ΣΕΙΡΑ TOP/TOP SERIES

COLLECTION

50-501-1

Γκρι Διαθέσιμο
Grey Available
4XL - 5XL - 6XL

Παντελόνι Εργασίας «TOP» / Work Trousers «TOP»

IN STOCK

240
gr/m2

65%
polyester
35%
cotton

50-501-1124
Μαύρο/Γκρι
Black / Grey

Α

S

M

L

XL

2XL

3XL

4XL 5XL

6XL

40-42 44-46 48-50 52-54 56-58 60-62 64-66 68-70 72-74
D

78

105

106

1 ΤΜΧ/PCS

107

108

109

110

20 ΤΜΧ/PCS

111

112

113

Κλείνει μπροστά με φερμουάρ υψηλής
αντοχής και μεταλλικό κουμπί.
Μία πλαϊνή τσέπη στον αριστερό μηρό
που κλείνει με καπάκι και velcro.
Μία τσέπη μπροστά στο δεξί μηρό που
κλείνει με καπάκι και velcro.
Δύο τσέπες λοξές μπροστά, μία τσέπη
που κλείνει με καπάκι πίσω δεξιά
και μία τσέπη χωρίς καπάκι πίσω αριστερά.
Μία τσέπη εργαλείων στο δεξιό μηρό.
Θήκη για επιγονατίδες.
Διχρωμία στις τσέπες.
Πέντε θηλύκια για συγκράτηση ζώνης.
Διαθέσιμα σε 3 χρώματα.
Ελληνικό προϊόν.

50-501-1148
Γκρι/Πορτοκαλί
Grey / Orange

50-501-1181
Μπλε/Ρουά
Blue / Royal

Closes in front with high tenacity
zipper and metallic button.
One side pocket on the left leg
closes with flap and velcro.
One front pocket on the right leg
closes with flap and velcro.
Two set-in pouch pockets and one
back right pocket closes with a flap
and one back left pocket without flap.
One tool pocket on the right leg.
Case for knee pads.
Five loops for holding belt.
Pocket with two colours.
Available in 3 different colours.
Hellenic product.
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50-501-3

Τιράντα Εργασίας «TOP» / Work Bib Pants «TOP»

IN STOCK

Γκρι Διαθέσιμο
Grey Available
4XL - 5XL - 6XL

240
gr/m2

65%
polyester
35%
cotton

50-501-3181
Μπλε/Ρουά
Blue / Royal
S

M

L

XL

2XL

52

54

56

58

60

114

115

115

116

116

3XL

4XL

5XL

6XL

62

64

66

68

117

117

118

118

50-501-3148
Γκρι/Πορτοκαλί
Grey / Orange

Α

D

1 ΤΜΧ/PCS

80

15 ΤΜΧ/PCS

Κλείνει μπροστά με φερμουάρ υψηλής αντοχής.
Μία πλαϊνή τσέπη στον αριστερό μηρό που
κλείνει με καπάκι και velcro.
Μία τσέπη μπροστά στο δεξί μηρό που κλείνει με
καπάκι και velcro.
Δύο τσέπες λοξές μπροστά, μία τσέπη που κλείνει
με καπάκι πίσω δεξιά και μία τσέπη χωρίς καπάκι
πίσω αριστερά.
Μία τσέπη εργαλείων στο δεξιό μηρό.
Μία τσέπη στο στήθος που κλείνει με καπάκι και
velcro (κατάλληλη για κέντημα).
Θήκη για επιγονατίδες.
Ρυθμιζόμενες τιράντες με πλαστικά clips.
Διαθέσιμα σε 2 χρώματα.
Ελληνικό προϊόν.

Closes in front with high tenacity zipper.
One side pocket on the left leg closes
with flap and velcro.
One front pocket on the right leg closes
with flap and velcro.
Two front set-in pouch pockets and two
on the back one with and one without flap.
One tool pocket on the right leg.
One chest pocket closes with flap
and velcro (suitable for embroidery).
Case for knee pads.
Adjustable straps with plastic clips.
Available in 2 different colours.
Hellenic product.
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50-501-2

Σακάκι Εργασίας «TOP» / Work Coat «TOP»

IN STOCK

Κλείνει μπροστά με φερμουάρ υψηλής αντοχής.
Δύο τσέπες χαμηλά στη μέση που κλείνουν με
καπάκι και velcro με πλαϊνά ανοίγματα.
Δύο τσέπες στο στήθος που κλείνουν
με καπάκι και velcro.
Ρυθμιζόμενες μανσέτες με velcro.
Τσέπη για στυλό στο μανίκι.
Δίχρωμες λεπτομέρειες στις τσέπες,
στο γιακά και στο εσωτερικό μέρος.
Διαθέσιμα σε 2 χρώματα.
Ελληνικό προϊόν.

240
gr/m2

50-501-2181
Μπλε/Ρουά
Blue / Royal
20 ΤΜΧ/PCS

1 ΤΜΧ/PCS

Α
D

S

M

L

XL

2XL

3XL

53

57

61

65

69

73

77

78

79

79

80

81

65%
polyester
35%
cotton
Closes in front with high tenacity zipper.
Two waist pockets close with flap
and velcro with side opening.
Two chest pockets close with flap and velcro.
Adjustable cuffs with velcro.
A pen pocket in the left sleeve.
Two-colored details under the flaps
and inside the lining.
Available in 2 different colours.
Hellenic product.

50-501-2148
Γκρι/Πορτοκαλί
Grey / Orange

82

83

50-501-5

Γιλέκο Εργασίας «TOP» / Work Vest «TOP»

IN STOCK

Κλείνει μπροστά με φερμουάρ υψηλής αντοχής.
Δύο τσέπες χαμηλά στη μέση που κλείνουν με
καπάκι και velcro που διαθέτουν πλαϊνά ανοίγματα.
Δύο τσέπες κινητού δεξιά στο στήθος
που κλείνουν με καπάκι και velcro.

240
gr/m2

Δίχρωμες λεπτομέρειες στις τσέπες, στο γιακά
και στο εσωτερικό μέρος.

50-501-5148
Γκρι/Πορτοκαλί
Grey / Orange

Διαθέσιμα σε 3 χρώματα.
Ελληνικό προϊόν.

COLOUR
Α
D

S

M

L

XL

2XL

3XL

52

56

60

64

68

72

73

74

75

76

77

78

COLOUR

65%
polyester
35%
cotton

1 ΤΜΧ/PCS

30 ΤΜΧ/PCS

50-501-5124
Μαύρο/Γκρι
Black / Grey

Closes in front with high tenacity zipper.
Two waist pockets close with flap and
velcro with side opening.
Two mobile pockets on the right side
of the chest close with flap and velcro.
Two-coloured details under the flaps
and inside the lining.
Available in 3 different colours.
Hellenic product.

50-501-5181
Μπλε/Ρουά
Blue / Royal
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85

50-501-6

Βερμούδα Εργασίας «TOP» / Work Bermuda «TOP»

IN STOCK

Κλείνει μπροστά με φερμουάρ υψηλής
αντοχής και μεταλλικό κουμπί.
Μία πλαϊνή τσέπη στον αριστερό μηρό
που κλείνει με καπάκι και velcro.
Μία τσέπη μπροστά στο δεξί μηρό
που κλείνει με καπάκι και velcro.
Δύο τσέπες λοξές μπροστά, μία τσέπη
που κλείνει με καπάκι πίσω δεξιά
και μία τσέπη χωρίς καπάκι πίσω αριστερά.
Μία τσέπη εργαλείων στο δεξιό μηρό.
Πέντε θυλίκια για συγκράτηση ζώνης.
Διαθέσιμα σε 3 χρώματα.
Ελληνικό προϊόν.

240
gr/m2

50-501-6148
Γκρι/Πορτοκαλί
Grey / Orange

COLOUR

Α

COLOUR

S

M

L

XL

2XL

3XL

40-42 44-46 48-50 52-54 56-58 60-62
D

54

65%
polyester
35%
cotton

54

1 ΤΜΧ/PCS

55

55

56

57

20 ΤΜΧ/PCS

50-501-6124
Μαύρο/Γκρι
Black / Grey

Closes in front with high tenacity zipper
and metallic button.
One side pocket on the left leg closes
with flap and velcro.
One front pocket on the right leg closes
with flap and velcro.
Two set-in pouch pockets and one back
right pocket closes with a flap and one
back left pocket without flap.
One tool pocket on the right leg.
Five loops for holding belt.
Available in 3 different colours.
Hellenic product.

50-501-6181
Μπλε/Ρουά
Blue / Royal
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50-501-4

Ολόσωμη Φόρμα Εργασίας «TOP» / Work Coverall «TOP»

ΚΑΤΟΠΙΝ
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ
ON ORDER

minimum
100 ΤΜΧ.

240
gr/m2

65%
polyester
35%
cotton

10 ΤΜΧ/PCS

1 ΤΜΧ/PCS

50-501-4181
Μπλε/Ρουά
Blue / Royal

S

M

L

D

Διαθέσιμα σε 2 χρώματα.

Ελληνικό προϊόν.

2XL

3XL

58

62

66

70

74

78

1,63

1,65

1,67

1,69

1,71

1,73

Κλείνει μπροστά με φερμουάρ που
καλύπτεται από πατιλέτα.
Λάστιχο στη μέση για σωστή εφαρμογή.
Δύο τσέπες στο στήθος που κλείνουν με
καπάκι και velcro.
Μία τσέπη στο μανίκι για στυλό.
Δύο τσέπες εσωτερικές λοξές στη μέση.
Δύο τσέπες πίσω που κλείνουν με καπάκι και velcro.
Mία πλαϊνή τσέπη στον αριστερό μηρό
που κλείνει με καπάκι και velcro.
Μία τσέπη εργαλείων.
Διχρωμία στις τσέπες, στο γιακά και στην πλάτη.

88

XL

Α

50-501-4148
Γκρι/Πορτοκαλί
Grey / Orange

Closes in front with high tenacity zipper.
Elastic band in the waist for excellent fitting.
Two pockets in the chest close
with flap and press studs.
One pen pocket in the left sleeve.
Two set-in pouch in the waist.
Two back pockets close with flap and velcro.
One side pocket in the left leg
closes with flap and velcro.
One screwdriver pocket.
Two-coloured details in the pockets,
collar, back and in the lining.

Available in 2 different colours.

Hellenic product.

ΣΕΙΡΑ CLASSIC/CLASSIC SERIES

COLLECTION

50-401-1

Παντελόνι Εργασίας «CLASSIC» / Work Trousers «CLASSIC»

IN STOCK

Μπλε Διαθέσιμο
Blue Available
4XL - 5XL - 6XL

240
gr/m2

65%
polyester
35%
cotton

50-401-109
Μαύρο / Black

Κλείνει μπροστά με φερμουάρ υψηλής
S

M

L

XL

2XL

107

108

109

110

111

3XL

4XL

5XL

6XL

60-62 64-66 68-70 72-74
112

92

αντοχής και μεταλλικό κουμπί.
Μία πλαϊνή τσέπη στον αριστερό μηρό και μία

40-42 44-46 48-50 52-54 56-58
D

50-401-101
Μπλε / Blue

20 ΤΜΧ/PCS

1 ΤΜΧ/PCS

Α

50-401-107
Γκρι / Grey

113

114

115

στο δεξιό που κλείνει με καπάκι και velcro.

Closes in front with high tenacity zipper
and metallic button.
One side pocket on the left leg and one on
the right closes both with flap and velcro.

Δύο τσέπες λοξές μπροστά και μία τσέπη πίσω.

Two set-in pouch pockets and one back pocket.

Πέντε θυλίκια για συγκράτηση ζώνης.

Five loops for holding belt.

Διαθέσιμα σε 3 χρώματα.

Available in 3 different colours.

Ελληνικό προϊόν.

Hellenic product.
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50-401-3

Τιράντα Εργασίας «CLASSIC» / Work Bib Pants «CLASSIC»

IN STOCK

Μπλε Διαθέσιμο
Blue Available
4XL - 5XL - 6XL

240
gr/m2

65%
polyester
35%
cotton

S

M

L

XL

2XL

52

54

56

58

60

114

115

115

116

116

Α

D

3XL

4XL 5XL

62

64

66

68

117

117

118

118

1 ΤΜΧ/PCS
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6XL

15 ΤΜΧ/PCS

50-401-307
Γκρι / Grey

Κλείνει μπροστά με φερμουάρ
υψηλής αντοχής.
Μία τσέπη στο στήθος που κλείνει
με φερμουάρ (κατάλληλη για κέντημα).
Δύο τσέπες λοξές μπροστά και μία τσέπη πίσω.
Μία τσέπη εργαλείων στο δεξί μηρό.
Μία τσέπη στον αριστερό μηρό που
κλείνει με καπάκι και velcro.
Ρυθμιζόμενες τιράντες με πλαστικά clips.
Διαθέσιμα σε 2 χρώματα.
Ελληνικό προϊόν.

50-401-301
Μπλε / Blue

Closes in front with high tenacity zipper.
One chest pocket closes with zipper
(suitable for embroidery).
Two set-in pouch pockets and
one back pocket.
One tool pocket on the right leg.
One side pocket on the left leg
closes with flap and Velcro.
Adjustable straps with plastic clips.
Available in 2 different colours.
Hellenic product.
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50-401-2

Σακάκι Εργασίας «CLASSIC» / Work Coat «CLASSIC»

Ρόμπα Εργασίας «CLASSIC» / Work Robe «CLASSIC»

IN STOCK

50-551-1

IN STOCK

200
gr/m2

65%
polyester
35%
cotton
Κλείνει μπροστά με τρουκ
υψηλής αντοχής που
καλύπτονται με πατιλέτα.
Δύο μεγάλες τσέπες χαμηλά
στη μέση με πλαϊνά ανοίγματα.
Δύο τσέπες στο στήθος που
κλείνουν με καπάκι και Velcro.
Ρυθμιζόμενες μανσέτες με Velcro.
Ζωνάρι στη μέση με λάστιχο στα
πλαϊνά μέρη για σώστη εφαρμογή.
Ελληνικό προϊόν.

240
gr/m2

Κλείνει μπροστά με τρουκ
που καλύπτονται με πατιλέτα.
Δύο τσέπες χαμηλά στη μέση.
Μία τσέπη δεξιά στο στήθος.

Closes in front with snap
buttons of high durability
covered with flap.
Two pockets down on the
waist with side openings.
Two chest pockets that
close with Velcro.
Adjustable cuffs with
Velcro.
Elastic band on the side
parts of the waist for best
fitting.
Hellenic product.

65%
polyester
35%
cotton

50-401-201
Μπλε / Blue
Α
D

50-551-108
Λευκό / White

Ελληνικό προϊόν.

Closes in front with snap
buttons covered with flap.
Two waist pockets.
One chest pocket on the left.
Available in 2 different colours.
Hellenic product.

S

M

L

XL

2XL

3XL

58

60

62

64

66

68

Α

S

M

L

XL 2XL

58

60

62

64

66

D

77

96

Διαθέσιμα σε 2 χρώματα.

78

1 ΤΜΧ/PCS

79

80

81

82

20 ΤΜΧ/PCS

104 105 105 106 106

1 ΤΜΧ/PCS

30 ΤΜΧ/PCS

50-551-101
Μπλε / Blue
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50-400-1

Παντελόνι Εργασίας Βαμβακερό «CLASSIC»
Work Cotton Trouser «CLASSIC»

Ολόσωμη Φόρμα Εργασίας Βαμβακερή «CLASSIC»
Work Cotton Coverall «CLASSIC»

IN STOCK

50-400-4

IN STOCK

Κλείνει μπροστά με
φερμουάρ υψηλής αντοχής
και μεταλλικό κουμπί.
Μία πλαϊνή τσέπη στον
αριστερό μηρό και μία στο δεξιό
που κλείνει με καπάκι και velcro.
Δύο τσέπες λοξές μπροστά
και μία τσέπη πίσω.
Πέντε θηλύκια για
συγκράτηση ζώνης.
Ελληνικό προϊόν.

100 %
cotton

Κλείνει μπροστά με
φερμουάρ υψηλής αντοχής.
Δύο τσέπες στο στήθος που
κλείνουν με φερμουάρ.
Δύο τσέπες λοξές μπροστά
και μία πίσω.
Μία τσέπη εργαλείων
στο δεξί μηρό.
Λάστιχο στο πίσω μέρος της
μέσης για σωστή εφαρμογή.
Μανσέτες στα μανίκια με velcro.
Ελληνικό προϊόν.

100 %
cotton

240
gr/m2

Α

50-400-101
Μπλε / Blue
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Closes in front with
high tenacity zipper.
Two chest pockets
close with zipper.
Two front set-in pouch
pockets and one on the back.
One tool pocket on the right leg.
Elastic band in the back
of waist for better fitting.
Sleeves with cuffs and velcro.
Hellenic product.

Closes in front with high
tenacity zipper and metallic button.
One side pocket on the left
leg and one on the right closes
both with flap and velcro.
Two set-in pouch pockets
and one back pocket.
Five loops for holding belt.
Hellenic product.

S

M

L

XL

2XL

3XL
Α

40-42 44-46 48-50 52-54 56-58 60-62
D

107

108

1 ΤΜΧ/PCS

109

110

111

112

20 ΤΜΧ/PCS

D

240
gr/m2

S

M

L

XL

2XL

3XL

58

62

66

70

74

78

1,63

1,65

1,67

1,69

1,71

1,73

1 ΤΜΧ/PCS

10 ΤΜΧ/PCS

50-400-401
Μπλε / Blue
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50-512-1

Παντελόνι Εργασίας με Ανακλαστική Ταινία «CLASSIC»
Work Trouser with Reective Tape «CLASSIC»

Σακάκι Εργασίας με Ανακλαστική Ταινία «CLASSIC»
Work Coat with Reective Tape «CLASSIC»

50-512-2

IN STOCK

IN STOCK

240
High Visibility

gr/m2
High Visibility

240
gr/m2
Κλείνει μπροστά με
φερμουάρ υψηλής αντοχής
και μεταλλικό κουμπί.
Μία πλαϊνή τσέπη στον
αριστερό μηρό και μία στο δεξιό
που κλείνει με καπάκι και velcro.
Δύο τσέπες λοξές μπροστά
και μία τσέπη πίσω.
Πέντε θηλύκια για
συγκράτηση ζώνης.
Ανακλαστική ταινία
θερμομεταφερόμενη 5 εκατοστών
σε κάθε μπατζάκι.
Ελληνικό προϊόν.

65%
polyester
35%
cotton

50-512-201
Μπλε / Blue

Closes in front with high tenacity
zipper and metallic button.
One side pocket on the left leg
and one on the right closes both
with flap and velcro.
Two set-in pouch pockets and
one back pocket.
Five loops for holding belt.
Reflective tape 5 cm high
for each leg.
Hellenic product.

Κλείνει μπροστά με τρουκ που καλύπτονται
με πατιλέτα.
Δύο τσέπες χαμηλά στη μέση.
Μία τσέπη δεξιά στο στήθος.
Ανακλαστική ταινία θερμομεταφερόμενη 5
εκατοστών σε στήθος και πλάτη.
Ελληνικό προϊόν.

50-512-101
Μπλε / Blue

Α

S

M

L

XL

2XL

3XL

40-42 44-46 48-50 52-54 56-58 60-62

100

1 ΤΜΧ/PCS

65%
polyester
35%
cotton

20 ΤΜΧ/PCS

D

107

108

109

110

111

112

Α
D

S

M

L

XL

2XL

3XL

58

60

62

64

66

68

77

78

79

80

81

82

Closes in front with snap buttons
covered with flap.
Two waist pockets.
One chest pocket in the right.
Reflective tape 5cm high on
chest and back.
Hellenic product.

1 ΤΜΧ/PCS

20 ΤΜΧ/PCS

101

50-512-3

Τιράντα Εργασίας με Ανακλαστική Ταινία «CLASSIC»
Work Bib Pants with Reective Tape «CLASSIC»

Ολόσωμη Φόρμα Εργασίας με Ανακλαστική Ταινία «CLASSIC»
Work Coverall with Reective Tape «CLASSIC»

IN STOCK

50-511-4

IN STOCK

240
gr/m2
High Visibility

High Visibility

Κλείνει μπροστά με φερμουάρ
υψηλής αντοχής.
Μία τσέπη στο στήθος που κλείνει
με φερμουάρ (κατάλληλη για κέντημα).
Δύο τσέπες λοξές μπροστά
και μία τσέπη πίσω.
Μία τσέπη εργαλείων στο δεξί μηρό.
Μία τσέπη στον αριστερό μηρό που
κλείνει με καπάκι και velcro.
Ρυθμιζόμενες τιράντες με πλαστικά clips.
Ανακλαστική ταινία θερμομεταφερόμενη
5 εκατοστών σε κάθε μπατζάκι.
Ελληνικό προϊόν.

65%
polyester
35%
cotton

Κλείνει μπροστά με φερμουάρ
υψηλής αντοχής.
Δύο τσέπες στο στήθος που
κλείνουν με φερμουάρ.
Δύο τσέπες λοξές μπροστά και μία πίσω.
Μία τσέπη εργαλείων στο δεξί μηρό.
Λάστιχο στο πίσω μέρος της μέσης
για σωστή εφαρμογή.
Μανσέτες στα μανίκια με velcro.
Ανακλαστική ταινία θερμομεταφερόμενη
5 εκατοστών στο στήθος στην πλάτη
και σε κάθε μπατζάκι.
Ελληνικό προϊόν.

100 %
cotton

240

Closes in front with high
tenacity zipper.
One chest pocket closes with
zipper (suitable for embroidery).
Two set-in pouch pockets
and one back pocket.
One tool pocket on the right leg.
One side pocket on the left leg
closes with flap and Velcro.
Adjustable straps with plastic clips.
Reflective tape 5 cm high for each leg.
Hellenic product.

Closes in front with high tenacity zipper.
Two chest pockets close with zipper.
Two front set-in pouch pockets
and one on the back.
One tool pocket on the right leg.
Elastic band in the back of waist
for better fitting.
Sleeves with cuffs and velcro.
Reflective tape 5 cm high on chest,
back and each leg.
Hellenic product.

2

gr/m

50-512-301
Μπλε / Blue

50-511-401
Μπλε / Blue

S

M

L

XL

2XL

3XL

52

54

56

58

60

62

114

115

115

116

116

117

Α

S

M

L

XL

2XL

3XL

58

62

66

70

74

78

1,63

1,65

1,67

1,69

1,71

1,73

Α

102

5 ΤΜΧ/PCS

20 ΤΜΧ/PCS

D

D

5 ΤΜΧ/PCS

10 ΤΜΧ/PCS

103

ΣΕΙΡΑ PROMO/PROMO SERIES

COLLECTION

50-301-1

Παντελόνι Εργασίας «PROMO» / Work Trousers «PROMO»

IN STOCK

210
gr/m2

80%
polyester
20%
cotton

50-301-107
Γκρι / Κόκκινο
Grey / Red

20 ΤΜΧ/PCS

1 ΤΜΧ/PCS

Κλείνει μπροστά με φερμουάρ υψηλής
αντοχής και μεταλλικό κουμπί.
Μία τσέπη εργαλείων στο δεξί μηρό.
Α

S

M

L

XL

2XL

3XL

40-42 44-46 48-50 52-54 56-58 60-62
D

107

108

109

110

111

112

Μία πλαϊνή τσέπη στον αριστερό μηρό με
διχρωμία που κλείνει με καπάκι και velcro.
Δύο τσέπες λοξές και πέντε θηλύκια
για συγκράτηση ζώνης.
Εξωτερικά γαζιά σε πορτοκαλί και κόκκινο.
Διαθέσιμα σε 2 χρώματα.
Ελληνικό προϊόν.

106

50-301-101
Μπλε/Πορτοκαλί
Blue / Orange

Closes in front with high tenacity zipper
and metallic button.
One tool pocket on the right leg.
One side pocket with two-coloured details
on the left leg closses with flap and velcro.
Two-coloured details in the pockets.
Two set-in pouch pockets and one on the back.
Five loops for holding belt.
External stitching with orange and red threads.
Available in 2 different colours.
Hellenic product.
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50-301-3

Τιράντα Εργασίας «PROMO» / Work Bib Pants «PROMO»

IN STOCK

210
gr/m2

Κλείνει μπροστά με φερμουάρ υψηλής αντοχής.
Δύο τσέπες λοξές μπροστά και μία τσέπη πίσω.
Μία τσέπη στο στήθος που κλείνει με φερμουάρ

80%
polyester
20%
cotton

(κατάλληλη για κέντημα).
Μία τσέπη εργαλείων στο δεξί μηρό.
Ρυθμιζόμενες τιράντες με πλαστικά clips.

50-301-307
Γκρι / Grey

Ελληνικό προϊόν.

ΚΑΤΟΠΙΝ
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ
ON ORDER

Closes in front with high tenacity zipper.

ΚΑΤΟΠΙΝ
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ
ON ORDER

minimum
40 ΤΜΧ.

Two set-in pouch pockets and one on the back.

50-301-301
Μπλε / Blue

minimum
40 ΤΜΧ.

One chest pocket closes with zipper
(suitable for embroidery).
One tool pocket on the right leg.
Adjustable straps with plastic clips.
Hellenic product.

S

M

L

XL

2XL

3XL

52

54

56

58

60

62

113

114

114

115

115

116

Α

D

108

1 ΤΜΧ/PCS

20 ΤΜΧ/PCS

50-301-308
Λευκό / White

50-301-309
Μαύρο / Black

50-301-302
Ρουά / Royal

50-301-303
Κόκκινο / Red

50-301-305
Κυπαρισσί
Forest Green

50-301-304
Κίτρινο / Yellow

50-301-306
Πορτοκαλί
Orange

ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ ΕΝΔΥΣΗ/WINTER SERIES

COLLECTION

50-601-1

Μπλε Διαθέσιμο
4XL - 5XL - 6XL

Αμάνικο «ANNECY» / Bodywarmer «ANNECY»

IN STOCK

210
gr/m2

50-601-107
Γκρι

50-601-101
Μπλε

Εξωτερικό ύφασμα: σύμμικτο.
Γέμισμα: πολυεστερική βάτα.
Εσωτερική πολυεστερική φόδρα.
Δύο εξωτερικές τσέπες στη μέση που κλείνουν
με καπάκι και velcro, με επιπλέον πλαϊνά ανοίγματα.
Μία τσέπη στο στήθος για κινητό που κλείνει με
καπάκι και velcro και μία θήκη για στυλό.
Κλείνει μπροστά με φερμουάρ που
καλύπτεται με πατιλέτα.
Ελαστικά τελειώματα στα μανίκια
για τέλεια εφαρμογή.
Ελληνικό προϊόν.

80%
polyester
20%
cotton

ΚΑΤΟΠΙΝ
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ /
ON ORDER

Α

M

L

XL

2XL

54

58

62

66

70
79

Polycotton Padded vest.
Polyester padding.
Polyester lining.
Two external waist pockets with flap
and velcro with side opening.
One pocket for cell phone on the chest
with flap and velcro.
Front zipper closure, covered by
flap with velcro.
Arm-hole with elastic.
Hellenic product.

ΚΑΤΟΠΙΝ
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ /
ON ORDER

minimum
100 ΤΜΧ.

S

50-601-109
Μαύρο

minimum
100 ΤΜΧ.

D

71

73

75

77

3XL

4XL

5XL

6XL

74

78

82

86

81

83

85

87

1 ΤΜΧ/PCS

112

20 ΤΜΧ/PCS

50-601-103
Κόκκινο / Red

50-601-102
Ρουά / Royal

50-601-108
Λευκό / White

50-601-105
Κυπαρισσί
Forest Green

50-601-106
Πορτοκαλί
Orange

50-431-2

Φούτερ Μπλούζα «AXON» / Regular Sweater «AXON»

IN STOCK

280
gr/m2
50-431-214
Μελανζέ
Melange

50-431-201
Μπλε / Blue

50%
polyester
50%
cotton

50-431-209
Μαύρο / Black

Στρογγυλή λαιμόκοψη.
Λάστιχο στη μέση
και στα μανίκια.
Εξωτερικά γαζιά στο λαιμό
στη μέση και στα μανίκια.

50-431-202
Ρουά / Royal

COLOUR

50-431-260
Ανθρακί
Graphite

50-431-203
Κόκκινο / Red

COLOUR

Διαθέσιμα σε 7 χρώματα.
Ελληνικό προϊόν.

COLOUR

Rounded colar.
Elastic band in the waist
and in the cuffs.
External seams in neck,
waist, sleeve and cuff.
Available in 7 different colours.
Hellenic product.

Α

S

M

L

XL 2XL 3XL

54

56

58

60

62

64

68

71

76

78

80

82

D

COLOUR

114

COLOUR

50-431-206
Πορτοκαλί
Orange

COLOUR

5 ΤΜΧ/PCS

50 ΤΜΧ/PCS

115

50-431-3

Φούτερ Ζακέτα Κουκούλα / Hooded Sweater Jacket

Φούτερ Κουκούλα «AXON» / Hooded Sweater «AXON»

48-10-01

IN STOCK

IN STOCK

280

280

2

gr/m

gr/m2

50%
polyester
50%
cotton

50%
polyester
50%
cotton

48-10-0114
Μελανζέ
Δύο τσέπες στο πλάι.
Κουκούλα στο λαιμό
με κορδόνι.
Ελληνικό προϊόν.

Two pockets at the side.
Hood on the neck with

48-10-0101
Μπλε / Blue

string.
Hellenic product.

Α

S

M

L

XL

2XL

3XL

54

56

58

60

62

64

Two pockets at the side.

Δύο τσέπες στο πλάι.
Κλείνει μπροστά

66

79

74

76

78

80

with a zipper.

Διαθέσιμα σε 3

Available in 3 different

χρώματα.
Α

Ελληνικό προϊόν.

116

Closes at the front side

40 ΤΜΧ/PCS

1 ΤΜΧ/PCS

με φερμουάρ.

C

50-431-309
Μαύρο / Black

48-10-0160
Ανθρακί
Graphite

48-10-0109
Μαύρο / Black

1 ΤΜΧ/PCS

40 ΤΜΧ/PCS

S

M

L

XL

2XL

3XL

4XL

5XL

54

56

61

65

67

69

71

75

72

74

76

78

80

82

84

86

colours.
Hellenic product.

C
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50-433-1 Φούτερ Μπλούζα (Τρίκλωνο) «AXON» / Regular Heavy Sweater «AXON»

50-433-2

Φούτερ Ζακέτα (Τρίκλωνο) «AXON»/ Heavy Sweater Jacket «AXON»

IN STOCK

IN STOCK

310
2

gr/m

310
gr/m2

50-433-162
Μελανζέ Σκούρο
Dark Melange

50-433-262
Μελανζέ Σκούρο
Dark Melange

65%
cotton
35%
polyester

65%
cotton
35%
polyester

50-433-109
Μαύρο / Black
50-433-209
Μαύρο / Black

S
Α

L

M

54

56

58

XL 2XL 3XL
60

62

64

ΤΡΙΚΛΩΝΟ
HEAVY

ΤΡΙΚΛΩΝΟ
HEAVY
C

D

68

71

76

78

80

82

40 ΤΜΧ/PCS

1 ΤΜΧ/PCS

40 ΤΜΧ/PCS

M

L

XL

2XL

3XL

54,5

56

57,5

60

62

64,5

67

70

71,5

73

74

75

Στρογγυλή λαιμόκοψη.

Rounded collar.

Δύο τσέπες στο πλάι.

Two pockets at the side.

Λάστιχο στη μέση και στα μανίκια (7εκ.).

Elastic band in the waist

Κλείνει μπροστά με φερμουάρ.

Closes at the front side with a zipper.

Διακοσμητικά εξωτερικά γαζιά
- Τριόλες στο λαιμό στον ποδόγυρο και
στα μανίκια.

Διακοσμητικό πρόσθετο ύφασμα
στο πίσω μέρος του λαιμού.

118

1 ΤΜΧ/PCS

S
Α

and in the cuffs (7cm).

Decorative External seams οn the
collar, on the bottom and on armholes.
Decorative patch inside the back
collar.

Φακαρόλα σε όλο το μήκος του φερμουάρ
εσωτερικά.
Φακαρόλα στον λαιμό πίσω εσωτερικά.
Διακοσμητικά εξωτερικά γαζιά
-Τριόλες στον ώμο και στα μανίκια.

Cotton tape inside the front body at the
zippers seam.
Cotton tape inside the back collar.

Decorative External seams on the collar
and armholes.

Διαθέσιμα σε 2 χρώματα.

Available in 2 different colours.

Διαθέσιμα σε 2 χρώματα.

Available in 2 different colours.

Ελληνικό προϊόν.

Hellenic product.

Ελληνικό προϊόν.

Hellenic product.
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Μπουφάν «MONTREAL» / Jacket «MONTREAL»

50-703-1

IN STOCK

150

100%

2

gr/m

polyester

Εξωτερικό ύφασμα:100% Πολυεστέρας.
Εσωτερικό ύφασμα: 100% Πολυεστερικό
fleece επένδυση.
Κλείνει μπροστά με φερμουάρ.
Αδιάβροχο.
Δύο μεγάλες λοξές τσέπες χαμηλά στη μέση.
Μία τσέπη εσωτερική.
Μία τσέπη εξωτερική καλυπτόμενη με φερμουάρ.
Αποσπώμενα μανίκια με φερμουάρ.

Διαθέσιμα σε 2 χρώματα.
Ελληνικό προϊόν.

Out fabric: 100% polyester.
Inner fabric: 100% polyester fleece lining.
Two set-in pouch in the waist.
One chest pocket on the right
closes with zipper and one inner pocket.
Removable sleeves with zipper.
Rainproof jacket.

COLOUR

Available in 2 different colours.
Hellenic product.
COLOUR

50-703-109
Μαύρο / Black

50-703-101
Μπλε /Blue

15 ΤΜΧ/PCS

1 ΤΜΧ/PCS

S

M

L

XL

2XL

3XL

56

59

62

65

68

71

72

72

72,5

72,5

73

73

Α
E

121

ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΣΤΟΛΕΣ/MEDICAL COSTUMES

COLLECTION

50-531-1

Ιατρική Ρόμπα Ανδρική / Men’s Medical Lab Coat

Ιατρική Ρόμπα Γυναικεία / Women’s Medical Lab Coat

IN STOCK

IN STOCK

165

165

2

gr/m

gr/m2

65%
polyester
35%
cotton

65%
polyester
35%
cotton

Κλείνει μπροστά με κουμπιά.
Μία τσέπη αριστερά στο
στήθος με θήκη για στυλό.
Δυο τσέπες χαμηλά στη μέση.
Ρυθμιζόμενες μανσέτες
με κουμπί.
Ζωνάρι πίσω στη μέση.
Σχίσιμο στο πίσω μέρος.
Ελληνικό προϊόν.

Α

S

M

L

XL 2XL

56

58

60

62

Α

S

M

L

XL 2XL

49

53

57

61

65

D

104 105 105 106 106
50-531-108
Λευκό / White

Closes in front with
white buttons.
Two pockets on the waist.
One pocket on the chest
with a pen holder.
Girdle and slit
on the back.
Hellenic product.

64

D

124

50-531-2

1 ΤΜΧ/PCS

30 ΤΜΧ/PCS

104 105 105 106 106

1 ΤΜΧ/PCS

30 ΤΜΧ/PCS

50-531-208
Λευκό / White

125

Μπλούζα Ιατρική / Medical Blouse
Παντελόνα Ιατρική / Medical Trousers

50-306-2
50-321-1

Γιακάς τύπου «V»
Δύο τσέπες στην μέση.
Μία τσέπη εσωτερική
στο στήθος.
Ελληνικό προϊόν.

IN STOCK

165
gr/m2

Collar type «V»
Two side pockets.
One inner chest
pocket.
Hellenic product.

S

M

L

XL

2XL

54

56

58

60

62

71

72

72

72

72

Α

65%
polyester
35%
cotton

E

50-306-208
Λευκό / White
1 ΤΜΧ/PCS

Δύο κρυφές τσέπες
στο πλάϊ.
Λάστιχο στη μέση
και εσωτερικό κορδόνι.
Ελληνικό προϊόν.

165
gr/m2

IN STOCK

Two hidden pockets
in the side.
Rubber in the waist
with inner cord.
Hellenic product.

65%
polyester
35%
cotton
Α

D

126

30 ΤΜΧ/PCS

XS

S

M

L

XL

46

50

54

58

62

2XL 3XL
66

70

50-321-108
Λευκό / White

102 103 104 105 106 107 108

1 ΤΜΧ/PCS

30 ΤΜΧ/PCS

127

Στολές εργασίας ειδικά σχεδιασμένες σύμφωνα με το πρότυπο HACCP. Το συγκεκριμένο πρότυπο
εγγυάται την υγιεινή στα τρόφιμα από το κομμάτι της παραγωγής έως της διακίνησης. Ουσιαστικά αυτό
σημαίνει ότι:
Χρησιμοποιούνται υφάσματα ανθεκτικά στο σχίσιμο και στο χνούδιασμα και γενικά φιλικά στο δέρμα.
Μικρό μάζεμα στο ύφασμα, καλές αντιβακτηριακές ιδιότητες.
Garments for food industries with special design according to standard HACCP. This standard
refers to an EU-wide concept that guarantees adherence to food hygiene from production to delivery.
Essentially this means:
Fabric resistant on tearing and friendly with skin.
Good shrinkage and antibacterial characteristics.

ΣΤΟΛΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ/HACCP COSTUMES

COLLECTION

Σακάκι Εργασίας «HACCP» / Work Coat «HACCP»
Παντελόνα Εργασίας «HACCP» / Work Trousers «HACCP»

Ρόμπα Εργασίας «HACCP» / Work Lab Robe «HACCP»

50-001-1

50-001-2
50-321-1

IN STOCK

IN STOCK

165
2

gr/m

Κλείνει μπροστά με velcro
καλυμμένο με πατιλέτα.
Μία τσέπη εσωτερικά
αριστερά κάτω.
Χωρίς εξωτερικές τσέπες.
Ελληνικό προϊόν.

165
gr/m2

Closes in front with
velcro covered with flap.
One inner pocket
bottom left.
Without external
pockets.
Hellenic product.

50-001-208
Λευκό / White

Α

S

M

L

XL XXL

54

56

58

60

62

78

78

79

80

81

D

30 ΤΜΧ/PCS

1 ΤΜΧ/PCS

65%
polyester
35%
cotton

Κλείνει μπροστά με velcro
καλυμμένο με πατιλέτα.
Μία τσέπη εσωτερικά
κάτω αριστερά.
Χωρίς εξωτερικές τσέπες.
Ελληνικό προϊόν.

65%
polyester
35%
cotton

Δύο κρυφές τσέπες
στο πλαϊ.
Λάστιχο στη μέση
και εσωτερικό κορδόνι.
Ελληνικό προϊόν.

Closes in front with
velcro covered with flap.
One inner pocket

Two hidden pockets
in the side.
Rubber in the waist
with inner cord.
Hellenic product.

bottom left.
Without external pockets.
Hellenic product.

S

M

L

XL 2XL
Α

Α

54

56

58

60

62

D

50-001-108
Λευκό / White

104 105 105 106 106

130

1 ΤΜΧ/PCS

30 ΤΜΧ/PCS

50-321-108
Λευκό / White

D

XS

S

M

L

XL

46

50

54

58

62

XXL 3XL
66

70

102 103 104 105 106 107 108

1 ΤΜΧ/PCS

30 ΤΜΧ/PCS

131

ΑΞΕΣΟΥΑΡ/ACCESSORIES

COLLECTION

ΜΠΟΤΑΚΙ / BOOT

ΚΑΤΟΠΙΝ
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ /
ON ORDER

ΚΑΤΟΠΙΝ
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ /
ON ORDER

ΚΑΤΟΠΙΝ
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ /
ON ORDER

IN STOCK

·Σύνθεση 2% PU - 18% PES -

80% PVC
·Διαστάσεις: 1,00m x 1,30m
·Βάρος 600gr/m2 , Πάχος 8mm
·Ρυθμιζόμενος λαιμός (ανάλογα με το
ύψος) και λάστιχο στη μέση για
καλύτερη εφαρμογή)
·Αντιμυκητικό και αντιβακτηριδιακό
·Προστασία από UV ακτινοβολία
·Μαλακό σε χαμηλές θερμοκρασίες
·Μεγάλη αντοχή του χρώματος στον
ήλιο
·Μεγάλη αντοχή στο σκίσιμο
·Μεγάλη αντοχή στο χλώριο
·Composition 2% PU-18% PES80% PVC
·Dimensions: 1.00m x 1.30m
·Weight 600gr / m2, Thickness 8mm
·Adjustable neck (height-dependent)
and waistband for better t
·Antifungal and antibacterial
·Protection against UV radiation
·Soft at low temperatures
·High color tolerance in the sun
·High resistance to tearing
·High resistance to chlorine

·Υλικό: PVC - Polyester
·Διαστάσεις : 0,85m x 1,30m
·Ρυθμιζόμενος λαιμός (ανάλογα

με το ύψος) και λάστιχο στη
μέση για καλύτερη εφαρμογή)
·Εξαιρετικά ελαφριά
·Ανθεκτική στις μηχανικές
καταπονήσεις
·Ενδείκνυται για Αλιεία,
Κτηνοτροφία, Λατομεία

·Υλικό: Συνθετικό δέρμα

ντελακούρ
·Διαστάσεις : 0,85m x 1,30m
·Ρυθμιζόμενος λαιμός (ανάλογα
με το ύψος) και λάστιχο στη ]
μέση για καλύτερη εφαρμογή
·Πολύ ελαφριά
·Ενισχυμένη για μέγιστη αντοχή
στις μηχανικές καταπονήσεις
·Ενδείκνυται για επεξεργασία
κρεάτων

·Υλικό: PVC με επικάλυψη PU
·Διαστάσεις : 0,70m x 1,10m
·Δυνατότητα ειδικών διαστάσεων.
·Ρυθμιζόμενος λαιμός (ανάλογα

με το ύψος) και φακαρολα (gros)
στη μέση
·Εξαιρετικά ελαφριά
·Ανθεκτική στις μηχανικές
καταπονήσεις
·Ενδείκνυται για κονσερβοποιία,
μαζική εστίαση, καθαριότητα

AXON POWER S3 - 02 HRO

§Άνω μέρος: Αδιάβροχο δέρμα full
grain.
To δέρμα full grain είναι εξαιρετικής
ποιότητας και αντοχής και δεν έχει
υποστεί τομές ή λειάνσεις. H
επεξεργασία με έλαια του παρέχει
αξιοσημείωτη αντοχή στο νερό σε
σύγκριση με άλλου τύπου δέρματα.
§Εσωτερικός πάτος: Αποσπώμενος
πάτος με δυνατότητα πλυσίματος.
§Φόδρα: Εσωτερική αφρώδης φόδρα
υψηλής αναπνευσιμότητας με
δυνατότητα απομάκρυνσης της
υγρασίας και της θερμότητας από το
εσωτερικό μέρος του υποδήματος.
§Προστασία δακτύλων:
Πολυκαρβονικό ελαφρύ κέλυφος
αντοχής σε κρούσεις ενέργειας 200J
§Προστασία πέλματος: Μη μεταλλική
προστασία πέλματος από ίνες Kevlar
§Σόλα: Ελαστική σόλα νιτριλίου με
εξαιρετική αντοχή σε χημικά και σε
επαφή με επιφάνειες υψηλής
θερμοκρασίας έως 300 οC.

IN STOCK

§Τύπος προστασίας: S3 SRC HRO
§Πιστοποίηση: ΕΝ 20345
§Μεγέθη: 39 - 47

§Type of protec on: S3 SRC HRO
§Cer ﬁca on: ΕΝ 20345
§Sizes: 39 - 47

·Material: PVC – Polyester
·Dimensions: 0.85m x 1.30m
·Adjustable neck (height-

·Material: Synthetic leather
·Dimensions: 0.85m x 1.30m
·Adjustable neck (depending on

dependent)
and waistband for better t
·Extremely lightweight
·Resistant to mechanical stresses
·Suitable for Fisheries, Livestock,
Quarries

height) and waistband for better
t
·Very light
·Enhanced for maximum
resistance
to mechanical stresses
·It is suitable for meat processing

·Material: PVC with PU coating
·Dimensions: 0.70m x 1.10m
·Possibility of special dimensions
·Adjustable neck (height-dependent)

and gros in the middle
·Extremely lightweight
·Resistant to mechanical stresses
·Suitable for canning, mass catering,
cleanliness

ΜΠΟΤΑΚΙ / BOOT

§Άνω μέρος: Δέρμα κρούτα μαύρου
χρώματος
Η εξωτερική πλευρά του δέρματος
φέρει επικάλυψη με χρωστική ρητίνη
προστατεύοντας το δέρμα από
λεκέδες και φθορές από μηχανικές
καταπονήσεις.
§Εσωτερικός πάτος: Αποσπώμενος
πάτος με δυνατότητα πλυσίματος.
§Φόδρα: Εσωτερική αφρώδης φόδρα
βοηθάει στην απομάκρυνση της
υγρασίας και της θερμότητας από το
εσωτερικό μέρος του υποδήματος.
§Σόλα: Ελαστική σόλα πολυουρεθάνης
διπλής πυκνότητας με εξαιρετική
αντοχή στα πετρελαιοειδή.
ΜΠΟΤΑΚΙ

IN STOCK

IN STOCK

IN STOCK

§Τύπος προστασίας: Ο1 SRC
§Πιστοποίηση: ΕΝ 20347
§Χαρακτηριστικά: Χωρίς προστασία
δακτύλων και πέλματος
§Μεγέθη: 36 - 47

·Υλικό : PVC / Polyester / PVC
·Διαστάσεις: 0,75m x 1,25m
·Χρώμα: Λευκό, Πράσινο
·Εξαιρετικά ελαφριά
·Ανθεκτική στις μηχανικές καταπονήσεις

·Διαστάσεις: 0,85m x 1,20m
·Χρώμα: Λευκό
·Αδιάβροχη
·Υψηλή αντοχή στις μηχανικές
·καταπονήσεις
·Κατάλληλη για μαρμαράδες

·Σύνθεση : PVC/Polyester
·Διαστάσεις : 0,70m x 0,90m
·Ρυθμιζόμενος λαιμός (ανάλογα με το ύψος)
·Ελαφριά, υψίστης αντοχής
·Απαλό και εύκαμπτο υλικό
·Συνίσταται για μαζική εστίαση, λάντζα.

§Τύπος προστασίας: S1 SRC
§Πιστοποίηση: ΕΝ 20345
§Χαρακτηριστικά: Μεταλλική
προστασία δακτύλων
§Μεγέθη: 36 - 47

·Material: PVC / Polyester / PVC
·Dimensions: 0.75m x 1.25m
·Color: White, Green
·Extremely lightweight
·Resistant to mechanical stresses

·Material: PVC reinforced
·Dimensions: 0.85m x 1.20m
·Color: White
·Waterproof
·High resistance to mechanical
·stresses
·Suitable for marbles

·Composition: PVC / Polyester
·Dimensions: 0,70m x 0,90m
·Adjustable neck (depending on height)
·Light, high strength
· Soft and exible material
· It is recommended for mass focusing,

§Τύπος προστασίας: S3 SRC
§Πιστοποίηση: ΕΝ 20345
§Χαρακτηριστικά: Μεταλλική
προστασία δακτύλων και πέλματος.
Αδιαβροχοποίηση στο άνω μέρος
§Μεγέθη: 36 - 47
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§Top: Full grain waterproof leather.
§Full grain leather is of excep onal
quality and durability and has not
been cut or polished. The oil
treatment provides remarkable
water resistance compared to other
types of skins.
§Inner casing: Removable
washable bo om.
§Lining: Internal breathable foam
lining with the ability to remove
moisture and heat from the inside
of the shoe.
§Finger protec on:
Polycarbonate lightweight housing
with shock resistance 200J
§Tread protec on: Kevlar non-metallic
tread protec on
§Sole: Nitrile elas c sole with excellent
chemical resistance and in contact
with high temperature surfaces
up to 300 ° C.

bayonet.

ΜΠΟΤΑΚΙ

ΜΠΟΤΑΚΙ

ΜΠΟΤΑΚΙ / BOOT

IN STOCK

ΜΠΟΤΑΚΙ / BOOT

§Upper part: Black leather crown
The outside of the skin is coated
with dye resin to protect the skin
from stains and mechanical damage.
§Inner casing: Removable washable
bo om.
§Lining: Internal foam lining helps
to remove moisture and heat from
the inside of the shoe.
§Sole: Elas c dual-density
polyurethane sole with excellent
resistance to oil.
BOOT

§Type of protec on: Ο1 SRC
§Cer ﬁca on: ΕΝ 20347
§Features: No ﬁnger and tread
protec on
§Sizes: 36 - 47
BOOT

§Type of protec on: S1 SRC
§Cer ﬁca on: ΕΝ 20345
§Features: Metal ﬁnger protec on
§Sizes: 36 - 47
BOOT

§Type of protec on: S3 SRC
§Cer ﬁca on: ΕΝ 20345
§Features: Metallic
ﬁnger and tread protec on.
Waterprooﬁng at the top
§Sizes: 36 - 47
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ΣΚΑΡΠΙΝΙ / PUMP

ΜΑΥΡΗ / BLACK

ΣΚΑΡΠΙΝΙ / PUMP

Type of protec on: S2 SRA
Cer ﬁca on: ΕΝ 20345: 2011
Sole: ITALIA PU

Τύπος προστασίας: S2 SRA
Πιστοποίηση: ΕΝ 20345:2011
Σόλα: ITALIA PU
Άνω μέρος: Micro Fiber
Πολυμερές με κύρια χαρακτηριστικά
την ελαστικότητα, και την αντοχή του
στη φθορά. Επίσης λόγω των μικροΐνων
επιτρέπει την αποβολή της υγρασίας
από το εσωτερικό του υποδήματος.
Εσωτερικός πάτος: πολυουρεθάνης
Προστασία δακτύλων: Μεταλλική

ΚΑΤΟΠΙΝ
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ /
ON ORDER

Upper: Micro Fiber
Polymer with main features
elas city, and strength
to wear. Also due to microﬁbers
allows moisture to be eliminated
from the inside of the shoe.
Inner bo om: polyurethane
Finger protec on: Metallic
Sizes: 35 - 42

Μεγέθη: 35 - 42

Υλικό: άνω μέρος και σόλα
κατασκευασμένα από PVC.
Εσωτερικός πάτος: πολυουρεθάνης
αποσπώμενος με δυνατότητα πλυσίματος
Σόλα: Τρακτερωτή για εύκολο
καθάρισμα και απομάκρυνση
ακαθαρσιών. Ψηλό τακούνι για
απορρόφηση των κραδασμών.
Ανθεκτική σε επαφή με πετρελαιοειδή
Φόδρα: ελαφριά πολυεστερική
φόδρα
Προστασία δακτύλων: χωρίς
προστασία δακτύλων
Προστασία πέλματος: χωρίς
προστασία πέλματος
Τύπος προστασίας: 04 SRC
Πιστοποίηση: ΕΝ 20347
Κατάλληλη για χρήση: Βιομηχανία,
Επαγγελματική χρήση.

§Τύπος προστασίας: S2 SRC
§Πιστοποίηση: ΕΝ 20345:2011
§Σόλα: ODEON PU 2D

ΚΑΤΟΠΙΝ
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ /
ON ORDER

§Άνω μέρος: Micro Fiber
Πολυμερές με κύρια χαρακτηριστικά
την ελαστικότητα, και την αντοχή του
στη φθορά. Επίσης λόγω των
μικροΐνων επιτρέπει την αποβολή της
υγρασίας από το εσωτερικό του
υποδήματος.
§Εσωτερικός πάτος: πολυουρεθάνης
§Προστασία δακτύλων: Μεταλλική

Top: Micro Fiber
Polymer having the main
characteris cs of elas city, and
its wear resistance. Also due to
the microﬁbers it allows the
moisture to be discharged from
the inside of the shoe.
Inner bo om: polyurethane
Finger protec on: Metallic

Υλικό: άνω μέρος και σόλα
κατασκευασμένα από PVC.
Εσωτερικός πάτος: πολυουρεθάνης
αποσπώμενος με δυνατότητα πλυσίματος
Σόλα: Τρακτερωτή για εύκολο καθάρισμα
και απομάκρυνση ακαθαρσιών. Ψηλό
τακούνι για απορρόφηση των κραδασμών.
Ανθεκτική σε επαφή με πετρελαιοειδή
Φόδρα: ελαφριά πολυεστερική φόδρα
Προστασία δακτύλων: χωρίς προστασία
δακτύλων
Προστασία πέλματος: χωρίς προστασία
πέλματος
Τύπος προστασίας: 04 SRC
Πιστοποίηση: ΕΝ 20347
Κατάλληλη για χρήση: Βιομηχανία,
Γεωργία, Κηπευτική.

Τύπος προστασίας:
S2 SRC (BLANCO) | S3 SRC (ONYX)
Πιστοποίηση: ΕΝ 20345:2011
Σόλα: ON TOP PU 2D
ΚΑΤΟΠΙΝ
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ /
ON ORDER

Top: Micro Fiber
Polymer having the main characteris cs
of elas city, and its wear resistance.
Also due to the microﬁbers it allows
the moisture to be discharged from the
inside of the shoe.
Interior bo om: DRYTECH polyurethane
Finger protec on: Polycarbonate shell
UNICOMP
Foot protec on (ONYX): ARMATEAK O
+ non-metallic protec on
Lining: HK3 high perspira on

Sizes: 36 - 47

Υλικό: άνω μέρος και σόλα
κατασκευασμένα από PVC.
Εσωτερικός πάτος: πολυουρεθάνης
αποσπώμενος με δυνατότητα πλυσίματος.
Σόλα: Τρακτερωτή για εύκολο καθάρισμα
και απομάκρυνση ακαθαρσιών. Ψηλό
τακούνι για απορρόφηση των κραδασμών.
Ανθεκτική σε επαφή με πετρελαιοειδή
Φόδρα: ελαφριά πολυεστερική φόδρα
Προστασία δακτύλων: χωρίς προστασία
δακτύλων
Προστασία πέλματος: χωρίς προστασία
πέλματος
Τύπος προστασίας: 04 SRC
Πιστοποίηση: ΕΝ 20347
Κατάλληλη για χρήση: βιομηχανία,
εταιρίες τροφίμων, γεωργία κ.α.

ΛΕΥΚΗ / WHITE

ΓΑΛΟΤΣΑΚΙ PVC ΕΡΓΑΣΙΑΣ / WORK PVC GALOSH

Material: upper and sole made of PVC.
Inner bo om: polyurethane removable
with the possibility of washing.
Sole: Trailed for easy cleaning and removal
of impuri es. Tall heel for shock absorp on.
Resistant to petroleum products
Lining: Lightweight polyester lining
Finger protec on: ﬁngerless
Tread protec on: no tread protec on
Type of protec on: 04 SRC
Cer ﬁca on: ΕΝ 20347
Suitable for use: industry, food companies,
agriculture etc.

IN STOCK

Μεγέθη: 36 - 47
Sizes: 36 - 47

ΜΑΥΡΟ / BLACK

31-21-58

Type of protec on: SB A E FO SRC
Cer ﬁca on: ΕΝ 20345: 2011
Sole: CLASS VISION PU 2D

Τύπος προστασίας: SB A E FO SRC
Πιστοποίηση: ΕΝ 20345:2011
Σόλα: CLASS VISION PU 2D

Μεγέθη: 36 - 48

Material: upper and sole
made of PVC.
Inner bo om: polyurethane
removable with washable capability
Sole: Tractor for easy cleaning
and removal of dirt. High heel for
shock absorp on. Resistant to
petroleum products
Lining: Lightweight polyester lining
Finger protec on: ﬁngerless
Tread protec on: no tread protec on
Type of protec on: 04 SRC
Cer ﬁca on: ΕΝ 20347
Suitable for use: Industry, Agriculture,
Hor culture.

Sizes: 36-48

Μεγέθη: 36 - 48

Άνω μέρος: Micro Fiber
Πολυμερές με κύρια χαρακτηριστικά
την ελαστικότητα, και την αντοχή του
στη φθορά. Επίσης λόγω των μικροΐνων
επιτρέπει την αποβολή της υγρασίας
από το εσωτερικό του υποδήματος.
Εσωτερικός πάτος: DRYTECH
πολυουρεθάνης
Προστασία δακτύλων: Πολυκαρβονικό
κέλυφος UNICOMP
Φόδρα: UNILINING

ΜΠΟΤΑ PVC ΚΝΗΜΗΣ / LEG PVC ΒΟΟΤ

IN STOCK

ΜΑΥΡΗ / BLACK

Άνω μέρος: Micro Fiber
Πολυμερές με κύρια χαρακτηριστικά
την ελαστικότητα, και την αντοχή του
στη φθορά. Επίσης λόγω των
μικροΐνων επιτρέπει την αποβολή της
υγρασίας από το εσωτερικό του
υποδήματος.
Εσωτερικός πάτος: DRYTECH
πολυουρεθάνης
Προστασία δακτύλων:
Πολυκαρβονικό κέλυφος UNICOMP
Προστασία πέλματος (ONYX): Μη
μεταλλική προστασία ARMATEAK O+
Φόδρα: HK3 υψηλής διαπνοής

ΛΕΥΚΗ / WHITE

Sizes: 36-48

Type of protec on: S2 SRC (BLANCO)
S3 SRC (ONYX)
Cer ﬁca on: ΕΝ 20345: 2011
Sole: ON TOP PU 2D

Material: upper and sole made of PVC.
Inner bo om: polyurethane removable
with washable capability
Sole: Tractor for easy cleaning and
removal of dirt. High heel for shock
absorp on. Resistant to petroleum
products
Lining: Lightweight polyester lining
Finger protec on: ﬁngerless
Tread protec on: no tread protec on
Type of protec on: 04 SRC
Cer ﬁca on: ΕΝ 20347
Suitable for use: Industry, Professional use.
Sizes: 39 - 47

Μεγέθη: 39 - 47

Μεγέθη: 36 - 47

§Μεγέθη: 36 - 48

ΜΠΟΤΑ PVC ΓΟΝΑΤΟΣ / KNEE PVC BOOT

IN STOCK

ΜΑΥΡΗ / BLACK

Type of protec on: S2 SRC
Cer ﬁca on: ΕΝ 20345: 2011
Sole: ODEON PU 2D

ΛΕΥΚΗ / WHITE

ΚΑΤΟΠΙΝ
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ /
ON ORDER

Top: Micro Fiber
Polymer having the main characteris cs
of elas city, and its wear resistance. Also
due to the microﬁbers it allows the
moisture to be discharged from the
inside of the shoe.
Interior bo om: DRYTECH polyurethane
Finger protec on: Polycarbonate shell
UNICOMP
Lining: UNILINING
Sizes: 36-48

Υλικό: κατασκευα-σμένο από δέρμα και
ελαστική σόλα
Εσωτερικός πάτος: ανατομικός
Σόλα: αντιολισθητική
Χρώματα: Λευκό, Μαύρο, Σκούρο μπλε
Κατάλληλη για χρήση:
Ιατρεία, Νοσοκομεία
Μεγέθη: 36 - 47

IN STOCK

ΛΕΥΚΟ / WHITE

ΣΑΜΠΟ ΔΕΡΜΑΤΙΝΟ / LEATHER SLIPPER

Material: Made of leather and elas c sole
Inner bo om: Anatomical
Sole: Non-slip
Colors: White, Black, Dark Blue
Suitable for use: Hospitals
Sizes: 36 - 47
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Σειρά ΑΧΟΝ TOP
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ – ΟΔΗΓΙΕΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΕΝΔΥΜΑΤΟΣ

Ύφασμα:
Σύνθεση:
Βάρος:

DURA MAX
65% πολυεστέρας - 35% βαμβάκι
245g/m2

Χρωματισμοί: Μπλε σκούρο – Ρουά
Γκρι – Πορτοκαλί
Μαύρο – Γκρι

Πιστοποιήσεις υφάσματος: ΕΝ 13688 , STANDARD 100 by OEKO-TEX®
Η σειρά ΑΧΟΝ ΤΟΡ συνδυάζει το μοντέρνο design και την δυνατότητα επιλογής ανάμεσα σε
όλη τη συλλογή εργατικής ένδυσης. Προσφέρεται σε δύο χρωματικούς συνδυασμούς ενώ
καινοτομεί στο μεγάλο αριθμό αποθηκευτικών λύσεων ώστε να ικανοποιεί ακόμα και τους
πλέον απαιτητικούς επαγγελματίες.
Για την κατασκευή των ενδυμάτων εργασίας της σειράς ΑΧΟΝ TOP έχει επιλεγεί σύμμεικτο
ύφασμα με την βέλτιστη αναλογία πολυεστέρα – βαμβάκι. Η παρουσία του πολυεστέρα σε
συνδυασμό με τον τύπο πλέξης εξασφαλίζουν στο τελικό ένδυμα βέλτιστη αντοχή στις
μηχανικές καταπονήσεις ακόμα και στα πλέον σκληρά περιβάλλοντα εργασίας, ενώ το
βαμβάκι διασφαλίζει την υψηλή υγιεινή του χρήστη. Επιπλέον το ειδικό φινίρισμα και η
ποιότητα της βαφής παρέχουν στο τελικό ένδυμα χαρακτηριστικά όπως την διατήρηση του
χρώματος σε μεγάλο αριθμό πλύσεων καθώς και δυνατότητα πλύσης του ρούχου σε
υψηλές θερμοκρασίες χωρίς αλλοίωση των διαστάσεων του. Η ποιότητα κατασκευής του
υφάσματος προσφέρει πλεονεκτήματα όπως ότι το ένδυμα διατηρεί το σχήμα του, δεν
τσαλακώνεται εύκολα και δεν συρρικνώνεται.
Πλένεται στους 60 οC, χωρίς την χρήση λευκαντικού.
Σιδερώνεται σε μέση θερμοκρασία με ή χωρίς την χρήση ατμού.
Επιτρέπεται το στεγνό καθάρισμα με οποιοδήποτε χημικό πλην
του τριχλωρομεθανίου. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί
στεγνωτήριο σε χαμηλή θερμοκρασία.

Σειρά ΑΧΟΝ CLASSIC

Σειρά ΑΧΟΝ PROMO
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ – ΟΔΗΓΙΕΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΕΝΔΥΜΑΤΟΣ

Ύφασμα:
Σύνθεση:
Βάρος:

MANTA
80% πολυεστέρας - 20% βαμβάκι
200g/m2

Χρωματισμοί: Μπλε σκούρο
Γκρι

Πιστοποιήσεις υφάσματος: STANDARD 100 by OEKO-TEX®
Η νέα σειρά ΑΧΟΝ PROMO σχεδιασμένη ελαφρώς νεανικά έχοντας ως μέλημα την κάλυψη
αναγκών και ενός μη-επαγγελματία. Η νέα σειρά καλύπτει ελαφριές εργασίες καθημερινού
χαρακτήρα και ενδείκνυται για επαγγελματική αξιοποίηση διαφημιστικού χαρακτήρα.
Για την κατασκευή των ενδυμάτων εργασίας της σειράς ΑΧΟΝ PROMO έχει επιλεγεί
σύμμεικτο ύφασμα με αναλογία πολυεστέρα – βαμβάκι ιδανική να παρέχει στο ρούχο
υψηλή αντοχή σε χαμηλή τιμή. Η παρουσία του πολυεστέρα σε συνδυασμό με τον τύπο
πλέξης εξασφαλίζουν στο τελικό ένδυμα βέλτιστη αντοχή στις μηχανικές καταπονήσεις, ενώ
το βαμβάκι και το χαμηλό βάρος διασφαλίζουν την υψηλή υγιεινή του χρήστη. Η ποιότητα
κατασκευής του υφάσματος προσφέρει πλεονεκτήματα όπως ότι το ένδυμα διατηρεί το
σχήμα και το χρώμα του, δεν τσαλακώνεται εύκολα και δεν συρρικνώνεται.
Πλένεται στους 40 οC, χωρίς την χρήση λευκαντικού.
Σιδερώνεται σε μέση θερμοκρασία με ή χωρίς την χρήση ατμού.
Επιτρέπεται το στεγνό καθάρισμα με οποιοδήποτε χημικό πλην
του τριχλωρομεθανίου. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί
στεγνωτήριο σε χαμηλή θερμοκρασία.

EN ISO 13688 : Γενικές προδιαγραφές ενδυμάτων εργασίας
Το πρότυπο καθορίζει τις γενικές απαιτήσεις απόδοσης για σωστή εργονομία, αβλαβή επαφή με την
επιδερμίδα, χαρακτηρισμό του μεγέθους, τη γήρανση, τη συμβατότητα, και τη σήμανση της προστατευτικής
ενδυμασίας και τις πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται από τον κατασκευαστή με την προστατευτική
ενδυμασία. Το πρότυπο EN 13688 είναι πρότυπο αναφοράς και πρέπει να χρησιμοποιείται σε συνδυασμό
με άλλα πρότυπα.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ – ΟΔΗΓΙΕΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΕΝΔΥΜΑΤΟΣ

Ύφασμα:
Σύνθεση:
Βάρος:

DURA MAX
65% πολυεστέρας - 35% βαμβάκι
245g/m2

Χρωματισμοί: Μπλε σκούρο
Γκρι
Μαύρο

Πιστοποιήσεις υφάσματος: ΕΝ 13688 , STANDARD 100 by OEKO-TEX®
Η σειρά ΑΧΟΝ CLASSIC προσφέρει ηπιότερο design διατηρώντας όμως την ποιότητα
κατασκευής και τις απαιτητικές προδιαγραφές ενός ενδύματος ΑΧΟΝ. Μπορεί να φορεθεί
σε οποιοδήποτε περιβάλλον εργασίας όπου δεν απαιτείται η χρήση ενδύματος προστασίας.
Για την κατασκευή των ενδυμάτων εργασίας της σειράς ΑΧΟΝ CLASSIC έχει επιλεγεί
σύμμεικτο ύφασμα με την βέλτιστη αναλογία πολυεστέρα – βαμβάκι. Η παρουσία του
πολυεστέρα σε συνδυασμό με τον τύπο πλέξης εξασφαλίζουν στο τελικό ένδυμα βέλτιστη
αντοχή στις μηχανικές καταπονήσεις ακόμα και στα πλέον σκληρά περιβάλλοντα εργασίας,
ενώ το βαμβάκι διασφαλίζει την υψηλή υγιεινή του χρήστη. Επιπλέον το ειδικό φινίρισμα
και η ποιότητα της βαφής παρέχουν στο τελικό ένδυμα χαρακτηριστικά όπως την
διατήρηση του χρώματος σε μεγάλο αριθμό πλύσεων καθώς και δυνατότητα πλύσης του
ρούχου σε υψηλές θερμοκρασίες χωρίς αλλοίωση των διαστάσεων του. Η ποιότητα
κατασκευής του υφάσματος προσφέρει πλεονεκτήματα όπως ότι το ένδυμα διατηρεί το
σχήμα του, δεν τσαλακώνεται εύκολα και δεν συρρικνώνεται.
Πλένεται στους 60 οC, χωρίς την χρήση λευκαντικού.
Σιδερώνεται σε μέση θερμοκρασία με ή χωρίς την χρήση ατμού.
Επιτρέπεται το στεγνό καθάρισμα με οποιοδήποτε χημικό πλην
του τριχλωρομεθανίου. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί
στεγνωτήριο σε χαμηλή θερμοκρασία.
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Λεπτομερέστερες απαιτήσεις για την ενδυμασία εργαζομένων περιλαμβάνουν:
• Μη επιβλαβή υλικά ως προς την υγεία του χρήστη.
• Εργονομικές απαιτήσεις για τα ρούχα, συμπεριλαμβανομένης της άνεσης, του βάρους και του
σχεδιασμού.
• Η επίδραση της φθοράς στην απόδοση του προϊόντος (π.χ. αλλαγή χρώματος, ευκολία καθαρισμού και
αλλαγές στις διαστάσεις).
• Το μέγεθος βασίζεται στη συμμόρφωση με βάση το πρότυπο EN 3635 και αναλύεται λεπτομερώς στο
εικονόγραμμα μεγέθους που περιλαμβάνεται στην ετικέτα του προϊόντος.

Πρότυπο STANDARD 100 by OEKO-TEX®
Το STANDARD 100 by OEKO-TEX® είναι ένα παγκοσμίως ενιαίο, ανεξάρτητο σύστημα ελέγχου και πιστοποίησης
για υφάνσιμα ακατέργαστα, ενδιάμεσα και τελικά προϊόντα όλων των επιπέδων επεξεργασίας, καθώς και
χρησιμοποιούμενων υλικών αξεσουάρ.
Κεντρική αξίωση του συστήματος STANDARD 100 by OEKO-TEX®, από την εισαγωγή του το 1992, είναι η ανάπτυξη
κριτηρίων ελέγχου, οριακών τιμών και δοκιμαστικών μεθόδων με επιστημονική βάση. Βασιζόμενο στον ευρύ και
αυστηρό κατάλογο μέτρων του με αρκετές εκατοντάδες νομοθετικά κατοχυρωμένες μεμονωμένες ουσίες,
το σύστημα STANDARD 100 by OEKO-TEX® συνυπολογίζει τα εξής:
• Σημαντικές νομοθετικές ρυθμίσεις, όπως απαγορευμένα μέσα αζωχρωστικών ουσιών, φορμαλδεΰδη,
πενταχλωροφαινόλη, κάδμιο, νικέλιο, κτλ..
• Πολυάριθμα κρίσιμα για την υγεία χημικά, ακόμη και εάν δεν έχουν ακόμη ρυθμιστεί νομοθετικά.
• Αξιώσεις των Παραρτημάτων XVII και XIV του Ευρωπαϊκού Κανονισμού περί Χημικών REACh, καθώς και του
καταλόγου υποψηφίων ECHA SVHC, εφόσον είναι σχετικές, κατά την εκτίμηση των ειδικών ομάδων της κοινότητας
OEKO-TEX®, για υφάσματα, ρουχισμό ή εξαρτήματα.
Ως σχετικά διαβαθμισμένες συζητήσεις και εξελίξεις, στις ενημερώσεις του STANDARD 100 by OEKO-TEX®
συνυπολογίζονται αξιώσεις το συντομότερο δυνατόν και κατά τον καλύτερο τρόπο.
• Αξιώσεις των αμερικανικών CPSIA (Consumer Product Safety Improvement Acts) για το μόλυβδο.
• Πολυάριθμες και σχετικές με το περιβάλλον κατηγορίες ουσιών
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AXON TOP SERIES
TECHNICAL DETAILS - CARE INSTRUCTIONS

Fabric: DURA MAX
Composi on: 65% polyester - 35% co on
Weight: 245g/m

AXON PROMO SERIES

Colors:

Dark Blue - Royal
Grey - Orange
Black - Grey

Fabric Cer ﬁca ons : ΕΝ 13688 , STANDARD 100 by OEKO-TEX®
The AXON TOR series combines modern design and the choice between the en re work
wear collec on. It is oﬀered in two color combina ons and innovates in a large number
of storage solu ons to sa sfy even the most demanding professionals.
For the manufacture of work clothes of the AXON TOP series, mixed fabric has been
chosen with the op mal polyester-co on ra o. The presence of polyester in combina on
with kni ng ensures the ul mate garment op mal mechanical stress resistance even in
the toughest work environments while co on ensures high hygiene for the user.
In addi on, the special ﬁnish and the quality of the paint give the ﬁnal garment features
such as maintaining color in a large number of washes and washing the garment at high
temperatures without altering its dimensions. The fabric quality of the fabric oﬀers advantages
such as that the garment retains its shape, does not easily shrink and does not shrink.

Wash at 60 ° C without bleaching. It is heat-treated at medium
temperature with or without steam. Dry cleaning with any
chemical other than trichloromethane is allowed.
A low temperature dryer may be used.

AXON CLASSIC SERIES
TECHNICAL DETAILS - CARE INSTRUCTIONS

Fabric: DURA MAX
Composi on: 65% polyester - 35% co on
Weight: 245g/m

Colors:

Dark Blue
Grey
Black

Fabric Cer ﬁca ons : ΕΝ 13688 , STANDARD 100 by OEKO-TEX®
The AXON CLASSIC range oﬀers a so er design while retaining the quality of construc on
and demanding speciﬁca ons of an AXON garment. It can be worn in any work
environment where the use of protec ve clothing is not required.
For the construc on of the work clothes of the AXON CLASSIC series a blended fabric with
the op mal polyester-co on ra o has been selected. The presence of polyester in
combina on with kni ng ensures the ul mate garment op mal mechanical stress
resistance even in the toughest work environments while co on ensures high hygiene
for the user. In addi on, the special ﬁnish and the quality of the paint give the ﬁnal garment
features such as maintaining color in a large number of washes and washing the garment
at high temperatures without altering its dimensions. The fabric quality of the fabric oﬀers
advantages such as that the garment retains its shape, does not easily shrink and does not shrink.

Wash at 60 ° C without bleaching. It is heat-treated at medium
temperature with or without steam. Dry cleaning with any
chemical other than trichloromethane is allowed.
A low temperature dryer may be used.
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TECHNICAL DETAILS - CARE INSTRUCTIONS

Fabric: MANTA
Composi on: 80% polyester - 20% co on
Weight: 200g/m

Colors:

Dark Blue
Grey

Fabric Cer ﬁca ons : ΕΝ 13688 , STANDARD 100 by OEKO-TEX®
The new AXON PROMO line is designed with a youthful focus on mee ng needs and
a non-professional. The new series covers light work of everyday character and is suitable
for professional use of adver sing character.
For the manufacture of the work clothes of the AXON PROMO series, a mixed fabric with
polyester-co on ra o has been chosen to provide the garment with high strength at a low
price. The presence of polyester in combina on with the knit pa ern ensures the ul mate
garment with op mum mechanical strength, while co on and low weight ensure the user's
high hygiene. The fabric quality of the fabric oﬀers advantages such as that the garment
retains its shape and color, does not easily shrink and does not shrink.
Wash at 40 ° C without bleaching. It is heat-treated at medium
temperature with or without steam. Dry cleaning with any
chemical other than trichloromethane is allowed.
A low temperature dryer may be used.

EN ISO 13688 : General workwear speciﬁca ons
The standard deﬁnes the general performance requirements for proper ergonomics,
harmless skin contact, size designa on, aging, compa bility and marking of protec ve clothing
and the informa on to be provided by the manufacturer with protec ve clothing. EN 13688 is
a reference standard and should be used in conjunc on with other standards.
More detailed requirements for workers' clothing include:
• No harm to the health of the user.
• Ergonomic requirements for clothing, including comfort, weight and design.
• The eﬀect of wear on product performance (eg color change, ease of cleaning and dimensional
changes).
• The size is based on compliance with EN 3635 and detailed in the size pictogram included
on the product label.
STANDARD 100 by OEKO-TEX®
STANDARD 100 by OEKO-TEX® is a globally uniﬁed, independent control and cer ﬁca on system
for tex le raw, intermediate and ﬁnished products of all processing levels as well as used accessories.
The central claim of the STANDARD 100 by OEKO-TEX® since its introduc on in 1992 is the
development of control criteria, limit values and test methods on a scien ﬁc basis. Based on its
extensive and rigorous list of measures with several hundreds of regulated single substances,
the STANDARD 100 by OEKO-TEX® system takes into account the following:
• Important legisla on, such as prohibited azocolourants, formaldehyde, pentachlorophenol,
cadmium, nickel, etc.
• Numerous health-cri cal chemicals, even if they are not yet regulated.
• Requirements of Annexes XVII and XIV of the REACh Chemicals Regula on and of the ECHA SVHC
Candidate List, if relevant, in the assessment of OEKO-TEX® community groups for fabrics, clothing or
accessories. As rela vely sca ered discussions and developments, STANDARD 100 by OEKO-TEX®
updates are included as soon as possible and in the best possible way.
• American Consumer Product Safety Improvement Acts (CPSIA) requirements for lead.
• Numerous and environmentally relevant categories of substances
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