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Srečko Osojnik

Svetovalec za območje  

vzhodne Slovenije

Štajerska, Pomurska regija

Tel. 041 818 232

  BODITE NA VARNI STRANI!

Ksenija Pavlin

Svetovalka za območje  

zahodne Slovenije

Gorenjska, Notranjska,  

Goriška, Obalna regija,  

zahod osr. slov. regije, 

Ljubljana (1000)

Tel. 040 129 830

Bojan Mastnak

Svetovalec za območje severne in  

jugovzhodne Slovenije

Koroška, Savinjska,  

Posavje, Zasavje,

 vzhod osr. slov. regije, Dolenjska

Tel. 040 129 824

SVETOVANJE NA TERENU

Naši izkušeni svetovalci in svetovalke vam preds-

tavijo nove izdelke s področja osebne varovalne 

opreme osebno na vašem podjetju in skupaj z vami 

organizirajo testiranja za še izboljšano uporabnost 

izdelkov. Z veseljem vam pomagamo z nasveti in 

podporo pri vaših projektih za izboljšanje varnosti 

pri delu s področja osebne varovalne opreme.

NAŠI SPECIALISTI VAM SVETUJEJO GLEDE 

OSEBNE VAROVALNE OPREME

Naš team specialistov vam vedno nudi pomoč, če 

potrebujete svetovanje ali podporo na specialnih 

področjih vašega dela, kot na primer pregledi 

višinske varovalne opreme, zaščite kože ali rok, 

organizacije usposabljanj in pregledov za višinsko 

varovalno opremo, svetovanje glede tveganj in 

predpisov.

Specialisti in specialistke podjetja Schloffer in Drevenšek d.o.o. vam nudijo podporo 

in svoje znanje pri ocenjevanju in izbiri vaše osebne varovalne opreme.

Spoštovani kupci,

Veseli nas, da vam lahko v tem »izjemnem letu« ponovno 

predstavimo del naše pomladno/poletne ponudbe za toplo 

sezono. 

Da bodo vaši sodelavci tudi v poletni sezoni še naprej optimalno 

zaščiteni pri delu, boste v naši ponudbi našli veliko izbiro 

sodobnih in funkcionalnih izdelkov od glave do pet, prav tako pa 

tudi široko paleto higienskih zaščitnih izdelkov za vaše delovno 

mesto.  

Poskrbeli bomo, da boste vedno dobro in pravilno opremljeni za 

vaše delo.

Ostanite zdravi.

Robert Drevenšek, univ.dipl.inž.

Certificirana strokovna oseba za Varnost in zdravje pri delu

Direktor

          SIGURNA PREDNOST!
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Stran 19

Stran 39

Stran 58

Stran 48

Pregled naših novosti

Novosti od Strani 8

Fristads®, Kübler®, Kansas®, COFRA®, HAKRO®, Leibwächter®,  
Ardon®, Qualitex®, Fruit of the Loom® 
Jakne, hlače, kratke hlače, T-majice, Polo majice, Corporate fashion

Delovna oblačila od Strani 10

Kübler®, Fristads®, COFRA®, SIOEN®, Vizwell™, BUFF® 
Dobrovidna dežna oblačila, dobrovidne majice, dobrovidna
oblačila, dobrovidni dodatki, multinorm oblačila

Zaščitna oblačila od Strani 28

Atlas®, Sixton®, COFRA®, Grisport®, Puma®   
Zaščita S1, S1P, S2, S3, BOA® zaščitni čevlji, zaščitni čevlji za
celo leto, čevlji za gradbince, ženski zaščitni čevlji

ATG®, Gebol®, EUREKA®, MAPA®, RhinoWeld® 
Natančno delo, protivrezna zaščita, zaščitne rokavice za gradbišče, 
Zaščitne rokavice za varilce

DuPont®, INFIELD®, 3M™, MSA, VOSS 
Oblačila za enkratno uporabo, zaščita za varilce, zaščitna očala,
prva pomoč, pasovi za orodje, zaščitne čelade, zaščita za 
električarje

C.A.M.P., MSA 
Varovalni pasovi, kompleti varovalnih pasov, samopovratni
mehanizmi, sidriščne točke

Zaščitni čevlji od Strani 36

Zaščitne rokavice od Strani 47

Zaščita telesa in industrijske potrebe od Strani 53 

Višinska varovalna oprema in merilna tehnika 
od Strani 60
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Vse cene so brez 22 % DDV.

Vse cene so brez 22 % DDV. Ne jamčimo za tiskarske napake, pomanjkljivosti, dobavljivost in zvišanje cen materiala. Ta katalog je namenjen industri-
ji, prodaji, obrtnim dejavnostim, trgovini in komunalnim dejavnostim. Ne dostavljamo fizičnim osebam. Slike so simbolne, pridržujemo si pravico do 
tehničnih sprememb.  
Akcija velja do odprodaje zalog.

Veljajo splošni pogoji poslovanja na naši spletni strani: www.schloffer.si

ID za DDV: SI37678205 I Matična št.: 2187116 
Okrajno sodišče na Ptuju

Online-Shop

Informacije o  
naročilih
Varno nakupovanje – 
tako lahko naročite

E-MAIL NAROČILO:
info@schloffer.si

TELEFON:
+386 2 796 10 80

Pon.-Čet:  07.00 - 15.30
Petek:  07.00 - 13.00

FAX: 
+386 2 796 10 81

SCHLOFFER E-SHOP:
Online naročilo na www.schloffer.si  
Izdelke izberete in jih naročite

Kot redni kupec lahko izkoristite  
veliko prednosti, kot so npr.  
individualni Schloffer rabatni sistem, 
statistika nakupov in veliko več.

E-BUSINESS IN E-PROCUREMENT
Z veseljem vas obveščamo o naših dveh 
nadaljnjih E-Business in  
E-Procurement storitvah. Vaš osebni ko-
mercialist in ostali zaposleni vam bodo z 
veseljem pomagali.

Svet izdelkov Top izdelki

mailto:info%40schloffer.si?subject=Jesen%20/%20Zima%202020
https://www.schloffer.si/info/stik
https://www.schloffer.si/info/schloffer-redni-kupci-prednosti
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Vse cene brez 22 % DDV      

Profitirajte s količinskimi popusti in še več izdelki na www.schloffer.si
6

Prava zaščitna oprema  
od glave do pet

ZANESLJIVI  
PARTNERJI

Naše osebne storitve za 
vas

Vaše podjetje lahko postavite v središče pozornosti, tako da 
izberete ustrezna oblačila in jih oplemenitite z vašim logotipom. 
Ker enoten videz zagotavlja tudi profesionalni prvi vtis pri vaših 
strankah!  
Ne glede na to, ali gre za vezenje ali tisk, imamo potrebne izkušn-
je za profesionalno oplemenitenje vaših poslovnih oblačil. Naši 
izkušeni strokovni svetovalci vas bodo pospremili skozi proces 
oplemenitenja. Od ponudbe do dobave. 

Strokovni pregled višinske varovalne opreme vam opravimo 
enkrat letno.

Posebej usposobljeni strokovnjaki podjetja Schloffer in Drevenšek 
d.o.o. imajo potrebno znanje in poklicne izkušnje za preverjanje 
višinske varovalne opreme. 

Naši strokovnjaki vam opravijo letni pregled in vzdrževanje 
vaših mobilnih detektorjev plina.

Strokovnjaki podjetja Schloffer in Drevenšek d.o.o. imajo potreb-
no strokovno znanje in so usposobljeni za četrtletno preverjanje 
delovanja in letni sistemski pregled mobilnih  
detektorjev plina. 

SCHLOFFER LOGOSERVICE

PREGLED VIŠINSKE VAROVALNE OPREME

VZDRŽEVANJE MOBILNIH DETEKTORJEV PLINA

Praktično usposabljanje za pravilno in varno ravnanje z višins-
ko varovalno opremo.

Vsa naša usposabljanja za vaše zaposlene organiziramo tudi na 
vaši lokaciji ali kjerkoli v Sloveniji. Ponujamo praktično usmerjeno 
usposabljanje za osebno zaščito pred padci, ki je v skladu z vsemi 
zakonskimi zahtevami. Več informacij najdete na naši spletni stra-
ni https://www.schloffer.si/info/usposabljanja-pregledi/akademija 

SCHLOFFER AKADEMIJA
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Jacken/Westen, JackenJacken/Westen, Jacken Jacken/Westen, JackenJacken/Westen, Jacken

Novosti PONUDBA

Dobrovidna polo majica
glej Stran 29

S1P zaščitni čevlji 
glej Stran 40

Višinski varovalni pas
glej Stran 60

S1P zaščitni čevlji
glej Stran 37

Kratke hlače 
glej Stran 15

Zaščitna očala
glej Stran 56

Softshel jakna
glej stran 15

Delovna jakna
glej stran 18

Pas hlače
glej Stran 18

Polo majica 7047 
glej Stran 13

Kratke hlače 2562 
glej Stran 11

Premium Polo 
glej Stran 25

Chino hlače 
glej Stran 25
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Vse cene brez 22 % DDV | Pri večjih velikostih oblačil in obutve so možna doplačila. 

Profitirajte s količinskimi popusti in še več izdelki na www.schloffer.si

Fristads® Obrtniške hlače FUSION 2595 
STFP

Mehanska Stretch kvaliteta • 2 prednja žepa • 2 ohlapna žepa, eden s 
3 manjšimi žepi, zanko za orodje in 1 dodatnim žepom • dvojni šivi v 
mednožju • 2 zadnja žepa • 2 stegenska žepa • žep za meter z žepom 
za orodje, žep za pisalo, gumb in zanka za delovni nož • žep na hlačnici 
s poklopcem in sprijemalom, žep za GSM in dodatni žep s poklopcem 
in sprijemalom, D-obroček pod poklopcem • kolenski žepi so ojačani s 
CORDURA® materialom • po višini nastavljivi kolenčniki • s CORDU-
RA® materialom ojačani zaključki hlačnic • certificirane glede na EN 
14404 za Fristads 9200 KP kolenčnike • primerne za industrijski pranje 
glede na predpis ISO 15797 • certificirane glede na OEKO-TEX® 100 
predpis 
Material: 65  % Poliester, 35  % bombaž, 260  g/m² 
Barve: siva/črna, črna/rumena, črna/siva 
Velikosti: 44-156 

Št.izd. FR-1080 + Barva € 77,70

Dobavljiv tudi kot 
ženski model

Fristads® kratke hlače FUSION 2562 
STFP

Mehanski Stretch material • lahek, robusten material • pokrita zadrga • 
dvojno ojačani živi • 2 prednja žepa • desni žep na hlačnici z dodatnim 
žepom • žep na levi hlačnici s poklopcem in sprijemalnim zapiralom, 
žepom za mobilni telefon s poklopcem in dodatnim žepom s poklopcem, 
sprijemalnim zapiralom in D-obročem pod poklopcem • CORDURA® 
ojačitve • primerne za industrijsko pranje • OEKO-TEX® certificirana 
Material: 65  % poliester, 35  % bombaž, 260  g/m² 
Barve: modra, kaki/črna, mornarsko modra/rumena,  
 mornarsko modra/siva, siva/rdeča, siva/črna,  
 črna/rumena, črna/siva, vojaško zelena/črna 
Velikosti: 44-62 

Št.izd. FR-5559 + Barva € 52,00

Fristads® Softshell jakna FUSION 4557 
LSH

Zračna, vetro- in vodoodbojna • stoječi ovratnik • sprednja zadrga • 2 
sprednja žepa • odsevni vstavki • elastični pas in manšete • OEKO-TEX® 
certificirana 
Material: 100 % poliester, 240  g/m² 
Barve: temno modra, modra, vojaško zelena, črna, siva 
Velikosti: XS-4XL 

Št.izd. FR-5609 + Barva
€ 80,30
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Polo majica FUSION 7047 
Stran 13
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Fristads® delovna oblačila z elastanom

Dobavljiv tudi kot 
ženski model

Dobavljiv tudi kot 
ženski model

Fristads® delovna jakna FU-
SION 4555 STFP

Odsevni elementi • stretch kakovost • stoječi ovratnik •  
pokrita sprednja zadrga • nastavljiv pas in manšete • 
CORDURA® ojačitve na komolcih • podaljšan hrbtni 
del • priročni žepi • OEKO-TEX® certificirana 
Material: 65 % poliester, 35 % bombaž, 260 g/m² 
Barve: modra, kaki/črna, mornarsko modra/ 
 rumena,  mornarsko modra/siva,  
 siva/rdeča, siva/črna, črna/rumena,  
 črna/siva, vojaško zelena/črna 
Velikosti: XS-4XL 

Št.izd. FR-5527 + Barva

€ 72,80

Fristads® pas hlače FUSION 
2552 STFP

Stretch material • dvojno ojačani šivi • praktični žepi • 
CORDURA® ojačitve • nastavljiva dolžina s 5 cm robom •  
primerne za industrijsko pranje po ISO 15797 • OEKO-TEX® 
certificirana 
Material: 65 % poliester, 35 % bombaž, 260 g/m² 
Barve: modra, kaki/črna, mornarsko modra/rumena,  
 mornarsko modra/siva, siva/rdeča, siva/črna,  
 črna/rumena, črna/siva, vojaško zelena/črna 
Velikosti: 44-62 

Št.izd. FR-5509 + Barva 
€ 59,50

Fristads® pas FUSION 9955 
CW

Canvas pas z nastavljivo kovinsko zaponko • brez 
niklja • kovinska zaponka • nastavljiva dolžina 
Dolžina:  120 cm 
Širina:  40 mm 
Material: 100 % poliester 
Barve: modra, mornarsko modra,  
 vojaško zelena, črna, siva, rdeča 

Št.izd. FR-5640 + Barva 
€ 12,40

K izdelku

K izdelku

K izdelku

K izdelku

K izdelku

+KOLEKCIJA

Fristads®

FUSION kolekcija

https://www.schloffer.si/fristads-obrtniske-hlace-fusion-2595-stfp
https://www.schloffer.si/fristads-zenska-softshell-jakna-fusion-4558-lsh
https://www.schloffer.si/fristads-kratke-hlace-fusion-2562-stfp
https://www.schloffer.si/fristads-softshell-jakna-fusion-4557-lsh
https://www.schloffer.si/fristads-delovna-jakna-fusion-4555-stfp
https://www.schloffer.si/fristads-pas-hlace-fusion-2552-stfp
https://www.schloffer.si/fristads-pas-fusion-9955-cw
https://www.schloffer.si/fristads-delovna-jakna-fusion-4555-stfp
https://www.schloffer.si/fristads-zenska-delovna-jakna-fusion-4556-stfp
https://www.schloffer.si/fristads-zenska-delovna-jakna-fusion-4556-stfp
https://www.schloffer.si/fristads-pas-hlace-fusion-2552-stfp
https://www.schloffer.si/fristads-zenske-pas-hlace-fusion-2554-stfp
https://www.schloffer.si/info/nasveti_stroke/fristads-fusion-serija
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Vse cene brez 22 % DDV | Pri večjih velikostih oblačil in obutve so možna doplačila. 

Profitirajte s količinskimi popusti in še več izdelki na www.schloffer.si

+gratis
Promo 
T-majica

Fristads® Stretch FUSION 2653 LWS hlače

Lahna 4-smerna Stretch tkanina • pokrit prednji gumb • 2 prednja žepa • 
2 zadnja žepa z zadrgo • dvojno ojačan mednožni šiv • žep na hlačnici s 
pritisnim gumbom, zanka za kladivo, žep z zadrgo, žep za pisala in žep za 
ID kartico, D-obroč • Ripstop-Stretch kolenski žepi z zunanjo odprtino na 
zgornji strani in sprijemalnim zapiralom • dobrovidni vstavki na kolenih in 
zaključkih hlačnic • Ripstop ojačitve na zaključkih hlačnic • certificirane in 
odobrene v skladu z EN 14404 skupaj s kolenskimi žepi 124292 • OEKO-
TEX® certificirane 
Material: Stretch material: 92% Poliester, 8% Elastan;  
 Ripstop-Stretch material: 87% Poliamid, 13% Elastan; 205 g/m².  
 Ripstop-Stretch material 250 g/m² 
Barve: siva/črna, črna/siva, črna, črna/rumena, mornarsko  
 modra/siva, mornarsko modra, mornarsko modra/rumena 
Velikosti: 44-156 

Št.izd. FR-5650 + Barva € 93,80

Fristads® majica FUSION 7048 SHV

Majica s kontrastnimi vstavki • tkanina iz poliestra in bombaža zago-
tavlja hitro sušenje in odvajanje vlage, vendar je zelo mehka in udobna 
za nošenje • elastičen material • bombaž na notranji strani za več 
udobja • hitro sušenje in odvajanje vlage • enostavna nega • kontrastni 
material na ramenih • kratka zadrga • raglan rokavi • barvna obstojnost •  
UV zaščita • industrijsko pranje v skladu s ISO 15797 • OEKO-TEX® 
certificirana 
Material: 75  % bombaž, 25  % poliester, 305  g/m² 
Barve: modra, mornarsko modra/rumena, mornarsko  
 modra/siva, siva/rdeča, siva/črna, črna/rumena, črna/siva,  
 vojaško zelena/črna 
Velikosti: XS-3XL  
Predpis: EN 13758-2 UV zaščitni faktor (UPF) 40+

Št.izd. FR-5577 + Barva € 36,40

Fristads® T majica FUSION 7046 THV

Kontrastni material na ramenih • okrogel ovratnik • raglan rokavi • 
enostavna nega • hitro sušenje in odvajanje vlage • obstojnost barv •  
bombaž na notranji strani za večje udobje • elastičen material • indus-
trijsko pranje v skladu s ISO 15797 • OEKO-TEX® certificirana 
Material: 55  % bombaž, 45  % poliester, 190  g/m² 
Barve: modra, mornarsko modra/rumena, mornarsko  
 modra/siva, vojaško zelena/črna, siva/rdeča, siva/črna,  
 črna/rumena, črna/siva 
Velikosti: XS-3XL  
Predpis: EN 13758-2 UV zaščitni faktor (UPF) 40+

Št.izd. FR-5585 + Barva € 20,30

Fristads® polo majica FUSION 7047 
PHV

Mehka in udobna polo majica z UV zaščito • Bombaž na notranji strani 
za več udobja • Stretch • enostavna nega • hitro sušenje in odvajan-
je vlage • rebrasti ovratnik • skriti 3 gumbi • raglan rokavi • stranski 
razporki • industrijsko pranje v skladu s ISO 15797 • OEKO-TEX® certifi-
cirana • idealna za oplemenitenje 
Material: 55  % bombaž, 45  % poliester, 195  g/m² 
Barve: modra, mornarsko modra/rumena, mornarsko  
 modra/siva, vojaško zelena/črna, siva/rdeča, siva/črna,  
 črna/rumena, črna/siva 
Velikosti: XS-3XL

Št.izd. FR-5601 + Barva € 23,50

Fristads® kratke hlače BPC-254

Robustne kratke hlače • 2 prednja žepa • 2 prostorna zadnja žepa • 
2 žepa na hlačnici - eden s sprijemalnim zapiralom, drugi z žepom 
za GSM (s poklopcem), žep za pisala in 2 prostorna žepa • D-obroč • 
široke zanke za pas • OEKO-TEX® certificirana 
Material: 60  % bombaž, 40  % poliester, 295  g/m² 
Barve: mornarsko modra, črna, siva, kaki 
Velikosti: 44-62 

Št.izd. FR-2370 + Barva   

prej € 49,20

€ 36,90

PONUDBA

Fristads® Service Stretch kratke hlače 
2702 PLW

Elastični vstavki ob straneh, pasu in v razkoraku • D-obroček • 2 
prednja žepa • 2 zadnja žepa z vodoodbojno zadrgo • 2 žepa na hlačnici 
z žepom za meter in žepom z vodoodbojno zadrgo, eden z žepom za 
pisala, drug z žepom za GSM in poklopcem • sprijemalno zapiralo in 
žepi za pisala • OEKO-TEX® certificirana 
Material: 65 % poliester, 35 % bombaž, 220  g/m² 
 Elastični material: 91 % poliamid, 9 % elastan, 250  g/m² 
Barve: siva, mornarsko modra, zelena, črna 
Velikosti: 42-66 

Št.izd. FR-238 + Barva € 69,20

Fristads® Softshel jakna s kapuco 7461 
BON

Zračna, vetro- in vodoodporna • elastična • raglan rokavi • spred-
nja zadrga po celotni dolžini • z vrvico nastavljiva kapuca • odsevni 
elementi na ramenih • prsni žep z zadrgo • 2 sprednja žepa z zadrgo • 
elastičen pas in manšete • podaljšan hrbtni del • OEKO-TEX® Standard 
100 certifikat 
Material: 100  % poliester, 230  g/m 
Barve: modra, črna/siva 
Velikosti: XS-3XL 

Št.izd. FR-0520 + Barva € 82,00

Delovna oblačila | Fristads®  UV-zaščitna oblačila

EN 13758-2
Tekstil - zaščitne lastnosti za zaščito 
pred ultravijoličnim sončnim sevanjem

50+

EN 13758-2
Tekstil - zaščitne lastnosti za zaščito 
pred ultravijoličnim sončnim sevanjem

50+

EN 13758-2
Tekstil - zaščitne lastnosti za zaščito 
pred ultravijoličnim sončnim sevanjem

50+

K izdelku

K izdelku K izdelku

K izdelku K izdelku

K izdelku

K ponudbi

+

PREGLED

Izdelki z UV zaščito

https://www.schloffer.si/fristads-stretch-fusion-2653-lws-hlace
https://www.schloffer.si/fristads-majica-fusion-7048-shv
https://www.schloffer.si/fristads-t-majica-fusion-7046-thv
https://www.schloffer.si/fristads-polo-majica-fusion-7047-phv
https://www.schloffer.si/fristads-kratke-hlace-bpc-254
https://www.schloffer.si/fristads-service-stretch-kratke-hlace-2702-plw
https://www.schloffer.si/fristads-softshel-jakna-s-kapuco-7461-bon
https://www.schloffer.si/oblacila?filter%5B8%5D=334#filter
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Jacken

Dobavljiv tudi kot 
ženski model

Kübler® pas hlače Activiq

Ergonomske linije za večjo svobodo gibanja • dobrovidni vstavki spre-
daj in zadaj • praktični žepi • elastični vstavki v pasu • predoblikovana 
kolena z dodatnimi conami gibanja • točke obremenitve so dodatno 
zavarovane • OEKO-TEX® certificirana 
Material: 65  % Poliester, 35  % Bombaž, 270  g/m² 
Barve: bela/antracit, kobalt modra/črna, temno modra/antracit,  
 zelena/črna, olivno zelena/črna, antracit/črna,  
 peščena/črna, rdeča/črna, antracit, črna, črna/antracit 
Velikosti: 40-66 

Št.izd. KW-032 + Barva € 49,50

Kübler® delovna jakna Activiq

Kroj, ki poudari obliko telesa • dobrovidni vstavki spredaj in zadaj • 
praktični žepi • stoječi/ležeči ovratnik • ergonomsko krojeni rokavi z 
dodatnimi conami za boljše gibanje • pokrita sprednja zadrga • obre-
menjene točke so dodatno zavarovane • OEKO-TEX® certificirana 
Material: 65 % poliester, 35 % bombaž, 270  g/m² 
Barve: bela/antracit, kobalt modra/črna, temno modra/antracit,  
 zelena/črna, olivno zelena/črna, antracit/črna,  
 peščena/črna, rdeča/črna, antracit, črna, črna/antracit 
Velikosti: XS-4XL 

Št.izd. KW-014 + Barva € 62,20

Kübler® kratke hlače Activiq

2 stranska žepa • 2 zadnja žepa • žep na levem stegnu s poklopcem in 
pritiskačem • pas z elastiko • dobrovidni vstavki • praktični žepi • točke 
obremenitve zavarovane z zapahom • OEKO-TEX® certificirana 
Material: 65 % Poliester, 35 % Bombaž, 270  g/m² 
Barve: bela/antracit, kobalt modra/črna, temno modra/antracit,  
 zelena/črna, olivno zelena/črna, antracit/črna,  
 peščena/črna, rdeča/črna, antracit, črna, črna/antracit 
Velikosti: 40-66 

Št.izd. KW-026 + Barva  

prej € 38,00

€ 29,90

PONUDBA

Kübler® stretch hlače Activiq

Elastični vstavki • odsevni elementi • ergonomska oblika • elastika v pasu •  
praktični žepi • zanke za pas iz trpežnega Koffer traku • predoblikova-
na kolena • točke obremenitve zavarovane s poklopom • OEKO-TEX® 
certificirana 
Material: 50  % bombaž, 50  % poliester, 180  g/m² 
Barve: antracit/črna, črna, temno modra/antracit, antracit,  
 plavina modra/črna 
Velikosti: 25-118 

Št.izd. KW-228 + Barva 

prej € 69,60

€ 54,90

PONUDBA
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Kübler® Softshell jakna 1241

Zračna, vodoodporna, vetrotesna • odsevni elementi • elastična • 
notranji del ovratnika iz flisa • ergonomsko krojeni rokavi z dodatnimi 
gibčnimi conami za več svobode gibanja • praktični notranji in zunanji 
žepi • podaljšan hrbtni del • širina roba nastavljiva z elastično vrvico • 
OEKO-TEX® certificirana 
Material: 96  % poliester, 4  % elastan, 320  g/m²,  
 notranja podloga: 100  % poliester 
Barve: antracit/črna, črna/kobalt modra, črna/antracit,  
 črna/rdeča, temno modra/antracit 
Velikosti: XS-4XL 

Št.izd. KW-112 + Barva € 82,50

Kübler® ergonomsko oblikovana delovna oblačila 

15
Vse cene brez 22 % DDV | Pri večjih velikostih oblačil in obutve so možna doplačila. 

Profitirajte s količinskimi popusti in še več izdelki na www.schloffer.si

ODSEVNI ELEMENTI
Nad in pod kolenom

PRAKTIČNI ŽEPI
Desno z zadrgo, levo s 
pritiskačem in sprijemal-
nim zapiralom

ELASTIČNI VSTAVKI
V razkoraku, pod kolenom in na zadnjici

K izdelku

K izdelku

K izdelku
K ponudbi

K ponudbi

+MIX & MATCH

Kübler® 

Activiq linija

https://www.schloffer.si/kuebler-stretch-hlace-activiq
https://www.schloffer.si/kuebler-zenske-pas-hlace-activiq
https://www.schloffer.si/kuebler-pas-hlace-activiq
https://www.schloffer.si/kuebler-delovna-jakna-activiq
https://www.schloffer.si/kuebler-kratke-hlace-activiq
https://www.schloffer.si/kuebler-softshell-jakna-1241
https://www.schloffer.si/info/nasveti_stroke/kuebler-activiq-serija
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Jacken

Kübler® Ultrashell jakna

3 slojni material, vetro- in voodtesna • prednja vodotesna zadrga 
z zaščito za brado • odsevni elementi: na sprednji in zadnji strani • 
praktični žepi • rob rokava, ki je razširljiv s sprijemalom • podaljšan hrbtni 
del • ergonomsko krojeni rokavi z dodatnimi gibčnimi conami za več 
svobode gibanja • točke obremenitve zavarovane s poklopcem • OEKO-
TEX® certificirana 
Material: 100  % poliester, 180 g/m² 
Barve: črna/kobalt modra, črna/antracit, črna/rdeča 
Velikosti: XS-4XL 

Št.izd. KW-008 + Barva € 73,60

Kübler® delovna jakna Pulsschlag

Trpežni Ripstop material • prsni žep Easy Brand - za lažjo individualizaci-
jo • komolčni predel z ojačitvijo CORDURA® • ramena, zapestni patenti 
in robovi z elastičnim vložkom • odsevni elementi: spredaj in zadaj • 
praktični žepi • stoječi/ležeči ovratnik • ergonomsko krojeni rokavi • 
točke obremenitve zavarovane s poklopcem • OEKO-TEX® certificirana 
Material: 65 % poliester, 35 % bombaž, 260 g/m² 
Barve: bela/antracit, kobalt modra/črna, temno modra/antracit,  
 antracit/črna, črna/kobalt modra, črna/rdeča, črna/antracit 
Velikosti: 40-66 

Št.izd. KW-050 + Barva € 58,40

Kübler® Pas hlače Pulsschlag

Trpežni Ripstop material • CORDURA® ojačitve • elastični vstavki • 
kontrastni elementi: stranski vložek v sprednjem delu hlač, prešitje 
s stranskim šivom • ergonomske linije za večjo svobodo gibanja • 
praktični žepi • izoblikovana kolena z gibčnimi conami • točke obreme-
nitve zavarovane z zapahom • OEKO-TEX® Standard 100 certificirane 
Material: 65 % poliester, 35 % bombaž 
Barve: kobalt modra/črna, temno modra/antracit, antracit/črna,  
 črna/kobalt modra, črna/rdeča, črna/antracit 
Velikosti: 40-66 

Št.izd. KW-065 + Barva € 58,40

Kansas® delovna jakna Evolve

Trpežen FlexForce material s Stretch-em • Airflow sistem: zračni 
vložki iz mrežnega materiala na hrbtni strani • moderno prileganje • 
podaljšan hrbtni del • brez vidnih gumbov, ki bi povzročali praske • 
dobrovidni elementi so pritrjeni tako, da s svetlobo ne vplivajo na 
delovne stroje • prsni žepi s pritisnim gumbom in žepom za pisala • 
2 prednja žepa s pritisnim gumbom in meš podlogo • notranji žepi iz 
meš materiala • CORDURA® ojačitve na posebej obremenjenih delih • 
primerne za industrijsko pranje • OEKO-TEX® certificirana 
Material: 65  % poliester, 35  % bombaž, 250  g/m² 
Barve: mornarsko modra/temno modra, jekl.modra/t.modra,  
 kr.modra/t.kr.modra, siva/grafitna-siva, črna 
Velikosti: XS-4XL 

Št.izd. FR-0522 + Barva € 72,80

Kübler® kratke hlače Pulsschlag

Trpežen Ripstop material • ojačanje CORDURA® • odsevni elementi: 
spredaj in zadaj • 2 stranska žepa • 2 zadnja žepa • žep na levem stegnu •  
točke obremenitve zavarovane s poklopcem • OEKO-TEX® certificirana 
Material: 65 % poliester, 35 % bombaž, 260 g/m² 
Barve: bela/antracit, rjava/črna, kobalt modra/črna,  
 temno modra/antracit, antracit/črna, črna/kobalt modra,  
 črna/rdeča, črna/antracit 
Velikosti: 40-66 

Št.izd. KW-086 + Barva  

prej € 39,90

€ 31,90

PONUDBA

Kübler®  praktična delovna oblačila Kansas® Delovna oblačila z elastanom

Vse cene brez 22 % DDV | Pri večjih velikostih oblačil in obutve so možna doplačila. 
Profitirajte s količinskimi popusti in še več izdelki na www.schloffer.si

Dobavljiv tudi kot 
ženski model

MULTIFUNCIONALNI
ŽEPI NA HLAČNICAH

FLEXFORCE-MATERIAL  
Z ELASTANOM

CORDURA®-OJAČITVE NA 
KOLENSKEM DELU

Kansas® pas hlače Evolve Flexforce

FlexForce Stretch material • moderno prileganje • Stretch vstavki v 
pasu • zanka za ključ ob strani • dobrovidni detajli • ergonomsko obli-
kovane hlačnice • s CORDURA® materialom ojačani kolenski žepi za po 
višini nastavljive kolenčnike • multifunkcionalni žepi na hlačnicah • 2 
zadnja žepa • certificirani glede na EN 14404 s kolenčniki 9200 KP •  
primerne za industrijsko pranje glede na ISO 15797 • OEKO-TEX® 
certificirane 
Material: 65  % poliester, 35  % bombaž, 250 g/m² 
Barve: mornarsko modra/temno modra, jekl.modra/t.modra,  
 kr.modra/t.kr.modra, siva/grafitna-siva, črna 
Velikosti: 44-66 

Št.izd. FR-0502 + Barva  

prej € 69,20

€ 54,90

PONUDBA

K ponudbi K izdelku

K izdelku

K izdelku

K izdelku

K ponudbi

+NA SPLETU

Kansas® 
Evolve linija

https://www.schloffer.si/kuebler-ultrashell-jakna
https://www.schloffer.si/kuebler-delovna-jakna-pulsschlag
https://www.schloffer.si/kuebler-pas-hlace-pulsschlag
https://www.schloffer.si/kansas-delovna-jakna-evolve
https://www.schloffer.si/kuebler-kratke-hlace-pulsschlag
https://www.schloffer.si/kansas-zenske-pas-hlace-evolve-flexforce
https://www.schloffer.si/kansas-pas-hlace-evolve-flexforce
https://www.schloffer.si/oblacila?filter%5B36%5D=1290#filter
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Ardon®  Urban+ pas hlače

Tabiflex-Stretch tehnologija • zadrge na zadnji stegenski strani z 
integrirano mrežico za boljše zračenje • vodoodbojni zgornji mate-
rial • elastika v pasu • ergonomsko oblikovano prileganje • trojni šivi 
za boljšo obstojnost • veliko praktičnih žepov za orodje • podvojena 
tkanina v predelu kolen in kolenski žepi za kolenčnike • dobrovidni 
vstavki • certificirane glede na OEKO-TEX®  
Material: 65  % Poliester, 35  % Bombaž,  
 Canvas tkanina, pribl. 270  g/m2, Tabiflex - Stretch 
Barve: siva, temno siva, črna, temno modra, rdeča, zelena,  
 bela/siva, rjava, kaki zelena 
Velikosti: 46-122-126 

Št.izd. AR-1001 + Barva € 49,00

Ardon® Urban+ delovna jakna

Vodoodbojni zgornji material • ergonomsko oblikovano prileganje • visoka trdnost in odpornost na trganje 
zaradi canvas tkanine • prezračevanje pod pazduhami • zadrga s pritiskači in sprijemalom • veliko praktičnih 
žepov • dobrovidni vstavki na prednji in zadnji strani za boljšo vidnost • trojni šivi na najbolj obremenjenih 
delih • certificirana glede na OEKO-TEX®  
Material: 65  % poliester, 35  % bombaž, canvas tkanina, pribl. 270  g/m2  
 Ojačitve: 100  % CORDURA® poliamid 
Barve: siva, temno siva, črna, temno modra, zelena, bela/siva, rjava, kaki zelena, rdeča 
Velikosti: XS-5XL 

Št.izd. AR-1026 + Barva € 49,90
ZADRGE 
z integrirano mrežo za 
učinkovito zračenje

Leibwächter® FLEX-Line kratke hlače

Dobrovidni vstavki za boljšo vidnost • elastične • 5 širokih zank 
za pas • 2 stranska žepa • 2 zadnja žepa z okrasnim šivom in 
ojačitvijo •  dvojni žep za meter, vključno s 4 predelki za pisala na desni 
hlačnici • kargo žep z dvema predelkoma ter žepom na zadrgo in za 
pisalo na levi hlačnici • razporek s kvalitetno zadrgo • vstavki v med-
nožju olajšajo gibanje in preprečujejo trganje šivov • trojni šivi na vseh 
najbolj obremenjenih delih za večjo odpornost pred trganjem 
Material: 72% Bombaž, 25% Poliester,  
 3% Elastan (Spandex), 290 g/m² 
Barve: črna/siva, mornarsko modra/črna, zelena/črna, siva/črna,  
 plavina modra/črna, bela/siva 
Velikosti: 42-68 

Št.izd. LW-1042 + Barva € 42,90

Ardon® Urban+ kratke hlače

Tabiflex-Stretch tehnologija • zadrge na zadnji stegenski strani 
z integrirano mrežico za boljše zračenje • vodoodbojni zgornji 
material • elastika v pasu • ergonomsko oblikovano prilegan-
je • trojni šivi za boljšo obstojnost • veliko praktičnih žepov za 
orodje • podvojena tkanina v predelu kolen in kolenski žepi 
za kolenčnike • dobrovidni vstavki • certificirane glede na 
OEKO-TEX®  
Material: 65  % Poliester, 35  % Bombaž,  
 Canvas tkanina, pribl. 270 g/m2, Tabiflex -   
 Stretch Ojačitve: 100  % CORDURA® Poliamid 
Barve: siva, temno siva, temno modra, rdeča, zelena,  
 bela/siva, rjava 
Velikosti: 46-64 

Št.izd. AR-1018 + Barva € 43,00

Dobavljiv tudi kot 
ženski model

Dobavljiv tudi kot 
ženski model

Leibwächter® FLEX-Line Softshell jakna

Dobrovidni vstavki za boljšo vidnost • 2 prsna žepa z vodoodboj-
no zadrgo • pokrita kakovostna prednja zadrga z zaščito brade in 
pritiskači • zaključki rokavov se uravnavajo s sprijemalom • 2 velika 
globoka stranska žepa z vodoodbojno zadrgo • vodni stolpec: 8.000 
mm • zračnost: 3.000 g/m²/24 h • 2 velika notranja žepa • z elastiko 
nastavljiv obseg pasu • podaljšan hrbtni del • z elastiko nastavljiva, 
snemljiva kapuca 
Material: 92 % Poliester 100D,  
 8 % Pongee (TPU membran a + flis), 260  g/m² 
Barve: črna/siva, mornarsko modra/črna, zelena/črna, siva/črna,  
 plavina modra/črna, črna, bela/siva 
Velikosti: XS-5XL 

Št.izd. LW-1022 + Barva € 72,80

Leibwächter® FLEX-Line delovna jakna

Dobrovidni vstavki za boljšo vidnost • 2 prsna žepa • zapenjanje 
na ježke • žep na rokavu razdeljen na tri predelke • s sprijemalom 
nastavljivi zaključki rokavov • notranji žep na levi strani z nalepko za 
ime • notranji žep za dokumente • nastavljiv pas s podaljšanim zadnjim 
delom • zračenje pod pazduhami • trojni šivi na najbolj obremenjenih 
delih preprečujejo trganje 
Material: 72 % bombaž, 25 % poliester,  
 3 % elastan (Spandex), 290  g/m² 
Barve: črna/siva, mornarsko modra/črna, zelena/črna, siva/črna,  
 plavina modra/črna, bela/siva 
Velikosti: S-5XL 

Št.izd. LW-1010 + Barva € 60,60

Leibwächter® FLEX-Line pas hlače

Raven kroj • dobrovidni vstavki za boljšo vidnost • 5 širokih zank za 
pas • 2 stranska žepa • 2 zadnja žepa z okrasnimi šivi in ojačitvijo • 
na desni hlačnici dvojni žep za meter, vključno s 4 predelki za pisala • 
kargo žep z dvema predelkoma in žepom z zadrgo in za pisala na levi 
hlačnici • volumenski kolenski žepi iz 600D/PU Oxford materiala s 
poklopcem za ločene kolenske ščitnike • vzdolžne paličice preprečujejo 
drsenje kolenskih ščitnikov 
Material: 72 % bombaž, 25 % poliester,  
 3 % elastan (Spandex), 290  g/m² 
Barve: črna/siva, mornarsko modra/črna, zelena/črna, siva/črna,  
 plavina modra/črna, bela/siva 
Velikosti: 24-110 

Št.izd. LW-1000 + Barva € 55,80

Leibwächter® delovna oblačila z elastanom Ardon®  zračna delovna oblačila  

Vse cene brez 22 % DDV | Pri večjih velikostih oblačil in obutve so možna doplačila. 
Profitirajte s količinskimi popusti in še več izdelki na www.schloffer.si

K izdelku K izdelku K izdelku

K izdelku

K izdelku

K izdelkuK izdelku

https://www.schloffer.si/ardon-urban-pas-hlace
https://www.schloffer.si/ardon-urban-delovna-jakna
https://www.schloffer.si/leibwaechter-flex-line-kratke-hlace
https://www.schloffer.si/ardon-urban-kratke-hlace
https://www.schloffer.si/leibwaechter-flex-line-zenske-pas-hlace
https://www.schloffer.si/leibwaechter-flex-line-zenska-softshell-jakna
https://www.schloffer.si/leibwaechter-flex-line-softshell-jakna
https://www.schloffer.si/leibwaechter-flex-line-delovna-jakna
https://www.schloffer.si/leibwaechter-flex-line-delovna-jakna
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COFRA® Mixextended Lefkada jakna

Slim Fit jakna • zračna • udobna• robustna • visoka odpornost na pretrganje • zračne odprtine 
pod rokavi • dobrovidni elementi • našitki na komolcih odporni na obrabo • vrvica v zaključkih 
rokavov • nastavljive manšete • 2 široka stranska žepa z zadrgo • 2 prsna žepa z zadrgo • ergo-

nomsko oblikovani rokavi • žep za GSM z E-WARD tkanino • plastični pritiskači • OEKO-TEX® 
certificirana 
Material:  60  % bombaž, 40  % poliester, 245  g/m² 
   vst avki: 100  % najlon 
Barve: mornarsko modra/črna, antracit/črna, črna/črna 

Velikosti: 44-64 

Št.izd. IT-651 + Barva  
prej € 45,30

€ 36,90

PONUDBA

COFRA® Mixextended Skiathos hlače

Zračna • trpežna • dobrovidni vstavki • elastičen pas • Stretch vstavki 
v razkoraku in sedalnem delu in Rippstrick vstavki na kolenih za 
več svobode gibanja • ergonomsko oblikovana kolena • zanka za 
kladivo • 2 zadnja žepa s sprijemalom, eden s poklopcem • široki 
prednji žepi • stranski žepi z dvojnim odpiranjem (s sprijemalom in 
zadrgo) • žep za meter • kovinski detektorji jih ne zaznajo • OEKO-
TEX® certificirane 
Material: 60  % bombaž, 40  % poliester, 245  g/m² 
 Stretch: 60  % bombaž, 37  % poliester, 3  % elastan 
Barve: mornarsko modra/črna, antracit/črna, črna/črna 
Velikosti: 44-64 

Št.izd. IT-657 + Barva  

prej € 36,30

€ 29,90

PONUDBA
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COFRA® Shellwear hlače Hagfors

Dobrovidni vstavki • ni motenj pri detektorjih kovin • 2 
široka prednja žepa • Stretch material • dvojni zadnji žep s 
sprijemalnim zapiralom • ergonomsko predoblikovana kolena 
• zanka za kladivo • stranski žepi z dvojnim odpiranjem (s 
sprijemalnim zapiralom in zadrgo) • žep za meter 
Material: 94  % najlon, 6  % elastan, 250  g/m² 
Barve: mornarsko modra/črna, antracit/črna, črna/črna 
Velikosti: 44-64 

Št.izd. IT-648 + Barva € 45,60

COFRA® Shellwear hlače Laxbo

Dobrovidni vstavki • ni motenj pri detektorjih kovin • 2 široka prednja 
žepa • z zadrgo snemljivi zunanji najlonski žepi za material • Stretch 
material • dvojni zadnji žep s sprijemalom • ergonomsko oblikovana 
kolena • zanka za kladivo • stranski žep z dvojnim odpiranjem (s sprije-
malnim zapiralom in zadrgo) • žep za meter • kolenski žepi za po višini 
nastavljive kolenčnike 
Material: 94  % najlon, 6  % elastan, 250  g/m²,  
 vstavki: 100  % najlon 
Barve: mornarsko modra/črna, antracit/črna, črna/črna 
Velikosti: 44-64 

Št.izd. IT-645 + Barva € 54,30

COFRA® Shellwear jakna Javre

Dobrovidni vstavki • ni motenj pri detektorjih kovin • 1 žep na levem rokavu z zadrgo • 2 prednja 
žepa z zadrgo • ojačani komolci • široki notranji žepi • prsni žep z zadrgo, žepom za GSM iz E-WARD 
materiala in nosilcem za ID kartico • Stretch material • ergonomsko predoblikovani rokavi • ovratnik s 
poklopcem • nastavljive manšete. 
Material: 94 % najlon, 6 % elastan, 250  g/m² 
Barve: mornarsko modra/črna, antracit/črna, črna/črna 
Velikosti: 44-64 

Št.izd. IT-642 + Barva € 48,20
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COFRA® Mixextended Serifo kratke 
hlače

Robustna, zračna tkanina • Stretch vstavki v razkoraku in 
sedalnem predelu skrbijo za več svobode gibanja • dobrovidni 
elementi • 2 zadnja žepa s sprijemalom, eden s poklopcem • širo-
ki prednji žepi • stranski žepi s sprijemalom in zadrgo • zanka za 
kladivo • elastičen pas • žep za meter • OEKO-TEX® certificirana 
Material: 60  % bombaž, 40  % poliester, 245 /m² 
 Stretch: 60  % bombaž, 37  % poliester,  
 3  % elastan 
Barve: mornarsko modra/črna, antracit/črna, črna/črna 
Velikosti: 44-64 

Št.izd. IT-660 + Barva  € 29,80

Cofra®  delovna oblačila za večjo svobodo gibanja 

Vse cene brez 22 % DDV | Pri večjih velikostih oblačil in obutve so možna doplačila. 
Profitirajte s količinskimi popusti in še več izdelki na www.schloffer.si

K ponudbi

K ponudbi

K izdelku

K izdelku

K izdelku K izdelku

+NA SPLETU

COFRA® 
Mixextended linija

+NA SPLETU

COFRA® 
Shellwear linija

https://www.schloffer.si/cofra-mixextended-lefkada-jakna
https://www.schloffer.si/cofra-mixextended-skiathos-hlace
https://www.schloffer.si/cofra-shellwear-hlace-hagfors
https://www.schloffer.si/cofra-shellwear-hlace-laxbo
https://www.schloffer.si/cofra-shellwear-jakna-javre
https://www.schloffer.si/cofra-mixextended-serifo-kratke-hlace
https://www.schloffer.si/oblacila?filter%5B36%5D=1291#filter
https://www.schloffer.si/oblacila?filter%5B36%5D=1267#filter
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Hosen, Lange HosenJacken

Qualitex® delovna jakna X-serija

Moderna delovna jakna • okrogli izrez z rebrastim ovratnikom • 
stranski dobrovidni vstavki • pokrita plastična zadrga • 1 všit napoleon 
žep na levi strani s plastično zadrgo • 1 našit žep s predelkom za pisala 
na desni strani • 2 našita stranska žepa in ločen predelek z manjšim 
dodatnim žepom • rebrasti zaključki rokavov in pasu 
Material: 65  % poliester, 35  % bombaž, pribl. 245  g/m² 
Barve: plavina modra/črna, mornarsko modra/črna,  
 siva/črna, bela/siva 
Velikosti: S-4XL 

Št.izd. QU-1000 + Barva € 32,40

Qualitex® X-serija pas hlače

Pas s 6 zankami • v pasu všita elastika • 2 velika stranska žepa • predobli-
kovani kolenski žepi za certificirane kolenčnike: uporabijo se certificirani 
kolenčniki CRAFTER (KL-016) po predpisu EN 14404 • kolenčniki se 
vstavijo od spodaj • žep za meter  • 1 našit stegenski žep s pokrivalom • 
X-oznaka v rdeči barvi 
Material: 65  % Poliester, 35  % Bombaž, pribl. 245  g/m² 
Barve: plavina modra/črna, mornarsko modra/črna,  
 siva/črna, bela/siva 
Velikosti: 42-110 

Št.izd. QU-1004 + Barva € 30,30

Qualitex®  delovna oblačila s praktičnimi žepi 
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Prostor za vaš logotip

Veselimo se vašega povpraševanja! + 386 (0)2 796 10 80

SCHLOFFER LOGOSERVICE

NAJ BODO VAŠE STRANKE VAŠI OBOŽEVALCI!

Niso vsa podjetja enaka. Vizualni videz vašega podjet-
ja je pomembna značilnost prepoznavanja. Zato vaš 
logotip in barve podjetja spadajo tudi na oblačila vaših 
zaposlenih. Svoje podjetje lahko postavite v središče po-
zornosti, tako da izberete ustrezna oblačila in uporabite 
vaš logotip. Ker enak videz zagotavlja tudi profesionalni 
prvi vtis!

Za več informacij nas kontaktirajte –  
+386 (0)2 796 10 80

Naši izkušeni svetovalci se veselijo vašega povpraševanja! 

Da bo vaše podjetje zlahka 
prepoznavno

Ravne linije. Obstojnost 
barv. Visoka pralnost. To je 
le nekaj prednosti postop-
ka, ki temelji na toplotni 
obdelavi.

Sito tisk
Weblabel
Nalepka
in veliko več.

Tisk ali vezenje imena
Črtne kode za označevanje oblačil
Žep za ID kartice
Tisk na očalih - vaš logotip na zaščitnih očalih
Posebne nalepke za zaščitno čelado

Klasično neposredno 
vezenje zagotavlja najbol-
jši videz in visoko obsto-
jnost vašega logotipa. 

Transfer tisk Ostale možnosti

Posebne rešitveVezenje

K izdelku

K izdelku

https://www.schloffer.si/qualitex-delovna-jakna-x-serija
https://www.schloffer.si/qualitex-x-serija-pas-hlace
https://www.schloffer.si/info/usposabljanja-pregledi/logoservice
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Vse cene brez 22 % DDV | Pri večjih velikostih oblačil in obutve so možna doplačila. 

Profitirajte s količinskimi popusti in še več izdelki na www.schloffer.si

JackenJacken

HAKRO® jopica s kapuco 605 Premium

Športna jopica s kapuco • visokokakovostna zadrga YKK® • z vrvico nastavljiva 
kapuca • pletene manšete z LYCRA® materialom • sprednji žep • znojni trak • tka-
nina iz mešanice bombaža in poliestra • tkana HAKRO nalepka na vratnem delu • 
HAKRO etiketa na spodnjem robu  • OEKO-TEX® Standard 100 certificiran 
Material: 70  % bombaž, 30  % poliester, 300  g/m² 
Barve: bela, rdeča, črna, kraljevo modra, siva melirana,  
 antracit, tinta modra 
Velikosti: XS-3XL 

Št.izd. HK-418 + Barva € 50,50

HAKRO® suknjič 660 Premium

Moderno krojen suknjič z 2 gumboma in oblikovanim vzdolžnim šivom za 
popolno prileganje • cevni žepi • hrbtni del s skrito režo • predoblikovani rokavi 
v višini komolca • predelni šiv in zaprta manšeta • 4 gumbi z lasersko vgravira-
nim napisom HAKRO - prišiti križno in dvojni vozel za izjemno trdnost • podlo-
ga iz črtaste tkanine na hrbtu (FrenchTerry) in kovinske verige za obešanje na 
notranji strani ovratnika • iz mehke mešanice bombaža in poliestra za najvišjo 
raven udobja • predoblikovana • certificirano po OEKO-TEX® 100 predpisu 
Material: Pletenina iz 70  % bombaža in  30  % poliestra, 300  g/m² 
Barve: črna, tinta modra 
Velikosti: XS-3XL 

Št.izd. HK-472 + Barva € 99,10

Dobavljiv tudi kot 
ženski model

Dobavljiv tudi kot 
ženski model

Dobavljiv tudi kot 
ženski model

Vse cene brez 22 % DDV | Pri večjih velikostih oblačil in obutve so možna doplačila. 
Profitirajte s količinskimi popusti in še več izdelki na www.schloffer.si
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HAKRO® softshell jakna Ontario 848

Topla, zračna, vetro- in vodoodporna jakna • snemljiiva kapuca • Softshell 
material • nastavljiva vrvica v pasu • podaljšan, zaobljen hrbtni del • lahek 
mikro flis na notranji strani • manšete s sprijemalnim zapiralom • visokokako-
vostna dvostranska zadrga z zaščito pred vetrom in z  zaščito za brado • žep z 
zadrgo na levem rokavu • stranski žepi z zadrgo • YKK® zadrga • OEKO-TEX® 
certificirana 
Material: S3 slojni  Interlock softshell mat  
 erial iz 100 % poliestra, 230  g/m2 
Barve: oranžna, rdeča, črna, kraljevo modra, antracit,  
 kelly zelena, tinta modra, kivi zelena 
Velikosti: XS-6XL 

Št.izd. HK-371 + Barva € 81,10

HAKRO® dežna jakna 862 Connecticut

Vetro- in vodotesna • lahka • zračna • trpežna • lepljeni šivi • notranja mrežna 
podloga • na širino nastavljiva kapuca integrirana v ovratniku • dobrovidni 
vstavki • nastavljiv obseg pasu in rokavov • certificirano glede na OEKO-TEX® 
100 predpis 
Material: TRIACTIVE®PRO, 2-slojni laminat, 100  % poliester, 110  g/m² 
Barve: bela, rdeča, črna, kraljevo modra, oranžna, antracit,  
 tinta modra, kivi zelena 
Velikosti: XS-3XL 

Št.izd. HK-180 + Barva € 59,80

Dobavljiv tudi kot 
ženski modelDobavljiv tudi kot 

ženski model

HAKRO® Hybrid jopič 864 Ari-
zona

Lahek, vodoodbojen in zračen jopič • regular Fit • mešan-
ica materiala iz zračnega Micro-Ripstop s podlogo iz 
vlaken in Softshell vložki kontrastnih barv • visokokvali-
tetna 2-smerna zadrga z notranjim Windstop poklopcem 
• spodnji del s podaljšanim hrbtnim delom in dobrovid-
nimi vstavki za boljšo vidljivost • z vrvico in zaustavljalci 
nastavljiv obseg pasu • OEKO-TEX® Standard 100 
certifikat 
Material: Micro-Ripstop iz 100  % poliamid,  
 Softshell: 95  % poliestra, 5  % elastan,  
 Podloga: 100  % poliestra 
Barve: črna, tinta modra 
Velikosti: XS-3XL 

Št.izd. HK-365 + Barva € 63,60

Dobavljiv tudi kot 
ženski model

HAKRO® Jakna 865 Maine

Lahka, vodoodbojna in zračna jakna Hibrid jakna • 
mešanica iz zračnega Micro-Ripstop materiala s polnilom 
iz umetnih vlaken, rokavi in vstavki iz zračnega soft shell 
materiala • Raglan rokavi • 2-smerna zadrga • podaljšan 
hrbtni del • dobrovidni vstavki • z elastiko nastavljiv obseg 
pasu • certificirana glede na OEKO-TEX® 100 predpis 
Material: Micro-Ripstop: 100  % poliamid  
 Polnilo: 100  % poliester  
 Softshell: 95  % poliester, 5  % elastan 
Barve: črna, tinta modra 
Velikosti: XS-3XL 

Št.izd. HK-162 + Barva € 78,50

Hakro® corporate fashion

HAKRO® Chino stretch hlače 721

Športne Stretch hlače z dvema žepoma, dvema zadnjima žepoma z 
gumbom, zankami za pas in YKK zadrgo • elastičen pas in izjemno 
trpežno našiti gumbi z laserskim napisom HAKRO • stranski šivi 
so obloženi • izdelane so iz mehkega, predpranega, trpežnega in 
elastičnega keper bombaža z LYCRA® • Regular Fit • predoblikovana • 
enostavna nega • OEKO-TEX® certificirana 
Material: keper iz 98 % bombaža in 2 % elastan, 250 g/m² 
Barve: kaki, črna, tinta modra, bela 
Velikosti: XXS-3XL 

Št.izd. HK-401 + Barva € 52,40

HAKRO® premium polo majica 801 
Pima bombaž

Premium Polo majica s tremi izjemno trpežno prišitimi gumbi • z na-
domestnim gumbom, vratnim trakom in stranskimi razporki • narejena 
iz kvalitetnega Piqué materiala in česanega Pima bombaža • Regular 
Fit • predoblikovana • OEKO-TEX® certificirana 
Material: Piqué iz 100 % bombaža (Pima), 180 g/m² 
Barve: rdeča, bela, črna, tinta modra 
Velikosti: XS-3XL 

Št.izd. HK-393 + Barva € 39,20

K izdelku

K izdelku

K izdelku

K izdelku

K izdelku

K izdelku

K izdelku

K izdelku

+BLOG

Korporativna moda je ve-
liko več kot samo oblačila

https://www.schloffer.si/hakro-jopica-s-kapuco-605-premium
https://www.schloffer.si/hakro-jopic-660-premium
https://www.schloffer.si/hakro-zenski-jopic-260-premium
https://www.schloffer.si/hakro-premium-zenska-polo-majica-201-pima-bombaz
https://www.schloffer.si/hakro-zenske-7-8-stretch-hlace-720
https://www.schloffer.si/hakro-softshell-jakna-ontario-848
https://www.schloffer.si/hakro-dezna-jakna-862-connecticut
https://www.schloffer.si/hakro-zenska-dezna-jakna-262-colorado
https://www.schloffer.si/hakro-zenska-softshell-jakna-248-alberta
https://www.schloffer.si/hakro-hybrid-jopic-864-arizona
https://www.schloffer.si/hakro-hybrid-jopic-864-arizona
https://www.schloffer.si/hakro-jakna-865-maine
https://www.schloffer.si/hakro-hybrid-jopic-864-arizona
https://www.schloffer.si/hakro-premium-polo-majica-801-pima-bombaz
https://www.schloffer.si/hakro-chino-stretch-hlace-721
https://www.schloffer.si/info/nasveti_stroke/blog/korporativna-moda-veliko-vec-kot-samo-oblacila
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Vse cene brez 22 % DDV | Pri večjih velikostih oblačil in obutve so možna doplačila. 

Profitirajte s količinskimi popusti in še več izdelki na www.schloffer.si

HAKRO® T-Shirt 292 Classic

Klasična majica z okroglim izrezom • comfort Fit • LYCRA® manšete • fini 
bombažni material • tkana etiketa HAKRO za vrat, všita HAKRO etiketa na 
levem boku • pralna do 60 °C • OKEO-TEX® Standard 100 certificirana 
Material: 100  % bombaž, 160 g/m²  
 Bar va: pepelnato siva: 98 % bombaž, 2 % viskoza;  
 siva melirana: 85 % bombaž,  15 % viskoza 
Barve: oranžna, antracit, pepelnato siva melirana, temno vijolična,  
 ledeno modra, grafitna, siva melirana, kelly zelena, malibu  
 modra, mornarsko modra, rdeča, kraljevo modra, peščena/črna,  
 čokoladna, črna, smaragdno zelena, sončnično rumena, srednje  
 zelena, tinta modra, titan siva, wasabi zelena, vinsko rdeča, bela 
Velikosti: XS-6XL 

Št.izd. HK-376 + Barva € 9,50

HAKRO® Polo maja 810 Classic

Klasična polo majica • Regular Fit • 3 gumbnice • izjemno trpežni 
gumbi • z nadomestnim gumbom • vratni trak • iz finega bombažnega 
materiala • tkana HAKRO etiketa na vratu • OEKO-TEX® Standard 100 
certifikat 
Material: 100  % bombaž, 200 g/m² 
Barve: bela, rdeča, mornarsko modra, črna, kraljevo modra, siva  
 melirana, vinsko rdeča, ledeno modra, pepelnato siva,  
 oranžna, antracit, tinta modra, sončnično rumena, malibu  
 modra, grafitna, titan siva, srednje zelena 
Velikosti: XS-3XL 

Št.izd. HK-056 + Barva € 17,50
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Dobavljiv tudi kot 
ženski model

Fruit of the Loom® pulover SET-IN

Vratni trak v enaki barvi kot majica • manšete iz bombaža/Lycra®-Ripp-a • 
dvojni šivi • okrogli izrez • Regular Fit prileganje • notranjost kosmatena • 
certificiran glede na OEKO-TEX® 100 predpis 
Material: 80 % bombaž, 20 % poliester,  
 be la pribl. 260  g/m², barvna pri bl. 280  g/m² 
Barve: kraljevo modra, rdeča, bela, steklenično zelena, mornarsko modra,  
 siva melirana, črna, sončnično rumena, globoko mornarsko modra 
Velikosti: S-3XL 

Št.izd. FL-003 + Barva € 12,80

Fruit of the Loom® T-majica Value Weight

T-majica kratki rokav • Bombaž/Lycra® rebrasto tkan ovratnik s trakov na zatilju 
za povečano udobje       
Material: 100% Bombaž, Belcoro preja, (pepelno siva 99% Bombaž,  
 1% Poliester) ,(siva melirana 97% Bombaž, 3% Poliester),  
 bela pribl. 160 g/m², barvna pribl. 165 g/m² 
Barve: bela, oranžna, kraljevo modra, siva melirana, rdeča, mornarsko  
 modra, grafitna, steklenično zelena, temno rdeča, črna, pepelnato  
 siva, pastelno modra, burgund rdeča, globoko mornarsko modra,  
 majsko zelena, kaki, vijolična, roza, čokoladna, rumena, sončnično  
 rumena, olivno zelena 
Velikosti: S-3XL 

Št.izd. FL-011 + Barva € 4,10

Fruit of the Loom® Polo Pique maja 65/35 
Mešanica

Delovna polo majica iz trpežne Pique tkanine • trije gumbi enake barve kot 
majica • ojačani ramenski šivi • mešanica preje za enostavno nego • vratni trak 
za večje udobje • stranski šivi • brez stranskih razporkov • enoslojni rebrast 
ovratnik • rebrasti zaključki rokavov • Regular Fit prileganje • pralna do 60°C • 
certificirana glede na OEKO-TEX® 100 predpis 
Material: 65 % Poliester, 35 % Bombaž,  
 bela pribl. 170 g/m², barvna pribl. 180  g/m² 
Barve: rdeča, bela, steklenično zelena, mornarsko modra, burgund rdeča,  
 črna, kraljevo modra, siva melirana, oranžna, globoko mornarsko  
 modra, pastelno modra, smaragdno zelena, vijolična, majsko  
 zelena, sončnično rumena 
Velikosti: S-3XL 

Št.izd. FL-017 + Barva € 9,70

Fruit of the Loom® Polo majica Premium

Tkanina iz 100% bombaža prijetna za kožo • ozke gumbnice s tremi gumbi iste 
barve • popolno prileganje • stranski razporki • Regular Fit prileganje • certifici-
rana glede na OEKO-TEX® 100 predpis 
Material: 100 % Bombaž, bela pribl. 170 g/m², barvna pribl. 180 g/m² 
Barve: kraljevo modra, bela, črna, rdeča, oranžna, pastelno modra,  
 burgund rdeča, globoko mornarsko modra, sončnično rumena 
Velikosti: S-XXL 

Št.izd. FL-023 + Barva € 8,90

Fruit of the Loom® corporate fashionHakro®  corporate fashion

Dobavljiv tudi kot 
ženski model

HAKRO® pulover 475 Performance

Udobno prileganje • izjemno trpežen • enostavna nega • odvaja vlago • okrogel 
izrez • LYCRA® manšete in ovratnik • predoblikovana • pralno pri 60°C • prime-
ren za industrijsko pranje v skladu s ISO 15797 • na spodnjem robu prostor za 
kodo za lažjo identifikacijo • Tkana HAKRO nalepka na vratnem delu • HAKRO 
etiketa na spodnjem robu • barvna raznolikost • OEKO-TEX® certificiran 
Material: MikraLinar®, 50 % bombaž, 50 % poliester, 300 g/m² 
Barve: črna, bela, rdeča, kraljevo modra, siva melirana, vinsko rdeča,  
 ledeno modra, čokoladna, oranžna, antracit, tinta modra,  
 sončnično rumena, kivi zelena, titan siva, srednje zelena, kaki,  
 nugat rjava, ultra mornarsko modra melirana, antracit melirana 
Velikosti: XS-6XL 

Št.izd. HK-197 + Barva € 31,20

HAKRO® kratke hlače Active 728

Športno krojene kratke hlače za delo in prosti čas s pokritim pritisnim gum-
bom • raztegljiv pas z vrvico za individualno nastavitev obsega • zadrga in 
zanke za pas • dva stranska žepa in dva zadnja žepa s pokrito zadrgo, en žep z 
dodatnim žepom na zadrgo in dobrovidnimi vstavki • kargo žep z dobrovidni-
mi trakovi • izdelane iz elastičnega, trpežnega in zračnega 4-slojnega Stretch 
Softshell materiala za izjemno svobodo gibanja • YKK zadrge • OEKO-TEX® 
certificirana  
Material: zgornji material iz 90 % poliamida in 10 % elastana,  
 Ripstop vstavki iz 90 % poliamida in 10 % elastana,  
 zgornji material: 160 g/m²; Ripstop vstavki: 210 g/m² 
Barve: črna, tinta modra, kaki 
Velikosti: XXS-3XL 

Št.izd. HK-408 + Barva € 62,40

K izdelku

K izdelku

K izdelku

K izdelku

K izdelku

K izdelku

K izdelku

K izdelku

https://www.schloffer.si/hakro-t-majica-292-classic
https://www.schloffer.si/hakro-polo-maja-810-classic
https://www.schloffer.si/fruit-of-the-loom-lady-fit-65-35-polo
https://www.schloffer.si/hakro-zenska-t-majica-127-classic
https://www.schloffer.si/fruit-of-the-loom-pulover-set-in
https://www.schloffer.si/fruit-of-the-loom-t-majica-value-weight
https://www.schloffer.si/hakro-pulover-performance-475
https://www.schloffer.si/hakro-kratke-hlace-active-728
https://www.schloffer.si/fruit-of-the-loom-polo-pique-maja-65-35-mesanica
https://www.schloffer.si/fruit-of-the-loom-polo-majica-premium
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Vizwell™ dobrovidna delovna jakna

Izjemno trpežna dobrovidna zaščitna jakna • zračna • 2 prsna žepa, 
eden s skritim žepom za ID kartico • zadrga z zaščito • z gumbi nastav-
ljive manšete • 2 velika žepa • 3 veliki notranji žepi, eden z zavihkom za 
ID kartico • naborek na hrbtni strani • nastavljiv obseg pasu 
Material: 60  % bombaž, 40  % poliester, 270  g/m² 
Barve: rumena/mornarsko modra, oranžna/mornarsko modra 
Velikosti: S-5XL  
Predpis: EN ISO 20471 (2)

Št.izd. WA-2604 + Barva € 50,40

EN ISO 20471

Vizwell™ dobrovidne pas hlače

Trpežne dobrovidne hlače • zračne • robustna Oxford tkanina za 
kolenih in drugih obremenjenih področjih • 5 širokih zank za pas • 
pas s stransko elastiko • praktični žepi s snemljivim žepom za orodje • 
zapenjanje s kvalitetno zadrgo 
Material: 60  % bombaž, 40  % poliester, 270  g/m² 
Barve: rumena/mornarsko modra, oranžna/mornarsko modra 
Velikosti: 24-110  
Predpis: EN ISO 20471 (2)

Št.izd. WA-2606 + Barva € 46,90

EN ISO 20471

SIOEN® dežna jakna Dortmund

Lahka, elastična in prožna dežna jakna z zračenjem pod pazduho • 
visokostoječ ovratnik • skrita kapuca v ovratniku • zadrga pod pokriva-
lom s pritiskači • 2 našita žepa s poklopcem • Raglan rokavi • elastika 
na zapestjih s pritiskači • visokofrekvenčno varjeni šivi • enostavna za 
vzdrževanje • hrbtna dolžina 85 cm (pri vel. L) • certificirana glede na 
OEKO-TEX® certificirana 
Material: Flexothane classic, 100 % poliamid  
 tkanina s PU prevleko, 180 g/m² 
Barve: plavina modra, olivno zelena, rumena 
Velikosti: XS-4XL  
Predpis: EN 343:2019 (4/1/X)

Št.izd. SI-0196 + Barva € 56,30

EN 343

SIOEN® dežne hlače Rotterdam

Zaključek hlačnic nastavljiv s pritisnimi gumbi • elastika v pasu • 
lepljeni šivi • zaščita pred vetrom in dežjem. • vzdržljive • enostavne za 
nego • prilagodljive • lahke • OEKO-TEX® Standard 100 certifikat 
Material: Flexothane® Classic: 100  % poliamid tkanina s PU  
 premazom; cca. 180  g/m² 
Barve: plavina modra, olivno zelena, rumena 
Velikosti: XS-4XL  
Predpis: EN 343:2019 (4/1/X)

Št.izd. SI-0199 + Barva € 34,60

EN 343

EN ISO 20471

Vizwell™ Dobrovidna T-majica CoolPass

CoolPass-material • zračna • odsevni trakovi • mrežasti material za večjo 
zračnost • udoben ovratnik • prsni žep 
Material: 100  % poliester, 150  g/m² 
Barve: rumena, oranžna 
Velikosti: S-5XL  
Predpis: EN ISO 20471 (2)

Št.izd. WA-2600 + Barva 

prej € 25,60

€ 21,90

PONUDBA

EN ISO 20471

Vizwell™ Dobrovidna polo majica Cool-
Pass

CoolPass-material • zračna • odsevni trakovi • mrežasti material za večjo 
zračnost • udoben ovratnik • prsni žep • 3 gumbi za zapenjanje 
Material: 100  % poliester, 150  g/m² 
Barve: rumena, oranžna 
Velikosti: S-5XL  
Predpis: EN ISO 20471 (2)

Št.izd. WA-2602 + Barva  

prej € 28,00

€ 23,90

PONUDBA

SIOEN® dobrovidna dežna jakna Belvill

100 % vodotesnost • vetrotesna • zračna • elastična • brez hrupa • zelo 
lahka • Mesh podloga v predelu telesa in poliamid podloga v rokavih • 
v notranjosti prevleka, ki absorbira vlago • prezračevanje pod pazduho 
preprečuje lepljiv občutek • skrita kapuca v ovratniku • s poklopcem in 
pritiskači pokrita zadrga • 2 našita žepa • elastika na koncih rokavov • 
zaključki rokavov nastavljivi s pritiskači • hrbtna dolžina 85 cm pri 
vel. L • notranja podloga: Mesh v predelu telesa in poliamid v rokavih 
Material: Siopor® Regular: 100  % Poliester tkanina,  
 PU prevleka, 155  g/m² 
Barve: rumena/mornarsko modra, oranžna/mornarsko modra 
Velikosti: S-3XL  
Predpis: EN ISO 20471 (3), EN 343 (3/3)

Št.izd. SI-0121 + Barva € 56,10

EN 343

EN ISO 20471

SIOEN® Dobrovidne dežne hlače Norvill

100 % vodotesne • vetrotesne • izjemno zračne • elastičen pas • 
zelo lahke • varjeni šivi • ne povzročajo hrupa • elastičen trak v pasu, 
pritiskači na zaključkih hlačnic omogočajo individualno nastavitev obse-
ga za najvišje udobje • podloga iz Nylnet poliamida za večje udobje 
Material: 100  % Poliester  
 tkanina s 100 % PU prevleko, 155  g/m² 
Barve: rumena/mornarsko modra, oranžna/mornarsko modra 
Velikosti: S-3XL  
Predpis: EN ISO 20471 (1) EN 343 (3/3)

Št.izd. SI-0123 € 34,60

EN 343

EN ISO 20471

Vizwell™  dobrovidna zaščitna oblačilaSioen® dežna zaščitna oblačila

Vse cene brez 22 % DDV | Pri večjih velikostih oblačil in obutve so možna doplačila. 
Profitirajte s količinskimi popusti in še več izdelki na www.schloffer.si

K ponudbi

K ponudbi

K izdelku K izdelku

K izdelkuK izdelku

K izdelku

K izdelku

+NA SPLETU

Dobrovidni izdelki

+

PREGLED

Izdelki z zaščito proti 
dežju

https://www.schloffer.si/vizwell-dobrovidna-delovna-jakna
https://www.schloffer.si/vizwell-dobrovidne-pas-hlace
https://www.schloffer.si/sioen-dezna-jakna-dortmund
https://www.schloffer.si/sioen-dezne-hlace-rotterdam
https://www.schloffer.si/vizwell-dobrovidna-t-majica-coolpass
https://www.schloffer.si/vizwell-dobrovidna-polo-majica-coolpass
https://www.schloffer.si/sioen-dobrovidna-dezna-jakna-belvill
https://www.schloffer.si/sioen-dobrovidne-dezne-hlace-norvill
https://www.schloffer.si/dobrovidna-oblacila-1
https://www.schloffer.si/dezna-zascitna-oblacila
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Dobavljiv tudi kot 
ženski model

Fristads® Hi-Vis T-Shirt 7518 THV

UV-zaščita UPF 40+ • elastični, črtasti odsevni trakovi za dodatno 
svobodo gibanja • odvaja vlago • se hitro suši • mehka in udobna • 
bombaž na notranji strani • rebrasto pleten ovratnik • Raglan rokavi • 
certificirana po OEKO-TEX® 100 standardu 
Material: 55 % bombaž, 45 % poliester, 190  g/m² 
Barve: rumena/mornarsko modra, rumena/črna,  
 oranžna/mornarsko modra 
Velikosti: XS-4XL  
Predpis: EN ISO 20471 (1), EN 13758-2 (UPF 40+)

Št.izd. FR-2257 + Barva € 48,20

EN ISO 20471

Fristads® Dobrovidne pas hlače za obrt-
nike 2127 CYD

S CORDURA® ojačitvami • praktični, deloma ohlapni viseči žepi • ojačani 
šivi • zanka za kladivo • ergonomsko oblikovan kolenski del • ojačani žepi 
za kolena, ki se odpirajo navznoter, po višini nastavljiv ščitnik za kolena • 
kontrastni šivi • OEKO-TEX® certificirana 
Material: 60  % bombaž, 40  % poliester, 300  g/m²;  
 dobrovidni material: 80  % poliester, 20  % bombaž,  
 330  g/m² 
Barve: mornarsko modra/rumena, črna/rumena, mornarsko modra/ 
 oranžna, črna/rdeča 
Velikosti: 44-62  
Predpis: EN ISO 20471 (1)

Št.izd. FR-682 + Barva € 120,60

EN ISO 20471

Fristads® dobrovidne kratke hlače 2528

Kratke hlače iz trajne tkanine • dvojni šivi odsevnih trakov • 2 sprednja 
žepa • D-obroč • dvojni ojačani šivi po notranji strani stegen • 2 zadnja 
žepa z zapiranjem na ježka • stranski žep z zapiranjem na ježka in 
žepom za mobilni telefon • s CORDURA® materialom ojačan žep za 
orodje • industrijsko pranje po ISO 15797 • OEKO-TEX® certificirane 
Material: 70  % poliester, 30  % bombaž, 235  g/m²     
Barve: rdeča, rumena, oranžna 
Velikosti: 44-62  
Predpis: EN ISO 20471 (razred 1 vel. 44-50, razred 2 vel. 52-62)

Št.izd. FR-698 + Barva € 52,40

EN ISO 20471

Fristads® Hi-Vis T-majica 7407 PHV

Okrogel rebrast izrez • prsni žep • elastični dobrovidni trakovi • bom-
bažna notranja stran • OEKO-TEX® certificirana • UV zaščita UPF 40+ 
Material: 55 % bombaž, 45 % poliester, 19 5 g/m² 
Barve: rumena, oranžna, rdeča 
Velikosti: XS-4XL  
Predpis: EN ISO 20471 razred 2 (vel. XS-M) in razred 3 (vel. L-4XL),  
 EN 13758-2 UPF 40+

Št.izd. FR-2215 + Barva € 49,20

EN ISO 20471 EN ISO 20471

EN ISO 20471

Vse cene brez 22 % DDV | Pri večjih velikostih oblačil in obutve so možna doplačila. 
Profitirajte s količinskimi popusti in še več izdelki na www.schloffer.si

Dobrovidna zaščitna oblačila| Fristads®  UV-zaščitne T-majice

Fristads® dobrovidna jakna 4026 PLU

Skrita zadrga • elastična • prsni žep • vodoodporna • zračna • lahko se uporablja 
z jopičem • industrijsko pranje po ISO 15797 • OEKO-TEX® certificirana 
Material: 80 % poliester, 20 % bombaž, 300 g/m² 
Barve: rumena/modra, rumena/črna, oranžna/modra, rdeča/črna 
Velikosti: XS-3XL  
Predpis: EN ISO 20471 razred 2 (vel. XS-S) in razred 3 (vel. M-3XL)

Št.izd. FR-1562 + Barva € 116,70

Fristads® dobrovidne hlače Color 2026 PLU

Vodoodporne • ojačani šivi • 2 zadnja žepa • žep za GSM • s CORDURA® materialom 
ojačan žep za meter • s CORDURA® materialom ojačana kolena • primerne za industrijsko 
pranje glede na predpis ISO 15797 • OEKO-TEX® certificirana 
Material: 80 % poliester, 20 % bombaž, 300 g/m² 
Barve: rumena/mornarsko modra, rumena/črna,  
 oranžna/mornarsko modra, rdeča/črna 
Velikosti: 44-66  
Predpis: EN ISO 20471 (2)

Št.izd. FR-2191 + Barva € 89,90

EN 13758-2
Tekstil - zaščitne lastnosti za zaščito 
pred ultravijoličnim sončnim sevanjem

50+

EN 13758-2
Tekstil - zaščitne lastnosti za zaščito 
pred ultravijoličnim sončnim sevanjem

50+

K izdelku K izdelku

K izdelkuK izdelku

K izdelku

K izdelku

+PREGLED

Fristads® 
dobrovidna oblačila

https://www.schloffer.si/fristads-dobrovidne-zenske-hlace-2135-plu
https://www.schloffer.si/fristads-hi-vis-t-majica-7518-thv
https://www.schloffer.si/dobrovidne-pas-hlace-za-obrtnike-2127-cyd
https://www.schloffer.si/fristads-dobrovidne-kratke-hlace-2528
https://www.schloffer.si/fristads-hi-vis-t-majica-7407-phv
https://www.schloffer.si/fristads-dobrovidna-jakna-4026-plu
https://www.schloffer.si/fristads-dobrovidne-hlace-2026-plu
https://www.schloffer.si/info/nasveti_stroke/fristads-dobrovidna-oblacila
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Vse cene brez 22 % DDV | Pri večjih velikostih oblačil in obutve so možna doplačila. 

Profitirajte s količinskimi popusti in še več izdelki na www.schloffer.si

EN 14058

EN ISO 20471

EN ISO 20471

EN ISO 20471

EN ISO 20471

EN ISO 20471

EN ISO 20471

Dobrovidna zaščitna oblačila | Kübler®  UV-zaščitna oblačila

Kübler® softshell jakna Reflectiq

Prilagodljiv kroj • zračna • vodoodbojna • vetrotesna • kontrastni ele-
menti • CORDURA® ojačitve • stretch vstavki • dobrovidni elementi •  
praktični žepi • stoječi/ležeči ovratnik • nastavljiv obseg pasu in roka-
vov • elastična notranja manšeta • podaljšan hrbtni del • OEKO-TEX® 
certificirana 
Material: 100 % poliester, ca. 310 g/m² 
Barve: rumena/antracit, oranžna/kobalt modra, oranžna/zelena,  
 oranžna/antracit, rdeča/črna, oranžna/temno modra,  
 rumena/temno modra 
Velikosti: XS-4XL  
Predpis: EN ISO 20471 (2), EN 14058 (1)

Št.izd. KW-191 + Barva € 150,10

Kübler® kratke hlače Reflectiq

Ergonomska linija • kontrastni vložki • CORDURA® ojačitve • stretch 
vstavki • dobrovidni elementi • 2 stranska žepa • 2 zadnja žepa • desno 
žep za meter • žep na levem boku • najbolj obremenjene točke dodatno 
ojačane • OEKO-TEX® certificirana 
Material: 50 % bombaž, 50 % poliester, pribl. 270 g/m²  
 rdeča/črna: 15 % bombaž, 85 % poliester, pribl. 270 g/m² 
Barve: rumena/antracit, oranžna/kobalt modra, oranžna/zelena,  
 oranžna/antracit, rdeča/črna, oranžna/temno modra,  
 rumena/temno modra 
Velikosti: 44-64  
Predpis: EN ISO 20471 (1)

Št.izd. KW-176 + Barva € 58,60

Kübler® dobrovidna T-majica Reflectiq

Kratek rokav • okrogel ovratnik • odsevni trakovi za optimalno  zaščito •  
poseben material z bombažem na notranji strani za udobje in s polies-
trom na zunanji strani za boljšo vzdržljivost • UV zaščitni faktor 40+ 
ščiti pred močno sončno svetlobo • OEKO-TEX® certificirana 
Material: 50 % poliester, 50 % bombaž, 180 g/m² 
Barve: rumena, oranžna, rdeča 
Velikosti: XS-4XL  
Predpis: EN ISO 20471 (2), EN 13758 (UPF 40+)

Št.izd. KW-234 + Barva € 41,20

Kübler® dobrovidna polo majica Reflectiq

Kratek rokav • 3 gumbi • odsevni trakovi za optimalno zaščito • poseben 
material z bombažem na notranji strani za udobje in s poliestrom na 
zunanji strani za boljšo vzdržljivost • UV zaščitni faktor 40+ v skladu s 
predpisom EN 13758 ščiti pred močno sončno svetlobo • OEKO-TEX® 
certificirana 
Material: 50 % bombaž, 50 % poliester, pribl. 180 g/m² 
Barve: rumena, oranžna, rdeča 
Velikosti: XS-4XL  
Predpis: EN ISO 20471 (2), EN 13758 (UPF 40+)

Št.izd. KW-251 + Barva € 53,30

Kübler® delovna jakna Reflectiq

Kroj, ki poudari obliko telesa • kontrastni elementi • CORDURA® 
ojačitve • stretch vstavki • odsevni elementi • veliko praktičnih žepov •  
stoječi/ležeči ovratnik • podaljšan hrbtni del • nastavljive manšete • 
ojačani obremenjeni deli • OEKO-TEX® certificirana 
Material: 50 % bombaž, 50 % poliester, 270 g/m²,  
 rdeča/črna: 15 % bombaž, 85 % poliester, 270 g/m² 
Barve: rumena/antracit, oranžna/kobalt modra, oranžna/zelena,  
 oranžna/antracit, rdeča/črna, oranžna/temno modra,  
 rumena/temno modra 
Velikosti: 44-64  Posebne velikosti: 24-30, 90-114 
Predpis: EN ISO 20471 (2)

Št.izd. KW-166 + Barva € 106,40

Kübler® pas hlače Reflectiq

Prilegajoč kroj • kontrastni elementi • CORDURA® ojačitve • stretch 
vstavki • elastični vstavki v pasu • dobrovidni elementi • praktični žepi •  
kolenski žepi iz CORDURA® materiala • ustreza predpisu EN 14404 tip 
2 (stopnja zmogljivosti 1) v povezavi z izdelkom KW-001 Kübler kolens-
ki ščitniki za delovne hlače • OEKO-TEX® certificirana 
Material: 50 % bombaž, 50 % poliester, 270 g/m²,  
 rdeča/črna: 15 % bombaž, 85 % poliester, 270 g/m² 
Barve: rumena/antracit, oranžna/kobalt modra, oranžna/zelena,  
 oranžna/antracit, rdeča/črna, oranžna/temno modra,  
 rumena/temno modra 
Velikosti: 44-64  Posebne velikosti: 24-30, 90-114 
Predpis: EN ISO 20471 (2)

Št.izd. KW-171 + Barva € 83,50

EN 13758-2
Tekstil - zaščitne lastnosti za zaščito 
pred ultravijoličnim sončnim sevanjem

50+

EN 13758-2
Tekstil - zaščitne lastnosti za zaščito 
pred ultravijoličnim sončnim sevanjem

50+

K izdelku K izdelku

K izdelku

K izdelku

K izdelku

K izdelku

+MIX & MATCH

Kübler® 

Reflectiq linija

https://www.schloffer.si/kuebler-delovna-jakna-reflectiq
https://www.schloffer.si/kuebler-pas-hlace-reflectiq
https://www.schloffer.si/kuebler-softshell-jakna-reflectiq
https://www.schloffer.si/kuebler-kratke-hlace-reflectiq
https://www.schloffer.si/kuebler-dobrovidna-t-majica-reflectiq
https://www.schloffer.si/kuebler-dobrovidna-polo-majica-reflectiq
https://www.schloffer.si/info/nasveti_stroke/kuebler-reflectiq-serija
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COFRA® Multinorm jakna Hazard

Multinorm jakna z zaščito pred električnim oblokom • 2 široka 
sprednja žepa s sprijemalnim zapiralom • 2 prsna žepa s sprijemalnim 
zapiralom • za ATEX območja • zračna na hrbtnem delu • s sprijemal-
nim zapiralom nastavljiv pas in zaključki rokavov • hitro odpiranje • 
OEKO-TEX certificirana 
Material: 88  % bombaž, 11  % najlon, 1  % ogljik, 310  g/m² 
Velikosti: 44-64  
Predpis: EN 61482-1-2 (1), EN 1149-5, EN 13034 Tip 6,  
 EN ISO 11611 (1/A1), EN ISO 11612 (A1 B1 C1 E1)

Št.izd. IT-641 € 68,50

EN 13034

EN 61482-1-2

EN 1149

EN ISO 11611

EN ISO 11612

COFRA® Multinorm pas hlače Ring

Multinorm hlače z zaščito pred električnim oblokom stopnja 1 • 2 zad-
nja žepa • 2 sprednja žepa • ergonomska oblika na kolenih • primerno 
za ATEX območja • stranski žepi • nastavljiv žep za kolenčnike • YKK 
zadrga • žep za meter • OEKO-TEX certificirane 
Material: 88  % bombaž, 11  % najlon, 1  % ogljik, 310  g/m² 
Velikosti: 44-64  
Predpis: EN 61482-1-2 (1), EN 1149-5, EN 13034 Tip 6,  
 EN ISO 11611 (1/A1), EN ISO 11612 (A1 B1 C1 E1)

Št.izd. IT-640 € 51,10

EN 13034

EN 61482-1-2

EN 1149

EN ISO 11611

EN ISO 11612

SIOEN® Multinorm dobrovidna dežna jakna 
Torvik

Visok ovratnik • možnost namestitve kapuce • pokrita YKK zadrga • prsni žep • 2 
stranska žepa • 2 žepa za mobilno napravo za detekcijo plina • napoleon žep • okrogli 
rokavi • elastična vrvica • podaljšan hrbtni del • ognjevarni dobrovidni trakovi • 
dolžina hrbta 85 cm (L) • brez podloge • lahko se kombinira s podlogo iz flisa Troston 
Material: Siopor® Excell: 3-slojna tkanina: Dobby Ripstop poliester 
 tkanina (&AST) + zračna prevle ka FR PU  + pletena FR-tkanina; 280 g/m² 
Barve: rumena/mornarsko modra, oranžna/mornarsko modra, rumena/siva 
Velikosti: S-3XL  
Predpis: IEC 61482-2 : 2018 APC1 - ATPV 9.1 cal/cm², EN ISO 11612 : 2015 / A1 A2  
 B1 C1 E1 F1, EN ISO 11611 : 2015 / Razred 1 - A1 A2, EN 1149-5 : 2018,  
 EN 13034 : 2005 + A1 : 2009 Tip PB [6], EN ISO 20471 : 2013 + A1 2016 /  
 Razred 3, EN 343 : 2019 / Razred 4-4-X, EN ISO 13688 : 2013

Št.izd. SI-246 + Barva € 226,30

EN 13034

EN 343

EN 61482-1-2

EN 1149

EN ISO 11611

EN ISO 11612

EN ISO 20471

SIOEN® Multinorm dobrovidne dežne hlače

Dobrovidne vodotesne dežne hlače z zaščito pred električnim oblokom, izdelane iz 
lahkega Siopor® Excell materiala. 3-slojni laminat izredno ščiti pred slabim vreme-
nom, vročini, ognjem, varilnimi iskrami in nevarnostjo električnega obloka. Hlače so 
zelo udobne za nošenje v potencial¬no nevarnih delovnih okoljih. Pritisni gumbi in 
elastika za zožitev v pasu • ognjevarni odsevni trakovi (50 mm) • nepodložene 
Material: Siopor® Excell: 3-slojni material: Dobby Ripstop Poliester 
 tkanina (& AST) + zračna  FR PU prevleka + plete na FR tkanina; 280 g/m² 
Barve: rumena/mornarsko modra, oranžna/mornarsko modra 
Velikosti: S-3XL 
Predpis: IEC 61482-2 : 2018 APC1 - ATPV 9.1 cca/cm², EN ISO 11612 : 2015 /A1 A2  
 B1 C1 E1 F1, EN ISO 11611 : 2015 / Razred 1 - A1 A2, EN 1149-5 : 2018,  
 EN 13034 : 2005 + A1 : 2009 Tip PB [6], EN ISO 20471 : 2013 + A1 2016 /  
 Razred 1, EN 343 : 2019 / Razred 4-4-X, EN ISO 13688 : 2013 

Št.izd. SI-251 + Barva € 100,90

EN 13034

EN 343

EN 61482-1-2

EN 1149

EN ISO 11611

EN ISO 11612

EN ISO 20471

COFRA® dobrovidni jopič Seki

Velik prozorni žep za ID kartico • 2 prsna žepa s poklopcem in 
sprijemalom • 4 prednji žepi • zadrga • stranski razporki • OEKO-TEX® 
certificirana 
Material: 65 % poliester, 35 % bombaž, 245  g/m² 
Barve: rumena, oranžna 
Velikosti: S-4XL  
Predpis: EN ISO 20471 (2)

Št.izd. WA-065 + Barva € 17,40

EN ISO 20471

Vizwell™ dobrovidna šilt kapa

Dobrovidni trakovi ob straneh • prilagodljiva velikost • mrežast mate-
rial odvaja toploto 
Material: 100  % poliester 
Barve: dobrovidna oranžna, dobrovidna rumena 

Št.izd. KO-002 + Barva € 9,60

COFRA® bermuda Visible dobrovidne 
kratke hlače

3M™ Scotchlite™ dobrovidni trakovi • široki prednji žepi • 2 široka zad-
nja žepa • žep za meter • zanka za kladivo • YKK® zadrga • OEKO-TEX® 
100 standard 
Material: 60 % bombaž, 40 % poliester, 240  g/m² 
Barve: rumena/mornarsko modra, oranžna/mornarsko modra 
Velikosti: 44-64  
Predpis: EN ISO 20471 (1)

Št.izd. WA-033 + Barva € 26,00

EN ISO 20471

BUFF® multifunkcionalni šal Coolnet 
Reflective

UV zaščita UPF 50 • 3M Scotchlite™-odsevni trakovi • veliko možnosti 
nošenja • brezšivni dizajn • elastičen • reciklirana Coolnet UV+: 95 % 
mikrovlakna • odvaja vlago • učinek hlajenja • zelo lahek • idealen za 
delo na toplih in sončnih delovnih mestih 
Material: 95  % poliester, 5  % elastan 
Barve: dobrovidna rumena, dobrovidna oranžna, črna 

Št.izd. BU-0003 + Barva 

prej € 15,70

€ 12,90

PONUDBA

Vse cene brez 22 % DDV | Pri večjih velikostih oblačil in obutve so možna doplačila. 
Profitirajte s količinskimi popusti in še več izdelki na www.schloffer.si

SI-250 
SIOEN® kapuca Lopra z zašči-
to pred električnim oblokom

Multinorm oblačilaDobrovidna zaščita | dodatki

NOVO

NOVO

K izdelku

K izdelku

K izdelku

K ponudbi

K izdelku

K izdelku K izdelku

K izdelku

+

PREGLED

Multinorm izdelki

https://www.schloffer.si/cofra-multinorm-delovna-jakna-hazard
https://www.schloffer.si/cofra-multinorm-pas-hlace-ring
https://www.schloffer.si/sioen-multinorm-dobrovidna-dezna-jakna-torvik
https://www.schloffer.si/sioen-multinorm-dobrovidne-dezne-hlace-hovi
https://www.schloffer.si/cofra-dobrovidni-jopic-seki
https://www.schloffer.si/vizwell-dobrovidna-silt-kapa
https://www.schloffer.si/cofra-bermuda-visible-dobrovidne-kratke-hlace
https://www.schloffer.si/buff-multifunkcionalni-sal-coolnet-reflective
https://www.schloffer.si/sioen-kapuca-lopra-z-zascito-pred-elektricnim-oblokom
https://www.schloffer.si/multinorm-oblacila-1


3736
Vse cene brez 22 % DDV | Pri večjih velikostih oblačil in obutve so možna doplačila. 

Profitirajte s količinskimi popusti in še več izdelki na www.schloffer.si

Sicherheitsschuhe S1P

Atlas® Flash 1000 (S1) ESD

Integrirana Clima-cona • zaščitna nadkapa iz karbonskih vlaken • 
aktiv-X-funkcijska podloga skupaj z mrežastim zgornjim materialom 
zagotavlja optimalno regulacijo vlage • 3D-blažilni sistem • ESD certifi-
cirani • visokotehnološki mrežasti zgornji del se popolnoma prilega in 
uporabniku zagotavlja zračnost, prilagodljivost in udobje. 
Material: Mesh-zgornji material 
Podplat: PU 
Velikosti: 36-49 Širina: 10 
Predpis: EN 20345 S1 SRC, ÖNORM Z 1259 
Zaščita: aluminijasta kapa

Št.izd. AT-750 € 108,50

Atlas® Flash 2005 XP (S1P) ESD

Integrirana Clima-cona • odsevni elementi • zgornji del ojačan s kar-
bonskimi vlakni • aktiv-X® funkcijska podloga • 3D blažilni sistem • ESD 
certificirani • primerni za ortopedske vložke 
Material: Mesh-zgornji material   
Podplat: PU 
Velikosti: 36-49 Širina: 10 
Predpis: EN 20345 S1P SRC, ÖNORM Z 1259 
Zaščita: aluminijasta kapa, tekstilni vmesni podplat

Št.izd. AT-753 € 112,60

Atlas® Flash 2605 XP (S1P) ESD

Integrirana Clima-cona • neon- odsevni elementi • zunanji del ojačan 
s karbonskimi vlakni • aktiv-X-funkcijska podloga • MPU® INNOFLEX 
sistem s 3D blažilnim sistemom • ESD certificirani • primerni za orto-
pedske vložke 
Material: Mesh-zgornji material   
Podplat: PU 
Velikosti: 36-49 Širina: 10 
Predpis: EN 20345 S1P SRC, ÖNORM Z 1259 
Zaščita: aluminijasta kapa, tekstilni vmesni podplat

Št.izd. AT-755 € 112,60

Atlas® Flash 6305 XP (S3) ESD sivi

3D blažilni sistem • zelo zračni zaradi aktiv-X® funkcijske podloge • ESD 
certificirani • zgornji del ojačan s karbonskimi vlakni • Cordura-zgornji 
material • primerni za ortopedske vložke 
Material: Cordura-zgornji material 
Podplat: PU 
Velikosti: 36-49 Širina: 10 
Predpis: EN ISO 20345 S3 SRC, ÖNORM Z 1259 
Zaščita: aluminijasta kapa, tekstilni vmesni podplat

Št.izd. AT-823 € 115,50

Atlas® Runner (S1P) ESD

Moda se sreča s funkcionalnostjo • protivbodni podplat • 3D-blažilni 
sistem • aktiv-X funkcijska podloga • clima-stream® koncept • ESD • 
100 % tkan in brezšiven zgornji material • RUN-3-sistem podplata • 
primerni za ortopedske vložke 
Material: LIGHT-KNIT-zgornji material 
Velikosti: 36-48  
Predpis: EN ISO 20345 S1P SRC, ÖNORM Z 1259 
Zaščita: jeklena kapa

€ 109,90

Št.izd. AT-310

Št.izd. AT-311

Št.izd. AT-312

Atlas® športni zaščitni čevlji

Vse cene brez 22 % DDV | Pri večjih velikostih oblačil in obutve so možna doplačila. 
Profitirajte s količinskimi popusti in še več izdelki na www.schloffer.si

NOVO

K izdelku K izdelku
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K izdelku
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https://www.schloffer.si/atlas-flash-1000-s1-esd
https://www.schloffer.si/atlas-flash-2005-xp-s1p-esd
https://www.schloffer.si/atlas-flash-2605-xp-s1p-esd
https://www.schloffer.si/atlas-flash-6305-xp-s3-esd-sivi
https://www.schloffer.si/atlas-runner-25-s1p-esd
https://www.schloffer.si/atlas-runner-45-s1p-esd
https://www.schloffer.si/atlas-runner-65-s1p-esd


3938
Vse cene brez 22 % DDV | Pri večjih velikostih oblačil in obutve so možna doplačila. 

Profitirajte s količinskimi popusti in še več izdelki na www.schloffer.si

Sixton® Portorico (S1P)

Flyfit vložek: zgornji sloj je sestavljen iz odporne mrežice, ki izjemno 
vpija vlago, antibakterijski sloj iz pene zagotavlja pravilen položaj 
stopal • samočistilni podplat • protizdrsni • zelo udobni • StabilActive 
metatarzalna stabilizacija • dynamic HC control-stabilizacija pete 
Material: Nubuk cepljeno usnje 
Podplat: PU 
Velikosti: 38-48 Širina: 11 
Predpis: EN ISO 20345 S1P SRC, ÖNORM Z 1259 
Zaščita: plastična kapa, tekstilni vmesni podplat

Št.izd. SX-998 € 63,20

Sixton® Capua (S1) ESD

Dobrovidni vstavki • zračna 3D-Air notranja podloga • protizdrsni 
podplat iz dvokomponentnega PU • visoko udobje pri nošnji • snemljiv, 
anatomski in ergonomski blow-fit 2.0 vložek • dynamic HC control 
stabilizator pete • StabilActive Support stabilizacija srednjega dela 
podplata • protizdrsna, odporna na obrabo DUALMICRO notranja pod-
loga • brez kovinskih delov • zaščita prednjega dela • ESD certificirani 
Material: Nubuk-Look mikrovlakna 
Podplat: PU 
Velikosti: 36-48 Širina: 11 
Predpis: EN ISO 20345 S1 SRC 
Zaščita: plastična kapa

Št.izd. SX-014 € 67,00

Sixton® Cuban (S1P) ESD

Zračna 3D-Air notranja podloga • ESD preizkušeni • udoben, zračen Fi-
ve-4-Fit vložek s plastjo spominske pene • visoko udobje • podplat iz 
dvokomponentnega PU z visoko odpornostjo na zdrs • StabilActive 
stabilizacija podpira naravno gibanje stopal • dynamic HC control 
stabilizacija pete podpira gleženj pri stranskih gibih • zaščita prednjega 
dela. 
Material: Mikrovlakna Suede 
Podplat: PU 
Velikosti: 35-48 Širina: 11 
Predpis: EN ISO 20345 S1P SRC 
Zaščita: aluminijasta kapa, tekstilni vmesni podplat

Št.izd. SX-019 € 76,60

Sixton® Meneito (S1P) ESD

Zračna 3D-Air notranja podloga • ESD preizkušeni • snemljiva, 
zračna Five-4-Fit notranja podloga s plastjo spominske pene za večje 
udobje • protizdrsen podplat iz dvokomponentnega PU • zaščita pred-
njega dela • dynamic HC control stabilizacija pete ki regulira položaj 
stopala • StabilActive Support podpira naravno gibanje stopal 
Material: Mikrovlakna Suede 
Podplat: PU 
Velikosti: 35-48 Širina: 11 
Predpis: EN ISO 20345 S1P SRC 
Zaščita: aluminijasta kapa, tekstilni vmesni podplat

Št.izd. SX-020 € 77,40

Sixton® športni zaščitni čevlji

Vse cene brez 22 % DDV | Pri večjih velikostih oblačil in obutve so možna doplačila. 
Profitirajte s količinskimi popusti in še več izdelki na www.schloffer.si

Sixton® Forza (S1P) ESD

Snemljiv, anatomski in ergonomski QRS01 vložek iz zračne, trpežne tkanine 
z udobno plastjo reciklirane pene, ki absorbira udarce in zmanjšuje znake 
utrujenosti • protizdrsna, neabrazivna DUALMICRO notranja podloga • lahek, 
udoben podplat iz dvokomponentnega PU • protizdrsen podplat • samočistilen 
podplat • zaščitna nadkapa • ESD certificirani 
Material: Mikrovlakna s Scratch zaščito 
Podplat: PU 
Velikosti: 36-48 Širina: 11 
Predpis: EN ISO 20345 S1P SRC, ÖNORM Z 1259 
Zaščita: kapa iz steklenih vlaken, tekstilni vmesni podplat

Št. izd. SX-040 € 101,20

Sixton® Slancio BOA (S1P) ESD

Mrežasti vložki na straneh zagotavljajo optimalno kroženje zraka in prijetno kli-
mo za noge • BOA®-sistem za optimalno prileganje in enakomerno porazdelitev 
pritiska • snemljiv, anatomski in ergonomski QRS01 vložek iz zračne, trpežne 
tkanine; udobna plast reciklirane spominske pene absorbira udarce in zmanjša 
znake utrujenosti • protizdrsna, neabrazivna notranja podloga DUALMICRO • 
lahek, udoben PU/PU podplat • protizdrsen profil • samočistilni podplat • 
zaščitna nadkapa • ESD certificirani 
Material: Mikrovlakna z mesh vstavki 
Podplat: PU 
Velikosti: 36-48 Širina: 11 
Predpis: EN ISO 20345 S1P SRC, ÖNORM Z 1259 
Zaščita: kapa iz steklenih vlaken, tekstilni vmesni podplat

Št. izd. SX-041 € 109,70

MAKSIMALNA ZAŠČITA PRI UDARCIH,  
ODLIČEN NADZOR ENERGIJE,  
STABILNOST IN UDOBJE

Medsebojno delovanje StabilActive in dynamic HC control proizvajalca Sixton® s patentiranim materialom D30® doseže 
nadzorovano stabilnost in optimalno blaženje, kar zmanjšuje tveganje za dolgotrajne poškodbe zaradi vsakodnevne hoje in 

stoje na trdih tleh. 

Dinamični D30®-vložek v predelu 
pete vmesnega podplata absorbira 
in blaži udarce. Z absorpcijo 300N 
zmanjša maksimalne obremenitve 
pete in tako zaščiti celoten mišič-
no-skeletni sistem uporabnika pred 
močnimi udarnimi udarci in nesta-
bilnostjo.

Ergonomska dinamična stabilizaci-
ja pete HC nadzor varno zajema 
peto in zagotavlja, da je stopalo 
v dobrem položaju ter podpira 
gleženj pri bočnem gibanju.

StabilActive podpira naravno 
gibanje stopal, ponuja udobje in 
povečuje stabilnost.
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Sixton® izdelki

https://www.schloffer.si/sixton-portorico-s1p
https://www.schloffer.si/sixton-capua-s1-esd
https://www.schloffer.si/sixton-cuban-s1p-esd
https://www.schloffer.si/sixton-meneito-s1p-esd
https://www.schloffer.si/sixton-forza-s1p-esd
https://www.schloffer.si/sixton-slancio-boa-s1p-esd
https://www.schloffer.si/obutev?filter%5B7%5D=112#filter


4140
Vse cene brez 22 % DDV | Pri večjih velikostih oblačil in obutve so možna doplačila. 

Profitirajte s količinskimi popusti in še več izdelki na www.schloffer.si

Grisport® Wind (S1P)

Zaščitna obutev • zračen, proti obrabi odporen zgornji material • Cross 
podplat za dober oprijem na vseh površinah 
Material: proti obrabi odporno usnje zračen tekstil 
Podplat: guma 
Velikosti: 36-48 Širina: 10 
Predpis: EN ISO 20345 S1P HRO HI SRC 
Zaščita: kapa iz steklenih vlaken, tekstilni vmesni podplat

Št.izd. GR-013 

€  72,60

Grisport® Breeze (S3)

Zaščitna obutev • zračen, proti obrabi odporen zgornji material • Cross pod-
plat za dober oprijem na vseh površinah • 3D Airmesh funkcijska podloga 
Material: proti obrabi odporni usnjeni vstavki 
Podplat: guma 
Velikosti: 36-48 Širina: 10 
Predpis: EN ISO 20345 S3 HRO HI SRC 
Zaščita: kapa iz steklenih vlaken, tekstilni vmesni podplat

Št.izd. GR-012 

€  74,20

Grisport® Iceberg (S1P)

Outdoor - zaščitni čevelj • zračen notranji podplat • trpežen Cross-profil 
podplata za dober oprijem na vseh površinah 
Material: zračna tkanina, odporna proti obrabi 
Podplat: guma 
Velikosti: 36-48 Širina: 10 
Predpis: EN ISO 20345 S1P HRO HI SRC 
Zaščita: kapa iz steklenih vlaken, tekstilni vmesni podplat

Št.izd. GR-015 

€  74,40

Grisport® zaščitni čevlji 

41

Sixton® Newport BOA (S3) ESD

Zračna zunanja tkanina • Soft-Fit notranji podplat • podpira naravno gi-
banje noge • izjemno udobje • notranja, ergonomična in toga struktura 
podpira peto in gležnje in pri gibanju zagotavlja čvrsto prileganje  
čevlja • BOA®-sistem zagotavlja enakomerno porazdelitev tlaka 
Material: mikrovlakna in zračna tkanina 
Podplat: PU 
Velikosti: 40-48  
Predpis: EN ISO 20345 S3 SRC 
Zaščita: aluminijasta kapa, tekstilni vmesni podplat

Št. izd. SX-031 € 101,80

Atlas® Flash 3205 XP BOA (S1P) ESD

Zelo zračni zaradi aktiv-X® funkcijske podloge in mrežastih vstavkov •  
BOA® - sistem zapiranja • odsevni trakovi • zgornji del ojačan s 
karbonskimi vlakni • 3D blažilni sistem • ESD certificirani • primerni za 
ortopedske vložke 
Material: Mesh-zgornji material   
Velikosti: 36-49 Širina: 10 
Predpis: EN 20345 S1P SRC, ÖNORM Z 1259 
Zaščita: aluminijasta kapa, tekstilni vmesni podplat

Št.izd. AT-546  

prej € 129,40

€ 103,90

PONUDBA

Atlas® SL9645 XP BOA (S3) ESD

BOA® sistem za zapiranje • ojačan prednji del s karbonskimi vlakni • 
aktiv-X funkcijska podloga • 3D blažilni sistem • ESD testirani • izjemno 
lahki • primerni za ortopedske vložke 
Material: vodoodporno usnje 
Podplat: PU 
Velikosti: 36-49 Širina: 10 
Predpis: EN ISO 20345 S3 SRC, ÖNORM Z 1259 
Zaščita: aluminijasta kapa, tekstilni vmesni podplat

Št.izd. AT-793  € 124,30

COFRA® Yard BOA (S3) ESD

Zračen in antibakterijski vložek iz 100% poliestra • ESD certificirani • 
certificirani za ATEX območje • Techshell tkanina - visoka odpornost 
proti trganju in obrabi, vodoodbojna in zračna 
Material: Techshell  tkanina, mikrovlakna 
Podplat: PU/TPU 
Velikosti: 35-48 Širina: 11 
Predpis: EN ISO 20345 S3 SRC 
Zaščita: aluminijasta kapa, tekstilni vmesni podplat

Št.izd. IT-630  

prej € 88,50

€ 74,90

PONUDBA

BOA®- zaščitni čevlji

Vse cene brez 22 % DDV | Pri večjih velikostih oblačil in obutve so možna doplačila. 
Profitirajte s količinskimi popusti in še več izdelki na www.schloffer.si
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Izdelki z BOA® siste-
mom zapiranja

https://www.schloffer.si/sixton-newport-boa-s3-esd
https://www.schloffer.si/atlas-flash-3205-xp-boa-s1p-esd
https://www.schloffer.si/atlas-sl9645-xp-boa-s3-esd
https://www.schloffer.si/cofra-yard-boa-s3-esd
https://www.schloffer.si/grisport-wind-s1p
https://www.schloffer.si/grisport-breeze-s3
https://www.schloffer.si/grisport-iceberg-s1p
https://www.schloffer.si/obutev?filter%5B17%5D=83#filter


4342
Vse cene brez 22 % DDV | Pri večjih velikostih oblačil in obutve so možna doplačila. 

Profitirajte s količinskimi popusti in še več izdelki na www.schloffer.si

Sicherheitsschuhe S3Sicherheitsschuhe S3

zamenljiv vložek

337

italijansko usnje

VISOKOKAKOVOSTNO
GOVEJE USNJE

odlično prileganje

dodatna ŠIRINA

notranja podloga odporna proti obrabi

patentiran podporni sistem

Sixton® Ortisei (S3)

samočistilni Vibram® podplat • blow-fit vložek, zračni in udobni • 
dynamic control petna okrepitev zagotavlja tesno prileganje čevlja • 
podpira naravno gibanje stopala • visoka stabilnost • 3D Air podloga •  
vodoodporni zaradi HDry®- tehnologije • zunanji material odporen 
proti obrabi 
Material: tkanina iz mikrovlaken odporna na trganje, nadkapa iz PU 
Podplat: guma, PU 
Velikosti: 38-48 Širina: 11 
Predpis: EN ISO 20345 S3 HRO WR HI SRC 
Zaščita: aluminijasta kapa, tekstilni vmesni podplat

Št.izd. SX-023 € 109,30

Sixton® Ortles (S3)

3D Air podloga • blow-fit vložek, zračni in udobni • samočistilni Vi-
bram® podplat • podpira naravno gibanje stopala • vodoodporni zaradi 
HDry®- tehnologije • dynamic Control petni del 
Material: tkanina iz mikrovlaken odporna na trganje, nadkapa iz PU 
Podplat: guma, PU 
Velikosti: 38-48 Širina: 11 
Predpis: EN ISO 20345 S3 HRO WR HI SRC 
Zaščita: aluminijasta kapa, tekstilni vmesni podplat

Št.izd. SX-022 € 104,90

Sixton® Land (S3)

3D Air notranja podloga • samočistilni profil podplata • Flyfit vložek • 
visok občutek udobja 
Material: polnovredno goveje us nje Hydrotech 
Podplat: PU 
Velikosti: 38-48 Širina: 11 
Predpis: EN ISO 20345 S3 SRC 
Zaščita: plastična kapa, tekstilni vmesni podplat

Št.izd. SX-011 € 65,60

Sixton® Dynamic Bau (S3)

Podloga DUALMICRO • visokokakovostno goveje usnje, proizvedeno 
v Italiji • patentiran sistem dinamične podpore pete HC-Control zago-
tavlja trdno prileganje čevlja • zamenljiv notranji vložek • širina 11 1/3 za 
večje udobje pri nošenju 
Material: goveje usnje 
Podplat: PU 
Velikosti: 36-48 Širina: 11 1/3 
Predpis: EN ISO 20345 S3 SRC, ÖNORM Z 1259 
Zaščita: jeklena kapa, jeklen vmesni podplat

Št.izd. SX-100 € 79,90

S3 Zaščitni čevlji za gradbince

Vse cene brez 22 % DDV | Pri večjih velikostih oblačil in obutve so možna doplačila. 
Profitirajte s količinskimi popusti in še več izdelki na www.schloffer.si

43

K izdelku

K izdelku

K izdelku

K izdelku

https://www.schloffer.eu/sixton-dynamic-bau-s3
https://www.schloffer.si/sixton-ortisei-s3
https://www.schloffer.si/sixton-ortles-s3
https://www.schloffer.si/sixton-land-s3-src
https://www.schloffer.si/sixton-dynamic-bau-s3
https://www.schloffer.eu/sixton-dynamic-bau-s3


4544
Vse cene brez 22 % DDV | Pri večjih velikostih oblačil in obutve so možna doplačila. 

Profitirajte s količinskimi popusti in še več izdelki na www.schloffer.si

COFRA® RUHR Blue (S3)

Zračna, na obrabo odporna notranja podloga • zračno, anatomsko 
ležišče noge iz EVA in nitrila • 100% brez kovinskih delov • ojačitev 
med peto in podplatom stopala podpira lok stopala in ščiti gleženj 
Material: stis njeno usnje in zračen tekstil 
Podplat: PU/TPU 
Velikosti: 38-48 Širina: 11 
Predpis: EN ISO 20345 S3 SRC 
Zaščita: plastična kapa, tekstilni vmesni podplat

Št.izd. IT-048 € 49,30

COFRA® KÖLN Blue (S3)

Zračna, na pretrganje odporna DRYTHERM® notranja podloga • 
anatomsko EVANIT ležišče noge • visoka podpora telesu • 100% brez 
kovinskih delov • ojačitev med peto in podplatom stopala podpira lok 
stopala in ščiti gleženj 
Material: stis njeno usnje in zračen tekstil 
Podplat: PU/TPU 
Velikosti: 38-48 Širina: 11 
Predpis: EN ISO 20345 S3 SRC 
Zaščita: plastična kapa, tekstilni vmesni podplat

Št.izd. IT-055 € 44,80

COFRA® Tiziano (S3)

Nizki čevlji iz zračnega usnja • vodoodbojni • SANY-DRY® notranja 
podloga • antistatični • blaženje udarcev • protizdrsni • nekovinski 
vložek APT PLATE - Zero Perforation ščiti tudi pred vbodi s premerom 
3mm • EVANIT ležišče noge • ANTI TORSION SUPPORT – podpira in 
ščiti nogo 
Material: Usnje 
Podplat: PU/TPU 
Velikosti: 39-48 Širina: 11 
Predpis: EN ISO 20345 S3 SRC 
Zaščita: plastična kapa, tekstilni vmesni podplat

Št.izd. IT-913 € 47,90

Atlas® Anatomic Bau 560 XP (S3)

XP® protivbodni tekstilni vmesni podplat • 3D- blažilni sistem • 
vodoodporno usnje • nadkapa • odsevni elementi • aktiv-X funkcijska 
podloga • primerni za ortopedske vložke 
Material: vodoodporno usnje 
Podplat: PU 
Velikosti: 36-49 Širina: 10 
Predpis: EN ISO 20345 SRC, ÖNORM Z 1259 
Zaščita: jeklena kapa, tekstilni vmesni podplat

Št.izd. AT-972 € 89,90

Atlas® Anatomic Bau 500 (S3)

Grob profil • nadkapa • 3D-blažilni sistem • aktiv-X funkcijska podloga • 
klima komfort vložek • primerni za ortopedske vložke 
Material: vodoodporno usnje 
Podplat: PU 
Velikosti: 39-50 Širina: 10, 12 
Predpis: EN ISO 20345 S3 SRC, ÖNORM Z 1259 
Zaščita: jeklena kapa, jeklen vmesni podplat

Št.izd. AT-049 € 90,60

Atlas® Alu-Tec 735 XP (S3) ESD

Grob profil • s karbonskimi vlakni ojačana zaščita prednjega dela • 
dobrovidni trakovi • 3D-blažilni sistem® • aktiv-X® funkcijska podloga • 
Klima Komfort® vložek • primerni za ortopedske vložke 
Material: vodoodporno usnje 
Podplat: PU 
Velikosti: 36-49 Širina: 10 
Predpis: EN ISO 20345 S3 SRC, ÖNORM Z 1259 
Zaščita: aluminijasta kapa, tekstilni vmesni podplat

Št.izd. AT-735 € 107,10

Atlas® SL535 XP (S3) ESD

Nadkapa • 3D blažilni sistem • aktiv-X funkcijska podloga • Klima-Kom-
fort® vložek • dobrovidni vstavki • ESD certificirani • MPU® INNOFLEX-
sistem • primerni za ortopedsko predelavo 
Material: Vodoodporno usnje 
Podplat: PU 
Velikosti: 36-49 Širina: 10 
Predpis: EN ISO 20345 S3 SRC, ÖNORM Z 1259 
Zaščita: jeklena kapa, tekstilni vmesni podplat

Št.izd. AT-966 € 102,00

S3 Zaščitni čevlji za gradbinceS3 Zaščitni čevlji za gradbince

COFRA® Chirico (S3)

Gležnjarji iz zračnega usnja • vodoodbojni • SANY-DRY® notranja pod-
loga • antistatični • blaženje udarcev • protizdrsni • nekovinski vmesni 
podplat APT PLATE - Zero Perforation, ščiti tudi pred vbodi premera 
3 mm • EVANIT ležišče noge • ANTI TORSION SUPPORT – podpira in 
ščiti nogo 
Material: Usnje 
Podplat: PU/TPU 
Velikosti: 39-48 Širina: 11 
Predpis: EN ISO 20345 S3 SRC 
Zaščita: plastična kapa, tekstilni vmesni podplat

Št.izd. IT-914  

prej € 51,30

€ 42,90
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Izdelki s S3 zaščito
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4746
Vse cene brez 22 % DDV | Pri večjih velikostih oblačil in obutve so možna doplačila. 

Profitirajte s količinskimi popusti in še več izdelki na www.schloffer.si

EN 388

Rokavice Mammut gov.ceplj.usnje, rumena, 
Vel. 10

Dvojni šivi • zelo trpežne • gumirano zapestje • podloga v predelu dlani 
Material: Goveje cepljeno usnje 
Predpis: EN 388:2016 (4 1 3 3 X) 
Pakiranje: Paket = 12 Parov, Karton = 60 Parov

Št.izd. Velikosti Cena / Enota

AL-051037 Velikosti 10 € 1,96 /Par

Kartonska cena po povpraševanju

Atlas® Lady GX 350 (S1) ESD

Ženski nogi prilegajoča se oblika • 3D blažilni sistem • clima-stream® • 
aktiv-X® funkcijska podloga • Klima Komfort® vložek • ESD certificirani 
• primerni za ortopedske vložke 
Material: Sportline zgornji material 
Podplat: PU 
Velikosti: 35-43 Širina: 10 
Predpis: EN ISO 20345 S1 SRC, ÖNORM Z 1259 
Zaščita: jeklena kapa

Št.izd. AT-352 € 95,20

Puma® Fuse TC WNS pink (S1P)

FUSE TEC® tehnologija • izdelani v modernem športnem izgledu • 

Zračen sandwich-mesh iz mikrovlaken • ESD certificirani 
Material:  Mikrovlakna sandwich-mesh 
Podplat: PU 
Velikosti: 36-42 Širina: 10,5
Predpis: EN ISO 20345 S1 SRC 
Zaščita: kapa iz steklenih vlaken, tekstilni vmesni podplat

Št.izd. PU-029 € 88,40

Sixton® Timba Lady (S1P) ESD

Ženski zaščitni čevlji • zračna 3D-Air notranja podloga • ESD preiz-
kušeni • zračen Five-4-Fit vložek s plastjo spominske pene za večje 
udobje • dynamic HC control stabilizacija pete • StabilActive metatar-
zalna stabilizacija • nedrseč podplat iz dvokomponentnega PU 
Material: usnje s funkcijskim mater ialom 
Podplat: PU 
Velikosti: 35-42 Širina: 11 
Predpis: EN ISO 20345 S1P SRC 
Zaščita: aluminijasta kapa, tekstilni vmesni podplat

Št.izd. SX-021 € 69,70

Puma® Niobe blue (S3)

Moden izgled • zračna funkcijska podloga • evercushion® BA ležišče 
noge 
Material: gladko usnje 
Podplat: PU 
Velikosti: 36-42 Širina: 10,5 
Predpis: EN ISO 20345 S3 SRC 
Zaščita: jeklena kapa, tekstilni vmesni podplat

Št.izd. PU-024 € 90,60

EN 388

Gebol® Eco Grip

Profesionalna kakovost brezšivne fino pletene rokavice s premazom dlani • 
dober oprijem in prileganje • varen oprijem tudi mokrih predmetov. 
Material: 100 % poliester brezšivno pletenje s premazom iz lateksa 
Predpis: EN 388 (2 1 2 1), Kat. ll 
Pakiranje: Paket = 12 Parov, Karton = 120 Parov

Št.izd. Velikosti Cena / Enota

AB-040920 Velikosti 9 € 1,64 /Par

AB-040921 Velikosti 10 € 1,64 /Par

Kartonska cena po povpraševanju

EN 388

Driver RED STAR

Vozniške rokavice • predel dlani iz mehkega robustnega svinjskega Nappa 
usnja • elastična tkanina na hrbtnem delu • pleteno zapestje s sprijemalnim 
zapiralom. 
Material: svinjsko Nappa usnje / rebrast bombaž 
Predpis: EN 388:2016 (2 0 1 2 X) 
Pakiranje: Paket = 12 Parov, Karton = 120 Parov

Št.izd. Velikosti Cena / Enota

AL-056032 Velikosti 8 € 3,20 /Par

AL-056031 Velikosti 9 € 3,20 /Par

AL-056030 Velikosti 10 € 3,20 /Par

Kartonska cena po povpraševanju

EN 388

MAPA® Titan 397

Kakovostne nitrilne rokavice • notranjost iz bombaža • gladka zunanja stran •  
optimalna mehanska obstojnost • zelo dobro prileganje • hrbtni del delno 
prevlečen • elastično pleteno zapestje • primerne za ljudi z alergijo na naravni 
lateks • brez silikona 
Material: Nitril / Bombaž 
Predpis: EN 388:2016 (4/1/1/1/X) 
Pakiranje: Paket = 10 Parov, Karton = 100 Parov

Št.izd. Velikosti Cena / Enota

AB-040352 Velikosti 6 € 2,88 /Par

AB-040353 Velikosti 7 € 2,88 /Par

AB-040354 Velikosti 8 € 2,88 /Par

AB-040355 Velikosti 9 € 2,88 /Par

AB-040356 Velikosti 10 € 2,88 /Par

Kartonska cena po povpraševanju

Zaščitne rokavice za natančno delo v mastnem okoljuS1 | S1P | S3 Ženska zaščitna obutev

NOVO
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Ženski zaščitni čevlji
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4948
Vse cene brez 22 % DDV      

Profitirajte s količinskimi popusti in še več izdelki na www.schloffer.si

EN 388

Finopletene rokavice z vozlički „Handan“

Brezšivne pletene rokavice • visoko udobje • izredno prileganje • varen oprijem 
pri gladkih stvareh • zelo dober oprijem • vodoodbojna notranja stran roke 
Material: 90 % Najlon, 10 % Lycra®, črna nitrilna prevleka  
 z nitrilnimi vozlički 
Predpis: EN 388:2016 (4 1 2 1 X), Kat. ll 
Pakiranje: Paket = 12 Parov, Karton = 120 Parov

Št.izd. Velikosti Cena / Enota

AB-050845 Velikosti 7 € 2,16 /Par

AB-050846 Velikosti 8 € 2,16 /Par

AB-050847 Velikosti 9 € 2,16 /Par

AB-050848 Velikosti 10 € 2,16 /Par

AB-050849 Velikosti 11 € 2,16 /Par

Kartonska cena po povpraševanju

EN 388

Gebol® Master Flex

Brezšivne zaščitne rokavice • najvišja odpornost proti obrabi stopnje 4 • vzdržlji-
ve • zračna prevleka • visoka udobnost nošenja • izredno prileganje • optimalne 
ročne spretnosti • varen orpijem - tudi na gladkih površinah • dobra odpornost 
na olja in masti • OEKO-TEX® 100 predpis 
Material: Fino pletenje, PU/Nitril prevleka 
Predpis: EN 388:2016 (4 1 2 1 X), Kat. ll 
Pakiranje: Paket = 12 Parov, Karton = 72 Parov

Št.izd. Velikosti Cena / Enota

AB-040995 Velikosti 8 € 2,71 /Par

AB-040996 Velikosti 9 € 2,71 /Par

AB-040997 Velikosti 10 € 2,71 /Par

AB-040998 Velikosti 11 € 2,71 /Par

Kartonska cena po povpraševanju

EN 388

PU High-Tech, sive

Fino pletene rokavice iz poliestra • zelo dober oprijem • nezdrsljive • zelo dobro 
prileganje • nosijo se kot „druga koža“ • idealne za zelo fina dela, zelo zračne 
Material: fino pletenje 100 % poliester s  poliure tan prevleko 
Predpis: EN 388:2016 (3 1 3 1 X) 
Pakiranje: Paket = 12 Parov, Karton = 240 Parov

Št.izd. Velikosti Cena / Enota

AB-049255 Velikosti 6 € 0,69 /Par

AB-049250 Velikosti 7 € 0,69 /Par

AB-049251 Velikosti 8 € 0,69 /Par

AB-049252 Velikosti 9 € 0,69 /Par

AB-049253 Velikosti 10 € 0,69 /Par

AB-049256 Velikosti 11 € 0,69 /Par

Kartonska cena po povpraševanju

EN 388

ATG® MaxiDry 425

Lahka, večnamenska montažna rokavica za natančna dela v oljnih ali vlažnih 
razmerah • izboljšan oprijem • ”Micro-cup” prevleka za boljši oprijem na mokri 
podlagi • 3/4 premaz: odbija tekočino po zaslugi LiquiTech® • ergonomska 
oblika • odlično prileganje in fleksibilnost • brez silikonai • certificirane glede 
na OEKO-TEX® 100 predpis • dermatološko certificirane glede na Skin Health 
Alliance (SHA) 
Material: najlon, prevleka iz nitrilne mikropene 
Predpis: EN 388:2016 (4 1 2 1 A) 
Pakiranje: Paket = 12 Parov, Karton = 72 Parov

Št.izd. Velikosti Cena / Enota

AB-049365 Velikosti 7 € 4,18 /Par

AB-049366 Velikosti 8 € 4,18 /Par

AB-049367 Velikosti 9 € 4,18 /Par

AB-049368 Velikosti 10 € 4,18 /Par

AB-049369 Velikosti 11 € 4,18 /Par

Kartonska cena po povpraševanju

EN 388

EN ISO 374-1

ATG® MaxiDry 56-426

Lahka univerzalna montažna rokavica • odporne na tekočine in olja • odlična 
otipna občutljivost • popolnoma prevlečena • nedrseča površina, varen oprijem 
na mokrih in mastnih delih • manšeta se popolnoma prilega roki • brez silikona • 
OEKO-TEX® Standard 100 certificirane • dermatološko testirane SHA (Skin 
Health Alliance) 
Material: Nitril, finopletena najlonska podloga 
Predpis: EN 388:2016 (4 1 1 1 A), EN ISO 374-1/Tip C, EN ISO 374-5 
Pakiranje: Paket = 12 Parov, Karton = 72 Parov

Št.izd. Velikosti Cena / Enota

AB-049455 Velikosti 9 € 5,49 /Par

AB-049457 Velikosti 10 € 5,49 /Par

AB-049458 Velikosti 11 € 5,49 /Par

Kartonska cena po povpraševanju

EN 388 EN ISO 374-1 EN ISO 374-5

ATG® MaxiDry 56-530

Enostavna zaščita pred kemikalijami in mikroorganizmi • za delo v oljnih in 
vlažnih razmerah • nedrseča Micro-Cup prevleka za boljši oprijem • izjemno 
prileganje • v celoti prevlečene, vključno z manšeto • prevlečena površina je od-
porna na tekočino po zaslugi LiquiTech® • tesno prilegajoča se manšeta poskrbi, 
da rokavica ne zdrsne z roke • certificirane glede na OEKO-TEX® certificirana • 
dermatološko testirane glede na SHA (Skin Health Alliance) • brez silikona 
Material: Nitril, fino tkana najlon podloga 
Predpis: EN 388:2016 (4 1 2 1 A), EN ISO 374-1:2016/Tip B (J K L),  
 EN ISO 374-5:2016 
Pakiranje: Paket = 12 Parov, Karton = 72 Parov

Št.izd. Velikosti Cena / Enota

AB-049445 Velikosti 9 € 5,65 /Par

AB-049446 Velikosti 10 € 5,65 /Par

Kartonska cena po povpraševanju

EN 388

ATG® MaxiFlex Endurance 844 Plus

Nitrilni vozlički za boljši oprijem • prevleka iz nitrilne mikropene • odlično prile-
ganje • 360° zračne • 25% tanjše, a 2-krat daljša obstojnost • OEKO-TEX® 100 • 
dermatološko testirane pri SHA 
Material: Prevleka iz nitrilne mikropene na brezšivni  najlon osnovi 
Predpis: EN 388:2016 (4 1 3 1 A), Kat. II 
Pakiranje: Paket = 12 Parov, Karton = 144 Parov

Št.izd. Velikosti Cena / Enota

AB-049223 Velikosti 7 € 4,24 /Par

AB-049222 Velikosti 8 € 4,24 /Par

AB-049220 Velikosti 9 € 4,24 /Par

AB-049221 Velikosti 10 € 4,24 /Par

AB-049224 Velikosti 11 € 4,24 /Par

AB-049258 Velikosti 12 € 4,24 /Par

Kartonska cena po povpraševanju

Zaščitne rokavice za natančno delo v mastnem okoljuZaščitne rokavice za natančno delo v suhem okolju
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5150
Vse cene brez 22 % DDV      

Profitirajte s količinskimi popusti in še več izdelki na www.schloffer.si

EN 388

EUREKA® Cool SupraCoat 13-3

Hladilni učinek • protivrezna zaščita 3 zaradi HPPE in SupraBlockCut vlaken • 
inovativna HPPE vlakna, ki aktivno prepuščajo toploto navzven • zelo zračna 
zaradi SupraCoat prevleke 
Material: HPPE pletenje, PU-prevleka 
Predpis: EN 388:2016 (3 X 4 4 B), Stopnja protivrezne zaščite XB, Kat. ll 
Pakiranje: Paket = 6 Parov, Karton = 60 Parov

Št.izd. Velikosti Cena / Enota

AB-040145 Velikosti 7 € 5,47 /Par

AB-040146 Velikosti 8 € 5,47 /Par

AB-040147 Velikosti 9 € 5,47 /Par

AB-040148 Velikosti 10 € 5,47 /Par

AB-040149 Velikosti 11 € 5,47 /Par

Kartonska cena po povpraševanju

EN 388

EUREKA® General Nitrile 13-4

Prvovrstna prevleka iz nitrilne pene • varna pri delu z oljnimi deli zaradi ”Micro-
cup”-strukture 
Material: poliamidno pletenje, nitrilna prevleka 
Predpis: EN 388:2016 (4 5 4 2 F), Stopnja protivrezne zaščite 5F, Kat. ll 
Pakiranje: Paket = 6 Parov, Karton = 60 Parov

Št.izd. Velikosti Cena / Enota

AB-040166 Velikosti 7 € 6,03 /Par

AB-040167 Velikosti 8 € 6,03 /Par

AB-040168 Velikosti 9 € 6,03 /Par

AB-040169 Velikosti 10 € 6,03 /Par

AB-040170 Velikosti 11 € 6,03 /Par

AB-040171 Velikosti 12 € 6,03 /Par

Kartonska cena po povpraševanju

EN 388

EUREKA® General Light SC 13-4

Visoka spretnost in protivrezna zaščita 5 • visokokakovostna SupraCoat-prev-
leka iz PU/nitrilne pene 
Material: poliamidno pletenje, prevleka iz PU-Nitrilne pene 
Predpis: EN 388:2016 (4 5 4 2 E), Stopnja protivrezne zaščite 5E, Kat. II 
Pakiranje: Paket = 6 Parov, Karton = 60 Parov

Št.izd. Velikosti Cena / Enota

AB-040156 Velikosti 7 € 5,87 /Par

AB-040157 Velikosti 8 € 5,87 /Par

AB-040158 Velikosti 9 € 5,87 /Par

AB-040159 Velikosti 10 € 5,87 /Par

AB-040160 Velikosti 11 € 5,87 /Par

Kartonska cena po povpraševanju

EN 388

ATG® MaxiCut Ultra 44-3445

Brezšivne pletene protivrezne rokavice • 360° zračne • ojačan del med palcem 
in kazalcem • izjemen oprijem na suhih in rahlo vlažnih delih • z vozlički • nova 
tehnologija pletenja za brezšivne, okroglo pletene vršičke prstov • izjemno 
prileganje • OEKO-TEX® 100 • dermatološko testirane pri SHA 
Material: prevleka iz nitrilne mikropene na najlon osnovi 
Predpis: EN 388:2016 (4 5 4 2 C), Stopnja protivrezne zaščite 5C, Kat. II 
Pakiranje: 1 Par, Paket = 12 Parov, Karton = 72 Parov

Št.izd. Velikosti Cena / Enota

AB-040493 Velikosti 8 € 10,23 /Par

AB-040494 Velikosti 9 € 10,23 /Par

AB-040495 Velikosti 10 € 10,23 /Par

AB-040496 Velikosti 11 € 10,23 /Par

AB-040497 Velikosti 12 € 10,23 /Par

Kartonska cena po povpraševanju

EN 388

ATG® MaxiFlex Cut 34-8443

CutTech® tehnologija z inovativnimi vlakni in ojačitvami med palcem in 
kazalcem • trenutno najzračnejša rokavica na trgu • nova tehnologija tkanja za 
brezšivne, okroglo tkane prste • dober oprijem • zelo dobro prileganje • 360° 
zračnost • OEKO-TEX® 100 • dermatološko testirane pri SHA 
Material: Prevleka iz nitrilne mikropene na najlon osnovi, z vozlički 
Predpis: EN 388:2016 (4 3 3 1 B), Stopnja protivrezne zaščite 3B, Kat. II 
Pakiranje: Paket = 12 Parov, Karton = 72 Parov

Št.izd. Velikosti Cena / Enota

AB-050896 Velikosti 7 € 7,70 /Par

AB-050897 Velikosti 8 € 7,70 /Par

AB-050898 Velikosti 9 € 7,70 /Par

AB-050899 Velikosti 10 € 7,70 /Par

AB-050900 Velikosti 11 € 7,70 /Par

Kartonska cena po povpraševanju

EN 388

ATG® MaxiCut® Oil 44-305

Odbijajo tekočino in olja • CutTech® tehnologija z inovativnimi vlakni in 
ojačitvami med palcem in kazalcem • nova tehnologija tkanja za brezšivne, 
okroglo tkane prste • dober oprijem • izjemno dobro prileganje • OEKO-TEX® 
100 • dermatološko testirane pri SHA 
Material: Nitrilna prevleka na naj lon osnovi, delno prevlečena hrbtna stran 
Predpis: EN 388:2016 (4 3 4 1 B), Stopnja protivrezne zaščite 3B, Kat. II 
Pakiranje: Paket = 12 Parov, Karton = 72 Parov

Št.izd. Velikosti Cena / Enota

AB-040922 Velikosti 7 € 8,02 /Par

AB-040923 Velikosti 8 € 8,02 /Par

AB-040924 Velikosti 9 € 8,02 /Par

AB-040925 Velikosti 10 € 8,02 /Par

AB-040926 Velikosti 11 € 8,02 /Par

Kartonska cena po povpraševanju

EN 388

Rokavice Soft Cut 3

Razred zaščite 3 • tanjše in mehkejše linije • popolno ergonomsko prileganje 
• fleksibilnost • spretnost • prilagodljiva in tanka PU prevleka • zelo dober 
občutek za dotik 
Material: fino pletenje, brezšivne, 64 % polietilen,  
 23 % poliamid (najlon), 13 % elastan 
Predpis: EN 388:2016 (4 X 4 2 B), Stopnja protivrezne zaščite B, Kat. II 
Pakiranje: Paket = 12 Parov, Karton = 60 Parov

Št.izd. Velikosti Cena / Enota

AB-305016 Velikosti 7 € 3,01 /Par

AB-305017 Velikosti 8 € 3,01 /Par

AB-305013 Velikosti 9 € 3,01 /Par

AB-305014 Velikosti 10 € 3,01 /Par

AB-305015 Velikosti 11 € 3,01 /Par

Kartonska cena po povpraševanju

EUREKA® Cool SupraCoat 18-3

Zelo tanke protivrezne rokavice (0,6 mm) • inovativna HPPE-vlakna, ki odvajajo 
toploto navzven • visoka zračnost zaradi SupraCoat-prevleke 
Material: HPPE-vlakna, PU-prevleka 
Predpis: EN 388:2016 (3 X 4 3 C), Stopnja protivrezne zaščite C, Kat. II 
Pakiranje: Paket = 6 Parov, Karton = 60 Parov

Št.izd. Velikosti Cena / Enota Cena / Enota

AB-040150 Velikosti 7 € 6,44 /Par € 5,37 /Par

AB-040151 Velikosti 8 € 6,44 /Par € 5,37 /Par

AB-040152 Velikosti 9 € 6,44 /Par € 5,37 /Par

AB-040153 Velikosti 10 € 6,44 /Par € 5,37 /Par

AB-040154 Velikosti 11 € 6,44 /Par € 5,37 /Par

AB-040155 Velikosti 12 € 6,44 /Par € 5,37 /Par

Kartonska cena po povpraševanju

PONUDBA

EN 388

Protivrezne zaščitne rokaviceProtivrezne zaščitne rokavice

K ponudbiK izdelku

K izdelku K izdelku K izdelku K izdelku

K izdelku K izdelku

+PREGLED

Protivrezne rokavice

https://www.schloffer.si/eureka-cool-supracoat-13-3
https://www.schloffer.si/eureka-general-nitrile-13-4
https://www.schloffer.si/eureka-general-light-sc-13-4
https://www.schloffer.si/atg-maxicut-ultra-44-3445
https://www.schloffer.si/atg-maxiflex-cut-34-8443
https://www.schloffer.si/atg-maxicut-oil-44-305
https://www.schloffer.si/rokavice-soft-cut-3
https://www.schloffer.si/eureka-cool-supracoat-18-3
https://www.schloffer.si/protiurezne-rokavice
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3M™ zaščita dihal 

EN 388 + EN 407

= EN 12477

EN 12477

EN 388

EN 407

RhinoWeld® varilske rokavice GL121

Kakovostne varilske rokavice • ojačan palec • podložena dlan • ognjeodporen 
bombaž • šivi iz kevlarja 
Material: Goveje usnje 
Predpis: EN 388:2016 (4 2 4 4 X), EN 407 (4 1 3 X 4 X), EN 12477 A, Kat. ll 
Pakiranje: Paket = 6 Parov, Karton = 60 Parov

Št.izd. Velikosti Cena / Enota

RT-00071 Velikosti 9 € 4,73 /Par

RT-00072 Velikosti 10 € 4,73 /Par

RT-00073 Velikosti 11 € 4,73 /Par

Kartonska cena po povpraševanju

EN 388 + EN 407

= EN 12477

EN 12477

EN 388

EN 407

RhinoWeld® varilske rokavice GL116

Primerne za MIG/TIG varjenje • dlan iz visoko kakovostnega nappa usnja • 15 
cm usnjena manšeta • šivi iz kevlarja • ojačan palec • ojačana dlan • podloga iz 
jerseja za udobno nošenje 
Material: dlan: Nappa usnje, manšeta: goveje usnje 
Predpis: EN 388:2016 (2 2 2 2 X), EN 407 (4 1 3 X 4 X), EN 12477 A, Kat. ll 
Pakiranje: Paket = 6 Parov, Karton = 60 Parov

Št.izd. Velikosti Cena / Enota

RT-00091 Velikosti 9 € 7,21 /Par

RT-00092 Velikosti 10 € 7,21 /Par

RT-00093 Velikosti 11 € 7,21 /Par

Kartonska cena po povpraševanju

EN 388 + EN 407

= EN 12477

EN 12477

EN 388

EN 407

RhinoWeld® varilske rokavice GL016

Kakovostne varilske rokavice • ojačan palec • podložena dlan • ognjeodporen 
bombaž • šivi iz kevlarja 
Material: usnje 
Predpis: EN 388:2016 (4 2 4 4 X), EN 407 (4 1 3 X 4 X), EN 12477 A, Kat. II 
Pakiranje: Paket = 6 Parov, Karton = 60 Parov

Št.izd. Velikosti Cena / Enota

RT-00061 Velikosti 10 € 3,83 /Par

RT-00062 Velikosti 11 € 3,83 /Par

Kartonska cena po povpraševanju

EN 388 + EN 407

= EN 12477

EN 12477

EN 407

EN 388

RhinoWeld® varilske rokavice GL122

Robustne varilske rokavice • ojačan palec • podložena dlan • ognjeodporen 
bombaž • šivi iz kevlarja 
Material: kvalitetno usnje 
Predpis: EN 388:2016 (3 1 3 4 X), EN 407 (4 1 3 X 4 X), EN 12477 A, Kat. II 
Pakiranje: Paket = 6 Parov, Karton = 60 Parov

Št.izd. Velikosti Cena / Enota

RT-00081 Velikosti 9 € 6,08 /Par

RT-00082 Velikosti 10 € 6,08 /Par

RT-00083 Velikosti 11 € 6,08 /Par

Kartonska cena po povpraševanju

3M™ zaščitna maska 4255 FFA2P3 R D

Dihalna maska z integriranim filter elementom za takojšnjo uporabo 
• ponovno zapiranje embalaže • ne potrebuje vzdrževanja • Dolomite 
preizkus (D) • predfilter za zaščito pred delci je opcionalen • majhen odpor 
pri dihanju skozi 2 velika filter elementa z aktivnim ogljem • veliko vidno 
polje • mehak in koži prijazen material • zaščitni flis ščiti pred grobim 
onesnaženjem maske (npr. brizgi barve).  
Zaščitna stopnja: A2, P3 
Pakiranje: Karton = 10 Kosov

Št.izd. 3M-4255 € 31,30

3M™ polobrazna maska 6000

Fleksibilen dvofilterni sistem • bajonetni zaklep • brez potrebe po nado-
mestnih delih • mehka, lahka maska • elastični trakovi 
Velikosti: M-L 
Predpis: EN 140 
Pakiranje: Karton = 8 Kosov

Št.izd. 3M-6200 € 20,40

3M™ Filter 6055 A2
Zaščitna stopnja: A2 
Predpis:  EN 14387 
Pakiranje: 1 paket, karton = 4 paketi

Št.izd. 3M-6055 € 13,50

3M™ prašni filter 5935 P3 R
Predpis: EN 143 
Pakiranje: 1 par, karton = 10 parov

Št.izd. 3M-5935 € 84,10

3M™ pokrov filtra 501 za 
prašni/plinski filter

Pakiranje: 1 par, karton = 10 parov

Št.izd. 3M-501 € 4,20

RhinoWeld® zaščita za varilce

Kdaj je potrebno  
zamenjati filter?

Prašni filtri
� � ko je oteženo dihanje.
� � če so umazani ali poškodovani.

Plinski filtri
� � če je potekel rok uporabnosti, najkasneje 6  
 mesecev po odprtju originalne embalaže.
� � če se zavonja onesnažen plin.
� � če se spremeni urnik menjave filtra.

!

3M™ 9332+ (P3 D)

Nova tehnologija filtrov • tridelni dizajn • ekstra mehak flis na notranji 
strani • integriran nosnik • priporočljiv za osebe z očali • ploščat • 
enojno pakiran  
Zaščitna stopnja: P3 
Predpis: EN 149:2001 + A1:2009, FFP3 NR D 
Pakiranje: Paket = 10 kos., Karton = 12 paketov 
 

Št.izd. 3M-9332  

prej € 71,20

€ 56,90

PONUDBA

K izdelku K izdelku

K izdelkuK izdelku

K ponudbi

K izdelku

K izdelku

+

BLOG

Nevarnosti in tveganja: 
Varjenje

https://www.schloffer.si/rhinoweld-varilske-rokavice-gl121
https://www.schloffer.si/rhinoweld-varilske-rokavice-gl116
https://www.schloffer.si/rhinoweld-varilske-rokavice-gl016
https://www.schloffer.si/rhinoweld-varilske-rokavice-gl122
https://www.schloffer.si/3m-zascitna-maska-4255-ffa2p3-r-d
https://www.schloffer.si/3m-polobrazna-maska-6000
https://www.schloffer.si/3m-filter-6055-a2
https://www.schloffer.si/3m-prasni-filter-5935-p3-r-20-kos
https://www.schloffer.si/3m-pokrov-filtra-501-za-prasni-plinski-filter
https://www.schloffer.si/3m-respirator-9332-ffp3-d
https://www.schloffer.si/info/nasveti_stroke/blog/nevarnosti-in-tveganja-pri-varjenju
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DuPont® Tyvek kombinezon 500 Xpert, Tip 
5/6

Nova oblika kapuce skrbi za popolno prileganje, tudi pri intenzivnem premikanju 
glave • optimalen za uporabo v kombinaciji s celoobrazno masko • nova tehnolo-
gija šivov zmanjšuje tveganje vdora nevarnih snovi • pokrita zadrga • elastika na 
zapestjih in gležnjih • vlepljena elastika v pasu 
Material: TYVEK® (Typ 1431 N) ultralahek 
Velikosti: M-XXL  
Predpis: EN 1073-2 (TIL-razred 2) 
EN ISO 13982, Tip 5, 
EN 13034, Tip 6 
EN 14126 (5-B, 6-B) 
EN 1149-5

Št.izd. TY-026 € 9,20

EN 1073-2

EN 13034

EN 14126

EN ISO 1149

EN ISO 13982-1

INFIELD® Matador

Lahka očala za brusilce za visoke varnostne standarde • odstranljiv 
Soft-Clip za dobro tesnjenje • udobne za nošenje • nastavljivi zaušniki •  
individualno nastavljiv naklon očal • zelo dobar pokritost oči • veliko 
zaščitno steklo za široko vidno polje • odporne na praske • 100 % UV 
zaščita • odporne na udarce • antistatična 
Oznaka: 2C-1,2 GA 1 F N CE 
Steklo: Polikarbonat, prozorno  Teža: 30 g 
Predpis: EN 166, EN 170, UV 400

Št.izd. KO-599 € 6,90

INFIELD® Defendor

Lahka in kompaktna panoramska očala • popolnoma zaprta • za zelo 
prašna okolja in pri delu s tekočinami • neomejeno vidno polje • zapi-
ranje na klik • neposredni prezračevalni sistem • širok, nastavljiv trak iz 
tkanine • velika blazinica za nos • 100 % UV zaščita 
Oznake: 2C-1,2 GA 1 B 9 K N CE 
Steklo:  polikarbonat, prozorna  Teža: 56 g 
Barve: turkizna, oranžna  
Predpis: EN 166, EN 170, AS, AF, UV 400

Št.izd. KO-337 + Barva € 16,30

INFIELD® zaščitna očala OPTOR Plus, 
prozorna

majhna teža • klasična oblika • enostavno prilagodljive ročke • različne 
možnosti prilagoditve katerikoli obliki obraza • zelo dobra pokritost 
oči • dodaten, mehak adapter nudi popolno zaščito, še posebej v okolju 
z veliko umazanije • primerne za močnejše oblike obraza • integrirana 
stranska zaščita • premaz proti meglenju, antistatične, odporne na 
praske • 100 % UV zaščita 
Oznake: 2C-1,2 GA 1 F N CE 
Stekla: polikarbonat, prozoren Teža: 38 g  
Predpis: EN 166, EN 170, UV 400, AF

Št.izd. KO-639 € 26,40

INFIELD® Mirador z naglavnim trakom

Primerna za težja industrijska okolja • Premaz odporen proti praskam, 
proti meglenju in antistatične • 100 % UV zaščita • mehka nosna bla-
zinica • zelo dobra pokritost oči • mehki plastični adapter nudi boljše 
tesnjenje v očesnem območju • v kombinaciji z nastavljivim trakom za 
glavo se očala MIRADOR še tesneje prilegajo glavi 
Oznake:  2C-1.2 GA 1 F K N CE (z naušniki);  
 2C-1.2 GA 1 B K N CE (s trakom) 
Steklo:  polikarbonat, prozorna Teža: 43 g  
Predpis: EN 166, AS, AF, UV 400, EN 170

Št.izd. KO-723 € 16,20

DuPont® Tyvek® kombinezon 600 Plus, Tip 4/5/6

Kapuca z elastiko • zatesnjen zaključek maske • vroče prelepljeni šivi •  
Tyvek®  prekrita zadrga • elastika na zapestjih in gležnjih • vlepljena elastika v pasu • zanka 
za palec 
Material: Tyvek® 1431 N, 41 g/m2 – antistatičen 
Velikosti: L-XXL  
Predpis: EN 1073-2 (TIL razred 2),  
 EN 14605, Tip 4 tesni pred brizgi,  
 EN 13982, Tip 5 trdni delci,  
 EN 13034, Tip 6 omejena neprepustnost pred brizgi,  
 EN 14126 (4-B, 5-B, 6-B),  
 EN 1149-5,  
 OVO kategorija III

Št.izd. TY-008 € 10,30

EN 1073-2 EN 14126EN ISO 1149 EN 13034 EN 14605EN ISO 13982-1

Infield®  zaščitna očala in očala za brusilce Dupont® zaščitni kombinezoni

K izdelku

K izdelku

K izdelku K izdelku

K izdelku
K izdelku

+NA SPLETU

Zaščitna očala

https://www.schloffer.si/dupont-tyvek-kombinezon-500-xpert-tip-5-6
https://www.schloffer.si/infield-matador
https://www.schloffer.si/infield-defendor
https://www.schloffer.si/infield-zascitna-ocala-optor-plus-prozorna
https://www.schloffer.si/infield-mirador-z-naglavnim-trakom
https://www.schloffer.si/dupont-tyvek-kombinezon-600-plus-tip-4-5-6
https://www.schloffer.si/zascitna-ocala
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Schloffer S-FLEX očala

Združujejo moderen design in funkcionalnost na področju dela na pro-
stem • izjemna fleksibilnost in odpornost • 100 % UV zaščita • zaščita 
pred sončnimi žarki, 18 % • optična kvaliteta, razred 1 • kontrastno 
optimiran pogled pri najvišji stopnji udobnosti • zaščita proti rosenju 
preprečuje zamegljevanje in statičnost • odpornost • so odporna na 
lomljenje. 
Oznaka: 5-2,5 GA 1 F N CE  
Steklo: Polikarbonat, siva   Teža: 25,5 g 
Predpis: EN 166, EN 170, EN 172, AF, UV 400

Št.izd. KO-212 € 12,30

Minimalna količina: 600 kos. | Naročanje: v šaržah po 600 kos. | Barve:1 | Dobavni rok: po dogovoru i
2-barvni logotip možen za doplačilo!                         *velja do nadaljnjega

INFIELD® Flexor Plus

Lahka in prilagodljiva zaščitna očala • prilagajajo se vsaki obliki glave • 
nastavljiva blazinica za nos • 100 % UV zaščita • prevleka proti rosenje 
in praskam • gumirani trak • neomejeno vidno polje 
Oznake: 2C - 1,2 GA 1 FT N CE 
Steklo:  polikarbonat  Teža: 24 g  
Predpis: EN 166, EN 170, AF, UV 400

Št.izd. KO-331 + Barva € 9,70

3M™ zaščitna očala Solus 1000

100 % UV zaščita • tanek okvir • lahke • 3M™ Scotchguard™ zaščita 
proti zameglitvi • odporne na praske • mehak nosnik • notranje obla-
zinjenje omogoča udobje in stabilnost ob uporabi 
Oznake:  2C-1.2 3M 1 FT K N CE 
Steklo:  Polikarbonat, prozorno  Teža: 24,5 g 
Predpis: EN 166, EN 170, AS, AF, UV

Št.izd. 3M-2797 € 15,10

INFIELD® Protor Outdoor

Zelo majhna teža • 100 % UV zaščita • premaz proti megli, 
antistatične, odporne proti praskam • športna oblika • izjemno prožna 
mešanica materialov • neomejeno vidno polje • dodatna gumijasta 
obloka ščiti pred tujki od zgoraj • mehka nosna blazinica • ergonomske 
ročke za visoko udobje nošenja 
Oznake: 5-2,5 GA 1 F N CE 
Steklo: polikarbonat, sive  Teža: 25 g  
Predpis: EN 166, AF, UV 400, EN 170, EN 172

Št.izd. KO-725 € 12,00

INFIELD® Protor

Zelo majhna teža • 100 % UV zaščita • premaz proti megli, 
antistatične, odporne proti praskam • športna oblika • izjemno prožna 
mešanica materialov • neomejeno vidno polje • dodatna gumijasta 
obloka ščiti pred tujki od zgoraj • mehka nosna blazinica • ergonomske 
ročke za visoko udobje nošenja 
Oznake: 2C-1,2 GA 1 F N CE 
Steklo: polikarbonat, prozorne  Teža: 25 g  
Predpis: EN 166, AF, UV 400, EN 170

Št.izd. KO-724  

prej € 11,70

€ 9,90

PONUDBA

INFIELD® Flexor Plus Outdoor

Lahka in zelo prilagodljiva zaščitna očala • prilagodijo se vsaki obliki glave • nas-
tavljiva nosna blazinica • 100 % UV zaščita • prevleka proti rosenju in praskam • 
zelo trpežne • dodatna blazinica za zaščito od zgoraj • neomejeno vidno polje • 
gumirane ročke za nedrsečo prileganje • visoka absorbcija na udarce 
Oznake: 5-2,5 GA 1 FT N CE (sivo), 2 - 1,2 GA 1 FT N CE (mor. modra, rumena)
Steklo:  polikarbonat  Teža: 24 g 
Predpis: EN 166, EN 170, EN 172 (sivo), AF, UV 400

Št.izd. Opis Cena / Enota

KO-333 Okvir: črna/turkizna, Steklo: siva; PC AF UV € 9,70 /Kos

KO-334 Okvir: morn.modra/rumena, Steklo: rumena; PC AF UV € 9,70 /Kos

S-FLEX AKCIJA
SAMO € 8,30/KOS*

vključno z dodelavo z vašim logotipom!

Zaščitna očala | LogoserviceZaščitna očala in očala za brusilce

K ponudbi K izdelku

K izdelku

K izdelku

K izdelku

K izdelku

https://www.schloffer.si/schloffer-s-flex-ocala
https://www.schloffer.si/infield-flexor-plus
https://www.schloffer.si/3m-zascitna-ocala-solus-1000
https://www.schloffer.si/infield-protor-outdoor
https://www.schloffer.si/infield-protor
https://www.schloffer.si/infield-flexor-plus-outdoor-turkizna-crna


5958
Vse cene brez 22 % DDV      
Profitirajte s količinskimi popusti in še več izdelki na www.schloffer.si

PONUDBA

VOSS MASTER zaščitna čelada za elek-
trikarje

Nižje spuščena čeladna školjka v predelu zatilja • nastavki za glušnike 
(standardne odprtine 30 mm) • držalo za bradni pas • znojni trak po ce-
lotnem obsegu • dežni rob • rok trajanja: 5 let od datuma proizvodnje 
Material: Polietilen 
Barve: rumena, bela, rdeča, zelena, modra  
Predpis: EN 397, EN 50365

Št.izd. KO-084 € 9,40

Zaščitne rokavice za električarje

Zelo dobro prileganje • dobra fleksibilnost tudi pri nizkih temperaturah • odpo-
rost na kisline kategorije A •  odpornost na ekstremni mraz kategorije C 
Material: Naravni kavčuk 
Predpis: EN 60903, IEC 60903 razred 0 (1000 V AC/1500 V DC),  
 DGUV-Test GS-ET-42-1: APC 2 (Klasse 2) 
Pakiranje: 1 Par

Št.izd. Velikosti Cena / Enota

AB-049014 Velikosti 9 € 50,40 /Par

AB-049015 Velikosti 10 € 50,40 /Par

Kartonska cena po povpraševanju

EN 388

EN 407

EN 61482-1-2

Zaščitne rokavice HRC2 light za zaščito pred 
el.oblokom

Ultra tanka, certificirana zaščita pred električnim oblokom se nosi v kombinaciji 
kot rokavica za podlogo pod rokavico iz izolacijskega lateksa. Zaščita pred el. 
oblokom je sestavljena iz Nomex®- in Kevlar® tkanine, katera je testirana glede 
na Box test in Open-Arc test.  
Material: 79  % Nomex®, 14  % Viskoza/ViskozaFR, 5  % Kevlar®, 2  % Anti-static. 
Predpis: IEC 61482-1-2:2007 / zaščitna stopnja 1 (APC 1), IEC 61482-1-1:2009 
/ ATPV 8.7 cal/cm², EN 388:2003 (0 X 2 X), EN 407:2004 (4 1 2 1 X X) 
Pakiranje: 1 Par

Št.izd. Velikosti Cena / Enota

AB-049016 Velikosti 7/8 € 41,60 /Par

AB-049017 Velikosti 8/9 € 41,60 /Par

AB-049018 Velikosti 9/10 € 41,60 /Par

AB-049019 Velikosti 10/11 € 41,60 /Par

Kartonska cena po povpraševanju

MSA glušniki za čelade

Št.izd. MS-0306 € 24,10

V-Gard vizir 24 cm za 
držalo vizirja MSA V-Gard

Št.izd. MS-0514 € 9,40

MSA V-Gard držalo za vizir Stan-
dard

Št.izd. MS-0513 € 9,40

V-Gard vizir 20 cm za 
držalo vizirja MSA® V-
Gard

Št.izd. MS-0568 € 7,90

VOSS Električarski ščit za čelade

Zaščitno steklo iz prozornega polikarbonata z držalom za čelade za pri-
trditev na čelado • zaščita pred električnim oblokom (Razred 1) • v celoti iz 
plastike • brezstopenjsko nastavljiv s plastičnim vijakom • dobro tesnenje 
med zaščitnim steklom in vrhom čelade • barvni indeks > 95 % 
Dimenzija: 500 x 250 x 1,50 mm 
Teža: 340 g 
Material: Polikarbonat, prozorno  
Predpis: EN 166:2001, EN 170:2002, E-DIN 58118:2011, 
 DGUV GS-ET-29:2010

Št.izd. KO-914 € 53,80

Zaščita za električarje

EN 60903

Dodatki primerni za čelade MSA V- Gard
Možnost uporabe v kombinaciji z glušniki in vizirjem.

v kombinaciji 
z glušniki

MSA zaščitna čelada V-Gard 200

Kratek šilt za boljše vidno polje • nastavki za glušnike (standardna odprtina 30 
mm) • zračenje • udobna notranja Fas-Trac konstrukcija z vrtljivim mehanizmom •  
znojni trak.  
Rok uporabe: 5 let od prve uporabe (+3 leta za skladiščenje) 
Obseg glave: 52-62 cm nastavljiv  
Teža:  325 g  Material: ABS 
Predpis: EN 397  Dodatni predpisi: -30 °C, LD
Pakiranje: kos, karton = 20 kos.

Št. izd. Barva Cena / Enota

MS-0401 Barva BELA € 15,10 /Kos

MS-0402 Barva RUMENA € 15,10 /Kos

MS-0427 Barva ZELENA € 15,10 /Kos

MS-0525 Barva RDEČA € 15,10 /Kos

MS-0662 Barva MODRA € 14,10 /Kos

Kartonska cena po povpraševanju

C.A.M.P. zaščitna čelada ARES

Industrijska zaščitna čelada za delo na višini in delo na tleh • bradni pas z 
varnostno zanko • pripravljena za dodatno namestitev glušnikov in naglavne 
svetilke • naglavni trak se lahko prilagodi tako ob strani kot ob višini • vrtljiv 
gumb za nastavitev velikosti • adapter za manjši obseg glave • življenjska doba 
do 10 let 
Notranjost:  6-točkovna, s podlogo 
Širina:  51-63 cm nastavljiva 
Teža:  470 g  Material: ABS in Polikarbonat 
Predpis: EN 397, EN 50365 (0) Dodatni predpisi: LD, 440 VAC, -20C°, MM

Št. izd. Barva Cena / Enota Cena / Enota

TH-2252 Barva RDEČA € 63,80 /Kos € 49,90/Kos

TH-2253 Barva RUMENA € 63,80 /Kos € 49,90/Kos

TH-2254 Barva BELA € 63,80 /Kos € 49,90/Kos

Kartonska cena po povpraševanju

JSP® EVOLite® zaščitna čelada Reflex z 
zračenjem

Izjemno lahka zunanja lupina • 6-točkovna notranjost iz terilena za visoko 
udobje •  prilagoditev globine notranjosti za 1-2-3 točke za popolno prileganje • 
PH nevtralen znojni trak za največji prenos vlage • vrtljiv gumb „Wheel Ratch“ 
za prilagoditev velikosti • nastavki za glušnike (standardna odprtina 30mm) • 
dobrovidni trakovi • prosojno držalo za osebno izkaznico • primerno za osebne 
izkaznice v standardnem formatu • enostavno za zamenjavo • zaščita pred vodo 
Notranjost:  6-točkovni trak Teža:  < 300 g 
Material: ABS 
Predpis: EN 397

Št. izd. Barva Cena / Enota

KO-710 Barva BELA € 34,80 /Kos

KO-711 Barva RUMENA € 34,80 /Kos

Kartonska cena po povpraševanju

Zaščitne čelade za gradbišče in industrijo

NOVO

NOVO

K izdelku

K ponudbi

K izdelku
K izdelku

K izdelku

K izdelku

K izdelku

https://www.schloffer.si/camp-safety-zascitna-celada-ares
https://www.schloffer.si/voss-master-zascitna-celada-za-elektrikarje
https://www.schloffer.si/zascitne-rokavice-za-elektricarje
https://www.schloffer.si/zascitne-rokavice-hrc2-light-za-zascito-pred-eloblokom
https://www.schloffer.si/v-gard-vizir-20-cm-za-drzalo-vizirja-msa-v-gard
https://www.schloffer.si/msa-glusniki-za-celade
https://www.schloffer.si/v-gard-vizir-24-cm-za-drzalo-vizirja-msa-v-gard
https://www.schloffer.si/msa-v-gard-drzalo-za-vizir-standard
https://www.schloffer.si/voss-elektricarski-scit-za-celade
https://www.schloffer.si/camp-safety-zascitna-celada-ares
https://www.schloffer.si/msa-zascitna-celada-v-gard-200
https://www.schloffer.si/jsp-evolite-zascitna-celada-reflex-z-zracenjem
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C.A.M.P. varovalni in držalni pas GT 
Komplet

Specialno izdelan tako,da se prepreči sindrom obešanja • patent-
iran HMS Belay lock konektor z ročico za vrtenje, ki se lahko odpre • 
natezni trak za prsno dvižno objemko • patentirane STS zaponke s sis-
temom sproščanja na nožnih zankah • 5 aluminijastih pritrdilnih osi: na 
trebuhu za prosto visenje, ob straneh za pozicioniranje in zadrževanje, 
na prsnici in na hrbtu kot zaščita pred padcem • na hrbtnem delu osi 
za zadrževanje 
Velikosti: S/L-L/XXL  
Predpis: EN 385, EN 361, EN 813

Št.izd. TH-2312 € 267,30

C.A.M.P. varovalni pas Swifty Vest

Oblazinjen varovalni pas• 2 pritrdilni točki (A/2-prsa, A-hrbet) • avto-
matske STS zaponke na nožnih zankah za lažje oblačenjen • lazinjenje 
ščiti in podpira hrbet uporabnika • 2 snemljiva žepa z zadrgo • zanki za 
material • nastavljiv obseg 
Teža: 1.270 g  
Predpis: EN 361

Št.izd. TH-2147 € 141,25

Uredba za osebno 
varovalno opremo

OVO za varovanje pred padcem mora biti
glede na način in periodiko uporabe red-
no pregledana s strani za to usposoblje-
nega strokovnega izvedenca, minimalno 
pa vsaj enkrat letno! Strokovni izvedenci 
podjetja Schloffer in Drevenšek d.o.o. 
vam z veseljem pregledajo vašo OVO za 
varovanje pred padcem.  

VPRAŠAJTE NAŠE SVETOVALCE ZA 
VARNO DELO O PRAVILNEM POTEKU 
OMENJENEGA PROCESA!

C.A.M.P. element za zaust. padca 
COBRA z blažilcem padca 10m

Element za zaustavitev padca • Novo: zaradi dodatnega 
blažilca padca je element certificiran tudi za vodoravno/na-
gnjeno uporabo na robovih v skladu z PPE-R/11.060 • največja 
obremenitev 120 kg • pocinkana jeklenica, Ø 4,8 mm, preki-
nitvena obremenitev 12 kN • vrtjiva vponka z indikatorjem 
padca • ABS zaščitno ohišje • vključno z vrvjo, dolžina 10 m 
Teža: 4,8 kg (10 m); 7,8 kg (15 m); 9,8 kg (20 m) 
Predpis: EN 360:2002

Št.izd. Velikosti Cena / Enota

TH-3040 Dolžina 10 m, jeklenica € 456,00 /Kos

TH-3041 Dolžina 15 m, jeklenica € 505,00 /Kos

TH-3042 Dolžina 20 m, jeklenica € 628,00 /Kos

Vse cene brez 22 % DDV      
Profitirajte s količinskimi popusti in še več izdelki na www.schloffer.si
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Višinski varovalni komplet AKTION

Komplet vsebuje: 
1 x C.A.M.P. varovalni pas BASIC DUO Dvodelni varovalni pas • 2 
povezovalna obroča (A/2-spredaj, A-zadaj) • enostavna prilagoditev 
velikosti s hitrim odpiranjem • kakovostna tkanina 
1 x Element za zaustavitev padca LINOSTOP, vrv 15m Lahek, prosto 
gibljiv element za zaustavitev padca • vklj. z blažilcem padca in dvema 
EH-karabinoma • fiksen na 15m pleteni vrvi z osema • 1 jekleni karabin. 

1 x Transportni kovček rdeč

PONUDBA

Št.izd. Naziv Cena / Enota Cena / Enota

TH-2258 Komplet AKTION s transportnim kovčkom € 160,30 /Kos € 129,90 /Kos

TH-2106 Komplet ECO s transportno torbo € 128,30 /Kos € 99,90 /Kos

C.A.M.P. varovalni pas ORBITAL

Inovativen višinski varovalni pas • zelo udoben z veliko svobodo gi-
banja • optimalna porazdelitev teže med visenjem ali padcem • 2 točki 
(A/2-na prsih, A-zadaj) • 2 stranska obroča • 2 zanki za orodje 
Velikosti: S/L-L/XXL  
Predpis: EN 361, EN 358

Št.izd. TH-2066 € 120,00

Komplet za delo na mobilnih dvižnih 
ploščadih Profi

Preizkušeno in odobreno za uporabo na mobilnih dvižnih 
ploščadah.  
Komplet je sestavljen iz:  
1 x C.A.M.P. varovalni pas BASIC DUO  
1 x MSA LATCHWAYS® Mini PFL 1,8 m s kavljem 
 1 x Transportna torba Drybag Splash PVC, 20 l 

Št.izd. TH-2109  

prej € 263,90

€ 199,90

PONUDBA

Kontaktirajte nas na

+386 (0) 2 796 10 80 ali
info@schloffer.si

Dvižne delovne 
ploščadi

Pri delu na mobilnih dvižnih delovnih ploščadih je 
potrebno vedno uporabljati osebno varovalno opre-
mo za zaščito pred padci (čelada za delo na višini, 
varovalni pas, elemente za zaustavitev padca, kara-
bine in dodatno višinsko varovalno opremo glede na 
posamezno dejavnost).
Upoštevajte navodila proizvajalca.

i

EN 280

Latchways Mini PFL 

1,8 m  
  

100 kg
(220 lbs)

MAX

Višinska varovalna opremaVišinska varovalna oprema

K izdelku

K izdelku K izdelku

K izdelku

K izdelku

+SVETOVALEC

Izdelki za delo na višini

https://www.schloffer.si/camp-safety-varovalni-in-drzalni-pas-gt-komplet
https://www.schloffer.si/camp-safety-varovalni-pas-swifty-vest
https://www.schloffer.si/visinski-varovalni-komplet-aktion
https://www.schloffer.si/camp-safety-varovalni-pas-orbital
https://www.schloffer.si/komplet-za-delo-na-mobilnih-dviznih-ploscadih-profi
https://www.schloffer.si/info/usposabljanja-pregledi/strokovni-pregled-vvo
https://www.schloffer.si/camp-safety-element-za-zaust-padca-cobra-z-blazilcem-padca
https://www.schloffer.si/visinska-varovalna-oprema
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AKCIJSKI – SET trinožnika z 
vključenim PFL

1 x trinožnik Workman Alu
Trinožnik s teleskopskimi nogami do višine 2,45 m • noge in glava 
iz aluminija • hitro zapiranje za dodatke (reševalna naprava, vitel za 
osebe ali material) • 4 dvižne točke.
Predpis: EN 795/B; Teža: 19,5 kg 

1 x Nosilna torba za trinožnik Workman

1 x MSA HSG za reševanje,vrv iz nerjavečega jekla, 15 m
Višinska varovalna naprava za reševanje • 15 m vrv iz nerjavečega 
jekla • vgrajen blažilec padca • integrirani nosilci za hitro montažo •  
zložljiva ročica • robustno aluminijasto ohišje s termoplastičnimi 
odbojniki • dovoljeno do 140 kg.
Predpis: EN 1496, EN 360; Teža: 16,3 kg 

1 x MSA Vitel za osebe in bremena, 15 m
Vitel za osebe in bremena s 15 m jekleno pocinkano vrvjo • zložljiva 
ročica • s samovarovalnim, vrtljivim 36C kavljev • Dodatno dovoljen-
je za vitlo za osebe glede na Direktivo o strojih 2006/42 EC
Predpis: EN 1496 (140 kg za osebe, 225 kg za material)

2 x jeklena vponka za trinožnik Workman

2 x škripca za trinožnik Workman

1 x MSA Latchways Workman Mini PFL
(za varovanje druge osebe) Kompaktno, lahko in samozateznim 
mehanizmom • na udarce odporno polikarbonatno ohišje • vrtljiva 
priključna točka za karabine • nerjaveče jeklene komponente • 10 let 
uporabnosti • indikator padca • nosilnost do 140 kg.
Predpis: EN 360; Teža: 810 g brez karabinov

Št.izd. MS-0657 € 2.999,00
prej € 3.783,10

MSA detektor vsebnosti plinov Altair 
4XR

Detektor: Pentan, O2-CO-H2SNova XCell® tehnologija senzorjev • 
hitra odzivnost in kalibracija • integriran Bluetooth vmesnik • alarm 
gibanja (alarm pri mirovanju) • takojšen alarm (alarm v sili) • delovna 
temperatura -40° C do +60° C • protiprašen in vodoodporen v skladu z 
IP68: 60 min 2 metra pod vodo • test padca v skladu z MIL-STD-810G: 
25 padcev iz 1,2 m • lahko prenese naključni padec z 7,5 m na beton •  
ALTAIR Connect-App (za Android) • uporaba v nevarnih območjih: 
ATEX 0  
Predpis: EN 50270 Typ 2, EN 61000-6-3

Št. izd. MS-0645  

prej € 1.276,80

€ 959,90

PONUDBA

Vse cene brez 22 % DDV      
Profitirajte s količinskimi popusti in še več izdelki na www.schloffer.si

Einwegbekleidung

360°
OVO servis

Vrednotenje 
in svetovanje

Šolanja in  
treningi

IzdelkiPregledi in 
vzdrževanje

Predpisi 
in tehnika

Vse na enem mestu
Individualne storitve 

Strokovno svetovanje

Velika izbira izdelkov

Strokovni pregledi in vzdrževanje opreme 

Strokovno znanje glede predpisov in tehnike







AKADEMIJA
Izobraževanja na vaši lokaciji  

po vsej Sloveniji*!

*Pokličite nas: +386 2 796 10 80

Usposabljanje za pravilno uporabo VVO
Cilj usposabljanja: 

• Poznavanje nevarnosti in lastnosti različne opreme za zaščito pred padci

• Varno ravnanje z VVO

• Poznavanje potrebnih ukrepov za reševanje
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https://www.schloffer.si/msa-detektor-vsebnosti-plinov-altair-4xr
https://www.schloffer.si/info/usposabljanja-pregledi/akademija
https://www.schloffer.si/akcijski-set-trinoznika-z-vkljucenim-pfl


GET THE POWER | FEEL THE ENERGY |

BE A RUNNER

NOVO PRI SCHLOFFERJU

2018

Boniteta odličnosti SCHLOFFER
LOGO-SERVICE

vaš Logo – ročno obdelan

Kvaliteta iz naše tiskarne v Hartu pri Gradcu

www.schloffer.si

Za vas smo dosegljivi:

Pon.–Čet. 7:00–15:30

Pet. 7:00–13:00

Schloffer in Drevenšek d.o.o. 
Puhova ulica 6   
2250 Ptuj

Tel.: +386 2 796 10 80 
E-Mail: info@schloffer.si

ZELO ZRAČNE ZARADI 

PREDOBLIKOVANIH ZADRG Z ZRAČENJEM

https://www.schloffer.si/suche?searchButton=&keyword=ardon
https://www.schloffer.si/suche?searchButton=&keyword=runner
https://www.schloffer.si/info/usposabljanja-pregledi/logoservice

