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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.
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Kylmyyttä, tuiskua ja jäätävää tuulta – suomalaiset
tietävät, mitä talvi tarkoittaa. Onneksi tiedämme
myös sen, että talvi on pukeutumiskysymys. Ja
että L.Brador tekee lämpimiä työvaatteita. Uudet
mustat L.Brador Winterguard -talvitakit jatkavat
suosittujen 430P- ja 210P-mallien menestystarinaa,
ja ne on kehitetty erityisesti pohjoismaista ilmastoa
ajatellen.
Niiden avulla työ sujuu aina yhtä tehokkaasti ja mukavasti riippumatta siitä, kuinka talvi meitä kurittaa.
Korkealaatuisen materiaalin ja hyvin suunniteltujen
yksityiskohtien, esimerkiksi katettujen vetoketjujen,
ansiosta Winterguard on talven paras ja luotettavin
valinta.
L.Brador on talven asiantuntija: anna meidän
pitää sinut lämpimänä.
Sillä ilmat ovat viilenemään päin...

DESIGNED
IN THE COLD.

WINTERGUARD SHORT: MUSTA TAI HI-VIS

2110P

WINTERGUARD LONG: MUSTA TAI HI-VIS

2100P
UUTUUS!

UUTUUS!
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210P

430P
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UUTUUS!

210P

2110P

OMINAISUUDET JA EDUT

OMINAISUUDET JA EDUT

• 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.

• Talvivuori.
• Kankaan rakenne takaa hyvän kestävyyden.
• Veden- ja tuulenpitävä malli teipatuin saumoin, hengittää hyvin.
• Kolminkertainen tuulilista suojaa vetoketjua kulumiselta ja
estää tuulen ja ennen kaikkea kosteuden pääsyn takin sisälle.
• Säädettävä vyötärö takaa hyvän istuvuuden.
• Fleecellä vuoratut taskut ja fleecepintainen kaulus, joka
on takaa korkeampi.
• Vetoketjuihin ja hartioille upotetut heijastimet antavat
lisää näkyvyyttä.
• Tuulensuojassa, lähellä kehon lämpöä sijaitseva
napoleontasku pidentää matkapuhelimen käyttöaikaa
kylmissä olosuhteissa.

MATERIAALI JA GRAMMAPAINO

100 % polyesteria. 3M-heijastimet.
HYVÄKSYNTÄ

EN 20471, luokka 3, EN 342.

MATERIAALI JA GRAMMAPAINO

100 % polyesteri, 250 g/m²

KOKO

XS-5XL

HYVÄKSYNNÄT

EN 342:2017, EN 343:2003+ A1:2007, luokka 3,1
KOOT

XS-5XL

REFLECTIVE
PARTNER:

Sopii talvihousuihin 190P.
Lue niistä lisää sesongin avainvaatteiden
kohdalta sivulta 103.
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UUTUUS!

UUTUUS!
NAISTEN MALLI
430P-W

430P

2100P

OMINAISUUDET JA EDUT

OMINAISUUDET JA EDUT

• Talvivuori.
• Kankaan rakenne takaa hyvän kestävyyden.
• Veden- ja tuulenpitävä malli teipatuin saumoin, hengittää hyvin.
• 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.

• Talvivuori.
• Kankaan rakenne takaa hyvän kestävyyden.
• Veden- ja tuulenpitävä malli teipatuin saumoin, hengittää hyvin.
• 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.
• Fleecellä vuoratut taskut ja fleecepintainen kaulus, joka
on takaa korkeampi.
• Vetoketjuihin ja hartioille upotetut heijastimet.
• Tuulensuojassa, lähellä kehon lämpöä sijaitseva
napoleontasku pidentää matkapuhelimen
käyttöaikaa kylmissä olosuhteissa.

MATERIAALI JA GRAMMAPAINO

100 % polyesteri. 210 g/m². 3M-heijastimet.
HYVÄKSYNNÄT

EN 20471, luokka 3, EN 342.
KOOT

XS-5XL

MATERIAALI JA GRAMMAPAINO

KOOT

100 % polyesteri, 250 g/m² 

XS-5XL

HYVÄKSYNNÄT

Sopii talvihousuihin 189P.
Lue niistä lisää sesongin
avainvaatteiden kohdalta
sivulta 103.

EN 342:2017, EN 343:2003+ A1:2007, luokka 3,1

REFLECTIVE
PARTNER:

Sopii talvihousuihin 190P.
Lue niistä lisää sesongin
avainvaatteiden kohdalta sivulta 103.
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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.

11

Sadevaatteet erittäin korkealaatuisista materiaaleista. Erittäin hyvä kulutuksenkestävyys ja huolellisesti suunnitellut yksityiskohdat. Näissä vaatteissa olosi pysyy kuivana ja
mukavana koko päivän.
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Sadevaatteet korkealaatuisista materiaaleista. Kehitetty huolellisesti pitämään olon
kuivana koko työpäivän ajan. Hyvä kulutuksenkestävyys ja käyttömukavuus.

Edullinen ja yksinkertaisempi vaihtoehto Maxja Medium-sarjan sadevaatteille. Light-sarjan
vaatteet tarjoavat hyvän suojan sateisina
työpäivinä.

MAX

2200PVC

1200PVC

2201PVC

1201PVC

Sadetakki, jossa vahvat neopreenirannekkeet hihansuissa.

Sadehousut vahvasta
materiaalista.

Sadetakki, jossa vahvat neopreenirannekkeet hihansuissa.

Sadehousut vahvasta
materiaalista.

MEDIUM
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903PU

930PU

903 HI-VIS

930 HI-VIS

Sadetakki notkeasta
materiaalista.

Sadehousut notkeasta
materiaalista.

Sadetakki notkeasta
materiaalista.

Sadehousut notkeasta
materiaalista.

LIGHT

2210PU

2211PU

Sadeasu.

Sadeasu.
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UUTUUS!

2200PVC

UUTUUS!

1200PVC

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 materiaali on notkeaa ja joustaa miellyttävästi
tarjoten ylivoimaista käyttömukavuutta.
• 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.
• Irrotettava ja säädettävä huppu.
• Pituus 90 cm (koossa L).
• Sopii sadehousuihin 1200PVC.

• Korkealaatuiset sadehousut pohjoismaisiin sääolosuhteisiin.
• PVC ja polyuretaanilla pinnoitettu polyesterijersey
pitävät olon kuivana.
• Vahva materiaali lisää housujen kestävyyttä.
• Vahva materiaali on notkeaa ja joustaa miellyttävästi
tarjoten ylivoimaista käyttömukavuutta.
• Joustava vyötärö ja irrotettavat olkaimet.
• Painonapeilla säädettävät lahkeensuut.
• Sopii sadetakkiin 2200PVC.

MATERIAALI JA GRAMMAPAINO

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

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

S-3XL

MATERIAALI JA GRAMMAPAINO

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

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

S-3XL
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UUTUUS!

2201PVC
16

UUTUUS!

1201PVC

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!

903PU

UUTUUS!

930PU

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 82 cm (koossa L).
• Taskut ja pitimet
• Kaksi läpällistä sivutaskua, oikeanpuoleisen läpän alla

• 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.

on henkilökorttitasku.
MATERIAALI JA GRAMMAPAINO

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

EN 343.
KOOT

XS-XXXL.

MATERIAALI JA GRAMMAPAINO

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

EN 343.
KOOT

XS-XXXL.
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UUTUUS!

903 HI-VIS
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UUTUUS!

930 HI-VIS

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

• 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.

on henkilökorttitasku.
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.
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UUTUUS!

2210PU

UUTUUS!

2211PU

OMINAISUUDET JA EDUT

OMINAISUUDET JA EDUT

• 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.

• 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.

MATERIAALI JA GRAMMAPAINO

MATERIAALI JA GRAMMAPAINO

65 % polyesteri, 35 % PU, 170 g/m²

65 % polyesteri, 35 % PU, 170 g/m²

HYVÄKSYNNÄT

HYVÄKSYNNÄT

EN 343:2003+ A1:2007, luokka 3,1

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

KOOT

S-3XL

KOOT

S-3XL
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PERINTEISET SADETUOTTEET
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Valmistamme myös mukavia perinteisiä
sadevaatemalleja laadukkaista ja kestävistä
materiaaleista. Ne on suunniteltu huolellisesti
pitämään sinut kuivana työpäivän ajan.

904PU

910PU

940PU

Pitkä takki 110 cm.

Pitkä takki 125 cm.

Haalarihousut.
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990PU

980PU

914PU

Sadehaalari.

Irtolahkeet.

Pitkä takki 125 cm.

INFO

940 HI-VIS
Haalarihousut.

Kaikki vaatteet ovat tuulen- ja
vedenpitävä.

Lue lisää tuotteista osoitteessa www.
lbrador.com
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Eri ammatit ja työtilanteet vaativat erilaisia housuja.
Siksi olemme jakaneet stretch-työhousumme
kolmeen eri luokkaan: Max, Medium ja Light.
Kaikki on suunniteltu noudattamaan luonnollisia
liikeratojasi ja sopimaan erityyppisiin työtehtäviin
ja -ympäristöihin.
Tavoitteen saavuttamiseksi käytämme
markkinoiden parhaita materiaaleja, jotka ovat
Cordura-stretch, Kevlar-stretch ja Dyneema. Näin
saat käyttäjänä äärimmäisen hyvän käyttömukavuuden,
liikkuvuutta ja kulumiskestävyyttä.
Stretch-housujen luokasta riippumatta voit luottaa
siihen, että ne parantavat työmukavuuttasi.
Kahdella seuraavalla aukeamalla opastamme
oikeiden housujen valinnassa sinun työpäivääsi.

F

A

B

R

I

C

LÖYDÄ OMIIN
TARPEISIISI SOPIVAT HOUSUT.
Korkea laatu riittää pitkälle, mutta housut eivät ole täydelliset ennen kuin ne todella
sopivat ammattiisi. L.Bradorin stretch-työhousut on jaettu kolmeen kategoriaan:
Max, Medium ja Light, ja kaikki mallit on muotoiltu antamaan parasta mahdollista
käyttömukavuutta, liikkuvuutta ja kulumisenkestävyyttä. Katso tarkemmin alla
olevia symboleja löytääksesi oikeat housut omien tarpeidesi pohjalta.
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RAKENNUS- JA ASENNUSTYÖT

MAALARIT

TYÖPAJAT

Rakennus- ja asennustöissä
vaihteleva arki edellyttää housuja,
jotka mahdollistavat suuren liikkuvuuden, kulumisenkestävyyden ja
käyttömukavuuden.

Hyvä käyttömukavuus ja
erinomainen istuvuus ovat
maalareiden housujen
tunnusmerkkejä.

Housut, jotka on suunniteltu
mahdollistamaan mukavan
työpäivän sisätiloissa ja
työpajoissa.

KULJETTAMINEN

HUOLTO/LOGISTIIKKA

TIETYÖT/KONETEOLLISUUS

Mallit, jotka sopivat erityisen
hyvin kuljetusyrityksissä tai
kuljetusalalla työskenteleville
henkilöille.

Joustavat housut, jotka
mahdollistavat hyvän käyttömukavuuden ja kestävyyden
huolto- ja logistiikka-alan
ammateissa.

Laatu ja tarkoin harkitut materiaalivalinnat, jotka mahdollistavat
turvallisemmat ja kätevämmät
työpäivät tie- tai konetöissä
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Maksimimäärä joustavia alueita, äärimmäisen
hyvä kulumiskestävyys ja joustavuus ovat
WorkMove™ Max-housujen tunnusmerkkejä.
Cordura 4-suuntainen stretch edessä, takana,
haarakappaleessa ja pohkeissa takaavat äärimmäisen liikkuvuuden. Polvitaskujen 4-suuntainen
Kevlar-stretch lisää kulumiskestävyyttä.
Lisäksi valikoimassa on kokonaan
Dyneema-stretcistä valmistetuts 1050PB
työhousut, joissa on polvitaskut.

RAKENNUSJA ASENNUSTYÖT

TYÖPAJAT

KULJETTAMINEN

HUOLTO/
LOGISTIIKKA

Lue lisää housuista osoitteessa www.lbrador.com

TIETYÖT/
KONETEOLLISUUS

1050PB MOMENTUM

1052PB

1053PB

Täysjoustohousut
Timpuri

Stretch-housut
Timpuri

Stretch-housut
Timpuri
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169PB

185PB

184PB

Stretch-housut
Lattianasennus

Stretch-housut
Hi-Vis

Stretch-housut
Huolto
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WorkMove™ Medium -valikoiman
stretch-housujen etuosassa ja polvissa
on enemmän stretchiä, mikä
mahdollistaa erittäin hyvän käyttömukavuuden työskennellessä. Etuosassa
4-suuntainen Cordura-stretch ja polvissa
4-suuntainen Kevlar-stretch.

RAKENNUSJA ASENNUSTYÖT

MAALARIT

TYÖPAJAT

KULJETTAMINEN

HUOLTO/
LOGISTIIKKA

Lue lisää housuista osoitteessa www.lbrador.com

TIETYÖT/
KONETEOLLISUUS

1042PB
Stretch-housut
Timpuri

1042PB-W

104PB

Stretch-housut
Timpuri, naiset

Stretch-housut
Timpuri
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1043PB

1044PB

1045PB

Stretch-housut
Maalaus

Stretch-housut
Maalaus

Stretch-housut
Maalaus

125PB

117PB

188PB

Stretch-housut
Timpuri

Stretch-housut
Hi-Vis

Stretch-housut
Hi-Vis
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WorkMove™ Light -valikoiman
stretch-housut ovat ilmavaa, kevyttä ja
hieman ohuempaa kangasta kuin Max ja
Medium -sarjojen housut. Useita osia
valmistettu 4-suuntaisella Cordura-stretchillä.
Housut sopivat työskentelyyn esimerkiksi
huoltotehtävissä, logistiikassa, teollisuudessa
ja varastoissa tai vaadittaessa erityisen
suurta liikkuvuutta ja mukavuutta.

RAKENNUSJA ASENNUSTYÖT

MAALARIT

TYÖPAJAT

KULJETTAMINEN

HUOLTO/
LOGISTIIKKA

Lue lisää housuista osoitteessa www.lbrador.com

TIETYÖT/
KONETEOLLISUUS

1842PB

1842PB-W

1845PB

Strech-housut
Huolto

Stretch-housut
Huolto, naiset

Stretch-housut
Huoltotyö/ No-Scratch
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1843PB

1844PB

1852PB

Stretch-housut
Huoltotyö/ No-Scratch

Stretch-housut
Huoltotyö/ No-Scratch

Stretch-housut
Hi-Vis

1101PB

1100PB

1400PB

Stretch-housut
Hi-Vis / No-Scratch

Stretch-housut
Hi-Vis / No-Scratch

Stretch-housut
Hi-Vis / No-Scratch

STRETCH
YOUR LIMITS
1050PB MOMENTUM
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Kokeile
jotakin uutta.
1050PB Momentum -housut ovat täysin uudet
ja poikkeuksellisen joustavat työhousut, joissa
on maksimaalinen joustavuus ja suuri kulutuksenkestävyys ja joissa mitään ei ole jätetty sattuman
varaan. Housujen pääasiallinen materiaali on
Cordura ja polvitaskut ovat erittäin kestävää ja
joustavaa Dyneema-materiaalia. Säädettävä
vyötärönauha ja muotoillut polvet tekevät
housuista kapeammat, mikä lisää niiden
poikkeuksellista joustavuutta.

F

A

B

R

I

C

1050PB MOMENTUM
OMINAISUUDET JA EDUT

• Täysjoustohousut Cordura 4-suuntaisjoustolla
tarjoavat erittäin hyvää liikkuvuutta,
mukavuutta ja ilmavuutta.
• Säädettävä vyötärö kiinteästä materiaalista
tarkaa parhaan istuvuuden.
• Naulataskut, reisitaskut ja mittatasku
kiinteästä materiaalista.
• Joustavan materiaalin ja linjakkaan
leikkauksen ansiosta kapea malli
joka istuu eriomaisen mukavasti.
• Taivutetut polvet parantavat istuvuutta
ja joustoa.
• Vahvistetut polvisuojataskut Dyneemaa
(nelisuuntajousto).
• Naulataskuissa on vetoketjulla varustettu
lokero esimerkiksi teriä varten.
• Vetoketjullinen reisitasku parantaa
turvallisuutta.
• Kulmaan taivutettu magneettilukollinen
puhelintasku pitää puhelimen tallessa.
• 5 cm:n jatkovara.
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MATERIAALI JA GRAMMAPAINO

88 % Polyamidia, 12 % Elastaania, 275 g/m²
KOKO

44-60, D84-D104

Housujen housut.
1050PB Momentum 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.

L.BRADOR 1052PB / 9001P / 514UA / 767
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1052PB
OMINAISUUDET JA EDUT

• Takaosa, etumus ja polvien etu- ja takaosa sekä
haarakappale ovat erittäin hyvän liikkuvuuden
tarjoavaa, mukavaa ja ilmavaa joustokangasta.
• Joustavan materiaalin ja kapean leikkauksen
ansiosta housut ovat kapeammat, jolloin
polvisuojat pysyvät oikealla kohdalla.
• Joustokevlarilla vahvistetut polvisuojataskut
lisäävät liikkuvuutta ja kestävyyttä.
• Muotoillut polvet takaavat hyvän
istuvuuden ja riittävästi tilaa.
• Suuremmat vahvistetut riipputaskut.
• Reisien sisäpuolen ilmanvaihtoaukkoja
säädellään vetoketjulla, jota peittää
sisäpuolella verkkokangas.
• Vasemmassa reisitaskussa on vetoketju ja puhelintasku, joka on ommeltu käyttöä helpottavaan
kulmaan ja varustettu magneettilukolla.
• Erinomainen kulutuksenkestävyys
puolipanamakudotun polyesteri/puuvillamateriaalin ansiosta.
• 5 cm:n jatkovara.
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MATERIAALI JA GRAMMAPAINO

65 % polyesteri, 35 % puuvilla. 325 g/m².
KOKO

44-60, D84-D120

Arjen luksusta.
Tummansininen Harmaa

Khaki

Musta

1052PB-housujen asemaa ehdottomana
ylpeydenaiheenamme ei käy kieltäminen. Malli on harkittu
tarkkaakin tarkemmin jokaista yksityiskohtaa, toimintoa ja
ommelta myöten. Kaikki on juuri oikeassa kohdassa, juuri
oikean laatuisena. Kehitys ja suunnittelu on tehty tiiviissä
yhteistyössä henkilöiden kanssa, jotka käyttävät näitä housuja
joka päivä. Kokeile itse, uskomme sinun pitävän niistä.

169PB
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1053PB

OMINAISUUDET JA EDUT

OMINAISUUDET JA EDUT

• Oikeassa reidessä on metallikudoksella vahvistettu
erikoistasku, joka suojaa käyttäjää terävien lattianasennustyökalujen viiltovaaroilta.
• Vahvistetut, joustokevlarista valmistetut pitkät
polvisuojataskut lisäävät liikkuvuutta ja kestävyyttä.
• Muotoillut polvet, jossa on kiristin ja ilmanvaihtoaukko
taipeen puolella, lisäävät mahdollisuuksia yksilölliseen
säätämiseen ja joustavuuteen.
• Suuremmat vahvistetut riipputaskut.
• Reisien sisäpuolen ilmanvaihtoaukkoja säädellään
vetoketjulla, jota peittää sisäpuolella verkkokangas.
• Vasemmassa reisitaskussa on vetoketju ja sisäpuolinen
puhelintasku sekä ulkopuolinen vino, magneettilukolla
varustettu puhelintasku, jonka sijoituskulma helpottaa
puhelimen käsittelyä .
• Erinomainen kulutuksenkestävyys puolipanamakudotun polyesteri/puuvilla-materiaalin ansiosta.
• Lahkeensuiden resori estää lahkeiden osumisen
esimerkiksi vastalakattuihin pintoihin.

• Takaosa, etumus ja haarakappale ovat erittäin
hyvän liikkuvuuden tarjoavaa, mukavaa ja ilmavaa
joustokangasta.
• Joustavan materiaalin ja linjakkaan leikkauksen
ansiosta lahkeet ovat kapeammat.
• Suuremmat vahvistetut riipputaskut.
• Vasemmassa reisitaskussa on vetoketju ja puhelintasku,
joka on ommeltu käyttöä helpottavaan kulmaan ja
varustettu magneettilukolla.
• Erinomainen kulutuksenkestävyys puolipanamakudotun
polyesteri/puuvilla-materiaalin ansiosta.

MATERIAALI JA GRAMMAPAINO

65 % polyesteri, 35 % puuvilla. 325 g/m².
KOKO

44-60, D84-D120

MATERIAALI JA GRAMMAPAINO

65 % polyesteri, 35 % puuvilla. 335 g/m².
KOKO

44-60

185PB

184PB

OMINAISUUDET JA EDUT

OMINAISUUDET JA EDUT

• 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.

• 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.
• Muotoillut polvet parantavat istuvuutta ja joustoa.
• Joustokevlarilla vahvistetut polvisuojataskut
lisäävät liikkuvuutta ja kestävyyttä.

MATERIAALI JA GRAMMAPAINO

MATERIAALI JA GRAMMAPAINO

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

65 % polyesteri, 35 % puuvilla. 260 g/m².

KOKO

KOKO

44-60, D84-D120

44-60, D84-D120

REFLECTIVE
PARTNER:
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WORKMOVE
MUUTTAA JOKAISEN
TYÖPÄIVÄN.
Laadusta tinkiminen ei mahdollista maailman parhaita stretch-housuja
ja venyvien kankaiden välillä on eroja. Se muodostaa perustan L.Bradorin
uraauurtavan Workmove-tuotevalikoiman kehitykselle.
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Hyvät työhousut kestävät kauan, mutta Workmove-housuilla
L.Brador halusi viedä vaatteen uudelle tasolle. Tavoitteena
oli joustavat työhousut, joissa voi työskennellä pidempään
sekä äärimmäisen kestävä materiaali, mutta myös housut,
jotka myötäilevät kehon luonnollisia liikkeitä. Yksinkertaisesti
sanottuna mukavampi ja turvallisempi työpäivä.
STRETCH, JOLLA ON VAIKUTUSTA

Kaikissa L.Bradorin tuotevalikoiman stretch-housuissa
on käytetty venyviä Cordura-, Kevlar- ja Dyneema-materiaaleja. Ne ovat markkinoiden parhaat materiaalit, jotka
tarjoavat ylivoimaista käyttömukavuutta, liikkuvuutta
ja kestävyyttä. Jotta housut sopisivat eri ammatteihin ja
tarpeisiin, ne on jaettu kolmeen kategoriaan: Max,
Medium ja Light. Eri kategorioissa stretch-materiaaleja
ei ole sijoitettu satunnaisesti, vaan ne sijaitsevat polvissa,
haarakappaleessa, etumuksessa, takana ja pohkeissa.
Lyhyesti sanottuna – siellä, missä niistä on eniten hyötyä.
KEVYT MUTTA KESTÄVÄ

Tiedämme, että voi olla vaikeaa uskoa, että kevyt ja joustava
housumateriaali kestää myös kovia rasituksia työpäivän

aikana. Helppo tapa testata sitä on käyttää teräsharjaa.
Teemme sitä usein esitellessämme housujamme. Jos vedät
teräsharjaa edestakaisin kankaan päällä, huomaat, miten
suuri vaikutus todella hyvällä materiaalilla voi olla.
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L.BRADOR 1042PB / 6026P / 5008B / 760

42

1042PB
OMINAISUUDET JA EDUT

• Erinomainen kulutuksenkestävyys puolipanamakudotun puuvilla/polyesterin ansiosta.
• Etumus, polvien etu- ja takaosa sekä pohje
liikkeitä myötäävää, mukavaa ja ilmavaa
joustokangasta.
• Joustavan materiaalin ja kapean leikkauksen
ansiosta housut ovat kapeammat, jolloin
polvisuojat pysyvät oikealla kohdalla.
• Muotoillut polvet takaavat hyvän
istuvuuden ja riittävästi tilaa.
• Joustokevlarilla vahvistetut polvisuojataskut
lisäävät liikkuvuutta ja kestävyyttä.
• Hieman kaventuva lahkeensuu auttaa
pitämään housut paikoillaan.
• 5 cm:n jatkovara.
• Uuden leikkauksen, mallin ja vyötärörakenteen ansiosta housut pysyvät kohdallaan myös
pitkäkestoisen polvityöskentelyn aikana.
• Suuremmat vahvistetut riipputaskut.
• Reisien sisäpuolen ilmanvaihtoaukkoja
säädellään vetoketjulla, jota peittää
sisäpuolella verkkokangas.
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MATERIAALI JA GRAMMAPAINO

65 % polyesteri, 35 % puuvilla. 325 g/m².
KOKO

44-60, D84-D120

Housut, joissa viihdyt.
Tummansininen Harmaa

Vihreä

Musta

Khaki

Tämä housumalli on kehitetty 1052PB:n pohjalta.
Se on hieman yksinkertaisempi, mutta sekä laatu että
istuvuus ovat samat. Stretch-materiaalia on käytetty
hieman säästeliäämmin ja takataskut ovat perinteistä,
päälleommeltua mallia.

1042PB-W
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104PB

OMINAISUUDET JA EDUT

OMINAISUUDET JA EDUT

• Naisten housut erittäin kestävää puolipanamakudottua
puuvilla/polyesteriä.
• Etumus, polvien etu- ja takaosa sekä pohje liikkeitä
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.

• Erinomainen kulutuksenkestävyys puolipanamakudotun
puuvilla/polyesterin ansiosta.
• 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.

MATERIAALI JA GRAMMAPAINO

MATERIAALI JA GRAMMAPAINO

65 % polyesteri, 35 % puuvilla. 325 g/m².

65 % polyesteri, 35 % puuvilla. 325 g/m².

KOKO

KOKO

34-48

44-60, D84-D120

125PB

OMINAISUUDET JA EDUT

• Erinomainen kulutuksenkestävyys puolipanamakudotun puuvilla/polyesterin ansiosta.
• Etumus sekä polvien etuosa ovat hyvin myötäävää, mukavaa ja ilmavaa joustokangasta.
• Joustavan materiaalin ja kapean leikkauksen
ansiosta housut ovat kapeammat, jolloin polvisuojat pysyvät oikealla kohdalla.
• Muotoillut polvet takaavat hyvän
istuvuuden ja riittävästi tilaa.

• Joustokevlarilla vahvistetut polvisuojataskut
lisäävät liikkuvuutta ja kestävyyttä.
• Vahvistetut riipputaskut.
MATERIAALI JA GRAMMAPAINO

65 % polyesteri, 35 % puuvilla. 325 g/m².
KOKO

44-60

0502-Y-sarja.
Maalarit ja muurarit käyttävät valkoisia työvaatteita sekä perinnesyistä että käytännöllisyyden
vuoksi. Sen sijaan istuvuudesta ja joustavuudesta
puhutaan vähemmän, mikä on vähän outoa, koska
molemmissa ammateissa tarvitaan tilaa liikkumiselle. L.Bradorin maalarinhoususarja – täyspitkät
housut, piraattihousut ja shortsit samasta mallista
– hoitaa homman: useiden joustavien osioiden
ja ohuen perusmateriaalin ansiosta housut ovat
keveät, viileät ja käytännölliset.

1045PB
OMINAISUUDET JA EDUT

• Kevyt ja kulutusta kestävä materiaali (joustaa 4 suuntaan) edessä.
• Parempi liikkuvuus.
• Erittäin mukava malli.
MATERIAALI JA GRAMMAPAINO

65 % polyesteri, 35 % puuvilla. 260 g/m².
KOKO

46-60
45

1043PB
OMINAISUUDET JA EDUT

• Erinomainen kulutuksenkestävyys
puolipanamakudotun puuvilla/polyesterin ansiosta
• Etumus, polvien etu- ja takaosa sekä pohje liikkeitä
myötäilevää, mukavaa ja ilmavaa joustokangasta.
• Joustavan materiaalin ja kapean leikkauksen ansiosta
housut ovat kapeammat, jolloin polvisuojat pysyvät
oikealla kohdalla.
• Joustokevlarilla vahvistetut polvisuojataskut lisäävät
liikkuvuutta ja kestävyyttä.
• Reisien sisäpuolen ilmanvaihtoaukkoja säädellään
vetoketjulla, jota peittää sisäpuolella verkkokangas.
MATERIAALI JA GRAMMAPAINO

65 % polyesteri, 35 % puuvilla. 260 g/m².
KOKO

C44-C60, D84-D120

1044PB
OMINAISUUDET JA EDUT

• Kevyt ja kulutusta kestävä materiaali (joustaa
4 suuntaan) edessä.
• Parempi liikkuvuus.
• Erittäin mukava malli.
MATERIAALI JA GRAMMAPAINO

65 % polyesteri, 35 % puuvilla. 260 g/m².
KOKO

46-60

117PB
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188PB

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 ja 204PB.
• 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,
204PB ja 225PB.
• Heijastimet hengittävät ja myötäävät hyvin, ja ne
joustavat jonkin verran. Hyvän kulutuskestävyyden
ansiosta ne sietävät myös pesua paremmin.

MATERIAALI JA GRAMMAPAINO

MATERIAALI JA GRAMMAPAINO

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

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

HYVÄKSYNTÄ

HYVÄKSYNTÄ

EN ISO 20471, luokka 2

EN ISO 20471, luokka 1

KOKO

KOKO

44-60, D96-D116

44-60, D84-D120

L.BRADOR 117PB / 416P
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L.BRADOR 1842 PB / 6001PS / 5008B / 768
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1842PB
OMINAISUUDET JA EDUT

• Takaosa, etumus ja polvien takaosa sekä
haarakappale ovat erittäin hyvän liikkuvuuden
tarjoavaa, mukavaa ja ilmavaa joustokangasta.
• Joustavan materiaalin ja linjakkaan leikkauksen
ansiosta lahkeet ovat kapeammat.
• Muotoillut polvet takaavat hyvän
istuvuuden ja riittävästi tilaa.
• 5 cm:n jatkovara.
MATERIAALI JA GRAMMAPAINO

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

44-60, D84-D120
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Moinitoimihousut.
Ohuet, kevyet ja käytännölliset housut huoltoalalle ja
muihin liikkuviin töihin. Jos tarvitset todella mukavat ja
monitoimihousut – joissa on juuri oikeat taskut, juuri oikeilla
paikoilla – valitse tämä malli. Laadukkaiden materiaalien
ja todella hyvin istuvan leikkauksen ansiosta 1842PB-housut
palvelevat sinua pitkään.

1842PB-W
50

1852PB

OMINAISUUDET JA EDUT

OMINAISUUDET JA EDUT

• Naisille suunnitellut strech-housut.
• Takaosa, etumus ja polvien takaosa sekä haarakappale
ovat erittäin hyvän liikkuvuuden tarjoavaa, mukavaa ja
ilmavaa joustokangasta.
• Joustavan materiaalin ja linjakkaan leikkauksen ansiosta
lahkeet ovat kapeammat.
• Muotoillut polvet takaavat hyvän istuvuuden
ja riittävästi tilaa.
• 5 cm:n jatkovara.

• Ohut polyesteri/puuvillahousu, joka kestää
kovaa käyttöä.
• Hyväksytty standardin EN ISO 20471,
luokka 1, mukaan.
• Suuret joustovyöhykkeet mahdollistavat ainutlaatuisen
liikkuvuuden ja mukavuuden.
• Muotoillut polvet parantavat istuvuutta ja joustoa.
• Kestävät 3M-heijastimet myötäävät hyvin ja
joustavat jonkin verran.

MATERIAALI JA GRAMMAPAINO

KOKO

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

46-60, D92-D104

KOKO

34-48

TÄYDELLINEN
VALINTA
MAALAREILLE

1101PB

1100PB

OMINAISUUDET JA EDUT

OMINAISUUDET JA EDUT

• Housut kuuluvat No-Scratch-tuotesarjaan, jossa
metalliosat on peitetty ja suojattu hyvin, joten arat
pinnat ovat suojassa naarmuilta.
• Takaosa, etumus ja polvien takaosa sekä haarakappale
ovat erittäin hyvän liikkuvuuden tarjoavaa, mukavaa ja
ilmavaa joustokangasta.
• Joustavan materiaalin ja linjakkaan leikkauksen ansiosta
lahkeet ovat kapeammat.
• Muotoillut polvet parantavat istuvuutta ja joustoa.
• Riipputaskut ja polvitaskut on vahvistettu Corduralla.
• Irrotettavat tarviketaskut.
• 5 cm:n jatkovara.

• Housut kuuluvat No-Scratch-tuotesarjaan, jossa
arkojen työpintojen naarmuuntuminen on estetty suojaamalla vaatteen metalliosat huolellisesti.
• Takaosassa, etumuksessa ja polvien takaosassa sekä haarakappaleessa on erinomaisen liikkuvuuden tarjoavaa,
mukavaa ja ilmavaa stretchiä.
• Joustavan materiaalin ja linjakkaan leikkauksen ansiosta
lahkeet ovat kapeammat.
• Muotoiltu polviosa parantaa istuvuutta ja joustoa.
• Riipputaskut ja polvitaskut on vahvistettu Corduralla.
• Irrotettavat tarviketaskut.
• 5 cm:n jatkovara.

MATERIAALI JA GRAMMAPAINO

MATERIAALI JA GRAMMAPAINO

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

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

HYVÄKSYNTÄ

HYVÄKSYNNÄT

EN ISO 20471, luokka 2

EN ISO 20471, luokka 1

KOKO

KOOT

C44-C60, D84-D120

C44-C60, D84-D120
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EI NAARMUTA
MAALIPINTAA.
Työvaatteet saattavat naarmuttaa
esimerkiksi autojen tai maalattujen
teollisuustuotteiden pintaa. L.Bradorin
No-Scratch-housut poistavat sen riskin.
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Piilotetut metalliosat ovat L.Bradorin No-Scratch-housujen
ominaispiirre. Ne eliminoivat naarmuuntumisen riskin
ja tuotevalikoima on kehitetty erityisesti ammatteihin,
joissa käsitellään usein arkoja tuotteita ja materiaaleja.
Autokorjaamot, entisöintiyritykset ja puusepänverstaat ovat
esimerkkejä alueista, joilla No-Scratch helpottaa työntekoa.
Housut on valmistettu kevyemmästä materiaalista, minkä

ansiosta ne soveltuvat erityisen hyvin sisätöihin ja
Cordura -strech-materiaali oikeissa paikoissa mahdollistaa
myös liikkuvuuden ja hyvän käyttömukavuuden.

NO-SCRATCH-HOUSUISTA ON OLEMASSA NELJÄ MALLIA:

1843PB, 1400PB, 1844PB, 1845PB, 1101PB ja 1100PB.

JOUSTAVA LAHJEPITUUS
KAIKISSA HOUSUISSA
Olethan huomannut, että kaikkien housujemme
lahkeita voi pidentää kokonaista 5 cm? Kyllä, jotta
housut sopisivat meille kaikille, niiden lahkeiden pituus
on säädettävä ja pidentämiseksi sinun tarvitsee vain
ratkoa sauma ja kääntää lahje alas. Pidentämistä varten
käytettävissäsi on tämä erinomainen työkalu:

RATKOJA 899

OMINAISUUDET JA EDUT

• Muovista ja metallista valmistettu ratkoja.
Tuotenro

Väri

443304070

Musta

NO-SCRATCH
UUSI VÄRI

1843PB

1844PB

OMINAISUUDET JA EDUT

OMINAISUUDET JA EDUT

• Metalliosat on peitetty ja suojattu hyvin, joten arat
pinnat ovat suojassa naarmuilta.
• Takaosa, etumus ja polvien takaosa sekä haarakappale
ovat erittäin hyvän liikkuvuuden tarjoavaa, mukavaa ja
ilmavaa joustokangasta.
• Joustavan materiaalin ja linjakkaan leikkauksen ansiosta
housut ovat kapeammat.
• Muotoillut polvet parantavat istuvuutta ja joustoa.
• Riipputaskut ja polvitaskut on vahvistettu Corduralla.
• Irrotettavat tarviketaskut.
• 5 cm:n jatkovara.

• Metalliosat on peitetty ja suojattu hyvin, joten arat
pinnat ovat suojassa naarmuilta.
• Takaosa, etumus ja polvien takaosa sekä haarakappale
ovat erittäin hyvän liikkuvuuden tarjoavaa, mukavaa ja
ilmavaa joustokangasta.
• Riipputaskut on vahvistettu Corduralla.
• Irrotettavat tarviketaskut.

MATERIAALI JA GRAMMAPAINO

44-60

MATERIAALI JA GRAMMAPAINO

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

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

44-60, D96-D116

1845PB

OMINAISUUDET JA EDUT

MATERIAALI JA GRAMMAPAINO

• Metalliosat on peitetty ja suojattu hyvin, joten
arat pinnat ovat suojassa naarmuilta.
• Takaosa, etumus ja polvien takaosa sekä
haarakappale ovat erittäin hyvän liikkuvuuden
tarjoavaa, mukavaa ja ilmavaa joustokangasta.
• Joustavan materiaalin ja linjakkaan leikkauksen
ansiosta lahkeet ovat kapeammat.
• Taivutetut polvet parantavat istuvuutta
ja joustoa.
• 5 cm:n jatkovara

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

44-60, D84-D120
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X-GAMES
-KISOISTA
KLÄPPENIIN
Tarjoamme vaatteita, joilta on lupa vaatia paljon. Siksi testaamme ne
aina ääriolosuhteissa, sellaisten ihmisten avulla, jotka vaativat niiltä
äärimmäisen paljon. Lumilautailija Sven Thorngren on eräs heistä. Hän
on Ruotsin lumilautajoukkueen selkäranka ja monen kansainvälisen kisan
voittaja; palkintokaapissa on komeat muistot esimerkiksi X-Games- ja Air
& Style -kilpailuista. Hän on siis ammattilainen, joka tarvitsee äärimmäistä
liikkuvuutta tavoitteittensa saavuttamiseksi. Sven toteutti jokin aika sitten
unelmansa ja hankki Kläppenin hiihtokeskuksen, jota hän nyt kunnostaa
ja uusii. Kävimme auttamassa häntä uuden minirampin rakentamisessa,
ja samalla pistimme suosittujen L.Brador 1052-PB -housujen liikkuvuuden
äärimmäiseen testiin. Käy osoitteessa www.lbrador.com katsomassa Svenin
taidonnäytteitä rampilla ja tarkista samalla, kuinka housumme pärjäsivät!

SVEN THORNGREN:

Sven lähti kotoa 15-vuotiaana
Malungissa sijaitsevaan lumilautailulukioon, ja samalla alkoi
hänen uransa ammattilautailijana.
Vuonna 2013 hän voitti arvostetun
Air & Style -kilpailun Kiinassa, ja
viikon kuluttua napsahti toinen sija
Dew Tour -kisassa Yhdysvalloissa.
Vuoden 2017 X-Games-voitto nosti
hänet lopullisesti lumilautailun
todellisten supertähtien joukkoon.
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Tehtävämme on huolehtia työpäiviesi sujuvuudesta. Tuotteidemme
lähtökohtana on työsi asettamat vaatimukset liikkumiselle. Teemme valtavasti
töitä liittyen tuotteiden käyttömukavuuteen, älykkäisiin ominaisuuksiin ja
oikeiden materiaalien valintaan. Kysyttäessä, mikä työssämme on kaikkein
tärkeintä, vastaus on helppo. Tietysti turvallisuus. Haluamme, että voit tuntea
olosi varmaksi työskennellessäsi, ja että tapaturmien riski on mahdollisimman
vähäinen. Tästä syystä Hi-Vis-vaatteemme ovat ehdottoman laadukkaita.
Olemme nyt käyneet valikoimamme läpi ja tehneet sopivien tuotteiden
löytämisen sinulle ja työtovereillesi entistä helpommaksi.
Hi-Vis by L.Brador

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.

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.
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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
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3M-heijastin 50 m

3M-heijastin 100 m

HI-VIS PREMIUM

430P
OMINAISUUDET JA EDUT

UUTUUS!
NAISTEN MALLI
430P-W
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• 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
Sopii talvihousuihin 189P. Lue tuotteesta lisää
sesongin avainvaatteiden kohdalta.

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.

REFLECTIVE
PARTNER:

HI-VIS PREMIUM

210P
OMINAISUUDET JA EDUT

• 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

100 % polyesteria. 3M-heijastimet.
HYVÄKSYNTÄ

EN 20471, luokka 3, EN 342.
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KOKO

XS-5XL
Sopii talvihousuihin 189P. Lue tuotteesta lisää
sesongin avainvaatteiden kohdalta.

Lyhyesti toimiva.
REFLECTIVE
PARTNER:

Tämä takki on suunniteltu ja valmistettu käyttäjien tarpeiden ja
toiveiden perusteella. Lisäksi siihen on yhdistetty tarkkaan
valittuja osia suosituista malleistamme. Takissa yhdistyvät siis
tärkeät ominaisuudet niin käyttäjien mielipiteiden kuin olemassa
olevien tuotteidemme pohjalta. Suunnittelun lähtökohtana olivat
suositut takkimallimme 206P ja 430P. Onnistuimme mielestämme
toteuttamaan optimaalisen yhdistelmän, koska lopputuloksena
on lämmin ja todella kestävä takki, joka suojaa niin tuulelta kuin
kylmyydeltä, ja jossa näyt hyvin surkeallakin säällä.

HI-VIS PREMIUM

906P HI-VIS
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.
MATERIAALI JA GRAMMAPAINO

100 % Polyesteriä, 200 g/m²
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HYVÄKSYNTÄ

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

XS-3XL
REFLECTIVE
PARTNER:

Varaudu säähän.
Joinakin päivinä sataa, toisina on kylmää ja tuulista.
Sään vaihtelut vaativat muunneltavia tuotteita, jotka toimivat
eri olosuhteissa helposti alempia kerroksia vaihtamalla.
Kuorikerroksena 906P Hi-Vis on uskomattoman hyvä kaveri.
Se sopii pohjoismaiseen ilmastoon, istuu täydellisesti ja on
toiminnallinen.

HI-VIS PREMIUM

409P

909P

OMINAISUUDET JA EDUT

OMINAISUUDET JA EDUT

• 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.

• 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

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

HYVÄKSYNTÄ

EN ISO 20471, luokka 3

EN ISO 20471 luokka 1. EN 343 luokka 3 3

KOOT

KOKO

XS-3XL

XS-3XL

REFLECTIVE
PARTNER:

REFLECTIVE
PARTNER:
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HI-VIS PREMIUM

2003P
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.
MATERIAALI JA GRAMMAPAINO

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

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

XS-3XL

Antaa tuulla.
2003P on erinomainen yleistakki silloin,
kun haluat suojautua tuulelta ja kosteudelta todella mukavasti.
Pehmeän, hengittävän ja neljään suuntaan joustavan softshellkankaan ansiosta takissa jaksaa liikkua kevyesti ja mukavasti koko
päivän. Fleece- tai collegepuseroon yhdistettynä 2003P tarjoaa
luotettavan suojan myös kylmemmissä olosuhteissa.

HI-VIS PREMIUM

UUSI VÄRI

117PB

UUSI VÄRI

188PB

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 ja 204PB.
• 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,
204PB ja 225PB.
• Heijastimet hengittävät ja myötäävät hyvin, ja ne
joustavat jonkin verran. Hyvän kulutuskestävyyden
ansiosta ne sietävät myös pesua paremmin.

MATERIAALI JA GRAMMAPAINO

MATERIAALI JA GRAMMAPAINO

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

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

HYVÄKSYNTÄ

HYVÄKSYNTÄ

EN ISO 20471, luokka 2

EN ISO 20471, luokka 1

KOKO

KOKO

44-60, D96-D116

44-60, D84-D120
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L.BRADOR 416P-W 185PB
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HI-VIS PREMIUM

UUTUUS!

1101PB

UUTUUS!

1100PB

OMINAISUUDET JA EDUT

OMINAISUUDET JA EDUT

• Housut kuuluvat No-Scratch-tuotesarjaan, jossa
metalliosat on peitetty ja suojattu hyvin, joten arat
pinnat ovat suojassa naarmuilta.
• Takaosa, etumus ja polvien takaosa sekä haarakappale
ovat erittäin hyvän liikkuvuuden tarjoavaa, mukavaa ja
ilmavaa joustokangasta.
• Joustavan materiaalin ja linjakkaan leikkauksen ansiosta
lahkeet ovat kapeammat.
• Muotoillut polvet parantavat istuvuutta ja joustoa.
• Riipputaskut ja polvitaskut on vahvistettu Corduralla.
• Irrotettavat tarviketaskut.
• 5 cm:n jatkovara.

• Housut kuuluvat No-Scratch-tuotesarjaan, jossa
metalliosat on peitetty ja suojattu hyvin, joten arat
pinnat ovat suojassa naarmuilta.
• Takaosa, etumus ja polvien takaosa sekä haarakappale
ovat erittäin hyvän liikkuvuuden tarjoavaa, mukavaa ja
ilmavaa joustokangasta.
• Joustavan materiaalin ja linjakkaan leikkauksen ansiosta
lahkeet ovat kapeammat.
• Muotoillut polvet parantavat istuvuutta ja joustoa.
• Riipputaskut ja polvitaskut on vahvistettu Corduralla.
• Irrotettavat tarviketaskut.
• 5 cm:n jatkovara.

MATERIAALI JA GRAMMAPAINO

MATERIAALI JA GRAMMAPAINO

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

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

HYVÄKSYNTÄ

HYVÄKSYNTÄ

EN ISO 20471, luokka 2

EN ISO 20471, luokka 1

KOKO

KOKO

C44-C60, D84-D120

C44-C60, D84-D120

67

HI-VIS PREMIUM

185PB
OMINAISUUDET JA EDUT

• Erinomainen kulutuksenkestävyys
puolipanamakudotun polyesteri/
puuvillamateriaalin 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.
• Vetoketjulla säädettävä ilmanvaihtoaukko
reiden sisäpuolella pitää olotilan viileänä.
• Muotoillut polvet takaavat hyvän
istuvuuden ja riittävästi tilaa.
• Joustokevlarilla vahvistetut polvisuojataskut
lisäävät liikkuvuutta ja kestävyyttä.
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KOKO

44-60, D84-D120
VAIHTOEHTOINEN TUOTE

127PB

Kun näyt, olet.
Kehitimme nämä housut yhteistyössä ammattikuljettajien kanssa,
päämääränämme kuljettajien työympäristön parantaminen.
Mukana on muun muassa kestävää puolipanamakudosta olevaa
polyesteri-puuvillaa, 7 millimetriä paksu pehmuste polvissa ja
säädettävä tuuletus reiden sisäpuolella mahdollistavat erittäin
hyvän käyttömukavuuden. Lisäksi vahvistetut stretch
kevlar-polvitaskut takaavat sekä hyvän liikkuvuuden että
erinomaisen kulumisenkeston.

REFLECTIVE
PARTNER:

HI-VIS PREMIUM

1852PB
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.
KOKO

46-60, D92-D104
VAIHTOEHTOINEN TUOTE

127PB
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Nopeammin
ja joustavammin,
koko työpäivä.

REFLECTIVE
PARTNER:

Tämä housumalli on kehitetty töihin, joissa liikutaan todella,
todella nopeasti – kahdeksankymppiäkään ei ole mitenkään harvinaista.
Se on suunniteltu erityisesti ajatellen kuorma-autojen, kaivinkoneiden
ja muiden työkoneiden kuljettajia. Malli on ohut, viileä, kevyt ja
liikkuva. Se sopii erinomaisesti huoltoalalle ja kuljetustehtäviin.

HI-VIS PREMIUM

1400PB
OMINAISUUDET JA EDUT

• 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.
HYVÄKSYNTÄ

EN ISO 20471, luokka 1, koot C44-C46.
EN ISO 20471 luokka 2, koot C48->
KOKO
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C44-C60

Viileä joustavuus
– täydellinen kokonaisuus.
Kevyet, joustavat ja viileät – 1400PB on shortsiversio
1843PB-housuistamme ja se tarjoaa todella hyvän istuvuuden
ja tarkoin harkittuja materiaalivalintoja. Kokonaisuutta
täydentävät älykkäät yksityiskohdat kuten irrotettavat
tarviketaskut sekä peitetyt metalliosat, jotka poistavat arkojen
pintojen ja tuotteiden naarmuuntumisen riskin.

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
VAIHTOEHTOINEN TUOTE

4002P

VAIHTOEHTOINEN TUOTE

4003P
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411P
OMINAISUUDET JA EDUT

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

XS-5XL
VAIHTOEHTOINEN TUOTE

4006P

HI-VIS PREMIUM

419P

416P

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
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697P

4162P

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.
• Alaosan mustat osat kestävät likaa paremmin.

KOKO

KOKO

XS-5XL

XS-3XL

VAIHTOEHTOINEN TUOTE

VAIHTOEHTOINEN TUOTE

4172P

4171P
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CAN WE HAVE
YOUR ATTENTION,
PLEASE?
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.
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HI-VIS STANDARD

425PB
76

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

REFLECTIVE
PARTNER:

REFLECTIVE
PARTNER:

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

REFLECTIVE
PARTNER:

REFLECTIVE
PARTNER:
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HI-VIS STANDARD

160PB
78

128PB

OMINAISUUDET JA EDUT

OMINAISUUDET JA EDUT

•
•
•
•

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

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

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

MATERIAALI JA GRAMMAPAINO

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

HYVÄKSYNTÄ

EN ISO 20471, luokka 1

HYVÄKSYNTÄ

EN ISO 20471, luokka 2

KOKO

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

KOKO

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

REFLECTIVE
PARTNER:

REFLECTIVE
PARTNER:

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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HI-VIS STANDARD

4171P

80

4172P

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

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

L.BRADOR 906P / 188PB
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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
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80% polyesteri, 20% puuvilla. 3M-heijastin. 310 g/m².
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

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
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STAY
ACTIVE.
STAY
WARM.

Oikea pukeutuminen on työssä yhtä tärkeää
kuin oikeiden työkalujen ja välineiden valitseminen. Kaikkein tärkeimmässä asemassa
ovat lähimpänä ihoa olevat vaatteet: sukat ja
kerrasto. Ne eivät saa useinkaan saa tarvitsemaansa huomiota, vaikka itse asiassa niillä on
lähes ratkaiseva tehtävä työpäivän sujumisessa.

Kerrastolla ja sukilla on muutamia hyvin tärkeitä
tehtäviä. Niiden tulee pitää sinut sopivan lämpimänä
ja siirtää kosteutta pois iholta.
Valikoimassa on useita vaihtoehtoja, jotka täyttävät
juuri nämä vaatimukset. Ne toimivat parhaiten juuri
oikeanlaisessa lämpötilassa ja työtehtävissä. Jotta sopivien
tuotteiden valitseminen olisi helppoa, olemme jakaneet
sukat ja kerrastot neljään ryhmään tai tasoon.
Kaikki mallit ja vaihtoehdot ovat yhtä laadukkaita ja
tarkkaan valituista materiaaleista valmistettuja, mutta
niiden lämpimyys ja kosteudensiirtokyky ovat erilaiset –
viileästä ja tehokkaasti kosteutta siirtävästä yhdistelmästä
todella lämpimään ja mukavaan, rajoitetusti kosteutta
siirtävään malliin.
Mallin valinta riippuu työn luonteesta, kehon omasta
lämmöstä, vuodenajasta, työssä liikkumisen määrästä ja
siitä, teetkö töitä sisällä vai ulkona.

ACTIVE

Optimaalinen kosteudensiirto
hyvin aktiiviseen työskentelyyn

TÄMÄN SARJAN MALLIT
SUKAT: 757U | 746C, KERRASTOT: 731P | 732P | 733P

ACTIVE +

Optimaalinen kosteudensiirto
ja sopivasti lämpöä hyvin aktiiviseen
työskentelyyn

TÄMÄN SARJAN MALLIT
SUKAT: 754UB | 750U, KERRASTOT: 730P
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WARM

Lämmittävät ominaisuudet
ja hyvä kosteudensiirtokyky
viileisiin olosuhteisiin

TÄMÄN SARJAN MALLIT
SUKAT: 741U | 742U
KERRASTOT: 712UP | 716UP | 717UP 718UP | 705FR | 706FR | 709FR | 713FR

WARM +
TÄMÄN SARJAN MALLIT
SUKAT: 760UA

Erittäin lämmin ja kosteutta sopivasti
siirtävä malli kylmiin olosuhteisiin

ACTIVE

746C

757U

OMINAISUUDET JA EDUT

OMINAISUUDET JA EDUT

• CoolMax parhaaseen kosteudensiirtoon.
• Ohut laatu käytettäväksi sisäsukkana
tai yksinään lämpiminä päivinä.
• Resorikanavat ja ylimääräiset ilmakanavat tarjoavat
parasta mukavuutta ja istuvuutta.

• Hyvä kosteudensiirto pitää jalat kuivina.
• Ohut laatu käytettäväksi sisäsukkana
tai yksinään lämpiminä päivinä.
• Merinovilla antaa mukavuutta ja tuntuu miellyttävältä.
• Saumaton varvasosa antaa hyvän istuvuuden ja tunteen.

MATERIAALI JA GRAMMAPAINO

MATERIAALI JA GRAMMAPAINO

80 % CoolMaxia, 17 % polyamidia, 3 % Elastaania

60 % villaa, 35 % polyamidia, 5 % elastaania

KOKO

KOKO

36/39 - 44/47

36/39 - 44/47

ACTIVE +
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750U

754UB

OMINAISUUDET JA EDUT

OMINAISUUDET JA EDUT

• Polyamidivahvistus lisää kulumiskestävyyttä.
• Pohjan villafroteella on pehmentävä ja iskuja
vaimentava vaikutus.
• Villa lämmittää ja eristää.
• Tekninen kudos, jossa on ilmakanavat ja ylimääräinen
resori parhaan istuvuuden takaamiseksi.

• Pohjan villafrotee antaa erityistä pehmeyttä
ja vaimentaa iskuja.
• Jalkaterän päällysosa ja varsi ovat erittäin
kestävää puuvillaa.
• Villan ja puuvillan sekoitus lämmittää ja eristää.
• Tekninen kudos joustovyöhykkein takaa
parhaan istuvuuden.

MATERIAALI JA GRAMMAPAINO

49 % villaa, 25 % akryyliä, 23 % polyamidia,
3 % elastaania

MATERIAALI JA GRAMMAPAINO

45 % villaa, 35 % puuvillaa, 17 % polyamidia,
3 % elastaania

KOKO

36/39 - 44/47

KOKO

36/39 - 44/47

WARM

741U

742U

OMINAISUUDET JA EDUT

OMINAISUUDET JA EDUT

• Hienoin villamme pitää lämpimänä
kylmimpinäkin päivinä.
• Huovutettu pohja kestää erittäin hyvin
kulmista ja lämmittää.
• Koko sukan villafroteella on pehmentävä ja
iskuja vaimentava vaikutus.
• Elastaani, resorikanavat ja ylimääräiset ilmakanavat
tarjoavat parasta mukavuutta ja istuvuutta.

• Perinteisen nukkasukan päivitetty versio.
• Villa/akryyli paksuna kerroksena lämmittää.
• Lycra parantaa mukavuutta ja istuvuutta.

MATERIAALI JA GRAMMAPAINO

36/39 - 44/47

MATERIAALI JA GRAMMAPAINO

50 % villaa, 38 % akryyliä, 10 % polyamidia,
2 % elastaania
KOKO

70 % villaa, 27 % polyamidia, 3 % elastaania
KOKO
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36/39 - 44/47

WARM +

760UA
OMINAISUUDET JA EDUT

MATERIAALI JA GRAMMAPAINO

•
•
•
•

60 % villaa, 20 % akryyliä, 17 % polyamidia,
3 % elastaania

Villamateriaali lämmittää ja eristää.
Polyamidivahvistus lisää kulumiskestävyyttä.
Villafrotee sisäpuolella lisää mukavuutta.
Kudotut joustovyöhykkeet takaavat
parhaan istuvuuden.
• Pitkä varsi lisää lämmittävyyttä.

KOKO

36/39-44/47

SPORT

758B
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756BPL

OMINAISUUDET JA EDUT

OMINAISUUDET JA EDUT

• Hyvä yleissukka kaikentyyppisiin tehtäviin.
• V-neulos ja froteepohja takaavat parhaan mukavuuden.
• Uurreneulottu varsi. 2:n pakkaus

• Ohut lyhytvartinen sukka.
• Tekninen kudos joustovyöhykkein takaa
parhaan istuvuuden.
• Saumaton varvasosa tuo mukavan tunteen
ja kestää kauan.
• Toimitetaan 2 parin pakkauksessa, jossa
valkoiset ja mustat sukat.

MATERIAALI JA GRAMMAPAINO

80 % puuvillaa, 20 % polyamidia
KOKO

36/39 - 44/47

MATERIAALI JA GRAMMAPAINO

80 % villaa, 17 % polyamidia, 3 % elastaania
KOKO

36/39 - 44/47

Nimi

Tuotenro

LBR Sales Display Deluxe

444481185

LBR Top sign Baselayer

444481186

LBR 10 extra pegs

444481187

LBR Top Sign Sock

447000500
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SALES
DISPLAY DELUXE
Esittelyteline, jossa toisella puolella paikka
alusvaatteille ja toisella puolella sukille.

ACTIVE

732P
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733P

OMINAISUUDET JA EDUT

OMINAISUUDET JA EDUT

• Joustava ja ihoa myötäilevä asu varmistaa liikkuvuuden
ja tuntuu mukavalta.
• Hyvä ilmanvaihto pitää ihon kuivana.
• Optimoidut saumattomat neulealueet auttavat
jakamaan kehonlämpötilan tehokkaasti.
• Nopeasti kuivuva.

• Joustava ja ihoa myötäilevä asu varmistaa liikkuvuuden
ja tuntuu mukavalta.
• Hyvä ilmanvaihto pitää ihon kuivana.
• Optimoidut saumattomat neulealueet auttavat
jakamaan kehonlämpötilan tehokkaasti.
• Nopeasti kuivuva.

MATERIAALI JA GRAMMAPAINO

MATERIAALI JA GRAMMAPAINO

71 % polyesteri, 21 % polyamidi, 8 % elastaani.

71 % polyesteri, 21 % polyamidi, 8 % elastaani.

KOKO

KOKO

XS-3XL

XS-3XL

731P

OMINAISUUDET JA EDUT

KOKO

• Joustava ja ihoa myötäilevä asu varmistaa
liikkuvuuden ja tuntuu mukavalta.
• Hyvä ilmanvaihto pitää ihon kuivana.
• Optimoidut saumattomat neulealueet auttavat
jakamaan kehon lämpötilan tehokkaasti.
• Nopeasti kuivuva.

XS-3XL

MATERIAALI JA GRAMMAPAINO

71 % polyesteri, 21 % polyamidi, 8 % elastaani.

ACTIVE +

730P
OMINAISUUDET JA EDUT

• Kerrastossa on pyöreä pääntie ja
pitkät alushousut.
• Optimaalinen kosteudensiirto
ja sopivasti lämpöä
hyvin aktiiviseen työskentelyyn.
MATERIAALI JA GRAMMAPAINO

100 % polyesteri. 170 g/m².
KOKO

XS-5XL
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Hyvä fiilis koko päivän.
Mukava tunne alkaa aina läheltä ihoa. 730P on kerrasto,
joka tarjoaa erinomaisen yhdistelmän kosteudensiirtoa
ja lämpöä. Alusasu on Active+ -luokkaa ja sopii liikkuvaan ja
kehon lämpötilaa nostavaan työhön, jolloin kosteudensiirto
on tärkeää, mutta kerraston halutaan myös lämmittävän.

WARM

712UP

716UP

OMINAISUUDET JA EDUT

OMINAISUUDET JA EDUT

• Erittäin pehmeä ja miellyttävä merinovilla
lämmittää tehokkaasti.
• Sisäpuolen polyesteri siirtää kosteuden tehokkaasti.
• Vahvistetut polvet.

• Puolikorkea vetoketjullinen kaulus.
• Erittäin pehmeä ja miellyttävä merinovilla
lämmittää tehokkaasti.
• Sisäpuolen polyesteri siirtää kosteuden tehokkaasti.
• Vahvistetut kyynärpäät, peukaloaukot.

MATERIAALI JA GRAMMAPAINO

50 % merinovilla, 50 % polyesteri. 230 g/m².

MATERIAALI JA GRAMMAPAINO

50 % merinovilla, 50 % polyesteri. 230 g/m².
KOKO

XS-3XL

KOKO

XS-3XL
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717UP
OMINAISUUDET JA EDUT

• Erittäin pehmeä ja miellyttävä merinovilla
lämmittää tehokkaasti.
• Sisäpuolen polyesteri siirtää kosteuden tehokkaasti.
• Vahvistetut kyynärpäät, peukaloaukot.

718UP
OMINAISUUDET JA EDUT

• Alushaalari pitää ristiselän tehokkaasti lämpimänä.
• Erittäin pehmeä ja miellyttävä merinovilla
lämmittää tehokkaasti.
• Sisäpuolen polyesteri siirtää kosteuden tehokkaasti.
• Vahvistetut kyynärpäät ja polvet, peukaloaukot.
• Takana vetoketjullinen aukko.

MATERIAALI JA GRAMMAPAINO

50 % merinovilla, 50 % polyesteri. 230 g/m².

MATERIAALI JA GRAMMAPAINO

50 % merinovilla, 50 % polyesteri. 230 g/m².
KOKO

XS-3XL

KOKO

XS-3XL

WARM

705FR

706FR

OMINAISUUDET JA EDUT

OMINAISUUDET JA EDUT

• Vetoketjullinen poolopaita.
• Laadukasta merinovillaa,
luontaisesti syttymätön.
• Erittäin pehmeä ja miellyttävä.

• Laadukasta merinovillaa, luonnollisesti syttymätön.
• Erittäin pehmeä ja miellyttävä.
MATERIAALI JA GRAMMAPAINO

70 % merinovilla, 30 % modakryyli (Protex). 225 g/m².

MATERIAALI JA GRAMMAPAINO

70 % merinovilla, 30 % modakryyli (Protex). 225 g/m².

KOKO

XS-3XL

KOKO

XS-3XL
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709FR

713FR

OMINAISUUDET JA EDUT

OMINAISUUDET JA EDUT

• Laadukasta merinovillaa, luonnollisesti syttymätön.
• Erittäin pehmeä ja miellyttävä.

• Laadukasta merinovillaa, luonnollisesti syttymätön.
• Erittäin pehmeä ja miellyttävä.

MATERIAALI JA GRAMMAPAINO

MATERIAALI JA GRAMMAPAINO

70 % merinovilla, 30 % modakryyli (Protex). 225 g/m².

70 % merinovilla, 30 % modakryyli (Protex). 225 g/m².
KOKO

XS-3XL

L.BRADOR 2007P / 1052PB

KAUSITUOTTEET
94

Täältä löydät sesongin tärkeimmät
vaatteet. Ne pitävät sinut lämpimänä
ja turvassa alkukeväällä ja antavat
mukavamman työpäivän lämpötilan
noustessa kesää kohti.

PÄÄLLYSVAATTEET

2007P

2008P

OMINAISUUDET JA EDUT

OMINAISUUDET JA EDUT

• Lämmittävä kevyttakki.
• Vettä hylkivä ja tuulenpitävä.
• Takissa on kaksi erillistä kerrosta, joista
ulkokerroksen repeytymissuoja lisää kestävyyttä.
• Joustavat hihansuut ja helma.

• Lämmittävä kevytliivi.
• Vettä hylkivä ja tuulenpitävä.
• Liivissä on kaksi erillistä kerrosta, joista
ulkokerroksen repeytymissuoja lisää kestävyyttä.
• Joustavat hihansuut ja helma.

MATERIAALI JA GRAMMAPAINO

MATERIAALI JA GRAMMAPAINO

100 % polyesteriä, 75 g/m²

100 % polyesteriä, 75 g/m²

KOKO

KOKO

XS-3XL

XS-3XL
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2006P

2004P

OMINAISUUDET JA EDUT

OMINAISUUDET JA EDUT

• Käytännöllinen ja kevyt takki neljään suuntaan
joustavaa materiaalia.
• Vettä hylkivä ja tuulenpitävä.
• Joustavat hihansuut ja helma.
• Huppu, jossa kiristysnauha.

•
•
•
•

Pehmeä ja joustava softshelltakki
Vettähylkivä ja tuulenpitävä, silti hyvä hengittävyys
Pidennetty selkäkappale
Vuorimateriaali fleeceä ja verkkoneulosta eristää hyvin
ja on mukavan tuntuinen.

MATERIAALI JA GRAMMAPAINO

MATERIAALI JA GRAMMAPAINO

92 % polyesteriä, 8 % elastaania, 160 g/m²

88% polyesteri, 12% elastaani. 290 g/m².

KOKO

KOKO

XS-3XL

XS-3XL

PUSEROT

2005U-W/2005U
OMINAISUUDET JA EDUT

• Naiset: 2005U-W, Herra: 2005U
• Valmistettu Ruotsissa parhaasta
huovutetusta villasta.
• Erittäin mukava vaate, jonka nopeasti kuivuva
materiaali auttaa ylläpitämään lämmön
luonnollisen tasaisena.
• Villalla on ainutlaatuisia ominaisuuksia.
• Se lämmittää kosteana yhtä hyvin
kuin kuivana.
• Villa torjuu luontaisesti hajuja ja likaa, ja
monesti pesukertoja voi vähentää pelkällä
tuulettamisella.
MATERIAALI JA GRAMMAPAINO

100 % villaa
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KOKO

XS-2XL

Tämä villapusero on erityisen lähellä sydäntämme.
Hieno huovutetusta villasta valmistettu pusero on valmistettu
yhteistyössä perheyritys Ivanhoe of Swedenin kanssa, joka on
tehnyt villaneuleita jo 70 vuoden ajan. Materiaali on kokonaan
luonnonvillaa, jolla on useita poikkeuksellisia ominaisuuksia.
Ensinnäkin se pitää lämpötilan tasaisena ja mukavana, ja se on
ilmavaa eikä ime hajuja itseensä. Ja kaiken lisäksi villa puhdistuu
itsestään, kunhan sen tuuletuksesta huolehditaan, joten tämän
materiaalin kehityksessä luonto todella pistänyt parastaan.

L.BRADOR 2005U / 1052PB
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PUSEROT

6026P

6023PB

OMINAISUUDET JA EDUT

OMINAISUUDET JA EDUT

• Lämmin, perinteinen kuituturkistakki.
• Erinomainen pusero 2. tai 3. kerroksen
asuksi säästä riippuen.
• Peukaloaukot ja pidennetty selkäkappale.

•
•
•
•
•

Vahvaa puuvillapolyesteriä
Harjattu sisäpinta tuntuu mukavalta
Vetoketju helpottaa pukemista ja riisumista
Tukevat rannekkeet
Kohopainettu printtimerkki

MATERIAALI JA GRAMMAPAINO

100 % polyesteri, 420 g

MATERIAALI JA GRAMMAPAINO

80 % puuvilla/20 % polyesteri, 360 g.
KOKO

S-3XL

KOKO

XS-3XL
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6001PS

687P/687P-W

OMINAISUUDET JA EDUT

OMINAISUUDET JA EDUT

• Neljään suuntaan joustava materiaali takaa hyvän
istuvuuden ja myötäävyyden.
• Hengittää ja päästää kosteuden haihtumaan nopeasti.
• Pehmeä harjattu sisäpinta tuntuu mukavalta.
• Heijastin niskassa.
• Puolivetoketju.
• Erinomainen pusero 2. tai 3. kerroksen
asuksi säästä riippuen.

• Naiset: 687P-W, Herra: 687P
• Miellyttävän tuntuista fleecea.
• Säädettävä helma.

MATERIAALI JA GRAMMAPAINO

87 % polyesteri, 13 % spandex. 240 g/m².
KOKO

XS-3XL

MATERIAALI JA GRAMMAPAINO

100% polyesteri. 280 g/m².
KOKO

XS-5XL, XS-2XL

ASUSTEET

5012B

5013B

OMINAISUUDET JA EDUT

OMINAISUUDET JA EDUT

•
•
•
•

•
•
•
•

Lippalakki, suora lippa.
L.Brador-logo edessä.
Säädettävä koko.
One-size

Lippalakki, taivutettu lippa.
L.Brador-brodeeraus edessä.
Säädettävä koko.
One-size

MATERIAALI JA GRAMMAPAINO

MATERIAALI JA GRAMMAPAINO

97 % puuvillaa, 3 % elastaania

97 % puuvillaa, 3 % elastaania

KOKO

KOKO

One-size

One-size

505AE

537PE

OMINAISUUDET JA EDUT

OMINAISUUDET JA EDUT

• Yksinkertainen ribbikudottu pipo näkyvillä
olevalla etiketillä.

• Toiminnallinen pipo kaksinkertaisesta powerstretchistä.

MATERIAALI JA GRAMMAPAINO

85% polyesteri, 15% elastaani.

MATERIAALI JA GRAMMAPAINO

85% akryyli, 15% elastaani.
KOKO
KOKO

One-size

One-size
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ASUSTEET

577PG

5003P

OMINAISUUDET JA EDUT

OMINAISUUDET JA EDUT

• Elastinen vyö, jossa metallisolki.
• Pituus 120 cm, leveys 4 cm.

• Klassinen vyö, jossa karhea pinta.
• Pituus 120 cm, leveys 4 cm.

MATERIAALI JA GRAMMAPAINO

MATERIAALI JA GRAMMAPAINO

55 % Polypropyleeniä, 45 % kumia

80 % puuvillaa, 20 % polyesteriä

KOKO

KOKO

120 cm

120 cm

590L

528L
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OMINAISUUDET JA EDUT

OMINAISUUDET JA EDUT

•
•
•
•

•
•
•
•

Vahvaa, kasvisparkittua härännahkaa.
Solki mattaa nikkeliä.
Leveys 4 cm, pituus 130 cm, vyötärön mitta 110 cm.
Helppo lyhentää.

Vahvaa, kasvisparkittua härännahkaa.
Solki mattapintaista nikkeliä.
Leveys 4 cm, pituus 130 cm, vyötärön mitta 110 cm.
Helppo lyhentää.

KOKO

KOKO

One-size

One-size

ASUSTEET

509P

5005P

OMINAISUUDET JA EDUT

OMINAISUUDET JA EDUT

• Käytännöllinen monitoimipäähine
synteettistä materiaalia.
• Käytä myssynä, kaulaliinana tai ranteen
ympärillä hikinauhan tapaan.

• Henkilökortti on nykypäivän työmailla yhtä tärkeä
varuste kuin työkalut.
• Tämä henkilökortinpidin tarjoaa kolme kiinnitystapaa:
jojo, avainnauha ja klipsi. Valitse itsellesi sopivin.

MATERIAALI JA GRAMMAPAINO

90 % polyesteriä, 10 % elastaania
KOKO

One-size

540PP
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5004EVA

OMINAISUUDET JA EDUT

OMINAISUUDET JA EDUT

• Pidempi ja leveämpi malli, joka suojaa paremmin.
• Pehmeä ja mukava sisäpuoli ja kovempi ulkopinta,
joka mahdollistaa parhaan mahdollisen
kulutuksenkestävyyden ja paineentasauksen.
• Ainutlaatuisen muotoilun ansiosta suojus pysyy
paikallaan ja seuraa polven liikkeitä.
• Erinomaista ergonomiaa ja mukavuutta.

• Pehmeä ja mukava polvisuojus yleiseen käyttöön.
• Ainutlaatuisen muotoilun ansiosta suojus pysyy
paikallaan ja seuraa polven liikkeitä.
• Erinomaista ergonomiaa ja mukavuutta.
MATERIAALI JA GRAMMAPAINO

100 % EVA.

HYVÄKSYNTÄ

HYVÄKSYNTÄ

EN 14404, luokka 1, tyyppi 2.

EN 14404, luokka 1, tyyppi 2.

KOKO

KOKO

260X190 mm, paksuus 20 mm.

230X175 mm, paksuus 20 mm.

L.BRADOR 431P / 190P
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190P

189P

OMINAISUUDET JA EDUT

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

MATERIAALI JA GRAMMAPAINO

100 % polyesteria
HYVÄKSYNTÄ

EN342
KOKO

XS-3XL

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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GEAR UP
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OSALLISTU JA VOITA:
L.BRADOR GEAR UP
Nauti huippuluokan tyylistä ja suorituskyvystä –
työssä ja työmatkalla. Osallistu Gear Up -kisaamme:
voit voittaa vaativiin olosuhteisiin suunnitellut L.Brador
-työvaatteet sekä 1 kuukaudeksi käyttöön uuden
X-sarjan Mercedeksen.

LUE LISÄÄ JA OSALLISTU OSOITTEESSA
LBRADOR.COM/FI/GEARUP
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UUTUUDET
106

Tähän olemme keränneet uutuuksia työpäivääsi
ajatellen. Tärkeitä tuotteita, joille kaikille on yhteistä
tämä: ne helpottavat päivääsi ja istuvat hyvin, niissä
on älykkäitä ominaisuuksia ja suunnittelussa sekä
valmistuksessa on kiinnitetty huomiota sekä pieniin
että suuriin yksityiskohtiin.

UUTUUS!

UUTUUS!

2100P

2110P

OMINAISUUDET JA EDUT

OMINAISUUDET JA EDUT

• Lämmin vuori.
• 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.
• Tuulensuojassa, lähellä kehon lämpöä sijaitseva napoleontasku pidentää elektroniikan, esimerkiksi matkapuhelimen, käyttöaikaa kylmissä olosuhteissa.

• Lämmin vuori.
• Veden- ja tuulenpitävä malli teipatuin saumoin, hengittää
hyvin.
• Vartalonmyötäinen leikkaus.
• Kolminkertainen tuulilista suojaa vetoketjua kulumiselta ja
estää tuulen ja ennen kaikkea kosteuden pääsyn takin sisälle.
• Säädettävä vyötärö takaa hyvän istuvuuden.
• Fleecellä vuoratut taskut ja fleecepintainen kaulus, joka on
takaa korkeampi.
• Sopii kuosiltaan ja sävyltään 190P-talvihousujen kanssa.
• Tuulensuojassa, lähellä kehon lämpöä sijaitseva napoleontasku pidentää elektroniikan, esimerkiksi matkapuhelimen, käyttöaikaa kylmissä olosuhteissa.

MATERIAALI JA GRAMMAPAINO

100 % polyesteri, 250 g/m²

MATERIAALI JA GRAMMAPAINO

100 % polyesteri, 250 g/m²
HYVÄKSYNNÄT
HYVÄKSYNNÄT

EN 342:2017, EN 343:2003+ A1:2007, luokka 3,1

EN 342:2017, EN 343:2003+ A1:2007, luokka 3,1
KOOT
KOOT

XS-5XL
Sopii talvihousuihin 190P.
Lue niistä lisää sesongin avainvaatteiden kohdalta sivulta 103.

XS-5XL
Sopii talvihousuihin 190P.
Lue niistä lisää sesongin avainvaatteiden kohdalta sivulta 103.
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UUTUUS!

430P-W
108

UUTUUS!

419P-W

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.

•
•
•
•
•

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
HYVÄKSYNNÄT

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

MATERIAALI JA GRAMMAPAINO

KOOT

100 % polyesteri, 250 g/m²

XS-2XL

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

UUSI VÄRI

UUTUUS!

2003P

1843PB

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.

• Housut kuuluvat No-Scratch-tuotesarjaan, jossa
metalliosat on peitetty ja suojattu hyvin, joten arat
pinnat ovat suojassa naarmuilta.
• Takaosa, etumus ja polvien takaosa sekä haarakappale
ovat erittäin hyvän liikkuvuuden tarjoavaa, mukavaa ja
ilmavaa joustokangasta.
• Joustavan materiaalin ja linjakkaan leikkauksen ansiosta
housut ovat kapeammat.
• Muotoillut polvet parantavat istuvuutta ja joustoa.
• Riipputaskut ja polvitaskut on vahvistettu Corduralla.
• Irrotettavat tarviketaskut.
• 5 cm:n jatkovara.

MATERIAALI JA GRAMMAPAINO

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

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

MATERIAALI JA GRAMMAPAINO

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

KOKO

KOKO

XS-3XL

C44-C60, D84-D120
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UUTUUS!

2201PVC
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UUTUUS!

1201PVC

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 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.
• Vahva materiaali on notkeaa ja 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

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

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
KOOT

S-3XL

UUTUUS!

2200PVC

UUTUUS!

1200PVC

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 materiaali on notkeaa ja joustaa miellyttävästi
tarjoten ylivoimaista käyttömukavuutta.
• 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.
• Irrotettava ja säädettävä huppu.
• Pituus 90 cm (koossa L).
• Sopii sadehousuihin 1200PVC.

• Korkealaatuiset sadehousut pohjoismaisiin sääolosuhteisiin.
• PVC ja polyuretaanilla pinnoitettu polyesterijersey
pitävät olon kuivana.
• Vahva materiaali on notkeaa ja joustaa miellyttävästi
tarjoten ylivoimaista käyttömukavuutta.
• Joustava vyötärö ja irrotettavat olkaimet.
• Painonapeilla säädettävät lahkeensuut.
• Sopii sadetakkiin 2200PVC.

MATERIAALI JA GRAMMAPAINO

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

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

S-3XL

MATERIAALI JA GRAMMAPAINO

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

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

S-3XL
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UUTUUS!

2210PU
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UUTUUS!

2211PU

OMINAISUUDET JA EDUT

OMINAISUUDET JA EDUT

• 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.

• 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.

MATERIAALI JA GRAMMAPAINO

MATERIAALI JA GRAMMAPAINO

65 % polyesteri, 35 % PU, 170 g/m²

65 % polyesteri, 35 % PU, 170 g/m²

HYVÄKSYNNÄT

HYVÄKSYNNÄT

EN 343:2003+ A1:2007, luokka 3,1

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

KOOT

S-3XL

KOOT

S-3XL

UUTUUS!

5008B
OMINAISUUDET JA EDUT

• Fleecevuorattu pipo pitää pään lämpimänä.
• Helppo profiloida.
MATERIAALI JA GRAMMAPAINO

95 % puuvillaa, 5 % elastaania, 260 g/m²
KOOT

One-size
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DESIGNED
IN THE COLD.
www.facebook.com/L.Brador

www.youtube.com/LBradorWorkwear

www.instagram.com/L.Brador

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

