
lumelle ja auringon paisteeseen.
HUSTFLASH
64,48 €

Polarized ulkokäyttöön

Baxter Polarized   Uutuus! 
EN166 3 4 5 BT. 5-3.1 1 BT KN
Korkean suojaustason suojalasit PLATINUM-
pinnoitteisilla Polarized smoke -linsseillä 
ulkotyöskentelyyn. Ainoa lajissaan! Kolme tapaa 
käyttää: Pääpannalla, sankamallisena vaahto-
muovikehyksellä, tai aurinkolasien tapaan 
sankamallisena pehmuste irrotettuna.
BAXPOL
80,60 €

Sankamallit sisäkäyttöön

Silium+ kirkas
EN166 FT. 2C-1.2 1 FT KN
Erittäin kevyet (21 g) suojalasit, jotka ovat 
täysin litteiden ja notkeiden sankojen 
ansiosta ihanteelliset kuulosuojainten ja 
monipistehihnastolla varustettujen kypärien 
kanssa käytettäväksi. 
SILPPSI • 14,48 €

Rush+ kirkas
EN166 FT. 2C-1.2 1 FT KN
Sporttinen muotoilu ja laaja panoraamanäkymä.  
Litteät luistamattomat sangat ja säädettävät 
nenätyynyt. Tilattavissa myös yrityksen  
väreillä ja logolla.
RUSHPPSI • 11,25 €

Rush+ small kirkas  Uutuus!
EN166 FT. 2C-1.2 1 FT KN
Kapeammille kasvoille täydellinen istuvuus. 
Sporttinen muotoilu ja laaja panoraama-
näkymä.  Litteät luistamattomat sangat ja 
säädettävät nenätyynyt.
Harm-pun RUSHPSPSIS •  11,25 €

Ness+ kirkas  Uutuus! 
EN166 FT. 2C-1.2 1 FT KN
Erinomaisen istuvuuden tarjoavat lasit 
soveltuvat kapeammillekin kasvoille. 
Laaja panoraamanäky mä, luistamaton 
nenäsilta ja kaksoismateriaalisangat.  
NESSPPSI  • 11,25 €

Cobra HD kirkas
EN166 FT. 2C-1.2 1 BT
Markkinoiden eniten (96 %) näkyvää valoa  
läpäisevä linssi. Ihanteellinen töihin, joissa 
vaaditaan tarkkuutta.
COBHDPI  • 14,48 €

Axis Contrast
EN166 FT. 5-1.1/1.4 1 FT
Erityisen hyvä tiloihin, joissa on paljon 
keinovaloa. Suodattaa 30 % silmille 
haitallisesta sinisestä valosta. 
Myös UVC-suoja 190 nm asti. 
Ihanteellinen valinta tuotantotiloihin, 
laboratoriokäyttöön yms.
AXCONT  • 14,48 €

Ultim8 suojalasit-maski kirkas
EN166 3 4 5 BT. 2C-1.2 1 BT KN
Markkinoiden kehittynein ja kattavimmin 
suojaava sankamallin ja maskimallin yhdistävä 
suojalasi. Molemmat vakiovarusteina. 
Suojaa kylmässä, kuumassa, pölyisessä, 
kosteassa, roiskeilta, kaasuilta, öljy- ja 
kaasuteollisuudessa, kaivoksissa jne.
ULTIPSI • 26,57 €
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Silmiensuojaimet

Silium+ CSP
EN166 FT. 5-3.1 1 FT. 
Ihanteelliset lasit kun liikutaan ulko- ja sisätilojen 
valaistusolosuhteiden välillä. Sopii muotoilunsa 
ansiosta kuppimallisten kuulosuojainten, 
monipistehihnastolla varustettujen työkypärien 
hihnojen sekä moottoripyöräkypärien kanssa.
SILPCSP • 16,09 €

Sankamallit sisä- ja ulkokäyttöön
CSP-linssit toimivat, kun liikutaan hämärien sisätilojen ja 
kirkkaiden ulkotilojen välillä. Linsseissä sekä kirkkaan että 
sävytetyn linssin edut. Suodattaa myös silmille haitallista 
sinistä valoa.

Ness+ CSP   Uutuus!
EN166 FT. 5-1.4 1 FT KN
Erinomaisesti istuvat kaarevat lasit sopivat 
kapeammillekin kasvoille. Laaja panoraama-
näky mä, luistamaton nenäsilta ja 
kaksoismateriaalisangat. 
NESSPCSP • 12,06 €

CSP mukautuu nopeasti eri valo-olosuhteisiin

Tryon CSP   Uutuus!
EN166 FT. 5-1.4 1 FT KN
FLEX 160° -sangat: päähän laittaminen ja 
pois ottaminen on helppoa ja lasit istuvat  
myös leveään päähän. Säädettävä nenäsilta 
ja luistamattomat sangat.
TRYOCSP • 15,28 €

Sankamallit ulkokäyttöön

Rush+ Twilight
EN166 FT. 5-2 1 FT KN
Ulkokäyttöön hämärässä ja pilvisellä säällä. 
Twilight-linssiteknologia parantaa kontrastia, 
suodattaa ei-tummista linsseistä silmille 
haitallista sinistä valoa (76 %). Litteät 
luistamattomat sangat ja säädettävät nenätyynyt.
RUSHPTWI • 12,06 €

Tryon Blue Flash   Uutuus!
EN166 FT. 5 – 3.1 1 FT
Optiikaltaan korkealuokkaiset aurinkolasit.  
Peilipintaiset hydrofobiset Blue Flash -linssit 
hylkivät vettä ja likaa ja heijastavat lämpöä. 
Voimakas tummennus. FLEX 160° -sangat: 
Säädettävä nenäsilta ja luistamattomat sangat.
TRYOFLASH • 21,73 €

Sankamallit silmälasien päälle

Tryon OTG 
(Over-The-Glasses, On-The-Go)
Optiikaltaan korkealuokkaiset OTG-suojalasit 
silmälasien päällä käytettäväksi. Suojaavuus joka 
suunnasta. Ylhäällä pehmeä TPR-kehys parantaa 
käyttömukavuutta. Pituudeltaan säädettävät  
kaksoismateriaalisangat asettuvat omien 
silmälasien sankojen yläpuolelle. 
Sangoissa FLEX-rakenne – aukeavat 160-astetta.
Smoke TRYOTGPSF • EN166 FT. 5-3.1 1 FT KN 
18,51 €
Kirkas TRYOTGPSI • EN166 FT. 2C-1.2 1 FT KN 
17,70 €

Suojalasit lukuvahvuuksilla
Iri-S suojalasit Dioptre Monitehot!
EN166 FT. 2C-1.2 1 FT
Suojalasit kirkkailla diopteri-lukulasilinsseillä. 
Nenäsillan korkeutta, syvyyttä ja leveyttä voidaan 
säätää, myös linssin kallistuskulma säädettävissä, 
näin käveleminenkin on turvallisempaa.
+1,5  • IRIDPSI1,5  • 16,09 €
+2  • IRIDPSI2   • 16,09 €
+2,5  • IRIDPSI2,5  • 16,09 €
+3  • IRIDPSI3   • 16,09 €

Naamiomalliset suojamaskit

Pilot CSP suojamaski 
Naamiomalli panoraamanäkymällä. 
Tuuletettu CSP-linssi sisä- ja ulkokäyttöön. 
Suojaa mm. kemikaalipisaroilta, karkealta pölyltä, 
auringon haitallisilta säteiltä ja mekaanisilta 
vaaroilta 120 m/s. Myös silmälasien päällä 
käytettäväksi. 
Kehys: EN166 3 4 BT CE. 
Linssi: 5-1.4 1 BT KN CE.
PILOCSP • 21,73 €

180 kirkas suojamaski
Naamiomalli työkäyttöön, leveä panoraama-
näkymä. Yläreunassa epäsuorat tuuletusaukot. 
Yhteensopiva puolinaamarimallisten 
hengitystensuojainten ja silmälasien kanssa. 
Pehmeä TPR-kehys. 
Kehys: EN166 3 4 BT CE. 
Linssi: 2C-1.2 1 BT KN.
180APSI • 22,54 €

Mercuro CSP
EN166 FT. 5-1.4 1 FT KN
Ulkoilmaolosuhteisiin suunnitellut 
aurinkolasihenkiset suojalasit PLATINUM-
pinnoitetuilla CSP linsseillä työkäyttöön.
Ihanteellinen valinta, kun liikutaan 
sisä- ja ulkotilojen väillä. 
MERCSP • 16,09 €

Tracker suojalasit kirkas
Kattava suojaustaso mekaanisilta ja 
kemikaaliriskeiltä. Laseja voidaan käyttää 
sankamallisina ja varustettuna lisäksi 
toimitukseen kuuluvalla pääpannalla.
Kehys: EN166 3 4 BT CE. 
Linssi: 2C-1.2 1 BT KN.
TRACPSI • 17,70 €
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Silmiensuojaimet

Flash Electro -hitsausmaski
Panoraamanäkökentän tarjoava elektro-optinen 
sähköhitsausmaski automaattisesti 
tummentuvalla suodattimella. Tämä asettaa 
uuden standardin ihanteelliselle hitsausmaskille.
XXL näkökenttä 98 mm x 87 mm. 
Käyttökohteet: Pinnoitetut eletrodit, MIG / MAG, 
TIG, PLASMA, koneellinen metallin hionta.
FLASHV
233,06 €

Hitsaus

Tracker-kaasuhitsauslasit
Kattavan suojaustason tarjoavat tekniset suojalasit 
kaasuhitsaukseen, kovajuottoon, leikkaukseen ja 
töihin, joissa käytetään vastaavia tekniikoita. 
Voidaan käyttää sankamallisina, ja tarvittaessa 
toimitukseen kuuluvalla pääpannalla. 
Kehysmerkintä: Sankamallisena EN166 FT CE. 
Pääpannalla lisättynä EN166 3 4 BT CE.
DIN 1,7  • TRACWPCC2   
DIN 3  • TRACWPCC3
DIN 5  • TRACWPCC5
20,93 €

Puhdistaminen ja ylläpito

B-Clean puhdistusliina dispenser 100 kpl
Laatikko, jossa yksittäispakattuina 100 kpl kerta-
käyttöisiä esikostutettuja puhdistusliinoja suojalasien 
puhdistamiseen. Tekee suojala sien pinnoista anti-
staattiset. Soveltuu muunkin optiikan puhdistamiseen.
B100 • 12,86 €

B-Clean puhdistusasema 
suihke 0,25 l + 400 kpl liinoja
Tekee suojalasien pinnoista anti-staattiset 
(vähentäen pölyn ja lian tarttumista), 
anti-bakteeriset ja vähentää heijastumia.
B410 • 36,25 €

Huurtumisenesto
Huurtumisenestosuihke tekee pinnoista myös 
anti-staattiset vähentäen pölyn ja lian  tarttumista. 

Puhdistusasema 0,5 l + 400 kpl liinoja
Seinälle ja pöydälle. Runko muovia. 
Pitkäikäinen asema ladattavissa uudelleen 
B402 puhdistussuihkeella (EAN 3660740004330) 
B401 puhdistusliinoilla (EAN 3660740004323).  
B600 • 76,57 €

B-Clean Anti-fog kit 30 ml
Yhdistelmäpakkaus, jossa tehokas huurtumisen-
estosuihke ja kyljessä saranoidun luukun takana  
korkealuokkainen mikrokuituliina.
B200 • 13,67 €

B-Clean Anti-fog Spray 30 ml
Kompakti ja litteä suihkupullo, jota 
on helppo kuljettaa mukana.
B200P • 12,06 €

Kuljetus ja säilytys

Bagweld-kypäräpussi
Tilava kuljetus- ja suojapussi hitsausmaskille, 
kokokasvosuojaimelle tai työkypärälle. 
Mitat. n. 40 x 40 x 35 cm. Työkypärä mahtuu 
sisään kaikki lisävarusteet kiinnitettyinä. 
Suositellaan tilattavaksi KASK-kypärien ja 
Bollé Safety Sphere -kokokasvo-
suojuksien kanssa.
BAGWELD  • 14,48 €

Etuib-suojalasikotelo
Tilava puolijäykkä suojakotelo sankamallisille 
suojalaseille, aurinkolaseille ja silmälaseille. 
Vaakamalli vyölenkillä, jossa avattava nep pari. 
Päädyssä karabiinihaka, jolla kotelo voidaan  
ripustaa helposti saatavilla olevaan paikkaan.
ETUIB • 6,41 €

Kokokasvosuojaimet
Sphere kokokasvosuojus
Laajan 180 asteen katselukulman ja kattavan 
suojaavuuden tarjoava ergo nominen kokokasvosuojus. 
Suojaa mm. valokaarelta, sulalta metalliroiskeelta, 
kuumilta kappaleilta, kemikaaliroiskeilta ja 
mekaanisilta vaaroilta 190 m/s. 
Kehys: EN166 3 8 9 AT. Linssi: 2C-1.2 1 8 9 AT.
SPHERPI • 28,19 €
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Monitoimipäähineet

BUFF® Professional työpäähineet

BUFF® Professional -mallisto on katalonialaisen  
Original BUFF SA:n työpäähinemallisto, josta löytyvät 

suojaavat päähineet teollisuuden, viranomaisten, 
rakennusalan, terveydenhuollon, elintarvikealan ja 

muiden ammattilaisten tarpeisiin. 

BUFF kehitti putkimallisen päähineen vuonna 1992 ja 
on nykyään maailman johtava saumattomien 

monikäyttöpäähineiden valmistaja. 
Työmallistoon kuuluu 150 erilaista eri tarkoituksiin 

soveltuvaa päähinettä.

Fire resistant Buff®
Paloturvallinen putkimalli monipuoliseen 
 ammattikäyttöön ympäri vuoden. Suojaa päätä ja 
kaulaa liekkikosketukselta, konvektiokuumuudelta
 (ilman välittämä lämpö), säteilykuumuudelta, 
kosketuskuumuudelta, vähentää staattisen sähkön 
muodostumista, ja on maastopalovaatetus-
vaatimusten (Wildland Firefighting) mukainen.

• Forest green 101330.00  • 37,06 €
• Paris Blue 101329.00   • 37,06 €

Fire resistant Polar Buff®
Paloturvallinen ja erittäin lämmin putkimalli 
monipuoliseen ammattikäyttöön viileisiin ja 
kylmiin olosuhteisiin. Suojaa päätä ja kaulaa 
liekkikosketukselta, konvektiokuumuudelta 
(ilman välittämä lämpö), säteilykuumuudelta, 
kosketuskuumuudelta ja ehkäisee staattisen 
sähkön muodostumista.

• Blue  107659.00 • 54,80 €

Arc Protec+ FR Balaclava  Uutuus!
Valokaarisuojan tarjoava anti-staattinen kypärä-
huppu. Suojaa kasvoja, päätä ja kaulaa valokaarelta, 
liekkikosketukselta, konvektiokuumuudelta  (ilman 
välittämä lämpö), säteilykuumuudelta, hitsaus-
kipinöiltä, pieniltä sulametalliroiskeilta ja valo-
kaarelta ja on lisäksi maastopalovaatetus-
vaatimusten (Wildland Firefighting) mukainen.

• Blue 110788.799.10.00 • 43,51 €

Fire Resistant Hat  Uutuus!
Palosuojattu pipo. Kemikaaliteollisuudelle, 
petrokemian laitoksiin, rakennustyöhön, muuhun 
teollisuuskäyttöön jne. Tarpeeseen suojautua 
kuumuudelta, kipinöiltä, liekkikosketukselta 
tai räjähtäviltä aineilta. Myös työkypärän 
aluspäähineeksi. 

123647.799.10.00 • 29,80 €
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DuPontTM and Nomex® are Trademarks or 
registered Trademarks of E.I. du Pont de 

Nemours and Company used under license to 
Original Buff S.A.
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Merino Wool Thermal Hat
Erittäin lämmin ja pehmeä kaksikerroksinen
merinovillapipo, jota voidaan käyttää 
sellaisenaan tai kypärän alla. Active Fit -
muotoilun ansiosta soveltuu myös 
aktiiviseen toimintaan.
100 % merinovilla, 2 x 300 g/m2.

• Black 111537.999.10.00 
24,15 €

Monitoimipäähineet

Merino Wool Buff
Erittäin ohut putkimalli työtehtäviin
lämpimissä ja viileissä olosuhteissa. 
100 % merinovilla, 125 g/m2.
Tuubin pituus 53 cm.

• Black 108500.00
17,70 €

Merino Wool Thermal Buff
Ohut putkimalli työtehtäviin viileissä ja
kylmissä olosuhteissa. Malliston 
laajimpaan käyttölämpötila-alue. 
100 % merinovilla 300 g/m2.
Tuubin pituus 57 cm.

• Black 108503.00 
29,80 €

Merino Wool Balaclava 
Erittäin ohut. Käytettäväksi huppuna, 
kypärän alushuppuna tai paksumman 
päähineen alushuppuna. 
100 % merinovilla 125 g/m2.

• Black 111627.999.10.00
25,77 €

Thermonet Buff
Putkimallinen lämmin ja kevyt 
monitoimipäähine. Materiaali PrimaLoft 
Thermonet 225 g/m2 on 4-kertaa 
lämpimämpi kuin tavallinen mikrokuitu. 
Hydrofobinen rakenne: 
Erinomainen hengittävyys ja kosteuden-
siirtokyky pitää lämmön sisällä. 
Tuubin pituus 52 cm.

• Black 115559.999.10.00
• Yellow 115559.117.10.00
19,31 €

Polar Buff   
Putkimalli kylmiin ja erittäin kylmiin 
olosuhteisiin. Suojaa päätä ja kaulaa. 
Aurinkosuoja UPF 50. 
Tuubin kokonaispituus 73 cm, josta 
1-kerroksinen Micro Stretch -yläosa 50 cm ja 
paksumpi Primaloft fleece -alaosa 23 cm. 
Valmistettu kierrätetyistä vesipulloista.

CE EN13688/12 ja UNE-EN 14058/17.
• M05 Lumi Camo  • 121981.00
• M05 Metsä Camo  • 124060.555.10.00
• Camo orange  • 121982.00
24,15 €

Original Buff    Uutuus!
Alkuperäisen putkimallisen 
BUFF® Professional  -monikäyttöpäähineen 
täysin uusi versio. Ympärivuotiseen käyttöön. 
Joustaa neljään suuntaan tarjoten täydellisen 
käyttömukavuuden. Aurinkosuoja UPF 50.  
Materiaali kierrätetyistä vesipulloista 
valmistettu Micro Stretch. 
Tuubin pituus 50 cm.

• Metsä Camo  • 123132.845.10.00
• Bolt Steel Grey  • 119409.909.10.00
• Solid Black  • 119403.999.10.00
15,28 €

Kylmyydeltä suojaavat

Uutuus!
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Monitoimipäähineet

Windproof Hat Solid Black
Tekninen tuulenpitävä Gore Windstopper
-pipo, jota voidaan käyttää sellaisenaan tai 
kypärän alla. Rei’itetyt alueet korvien 
kohdilla parantavat kuulemista.

• S-M (53-55 cm)  • 111470.99 20.00 
• M-L (56-58 cm)  • 111470.999.25.00 
• L-XL (59-62 cm)  • 111470.999.30.00 
34,64 €

Tuulelta suojaavat

Cross Tech Balaclava
Vaativaan työkäyttöön naamiosuojaus 
tuulta vastaan. Polarfleece-kerros 
suojaa kaulaa, Gore Infinium -kalvo 
pehmeällä  alusfleecellä suojaa kasvoja.  
Thermo Fastwick tuo yläosaan lisälämpöä ja 
hengittävyyttä. Laserilla rei’itetyt alueet 
suun, nenän ja korvien kohdilla.

• S-M (53-57 cm)  • 108531.00
• L-XL (58-62 cm)  • 108532.00
36,25 €

Viilloilta ja kuumuudelta suojaavat
Cut & Fire Resistant Buff  Uutuus!
Putkimallinen erittäin joustava BUFF 
Professional monitoimipäähine palosuoja- 
sekä viiltosuojaominaisuuksilla.
Materiaali: M-Aramid Nomex 64 %, 
Dyneema 12 %, Lasi+PFTE pinnoite 8 %, 
Polyamidi 5 %, P-Aramid Kevlar 4 %, 
Elastaani 5 %, hiilikuitu P-140 3 %

CE EN ISO 13997: 2000 luokka D (20,75 N), 
EN388 luokka 5, EN1688/13, 
EN1194-5/18, ENISO11612/15. 
- Riskiluokka II henkilösuojain
 
124007.799.10.00
32,22 €

Modacryl FR

FEATURES

C A T  I I
E N  I S 0  1 3 6 8 8 / 1 3

MULTIFUNCTIONALFR

Underhelmet

FIRE 
PROTECTION

SUN
PROTECTION

E N  I S O  1 1 6 1 2 / 1 5

A 1 , B 1 , C 1 , F 1 , X , X

E N  1 1 4 9 - 5 / 0 8 * E N  I S O  2 0 4 7 1 : 2 0 1 3

ANTISTATIC
NECK

PIRATEUNDER-HELMET (HEADBAND)

HEADBANDMASK

UNDER-HELMET (PIRATE)

CAP

SAHARIANE

BALACLAVA

UNDER-HELMET (SAHARIANE)

WAYS TO WEAR BUFF® NECKWEAR
BUFF® Professional products are multifunctional and very versatile, being the 
ideal headwear accessory for wearing in a wide range of jobs and perfect for 
different climatic conditions. 

Most of the BUFF® Professional products are seamless and hem free to avoid skin 
irritation or abrasion, perfect to protect you from different types of hazards, offering 
you more than 10 different positions to wear the tubular: covering your neck or nose, 
as a headband, covering all your head protecting you from UV rays, protect you in 
extreme cold weather, or even to wear under the helmet to absorb perspiration.

FORMAS DE LLEVAR UN TUBULAR BUFF®

Los productos BUFF® Professional se caracterizan por ser multifuncionales y muy versátiles, 
convirtiéndose en el accesorio perfecto para todo tipo de trabajos adaptándose a cualquier 
condición climatológica. 

Evitando cualquier tipo de rozaduras en la piel gracias a sus costuras planas, los pro-
ductos BUFF® Professional permiten llevar el tubular en más de 10 posiciones distintas, 
adaptándose a cualquier uso: cubriendo el cuello o la nariz, en forma de cinta, cubriendo 
toda la cabeza para una mejor protección solar o para sitios de frío extremo, o incluso para 
usar debajo del casco absorbiendo mejor el sudor.

Design for workers from chemical industry, petrochemical, 
military or police officers. This multifunctional accessory 
protects from heat, flames and thermal hazards in variable 
weather conditions. It’s also available in balaclava format.

Diseñado para trabajadores de industrias químicas, 
petroquímicas, militar o policía. Este tubular multifuncional 
protege frente entornos con riesgos térmicos por quemaduras 
debido a calor y llamas en condiciones climáticas variables. 
También disponible en balaclava.

Designed for wearing under a helmet  and with a high breathability 
response, this garment is ideal for high intensity outdoor jobs during 
tropical weather or summer.
The fabric used for its production is Fastwick Extraplus that 
performs a comfort fit because its 4 way stretch property.

Diseñado para llevar debajo del casco y con una gran capacidad de 
transpiración, este accesorio de cabeza es ideal para actividades de 
alta intensidad al aire libre durante climas tropicales o verano. 
El material utilizado para su producción es el Fastwick Extraplus que 
ofrece gran comodidad al usarlo gracias a la propiedad bi-elástica.

How to wearNew Products

*

*

*

FEATURES

FASTWICK
EXTRAPLUS

SILVER
(antibacterial growth)

ODOR
RESISTANT

* E N  I S O  2 0 4 7 1 : 2 0 1 3

 
MOISTURE

MANAGEMENT
DRIES

QUICKLY

76

Auringolta suojaavat
Pack Cap
Pieneen nyrkin kokoiseen tilaan pakkautuva 
ultrakevyt tekninen lippalakki. Suunniteltu 
aktiiviseen työkäyttöön aurinkoisiin, 
lämpimiin ja kuumiin olosuhteisiin, joissa 
halutaan tehokasta kosteudensiirtoa ja suojaa 
auringon haitallisilta säteiltä. Paino 30 g.

• Solid Black  • 116069.999.10.00
• Solid Yelloe Fluor  • 116069.117.10.00
• Solid Navy  • 116069.787.10.00
24,15 €

Coolnet UV+
Neljään suuntaan joustava ohut putkimallinen 
monikäyttöpäähine. Tehokas kosteudensiirto ja 
auringonsuoja (UPF50). HeiQ Smart Temp 
-dynaaminen viilennysteknologia tarjoaa jopa 
2,5 °C viilennystä. Polygiene-hygieenisyys-
käsittely. Valmistettu kierrätetyistä 
vesipulloista.

• Blaze Orange  • 119306.204.10.00 
• Camo Black  • 119305.999.10.00
15,28 €

Underhelmet
Ohut ja elastinen kypäränaluspipo, joka  mukautuu 
pään muotojen mukaan. Erinomaiset kosteudensiirto- 
ominaisuudet. Täysin litteät saumat.  
Silver+ antibakteeriominaisuudet. 

• Musta S-M  • 120234.999.20.00  
• Musta L-XL  • 120234.999.30.00 
• Solid Fluor S-M  • 120234.117.20.00
• Solid Fluor L-XL  • 120234.117.30.00
17,70 €

Custom Buff® Professional
Monet työpäähinemal leista voit tilata yrityksenne logolla 
tai omalla kuosilla, myös valokuvan painatus onnistuu 
päähineen ympäri. Personoi omaan käyttöön tai 
jaettaviksi. Minimitilausmäärä 25 kpl.
Kysy lisää myyjältäsi. 

Tilaa Buff customoituna!

CUSTOMOINTI 

VELOITUKSETTA

yli 300 kpl  

tilauksiin!

Pimp your Buff!
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Kypärät

KASK – käyttömukavuutta!

KASK-kypärä tuntuu hyvältä päässä, koska 
se ei juurikaan tunnu. Italialaisen muotoilun huolitellut 

yksityiskohdat nostavat käyttäjäkokemuksen uudelle levelille. 
Kahdeksan kypärämallia, joista löytyy sopiva jokaiseen 

päähän ja käyttötarkoitukseen

Kask kypärämallisto 
jakautuu kahteen sarjaan:

Plasma ja Zenith

Kypärät 
sähkö-, teollisuus-, pelastus- ja 

korkeanpaikantöihin

Kypärät omalla logolla!

KASK-kypäriin voi tilata oman logon 
joko tarrana tai painettuna.

Tarramerkinnän minimitilausmäärä 24 kpl, 
painatuksen 50 kpl. 

500 kpl tilauksille on mahdollisuus tilata oma väri.
Kysy lisää myyjältäsi!

Pääpointit

• Kypärät ovat kevyitä.

• Modernin sisäosan ansiosta paino jakautuu 
  tasaisesti käyttäjän päähän.

• Monta erilaista silmiensuojainta helposti 
  liitettävissä kypärään.

• Plasma mallistossa tuuletusaukot 
  suojattu metalliverkolla.

• Kiinnityspisteet kuulosuojaimille. 
  (Plasma malleihin adapterilla WAC00003-)

• Pehmusteet pestävissä ja vaihdettavissa helposti.

• Otsavalaisinkiinnikkeet vakiona.

• 10 vuoden maksimielinikä.

EN 397 • EN 50365 • EN 14052 • EN 12492
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Kypärät / Zenith

Zenith Air HI VIZ
Tehdasasennetuilla havaittavuutta 
parantavilla heijastintarroilla, sekä 
jälkihohteisilla otsavalaisinklipseillä. 

WHE00041-201  Valkoinen • 
WHE00041-221  Keltainen Fluor 
104 €

Zenith HI VIZ
Tehdasasennetuilla havaittavuutta 
parantavilla heijastintarroilla, sekä 
jälkihohteisilla otsavalaisinklipseillä. 

WHE00025-201  Valkoinen 
WHE00025-221  Keltainen Fluor •
104 €

Zenith
Umpimallinen työkypärä monipistehihnastolla,
Erinomaisen istuvuuden, käyttömukavuuden 
ja helpon lisävarusteliitettävyyden tarjoava 
ergonominen malli, jonka säätäminen onnistuu 
yhdellä kädellä. Merkintätarra nimelle ja 
puhelinnumerolle. Soveltuu myös sähkötöihin. 
Paino 400 g. EN 397, EN 50365

WHE00024-201  Valkoinen • 
WHE00024-202  Keltainen 
WHE00024-203  Oranssi 
WHE00024-204  Punainen 
WHE00024-205  Vihreä 
WHE00024-208  Sininen 
WHE00024-210  Musta
88,67 €

Zenith Air
Tuuletusaukollinen työkypärä, 
monipistehihnastolla. Ilmakanavat kennon ja 
kuoren välissä yhdistettyinä sivuilla ja takana 
sijaitseviin 8 tuuletusreikään parantavat 
käyttömukavuutta. Merkintätarra nimelle ja 
puhelinnumerolle. Suunniteltu teollisuuteen, 
rakennusalalle, pelastuskäyttöön, jne. Soveltuu 
sykettäkin nostattaviin töihin joissa tulee kuuma. 
Paino 400g. EN 397

WHE00040-201  Valkoinen
WHE00040-202  Keltainen
WHE00040-203  Oranssi •
WHE00040-204  Punainen
WHE00040-208  Sininen
WHE00040-210  Musta
88,67 €

Zenith XL HI VIZ
Tehdasasennetuilla havaittavuutta 
parantavilla heijastintarroilla, sekä 
jälkihohteisilla otsavalaisinklipseillä.

WHE00062-201  Valkoinen
WHE00062-221  Keltainen Fluor •
104 €

Zenith EN397, EN50365 – myös sähkötöihin

Zenith XL Air HI VIZ
Tehdasasennetuilla havaittavuutta 
parantavilla heijastintarroilla, sekä 
jälkihohteisilla otsavalaisinklipseillä.

WHE00064-201  Valkoinen •
WHE00064-221  Keltainen Fluor
104 €

Zenith XL Air
Tuuletusaukollinen työkypärä, monipistehihnastolla. 
Ilmakanavat kennon ja kuoren välissä yhdistettyinä 
sivuilla ja takana sijaitseviin 8 tuuletusreikään. 
Soveltuu yli 58 cm pään ympärysmitalle, mitoitus 
säädettävissä lisäksi korkeuden ja niskaosan kulman 
osalta. Ylämittaa ei ole määritetty, koska pään 
muoto vaikuttaa kokonaisistuvuuteen. Mitoitus 
on laajempi kuin vakiomallissa, jossa se loppuu 
63 cm kohdalla. Myös leukahihna on pidempi. 
Merkintätarra nimelle ja puhelinnumerolle. 
Suunniteltu teollisuuteen, rakennusalalle, 
pelastuskäyttöön, jne. 
Soveltuu töihin, joissa tulee kuuma. Paino 400g. 

WHE00063-201  Valkoinen
WHE00063-202  Keltainen •
88,67 €

Zenith Air EN397 – teollisuustöihin

Zenith XL  
Umpimallinen työkypärä, monipistehihnastolla. 
Soveltuu yli 58 cm pään ympärysmitalle, ja 
mitoitus säädettävissä lisäksi korkeuden ja 
niskaosan kulman osalta. Käytännössä ylämittaa 
ei ole määritetty, koska pään muoto vaikuttaa 
kokonaisistuvuuteen, mutta mitoitus on 
laajempi kuin vakiomallissa, jossa se loppuu 
63 cm kohdalla. Myös leukahihna on pidempi. 
Merkintätarra nimelle ja puhelinnumerolle. 
Soveltuu myös sähkötöihin. Paino 400 g. 

WHE00050-201  Valkoinen
WHE00050-202  Keltainen •
WHE00050-208  Sininen
88,67 €
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Zenith PL
Tuuletusaukollinen työkypärä, 
monipistehihnastolla. Suunniteltu 
putoamisvaarallisissa olosuhteissa liikkumiseen 
ja työskentelyyn teollisuudessa, rakennusalalla, 
pelastustoiminnassa, lumenpudotuksessa jne. 
Soveltuu sykettäkin nostattaviin töihin joissa 
tulee kuuma. Ilmakanavat kennon ja kuoren 
välissä yhdistettyinä sivuilla ja takana sijaitseviin 
8 tuuletusreikään parantavat käyttömukavuutta. 
Merkintätarra nimelle ja puhelinnumerolle. 
Paino 400g. EN 12492

WHE00027-201  Valkoinen
WHE00027-202  Keltainen
WHE00027-203  Oranssi
WHE00027-204  Punainen •
WHE00027-210  Musta
88,67 €

Zenith PL HI VIZ
Tuuletusaukollinen työkypärä, 
monipistehihnastolla ja 
tehdasasennetuilla heijastintarroilla, 
sekä jälkihohteisilla otsavalaisinklipseillä.
 
WHE00028-201  Valkoinen
WHE00028-202  Keltainen Fluor •
104 €

Kypärät / Zenith

Zenith PL Combo
Yhdistelmäpakkaus: Kask Zenith PL HI VIZ 
tuuletettu työkypärä, matalaprofiiliset 
SC2 kuulosuojaimet, Zen MM Visor Kit- 
metalliverkkovisiiripakkaus pikakiinnittimillä, 
sekä Zen FF Visor Peak -lippa. Metsurikäyttöön, 
metsä- ja puuteollisuuteen, arboristeille jne. 

WHE00029-203  Oranssi •
200 €

Zen Visor Kit, visiiri & kiinnike -setti
Valmis setti, jossa mukana silmiensuojain 
sekä pikakiinnikepari (WAC00009-) 
silmiensuojaimelle. Panoraamanäkymä ja 
optisesti korkealuokkainen, myös omien 
silmälasien päälle. Visiirin EasyClick-kiinnitys ja 
irroitaminen onnistuu nopeasti ilman työkaluja.
 
WKI00002- Kirkas
EN166 1 2C-1,2 BT N, EN170 • 52,38 €

WKI00003- Full Face 
EN166 1 2C-1,2 BT N 9, EN170 • 80,60 €

WKI00005-  Metalliverkkovisiiri
EN1731 S • 68,51 €

Zen Visor 
Silmiensuojain kiinnitettäväksi Kask Zenith -työkypärädaptereihin. 
Pikakiinnitysdapterit kehyksen kiinnittämiseksi kypärään tulee 
tilata erikseen tuotekoodilla WAC00009- 

ZEN VISOR KIRKAS 2C-1,2

ZEN VISOR  SILVER MIRROR TUMMENNUS 5-2,5
- Optimaalinen yleiseen ulkoilmakäyttöön, 
   kun ei työskennellä kaikkein kirkkaimmissa 
   olosuhteissa ja halutaan tarkkuutta työhön 
- Tarjoaa suojaa auringon säteilyltä, mutta ei 
   vähennä liikaa valon määrää, joten ei 
   heikennä työn turvallisuutta 

ZEN VISOR KEVYT SMOKE-SÄVYTYS 5-1,4 
- Suositeltava valinta sisä- ja ulkotilojen välillä liikuttaessa 
- Tarjoaa suojaa auringon säteilyltä, mutta ei vähennä 
   liikaa valon määrää, joten ei heikennä työn turvallisuutta 
- Toiminnallinen tummennustaso myös 
   auringonnousun ja auringonlaskun aikaan
 
WVI00007-500  • Kirkas  • 44,31 €
WVI00007-520  • Mirror  • 64,47 €
WVI00007-510  • Smoke  • 52,38 €
WAC00009-  • Kiinnike  • 13,67 €

Zenith PL EN12492 – myös korkeapaikantöihin Silmiensuojaimet kaikkiin Zenith-kypäriin

Arc Flash Visor Luokka 1 <4kA
Valokaarisuojan tarjoava kirkas kokokasvosuojain 
Kask Zenith -kypärään. Suojaa silmiä ja kasvoja 
valokaariluokka 1 mukaisesti oikosulun 
aiheuttamalta <4 kA valokaarelta, sekä 
mekaanisilta vaaroilta ja nestemäisiltä roiskeilta.  
CE EN 166 luokka 1 tyyppi B 8-1-0 3 standardin vaatimukset. 
EN 170 2C-1.2. GS-ET-29 Luokka 1. 
WLBP saksalaisen BGI/GUV-I 5188 mukaisesti: 168 kJ

WVI00014-   • 61,80 €
WVI00015- Luokka 2 <7kA  • 189,97 €

KASK-silmiensuojaimet 
pikakiinnityksellä 
ilman työkaluja!
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Kypärät / Plasma

Plasma kuulosuojainadapterit
Bajonettikiinnitteinen kuulosuojainadapteripari Kask 
Plasma-sarjan työkypäriin. Tämän avulla Kask SC1, SC2, 
SC3 sekä kaikki Sordin kypäräkiinnitteiset passiivi- ja 
aktiivikuulosuojaimet 01 adapterilla voidaan kiinnittää 
kypärään. Vastaava rakenne kuin P3E adaptereissa. 
Toimitus sisältää kiinnitysruuvit. 

WAC00003- 
9,64 €

Plasma V2 Plus visor
Kevyt silmiensuojain ja työkaluvapaasti käytettävät 
kiinnikeruuvit suojaimen kiinnittämiseksi Kask Plasma 
-sarjan työkypäriin. Panoraamanäkymän tarjoava malli on 
suunniteltu käytettäväksi myös omien silmälasien päällä. 
Täyttää CE EN 166 luokka 1 BT K N, EN 170, EN 14458 ja 
ANSI Z87.1 standardien vaatimukset. Ulkopuolella 
luokka K naarmuuntumisenestopinnoite ja sisäpuolella 
luokka N huurtumisenestopinnoite. Suojaa silmiä 
haitalliselta UV-säteilyltä, keskienergisiltä mekaanisilta 
vaaroilta (6mm, 0.86 g metallikuula 120 m/s), 
myös äärimmäisissä lämpötiloissa. 
 
WVI00018-500  Kirkas   • 47,54 €
WVI00018-510  Smoke   • 56,41 €
WVI00018-520  Silver Mirror  • 68,51 €

Plasma Full Face visor
Kevyt kokokasvosuojain ja työkaluvapaasti 
käytettävät kiinnikeruuvit suojaimen 
kiinnittämiseksi Kask Plasma -sarjan 
työkypäriin. Panoraamanäkymän tarjoava 
malli on suunniteltu käytettäväksi myös 
omien silmälasien päällä. Täyttää CE EN 166 luokka 
2 BT KN standardin vaatimukset: Ulkopuolella 
luokka K naarmuuntumisenestopinnoite ja sisäpuolella 
luokka N huurtumisenestopinnoite. Optinen luokka 2: 
Soveltuu satunnaiseen käyttöön. Suojaa silmiä ja kasvoja 
keskienergisiltä mekaanisilta vaaroilta (6mm, 0.86 g 
metallikuula 120 m/s), myös äärimmäisissä lämpötiloissa.

WVI00003-500  Kirkas     • 56,41€
WVI00003-510  Smoke     • 60,44 €
WVI00003-520  Silver Mirror  • 72,54 €

KASK kuulosuojaimet KASK-kypäriin
Kaikkien Kask työkypärien kanssa 
yhteensopiviksi sertifioidut dielectric 
kuulosuojaimet. Soveltuvat myös muihin 
kypäriin missä on vastaavalaiset  Tyyppi 01 tai 
P3E sivulovet. Helppo kiinnittää sekä irrottaa 
työkaluvapaasti kaikista Kask kypäristä.

WHP00004- Vihreä • 32,22 €
WHP00005- Keltainen • 38,67 € •
WHP00006- Oranssi • 43,51 €

Kuulosuojaimet

Superplasma PL
Ilmastoitu työkypärä, monipistehihnastolla. 
10 tuuletusaukkoa edessä, sivuilla ja takana. 
Tuuletusaukoissa alumiininen AirGrid verkko, jonka 
tiheä rakenne estää mm. lumen, lian ja pölyn 
tunkeutumisen kypärän sisään. Sisäosan kennorakenne 
tarjoaa hihnarakenteisia kypäriä paremmat 
iskunvaimennusominaisuudet. Ilmakanavat kennon 
ja kuoren välissä parantavat käyttömukavuutta. 
Kypärään voidaan kiinnittää useita erilaisia silmien- ja 
kasvojensuojaimia. Integroidut, helppokäyttöiset 
kiinnikkeet otsavalaisimen kiinnittämiseksi otsapannalla. 
Edessä pidike pitää valaisimen oikealla paikallaan. 
Kuulosuojainadapterit kiinnitettävissä sivuille. 
Paino 420 g. EN 12492

AHE00005-201  Valkoinen
AHE00005-202  Keltainen
AHE00005-203  Oranssi
AHE00005-204  Punainen
AHE00005-208  Sininen
AHE00005-209  Tummanharmaa •
AHE00005-210  Musta
80,60 €

Plasma AQ
Erittäin kevyt, vain 390 g painava tuuletettu työkypärä 
monipistehihnastolla. Suunniteltu teollisuuteen, 
rakennusalalle, jne. Soveltuu myös ahtaisiin tiloihin, 
asfalttitöihin sekä töihin, joissa tulee kuuma. 
Yhteensä 10 tuuletusaukkoa edessä, sivuilla ja 
takana. Tuuletusaukoissa alumiininen AirGrid verkko, 
jonka tiheä rakenne estää mm. lumen, lian ja pölyn 
tunkeutumisen kypärän sisään. 

WHE00008-201  Valkoinen
WHE00008-202  Keltainen
WHE00008-203  Oranssi •
WHE00008-204  Punainen
WHE00008-208  Sininen
WHE00008-210  Musta
72,54 €

Plasma EN397 teollisuustöihin

Plasma EN12492 myös korkeanpaikantöihin

Silmiensuojaimet 
kaikkiin Plasma-kypäriin
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left/RIGHT WW Dual Helmet Mount 
Bluetoothilla, mikrofonipuomilla ja 
FM radiolla varustetut tasorajoitteiset kuulevat 
kupukuulonsuojaimet. CutOff.
SNR 28 dB. H = 29, M 23, L = 17. CE EN 352.
54500-04 • 479 €

Kuulosuojaimet

Sordin-kuulosuojaimet sopivat KASK-kypäriin

left/RIGHT CutOff LED 1,2,14
Tasorajoitteiset kuulevat kupukuulonsuojaimet. 
AUX-input liitin kuvun kyljessä on korvattu 
vihreällä LEDillä, jonka vilkku ilmoittaa 
käyttäjän sijainnin hämärässä. CutOff.
SNR 27 dB. H = 31, M 24, L = 16. 
Kupujen materiaali ABS. CE EN 352.
52500-04 • 192 €

left/RIGHT CutOff LED Headband
Sankamalli
52000-04 • 190 €

left/RIGHT FM Pro adapt.1,2,14 
Ammattilaistason FM radiolla varustetut 
kupukuulonsuojaimet. AUX 3,5 mm 
sisääntulo esim. viestintää, radiopuhelinta, 
matkapuhelinta, MP3 soitinta tai radiota varten. 
SNR 27 dB. H = 31, M 24, L = 16. Kupujen 
materiaali ABS. CE EN 352.
50500-04 • 149 €

• left/RIGHT -kupit ovat muotoiltu erikseen oikealle ja vasemmalle korvalle
• Kypäräkiinnitysadapterit 01, 02 ja 14. 
• Pitää kaiuttimien äänenvoimakkuuden alle 82 dB.
• Tasorajoitteinen CutOff-elektroniikka, joka leikkaa yli 82 dB 
  haitalliset äänet turvalliselle tasolle ja vahvistaa ympäristön äänet. 
• 2 x AA (LR06) sormiparistot, kesto jopa 1000 tuntia. 

left/RIGHT WW Dual Headband
Sankamalli
54000-04 • 479 €

left/RIGHT CutOff Pro 1,2,14
Tasorajoitteiset kuulevat kupukuulonsuojaimet. 
AUX 3,5 mm sisääntulo esim. viestintää, 
radiopuhelinta, matkapuhelinta, 
MP3 soitinta tai radiota varten. CutOff.
SNR 27 dB. H = 31, M 24, L = 16. 
Kupujen materiaali ABS. CE EN 352.
51500-04 • 173 €

Left/RIGHT CutOff LED Headband
Sankamalli
51000-04 • 168 €

left/RIGHT FM Pro Headband
Sankamalli
50000-04 • 153 €

left/RIGHT Low adapter01
Kypäräkiinnitteiset adapter 01 -sovittimilla 
varustetut kuulosuojaimet.
Portaattomasti liukuva pituuden säätö. 
Kestävä rakenne. Pehmeät ja helposti 
vaihdettavat tiivisterenkaat. Paino vain 212 g. 
CE EN 352. Suorituskyky/vaimennusarvot: 
SNR 25 dB. H=27, M=22, L=15.
61501-05 • 23,35 €

left/RIGHT Low Headband, Paino vain 190 g. CE EN 352.
Pääalueen ilmavaksi jättävä pääpanta. 
Suorituskyky/vaimennusarvot: SNR 24 dB. H=27, M=22, L=14.
61000-05 • 22,54 €

Passiiviset kuulosuojaimet

Seal kuulosuojain adapter01, CE EN 352.
Sähkötöihin suunniteltu di-electric rakenne. 
TPE (Thermo Plastic Elastomer) pehmusteet. 
Vaimentaa laaja-alaisesti erilaisia taajuuksia. 
Suorituskyky/vaimennusarvot: 
SNR 28 dB. H=31, M=25, L=20.
15010-S • 28,99 €

Seal Headband kuulosuojain,  CE EN 352-2.
Sankamalli
Suorituskyky/vaimennusarvot: SNR 30 dB. H=32, M=27, L=21.
25010-S • 26,57 €

XLS kuulosuojain adapter01,  CE EN 352-1. 
Kypäräkiinnitteiset, adapter 01 sovittimilla 
varustetut low-vaimennustason 
kuppikuulosuojaimet.  
Suorituskyky/vaimennusarvot: 
SNR 27 dB. H=31, M=25, L=18.
14010-S • 14,48 €

XLS Headband kuulosuojan, CE EN 352-1.
Sankamalli. Leveä Sure-Grip pääpanta. Portaaton korkeuden säätö. 
Suorituskyky/vaimennusarvot: 
SNR 25 dB. H=27, M=22, L=15.
24010-S • 12,86 €

Elektroniset kypäräkiinnitteiset kuulosuojaimet

left/RIGHT Medium adapter01, Paino 254 g. CE EN 352. 
Suorituskyky/vaimennusarvot: SNR 28 dB. H=29, M=25, L=17.
62501-05 • 24,96 €
left/RIGHT Medium Headband, Paino 232 g. CE EN 352. 
Suorituskyky/vaimennusarvot: SNR 28 dB. H=32, M=26, L=17.
62000-05 • 24,15 €

left/RIGHT High adapter01, Paino 336 g. CE EN 352. 
Suorituskyky/vaimennusarvot: SNR 31 dB. H=32, M=28, L=21.
63501-05 • 28,19 €
left/RIGHT High Headband, Paino 313 g. CE EN 352. 
Suorituskyky/vaimennusarvot: SNR 33 dB. H=33, M=31, L=23.
63000-05 • 27,37 €
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Otsavalaisimet

We are the Light!

Saksalainen Lupine on kehittänyt ja valmistanut LED-valaisimia 
yli neljännesvuosisadan. Lupine-tuotteet kestävät iskuja, 
kuumuutta, mutaa, vettä – kaikkea sitä, mitä kohtaavat 

ihmiset, jotka liikkuvat lujaa tai työskentelevät ääriolosuhteissa. 
Materiaali- ja valmistusvirhetakuu kaksi vuotta.

Penta 1000 lm   Uutuus!
Ladattava, pienikokoinen ja kevyt täysalumiininen 
LED otsavalaisin, integroitu akku valaisimen 
etuosassa. Nopea USB-C-lataus. Voidaan käyttää 
päässä tai kypärässä otsapannalla, tai lisävarusteena 
saatavalla kypäräkiinnikelevyllä. Monikeilainen 
valkoinen valo ja hämäränäön säilyttävä ja häikäisyä 
ehkäisevä punainen valo. Li-ion akun kapasiteetti 
1800 mAh. Vesitiivis. Iskunkestävä: CNC koneistettu 
alumiiniruko on suuniteltu kestämään lähes mitä 
tahansa. Kokonaispaino n. 105 g.
i0750
152 €

Otsavalaisimet

Neo X2SC 900 lm
Kevyt ladattava otsavalaisin, joka pysyy hyvin päässä. 
Miellyttävän tasainen valokeila. 4 valovoimakkuutta 
näppärästi yhdellä napilla. Hämäränäkö säilyy 
punaisen valon ansiosta. SmartCore-akussa on 
varausilmaisin äänimerkillä ja merkkivaloilla, jotka 
toimivat myös takavalona. Pakkauksen mukana 
toimitetaan diffuusorikansi tasaisen lähivalokeilan 
tuottamiseksi.
i0850-002
209 €

Piko X4 SC 1900 lm
Lupine Piko on suorituskykyinen monikeilainen 
otsavalaisin, joka tarjoaa 1900 lumenin valovirran 
poikkeuksellisen pienessä koossa. Kaksi erilaista 
valokeilaa: Kauas näyttävä voimakas kohdevalo 
tuplavaloumpiolla, sekä lähivalaisuun tarkoitettu 
lämmintä valkoista valoa tuottava tasainen hajavalo. 
Valaisimen mukana Lupine SmartCore-akku 
FastClick-kiinnikkeisiin. 
i4150-202
298 €

Blika X4SC 2100 lm
Otsavalaisin vaativalle käyttäjälle. 
2100 lm:n valovirta ja 290m:n valon 
kantama. Edistyksellinen tekniikka näkyy 
käyttäjälle hyvänä suorituskykynä ja 
helppokäyttöisyytenä. Iso virtakytkin toimii 
myös hanskat kädessä. Kauko- ja lähivalon 
lisäksi sekä punainen että vihreä valo. 
FrontClick-järjestelmä, valaisinosan voi 
helposti irrottaa kypärästä tai otsapannasta. 
Valaisimen mukana Lupine SmartCore-akku 
FastClick-kiinnikkeisiin. 
i0150-102
346 €

Betty RX7 5000 lm
5000 Lumenia valovirtaa ammattilaiselle. 
6,9 Ah akku. Bluetooth-kaukosäädin. Asetuksia 
voi muuttaa mieleisekseen Lupine Light Control-
kännykkäsovelluksella. SmartCore-akussa 
varausilmaisin äänimerkillä ja merkkivaloilla. 
Mukana tulevalla jatkojohdolla akun saa helposti 
siirrettyä reppuun tai taskuun. 
i1850-002
725 €

FrontClick Helmet Mount Set
Kiinnikepakkaus Lupine Neo, Piko, Blika ja 
Alpha-valaisimien kiinnittämiseksi kypärän 
etuosaan FrontClick-pikakiinnikkeellä 
ilman otsapantaa. Kiinnikelevy kiinnitetään 
kypärään toimitukseen sisältyvällä 
kaksipuoleisella teipillä. Valaisin on helppo ja 
nopea napsauttaa kiinnikkeeseen ja siitä irti. 
Lupine FrontClick Helmet Mount i1082 on 
suositeltava valinta KASK-työkypäriin visiirien 
kanssa käytettäväksi silloin kun halutaan 
samaan aikaan nostaa visiiriä ylös ja alas sekä 
käyttää kypärävalaisinta. 
i1082
7,98 €

FastClick Duallock akkupidike
Kiinnikepakkaus Lupine FastClick- 
otsavalaisinakun kiinnittämiseksi kypärän 
takaosaan. Mahdollistaa akun käyttämisen 
kypärässä ilman otsapantaa. Tarranauhapala 
kiinnitetään integroidulla kaksipuoleisella 
teipillä kypärään ja pidike painetaan siihen 
kiinni. Asentamisen jälkeen pidike on helposti 
irrotettavissa kypärästä ja kiinnitettävissä 
uudelleen.
i920
12,82 €

Kiinnikkeet
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Piko TL MiniMax 1500 lm
Ladattava käsivalaisin, joka tarjoaa runsaasti 
ominaisuuksia ja 1500 lumenin valovirran. 
Käyttökytkin on kookas ja helppokäyttöinen. 
Toimitukseen sisältyy 2 Ah:n akku.
Paloajat: 
1500 lm 1 h 
800 lm  1 h 45 min 
650 lm  2 h 20 min 
360 lm 4 h 45 min 
40 lm 47 h 
Valonkantama: max. 200 m 
Paino: 145 g  
Mitat: 80 x 42 x 24 mm 
i1276
273 €

Betty TL2 Pro käsival. 5000 lm
Ladattava käsivalaisin ammattilaisille. 
5000 lm valovirta, 380 m valon kantama ja 
huippuluokan optinen laatu. Poikkeuksellisen 
paksu anodisointi (100 mikrometriä) ja AF-
pinnoitettu linssi suojaavat valaisinta lialta, 
kolhuilta ja vedeltä. 
Lataustilan merkkivalo. OCT (Orbital 
Charging Technology) lataustelineen avulla 
Betty 2TL Pro on aina käyttövalmis, ja 
merkkivalo auttaa pimeässä löytämistä. 
Laturi voidaan kytkeä normaaliin 240 V 
verkkovirtaan tai 12 V tupakansytyttimeen, 
sekä suoraan 12-24 V järjestelmiin.
i1970
773 €

Käsivalaisimet

USB One virtapankkisovitin
Adapteri muuttaa Lupine-akun virtapankiksi. 
Voit ladata kännykän, tabletin tai minkä 
tahansa USB-laitteen suoraan Lupine-akusta.  
Input: 5,8 V - 8,4 V 
Output: 5 V 
Latausvirta: 1500 mA 
i444
16,05 €

USB Two virtajohto USB C
USB-C laitteisiin sopiva adapteri, jolla 
saa virtaa ulos samalla kun käyttää 
Lupine-valaisinta. Mainio tarvike, 
esimerkiksi kännykän lataamiseen samalla 
kun käyttää valaisinta.  
Lupine-akun jännite 7,2-14,4V  
ulostulo: 5V 1,5A 
Pakkauksen sisältö: 
- Adapteri 15cm kiinteällä johdolla  
- Tarranauha
i441
32,18 €

Käsivalaisimet

Maglite – maailman suurin 
käsivalaisimien valmistaja

Mag Instrument on kalifornialainen perheyritys, joka 
kehittää käsivalaisimiin jatkuvasti uutta teknologiaa. Maglite-
valaisimille on Suomessa ilmainen takuuhuoltopalvelu ja sekä 

10 vuoden materiaali- ja valmistusvirhetakuu. 

Mini Maglite AAA LED
Pieni ja kevyt LED-teknikkovalaisin 99 metrin 
valonkantamalla! Yleiskäyttöön. Avattavissa 
yleisvalokynttiläksi. Sis. 2xAAA paristot ja 
käytännöllinen klipsi, jolla kiinnitys taskuun 
tai työkalupakkiin. 100 lm. 12 cm, 49 g. 
Takuu 10 vuotta. 
SP32016L • Musta
SP32116L • Sininen
30,60 €

XL 50 LED 3AAA -käsivalaisin
Pisimmälle näyttävä pieni Maglite. 
Helppokäyttöinen ja käytännöllisen kokoinen 
käsivalaisin, jota on helppo kuljettaa mukana.  
Elektroninen on-off-kantakytkin, josta voi 
painalluksilla valita 100 % voimakkuuden, 
25 % energiansäästötason tai huomiovilkun. 
Säädettävä valokeila, joka näyttää 
samanaikaisesti kauas ja tekee lähelle leveän 
valokeilan. Pituus 12 cm. 3xAAA paristot sis. 
Takuu 10 v.
XL50-S3016 • Musta
58,83 €

Maglite LED ladattava
Ladattava, kevyt, kompakti ja erittäin suorituskykyinen käsivalaisin: 
valovirta 1082 lumenia. Säädettävä valokeila. Käyttöliittymä, jolla 
voi määrittää valaisimen käyttötarkoituk sen: 1. General-yleiskäyttö, 
2. Outdoor-ulkoilmakäyttö, 3. Law enforce ment -poliisikäyttö 
4. Tactical-sotilaskäyttö. Patentoidun uudenlaisen lämmönsiirron 
ansiosta käyttäjä saa tästä valaisimesta enemmän irti kuin 
perinteisellä LED-teknologialla varustetuista valaisimista. 
Pituus 27 cm. Toimitus sisältää: valaisin, LiFePO4-akku, 
12V tup. syt. latausjohto, 230V-verkkolaturi ja lata usteline. 
Takuu: Valaisin 10 vuotta, akku 1 vuosi.
ML150LR-4019C • Musta
192 €
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Hengityssuojaimet

GVS Filter Technology on maailman johtavia mikrosuodattimien 
ja  -laitteiden valmistajia. GVS-hengityssuojaimia on saatavissa 

puolinaamarimallisina,  integroituina kokonaisuuksia 
silmiensuojainten kanssa, sekä suodattavina naamarimalleina. 

Elipse® P3 R D puolinaamari
Käyttövalmis hengityksensuojain vaihdettavalla ja 
uudelleenkäytettävällä HESPA®-hiukkas-suodatinparilla.  
Yksi pienikokoisimpia, kevyimpiä, pienimmän 
hengitysvastuksen tarjoavia ja tehokkaimpia 
puolinaamareita. Matala profiili tarjoaa laajan 
näkökentän, yhteensopivuus on erinomainen muiden 
suojainten kanssa. Kokonaispaino vain 132 g.

Hajuja eliminoivalla  Nuisance Odour suodatinparilla: 
(suositeltava esim. hitsaukseen):
S-M: SPR337 • M-L: SPR502 • 28,99 €

Elipse® P3 Mask Carry Case, kuljetuskotelo
Vyölle, jotta suojain kulkee helposti mukana.  
Molemmille P3 malleille.

SPM001 • 12,06 €

Elipse® P3 R D, vaihtosuodatinpari
HESPA® hiukkassuodattimet Elipse® Low 
Profile-sarjan kaikkiin hiukkasmaskeihin. 
Uudelleenkäytettävä. Erittäin pieni hengitysvastus. 
Paino vain 39 g/pari.

Hajuja eliminoiva Nuisance Odour suodatin:
SPR336 • 12,86 €

Elipse® Integra P3 R D, puolinaamari
Hengityksensuojain integroidulla tuuletetulla 
silmiensuojaimella ja vaihdettavalla ja uudelleen-
käytettävällä HESPA® hiukkassuodatinparilla. Kevyt 
ja helppokäyttöinen. Yhteensopiva muiden suojainten 
kanssa. Linssi sisäpuolelta huurtumisen esto- (luokka N) 
ja ulkopuolelta naarmuuntumisenestopinnoitettu 
(luokka K). Kokonaispaino vain 209 g.

Hajuja eliminoivalla Nuisance Odour suodatinparilla:
S-M: SPR404 • M-L: SPR405 • 64,48 €

• Innovatiivinen design
• Toimitus käyttövalmiina
• Keveys, kompakti koko 
• Hypoallergeeniset materiaalit
• HESPA®-suodatus
• Alhainen hengitysvastus
• Yhteensopivuus silmiensuojainten, 
kuulosuojainten ja työkypä rien kanssa. 

Elipse® A1P3 R D puolinaamari
Käyttövalmis hengityksensuojain vaihdettavalla ja 
uudelleenkäytettävällä yhdistelmäsuodatinparilla, joka 
suodattaa orgaanisia kaasuja 1000 ppm (=1000 ml/m3) 
asti ja hiukkasia. Suositeltava esim. maalaamiseen. 
Yksi pienikokoisimpia, kevyimpiä ja pienimmän 
hengitysvastuksen tarjoavia yhdistelmäpuolinaamareita 
markkinoilla.  Matala profiili tarjoaa laajan näkökentän, ja 
muotoilun ansiosta yhteensopivuus on erinomainen muiden 
suojainten kanssa. Kokonaispaino vain 254 g.

S-M: SPR338 • M-L: SPR503 • 37,06 €

Elipse® Integra A1P3 R D puolinaamari
Käyttövalmis hengityksensuojain integroidulla  
tuuletetulla silmiensuojaimella ja vaihdettavalla ja 
uudelleenkäytettävällä yhdistelmäsuodatinparilla, joka 
suodattaa orgaanisia kaasuja 1000 ppm (=1000 ml/m3) 
asti ja hiukkasia. Suositeltava esim. maalaamiseen. 
Kevyt ja helppokäyttöinen. Muotoilun ansiosta 
yhteensopivuus on erinomainen muiden suojainten 
kanssa. Linssi sisäpuolelta  huurtumisenestopinnoitettu 
(luokka N) ja ulkopuolelta naarmuuntumisenestopinnoitettu 
(luokka K). Kokonaispaino vain 324 g.

S-M: SPR444 • M-L: SPR401 • 72,54 €

Elipse® A1P3 R D vaihtosuodatinpari
Orgaanisilta kaasuilta ja hiukkasilta 
suodattavat Elipse® Low Profile -sarjan 
kaikkiin yhdistelmäsuodatinmaskeihin. 
Uudelleenkäytettävä. Erittäin pieni 
hengitysvastus. Paino vain 83 g/kpl.

SPR341 • 20,12 €

Elipse® Low Profile Case kuljetuskotelo
Vyölle, jotta suojain kulkee helposti mukana. 
Low Profile sarjan yhdistelmänaamareille, 
joissa ei ole integroitua silmiensuojainta.

SPM008 • 12,06 €

Low Profile -sarja hiukkassuodattimilla Low Profile -sarja yhdistelmäsuodattimilla
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Hengityssuojaimet

Elipse® A2P3 R D puolinaamari
Käyttövalmis erittäin tehokas hengityksensuojain 
vaihdettavalla ja uudelleenkäytettävällä 
yhdistelmäsuodatinparilla, joka suodattaa 
orgaanisia kaasuja 5000 ppm (=5000 ml/m3) 
asti ja hiukkasia. Suunniteltu toimimaan myös 
äärimmäisissä lämpötiloissa. P3 hiukkassuodatinosa 
vaihdettavissa erikseen. Kokonaispaino 370 g.

S-M: SPR495 • M-L: SPR496 • 42,70 €

High Performance -sarja yhdistelmäsuodattimilla

Elipse® Integra A2P3 R D puolinaamari
Käyttövalmis erittäin tehokas hengityksensuojain 
integroidulla tuuletetulla silmiensuojaimella 
ja vaihdettavalla ja uudelleenkäytettävällä 
yhdistelmäsuodatinparilla, joka suodattaa 
orgaanisia kaasuja 5000 ppm (=5000 ml/m3) 
asti ja hiukkasia. Suunniteltu toimimaan myös 
äärimmäisissä lämpötiloissa. Linssi sisäpuolelta 
huurtumisenestopinnoitettu (luokka N) ja 
ulkopuolelta naarmuuntumisenestopinnoitettu 
(luokka K). P3 HESPA® hiukkassuodatinosa 
vaihdettavissa erikseen. Kokonaispaino 439 g.

S-M: SPR536 • M-L: SPR537 • 80,60 €

Elipse® A2P3 R D vaihtosuodatinpari
Orgaanisilta kaasuilta ja hiukkasilta 
suodattavat Elipse® High Performance 
-sarjan kaikkiin yhdistelmäsuodatinmaskeihin. 
Uudelleenkäytettävä. Erittäin pieni hengitysvastus. 

SPR497 • 21,73 €

GVS-hengityssuojaimet
toimitetaan käyttövalmiina

Elipse® ABEK1P3 R D puolinaamari
Käyttövalmis tehokas hengityksensuojain 
vaihdettavalla ja uudelleenkäytettävällä 
yhdistelmäsuodatinparilla, joka suodattaa orgaanisia 
kaasuja, epäorgaanisia kaasuja, rikkidioksidia, 
ammoniakkia jne. 1000 ppm (=1000 ml/m3) asti ja 
hiukkasia. Suunniteltu toimimaan myös äärimmäisissä 
lämpötiloissa. P3 HESPA® hiukkassuodatinosa 
vaihdettavissa erikseen. Kokonaispaino 374 g.

S-M: SPR490 • M-L: SPR491 • 45,12 €

Elipse® Integra ABEK1P3 R D puolinaamari
Käyttövalmis tehokas hengityksensuojain integroidulla 
tuuletetulla silmiensuojaimella ja vaihdettavalla ja 
uudelleenkäytettävällä yhdistelmäsuodatinparilla, joka 
suodattaa orgaanisia kaasuja, epäorgaanisia kaasuja, 
rikkidioksidia, ammoniakkia jne. 1000 ppm (=1000 
ml/m3) astija hiukkasia. Suunniteltu toimimaan 
myös äärimmäisissä lämpötiloissa. Linssi sisäpuolelta 
huurtumisenestopinnoitettu (luokka N) ja ulkopuolelta 
naarmuuntumisenestopinnoitettu (luokka K). P3 
HESPA® hiukkassuodatinosa vaihdettavissa erikseen. 
Kokonaispaino 441 g.

S-M: SPR534 • M-L: SPR535 • 45,12 €

Elipse® ABEK1P3 R D vaihtosuodatinpari
Orgaanisilta kaasuilta, epäorgaanilta kaasuilta, 
rikkidioksidilta, ammoniakilta jne. ja hiukkasilta 
suodattavat Elipse®  High Performance-sarjan kaikkiin 
yhdistelmäsuodatinmaskeihin. Uudelleenkäytettävä. 
Erittäin pieni hengitysvastus. Paino 272 g/pari.

SPR492• 6313428 • 24,96 €

Elipse® High Performance Case kuljetuskotelo
Vyölle, jotta suojain kulkee helposti mukana. 
Kulmassa kantolenkki. High Performance -sarjan 
yhdistelmänaamareille, joissa ei ole  integroitua 
silmiensuojainta.

SPM009 • 16,09 €

Elipse® Integra Mask Carry Case kuljetuskotelo
Vyölle, jotta suojain kulkee helposti mukana. 
Kulmassa kantolenkki. 
Kaikille GVS Integra-malleille.

SPM007 • 16,09 €

GVS testaa 
jokaisen puolinaamarin 

suodattimen erikseen 
ennen pakkaamista
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Kyllästeet ja pesuaineet

Odour Eliminator -hajunpoisto-spray 100 ml
Kaikenlaisille kengille, kypärille ja tekstiileille soveltuva 
riittoisa ja helppokäyttöinen hajunpoistospray. Sekä 
työkäyttöön  että vapaa-ajan tarpeisiin kaikenlaisille 
varusteille, joita ei ole helppo pestä. 
GRF72 • 9,64 €

Grangers kehitti ensimmäisenä maailmassa 
vesipohjaisen kyllästeen ulkoilmavarusteille ja 
on edelleen edelläkävijä ympäristöystävällisten 

hoitoaineiden kehittäjänä.

Footwear Repel Spray 275 ml
Suihkutettava riittoisa jalkinekylläste 
pintanahasta nupukkiin ja mokkanahasta 
tekstiilijalkineisiin. Säilyttää materiaalin 
hengittävyyden.
GRF76 • 16,05€

Leather Conditioner tuubi 75 ml
Vahamainen riittoisa hoitoaine kaikenlaiselle pintanahalle. 
Virallinen Gore-Tex suositus. Antaa jalkineille perustason 
vedenhylkivyyden tukkimatta vedenpitäviä huokosia 
säilyttäen hengittävyyden.
GRF81 • 7,98 €

G-wax Cream -purkki 80 ml
Aitoa mehiläisvahaa sisältävä hoitoaine pintanahalle. 
Tarjoaa erinomaiset vedenhylkimis ominaisuudet 
ja hoitaa sekä ravitsee nahkaa vaikuttamatta 
kovin paljoa jalkineen hengittävyyteen.
GRF79  • 7,98 €

Footwear Care Kit
Kenkienhoitosetti: 
• puhdistusainespray (275ml)
• kyllästespray (275ml)
• vahamainen hoitoaine (75ml)
• kenkäharja
GRF96 • 32,18 €

Hengityssuojaimet

GVS Molded FFP3 R D Valve 5 kpl 
Suodattava uudelleenkäytettävä puolinaamari uloshengitysventtiilillä. 
Suodatusteho vähintään 99 % (0,6 mikrometrin hiukkaskoolle). 
Leveä koko maskin kattava Comfort Seal tiivistereunus minimoi vuodot ja 
tarjoaa käyttömukavuutta. Dolomiittitestattu. Päähihnasto 4-pistesäädöllä. 
Yksittäispakattu suojapussiin.
DME3031 • 20,12 €

Suodattavat puolinaamarit

GVS Molded FFP3 NR D Valve 10 kpl 
Suodattava kertakäyttöinen puolinaamari uloshengitysventtiilillä. 
Suodatusteho vähintään 99 % (0,6 mikrometrin hiukkaskoolle). 
Dolomiittitestattu. Nenän alueella tiivistereunus.
DME3021 • 32,22 €

Segre Folded FFP3 NR D Carbon Valve 15 kpl 
Korkealuokkainen uudelleenkäytettävä suodattava puolinaamari 
uloshengitysventtiilillä. Valmistettu parhaista materiaaleista, jotka 
vähentävät kosteutta maskin sisällä, ovat kosteutta hylkiviä, pehmeitä ja 
miellyttäviä ihoa vasten. Taittuvan rakenteen ansiosta suojain on helppo 
kuljettaa mukana, ja pysyy pidempään puhtaana. Suodatusteho vähintään 
99 % (0,6 mikrometrin hiukkaskoolle). Dolomiittitestattu.
F30050 • 72,54 €
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Putoamissuojainpakkaukset

Climbing Technology kehittää ja valmistaa henkilösuojaimia 
työkäyttöön, sporttikiipeilyyn sekä elämyspuistoihin.
CT:n erityisosaaminen on jo yli 30 vuoden ajan ollut 

metallituotteissa. Maksimielinikä kuitutuotteille 12 vuotta 
(= 2 vuotta varastointia + 10 vuotta käyttöä), 

metallituotteille rajoittamaton.

Kattotyö Finch+ 10m
Putoamissuojainpakkaus tehokkaaseen 
työskentelyyn. Soveltuu jyrkille katoille ym. 
korkeanpaikantyöskentelyyn. Säädettävään 
CT Finch+ liitosköyteen tukeutuen saa 
ergonomisen työasennon ja sitä voi säätää 
siihen koko painolla nojautuen. 
Finch+ on sertifioitu liitosköydeksi, 
ankkuripisteeksi, elämänlangaksi ja 
laskeutumislaitteeksi, joten sitä voi 
hyödyntää monipuolisesti
AK-10FP1  • 10 m, 1-koko • 563 €
AK-10FP2  • 10 m, 2-koko  • 563 €
AK-15FP1  • 15 m, 1-koko  • 587 €
AK-15FP2  • 15 m, 2-koko  • 587 €

Nostokoripakkaus Stretch
Putoamissuojainratkaisu työskentelyyn 
henkilönostimissa. Pakkauksessa 
helppokäyttöiset ja kevyet varusteet. 
Nykäyksenvaimentimen auki repeytyminen 
pysäyttää putoamisen kolmivaiheisesti, 
joten se pehmentää myös kaikkein 
kevyimpien käyttäjien putoamista.
AN-2L1  • 1-koko  • 233 €
AN-2L2  • 2-koko  • 233 €

Teollisuustyöpakkaus
Suojainpakkaus työskentelyyn teollisuudessa, 
rakennustyömaalla, logistiikka-alalla 
ja muilla putoamisvaarallisilla alueilla. 
Kaksihaarainen stretch-Y liitosköysi 
mahdollistaa turvallisen liikkumisen 
tikkaissa, metallirakenteissa ja muualla missä 
on sopivasti ankkuripisteitä tarjolla. 
AT-2YP1  • 1-koko  • 375 €
AT-2YP2  • 2-koko  • 375 €

Nostokoripakkaus Tarrain
Putoamissuojainratkaisu työskentelyyn 
henkilönostimissa. Automaattisesti 
sisään kelautuvassa Ikar ACB 1,8 m 
nostokoritarraimessa on integroitu 
nykäyksenvaimennin, joka pysäyttää 
putoamisen ja pehmentää nostokorin 
ankkuripisteeseen kohdistuvat nykäysvoimat 
useiden nostokorivalmistajien suositusten 
mukaisesti alle 3 kN:iin.
AN-2TP1  • 1-koko  • 378 €
AN-2TP2  • 2-koko  • 378 €

Pylvästyöpakkaus QR
Pikalukittuvat ja nopeasti säädettävät 
varusteet ovat nopeat ottaa käyttöön 
ja mahdollistavat erittäin mukavan 
työskentelyasennon. Soveltuu turvalliseen 
pitkäaikaiseenkin työskentelyyn valjaaseen 
nojautuen. CT Finch Shelter tukiköysi tarjoaa 
erinomaisen säädettävyyden. 
AP-SP1  • 1-koko  • 612 €
AP-SP2  • 2-koko  • 612 €

Säiliötyöpakkaus Sparrow 10 m
Säiliötyöskentelyyn, ahtaisiin tiloihin ja 
muihin vastaaviin olosuhteisiin suunniteltu 
valmispakkaus, jossa itsestään lukkiutuva 4:1 
nostotaljakokonaisuus sekä laskeutumislaite, 
joiden avulla työpari voidaan laskea ja nostaa. 
Pakkausta operoivalla käyttäjällä tulee olla 
työasemointivaljaat (esim. CT Axess QR). 
Taljaa ei ole valmiiksi kasattu.
HUOM! Muista kouluttautua!
AS-10S  • 637 €

Liitosköysipkt. Finch+ 15m
Valmispakkaus, jossa kaikki tarvittava 
15 metrisen elämänlangan, 
säädettävän liitosköyden, tilapäisen 
ankkuripisteen tai hätälaskeutumis-
järjestelmän rakentamiseen. 
AE-15F  • 302 €

Liitosköysipkt. Easy Speed 30m
Korkealla työskentelyyn suunniteltu putoamisen 
pysäyttävä valmispakkaus. Käytetään yhdessä 
putoamissuojainkokovaljaiden kanssa. 
Soveltuu katoilla, talotikkaissa, mastoissa 
jne. putoamisvaarallisissa olosuhteisiin. 
Putoamisen tapahtuessa laite lukkiutuu 
köyteen automaattisesti. Köysitarraimen 
Rest-toiminnon ansiosta potentiaalinen 
putoamismatka voidaan minimoida. 
AE-30S  • 358 €
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Putoamissuojaimet

Aerial Platforms Kit - Nostokoripakkaus
Putoamissuojainratkaisu työskentelyyn 
henkilönostimissa. Helppokäyttöiset, erittäin 
kevyet varusteet putoamisen pysäyttämiseen.  
Liitosköyden pituus säädettävissä portaattomasti. 
Säätöalue kokonaispituutena 115-165 cm. 
KWS008BC000CTST • S-M
KWS008DE000CTST • L-XL
192 €

Scaffolder Kit - Telinetyöpakkaus
Putoamissuojainpakkaus työskentelyyn 
rakennustelineissä, sekä niiden kasaamisen ja 
purkamisen aikana. Mahdollistaa turvallisen 
kiinnittymisen myös muihin metallirakenteisiin, 
nostokoriin jne. Stretch-liitosköydessä progressiivinen 
nykäyksenvaimennin sekä teräksinen, kevyt 
ja kapeakärkinen kiinnitin 50 mm avaumalla 
rakennustelineen laippaan kiinnittymiseen. 
KWS003BC000CTST• S-M
KWS003DE000CTST • L-XL
216 €

Plant Engineer Kit - Teollisuustyöpakkaus
Putoamissuojainratkaisu liikkumiseen ja 
työskentelyyn rakennustelineissä, muissa 
metallirakenteissa ja asennustöiden aikana. 
Mahdollistaa tehokkaan ja turvallisen toimimisen 
sekä jatkuvan kiinnittäytymisen rakenteisiin. 
KWS004BC010CTST • S-M
KWS004DE010CTST • L-XL
297 €

Steel Structures Kit - Mastotyöpakkaus
Putoamissuojainratkaisu mahdollistaa tehokkaan 
ja turvallisen liikkumiseen työkohteeseen ja 
sieltä pois, sekä ergonomisen työasemoinnin 
työskentelyn aikana. Loistava valinta myös 
teollisuuden kunnossapidon erilaisiin 
työtehtäviin.  
KWS009BC002CTST • S-M
KWS009DE002CTST • L-XL
523 €

Sparrow Rescue Kit - Pelastuspakkaus
Käyttövalmis pelastuspakkaus 2,8 m 
teleskooppivarrella. Mahdollistaa etäältä 
ankkuripisteeseen ulottumisen ja max. 150 
kg taakan laskemisen. Suunniteltu sekä 
suorapelastusvalmiuteen, että epäsuoraan 
pelastamiseen katolta, tikkailta tai 
rakennustelineeltä. Pakkaus on valmiiksi kasattu 
kulutuskestävään CT Carrier PVC säkkiin. 
2K11302000CTSTD
620 €

Work Tec QR valjaat
CE EN361
Erittäin kevyet, helppokäyttöiset ja laajoilla säädöillä 
varustetut putoamissuojainkokovaljaat pikasoljellisilla 
jalkalenkeillä. Pehmustetut ja hengittävät olkaviilekkeet. 
Yläosan pehmustealueet pitävät valjaan muodossaan, joten 
pukeminen on yhtä helppoa kuin liivimallisilla valjailla. 
7H142BCO1CT0STD • S-M
7H142DEO1CT0STD • L-XL
120 €

Work Tec 140 valjaat 
CE EN361 (myös EN358 Waist Tec -vyöllä)
Putoamissuojainkokovaljaat pikasoljellisilla jalkalenkeillä 
ja pikasoljellisella etukiinnityksellä. Pehmustettujen ja 
hengittävien olkaviilekkeiden muotoilu ehkäisee kaulan 
hiertymistä. Voidaan laajentaa työasemointivaljaiksi 
lisävarusteena saatavalla Waist Tec -vyöllä. 
7H165BCO1CT0STD • S-M
7H142DEO1CT0STD • L-XL
161 €

Waist Tec QR työasem.vyö
Ergonominen, kevyt, pehmustettu työasemointivyö 
pikasoljella. Suunniteltu pääsyn estämiseen 
putoamisvaaralliselle alueelle, sekä työasemointiin. 
Käytettäessä yhdessä CT Work Tec 140 
-putoamissuojainkokovaljaiden kanssa, 
valjaista tulee neljän kiinnityspisteen 
työasemointivaljaat (EN 361 ja EN358). 
7H166BCO1CT0STD • S-M
7H166DEO1CT0STD • L-XL
78,23 €

Axess QR kokovaljaat
CE EN361, EN358 ja EN813
Työasemointi- ja putoamissuojainkokovaljaat viidellä 
kiinnityspisteellä, pukemista helpottavilla pikalukollisilla 
jalkalenkeillä, joissa turvaindikaattorit. Leveä lantiovyö. 
Leveät ja hengittävät pehmustetut liikuteltavat jalkalenkit 
sekä tukivyö. 
Yleiskäyttöön putoamisvaarallisissa olosuhteissa: 
Pylvästyöskentelyyn, mastotöihin, pelastuskäyttöön, 
kattotyöskentelyyn jyrkillekin katoille jne. 
7H164BCO1CT0STD • S-M
7H164CDO1CT0STD • M-L
7H164DEO1CT0STD • L-XL
320 €

Work Tec 140 -valjaat ja 
Waist Tec QR -työasemointivyö

yhdistettynä >
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Putoamissuojaimet

Flex ABS 140 -liitosköydet
CE EN355, EN362, VG11.062, VG11.074
Venyvä stretch nykäyksenvaimennin liitosköysi. I- ja Y-mallit. 
Alumiinikoukulla tai teräskoukulla. Sharp Edge -testattu 
terävän reunan yli putoamiseen. Nykäyksenvaimentimen 
auki repeytyminen pysäyttää putoamisen ja rajoittaa 
käyttäjän kehoon kohdistuvat nykäysvoimat, pehmentää 
myös kevyiden käyttäjien putoamista, jota ei tavallisten 
nykäyksenvaimentimien kanssa tapahtuisi. 
7W91918000STD  • Combi I-L, 180 cm  • 104 €
7W92011500STD  • Combi Y-S, 115 cm  • 157 €
7W92018000STD  • Combi Y-L, 180 cm  • 166 €
7W92211000STD  • Steel Y-S, 110 cm  • 104 €
7W92218000STD  • Steel Y-L, 180 cm  • 116 €
7W92118000STD  • Steel I-L, 180 cm • 80,56 € 

Finch Shelter -liitosköydet CE EN358
Käyttövalmis säädettävä liitosköysi automaattisesti lukkiutuvalla 
kaksitoimisella CT Shelter Evo -alumiinikiinnittimellä. Sisältää 
sileäporttisen alumiinisen CT-lukkosulkurenkaan ruuvilukituksella 
säätölaitteen liittämiseksi valjaisiin. Automaattisesti 
lukkiutuva kitkasäätölaite mahdollistaa köyden pidentämisen 
ja lyhentämisen myös kuormituksen alaisena, jolloin Finchiin 
nojautuen voi  työskennellä turvallisesti ja säätää paras 
mahdollinen työasento. 
7L92902FHCT0STD  • 2 m   • 112,10 €
7L92903FHCT0STD  • 3 m   • 116,93 €

Finch Combi -liitosköydet CE EN358
Combi-mallissa automaattisesti lukkiutuva 
kaksitoiminen CT alumiinikiinnitin, jossa 
suuri 60 mm portin avauma. 
7L92902FECT0STD  • 2 m   • 112 €
7L92903FECT0STD  • 3 m   • 116 €

Finch+ -liitosköydet EN358, EN795, EN12841 
Säädettävä, monipuolinen liitosköysi laskeutumiskahvalla. 
Voidaan käyttää työasemointiköytenä, elämänlankana, 
ankkuripisteenä ja laskeutumislaitteena. Automaattisesti 
lukkiutuva kitkasäätölaite mahdollistaa köyden pidentämisen ja 
lyhentämisen myös kuormituksen alaisena, jolloin Finch+:aan 
nojautuen voidaan työskennellä turvallisesti ja säätää aina 
paras mahdollinen työasento. Säätölaitteen kyljessä kahva, joka 
mahdollistaa laskeutumisen koko painolla. Mukana liikutettava 
köysisuoja, jonka oikealla käytöllä pidennät liitosköyden 
käyttöikää. Köysi vaihdettavissa. Sisältää lukkosulkurenkaan 
säätölaitteessa, köyden kiinnityspäähän tilattava erikseen.
7L92802H0CT0STD  • 2 m  • 136 €
7L92803H0CT0STD  • 3 m  • 141 €
7L92804H0CT0STD  • 4 m  • 144 €
7L92805H0CT0STD  • 5 m  • 157 €
7L92810H0CT0STD  • 10 m  • 173 €
7L92810H0CT0STD  • 15 m  • 192 €

Sparrow laskeutumislaite
Automaattisesti lukkiutuva laskeutumis- ja varmistuslaite. 
Suunniteltu yhden henkilön käyttöön. Laite soveltuu 
käytettäväksi 10,5 -11 mm halkaisijaltaan olevien EN1891 
ja EN 892 mukaisten ydinköysien kanssa. Kahvan EBS-
turvatoiminto (Extraordinary Braking System) vähentää 
laskeutumisnopeutta, kun kahvasta vedetään liian lujaa. 
Kyljessä integroituna esiin käännettävä lisäkitkavarsi, joka 
parantaa raskailla kuormilla laskeutumisen hallintaa sekä 
mahdollistaa ankkuripisteestä laskemisen ilman tarvetta 
lisäsulkurenkaalle tai lisäosille. 
2D64600ZP0CTSTD
168 €

Quick Roll nousukahva oikea
Nousukahva integroidulla ohjaustaljapyörällä. 
Taljapyörän ansiosta käytettäessä yhdessä automaattisesti 
lukkiutuvan laskeutumislaitteen kanssa (esim. CT Sparrow) 
tulee nousemisesta erittäin tehokasta ja nopeaa. 
2D663DJWBCT0STD 
106 €

Quick Up+ nousukahva oikea
Ergonominen oikean käden nousukahva köyttä pitkin 
nousemiseen, köyden säätämiseen, vetokahvaksi 
tilapäisiin taljajärjestelmiin jne. Soveltuu käytettäväksi 
8-13 mm halkaisijaltaan olevien EN1891 ja EN 892 
mukaisten ydinköysien kanssa.
2D639DJWBCT0STD 
56 €

RollnLock lukkiutuva köysitarrain
Kevyt ja pienikokoinen väkipyörän ja 
köysitarraimen yhdistelmä. Monipuolinen ja 
helppokäyttöinen. Soveltuu käytettäväksi 
8-13 mm halkaisijaltaan olevien EN1891 ja 
EN 892 mukaisten ydinköysien kanssa. 
Voidaan käyttää myös liitoshihnan 
säätölaitteena 10 – 16 mm leveiden 
nauhojen kanssa. 
2D65200WBSGCTST
80,60 €

Up Lock lukkiutuva tuplataljapyörä
Tehokas tuplataljapyörä automaattisella 
lukitustoiminnolla ja Freelock-salvalla 
8 - 11 mm köysille. Multi-sertifioitu sekä 
taljapyöräksi että köysitarraimeksi. 
Köysitarraimen salpa voidaan lukita
yläasentoon pois käytöstä, jolloin toimii 
kuten normaali väkipyörä. 
Erinomainen lukituksen Freelock -vapautus, 
joka mahdollistaa vapauttamisen yhdellä kädellä.
2P67200WBQCTSTD
100 €

Hanki CT Finch+ liitosköysi työn tehostajaksi: 
• perustyöskentelyyn, jyrkille kohteille 
• elämänlangaksi, laskeutumiseen 
• taljajärjestelmiin, ankkuripisteeksi 
• pelastautumiseen ja pelastamiseen
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Putoamissuojaimet

Pillar Pro TG -sulkurengas
EN 362
Kuumataottu ovaalin muotoinen alumiinisulkurengas 
Triplex Gate (työnnä-käännä-avaa) automaatti-
lukitteisella portilla ja vahvennetuilla murtolujuuksilla. 
Sileä Catch-free portti. 
Murtolujuudet: Pituussuuntaan 25 kN, porttia vasten 
12 kN, pituussuuntaan portti avoimena 7 kN. 
Paino: 73 g. Portin avauma 21 mm. 
2C39800YLBCTSTD 
21,73 €

Pillar Pro SG -sulkurengas
EN 362 
Alumiinisulkurengas ruuvilukitteisella portilla ja 
vahvennetuilla murtolujuuksilla. 
Murtolujuudet: Pituussuuntaan 25 kN, porttia vasten 
12 kN, pituussuuntaan portti avoimena 7 kN. 
Paino: 68 g. Portin avauma 22 mm.
2C39600YDBCTSTD
16,90  €

Pillar Steel TG -sulkurengas
EN 362 
Ovaalin muotoinen sinkitty terässulkurengas Triplex Gate 
(työnnä-käännä-avaa) -automaattilukitteisella portilla. 
Suuren murtolujuuden yleismalli. 
Murtolujuudet: Pituussuuntaan 30 kN, porttia vasten 
15 kN, pituussuuntaan portti avoimena 10 kN. 
Paino: 193 g. Portin avauma 22 mm. 
3C4460AV51CTSTD
16,09 €

Pillar Steel SG -sulkurengas
EN 362
Ovaalin muotoinen sinkitty terässulkurengas 
ruuvilukitteisella portilla. 
Murtolujuudet: Pituussuuntaan 30 kN, porttia vasten 
15 kN, pituussuuntaan portti avoimena 10 kN. 
Paino: 180 g. Portin avauma 22 mm. 
3C4630AV51CTSTD
11,05 €

Concept TG HMS -sulkurengas
EN 362
Kuumataottu alumiininen HMS-mallinen 
sulkurengas Triplex Gate (työnnä-käännä-avaa) 
automaattilukitteisella portilla. Ihanteellinen muoto 
laskeutumis- ja varmistuslaitteiden kanssa 
käytettäväksi sekä kädessä käsiteltäväksi. 
Murtolujuudet: Pituussuuntaan 23 kN, porttia vasten 
8 kN, pituussuuntaan portti avoimena 8 kN. 
Paino: 81 g. Portin avauma 21 mm.
2C33900XPHCTSTD • 23,35 €

XL-D TG -sulkurengas
EN 362 
Vahva ja poikkeuksellisen suuren avauman 
HMS-mallinen alumiinisulkurengas Triplex Gate 
(työnnä-käännä-avaa) automaattilukitteisella portilla. 
Muoto edesauttaa sulkurenkaan pysymistä 
kuormitettuna pääakselin suuntaisesti. 
Paino 85 g. Portin avauma 28 mm. 
Murtolujuudet: Pituussuuntaan 28 kN, porttia vasten 
12 kN, pituussuuntaan portti avoimena 10 kN. 
2C47900ZPFCTSTD • 24,15 €

Big kiinnitin 60 mm punainen
EN 362 luokka A/T
Automaattilukitteinen kaksitoimisella 
pikalukitusportilla varustettu malli, 60 mm portin 
avaumalla. Materiaali kuumataottua alumiinia.
Murtolujuus: 25 kN. Paino: 455 g. 
2C35300YJACTSTD • 41,09 €

Plate Kit 12x110mm SS, 5 kpl
EN 795 luokka A, EN 959
Ankkuripiste väliaikaisiin sekä pysyviin 
asennuksiin kiveen tai betoniin. 
Täydellinen kokonaisuus: 
Mekaanisesti laajeneva 12 mm pultti 
prikkoineen sekä muttereineen ja ankkurinlehti. 
Stainless Steel kestää ulkoilma-asennusten 
vaatimukset. 
4K15412V1CT0STD • 52,38 €

Ankkurointitarvikkeet

Ovaalin muotoiset Pillar-sulkurenkaat 
kaikkeen yleiskäyttöön

Ovaali on paras muoto leveärunkoisten metallilaitteiden, 
kuten taljapyörien, nousukahvojen ja lukkiutuvien 

laitteiden kanssa käytettäväksi. 

Plate 12 ankkurilehti SS, 10 kpl
EN 795 luokka A, EN 959
Ankkurinlehti putoamissuojainten kiinnityspisteeksi. 
Stainless Steel kestää ulkoilma-asennusten vaatimukset. 
Suuri kiinnitysaukko helpottaa sulkurenkaiden 
kiinnittämistä ja mahdollistaa myös kahden 
paksurunkoisen sulkurenkaan kiinnittämisen 
samaan ankkuriin. 
4A10312V1CT0STD • 32,22 €

Meiltä myös 
ankkuripisteiden asennukset!
Kysy lisää vandernet@vandernet.com
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Hammer Lodge työkalupidike
Vyölle tai valjaisiin kiinnitettävä kevyt kantolaite 
pysyy paikoillaan oikeassa asennossa esimerkiksi 
valjaan lantiovyössä tai housujen vyössä. 
Maksimi taakan paino 5 kg.
6V5200501CT0STD
11,25 €

Craggy taljaussäkki 40 L
Tilava ja järeä taljaussäkin ja varusterepun yhdistelmä 
työkäyttöön. Tilavuus vakioasetuksella 40 litraa ja 
laajennettuna 50 litraa. Säkkiin mahtuu n. 250 m 
notkeaa 11 mm työköyttä. Kestämään äärimmäistä 
kulutusta ja raskaita taakkoja.
7X9694007CTSTD
160 €

Carrier Bag varustereppu 35 L
Likaa ja vettä hylkivä kevyt varustereppu työkäyttöön. 
Yksinkertaistettu simppeli rakenne kevyesti 
pehmustetuilla olkaviilekkeillä. Päällä sulkuläppä. 
Suurikokoisen aukon ansiosta varusteet on helppo 
pakata ja ottaa käyttöön.
7X97100STD
44,31 €

Aries Tree työkypärä
Kevyt ja ergonominen suurilla ja tehokkailla 
tuuletusrei’illä varustettu suojakypärä 
monipistehihnastolla. Monipuoliseen työkäyttöön, 
mukaan lukien putoamisvaarallisissa olosuhteissa 
toimiminen, arboristityö ja pelastuskäyttö. 
Kiinnityspisteet CT Visor -silmiensuojaimille, 
kuulosuojaimille sekä otsavalaisimen pääpannalle.
Maksimielinikä 12 vuotta
(= 2 vuotta säilytystä + 10 vuotta käyttöä) 
6X93107CTSTD  • Valkoinen 
6X93101CTSTD  • Oranssi
6X93105CTSTD  • Musta
6X93102CTSTD  • Punainen
76,57 €

Aries Tree työkypärä ke.HI-VIZ
Huomioväri. Sisärakenne Cordura-osilla ja 
vapaalla pään yläpuolisella alueella tarjoaa 
erinomaisen ilmankierron. Pitkä maksimielinikä. 
Kiinnityspisteet CT Visor -silmiensuojaimille, 
kuulosuojainadaptereille sekä otsavalaisimen 
pääpannalle. Maksimielinikä 12 vuotta
(= 2 vuotta säilytystä + 10 vuotta käyttöä)
6X93113CTSTD  • Keltainen
84,64 €

Aries Visor visiiri
EN 166 luokka 1 tyyppi B KN
Kevyt malli, joka on sisäpuolelta luokka N 
huurtumisenestopinnoitettu ja ulkopuolelta 
luokka K naarmuuntumisenestopinnoitettu. 
Pikakiinnitys työkaluvapaasti Aries-kypärien 
sivuilla oleviin etummaisempiin kiinityskohtiin.  
6X9300A  • Kirkas  • 48,35 €
6X9301A  • Dark  • 50,77 €

Aries kypärän heijastintarrat, 4 kpl
Hopea heijastintarrasarja CT Aries, Aries Air ja 
Aries Tree -työkypäriin. Tekee kypärästä ja 
käyttäjästä helpommin havaittavan työmaalla ja 
esim. liikenteen seassa. Arkissa 4 muotoiltua 
tarraa kypärän kaikille puolille. 
6X929KIT04  • 12,06 €

Reput varusteiden kuljetukseen

Steel Ankor vaijeriraksi 200cm
EN795 B sekä EN354
Viiltoja ja kulutusta kestävä multisertifioitu 
teräksinen ankkurilenkki. Vaijeri varustettu 
notkealla muovisuojuksella. 
Murtolujuus 2500 kg.
3A164200V5CTSTD
40,28 €

Kiinteät putoamissuoj  ainjärjestelmät

Kiinteästi asennettavat ratkaisut auttavat vähentämään riskejä ja 
lisäämään turvallisuutta sekä työskententelyn tehokkuutta.

Asennukset, määräaikaistarkastukset sekä   kartoitukset
Kysy lisää!

vandernet@vandernet.com

47www.vandernet.com/teollisuus

• Vertical Systems pystysuuntaiset tikasturvavaijerit • Horizontal  Systems vaakasuuntaiset vaijeri- kisko- ja ankkurijärjestelmät
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Kattotyöpakkaus Styx Fast
Käyttövalmiiksi kasattu putoamissuojain-
pakkaus. Köysitarrain seuraa käyttäjää 
molempiin suuntiin köydessä ja putoamis-
tilanteessa nykäyksenvaimennin rajoittaa 
kehoon ja ankkuripisteeseen kohdistuvat 
voimat alle 6 kN:iin.   
BK-15PU  • 15 m  • 289 €
BK-20PU  • 20 m  • 305 €

Nostokoripakkaus Dynapro Air-I
Käyttövalmiiksi kasattu putoamissuojain-
ratkaisu työskentelyyn henkilönostimissa. 
Nopeasti puettavat, helppokäyttöiset 
varusteet putoamissuojaukseen.  
BN-2LPU
216 €

Nostokoripakkaus ACB 1,8m
Valmis putoamissuojainratkaisu työskentelyyn 
henkilönostimissa. Automaattisesti sisään 
kelautuvassa Ikar ACB 1,8 m nostokoritarrai-
messa on integroitu nykäyksenvaimennin, joka 
pysäyttää putoamisen ja pehmentää nostokorin 
ankkuripisteeseen kohdistuvat nykäysvoimat 
useiden nostokorivalmistajien suositusten 
mukaisesti alle 3 kN:iin.
BN-2TPU
313 €

Teollisuustyöpakkaus Dynapro-Y
Käyttövalmiiksi kasattu suojainpakkaus 
työskentelyyn teollisuudessa, rakennus-
työmaalla, logistiikka-alalla ja muilla 
vastaavilla putoamisvaarallisilla alueilla. 
Nykäyksenvaimentimella varustettu 
kaksihaarainen Y-liitosköysi mahdollistaa 
turvallisen liikkumisen tikkaissa, metalli-
rakenteissa ja muualla missä on sopivasti 
ankkuripisteitä tarjolla.
BT-1YPU
281 €

Styx Fast valjaat onesize
EN361
Kevyet ja helposti puettavat pikasoljelliset 
putoamissuojainkokovaljaat putoamisvaarallisella 
alueella työskentelyyn. Kiinnityspisteet selässä 
ja rinnassa. Pehmustetut jalkalenkit lisäävät 
käyttömukavuutta. Valjaat voidaan laajentaa 
työasemointivaljaiksi lisäämällä Styx Belt- 
työasemointivyö. 
BHPSTF
87,90 €

Fall Arrest Kit Styx Fast 10m
Käyttövalmiiksi kasattu nopeakäyttöinen 
putoamissuojainpakkaus työskentelyyn 
putoamisvaarallisilla alueilla. 
Köysi on notkea ja helposti käsiteltävä 
kaikkina vuodenaikoina. 
BFAKIT.10.FAST
265 €

Putoamissuojainpakkaukset

Ranskalainen Beal on maailman suurin kiipeily- ja 
korkeanpaikantyöskentelyköysien valmistaja. 

Valikoimassa on kaikki varusteet ankkuripisteestä valjaisiin.
Beal valmistaa vuosittain yli 15 miljoonaa metriä köysiä ja 
tarjoaa kuitutuotteille korkean 15 vuoden maksimieliniän.

Styx Belt työasemointivyö
EN358
Ergonomisesti lantion muotojen mukaan 
muotoiltu kevyt työasemointivyö. Edessä pikasolki. 
Liukusäädön ansiosta sivukiinnityspisteet saadaan 
aina ihanteelliseen paikkaan käyttäjän koosta 
riippumatta. Yhteensopiva myös Beal Styx Fast 
putoamissuojainvaljaiden kanssa: Yhdistettäessä 
tämä valjaisiin, saadaan työasemointivaljaat. 
BHPSTB
83,02 €

Hero Pro valjaat
EN361, EN358, EN813
Putoamissuojainkokovaljas, työasemointivaljas ja 
istumavaljas. Kevyt ja moderni malli, joka soveltuu 
monipuoliseen käyttöön pylvästyöskentelystä 
mastoihin ja pelastuskäytöstä kattotöihin, 
myös pitkäaikaiseen valjaan varassa roikkuen 
tapahtuvaan työskentelyyn. 
BHPH.1  • S
BHPH.2  • M-L
BHPH.3  • XL
273 €

Kaikki  Beal-valmispakkaukset ovat Onesize fits all: 
• Soveltuu käyttäjille, joiden pituus 160 - 195 cm 
• Reiden ympärysmitta: 40-80 cm 
• Vyötärön ympärysmitta: 80-140 cm 
• Maksimielinikä: metallituotteille rajoittamaton, valjaille ja  
  kuitutuotteille 15 vuotta (5 v varastointia + 10 v käyttöä). 

Valjaat
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Ankkurointi ja köydet

Sling 18mm
Kulutuskestävä ankkurinauhalenkki 18 mm leveää 
nauhaa. Täyttää Euroopan CE EN566 ja EN795 
luokka B ja EN354 standardien vaatimukset ja on 
lisäksi sertifioitu UIAA vaatimuksien mukaisesti. 
Murtolujuus 22 kN.
BSA18.120  • 120 cm oranssi  • 9,60 €
BSA18.150  • 150 cm punainen  • 10,40 €
BSA18.175  • 175 cm sininen  • 11,21 €

Tract Up köysitarrain
Ultrakevyt (80g) ja pienikokoinen väkipyörän ja 
nousutarraimen yhdistelmä. Voidaan käyttää 
väkipyörän tavoin kevyiden taakkojen siirtelyyn 
(väkipyörä ei ole pyörivä), tai etenemisen 
myötä lukkiutuvana köysitarraimena. Soveltuu 
käytettäväksi 8 mm - 11 mm halkaisijaltaan olevien 
EN1891 ja EN 892 mukaisten ydinköysien kanssa.
BMTU
48,35 €

Protector köysisuojus PVC mus.
Tarranauhalla suljettava kaksinkertaisesta 
kulutuskestävästä materiaalista valmistettu 
köysisuoja. Pituus 70 cm. Rakenteessa 
turvaindikaattori: Suojus on molemmilta 
puolilta täysmusta, mutta kun pinta on kulunut 
suositeltavaan vaihtokuntoon tulee alta esiin kirkas 
keltainen väri. Näin varmistetaan turvallisemmat 
työskentely/toimintaolosuhteet, sekä köydelle 
parempi suojaustaso. 
BPR70
16,09 €

Air Kit säätököysi
Käyttövalmiiksi kasattu liitosköysikokonaisuus, 
joka on EN353-2 mukainen putoamisen pysäyttävä 
järjestelmä, sekä EN12841 tyyppi A mukainen 
säätököysi. Notkean ja helposti käsiteltävän modernin 
ydinköyden yläpäässä tehdasommeltu päätöslenkki, 
jonka suojus suojaa köyttä, pitää lukkosulkurenkaan 
oikeassa asennossa ja helpottaa käsittelyä. 
Automaattilukitteiset sulkurenkaat.
BFAK11.15  • 15 m sininen  • 160 €
BFAK11.20  • 20 m punainen  • 176 €
BFAK11.30  • 30 m oranssi  • 200 €

Access UC 11mm
CE EN1891 tyyppi A
Kulutuskestävä, vähäjoustoinen ydinköysi tehdasommellulla 
päätöslenkillä tai ilman korkeanpaikantyöskentelyyn. 
Ytimen ja manttelin välinen UniCore-liitos lisää turvallisuutta. 
Murtolujuus 3400 daN (kg), tehdaspäätöksellä 2400 daN (kg). 
Venymä 2,1 %. Paino: 74 g / m. 

PÄÄTYLENKILLÄ
BCSA11.10TERM.Y  • 10m ke   • 44,27 € 
BCSA11.20TERM.Y  • 20m ke   • 71,77 € 
BCSA11.30TERM.Y  • 30m ke   • 104 € 
BCSA11.30TERM.R  • 30m pu   • 104 € 
BCSA11.40TERM.Y  • 40m ke   • 136 €
BCSA11.40TERM.R  • 40m pu   • 136 €
BCSA11.50TERM.Y  • 50m ke   • 160 €
BCSA11.50TERM.R  • 50m pu   • 160 €
BCSA11.60TERM.Y  • 60m ke   • 184 €
BCSA11.60TERM.R  • 60m pu   • 184 €

ILMAN PÄÄTYLENKKIÄ
BCSA11.100.Y  • 100m keltaharm  • 289 €
BCSA11.100.R  • 100m punaharm  • 289 €
BCSA11.200.Y  • 200m keltaharm  • 563 €
BCSA11.200.R  • 200m punaharm  • 563 €

Hotline 11mm köysi CE EN1891 tyyppi A
Vähäjoustoinen köysi joka kestää tiettyjä kemikaaleja ja mahdollistaa 
pääsyn kuumiin paikkoihin. Kestää hetkellistä altistusta jopa 300ºC 
lämpötiloille. Halk. 11 mm, staattinen kestävyys 2880 daN (kg). 
Venymä 3,1 %. Paino: 79 g / m. Mantteli: nailon. Ydin: Aramidi®/
nailon. Väri: punavalkoinen. Saatavilla 20 m - 200 m pituuksina.
BCSK11.25     • 25 m  • 104 €
BCSK11.200  • 200 m  • 838 €

Segment 11mm köysi 
CE EN1891 tyyppi A
Vähäjoustoinen 11 mm työköysi on yhteensopiva useimpien 
metallilaitteiden kanssa. 
Paino: 71 g / m. Murtolujuus: 3200 daN (kg). Venymä 4,2 %. 
Saatavilla 40 m – 500 m pituuksina. 
BCS11S.30   • 30 m  • 63,71 €
BCS11S.60   • 60 m  • 120 €
BCS11S.100  • 100 m  • 200 €
BCS11S.200 • 200 m  • 402 €
BCS11S.500  • 500 m  • 1009 €
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Genius Bucket Plus työkalukori
20 litrainen tilava työkalusäkki vaativaan 
ammattikäyttöön. Twist and Hold -rakenteen 
ansiosta menee pienen kiertoliikkeen tekemällä 
litteäksi erittäin pieneen tilaan varastointia ja 
kuljetusta varten sekä avautuu pystyyn tukevaksi 
itsestään seisovaksi koriksi. Monta kiinnityspistettä 
pienemmille Beal työkalupusseille. 
BSAC.GTB
60,40 €

Työkalujen kantaminen ja varustereput

Long Tool Bucket työk.pussi 5L
Kulutuskestävä ja syvä 5 L työkalupussi. Yläosassa 
kaksi karabiinia, joilla pussi voidaan kiinnittää. 
Paino vain 228 g. Korkeus 34 cm. Leveys 16 cm. 
Syvyys 13 cm. 
BSAC.TBL
23,35 €

Tool Bucket työkalupussi 3,4L
Keskikokoinen työkalupussi joka voidaan liittää 
integroiduilla karabiineilla suoraan valjaisiin. 
Kaksi pientä varustelenkkiä ulkopuolella. Clic Clac 
-suuaukko on nopea avata ja sulkea yhdellä kädellä 
ja ehkäisee työkalupussissa olevien esineiden 
tippumisen. Tilavuus 3,4 L. 
BSAC.TB
20,12 €

Super Leash työkaluhihna 10kg
Valjaisiin tai housuihin helposti liitettävä stretch 
työkaluhihna. Max 10 kg. Toimitus sisältää 
ruuvilukitteisen karabiinin, jolla hihna voidaan kiinnittää 
turvallisesti. Pituus normaaliasennossa 70 cm. 
Pituus venytettynä 115 cm. 
BALS
32,22 €

Air-Leash työkaluvarmistin
Valjaisiin tai housuihin liitettävä 150 cm pituinen 
työkaluhihna. Sisältää venyvän spiraalin ja kolme 
pikasoljellista vaihtolenkkiä työkaluille. 
Vaihtolenkin sivussa olevan kiinnityslenkin ansiosta 
työkalu voidaan kiinnittää valjaiden lantiovyöhön. 
Työkalun maksimipaino 500 g, sallii putoamiskerroin 
2 pudottamisen työkalulle. 
BAL
23,35 €

Pro Rescue 40 varustereppu
Keskikokoinen varustereppu valjaille, köysille 
ja muille henkilökohtaisille varusteille tai 
pelastusvälineille. Paikat tunnistetiedoille. 
Suunniteltu toimimaan myös korkealla 
tapahtuvan työskentelyn aikana. Taljauslenkki 
ja kantokahva. 6 kiinnityspistettä sulkurenkaille, 
sis. irrotettava 53 cm pitkä varustehihna 
työkalulenkeillä. Tilavuus 40 L: sisään mahtuu 
perusvarusteet ja n. 40 m köyttä. 
BSAC.PR40
45,12 €

Pro Work 45 varustereppu
Ergonominen, tilava varustereppu työkäyttöön. 
Tilavuus 45 litraa. Suunniteltu erityisesti raskaiden 
taakkojen kuljettamiseen. Kyljessä ulkopuolella 
vesitiivis vetoketjutasku. Repun sisältöä sateelta 
suojaavan päälliläpän sisäpuolella suurikokoinen 
vesitiivis tasku pientarvikkeille tai henkilösuojainten 
dokumenteille. Kestää yli 100 kg taakan. 
BSAC.PW45
116 €

Yhdistä kokonaisuus 
haluamallasi tavalla!
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Turvatarraimet

ACB nostokoritarrain 1,8m nauhalla
Suunniteltu erityisesti kaikenlaisilla liikuteltavilla 
alustoilla työskentelyyn: Testattu “double” sharp 
edge -mukaisesti kaiteen molempien terävien 
(säde=0,5mm) reunojen yli. Pysäyttää putoamisen 
ja pehmentää nostokorin ankkuripisteeseen 
kohdistuvat nykäysvoimat useiden nostokori-
valmistajien suositusten mukaisesti alle 3 kN:iin.
41-ACB 1,8
192 €

Flexible turvatarraimet
Turvatarraimet integroidulla nykäyksenvaimentimella, 
pysäyttää putoamisen ja pehmentää nykäysvoimia. 
Automaattisesti sisään kelautuva, kiertymisen estävä 
leikarikiinnitys. Toimii kaikissa asennoissa.  Soveltuu myös 
terävien reunusten yli käyttöön (säde=0,5mm)

NAUHALLA
41-HWB 1,8  • 1,8m nauhatarrain  • 157 €
41-HWB 2   • 2m nauhatarrain  • 168 €
41-HWB 3,5  • 3,5m nauhatarrain  • 241 €
41-HWB 5,5  • 5,5m nauhatarrain  • 321 €
41-HWPB 12  • 12m nauhatarrain  • 580 €

VAIJERILLA
41-HWPS 3  • 3m vaijeritarrain  • 233 €
41-HWPS 6  • 6m vaijeritarrain  • 362 €
41-HWPS 9  • 9m vaijeritarrain  • 512 €
41-HWPS 12  • 12m vaijeritarrain  • 580 €
41-HWPS 18  • 18m vaijeritarrain  • 644 €
41-HWPS 24  • 24m vaijeritarrain  • 875 €

Ikar on luonut innovatiivisia ratkaisuja korkeanpaikan- ja 
ahtaissa tiloissa työskentelyyn jo 40 vuoden ajan.

Sisäänkelautuvat turvatarraimet ovat Ikarin huippuosaamista.
Tuotanto noudattaa ISO 9001 -standardia.

Putoamisen pysäyttävät turvatarraimet työkohteisiin, joissa ei työskennellä 
suojaimen varaan nojautuen, vaan halutaan suojautua mahdollisen 

putoamisen sattuessa. Ikar-tarraimet ovat Sharp Edge -testattuja terävän 
reunan yli putoamiseen ja niitä voidaan käyttää kaikissa asennoissa.

Integroitu nykäyksenvaimennin, joten niiden kanssa ei tarvitse – eikä saa – 
käyttää erillistä nykäyksenvaimenninta.

HAS turvatarrain 9m vaijeri
9 m turvatarrain integroidulla 
nykäyksenvaimentimella ja automaattisella 
laskutoiminnolla. Automaattisesti sisään kelautuva. 
Pysäyttää putoamisen ja pehmentää nykäysvoimia. 
Toimii kaikissa asennoissa. 
Käytetään normaalin turvatarraimen tapaan, 
mutta putoamisen jälkeen HAS-malli tarjoaa 
automaattisen pelastautumismahdollisuuden: 
putoamisen pysäyttämisen jälkeen laite laskee 
henkilön 0,5 m/sek nopeudella alas. Automaattinen 
nopeuskontrolli pitää nopeuden samana koko 
laskeutumisen ajan. Käyttäjän maksimipaino 
varusteineen 136 kg. 
Kuori alumiinia. Tarkastustoiminta nopeasti 
Suomessa. Paino 5 kg. Ulkomitat: 455 x 160 x 120 
mm. CE DIN EN 341. Maksimielinikä 10 vuotta. 
Saatavana myös muita pituuksia.
42-HAS 9
1362 €

Telescopic Pole 3,9m
Ikar Pipe Hook alumiinikiinnittimen (ei sis. toimitukseen) 
kanssa yhdessä käytettäväksi. Mahdollistaa liitosköyden tai 
turvatarraimen kiinnittämisen etäällä olevaan rakenteeseen 
tai ankkuripisteeseen. Pituus 2,1 – 3,9 m. 
Teleskop
338 €

HUOM! Turvatarraimen käyttöohje on 
sarjanumerokohtainen ja pidettävä AINA TALLESSA. 
Se on lähetettävä mukana, kun luovutat tarraimen 

määräaikaistarkastukseen tai huoltoon. 
Mikäli käyttöohje puuttuu, tarkastajan on tilattava se 

tehtaalta ja kustannukset lisätään tarkastuksen hintaan.

Pipe Hook kiinnitin+5m naru
Alumiininen kiinnitin 5 m pitkällä avausnarulla 
käytettäväksi Ikar-teleskooppivarren päässä. 
Portin avauma 60 mm. Alapäässä lenkki, 
johon liitosköysi tai turvatarrain kiinnitetään. 
Teleskooppivarsi voidaan irrottaa työskentelyn ajaksi. 
RH60FB
287 €

Automaattinen 

laskutoiminto!
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ALKO 901 taakkavinssi 20m
Kiinnitetään Ikar-kolmijalkoihin ja 
ankkurivarsiin pikakiinnikkeellä, jolloin 
maksimikuorma 300 daN (kg). 
6 mm vaijeri sis. Ei henkilönostoihin. 
41-Z7
661 €

PLW henkilövinssi 30m
Henkilönostoihin ja -laskuihin sekä taakoille 
suunniteltu ja sertifioitu vinssi, joka voidaan 
kiinnittää Ikar kolmijalkoihin ja ankkurivarsiin 
pikakiinnikkeellä. Vaijerin pituus 30 m. 
41-PLW
1362 €

Vinssin pikakiinnike PLW&ALKO
Ikar kolmijalkaan asennettava käytännöllinen 
vinssin pikakiinnike. Käytännöllinen tilanteisiin, 
joissa vinssi tarvitsee toistuvasti kiinnittää 
ja irrottaa, joko kolmijalan helpomman 
liikuttamisen takia tai vinssin käyttämiseksi 
muissa sovelluksissa. Soveltuu Ikar PLW 
henkilövinssin tai Ikar ALKO 901 taakkavinssin 
kiinnittämiseksi kaikkiin Ikar kolmijalkoihin. 
Paino 1 kg. 
41-54/DWS
165 €

HRA turvatarrain
Sisäänkelautuva turvatarrain, jossa on tarraimen 
varaan pudonneen henkilön pelastusmahdollisuus 
vinssillä. Voidaan käyttää sellaisenaan tai kiinnittää 
lisävarusteena saatavalla kiinnikkeellä kolmijalkaan 
tai seinälle. Standardin EN360/1496 mukainen. 
Saatavana vaijerin pituuksilla 
9,5 – 60 m. Tilauksesta kampi voidaan myös korvata 
kettinkivinssillä. Tilauksesta tarraimen saa myös 
dyneemaköydellä tai ruostumattomalla vaijerilla. 

41-HRA 12  • 12 m vaijeri  • 907 €
41-HRA 18  • 18 m vaijeri  • 1104 €

HRA 9,5m-30m kolmijalkakiinnik
Nopeasti asennettava kiinnike Ikar HRA -sarjan 
vinssillä varustetuille turvatarraimille, joiden 
vaijerin pituus on 9,5 m - 30 m. 
Soveltuu kaikkiin Ikar kolmijalkoihin. 
Paino n. 1,8 kg. 
41-54/9,5-30
165 €

Tripod Bag Ikar kolmijalalle
Mahdollistaa kolmijalan siirtämisen tehokkaasti ja 
turvallisesti ja suojaa kolmijalkaa lialta pidemmän 
säilytyksen aikana. Suositeltava lisävaruste myös jos 
kolmijalkaa esim. postitetaan yksiköstä toiseen erilaisia 
työtehtäviä varten. Kolmijalkojen kuljetukseen ja 
säilytykseen. Mitat 160 cm x 30 cm x 30 cm. 
40-58
160 €

Tripod DB-A3 Kolmijalka
Nopeasti käyttökuntoon avattava 
teleskooppikolmijalka kolmella integroidulla 
taljapyörällä vaijereille ja kolmella kiinteällä 
yläankkuripisteellä. 
Soveltuu pelastuskäyttöön ja säiliötyöhön ja 
vastaaviin olosuhteisiin, joissa henkilö tai taakka 
tarvitsee nostaa tai laskea, tai pysäyttää käyttäjän 
putoaminen. Innovatiiviset kaksiasentoiset 
kumitassut. Tämä malli ei vaadi kettinkejä tms. 
jalkojen väliin ja jokainen jalka voidaan säätää 
erikseen. Max. kahden hengen kuormalle. 
Maksimitaakka 300 kg. 
Säädettävä korkeus 1,38-2,38 m. DIN CE EN 795. 
Lisävarusteina saatavissa henkilövinssi, taakkavinssi 
ja turvatarrain pelastuskammella. Kuvassa olevat 
lisävarusteet eivät sisälly toimitukseen. 
41-49
1201 €

Kolmijalat ja tarvikkeet

Pelastusmahdollisuus 

vinssillä!



5958 Vandernet – Työturvallisuuden asiantuntija                            • Hinnat alv. 0% www.vandernet.com/teollisuus

Highlander Adjust Boa olive L
Uusi, puolielastinen kevyt runkorakenne.  
Komposiittirunko taipuu kärjestä ja kannasta sekä 
kiertyy kokopituudelta. Nämä ominaisuudet 
mahdollistavat hyvän pidon. 
Rungon sivussa 2 kpl pitkittäisiä jäärautoja tuovat 
lisäpitoa jäällä ja antavat lisätukea rungolle. 
Jäärauta myös pohjassa ja siteen kärjessä. 
Kärkikupin leveys säädettävissä.
Siteen takahihna pehmustettu, 
kiristys tapahtuu räikkäsoljella.
Kantavuus max 140kg, paino 2000g/pari
Mitat: 69x22,5cm. Säädettävissä 39-50 kenkään. 

PFRHL190
241 €

Lumikengät

Joskus talviset työtehtävät vaativat pääsyä haastavaan 
maastoon, jossa liikkumiseen moottorikelkka tai sukset eivät 

sovellu. Silloin TSL-lumikengät ovat suositeltava valinta. 
Käyttökohteita on esimerkiksi raskaan lumikuorman yllättäessä 

sähkölinjojen korjaustöissä tai huoltotöissä. Ranskalainen 
TSL Outdoor on lumikenkien tuotekehityksen edelläkävijä. 

Yritys perustettiin 1981. Yli 60 kansainvälistä patenttia kertovat 
ainutlaatuisesta intohimosta lumikenkäilyyn. 

Henkilökunnasta 20 % työskentelee tuotekehityksen parissa. 
Lumikenkien muotoilu tukee luonnollista kävelyä – jaksat 

liikkua pidempään lumessa väsymättä!

325 Ride cactus vihreä
Kevyet peruslumikengät. Uudenlainen pehmeä ja 
nopeakäyttöinen Flex-etuside säätömuistilla. 
Testimenestyjä Retki-lehden lumikenkätestissä. 
Uudenlaisessa takasiteessä räikkäkiristys. 
Mukana jääraudat siteessä, sekä nousua helpottava 
metallinen nousurauta kannassa, joka on helposti 
sauvalla käännettävissä esiin. 
Pohjassa jääpiikkejä 6 kpl / lumikenkä. 
Piikit vaihdettavissa. 
Kantavuus 50-120 kg.
Helppo ja nopeasäätöinen side sopii 
39-50 kokoisen kenkään. 

PFRRI823
145 €

217 CAMO maasto M 
227 CAMO maasto XL
Monipuoliset komposiittilumikengät 6:lla teräspiikillä. 
Hyvä kantavuus pehmeällä lumella. Joustava kansi, 
iskunvaimennus ja kantapääkorotus mäkiosuuksia 
varten! Korotusrauta käännetään ylämäkeen nousun 
ajaksi kantapään alle, jolloin jalat pysyvät oikeassa 
asennossa, jalkoihin kohdistuva rasitus vähenee ja 
nousu on tehokkaampaa ja miellyttävämpää. 
Tiimalasimuotoilun ansiosta kävely on kevyttä 
pitkienkin matkojen ajan.  

PFRC68 • XL, käy 37-50 kenkään. 
Kantavuus: Max 140 kg. 

PFRC53 • M, käy 35-46 kenkään.
Kantavuus 40 kg - yli 100 kg
193 €

SYMBIOZ Elite Ruby punainen L
Huippumodernit lumikengät vaativimmallekin 
käyttäjälle. Erittäin elastinen, kevyt ja vahva 
runkorakenne, joka myötäilee maastoa erittäin 
hyvin ja tuo lisää pitoa rinteessä ja kiivetessä. Täysin 
uusi pohjalevyllinen side, jonka antaa lisätukea 
epätasaisella maastolla liikkuessa ja vähentää nilkkaan 
kohdistuvaa rasitusta. 
Side säädettävissä 37-50 kokoiseen kenkään.  
Kantavuus (käyttäjän paino varusteineen): 70-140 kg
 
PFRSL180
278 €

Trek säärystin musta M 35-43
Säärystimet, joilla suojaat lian tai lumen 
pääsemisen kenkään ja suojaat housujen 
lahkeita vaurioilta. Eteen sijoitettu 
kokopitkä vetoketju läppälistalla helpottaa 
pukemista. Materiaali hyvin kulutusta 
kestävää 420D polyamidia vesitiiviillä 
polyuretaanipinnoitteella.

PFGTM04  • Musta M 35-43
PFGTL04  • Musta L 38-49
PFGTXL04  • Musta XL 42-52
34,64 €
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StormSock LW Boot Black 
Täysin vedenpitävät unisex-sukat. 
Sisäpinnassa merinovillaa. 
Vedenpitävyys >10 000 mm. 
Hengittävyys >15 000 g/m2/24h. 
Materiaali- ja valmistusvirhetakuu 5 vuotta.

7100896M-845 • S
7100897M-845 • M
7100898M-845 • L 
44,27 €

Sukat työkäyttöön

Bridgedale on teknisten sukkien markkinajohtaja 
Pohjois-Irlannista. Kestävän kehityksen ajattelua edustavan 

Bridgedalen parasta osaamista on luonnonkuitujen 
yhdistäminen teknisiin kuituihin Woolfusion tekniikalla. 

Coolmax Liner Black 
Hengittävä, erittäin ohut alussukka 
paksumpien Bridgedale-sukkien alle tai 
sellaisenaan jokapäiväiseen käyttöön, 
kävelykenkiin ja pukusukiksi. 
Materiaalit: 
57 % Coolmax, 20 % Nylon, 
19 % Endurofil, 4 % Lycra. 2 paria /pkt. 

7105396M-846 • S
7105397M-846 • M
7105398M-846 • L
24,11 €

Everyday Lightweight Black
Ohut pohjasta iskunvaimennettu merinovillaa 
sisältävä sukka päivittäiseen käyttöön 
työjalkineisiin ja kävelykenkiin tai alussukaksi. 
Pitää jalat kuivina. Pohjan pehmusteen 
ansiosta ihanteellinen töihin missä seisotaan 
pitkiä aikoja yhtäjaksoisesti. 
Materiaalit: 
40 % merinovilla, 40 % Endurofil, 
18 % Nylon, 2 % Lycra. 

7101966M-845 • S
7105397M-846 • M
7105398M-846 • L
15,24 €

Hike Midweight Merino Endurance
Keskipaksu, hyvin pehmustettu sukka ympäri-
vuotiseen käyttöön. Soveltuu kaikenlaisten 
työjalkineiden kanssa käytettäväksi. Yhdistää 
teknisten kuitujen ja Merinovillan ominaisuudet 
ihanteellisesti. Lämmittää ja siirtää kosteuden 
tehokkaasti iholta. Lisäpehmusteet jalkapohjassa, 
varpaissa ja akillesjänteessä.
Materiaalit:
26 % Villa
18 % Merinovilla
37 % Nylon/polyamidi
21 % Endurofil/polypropyleeni
1 % Lycra/elastaani

7101696M-846 • S
7101698M-846 • M
7101697M-846 • L
7101699M-846 • XL
23,31 €

Explorer Heavyweight Black
Erittäin lämmin, paksu ja hyvin pehmustettu 
sukka vaativiin olosuhteisiin. 
Työjalkineisiin, kun työskennellään kylmissä 
ja kosteissa olosuhteissa. Lämmittää ja siirtää 
kosteuden hyvin pois iholta. 
Malliston eniten lämpöä ja eniten 
iskunvaimennusta. 
Materiaalit: 
28 % merinovilla, 19 % uusi villa, 
34 % Nylon, 18 % Endurofil, 1 % Lycra.

7101516M-818 • S
7101517M-818 • M
7101518M-818 • L
24,11 €

Ohut villasukka 
lämpimille keleille

Paksu villasukka 
kylmille keleille

Vedenpitävät

Alussukaksi tai 
kävelykenkiin.

Pehmustettu
seisomatyöhönS  = 36 – 39

M = 40 – 43
L  = 44 – 47
XL  = 48 +
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Kenelle
Kattotyöskentelijät, teollisuustyöskentelijät, masto- ja 
pylvästyöskentelijät, säiliötyöskentelijät, köysityöskentelijät,  
tehdaspalokunnat sekä kaikki muut putoamisvaarallisilla  
alueilla työskentelevät henkilöt.

Peruskoulutukset
Käydään läpi riskienarviointi, suojaimien oikea ja turvallinen 
käyttö sekä putoamisen pysäyttävien ja putoamisen estävien 
järjestelmien erot. Työn tehostaminen, työergonomian 
parantaminen ja pelastautumisvalmius. 
Osallistuminen ei edellytä aiempaa kokemusta 
työskentelystä putoamisvaarallisissa olosuhteissa.

Syventävät koulutukset
Perehdytään työtä tehostaviin tekniikoihin, joiden ansiosta 
työntekijä voi tehdä haastavampia työtehtäviä. 
Osallistumisen edellytys on peruskoulutus suoritettuna. 

Pelastamiskoulutukset
Kaikissa perus- ja syventävissä koulutuksissa käsitellään 
pelastamisen ja pelastautumisen perusperiaatteita. 
Putoamissuojaimia käyttävät työntekijät työskentelevät kuitekin 
sellaisissa olosuhteissa, joissa voidaan tarvita nopeaa ja tehokasta 
pelastamistaitoa. Tästä syystä suosittelemme myös koulutusta, 
jossa keskitytään pelkästään pelastamisen harjoitteluun. 
Soveltuu myös tehdaspalokunnille, VPK:lle ja pelastuslaitoksille. 

Räätälöidyt koulutukset
Mainittujen koulutusten lisäksi toteutamme myös tarkalleen 
tarpeisiinne räätälöityjä koulutuksia.

Missä
Koulutukset pidetään asiakkaan tiloissa tai Vandernet Oy:n 
koulutuskeskuksessa Helsingin Vallilassa.

Kattotyöskentely
Kiinteistönhoitajat, lumenpudottajat,  
katonrakentajat jne. 
Peruskoulutus 3 h  VD6916BT
Syventävä koulutus 3 h  VD7916AT

Teollisuustyöskentely
Rakennus-, lvi-, teollisuus-, 
sähkö- ja varastotyöntekijät 
Peruskoulutus 3 h  VD6918BT
Syventävä koulutus 3 h  VD7918AT

Säiliötyöskentely
Elintarviketyöntekijät, 
suljettujen tilojen työntekijät
Peruskoulutus 3 h  VD6920BT
Syventävä koulutus 3 h  VD7920AT

Mastotyöskentely
Energia-alan työntekijät
Peruskoulutus 3 h  VD6922BT
Syventävä koulutus 3 h  VD7922AT

Pylvästyöskentely
Energia-alan työntekijät
Peruskoulutus 3 h  VD6924BT
Syventävä koulutus 3 h  VD7924AT

Köysityöskentely
Pelastusala, kunnossapidon työntekijät
Peruskoulutus 2 pv VD6926BT
Syventävä koulutus 1 pv  VD7926AT

Pelastaminen
Kaikki putoamisvaarallisella alueella  
työskentelevät, tehdaspalokunnat, 
VPK:t, pelastuslaitokset 
Peruskoulutus 3 h  VD6928BT
Syventävä koulutus 3 h  VD7928AT

Koulutamme putoamissuojainten käyttöön

Kysy! Kerron mielelläni lisää

Pasi Halmisto
Korkeanpaikantyöskentelyn kouluttaja

Vandernet Oy
0400 429 291

pasi.halmisto@vandernet.com

Koulutustarjonta
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Työturvallisuuden asiantuntija
www.vandernet.com 

Suojainratkaisut 2020 -esite
Tärkeimmät työkäyttöön soveltuvat, 
työntekoa tehostavat sertifioidut 
tuotteet yksissä kansissa.

Tuotekoodi: VDSR20
EAN: 6430023641135


