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CAN WE HAVE
YOUR ATTENTION,
PLEASE?
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Näyn, olen siis olemassa. Emme kyllä sanoisi ihan niinkään, mutta
tiedämme hyvin, että näkyvyys on erittäin tärkeää. Niin yksinkertaista
se on. Riippumatta alasta tai työpäiviesi pituudesta olosi on sitä
turvallisempi, mitä paremmin muut sinut näkevät.

Erilaisiin työympäristöihin liittyy erilaisia riskejä. Olemme
jakaneet Hi-Vis-vaatteemme kolmeen eri luokkaan,
jotta tuotteet on helpompi valita. Luokittelun avulla näet
helposti, mitä vaatteita juuri sinun työssäsi tarvitaan.
Suunnittelemme kaikki Hi-Vis-vaatteemme yhtä tarkasti
ja laadukkaasti kuin muutkin tuotteemme. Meille on
itsestään selvää, että L.Brador Hi-Vis-vaatteiden tulee
olla yhtä tyylikkäitä ja istuvia sekä samanlaisilla älykkäillä
ominaisuuksilla varustettuja kuin muiden vaatemerkkien
tuotteiden. Vaatteiden tulee olla myös yhtä mukavia
käyttää. Siksi useimmissa Hi-Vis-vaatteissamme on 3M:n
joustavat, markkinoiden parhaat, heijastimet. L.Brador
Hi-Vis tarjoaa vaatteita, jotka kestävät ja heijastimia, jotka
näkyvät – pitkälle ja pitkään.

Hi-vis-vaatteet jaetaan kolmeen eri luokkaan sen mukaan,
miten hyvin käyttäjä näkyy. Luokkaan 3 kuuluvat etupäässä
takit ja yläosat, koska ne antavat parhaan näkyvyyden
vaatteen suuremman pinta-alan ansiosta. Heijastimet ovat
3M:lta ja olemme pyrkineet aktiivisesti suunnittelemaan
vaatteita, jotka tarjoavat parasta mahdollista suojaa ja
ehdottoman hyvää käyttömukavuutta ja liikkuvuutta.
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Tähän kategoriaan kuuluvat erityisesti hi-vis-housut,
joissa on suuremmat heijastavat osat ja fluoresoiva
tekstiili. Se, minkä mallin valitset, riippuu siitä, miten
hyvin sinun tulee näkyä työssä ja pääsääntönä
useimmille on: mitä enemmän, sen parempi. Vaatteista
on saatavilla useita erilaisia malleja ja valitset mallin sen
mukaan, missä viihdyt itse parhaiten.

Monilla työpaikoilla hi-vis-vaatteet ovat normi, vaikka
ne eivät olisi suoranaisesti lainmukainen vaatimus.
Yksi esimerkki on isommat rakennustyömaat ja tässä
voit valita luokan 1 housut yhdessä heijastinpuseron,
-liivin tai -takin kanssa saavuttaaksesi riittävän
näkyvyyden koko työpäivän aikana.

HI-VIS PREMIUM

UUSI VÄRI

430P
4
OMINAISUUDET JA EDUT

Helpotusta pitkiin työpäiviin.
Hieman pidempi takki todella kylmiin ja tuulisiin
olosuhteisiin käyttäjille, jotka arvostavat kovassa kulutuksessa
oikeasti kestäviä päällysvaatteita. Nyt myös naisten versiona saatava
malli täyttää EN-standardin tiukat vaatimukset huomiovaatteiden
näkyvyysominaisuuksista. Takki on kehitetty samalla periaatteella
kuin muutkin Hi-Vis-malliston vaatteet niin suunnittelun,
yksityiskohtien kuin laadukkaiden materiaalien sekä tuulen-,
kylmyyden- ja sateenpitävyyden osalta.

• Lämmin vuori.
• Kankaan rakenne takaa hyvän kestävyyden.
• Veden- ja tuulenpitävä malli teipatuin saumoin,
hengittää hyvin.
• Vartalonmyötäinen leikkaus.
• Pidennetty selkäkappale pitää ristiselän
lämpimänä.
• Kolminkertainen tuulilista suojaa vetoketjua
kulumiselta ja estää tuulen ja ennen kaikkea
kosteuden pääsyn takin sisälle.
• Katetut vetoketjut estävät kosteuden tunkeutumisen.
• Säädettävä vyötärö ja helma takaavat hyvän
istuvuuden.
• Säädettävä ja irrotettava huppu.
MATERIAALI JA GRAMMAPAINO

100% polyesteria. 210 g/m². 3M-heijastimet.
HYVÄKSYNTÄ

EN 20471, luokka 3, EN 342.
KOKO

XS-5XL

REFLECTIVE
PARTNER:

HI-VIS PREMIUM

430P-W

210P

OMINAISUUDET JA EDUT

OMINAISUUDET JA EDUT

• Naisten malli.
• Vuorinen talvitakki.
• Veden- ja tuulenpitävä malli teipatuin saumoin, hengittää hyvin.
• Vartalonmyötäinen leikkaus.
• Pidennetty selkäkappale pitää ristiselän lämpimänä.
• Kolminkertainen tuulilista suojaa vetoketjua kulumiselta
ja estää tuulen ja ennen kaikkea kosteuden pääsyn takin
sisälle.
• Säädettävä vyötärö ja helma takaavat hyvän istuvuuden.
• Säädettävä ja irrotettava huppu. Fleecellä vuoratut taskut ja fleecepintainen kaulus, joka on takaa korkeampi.
• Heijastimet hengittävät ja myötäävät hyvin, ja ne joustavat jonkin verran. Hyvän kulutuskestävyyden ansiosta
ne kestävät myös pesua paremmin.
• Sopii kuosiltaan ja sävyltään housujen 189P kanssa.

• Talvivuori.
• Kankaan rakenne takaa hyvän kestävyyden.
• Veden- ja tuulenpitävä malli teipatuin saumoin,
hengittää hyvin.
• Kaksinkertainen tuulilista suojaa vetoketjua kulumiselta ja
estää tuulen ja kosteuden pääsyn takin sisälle.
• Säädettävä vyötärö takaa hyvän istuvuuden ja
pitää kylmyyden loitolla.
• Hihansuissa neuleresorit peukaloaukolla.

MATERIAALI JA GRAMMAPAINO

XS-5XL

MATERIAALI JA GRAMMAPAINO

100 % polyesteria. 3M-heijastimet.
HYVÄKSYNTÄ

EN 20471, luokka 3, EN 342.
KOKO

100 % polyesteri, 250 g/m²
HYVÄKSYNNÄT

EN ISO 20471:2013 XS-S luokka 2, M-> luokka 3,
EN 342:2017, EN 343:2003+ A1:2007, luokka 3,1
KOOT

XS-2XL

REFLECTIVE
PARTNER:

REFLECTIVE
PARTNER:

5

HI-VIS PREMIUM

L.BRADOR 430P / 189P
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HI-VIS PREMIUM

189P
OMINAISUUDET JA EDUT

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lämmin vuori.
Kankaan rakenne takaa hyvän kestävyyden.
Veden- ja tuulenpitävä, teipatut saumat.
Likaa hylkivä.
Hengittää hyvin.
Korkea selkäkappale pitää ristiselän lämpimänä.
Lumilukot lahkeensuissa.
Vetoketju lahkeensuissa helpottaa pukemista ja riisumista.
Irrotettavat olkaimet.
3M-heijastimet takaavat hyvän kestävyyden ja kestävät
kulutusta pesun aikana.
• Housut sopivat materiaalin, värisävyn ja EN342-sertifioinnin osalta yhteen takkien 430P ja 210P kanssa
MATERIAALI JA GRAMMAPAINO

100 % polyesteriä. 3M-heijastimet
HYVÄKSYNTÄ

ENISO20471, luokka 2 ja EN342
KOKO

XS-3XL
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HI-VIS PREMIUM

906P HI-VIS

909P

8
OMINAISUUDET JA EDUT

OMINAISUUDET JA EDUT

• Veden- ja tuulenpitävä malli teipatuin
samoin, hengittää hyvin.
• Kolmikerrosmateriaalin päälliskangas,
kalvo ja vuori on laminoitu yhteen.
• Vartalonmyötäinen leikkaus.
• Pidennetty selkäkappale pitää
ristiselän lämpimänä.
• Sallii housujen etutaskujen käytön helposti.
• Tuulilista, joka pitää kylmän loitolla ja
vähentää vetoketjun kulumista.
• Takissa on säädettävä huppu ja säädettävät
vyötärö ja kalvosimet.

• Veden- ja tuulenpitävä malli teipatuin samoin,
hengittää hyvin.
• Kolmikerroksisen materiaalin päällyskangas, kalvo ja
vuori on laminoitu yhteen, ja siksi takki on erittäin hyvin
myötäävä ja mukava.
• Vartalonmyötäinen leikkaus.
• Pidennetty selkäkappale pitää ristiselän lämpimänä.
• Sallii housujen etutaskujen käytön helposti.
• Sisäpuolen tuulisuoja estää viilentymistä tehokkaasti.
• Vesitiiviit vetoketjut.
• Säädettävä ja irrotettava huppu.
• Kauluksen sisäpuoli on fleeceä.
• Istuvuuden takaava säädettävä helma.

MATERIAALI JA GRAMMAPAINO

100 % Polyesteriä, 200 g/m²

HYVÄKSYNTÄ

HYVÄKSYNTÄ

EN ISO 20471 luokka 1.
EN 343 luokka 3 3

EN ISO 20471, koko XS luokka 2 ja koot S-3XL
luokka 3. EN 343 luokka 3 3

KOKO

XS-3XL
KOKO

XS-3XL

REFLECTIVE
PARTNER:

REFLECTIVE
PARTNER:

HI-VIS PREMIUM

2003P HIVIS

409P

OMINAISUUDET JA EDUT

OMINAISUUDET JA EDUT

• Pehmeä neljään suuntaan joustava softshell-materiaali
tekee takista erittäin mukavan ja joustavan.
• Vettä hylkivä ja tuulenpitävä, silti hyvin hengittävä.
• Pidennetty selkäkappale.
• Vuorimateriaali pehmeää joustotrikoota.
• Joustavat hihansuut ja helma.
• Kaksi etutaskua ja rintatasku.
• Lenkki henkilökortinpitimelle.

• Pehmeän softshell-kankaan ansiosta mukava takki, joka
joustaa hyvin.
• Vettä hylkivä ja tuulenpitävä, silti hyvin hengittävä.
• Vartalonmyötäinen leikkaus.
• Pidennetty selkäkappale pitää ristiselän lämpimänä.
• Sallii housujen etutaskujen käytön helposti.
• Vuorimateriaali pehmeää fleeceä.
• Vesitiiviit vetoketjut.
• Säädettävä vyötärö takaa hyvän istuvuuden.

MATERIAALI JA GRAMMAPAINO

92 % polyesteri, 8 % elastaani. 230 g/m².

MATERIAALI JA GRAMMAPAINO

HYVÄKSYNTÄ

91 % polyesteri, 9 % PU.
3M Scotchlite -heijastimet. 330 g/m²

EN ISO 20471, luokka 2, koot XS-S.
EN ISO 20471 luokka 3, koot M->

HYVÄKSYNNÄT

EN ISO 20471, luokka 3
KOKO

XS-3XL

KOOT

XS-3XL

REFLECTIVE
PARTNER:

REFLECTIVE
PARTNER:
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HI-VIS PREMIUM

UUTUUS!

419P-W
10

419P

OMINAISUUDET JA EDUT

OMINAISUUDET JA EDUT

•
•
•
•
•

Naisten mallissa on Zip-hood-huppu.
Ilmavaa ja kosteuden siirtävää polyesteriä.
Vartalonmyötäinen, jonkin verran joustava malli.
Sisäpuoli pehmeää fleeceä.
Huppu ja korkea kaulus pitävät niskan, pään, kaulan ja
leuan lämpiminä.
• Resori helmassa ja hihansuissa.
• Heijastimet hengittävät ja myötäävät hyvin, ja ne joustavat jonkin verran. Hyvän kulutuskestävyyden ansiosta
ne kestävät myös pesua paremmin.

•
•
•
•

MATERIAALI JA GRAMMAPAINO

100 % polyesteri, 240 g/m²

Ilmavaa ja kosteuden siirtävää polyesteriä.
Vartalonmyötäinen, jonkin verran joustava malli.
Sisäpuoli pehmeää fleeceä.
Huppu ja korkea kaulus pitävät niskan, pään, kaulan ja
leuan lämpiminä.
• Resori helmassa ja hihansuissa.
• Heijastimet hengittävät ja myötäävät hyvin, ja ne joustavat jonkin verran. Hyvän kulutuskestävyyden ansiosta
ne kestävät myös pesua paremmin.
MATERIAALI JA GRAMMAPAINO

100 % polyesteri, 240 g/m²

HYVÄKSYNNÄT
HYVÄKSYNNÄT

EN ISO 20417:2013 XS-M luokka 2. L-> luokka 3

EN ISO 20417:2013 XS-M luokka 2. L-> luokka 3
KOOT

KOOT

XS-2XL

XS-2XL

REFLECTIVE
PARTNER:

REFLECTIVE
PARTNER:

HI-VIS PREMIUM

416P

697P

OMINAISUUDET JA EDUT

OMINAISUUDET JA EDUT

• Ilmavaa ja kosteuden siirtävää polyesteriä.
• Vartalonmyötäinen, jonkin verran joustava malli.
• Sisäpuoli pehmeää fleeceä.

• Ilmavaa ja kosteuden siirtävää polyesteriä.
• Vartalonmyötäinen, jonkin verran joustava malli.
• Sisäpuoli pehmeää fleeceä.

KOKO

KOKO

XS-5XL

XS-5XL

VAIHTOEHTOINEN TUOTE

VAIHTOEHTOINEN TUOTE

4172P

4172P

REFLECTIVE
PARTNER:

REFLECTIVE
PARTNER:
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4162P
OMINAISUUDET JA EDUT

• Ilmavaa ja kosteuden siirtävää polyesteriä.
• Vartalonmyötäinen, jonkin verran joustava malli.
• Alaosan mustat osat kestävät likaa paremmin.
KOKO

XS-3XL
VAIHTOEHTOINEN TUOTE

4171P

REFLECTIVE
PARTNER:

HI-VIS PREMIUM

L.BRADOR 413P / 1400PB
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HI-VIS PREMIUM

413P

406P

OMINAISUUDET JA EDUT

OMINAISUUDET JA EDUT

• Ilmava materiaali siirtää kosteuden pois tehokkaasti.
• Nopeasti kuivuva.
• Vartalonmyötäinen, jonkin verran joustava malli.

•
•
•
•

Ilmava materiaali siirtää kosteuden pois tehokkaasti.
Nopeasti kuivuva.
Vartalonmyötäinen, jonkin verran joustava malli.
Lyhyt napituslista ja napit.

KOKO

XS-5XL

KOKO

XS-3XL
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REFLECTIVE
PARTNER:

REFLECTIVE
PARTNER:

411P
OMINAISUUDET JA EDUT

• Ilmava materiaali siirtää kosteuden pois tehokkaasti.
• Nopeasti kuivuva.
• Vartalonmyötäinen, jonkin verran joustava malli.
KOKO

XS-5XL

REFLECTIVE
PARTNER:
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MAAILMAN PARHAAT
TYÖHOUSUT.
Asia on todennäköisesti juuri näin. Ja kun luet
eteenpäin, tiedät jotain siitä, miksi haluamme ja
kuinka uskallamme väittää niin.
L.Brador tarjoaa laajan valikoiman huolellisesti
valmistettuja työvaatteita.
Erityisen ylpeitä olemme stretchhousuistamme,
jotka kuuluvat "WorkMove"-tuotesarjaan.
Haluamme palvella eri ammateissa ja erilaisissa
tilanteissa työskenteleviä ihmisiä, ja jotta kaikki
löytäisivät työhönsä juuri oikeat stretchhousut,
ne on jaettu kolmeen luokaan: WorkMove
Max, WorkMove Medium ja WorkMove
Light. Kaikki mallit on suunniteltu kehon
luonnollisten liikeratojen mukaan ja toimivat
äärettömän hyvin erityyppisissä tehtävissä ja
työympäristöissä.
Se on mahdollista vain, koska käytämme
markkinoiden parhaita materiaaleja: stretchCorduraa, stretch-Kevlaria, Dyneemaa... Ja siksi

+ 30%

KESTÄVÄMMÄT KUIN
MUIDEN VALMISTAJIEN
POLVITASKUT.

sinä voit pukea päällesi todellista mukavuutta,
liikkuvuutta ja kestävyyttä rasituksia vastaan.
Luokituksesta riippumatta stretchhousumme
parantavat aina työskentelyn mukavuutta.
Yhdestä asiasta olemme aivan varmoja:
L.Bradodrin erinomaista laatua voi huoletta
verrata mihin tahansa markkinoilla olevaan
työhousumerkkiin – se kestää kyllä. Kun
vertailimme eri valmistajien polvitaskuja Martin
Dale -testin avulla, L.Bradorin polvitaskut
osoittautuivat kaikkein kestävimmiksi.
Polvitaskut eivät päässeet helpolla: niitä
hangattiin hiomapaperilla Martin Dale
-koneessa, ja voittajan - siis L.Bradorin - tuote
kesti yhteensä 18 500 kierrosta eli 37 %
enemmän kuin muiden valmistajien tuotteet.
Tee kuten tuhannet ammattilaiset kaikkialla
Pohjoismaissa. Kokeile L.Bradorin työhousuja –
huomaat kyllä eron.
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VALITSE OIKEAT HOUSUT TARPEITTESI MUKAAN.
Korkea laatu riittää pitkälle, mutta housut ovat täydelliset vasta sitten, kun ne todella
sopivat käyttäjänsä työtehtäviin. L.Bradorin stretchtyöhousut on jaettu kolmeen
kategoriaan: WorkMove Max, WorkMove Medium ja WorkMove Light, ja kaikki
mallit tarjoavat todellista mukavuutta, liikkuvuutta ja kestävyyttä rasituksia vastaan.
Löydät omia tarpeitasi vastaavat housut alla kuvattujen symbolien avulla.

RAKENNUS- JA
ASENNUSTYÖT

MAALARIT

TYÖPAJAT

KULJETTAMINEN

HUOLTO/
LOGISTIIKKA

TIETYÖT/
KONETEOLLISUUS

HI-VIS PREMIUM

UUTUUS!

1055PB MOMENTUM
16
OMINAISUUDET JA EDUT

Housujen housut.
Nyt myös Hi-vis.
Momentum-perheemme on kokonaan valmistettu stretchistä ja sitä voidaan hyvällä syyllä kutsua housujen housuiksi.
Tässä yhdistyvät maksimaalinen liikkuvuus ja äärimmäinen
kulumiskestävyys. Nämä kevyet ja käytännölliset housut on
kehitetty tiiviissä yhteistyössä käyttäjiemme kanssa – ottaen
huomioon korkeat mukavuus- ja laatuvaatimukset.

• Kokonaan stretchmateriaalista valmistetut housut, joiden
materiaali - 4 suuntaan joustava Cordura - antaa täyden liikkuvuuden ja pitää olon mukavana ja viileänä koko päivän.
• Hyvä istuvuus kiinteästä materiaalista valmistetun säädettävän vyötärön ansiosta.
• Naulataskut, reisitaskut ja mittatasku kiinteästä
materiaalista.
• Joustavan materiaalin ja linjakkaan leikkauksen ansiosta
kapea malli istuu erittäin mukavasti.
• Muotoiltu polviosa parantaa housujen istuvuutta ja joustoa.
• Vahvistetut polvisuojataskut Dyneemaa, joka on erittäin
kestävä 4 suuntaan joustava materiaali.
• Naulataskuissa on vetoketjullinen lokero esimerkiksi terillä.
• Vetoketjullinen reisitasku lisää turvallisuutta.
• Magneettilukollinen puhelintasku pitää puhelimen tallessa.
• Lahkeissa 5 cm:n pidennysvara.
MATERIAALI JA GRAMMAPAINO

88% Polyamidi 12% Elastaani, 275 gsm.
HYVÄKSYNNÄT

EN ISO 20471 luokka 1
KOKO

C44-60, D84-D104

REFLECTIVE
PARTNER:

HI-VIS PREMIUM

UUTUUS!

1056PB MOMENTUM

185PB
17

OMINAISUUDET JA EDUT

OMINAISUUDET JA EDUT

• Kokonaan stretchmateriaalista valmistetut housut, joiden
kestävä, 4 suuntaan joustava materiaali antaa täyden liikkuvuuden ja pitää olon mukavana ja viileänä koko päivän.
• Hyvä istuvuus kiinteästä materiaalista valmistetun säädettävän vyötärön ansiosta.
• Naulataskut, reisitaskut ja mittatasku kiinteästä
materiaalista.
• Joustavan materiaalin ja linjakkaan leikkauksen ansiosta
kapea malli istuu erittäin mukavasti.
• Muotoiltu polviosa parantaa housujen istuvuutta ja joustoa.
• Vahvistetut polvisuojataskut Dyneemaa, joka on erittäin
kestävä 4 suuntaan joustava materiaali.
• Naulataskuissa on vetoketjullinen lokero esimerkiksi terillä.
• Vetoketjullinen reisitasku lisää turvallisuutta.
• Magneettilukollinen puhelintasku pitää puhelimen tallessa.
• Lahkeissa 5 cm:n pidennysvara.

• Erinomainen kulutuksenkestävyys puolipanamakudotun polyesteri/puuvilla-materiaalin ansiosta.
• Takaosa, etumus ja polvien etu- ja takaosa sekä
haarakappale ovat erittäin hyvän liikkuvuuden
tarjoavaa, mukavaa ja ilmavaa joustokangasta.
• Joustavan materiaalin ja linjakkaan leikkauksen ansiosta
lahkeet ovat kapeammat, jolloin polvisuojat pysyvät
oikealla kohdalla.
• Housuihin kuuluu 7 mm:n vaimentavat ja
mukavuutta lisäävät polvisuojat.
MATERIAALI JA GRAMMAPAINO

80% polyesteri, 20% puuvilla. 3M-heijastimet. 310 g/m².
KOKO

44-60, D84-D120

MATERIAALI JA GRAMMAPAINO

94% Polyesteri, 6% Elastaani, 330 gsm
HYVÄKSYNNÄT

EN ISO 20471 luokka 2
KOKO

C44-60, D84-D104

REFLECTIVE
PARTNER:

REFLECTIVE
PARTNER:

HI-VIS PREMIUM
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188PB

117PB

OMINAISUUDET JA EDUT

OMINAISUUDET JA EDUT

• Vettä ja likaa hylkivä.
• Kankaan rakenne takaa hyvän kestävyyden.
• Etumus sekä polvien etu- ja takaosa ovat hyvin
myötäävää, mukavaa ja ilmavaa joustokangasta.
• Joustavan materiaalin ja linjakkaan leikkauksen ansiosta
lahkeet ovat kapeammat, jolloin polvisuojat pysyvät
oikealla kohdalla.
• Muotoillut polvet parantavat istuvuutta ja joustoa.
• Joustokevlarilla vahvistetut polvisuojataskut lisäävät
liikkuvuutta ja kestävyyttä.
• 5 cm:n jatkovara.
• Vahvistetut riipputaskut.
• Sopii kuosiltaan ja sävyltään takkeihin 425PB, 203PB,
204PB ja 225PB.
• Heijastimet hengittävät ja myötäävät hyvin, ja ne
joustavat jonkin verran. Hyvän kulutuskestävyyden
ansiosta ne sietävät myös pesua paremmin.

• Vettä ja likaa hylkivä.
• Kankaan rakenne takaa hyvän kestävyyden.
• Etumus sekä polvien etu- ja takaosa ovat hyvin
myötäävää, mukavaa ja ilmavaa joustokangasta.
• Joustavan materiaalin ja linjakkaan leikkauksen ansiosta
lahkeet ovat kapeammat, jolloin polvisuojat pysyvät
oikealla kohdalla.
• Muotoillut polvet parantavat istuvuutta ja joustoa.
• Joustokevlarilla vahvistetut polvisuojataskut lisäävät
liikkuvuutta ja kestävyyttä.
• 5 cm:n jatkovara.
• Vahvistetut riipputaskut.
• Sopii kuosiltaan ja sävyltään takkeihin 425PB,
203PB ja 204PB.
• Heijastimet hengittävät ja myötäävät hyvin, ja ne
joustavat jonkin verran. Hyvän kulutuskestävyyden
ansiosta ne sietävät myös pesua paremmin.

MATERIAALI JA GRAMMAPAINO

MATERIAALI JA GRAMMAPAINO

65 % polyesteri, 35 % puuvilla. 300 g/m².

80% polyesteri, 20% puuvilla. 310 g/m².

HYVÄKSYNTÄ

HYVÄKSYNTÄ

EN ISO 20471, luokka 1

EN ISO 20471, luokka 2

KOKO

KOKO

44-60, D84-D120

44-60, D96-D116

REFLECTIVE
PARTNER:

REFLECTIVE
PARTNER:

HI-VIS PREMIUM

UUSI VÄRI

1100PB

UUSI VÄRI

1101PB
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OMINAISUUDET JA EDUT

OMINAISUUDET JA EDUT

• Vettä ja likaa hylkivä.
• Kankaan rakenne takaa hyvän kestävyyden.
• Etumus sekä polvien etu- ja takaosa ovat hyvin
myötäävää, mukavaa ja ilmavaa joustokangasta.
• Joustavan materiaalin ja linjakkaan leikkauksen ansiosta
lahkeet ovat kapeammat, jolloin polvisuojat pysyvät
oikealla kohdalla.
• Muotoillut polvet parantavat istuvuutta ja joustoa.
• Joustokevlarilla vahvistetut polvisuojataskut lisäävät
liikkuvuutta ja kestävyyttä.
• 5 cm:n jatkovara.
• Vahvistetut riipputaskut.
• Sopii kuosiltaan ja sävyltään takkeihin 425PB, 203PB,
204PB ja 225PB.
• Heijastimet hengittävät ja myötäävät hyvin, ja ne
joustavat jonkin verran. Hyvän kulutuskestävyyden
ansiosta ne sietävät myös pesua paremmin.

• Vettä ja likaa hylkivä.
• Kankaan rakenne takaa hyvän kestävyyden.
• Etumus sekä polvien etu- ja takaosa ovat hyvin
myötäävää, mukavaa ja ilmavaa joustokangasta.
• Joustavan materiaalin ja linjakkaan leikkauksen ansiosta
lahkeet ovat kapeammat, jolloin polvisuojat pysyvät
oikealla kohdalla.
• Muotoillut polvet parantavat istuvuutta ja joustoa.
• Joustokevlarilla vahvistetut polvisuojataskut lisäävät
liikkuvuutta ja kestävyyttä.
• 5 cm:n jatkovara.
• Vahvistetut riipputaskut.
• Sopii kuosiltaan ja sävyltään takkeihin 425PB,
203PB ja 204PB.
• Heijastimet hengittävät ja myötäävät hyvin, ja ne
joustavat jonkin verran. Hyvän kulutuskestävyyden
ansiosta ne sietävät myös pesua paremmin.

MATERIAALI JA GRAMMAPAINO

MATERIAALI JA GRAMMAPAINO

65 % polyesteri, 35 % puuvilla. 300 g/m².

80% polyesteri, 20% puuvilla. 310 g/m².

HYVÄKSYNTÄ

HYVÄKSYNTÄ

EN ISO 20471, luokka 1

EN ISO 20471, luokka 2

KOKO
KOKO

44-60, D84-D120

44-60, D96-D116

REFLECTIVE
PARTNER:

REFLECTIVE
PARTNER:

HI-VIS PREMIUM
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1400PB

1852PB
OMINAISUUDET JA EDUT

OMINAISUUDET JA EDUT

• Ohut polyesteri/puuvillahousu, joka kestää
kovaa käyttöä.
• Hyväksytty standardin EN20471,
luokka 1, mukaan.
• Suuret joustovyöhykkeet mahdollistavat ainutlaatuisen liikkuvuuden ja mukavuuden.
• Muotoillut polvet takaavat hyvän
istuvuuden ja riittävästi tilaa.
• Kestävät 3M-heijastimet myötäävät hyvin ja
joustavat jonkin verran.
• 5 cm:n jatkovara.

• Shortsit kuuluvat No-Scratch-tuotesarjaan,
jossa metalliosat on peitetty ja suojattu hyvin,
joten arat pinnat ovat suojassa naarmuilta.
• Takaosa, etumus ja haarakappale ovat erittäin
hyvän liikkuvuuden tarjoavaa, mukavaa ja
ilmavaa joustokangasta.
• Riipputaskut on vahvistettu Corduralla.
• Irrotettavat tarviketaskut.
MATERIAALI JA GRAMMAPAINO

65 % polyesteri, 35 % puuvilla. 240 g/m².

MATERIAALI JA GRAMMAPAINO

HYVÄKSYNTÄ

65 % polyesteri, 35 % puuvilla. 245 g/m².

EN ISO 20471, luokka 1, koot C44-C46.
EN ISO 20471 luokka 2, koot C48->

KOKO
KOKO

46-60, D92-D104

C44-C60

REFLECTIVE
PARTNER:

REFLECTIVE
PARTNER:

HI-VIS PREMIUM

L.BRADOR 416P-W 185PB
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SIKSI L.BRADOR ON
VALINNUT 3M-HEIJASTIMET.
Heijastin kuin heijastin? Mieti uudelleen. Useimmissa L.Bradorin Hi-Vis-vaatteissa
on ominaisuus, jolla on merkittävä rooli näkyvyyden osalta – 3M-stretch-heijastimet.
Anna meidän osoittaa, mitä vaikutuksia niillä voi olla.
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Todella hyvien Hi-Vis-vaatteiden kehittämiseksi jokaista
yksityiskohtaa ja laatunäkökohtaa on sovellettava ilman
kompromisseja. Heijastinmateriaalin osalta valinta on ollut
helppo L.Bradorille. 3M on kehittänyt useiden vuosien
ajan markkinoiden ehdottomasti parhaita heijastimia,
joiden ominaisuudet takaavat parhaan mahdollisen
näkyvyyden ja kestävyyden. Siksi käytämme juuri sitä
heijastinta useissa Hi-Vis-vaatteissamme.

L.Bradorin laboratoriossa tehdyt testit osoittavat myös,
että ero on vielä suurempi 3M:n eduksi silloin, kun vaate
on pesty 15 kertaa. Testin huonompilaatuiset heijastimet
menettävät silloin kiiltoa, kun taas 3M-heijastimen
näkyvyys säilyy erinomaisena.

Kuinka hyvin sitten näyt 3M-heijastimilla? Suoritimme
testin Huddig 1260 D -kaivinkoneen ajovalaisimien avulla.
3M-heijastimet näkyvät erittäin hyvin 50 metrin etäisyydeltä,
mutta eron toiseen yleisesti käytetyllä heijastimella varustettuun vaatteeseen verrattuna huomaa etenkin pidemmillä etäisyyksillä. 100 metrin etäisyydellä 3M-heijastin
menettää todella vähän näkyvyyttä 50 metriin verrattuna.

LISÄTIETOA 3M-HEIJASTIMESTA

Miksi 3M-heijastin on sitten täysin omassa luokassaan? Ensinnäkin yritys on kehittänyt tuotteitaan yli
70 vuoden ajan ja se on alan edelläkävijä uraauurtavan teknologiansa ja innovaatiokykynsä ansiosta.
Tuotetasolla tämä merkitsee tasapainoa erilaisten
kriteerien välillä, joita ovat näkyvyys, pesuteho,
joustavat tekstiilit sekä

ominaisuudet kuten lämmön- ja kosteudenkestävyys.
3M-heijastimet ovat myös todella kulutuksenkestäviä,
eivätkä ne irtoa vaatteesta yhtä helposti.
Lyhyesti voidaan sanoa, että 3M mahdollistaa
huomattavasti paremman näkyvyyden ja vaatteidesi
heijastimet ovat hyvässä kunnossa pitkän aikaa silloinkin,
kun työskentelet vaativissa olosuhteissa.

Tavallinen heijastin 50 m

Tavallinen heijastin 100 m
23

3M-heijastin 50 m

3M-heijastin 100 m

HI-VIS STANDARD

425PB
24

203PB

OMINAISUUDET JA EDUT

OMINAISUUDET JA EDUT

• Vettä- ja likaahylkivä
• Laskos selässä parantaa liikkuvuutta
• Sopii mallin ja värin puolesta housuihin 440PB, 188PB,
117PB, 185PB, 129PB ja 160PB
• Heijastimet mukautuvat, joustavat ja hengittävät sekä
kestävät paremmin hankausta konepesussa
• Henkilökorttitasku.

•
•
•
•

Vettä- ja likaahylkivä
Kankaan rakenne tekee vaatteesta kestävän
Laskos selässä lisää liikkuvuutta
Kaksoiskaitale edessä suojaa vetoketjua kulumiselta ja
antaa tuulensuojaa
• Sopii mallin ja värin puolesta housuihin 129PB, 160PB,
440PB, 188PB, 185PB ja 117PB.

MATERIAALI JA GRAMMAPAINO

MATERIAALI JA GRAMMAPAINO

80% polyesteria, 20% puuvillaa. 310 g/m².

80% polyesteri, 20% puuvilla 3M-heijastin. 310 g/m².

HYVÄKSYNTÄ

HYVÄKSYNTÄ

EN ISO 20471, luokka 2 koot XS-S ja
luokka 3 koot M-3XL.

EN ISO 20471, luokka 3.

KOKO

XS-4XL

KOKO

XS-3XL

HI-VIS STANDARD

289PB

228PB

OMINAISUUDET JA EDUT

OMINAISUUDET JA EDUT

• Pehmeän softshell-kankaan ansiosta mukava takki,
joka joustaa hyvin.
• Vettä hylkivä ja tuulenpitävä, silti hyvin hengittävä.
• Vuorimateriaali pehmeää fleeceä.
• Istuvuuden takaava säädettävä helma.

• Tuulenpitävä fleecetakki
• Istuvuuden takaava säädettävä helma.
• Sopii veden- ja tuulenpitäviin takkeihin 207PB ja
208PB, joissa on teipatut saumat.

MATERIAALI JA GRAMMAPAINO

100 % polyesteri. 280 g/m².

MATERIAALI JA GRAMMAPAINO

91 % polyesteri, 9 % spandex. 3M-heijastimet. 330 g/m².
HYVÄKSYNTÄ
HYVÄKSYNTÄ

EN 471, luokka 3.

EN 471, luokka 3, päivitetty standardiin
EN ISO 20471, luokka 3.

KOKO

KOKO

XS-3XL

XS-4XL
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HI-VIS STANDARD

4171P
OMINAISUUDET JA EDUT

OMINAISUUDET JA EDUT

• Puolikorkeassa kauluksessa lyhyt vetoketju.
• Paidassa on joustavat hihansuut ja helma.
• Vetoketjullinen rintatasku.

• Puolikorkeassa kauluksessa lyhyt vetoketju.
• Paidassa on joustavat hihansuut ja helma.
• Vetoketjullinen rintatasku.

MATERIAALI JA GRAMMAPAINO

MATERIAALI JA GRAMMAPAINO

100 % Polyesteriä, 240 g/m²

100 % Polyesteriä, 240 g/m²

HYVÄKSYNTÄ

HYVÄKSYNTÄ

EN ISO 20471, luokka 1

EN ISO 20471, luokka 2 kokoa XS-S ja
luokka 3 kokoa M-3XL.

KOKO
26

4172P

S-3XL

KOKO

S-3XL

4002P

4006P

OMINAISUUDET JA EDUT

OMINAISUUDET JA EDUT

• Fluoresoiva materiaali.
• Heijastimet keskivartalossa, selässä ja olkapäillä.

• Pitkähihainen T-paita, erinomainen näkyvyys
standardin EN ISO 20471, luokka 3, mukaan.
• Siirtää kosteuden iholta tehokkaasti ja kuivuu nopeasti.
• Kestävät heijastimet myötäävät hyvin.

HYVÄKSYNTÄ

EN ISO 20471, luokka 2 koissa XS-S ja luokka
3 koissa M-3XL.

HYVÄKSYNTÄ

EN ISO 20471, luokka 3.
KOKO

XS-3XL

KOKO

S-3XL

HI-VIS STANDARD

L.BRADOR 4171P
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HI-VIS STANDARD

28

1742PB

174PB
OMINAISUUDET JA EDUT

OMINAISUUDET JA EDUT

• Vahvaa ja kestävää puuvillaa.
• Myös Hi-Vis-kangas on puuvillaa, joten vaate soveltuu
töihin, joissa voi esiintyä kipinäsuihkuja.
• Kolmoisompeleet lisäävät saumojen kestävyyttä.
• 5 cm:n jatkovara.
• Riipputaskut ja polvet on vahvistettu Corduralla.

• Tikkivuori suojaa hyvin kylmältä
• Myös Hi-Vis-kangas puuvillaa, jonka ansiosta vaate
sopii myös töihin, joissa on kipinäroiskeiden vaara
• Pidennetty selkäosa eristää hyvin lämpöä
• Kolmineulossaumat parantavat vaatteen kestävyyttä
• Lumilukko lahkeensuussa pitää kylmän ja kosteuden
poissa
• Lahkeessa pidennysvaraa 5 cm
• Riipputaskut ja polvien vahvistukset Cordurasta.

MATERIAALI JA GRAMMAPAINO

100% puuvillaa. 3M-heijastimet. 375 g/m².
KOKO

MATERIAALI JA GRAMMAPAINO

46-60, D92-D104

100% puuvilla. 3M-heijastin. 375 g/m². Tikkivuori.
HYVÄKSYNTÄ

EN 20471, luokka 1.
KOKO

C44-C60, D96-D100

REFLECTIVE
PARTNER:

REFLECTIVE
PARTNER:

HI-VIS STANDARD

204PB

165PB

OMINAISUUDET JA EDUT

OMINAISUUDET JA EDUT

• Lämmin vuori.
• Vettä- ja likaahylkivä.
• Kaksoiskaitale edessä suojaa vetoketjua kulumiselta
ja suojaa tuulelta.
• Cordura vahvistukset eniten kuluvilla alueilla.
• Säädettävä vyötärö sekä resorit hihansuissa.
• Tikkaus helman sisäpuolella lisää liikkuvuutta.
• Varustettu tarranauhalla huppua 209P varten.

•
•
•
•

MATERIAALI JA GRAMMAPAINO

80% polyesteri, 20% puuvilla. Tikkivuori. 3M-heijastin.

Lämmin vuori
Vettä- ja likaahylkivä
Muotoillut polvet parantavat istuvuutta ja joustavuutta
Vahvistukset polvissa ja reisissä parempaan
kestävyyteen sekä vähentää heijastuksia käytettäessä
koneita ja ajoneuvoja
• Sopii mallin ja värin puolesta talvitakkiin 204PB.
MATERIAALI JA GRAMMAPAINO

80% polyesteri, 20% puuvilla. 3M-heijastin. 310 g/m².
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HYVÄKSYNTÄ

EN 342 ja 471, luokka 2 sekä EN ISO 20471, luokka 2.

HYVÄKSYNTÄ

EN 342, EN 471, luokka 3 sekä EN ISO 20471, luokka 3.
KOKO

XS-5XL

KOKO

XS-5XL

194PB

OMINAISUUDET JA EDUT

MATERIAALI JA GRAMMAPAINO

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

100% polyesteri. Lämmin tikkivuori.
3M-heijastin.

Lämmin vuori.
Tuulen- ja vedenpitävä, teipatut saumat.
Hengittävä.
Tuuletusaukot hihojen alapuolella.
Resori selässä ja lahkeissa.
Säädettävät hihansuut tarranauhalla ja resorilla.
Fleecevuorattu kaulus.
Irrotettava tikkivuorattu huppu vetoketjulla.
Vetoketju ulkopuolella lahkeesta vyötäröön asti.
Nappilista suojaa kaksisuuntaista vetoketjua
kulumiselta ja on myös tuulenpitävä.
• Vyö nylonia.
• Toimitetaan käytännöllisessä laukussa.

HYVÄKSYNTÄ

EN 471, luokka 3.
KOKO

XS-3XL

UUSI VÄRI

NÄKYVÄ.
KESTÄVÄ.
JOUSTAVA.
30

VOIKO HEIJASTIN OLLA SEKÄ
MUKAVA ETTÄ LUOTETTAVA?
Voi – nyt. Koe aivan uudenlaista mukavuutta heijastavien vaatteiden
käyttäjänä! Flexicomb-heijastimet joustavat liikkeittesi mukaan,
ja lisäksi ne antavat kehosi hengittää. Tämä tarkoittaa, että voit
unohtaa vanhat mielikuvasi vyötäröä kiristävistä heijastinnauhoista,
kun valitset Flexicombin.
Flexicomb kestää myös rasituksia paljon perinteisiä heijastimia
paremmin. Siksi voit olla varma, että näyt ja olet turvassa työmaalla
silloinkin, kun vaatetta on pestävä monta kertaa viikossa.
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HI-VIS STANDARD

6110P

32

6111P

OMINAISUUDET JA EDUT

OMINAISUUDET JA EDUT

•
•
•
•

•
•
•
•

T-paita ilmavaa ja kosteuden siirtävää materiaalia.
Materiaali kuivuu nopeasti.
Vartalonmyötäinen, jonkin verran joustava malli.
FlexiComb™; erittäin kestävät heijastimet ja innovatiivinen muotoilu, jonka ansiosta vaate on myötäävä ja tuntuu
mukavalta.

Ohut T-paita ilmavaa ja kosteuden siirtävää materiaalia.
Materiaali kuivuu nopeasti.
Vartalonmyötäinen, jonkin verran joustava malli.
FlexiComb™; erittäin kestävät heijastimet ja innovatiivinen muotoilu, jonka ansiosta vaate on myötäävä ja tuntuu
mukavalta.

HYVÄKSYNTÄ

HYVÄKSYNTÄ

EN ISO 20471, luokka 1

EN ISO 20471, luokka 1

MATERIAALI JA GRAMMAPAINO

MATERIAALI JA GRAMMAPAINO

100% polyesteri. 150 g/m².

100% polyesteri. 150 g/m².

KOKO

KOKO

XS-5XL

XS-5XL

6112P
OMINAISUUDET JA EDUT
NEW!

•
•
•
•
•
•

Pusero ilmavaa ja kosteuden siirtävää materiaalia.
Vartalonmyötäinen, jonkin verran joustava malli.
Sisäpuoli mukavan pehmeää fleeceä
Korkea kaulus pitää niskan, kaulan ja leuan lämpimänä.
Resori helmassa ja hihansuissa.
FlexiComb™; erittäin kestävät heijastimet ja innovatiivinen muotoilu, jonka ansiosta vaate on myötäävä ja tuntuu
mukavalta.

HYVÄKSYNTÄ

EN ISO 20471, luokka 1.
MATERIAALI JA GRAMMAPAINO

100% polyesteri. 240 g/m².
KOKO

XS-5XL

HI-VIS STANDARD

6121P

6122P

OMINAISUUDET JA EDUT

OMINAISUUDET JA EDUT

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Ohut T-paita ilmavaa ja kosteuden siirtävää materiaalia.
Materiaali kuivuu nopeasti
Vartalonmyötäinen, jonkin verran joustava malli.
FlexiComb™; erittäin kestävät heijastimet ja innovatiivinen muotoilu, jonka ansiosta vaate on myötäävä ja tuntuu
mukavalta.

HYVÄKSYNTÄ

EN ISO 20471, XS-S luokka 2, M-> luokka 3.
MATERIAALI JA GRAMMAPAINO

100% polyesteri. 150 g/m².

Pusero ilmavaa ja kosteuden siirtävää materiaalia.
Vartalonmyötäinen, jonkin verran joustava malli.
Sisäpuoli mukavan pehmeää fleeceä.
Korkea kaulus pitää niskan, kaulan ja leuan lämpimänä.
Resori helmassa ja hihansuissa.
FlexiComb™; erittäin kestävät heijastimet ja innovatiivinen muotoilu, jonka ansiosta vaate on myötäävä ja tuntuu
mukavalta.

HYVÄKSYNTÄ

EN ISO 20471 XS luokka 2, S-> luokka 3.
MATERIAALI JA GRAMMAPAINO

KOKO

XS-5XL

100% polyesteri. 240 g/m².
KOKO

XS-5XL

6120P
OMINAISUUDET JA EDUT

•
•
•
•

T-paita ilmavaa ja kosteuden siirtävää materiaalia.
Materiaali kuivuu nopeasti.
Vartalonmyötäinen, jonkin verran joustava malli.
FlexiComb™; erittäin kestävät heijastimet ja innovatiivinen muotoilu, jonka ansiosta vaate on myötäävä ja tuntuu
mukavalta.

HYVÄKSYNTÄ

EN ISO 20471, luokka 2.
MATERIAALI JA GRAMMAPAINO

100% polyesteri. 150 g/m².
KOKO

XS-5XL
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HI-VIS STANDARD

287P

414P

OMINAISUUDET JA EDUT

OMINAISUUDET JA EDUT

• Yksinkertainen Hi-Vis-liivi.
• Tarrakiinnitys.

• Yksinkertainen liivi Hi-Vis-versiona, musta kanttaus.
• Tarrakiinnitys.
• Mitoitettu koon mukaan.

HYVÄKSYNTÄ

EN ISO 20471, luokka 2.

HYVÄKSYNTÄ

EN ISO 20471, luokka 1 koot S-M ja luokka 2 koot L-3XL.
KOKO

One-size

KOKO

S-3XL
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4004P

4142P

OMINAISUUDET JA EDUT

OMINAISUUDET JA EDUT

• Vetoketjullinen Hi-Vis-liivi.
• Mitoitettu koon mukaan.

• Vetoketju edessä.
• Olkapäiden heijastimet parantavat näkyvyyttä ylöspäin.
• Rintatasku, ID-korttitasku ja pidin radiopuhelimelle.

HYVÄKSYNTÄ

EN ISO 20471, luokka 3.

HYVÄKSYNTÄ

EN ISO 20471, luokka 2.
KOKO

L, XL

KOKO

M/L-XL/2XL

HI-VIS STANDARD

127PB

128PB

OMINAISUUDET JA EDUT

OMINAISUUDET JA EDUT

• Vahvaa puuvilla/polyesteri kestää hyvin
• Muotoillut polvet parantavat istuvuutta ja joustavuutta
• Pidennysvaraa 5 cm.

• Muotoillut polvet parantavat istuvuutta ja joustavuutta
• Vahvistetut riipputaskut ja polvet
• Sopii mallin ja värin puolesta takkiin 200PB.

MATERIAALI JA GRAMMAPAINO

MATERIAALI JA GRAMMAPAINO

65% polyesteri, 35% puuvilla. 3M-heijastin. 300 g/m².

65% polyesteri, 35% puuvilla. 3M-heijastin. 300 g/m².

HYVÄKSYNTÄ

HYVÄKSYNTÄ

EN 471, luokka 1 ja EN ISO 20471, luokka 1.

EN ISO 20471, luokka 1

KOKO

KOKO

C44-C60, D84-D116.
Pidennysvaraa 5 cm.

C44-C60, D84-D116.
Pidennysvaraa 5 cm.
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HI-VIS STANDARD

36

129PB

160PB

OMINAISUUDET JA EDUT

OMINAISUUDET JA EDUT

•
•
•
•

Vettä- ja likaahylkivä.
Kankaan rakenne tekee vaatteesta kestävän.
Muotoillut polvet parantavat istuvuutta ja joustavuutta.
Vahvistukset polvissa ja reisissä parempaan kestävyyteen sekä vähentää heijastuksia käytettäessä koneita ja
ajoneuvoja.
• Taitettava 5 cm: llä.
• Sopii mallin ja värin puolesta takkiin 203PB, 425PB ja
talvitakkiin 204PB.

•
•
•
•

MATERIAALI JA GRAMMAPAINO

EN ISO 20471, luokka 2

80% polyesteri, 20% puuvilla. 3M-heijastin. 310 g/m².
HYVÄKSYNTÄ

EN 471, luokka 2 ja EN ISO 20471, luokka 2.
KOKO

C44-C60, D84-D116.
Pidennysvaraa 5 cm.

Vettä- ja likaahylkivä
Kankaan rakenne tekee vaatteesta kestävän
Vahvikkeet polvissa ja reisissä
Sopii mallin ja värin puolesta takkiin 203PB,
425PB ja talvitakkiin 204PB.

MATERIAALI JA GRAMMAPAINO

80% polyesteri, 20% puuvilla. 3M-heijastimet. 310 g/m².
HYVÄKSYNTÄ

KOKO

C44-C60, D84-D116.
Pidennysvaraa 5 cm.

HI-VIS STANDARD

170PB

175PB

OMINAISUUDET JA EDUT

OMINAISUUDET JA EDUT

• Vettä- ja likaahylkivä
• Kankaan rakenne tekee vaatteesta kestävän
• Riipputaskut on vahvistettu Corduralla.

• Vettä- ja likaahylkivä
• Kankaan rakenne tekee vaatteesta kestävän
• Riipputaskut ja polvet Cordura vahvistetut.

MATERIAALI JA GRAMMAPAINO

MATERIAALI JA GRAMMAPAINO

80% polyesteri, 20% puuvilla. 3M-heijastin. 310 g/m².

80% polyesteri, 20% puuvilla. 3M-heijastin. 310 g/m².

HYVÄKSYNTÄ

HYVÄKSYNTÄ

EN 471, luokka 2 ja EN ISO 20471, luokka 2.

EN 471, luokka 2 ja EN ISO 20471, luokka 2.

KOKO

KOKO

C44-C64

C44-C60
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TORJU SADE,
ÄLÄ TYÖTEHTÄVIÄ.
Suomalaiset tietävät hyvin, mitä sade on. Hieman karrikoidusti sanottuna sadekautemme alkaa elokuussa ja
päättyy heinäkuussa. Siksi täällä tarvitaan asiantuntijoiden valmistamia sadevaatteita myös töihin. Uusi
WorkDry™-mallistomme tarjoaa toimivia takkeja ja

housuja vuoden sateisiin päiviin. Ne on jaettu kolmeen
luokkaan yksinkertaisista ja toimivista sadeasuista
PVC-pinnoitettuihin huipputuotteisiin, jotka tarjoavat
paljon älykkäitä yksityiskohtia. Sade kuuluu työpäiviin, ja nyt voit jatkaa töitäsi siitä huolimatta.
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UUTUUS!

UUTUUS!

2201PVC HI-VIS

1201PVC HI-VIS
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OMINAISUUDET JA EDUT

OMINAISUUDET JA EDUT

• Korkealaatuinen sadetakki pohjoismaisiin sääolosuhteisiin.
• PVC ja polyuretaanilla pinnoitettu polyesterijersey
pitävät olon kuivana.
• Hihansuiden sisäpuolella on neopreeniranneke, joka
estää veden valumisen hihaan työskentelyn aikana.
• Vahva ja notkea materiaali joustaa miellyttävästi.
• Ilmanvaihto selkäkappaleen ja hihojen alapuolen kautta.
• Kaksinkertainen tuulilista suojaa vetoketjua kulumiselta
ja estää viiman ja kosteuden pääsyn takin sisään.
• Helmassa mukavuutta lisäävä sadereunus, joka suuntaa
veden taaksepäin.
• Fleecepintainen kaulus tuntuu erittäin mukavalta.
• Erittäin kestävät ja hyvin näkyvät 3M-heijastimet.
• Irrotettava ja säädettävä huppu.
• Pituus 90 cm (koossa L).
• Sopii sadehousuihin 1201PVC Hi-Vis.

• Korkealaatuiset sadehousut pohjoismaisiin sääolosuhteisiin.
• PVC ja polyuretaanilla pinnoitettu polyesterijersey
pitävät olon kuivana.
• Notkea materiaali joustaa miellyttävästi tarjoten ylivoimaista käyttömukavuutta.
• Erittäin kestävät ja hyvin näkyvät 3M-heijastimet.
• Joustava vyötärö ja irrotettavat olkaimet.
• Painonapeilla säädettävät lahkeensuut.
• Sopii sadetakkiin 2201PVC Hi-Vis.
MATERIAALI JA GRAMMAPAINO

70 % PVC, 20 % PES, 10 % PU, 330g/m²
HYVÄKSYNNÄT

EN ISO 20471:2013 luokka 2, EN 343:2003+ A1:2007,
luokka 3,1

MATERIAALI JA GRAMMAPAINO

KOOT

70 % PVC, 20 % PES, 10 % PU, 330g/m²

S-3XL

HYVÄKSYNNÄT

EN ISO 20471:2013 luokka 3,
EN 343:2003+ A1:2007, luokka 3,1
KOOT

S-3XL
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UUTUUS!

UUTUUS!

903 HI-VIS

930 HI-VIS
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OMINAISUUDET JA EDUT

OMINAISUUDET JA EDUT

• Polyuretaanilla pinnoitettu polyesterijersey pitää olon
kuivana.
• Kevyt ja notkea materiaali venyy sopivasti erinomaisen
käyttömukavuuden varmistamiseksi.
• Vedenpitävä, saumat on ommeltu ja hitsattu.
• Tuuletus selkäpuolella.
• Tuulilista suojaa vetoketjua kulumiselta ja estää viiman
pääsyn takin sisään.
• Painonapeilla säädettävät hihansuut.
• Huppu kauluksen sisällä.
• Pituus 90 cm (koossa L).
• Taskut ja pitimet
• Kaksi läpällistä sivutaskua, oikeanpuoleisen läpän alla
on henkilökorttitasku.

• Polyuretaanilla pinnoitettu polyesterijersey pitää olon
kuivana.
• Kevyt ja notkea materiaali joustaa miellyttävästi tarjoten
hyvän käyttömukavuuden.
• Vedenpitävä, saumat on ommeltu ja hitsattu.
• Jousto vyötärö.
• Painonapeilla säädettävät lahkeensuut.

MATERIAALI JA GRAMMAPAINO

55 % polyesteria, 45 % PU:ta. 3M-heijastimet. 190 g/m².
HYVÄKSYNNÄT

EN 20471, luokka 3, ja EN 343, luokka 3 2.
KOOT

XS-XXXL.

MATERIAALI JA GRAMMAPAINO

55 % polyesteria, 45 % PU:ta. 190 g/m².
HYVÄKSYNNÄT

EN 20471, luokka 2, ja EN 343, luokka 3 2.
KOOT

XS-XXXL.

914 PU
44

940 HI-VIS

OMINAISUUDET JA EDUT

OMINAISUUDET JA EDUT

• Nukattu polyesterijersey pitää olon kuvana.
• Kevyt ja notkea materiaali venyy sopivasti erinomaisen
käyttömukavuuden varmistamiseksi.
• Vedenpitävä, saumat on ommeltu ja hitsattu.
• Tuuletus selkäpuolella.
• Tuulilista suojaa vetoketjua kulumiselta ja estää viiman
pääsyn takin sisään.
• Painonapeilla säädettävät hihansuut.
• Helman napitettava sadereunus pitää reidet kuivina.
• Kaksisuuntainen vetoketju.
• Korkea kaulus.
• Huppu kauluksen sisällä.
• Notkeat ja hieman joustavat heijastimet.
• Pituus 125 cm (koossa L).

• Polyuretaanipäällysteistä polyesterijerseytä kuivan
tunteen saamiseksi
• Kevyt ja joustava materiaali, jossa mukavaa stretchiä
• Vedenpitävä, ommellut ja hitsatut saumat
• Painonapeilla säädettävät lahkeet.

MATERIAALI JA GRAMMAPAINO

55% polyesteria, 45% PU:ta. 3M-heijastimet. 170 g/m².
HYVÄKSYNNÄT

EN 20471 luokka 3 ja EN 343 luokka 3 2.
KOOT

XS-XXXL.

MATERIAALI JA GRAMMAPAINO

55% polyesteri, 45% PU. 3M-heijastin. 170 g/m².
HYVÄKSYNNÄT

EN 20471, luokka 2 sekä EN 343, luokka 3 2.
KOOT

XS-3XL.
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2211PU
OMINAISUUDET JA EDUT

MATERIAALI JA GRAMMAPAINO

• Sadetakki ja sadehousut kätevässä pakkauksessa, jota on
helppo käsitellä ja pitää mukana.
• Polyuretaanilla pinnoitettu polyesterijersey pitää olon
kuvana.
• Kevyt ja notkea materiaali joustaa miellyttävästi tarjoten
hyvän käyttömukavuuden.
• Tuulilista suojaa vetoketjua kulumiselta ja estää viiman
pääsyn takin sisään.
• Takissa on säädettävät hihansuut ja ilmanvaihto kainaloiden kautta.
• Kiinteä huppu lisää toimivuutta.
• Sadehousuissa on joustava vyötärö ja painonapit
lahkeensuissa.

65 % polyesteri, 35 % PU, 170 g/m²
HYVÄKSYNNÄT

EN ISO 20471:2013 luokka 3,
EN 343:2003+ A1:2007, luokka 3,1
KOOT

S-3XL

TÄTÄ ON L.BRADOR
Kaikkien vaatteittemme ja tuotteittemme
takana on erittäin selkeä ajatus. Niiden
tulee tehdä työpäivästäsi helpompia,
mukavampia ja tehokkaampia. Uskomme
hyvän suunnittelun ja älykkäiden
toimintojen kulkevan käsikädessä.
Olemme keränneet tähän kuvastoon
kaikki vuoden uutuustuotteet ja
tärkeimmät tuotteet, jotka takaavat
mukavan ja sujuvan työpäivän.
www.lbrador.com
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Perustettu vuonna 2003.

L.BRADOR 906P / 188PB
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www.facebook.com/L.Brador

www.youtube.com/LBradorWorkwear

www.instagram.com/L.Brador

L.Brador Workwear – Designed to work
523 85 Ulricehamn, Sweden | +46 321-28 500 | www.lbrador.com

