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A MUNKARUHÁZAT EGY FIATALABB GENERÁCIÓJA
Új attitűd.
Új színek.
Új stílus.
A merész dizájnon túl, van egy több mint 80 éves tapasztalat a munkaruha-
gyártás terén, egyesítve a kényelmet,  a dizájnt, a részleteket és a funkcio-
nalitást.
Tradicionális minőség új stílusban - a munkaruházat egy fiatalabb generációja 
- Y Generáció. 

Póló CC-971
Rövid ujjú / kontrasztos varrás / Y logó hímzés a mellrészen. Raktáron 2008. tavaszától.

Rendelési szám: CC-971.
AnyAg: 50% poliészter, 50% coconaTm/poliészter. Súlya 160 g/m2.
szín: 58 Szürke. 
méReTek: XS - XXXL.

Hosszú ujjú póló CC-972
Hosszú ujjú / kontrasztos varrás / Y logó hímzés a mellrészen. Raktáron 2008. tavaszától.

Rendelési szám: CC-972.
AnyAg: 50% poliészter, 50% coconaTm/poliészter. Súlya 160 g/m2.
szín: 58 Szürke. 
méReTek: XS - XXXL.

Pulóver CCS-771
Rövid cipzár a gallér végéig / két cipzáros első zseb / raglán ujjak / szabályozható derékszélesség / 
kontrasztos varrás. Raktáron 2008. őszétől.

Rendelési szám: CCS-771.
AnyAg: 54% poliészter, 40% coconaTm/poliészter, 6% spandex. Súlya 290 g/m2.
szín: 24 Zöld/Szürke és 65 Barna/Szürke. 
méReTek: Xs - XXXl.

Y GENERÁCIÓ

Új!

Új!

Új!

coconaTM

A coconaTm egy természetes technológián alapszik, melynek köszönhetően a 
kókuszdió héjábol aktív szenet vonnak ki (újrahasznosítva az élelmiszeripari 
hulladékot). Ezt követően az aktív szén különféle textilszállal keverhető, így 
kapjuk meg a coconaTm elnevezésű anyagot - ami elvezeti az izzadtságot, 
elnyeli a kellemetlen szagokat, nagyon gyorsan szárad és UV védelemmel is 
el van látva - mely magasabb komfortérzetet biztosít viselőjének.
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3/4-es nadrág CY-286
2 első zseb / 2 hátsó zseb / multifunkcionális zseb, colostoktartóval, nagy zsebbel, telefontartó 
zsebbel, azonosító-kártya tartóval és egy tollzsebbel / cipzáros oldalzseb / kerekített térdrész / 
szabályozható nadrágszár.

Rendelési szám: CY-286.
AnyAg: Canvas vászon, 60% pamut, 40% poliészter. Súlya 350g/m2.
szín: 55 Sötétszürke. 
méReTek: C 44 - C 62.

Farmernadrág DY-273
2 első zseb, az egyik további érmetartó zsebbel / 2 hátsó zseb / multifunkcionális zseb, colostok 
tartóval, nagy zsebbel, telefontartó zsebbel, azonosító-kártya tartóval és egy tollzsebbel / cipzáros 
oldalzseb / kerekített térdrész.

Rendelési szám: DY-273.
AnyAg: Farmer, 100% pamut, színes belső rész, nem koptatott. Súlya 385 g/m2. 
szín: 98 Farmerkék. 
méReTek: C 44 - C 62, C 146 - C 156.

Nadrág CY-224
2 első zseb / 2 hátsó zseb / multifunkcionális zseb, colostoktartóval, nagy zsebbel, telefontartó 
zsebbel, azonosító-kártya tartóval és egy tollzsebbel / cipzáros oldalzseb / kerekített térdrész.

Rendelési szám: CY-224.
AnyAg: Canvas vászon, 60% pamut, 40% poliészter. Súlya 350 g/m2. 
szín: 15 Matrózkék, 24 Olivazöld és 55 Sötétszürke. 
méReTek: C 44 - C 62, C 146 - C 156.

Nadrág CY-222
Két lebegő-lógó, szögtartó zseb – az egyik egy extra zsebbel, a másikon három kisebb zseb és 
szerszámtartó hurok / 2 első zseb / 2 hátsó zseb Cordura®-ból / 2 kalapácstartó / D-gyűrű / 
multifunkcionális zseb, colostoktartóval, nagy zsebbel, telefontartó zsebbel, azonosító-kártya tartóval 
és egy tollzsebbel / cipzáros oldalzseb / kerekített térdrész, zseb térdelőpárnának, mely belülről 
hozzáférhető és a térdelőpárna magassága állítható.  A lábszár elülső része térdtől lefelé Cordura®-
ból készült.

Rendelési szám: CY-222.
AnyAg: Canvas vászon, 60% pamut, 40% poliészter. Súlya 350 g/m2. Cordura®, 100% poliamid. Súlya 225 g/m2.
szín: 15 Matrózkék, 24 Olivazöld és 55 Sötétszürke. 
méReTek: C 44 - C 62, C 146 - C 156, D 92 - D 116.

3/4-es nadrág CY-215
Két lebegő-lógó, betűrhető szögtartó zseb elöl, az egyik egy extra zsebbel, a másik három kicsi 
zsebbel és egy szerszámtartó hurokkal / két zseb elöl / két hátsó zseb Cordura®-ból / multifunkciós 
zseb telefontartóval, rejtett azonosító-kártya tartóval, colostoktartóval, szerszámos zsebbel, 
tolltartóval, nagy zsebbel, gombbal és hurokkal a késnek / két kalapácstartó / D-gyűrű / cipzáros 
oldalzseb / kerekített térdrész Cordura® erősítéssel és térdzsebbel, melybe belülről helyezhető 
térdelőpárna és ennek magassága szabályozható / szabályozható lábszárvég.

Rendelési szám: CY-215.
AnyAg: Canvas vászon 60% pamut, 40% poliészter. Súlya 350 g/m2. 
szín: 15 Matrózkék és 55 Sötétszürke. 
méReTek: C 44 - C 62.

Új!
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3/4-es nadrág GY-215
Két lebegő-lógó, betűrhető szögtartó zseb elöl, az egyik egy további zsebbel, a másik három kis 
zsebbel és szerszámtartó hurkokkal / két zseb elöl / két hátsó zseb Cordura®-ból / két ka-
lapácstartó / D-gyűrű / multifunkciós zseb colostoktartóval, tolltartóval, nagy zsebbel, tele-
fontartóval, gombbal és hurokkal a késnek és azonosító-kártya tartóval / cipzáros oldalzseb / 
kerekített térdrész térdzsebbel, melybe belülről helyezhető térdelőpárna és ennek magassága 
szabályozható / szabályozható lábszárvég. Raktáron 2009. őszétől.

Rendelési szám: GY-215.
AnyAg: 60% pamut, 40% poliészter. Súlya 315 g/m2. Térdzsebek anyaga Cordura®. 
szín: 66 Kockás. 
méReTek: C 44 - C 62.

Nadrág GY-222
Két lebegő-lógó, betűrhető szögtartó zseb elöl - az egyik egy további zsebbel, a másik három kis 
zsebbel és szerszámtartó hurkokkal / két zseb elöl / két hátsó zseb Cordura®-ból / két ka-
lapácstartó / D-gyűrű / multifunkciós zseb colostoktartóval, nagy zsebbel, telefontartó zsebbel, 
azonosító-kártya tartóval és tolltartóvall / cipzáros oldalzseb / kerekített térdrész térdzsebbel, 
melybe belülről helyezhető térdelőpárna és ennek magassága szabályozható / a lábszár elülső 
része térdtől lefelé Cordura® erősítést kapott. 

Rendelési szám: GY-222.
AnyAg: 60% pamut, 40% poliészter. Súlya 315 g/m2. Térdzsebek anyaga Cordura®.
szín: 66 Kockás. 
méReTek: C 44 - C 62, C 146 - C 156, D 92 - D 116.

Y GENERÁCIÓ

Téli dzseki HY-497
2 cipzáros első zseb / cipzározható telefonzseb, kivezető nyílással és hurokkal a fülhallgatónak / 
cipzáros térképzseb / belső cipzáros zseb / cipzáros zseb a kabátujjon / elrejthető azonosító- 
kártya tartó / kerekített könyökrész / állítható kapucni és mandzsetta szélesség / zsinórral sza-
bályozható derékalj / cipzározható „javítónyílás” a bélésen, hozzáférés nyomatáshoz / EN 343 
szerint minősített.

Rendelési szám: HY-497.
AnyAg: Airtech®, szél- és vízálló anyag, ami lélegzik. 100% poliamid, steppelt, mikropolár bélés. Súlya 460 g/m2.
szín: 15 Matrózkék, 24 Olivazöld és 55 Sötétszürke. 
méReTek: XS - XXXL.

Új!

Új!
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Kapucnis pulóver LY-783
2 cipzáros első zseb / kerekített könyökrész / szabályozható kapucni. Az 55-ös színkód raktáron 
csak 2008. tavaszától.

Rendelési szám: LY-783.
AnyAg: Kötött, 80% poliészter és 20% pamut. Belül bolyhosított. Súlya 290 g/m2.
szín: 15 Matrózkék, 24 Olivazöld és 55 Sötétszürke. 
méReTek: XS - XXXL.

Sapka KY-517
Szabályozható pánt.

Rendelési szám: KY-517.
AnyAg: Canvas vászon, 100% pamut. Anyagmosott. Súlya 280 g/m2.
szín: 24 Olivazöld. 
méReTek: Egy méret.

Polartec®-jégeralsó és -pulóver PY-791, 792
Jégeralsó: Rugalmas derékrész / Kontrasztos varrás lime zöld és szürke színben. Pulóver: 
Végig cipzáros, a gallér részen egy ”cipzárfedő” / mellzseb / kontrasztos varrás lime zöld és 
szürke színben. 

Rendelési szám: PY-791 jégeralsó, PY-792 pulóver.
AnyAg: Polartec® Powerstretch®, 88% poliészter, 12% spandex mikropolár. Súlya 230 g/m2.
szín: 90 Fekete. 
méReTek: XS - XXXL.

Sapka MY-540
Polár bélés. 2008. őszétől raktáron.

Rendelési szám: MY-540.
AnyAg: 100% akril.
szín: 24 Zöld. 
méReTek: Egy méret.

Sapka MY-541
Polár bélés. 2008. őszétől raktáron.

Rendelési szám: MY-541.
AnyAg: 100% akril.
szín: 24 Zöld. 
méReTek: Egy méret.

Új!

Új!

Új szín!
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Soft shell dzseki SY-764
2 cipzáros első zseb / 2 cipzáros mellzseb, az egyik kivezető nyílással és hurokkal a fülhall-
gatónak / elrejthető azonosító-kártya tartó / cipzáros belső zseb / cipzáros zseb a kabátujjon / 
szabályozható mandzsetta szélesség / kerekített könyökrész / zsinórral szabályozható kabátalj.

Rendelési szám: SY-764.
AnyAg: Soft shell, 100% poliészter, sztreccs, vízlepergető, szélálló és lélegző réteg. Belső rész 100% poliészter, 
négyzetrácsos mikropolár. Súlya 295 g/m2.
szín: 15 Matrózkék, 24 Olivazöld és 55 Sötétszürke. 
méReTek: XS - XXXL.

Új szín!

Póló TY-907
Rövid ujjú / kontrasztos szegélycsík a vállrészen / Y logó hímzés és nyomat a mellrészen.

Rendelési szám: TY-907.
AnyAg: 95% pamut, 5% spandex. Súlya 200 g/m2.
szín: 15 Matrózkék és 24 Olivazöld. 
méReTek: XS - XXXL.

Póló TY-908
Ujjatlan / kontrasztos szegélycsík a vállrészen / Y logó hímzés és nyomat a mellrészen.

Rendelési szám: TY-908.
AnyAg: 95% pamut, 5% spandex. Súlya 200 g/m2.
szín: 55 Sötétszürke. 
méReTek: XS - XXXL.

Póló TY-906
Rövid ujjú / kontrasztos varrás / Y logó hímzés a mellrészen.

Rendelési szám: TY-906.
AnyAg: 95% pamut, 5% spandex. Súlya 200 g/m2.
szín: 15 Matrózkék, 16 Királykék, 24 Olivazöld, 55 Sötétszürke és 57 Világosszürke. 
méReTek: XS - XXXL.

SZERSZÁMTÁSKÁK
Ne felejtse el megtekinteni szerszámtáskáink és kiegészítőink széles 
választékát. További információ a 124. és 136. oldalon.

Y GENERÁCIÓ
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CSÚCSTECHNOLÓGIÁJÚ VÉDŐCIPŐK
Viseljen Fristads-ot tetőtől talpig.
Tanulmányoztunk minden apró részletet a talptól a legutolsó 
varrásig, tervezők, ortopédusok, munkavédelmi szakem-
berek és gyártók közreműködésével. Megtettünk minden 
tőlünk telhetőt, hogy a piacon található legjobb terméket 
fejlesszük ki, és hogy a lába védve legyen munka közben.
Az eredmény egy könnyű, rugalmas, sportos védőcipő
sorozat, mely színeit és egyes elemeit az Y Generáció 
kollekcójából kölcsönözte.
A formatervezés az utcai viselethez közelít, szemben a
hagyományos védőcipőkkel. Célunk, hogy eloszlassuk az 
ormótlan benyomást, melyet sok más cipő kelt. A Fristads 
cipők rugalmasak, könnyűek és mindig tetszetősek.

A Fristads védőcipők természetes és szintetikus anyagokból készülnek, amelyek eleget tesznek az EN 345-1:1992 tanúsítvány 
minőségi és teljesítményi elvárásainak. Az anyagok gondos odafigyelés mellett kerülnek kiválasztásra, hogy a legnagyobb 
kényelmet és biztonságot nyújtsák. Cipőinket a következő jelölésekkel láttuk el, ezzel kívánunk segíteni a legmegfelelőbb 
modell kiválasztásában.

Munkával töltött hosszú nap után, kemény talajon járkálva a lába 
elfárad, ezért szüksége van olyan lábbelire, amely biztosítja a 
kényelmet és tehermentesíti azt. A lábfej két nyomáspontja a 
sarok és az előláb. A HFC® az első teljes rendszer, amely 
gondoskodik ezekről a nyomáspontokról. E rendszer tartalmaz
zselés párnákat, amelyek a sarok és az előláb részénél vannak a
talpba építve, ezáltal biztosítva a kényelmet és a rázkódás
elnyelő képességet.

Rhinostep® átszúrás elleni védelem, mely aramid szál és egyéb
anyagok keverékéből áll. Az átszúrás elleni védelem lágy, rugalmas 
és termikus tulajdonságokkal bír. Az Y generáció kollekcióban 
három csúcstechnológiájú modell, az Apollo, a Leo és a Gemini 
Rhinostep®, átszúrás elleni védelemmel és HFC® rendszerrel 
rendelkeznek. Ezen cipőkben az átszúrás ellen védő talp kialakítása 
lehetővé tette a zselés párnák elhelyezését úgy, hogy a teljes láb 
védelme biztosított legyen.

Hagyományosan a kaplik acélból készülnek. Minden egyes Y 
generációs cipő alumínium kaplis. Az alumínium kapli 50%-kal 
könnyebb, mint a hagyományos acél kapli - ez lényeges tényező a 
cipő súlyát és tömegeloszlását tekintve.

Az Y-generációs cipőtalpak különös jellemzője a kényelem és a jó 
csúszásgátló képesség. Két rétegből állnak, a külső réteg TPU, 
mely biztosítja a csúszásmentességet, a belső réteg PU, amely 
rázkodás elnyelő képességgel bír és tehermentesíti a lábat. Az Y-
generációs talp maximalizálja a HFC® rendszer hatását, továbbá 
a talp stabilsága véd a csavarodás ellen.

L-protection® Kevlar® átszúrás elleni védelem, mely többrétegű 
Kevlar®-ból és kerámia bevonatú, áthatolhatalan elemi rostokból áll. 
Továbbá antisztatikus, a Kevlar®-ból készült talp a lábfej nagyobb
felületén biztosít védelmet, mint a hagyományos acél talp, ezáltal is 
nővelve a biztonságot. A Kevlar®-nak köszönhetően a talp súlya 
30%-kal csökkent a hagyományos acél talpakéhoz képest. A talp 
puha és hajlékony, ugyanakkor kellő védelmet nyújt a hideg ellen 
is. A kisebb súly nőveli a komfortérzetet.

CIPŐK - JELÖLÉSEK ÉS KÖVETELMÉNYEK

A kapli legalább 200 Joule és 15000 Newton 
nyomásnak, ütésnek képes ellenállni.

Olaj- és vegyszerálló talp.

Sarokrész, amelynek elnyelő képessége 
min. 20 Joule.

Átszúrás elleni védelem, amely 1100 
Newton-ig ellenáll.

Antisztatikus tulajdonság, 100kΩ és 1.000 
MΩ közötti elektromos ellenállással.

Vízlepergető bőr felsőrész.

Téli bélés/szigetelés.

Nagy kopásállóságó lábujjrész.

Ha a cipőink ezen tulajdonságok közül többel is ren-
delkeznek, akkor a megjelölés az alábbiak 
szerint egyszerűsíthető:

I. osztály Bőr és/vagy szövet lábbeli
S1 = SB + A + E
S2 = SB + A + E + WRU
S3 = SB + E + E + WRU + P
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S1PLeo S-603
Antisztatikus / HFC® / a talp külső része csúszásmentes és rázkódás elnyelő  TPU®, a belső 
része könnyített PU / stabil talp csavarodás ellen / alumínium kapli / Rhinostep® 100%-os 
talpátszúrás elleni védelem / beépített talpbetét az ujjaknál / beépített ”sarokkényelem”, mely 
javítja a stabilitást / állítható gyorskioldású csat.

Rendelési szám: S-603.
AnyAg: Külső része mikroszálas, textil és karbon, belső része lélegző textilszövet.
szín: 90 Fekete.
méReTek: 38 - 48. 
VÉDELMI FOKOZAT: S1P.

Gemini S-602
Antisztatikus / HFC® / a talp külső része csúszásmentes és rázkódás elnyelő  TPU®, a belső 
része könnyített PU / stabil talp csavarodás ellen / alumínium kapli / Rhinostep® 100%-os 
talpátszúrás elleni védelem / beépített talpbetét az ujjaknál / beépített ”sarokkényelem”, mely 
javítja a stabilitást.

Rendelési szám: S-602.
AnyAg: Külső része mikroszálas, textil és karbon, belső része lélegző textilszövet.
szín: 90 Fekete.
méReTek: 38 - 48. 
VÉDELMI FOKOZAT: S1P.

Apollo S-601
Antisztatikus / HFC® / a talp külső része csúszásmentes és rázkódás elnyelő  TPU®, a belső 
része könnyített PU / stabil talp csavarodás ellen / alumínium kapli / Rhinostep® 100%-os 
talpátszúrás elleni védelem / beépített talpbetét az ujjaknál / beépített ”sarokkényelem”, mely 
javítja a stabilitást.

Rendelési szám: S-601.
AnyAg: Az egész külső része finom bőr, belső része lélegző textilszövet.
szín: 90 Fekete.
méReTek: 38 - 48. 
VÉDELMI FOKOZAT: S3.

Y GENERÁCIÓ

Új!

Új!

Új!
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Vesta S-604
Antisztatikus / HFC® / a talp külső része csúszásmentes és rázkódás elnyelő  TPU®, a belső része 
könnyített PU / stabil talp csavarodás ellen / alumínium kapli / Kevlar® 100%-os talpátszúrás elleni 
védelem / beépített talpbetét az ujjaknál.

Rendelési szám: S-604.
AnyAg: Az egész külső része finom bőr, textil és karbon, belső része lélegző textilszövet.
szín: 90 Fekete.
méReTek: 38 - 48. 
VÉDELMI FOKOZAT: S3.

Astro S-605
Antisztatikus / a talp külső része csúszásmentes és rázkódás elnyelő TPU®, a belső része 
könnyített PU / stabil talp csavarodás ellen / alumínium kapli / beépített ”sarokkényelem”, mely 
javítja a stabilitást.

Rendelési szám: S-605.
AnyAg: Az egész külső része finom bőr, textil, mikroszálas és karbon, belső része lélegző textilszövet.
szín: 90 Fekete.
méReTek: 38 - 48. 
VÉDELMI FOKOZAT: S1.

Juno S-606
Antisztatikus / a talp külső része csúszásmentes és rázkódás elnyelő  TPU®, a belső része 
könnyített PU / stabil talp csavarodás ellen / alumínium kapli / Kevlar® 100%-os talpátszúrás elleni 
védelem / beépített talpbetét az ujjaknál / beépített ”sarokkényelem”, mely javítja a stabilitást.

Rendelési szám: S-606.
AnyAg: Az egész külső része erősített finom bőr, finom bőr és karbon, belső része lélegző textilszövet.
szín: 90 Fekete.
méReTek: 38 - 48. 
VÉDELMI FOKOZAT: S3.

Pallas S-608
Antisztatikus / HFC® / a talp külső része csúszásmentes és rázkódás elnyelő  TPU®, a belső része 
könnyített PU / stabil talp csavarodás ellen / alumínium kapli / Kevlar® 100%-os talpátszúrás elleni 
védelem / a hálós betéteknek köszönhetően jól szellőzik.

Rendelési szám: S-608.
AnyAg: Külső része mikroszálas, belső része lélegző textilszövet.
szín: 00 Fehér.
méReTek: 38 - 48. 
VÉDELMI FOKOZAT: S1P.

Libra S-607
Antisztatikus / a talp külső része csúszásmentes és rázkódás elnyelő TPU®, a belső része 
könnyített PU / stabil talp csavarodás ellen / alumínium kapli / Kevlar® 100%-os talpátszúrás elleni 
védelem / beépített talpbetét az ujjaknál / beépített ”sarokkényelem”, mely javítja a stabilitást / 
bélelt / oldalt cipzáros.

Rendelési szám: S-607.
AnyAg: Az egész külső része erősített finom bőr, finom bőr és karbon, belső része lélegző textilszövet.
szín: 90 Fekete.
méReTek: 38 - 48. 
VÉDELMI FOKOZAT: S3.

Új!

Új!

Új!

Új!

Új!



97

Y GENERÁCIÓ


