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σχεδιασμενα
για επαγγελματιεσ

για ολεσ τισ συνθηκεσ

• Cordura® θήκες επιγονατίδων
• Cordura® θήκες εργαλείων
• Ανθεκτικό σε σκισίματα τριβή 
   και λεκέδες 
• Tριπλό γαζί στις επίμαχες 
   περιοχές
• Ειδικές ραφές για να συγκρατεί 
   τις επιγονατίδες στη θέση τους
• Θηλιά για σκεπάρνι
• Ιδανικό για να κρατά τα 
   αντικείμενα μακρυά από τα 
   γόνατα
• Ευρύχωρες πλαϊνές τσέπες
• Φαρδυά τσέπη κινητού

Η σειρά ενδυμάτων & υποδημάτων ασφαλείας DEWALT 
έχει σχεδιαστεί για τον επαγγελματία τεχνίτη.
Η γκάμα των υποδημάτων περιλαμβάνει ανθεκτικά στο νερό μποτάκια 
για βαριές υπαίθριες εργασίες, καθώς και ελαφριά εύκαμπτα χαμηλά 
παπούτσια χρήσιμα για υδραυλικούς, ηλεκτρολόγους, ξυλουργούς 
και πατωματζήδες, ενώ προσφέρουν όλη την απαιτούμενη προστασία 
δοκιμασμένα σύμφωνα με το πρότυπο EN ISO20345. Τα υποδήματα αυτά 
προστατεύουν τα δάχτυλα του χρήστη από τον κίνδυνο τραυματισμού από 
πτώση αντικειμένων και σύνθλιψη στο βιομηχανικό και επαγγελματικό 
περιβάλλον.

Είναι σημαντικό να επιλέξετε τα σωστά παπούτσια και ρούχα με το 
κατάλληλο επίπεδο προστασίας που απαιτείται για την εργασία σας.

ενδυση εΡγασιασ

   αποκλειστικη διανομη σε ολη την ελλαδα

Κομψό κι ελαφρύ, μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί για όλες τις 
απαιτητικές εργασίες σε 
ποικίλες συνθήκες. Έξτρα 
ενισχυμένες τσέπες, ειδικές 
υποδοχές για επιγονατίδες, 
πλευρικές θήκες εργαλείων 
και τσέπη τηλεφώνου για το, 
από όλες τις πλευρές, τέλειο 
παντελόνι.

εξωτερικεΣ
τΣεπεΣ

τΣεπεΣ για 
εργαλεια

ΘεΣΗ για 
επιγονατιδεΣ

PRO TRADESMAN

49,50 €
+ Φ.Π.Α. 24%  61,38 €

  1011 |  No 30

  1015 |  No 38

  1012 |  No 32

  1016 |  No 40

  1013 |  No 34

  1017 |  No 42

  1014 |  No 36

KNEE PAD
επιγονατιδεΣ (Ζεύγος)

Σύνθεση: 100% 
Πολυαιθυλένιο

Χρώμα: Κίτρινο Dewalt

Οι επιγονατίδες γονάτου έχουν 
σχεδιαστεί για να ταιριάζουν 
σε όλα τα παντελόνια DeWalt. 
Εργονομικά σχεδιασμένα 
προσφέρουν τέλεια εφαρμογή 
και άνεση. Είναι όλα ένα 
μέγεθος με εξαιρετική 
προστασία.

One Size BS EN 14404:2004 +A1:2010

1018 | DWC15-001

10,50 €
+ Φ.Π.Α. 24%  13,02 €

PWS μπλουΖακι POLO
DWC35-014

PWS μπλουΖακι T-SHIRT
DWC36-013

UV
προΣταΣια

διατΗρΗΣΗ
χρωματοΣ

Σύνθεση: Πολυεστέρας

Χρώμα: Μαύρο-Γκρι

Βάρος: 195gr

• Απομακρύνει τον ιδρώτα 
   και κρατά το σώμα στεγνό
• Στεγνώνει γρήγορα
• Ελαφρύ και άνετο
• Ρυθμίζει την θερμοκρασία
• Παραμένει σε άριστη κατάσταση για 
   μεγάλη χρονική διάρκεια

Το ελαφρύ πολυεστερικό 
ύφασμα σε συνδυασμό 
με το σύστημα PWS 
(Performance Wicking 
System) επιτρέπει 
στην απομάκρυνση της 
υγρασίας κρατώντας το 
στεγνό. Οι ραφές είναι 
επίπεδες για πρόσθετη 
άνεση και ένα δίχτυ 
προσφέρει κυκλοφορία 
αέρα.

21,90 €
+ Φ.Π.Α. 24%  27,16 €

παντελονι εργαΣιαΣ
DWC26-014

Σύνθεση: 65% πολυεστέρας - 35% βαμβάκι

Χρώμα: Γκρι-μαύρο

Βάρος: 260gr

24,90 €
+ Φ.Π.Α. 24%  30,88 €

  1007 |  M
  1006 |  S

  1008 |  L
  1009 |  XL

  1010 |  XXL

  1002 |   M
  1001 |   S

  1003 |    L
  1004 |   XL

  1005 |  XXL
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Για στεγνή και άνετη εργασία με 
ένα Rip-Stop PU επικαλυμμένο 
εξωτερικό κέλυφος, που είναι 
αδιάβροχο, αντιανεμικό, ανθεκτικό, 
ελαφρύ. Ένας αεραγωγός στην 
πλάτη και μια διχτυωτή επένδυση 
διατηρεί αναπνευστική ικανότητα, 
ενώ η ρυθμιζόμενη μανέτα 
εξασφαλίζει τέλεια εφαρμογή.

Σύνθεση: Aδιάβροχος Rip-Stop 
πολυεστέρας

Χρώμα: Γκρι-μαύρο

Βάρος: 235gr

STORM

• Πλήρους μήκους φερμουάρ
• Ρύθμιση στην μέση και στους καρπούς
• Κολλημένες ραφές για πρόσθετη αντοχή
• Προστασία της πλάτης κατά την επίκυψη 
   ή το γονάτισμα
• Τσέπη στήθους & μπροστινές τσέπες 
   με φερμουάρ
• Διχτυωτή επένδυση

Νίκήστε τα στοιχεία της 
φύσης και δούλεψτε με 
απόλυτη άνεση. Με εύκαμπτη 
εσωτερική μεμβράνη, που 
επιτρέπει στον ιδρώτα να 
διαφύγει, αλλά δεν επιτρέπει 
να εισέρχεται το νερό, ώστε 
να μείνετε στεγνοί χωρίς 
υπερθέρμανση. Το εύκαμπτο 
εξωτερικό διατηρεί μια 
τεχνική εμφάνιση και αίσθηση.

Σύνθεση: Aδιάβροχος πολυεστέρας 
100% με μεμβάνη TPU 
και εσωτερική επένδυση 
Fleece.

Χρώμα: Μαύρο

Βάρος: 235gr

BARTON
αδιαΒροχο τΖακετ ME FLEECE επενδΥΣΗ DWC104-001

αδιαΒροχο αδιαΒροχομακρΥτερΗ
πιΣω πλεΥρα

μακρΥτερΗ
πιΣω πλεΥρα

ελαΦρΥ ελαΦρΥανακλαΣτικο ανακλαΣτικο κοΥκοΥλα

• Αδιάβροχο και αναπνεύσιμο 
  ύφασμα
• Τσέπη στήθους & μπροστινές 
   τσέπες με φερμουάρ
• Διαμορφωμένο στρίφωμα
• Στεγανωμένο στρίφωμα και 
  μανσέτες

56,90 €
+ Φ.Π.Α. 24%  70,56 €

  1028 |  M
  1029 |  L
  1030 |  XL

  1031 |  XXL

51,50 €
+ Φ.Π.Α. 24%  63,86 €

  1024 |  M
  1025 |  L
  1026 |  XL

  1027 |  XXL

NEο
αδιαΒροχο τΖακετ RIP-STOP DWC48-013

One Size

Σύνθεση: 100% Ακρυλικό

Χρώμα: Γκρι

πλεκτοΣ διπλοΣ ΣκοΥΦοΣ
ME ανακλαΣτικΗ λωριδα

• Κλασικό σχήμα σκούφου
• Ανακλαστική λεπτομέρεια
• One size για καλύτερη 
  εφαρμογή
• Γκρι πλέξη

Θερμο-
μονωΣΗ

Σχεδιασμένο για ψυχρές 
καιρικές συνθήκες, αυτός 
ο κλασικός πλεκτός 
διπλός σκούφος σας κρατά 
ζεστούς και ασφαλείς. Βάση 
αναδιπλούμενη και ελαστική 
για καλή εφαρμογή
ενώ η ανακλαστική λωρίδα 
διασφαλίζει να φαίνεστε 
κάθε στιγμή.

REFLECTIVE BEANIE

ανακλαΣτικο

αρΘρωτΗ
 ραΦΗ

1019 | DWC95-101

10,50 €
+ Φ.Π.Α. 24%  13,02 €

NEο

Από αεριζόμενο πολυεστέρα, 
διαθέτει επένδυση για 
προφύλαξη, ελαφριά μόνωση 
για άνεση σε οποιαδήποτε 
εργασία και ελαστικά 
πλευρικά πλαίσια για τέλεια 
εφαρμογή.

Σύνθεση: Rip-Stop πολυεστέρας

Χρώμα: Μαύρο

Βάρος: 180gr

• Καπιτονέ, αντιανεμικό 
   για πρόσθετη θερμότητα
• Πλήρους μήκους φερμουάρ
• Τσέπη στήθους & 
   μπροστινές τσέπες 
   με φερμουάρ
• Προστασία της πλάτης κατά 
  την επίκυψη ή το γονάτισμα

γιλεκο DWC50-013

αρΘρωτΗ
ραΦΗ

Θερμο-
μονωΣΗ

ελαΦρΥ ανακλαΣτικομακρΥτερΗ
πιΣω πλεΥρα

FORCE GILET

36,50 €
+ Φ.Π.Α. 24%  45,26 €

  1020 |  M
  1021 |  L
  1022 |  XL

  1023 |  XXL

θεΡμαινομενO JACKET    
χωριΣ μπαταρία, αντάπτορα & φορτιστή

•  Αξιοποιήστε τις XR μπαταρίες της DEWALT για να  παρέχετε στο 
   σώμα σας ατελείωτες ώρες ζεστασιάς.
•  Αδιάβροχο και αντιανεμικό.
•  Τρεις ζώνες θερμότητας: επάνω, δεξί και αριστερό στήθος και 
   στην μέση της πλάτης.
•  Τρεις σκάλες θερμοκρασίας (υψηλή, μεσαία, χαμηλή) με 
   λειτουργιά προθέρμανσης.
•  Αντάπτορας XR που περιλαμβάνει ένδειξη επιπέδων μπαταρίας, 
   & 2 θύρες USB για φόρτιση φορήτων ηλεκτρονικών συσκευών.
•  Θήκη που ανοίγει για να χωράει 4.0Ah ή 5.0Ah μπαταρία.
•  Ρυθμιζόμενη μέση μπουφάν.

99,00 €
+ Φ.Π.Α. 24%  122,76€

ενδυση εΡγασιασ

DCJ069N

  1032 |  XL

  1033 |  XXL

αρΘρωτΗ
ραΦΗ

αρΘρωτΗ
ραΦΗ
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υποδηματα εΡγασιασ

αποκλειστικη διανομη σε ολη την ελλαδα

CUTTER
S1-P SRA

ΥποδΗμα εργαΣιαΣ
“TRAINER” ΣοΥπερ ελαΦρΥ
DWF50091-126

EN ISO 20345:2011

To CUTTER συνδυάζει την εμφάνιση και την αίσθητική ενός 
αθλητικού παπουτσιού, με τα σκληρά, ανθεκτικά χαρακτηριστικά 
που απαιτούνται για βιομηχανική χρήση. Η φόδρα Aerospac-
er® είναι ένα τρισδιάστατο σύνθετο υλικό, που επιτρέπει την 
κυκλοφορία του αέρα και το στέγνωμα των ποδιών, ενώ η 
υγρασία διοχετεύεται στο εξωτερικό στρώμα του άνω μέρους 
του παπουτσιού και στη συνέχεια ξηραίνεται στον αέρα. Ελαφρύ, 
αναπνεύσιμο και εύκαμπτο.

• Πορώδες για να αναπνέει το πόδι
• Άνετο, ελαφρύ και εύκαμπτο
• Μείωση της οσμής απομακρύνοντας τον ιδρώτα
• Έξτρα άνεση της κνήμης
• Ενισχυμένη γλώσσα

Επάνω μέρος: Συνθετικό PU & Δίχτυ

Φόδρα: Aerospacer®

Πάτος: Aντιβακτηριακός αποσπώμενος 
διπλής πυκνότητας PU συγκόλληση

Σόλα: (μέσα / έξω) PU/TPU με συγκόλληση

Βάρος: 465gr

ΑΝΤΙ-
ΣΤΑΤΙΚΟ

ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ
ΣΤΗ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗ

(ΜΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ)

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
 200 JOULES 
(ΜΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ)

MH
METAΛΛΙΚΟ

“νον METALLIC”

85,90 €
+ Φ.Π.Α. 24%  106,52 €

  1041 |  No 40

  1045 |  No 44

  1042 |  No 41

  1046 |  No 45

  1043 |  No 42

  1047 |  No 46

  1044 |  No 43

μποτακι εργαΣιαΣ “πεΖοποριαΣ”
DWF50031-122

LASER
S1-P SRA

EN ISO 20345:2011

Το LASER προσδίδει παραδοσιακό στυλ. Η φόδρα 
Cambrelle® προσφέρει άνεση, ανθεκτικότητα και 
διαχείριση υγρασίας, κρατώντας τα πόδια στεγνά.

• Δερμάτινο χείλος ραμμένο γύρω από την άκρη 
   του παπουτσιού που συνδέεται με την σόλα
• Άνετο, ελαφρύ και εύκαμπτο 
• Ενισχυμένη στήριξη αστραγάλου
• Έξτρα άνεση της κνήμης
• Μείωση της οσμής, απομακρύνοντας τον ιδρώτα
• Προστασία στη μύτη

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 
200 JOULES 

(ΜΕΤΑΛΛΟ)

ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ
ΣΤΗ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗ

(ΜΕΤΑΛΛΟ)

ΑΔΙΑΠΕΡΑΣΤΟ
ΑΠΟ ΛΑΔΙΑ

ΑΝΤΙ-
ΟΛΙΣΘΗΤΙΚΟ

ΔΙΠΛΗΣ
ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ

71,50 €
+ Φ.Π.Α. 24%  88,66 €

  1034 |  No 40

  1038 |  No 44

  1035 |  No 41

  1039 |  No 45

  1036 |  No 42

  1040 |  No 46

  1037 |  No 43

Επάνω μέρος: Δερμα Crazy Horse/ διχτυ

Φόδρα: Cambrelle®

Πάτος: Aντιβακτηριακός αποσπώμενος 
διπλής πυκνότητας PU

Σόλα:
(μέσα / έξω)

PU/TPU χυτό σε καλούπι

Βάρος: 823gr

ΑΝΤΙ-
ΟΛΙΣΘΗΤΙΚΟ

ΑΔΙΑΠΕΡΑΣΤΟ
ΑΠΟ ΛΑΔΙΑ

ΔΙΠΛΗΣ
ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ

CT CP
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υποδηματα εΡγασιασ

αποκλειστικη διανομη σε ολη την ελλαδα

μποτακι εργαΣιαΣ ελαΦρΥ 
DWF60011-103

Άνετα αλλά και στιλάτα, το Apprentice προσφέρουν τη 
λειτουργικότητα ενός ανθεκτικού υποδήματος εργασίας με την 
ελαφριά αίσθηση. Η φόδρα Aerospacer® είναι ένα τρισδιάστατο 
σύνθετο υλικό, που επιτρέπει την κυκλοφορία του αέρα και 
το στέγνωμα των ποδιών, ενώ η υγρασία διοχετεύεται στο 
εξωτερικό στρώμα του άνω μέρους του παπουτσιού και στη 
συνέχεια ξηραίνεται στον αέρα.

• Υψηλής ποιότητας δέρμα για μεγάλη διάρκεια ζωής
• TPU ενίσχυση στη φτέρνα για έξτρα προστασία
• Ορειχάλκινα μπουντούζια
• Άνετο, ελαφρύ και εύκαμπτο
• Μείωση της οσμής απομακρύνοντας τον ιδρώτα
• Ενισχυμένη γλώσσα και κολάρο
• Έξτρα άνεση της κνήμης

Επάνω μέρος: Δέρμα Nubuck

Φόδρα: Aerospacer®

Πάτος: Aντιβακτηριακός αποσπώμενος 
διπλής πυκνότητας PU

Σόλα: (μέσα / έξω) EVA/Rubber με συγκόλληση

Βάρος: 675gr

APPRENTICE
SB SRA

85,50 €
+ Φ.Π.Α. 24%  106,02 €

NICKEL
S3-WR SRA

αδιαΒροχο μποτακι
εργαΣιαΣ “πεΖοποριαΣ”
DWF50093-132

Επάνω μέρος: Υψηλής ποιότητας αδιάβροχο δέρμα

Φόδρα: Υδρο-προστασία ΗydroGuard®

Πάτος: Αποσπώμενος διπλής πυκνότητας PU

Σόλα: (μέσα / έξω) PU/TPU χυτό σε καλούπι

Βάρος: 795gr

WATERPROOF

Το NICKEL είναι ένα μποτάκι με επένδυση 
αδιάβροχης τεχνολογίας ΗydroGuard® που αναπνέει 
για να κρατάει τα πόδια στεγνά απομακρύνοντας τον 
ιδρώτα σε όλες τις συνθήκες.

• Ενισχυμένη στήριξη αστραγάλου
• Άνετο, ελαφρύ και εύκαμπτο
• Έξτρα άνεση της κνήμης
• Ενισχυμένη γλώσσα και μαλακό PU κολάρο
• Μείωση της οσμής, απομακρύνοντας τον ιδρώτα

89,90 €
+ Φ.Π.Α. 24%  111,48 €

EN ISO 20345:2011

  1048 |  No 40

  1052 |  No 44

  1049 |  No 41

  1053 |  No 45

  1050 |  No 42

  1054 |  No 46

  1051 |  No 43

  1055 |  No 40

  1059 |  No 44

  1056 |  No 41

  1060 |  No 45

  1057 |  No 42

  1061 |  No 46

  1058 |  No 43

EN ISO 20345:2011

ΑΝΤΙ-
ΣΤΑΤΙΚΟ

ΑΝΤΙ-
ΟΛΙΣΘΗΤΙΚΟ

ΑΔΙΑΠΕΡΑΣΤΟ
ΑΠΟ ΛΑΔΙΑ

ΑΔΙΑΒΡΟΧΟΔΙΠΛΗΣ
ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 
200 JOULES 

(ΜΕΤΑΛΛΟ)

ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ
ΣΤΗ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗ

(ΜΕΤΑΛΛΟ)

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 
200 JOULES 

(ΜΕΤΑΛΛΟ)

ΑΔΙΑΠΕΡΑΣΤΟ
ΑΠΟ ΛΑΔΙΑ

ΑΝΤΙ-
ΟΛΙΣΘΗΤΙΚΟ

ΔΙΠΛΗΣ
ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ
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εΡγαλεια χειΡοσ

πΡοστασια τΡιΒησ

εΡγαλεια μηχανικΩν

υΨηλη επιδεΞιοτητα

ελεγχοσ δονησησ

ελεγχοσ κΡουσησ

πλενονται στο πλυντηΡιο

Η άνεση και η εφαρμογή των γαντιών αυτών 
βοηθούν στην προστασία των χεριών σας 
διατηρώντας τον έλεγχο του εργαλείου.

Αυτά τα γάντια προσφέρουν προστασία 
τριβής για επιπλέον αντοχή και διάρκεια 
ζωής.

Αυτά τα γάντια προσφέρουν προστασία από 
πρόσκρουση, ενώ παρέχουν εξαιρετικό 
κράτημα σε οποιοδήποτε εργαλείο.

Αυτά τα γάντια προσφέρουν μέγιστη 
επιδεξιότητα σε εργασίες που απαιτούν 
ακρίβεια.

Αυτά τα γάντια προσφέρουν ακραία μόνωση 
ανάμεσα σε εργαλεία ταχείας δόνησης και 
στα χέρια σας.

Αυτά τα γάντια απορροφούν τη κρούση για 
να προστατεύουν τα χέρια σας και παρέχουν 
ασφαλές κράτημα και έλεγχο του εργαλείου.

Αυτά τα γάντια πλένονται άφοβα σε 
πλυντήριο.

Τα γάντια εργασίας της DEWALT® 
παρέχουν άνεση ενώ προστατεύουν 
τα χέρια σας. Όποια και αν είναι η
ανάγκη, τα γάντια εργασίας 
DEWALT®  έχουν σχεδιαστεί 
για να την ικανοποιήσουν.

Όλα τα γάντια διατίθενται 
σε καρτέλα ανάρτησης.

Gripper Latex για έξτρα κράτημα

Ζαρωτή παλάμη: 100% latex

Αναπνεύσιμο Πλεκτό πάνω: 
100% πολύ-βαμβακερό κέλυφος

Κράτημα σε υγρές και ξηρές συνθήκες

Ανώτερη εφαρμογή και αίσθηση

Ελαστικές μανσέτες

Μέγεθος: L

              

Ultradex™ Νylon nitrile

Παλάμη: 100% επικάλυψη νιτριλίου

Αναπνεύσιμο πάνω: 
100% νάυλον πολυεστερικό κέλυφος 

Bελτιωμένο σε υγρές και ξηρές συνθήκες

Υψηλή δεξιότητα και ευελιξία

Ελαστικές μανσέτες

Μέγεθος: l

1063 |  DPG70L

6,70 €
+ Φ.Π.Α. 24%  8,31 €

1062 |  DPG66L

4,90 €
+ Φ.Π.Α. 24%  6,08 €

γαντια εΡγασιασ

αποκλειστικη διανομη σε ολη την ελλαδα

ΠΡΟΣΟΧΗ: Περιέχει Latex

Touchscreen Ικανότητα αφης όθόνης

Παλάμη: 100% εμβάπτισμα πολυουρεθάνης

Αναπνεύσιμο πάνω μέρος: 
100% Πολυαιθυλένιο υψηλής απόδοσης

Ανθεκτικότητα κοπής επιπέδου 3

Ελαστικές μανσέτες

Για υγρές και ξηρές συνθήκες

Χωρίς ραφές

Μέγεθος: L

RapidFit™ Γενικής χρήςής

Παλάμη με Αφρώδες ενίσχυση: 
100% συνθετικό δέρμα με διπλές ραφές

Αναπνεύσιμο Πάνω με Αφρώδης 
ενισχυση: 96% πολυεστέρας 4% σπάντεξ

Ενίσχυση σε αντίχειρα και δείκτη

Ελαφριά με αντοχή στην κρούση

Μικρή μανσέτα

Μέγεθος: L

Driver HybriD υβριδική λειτουργικότητα δέρματος

Παλάμη και δάχτυλα: 100% δέρμα μόσχου

Αναπνεύσιμο πάνω: 100% σπάντεξ. 

Ενισχυμένοι αντίχειρες και παλάμη

Κράτημα και ανθεκτικότητα

Μικρή μανσέτα

Μέγεθος: L

1064 |  DPG800L

13,40 €
+ Φ.Π.Α. 24%  16,62 €

1065 |  DPG218L

13,70 €
+ Φ.Π.Α. 24%  16,99 €

1066 |  DPG216L

14,80 €
+ Φ.Π.Α. 24%  18,35 €
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Performance χωρίς δάκτυλά 

Παλάμη διπλής επικάλυψης: 
75% πολυεστέρας / 25% πολυουρεθάνη

Αναπνεύσιμο Πάνω: 
96% πολυεστέρας / 4% σπάντεξ

Πετσετέ ύφασμα αντίχειρα

Άνετο και ανθεκτικό

Ρυθμιζόμενες velcro
μανσέτες από Νεοπρένιο

Μέγεθος: L

Performance Pro Securefit™

Παλάμη διπλής επικάλυψης: 
75% πολυεστέρας / 25% πολυουρεθάνη

Αναπνεύσιμο Πάνω: 
96% πολυεστέρας / 4% σπάντεξ. 

Ενίσχυση στα δάκτυλα

Πετσετέ ύφασμα αντίχειρα

Αρθρώσεις από Νεοπρένιο

Άνετο και ανθεκτικό

Ρυθμιζόμενες velcro
μανσέτες από Νεοπρένιο

Μέγεθος: L

Performance 3-Δακτύλων

Παλάμη διπλής επικάλυψης: 
75% πολυεστέρας / 25% πολυουρεθάνη

Αναπνεύσιμο Πάνω: 
96% πολυεστέρας / 4% σπάντεξ. 

Ενίσχυση στα δάκτυλα

Πετσετέ ύφασμα αντίχειρα

Αρθρώσεις από Νεοπρένιο

Άνετο και ανθεκτικό

Ρυθμιζόμενες velcro
μανσέτες από Νεοπρένιο

Μέγεθος: L

1067 |  DPG213L

11,60 €
+ Φ.Π.Α. 24%  14,38 €

1068 |  DPG214L

12,90 €
+ Φ.Π.Α. 24%  16,00 €

1069 |  DPG215L

15,20 €
+ Φ.Π.Α. 24%  18,85 €

γαντια εΡγασιασ - Ωτασπιδεσ

Heavy Utility Βαρειας χρήςής

Παλάμη διπλής ραφής με επικάλυψη 
PVC και με Ενίσχυση gel: 100% 
συνθετικό δέρμα

Αναπνεύσιμο Πάνω: 100% σπάντεξ

Ιδανικό για ηλεκτρ. εργαλεία

Υψηλή αντοχή σε κραδασμούς  

PVC ανθεκτικό σε λάδι / νερό
για τέλειο κράτημα

Ρυθμιζόμενες velcro
μανσέτες από Νεοπρένιο

Μέγεθος: l

Technician χωρίς δάκτυλά

Παλάμη διπλής ραφής με επικάλυψη 
PVC: 100% συνθετικό δέρμα

Αναπνεύσιμο Πάνω: 100% σπάντεξ

Αρθρώσεις από Νεοπρένιο

Πετσετέ ύφασμα αντίχειρα

Ρυθμιζόμενες velcro
μανσέτες από Νεοπρένιο

ToughThread™ διπλές ραφές

Μέγεθος: L

Framer 3-Δακτύλων

Παλάμη διπλής ραφής με επικάλυψη PVC: 
100% συνθετικό δέρμα

Αναπνεύσιμο Πάνω: 
80% σπάντεξ / 20% νεοπρένιο

3/4 Σχεδιο κοντών δακτύλων

Πετσετέ ύφασμα αντίχειρα

Ρυθμιζόμενες velcro
μανσέτες από Νεοπρένιο

ToughThread™ διπλές ραφές

Μέγεθος: L

1070 |  DPG24L

21,50 €
+ Φ.Π.Α. 24%  26,66 €

1071 |  DPG23L

19,40 €
+ Φ.Π.Α. 24%  24,06 €

1072 |  DPG21L

23,20 €
+ Φ.Π.Α. 24%  28,77 €

Toughgrip™ powerTool με gel

Παλάμη με gel ενίσχυση: 60% νάυλον / 
40% πολυουρεθάνη

Αναπνεύσιμο Πάνω: 96% πολυεστέρας / 4% σπάντεξ

Δάκτυλα: 94% νάυλον / 6% σπάντεξ 

Ενισχυμένος αντίχειρας και δάκτυλα 

Ρυθμιζόμενες velcro μανσέτες από δέρμα

ToughThread™ διπλές ραφές

μέγεθος: l

Premium, ανώτερη ανθεκτικότητα

Παλάμη διπλής ενίσχυσης: 
70% δέρμα μόσχου σουέτ/ 25% βαμβάκι 

Μανσέτα ασφαλείας με επικάλυψη καουτσούκ

Διπλή ενίσχυση αντίχειρα και
ενίσχυση στα δάκτυλα

ToughThread™ διπλές ραφές

Μέγεθος: L1073 |  DPG33L

25,50 €
+ Φ.Π.Α. 24%  31,62 €

1074 |  DPG41L

10,30 €
+ Φ.Π.Α. 24%  12,77 €

ΩΤΑΣΠΙΔΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ PREMIUM

32 SNR Προστασία ακοής (32dB)

Aφρώδη μαλακά εσωτερικά 
μαξιλαράκια

Κεφαλή με μαξιλαράκια

Ρυθμιζόμενη κεφαλή

Ελαφριά και ανθεκτική
κατασκευή

ΩΤΑΣΠΙΔΕΣ ΑΦΡΟΥ (50 ζευγ.)

31 SNR Προστασία ακοής (31dB)

Έξτρα μαλακός αφρός

Κωνικό σχήμα για εύκολη εφαρμογή

Προσαρμόζονται στο σχήμα του αυτιού

Αναλώσιμα

ανεση = συνηθεια
H απώλεια ακοής είναι σωρευτική και μόλις χαθεί, δεν 
μπορεί ποτέ να επανακτηθεί. Ο καλύτερος τρόπος για 
να προστατεύσετε την ακοή σας είναι η καλή συνήθεια 
να φοράτε άνετη προστασία. Με την προστασία ακοής 
DEWALT® μπορείτε να βεβαιωθείτε ότι οι πιο δύσκολες 
εργασίες γίνονται με ασφάλεια. Η DEWALT® επικεντρώνεται 
στην ποιότητα των προϊόντων, τα πρότυπα ασφαλείας και 
τις δοκιμές.

1075 |  DPG13HC

23,50 €
+ Φ.Π.Α. 24%  29,14 €

1076 |  DPG12BG50

10,50 €
+ Φ.Π.Α. 24%  13,02 €
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REINFORCERTM

• Βραχίονες με 
  μαλακά μαξιλαράκια
• Μαλακή ελαστική 
  θέση μύτης

Όλα τα γυαλιά DEWALT πληρούν τα πρότυπα EN 166 1F, 
προστατεύουν από το 99,9% των βλαβερών ακτίνων UV 
και περιλαμβάνουν ένα σκληρό πολυκαρμπονικό φακό 
για προστασία από τις γρατζουνιές.

γυαλια πΡοστασιασ
Με τα προστατευτικά γυαλιά 
της DEWALT®, τώρα μπορείτε να 
βεβαιωθείτε ότι οι πιο δύσκολες 
εργασίες γίνονται με ασφάλεια. 
Τα προστατευτικά γυαλιά DEWALT 
κατασκευάζονται για άνεση, αντοχή 
και πάνω απ’ όλα ασφάλεια.

EN 166 1F

UVA / UVB 99.9% 

HARD COAT

ANTI FOG

PROTECTORTM CONTRACTOR  PROTM

γυαλια πΡοστασιασ

RECIP®

  1087 |  DPG102-1D  |  CLEAR

  1088 |  DPG102-2D  |  SMOkE

  1089 |  DPG102-9D  |  INDOOR/OUTDOOR

  1077 |  DPG54-1D  |  CLEAR

  1078 |  DPG54-2D  |  SMOkE

  1079 |  DPG54-9D  |  INDOOR/OUTDOOR

4,20 €
+ Φ.Π.Α. 24% 

5,21 €

4,40 €
+ Φ.Π.Α. 24% 

5,46 €

5,30 €
+ Φ.Π.Α. 24% 

6,57 €

  1080 |  DPG52-1D  |  CLEAR

  1081 |  DPG52-2D  |  SMOkE

  1082 |  DPG52-9D  |  INDOOR/OUTDOOR

4,60 €
+ Φ.Π.Α. 24% 

5,70 €

4,80 €
+ Φ.Π.Α. 24% 

5,95 €

5,50 €
+ Φ.Π.Α. 24% 

6,82 €

  1083 |  DPG58-1D |  CLEAR

  1084 |  DPG58-2D  |  SMOkE

  1085 |  DPG58-9D  |  INDOOR/OUTDOOR

  1086 |  DPG58-6D |  FIRE MIRROR

6,40 €
+ Φ.Π.Α. 24% 

7,94 €

6,60 €
+ Φ.Π.Α. 24% 

8,18 €

7,20 €
+ Φ.Π.Α. 24% 

8,93 €

7,70 €
+ Φ.Π.Α. 24% 

9,55 €

7,40 €
+ Φ.Π.Α. 24% 

9,18 €

7,50 €
+ Φ.Π.Α. 24% 

9,30 €

9,00 €
+ Φ.Π.Α. 24% 

11,16 €

αποκλειστικη διανομη σε ολη την ελλαδα


