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VUORITTOMAT TYÖSORMIKKAAT keinokuituiset

T 109 SSO
Uudella tekniikalla polyuretaanin ja nylonin
sekoituksesta valmistettu joustava ja kä-
teen istuva synteettinen asentajankäsine.
Pinnoite tarjoaa erittäin hyvän pidon, kulu-
tuksen keston sekä hylkii kosteutta. Pin-
noite mahdollistaa myös erittäin hyvän
tuntuman työhön ja suojaa kädet rasvoilta
sekä lialta. Joustava huomio-oranssi span-
dexselkä heijastintereellä. Sormenpäät
pinnoitettu tuomaan lisäsuojaa. Allergia-,
kromi- ja silikonivapaa. Käsineen voi tarvit-
taessa pestä. Koot 8-11

PROGLO T 109 TSA
Joustava ja käteen istuva sormikas työhön, 
vapaa-aikaan ja urheiluun. 
Kämmen kestävää synteettistä PU-nupukkia. 
Kämmenessä tärinää vaimentava sekä 
mukavuutta lisäävä pehmike. 
Rystyssuojalla varustettu kämmenselkä 
joustavaa spandexia.  Toimii myös 
kosketusnäyttöjen kanssa! Koot 7-12

T 109 STL
Uudella tekniikalla polyuretaanin ja nylonin
sekoituksesta valmistettu joustava ja käteen
istuva synteettinen asentajankäsine.
Kuvioitu pinnoite tarjoaa erittäin hyvän
pidon ja hylkii kosteutta. Pinnoite
mahdollistaa myös erittäin hyvän tuntuman
työhön, sekä suojaa kädet rasvoilta ja lialta.
Joustava britexselkä. Allergia-, kromi- ja
silikonivapaa. Käsineen voi tarvittaessa
pestä. Koot 8-11

T 109 AR PRO
Asentajan sormikas, kosteutta hylkivä
PU-pinnoitettu kämmen, fluoresoiva britex-
selkä heijastimilla, vuoriton, koot  9-11

T 109 PUST
Asentajan sormikas, kestävä PU-kuitu-
kangaskämmen, joustava britexselkä,
vuoriton, perus PU-käsinettä kestävämpi ja
edullisempi versio, koot 8-11

T 109 PU
Asentajan sormikas, kestävä PU-kuitu-
kangaskämmen, joustava britexselkä,
vuoriton, koot 5-12

T 109 AR
Asentajan sormikas, kosteutta hylkivä PU-
pinnoitettu kämmen, joustava britexselkä,
heijastintere, vuoriton, koot 8-11

PROGLO 4500
Laadukas synteettinen amarasormikas 
säädettävällä ja joustavalla tarrakiris-
tyksellä. Erinomaisesti käteen istuva ja 
kestävä yleiskäsine työhön sekä vapaa-
aikaan. Toimii myös kosketusnäyttöjen
kanssa. Väri musta/punainen. Koot 8-11

PROGLO 4600
Laadukas synteettinen amarasormikas 
työhön ja vapaa-aikaan. Tarrakiinnitteinen
neopreeniranneke, kämmenpehmikkeet
sekä spandexselkä. Koot 9-11
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T 109 PUOR
Kromivapaasta PU/Nylon Amarakuidusta
valmistettu asentajakäsine. Ihoystäväl-
linen vaihtoehto nahkakäsineille tilan-
teisiin, joissa käsine saattaa kastua. Siitä
ei irtoa iholle haitallisia aineita ja se on
kuivuttuaan jälleen pehmeä kädessä.
Silikonivapaa. Koot 7-11

T 109 VSS
Asentajan sormikas, pehmeä soft-
nappakämmen, joustava britexselkä,
vuoriton, koot 7-12

T 109 VSP
Asentajan sormikas, pehmeä vuohen-
nappakämmen, joustava britexselkä,
vuoriton, koot 8-11

T 109 VSR
Asentajan sormikas, pehmeä vuohen-
nappakämmen, joustava puuvillakangasselkä,
tarraranneke, vuoriton, koot 7-11

T 109 VP
Asentajan sormikas, kestävä vuohen-
nappakämmen, joustava puuvillakangas-
selkä, vuoriton, koot 7-11

T 109 KVP
Asentajan sormikas, kestävä vuohen-
nappakämmen ja selkäosa, koot 8-11

T 108
Työsormikas, nautahaljaskämmen, 
puuvillakangasselkä, vuoriton. 
Koko 10,5



T 109 VUOTA
Työsormikas, kestävä naudannappa-
kämmen, puuvillakangasselkä, vuoriton,
koko 11

T 109 V
Työsormikas, kestävä vuohennappa-
kämmen, puuvillakangasselkä, vuoriton,
koko 11
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T 106 V
Työsormikas, naudannappakämmen,
nautahaljasselkä, vuoriton, koko 11

T 109 TK
Työsormikas, sikanappakämmen, puuvil-
lakangasselkä, vuoriton, koko 10,5 

4020
Joustava ja käteen istuva synteettinen
kalvokäsine lämpimällä thermovuorella.
Vedenpitävä, tuulenpitävä sekä hengittävä.
Kämmen hyvin pitävää synteettisistä
materiaalia. Sormenpäät ja peukalo pinnoi-
tettu tuomaan lisäsuojaa. Joustava tarra-
ranneke. Koot 8-11.

T 109 GL
Erittäin laadukas Thinsulatevuorinen 100%
vedenpitävä ja hengittävä HIPORA-kalvolla
varustettu käsine. Käsineen muotoiltu
pinnoite mahdollistaa erittäin hyvän
kulutuksen keston ja pidon. Kämmenessä
lisäksi vahvikkeet ja geelipehmike tuomaan
kestävyyttä ja lisämukavuutta. Joustava
spandexselkä heijastintereellä. Joustava
neopreeniranneke pitää viiman loitolla.
Allergia-, kromi- ja silikonivapaa. Erinomainen
valinta Suomen talveen! Koot 10 ja 11

VUORILLISET TYÖSORMIKKAAT vedenpitävät ja vettähylkivät

T 109 GRP
Erittäin laadukas Thinsulatevuorinen 100%
vedenpitävä ja hengittävä HIPORA-kalvolla
varustettu käsine. Kämmen erityisen vahvaa
amaraa. Kämmenessä ja sormien päissä
pvc-vahvikkeet tuomassa lisäkestävyyttä ja
pitoa. Joustava spandexselkä heijastin-
tereellä. Sormenpäät ja peukalo pinnoitettu
tuomaan lisäsuojaa. Joustava neopreeni-
ranneke pitää viiman loitolla. Allergia-, kromi-
ja silikonivapaa. Erinomainen valinta
Suomen talveen! Koot 9-12
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T 109 WSO (WINTERSAFE)

T 109 WPO (WINTERPROOF)
Polyuretaanin ja nylonin sekoituksesta
valmistettu joustava ja käteen istuva syn-
teettinen työkäsine lämpimällä fleece-
vuorella. Käsineen sisällä  kalvo, joka hylkii
kosteutta. Joustava huomio-oranssi span-
dexselkä. Kovetettu turvakaulus heijastin-
tereillä. Allergia-, kromi- ja silikonivapaa.
Käsineen voi tarvittaessa pestä. Koot 7-12

T 109 W PRO
Asentajan työsormikas, erittäin kestävä
vuohennahkakämmen, joustava spandex-
selkä, erittäin lämmin THINSULATE-vuori.
Sisällä vedenpitävä HIPORA-kalvo. Sor-
menpäät vahvistettu, sormenvälit erittäin
kestävää ja joustavaa amaraa. Koot 10-11

T109 X3M

VUORILLISET TYÖSORMIKKAAT keinokuituiset

Huippulaadukas kalvokäsine työhön, 
vapaa-aikaan ja myös urheiluun. Kämmen 
todella kestävää aitoa vuohennahkaa ja 
selkämys sekä kaulus tuulenpitävää 
softshell-kangasta. Sisällä vedenpitävä ja 
hengittävä kalvo sekä erittäin lämmin 
150g Thinsulate-  vuori. Kämmenselässä 
heijastimet ja kauluksessa säädettävä 
kiristys. Erinomainen valinta Suomen 
talveen - säähän kuin säähän! Koot 9-12

4000
Joustava ja kosteutta hylkivä asenta-
jan työsormikas lämpimällä ja muka-
valla fleecevuorella. Kestävä ja pitävä 
synteettinen kuvioitu kämmenmateri-
aali. Kämmenen pinnoite tarjoaa 
myös erittäin hyvän tuntuman työhön 
sekä suojaa kädet rasvoilta ja lialta. 
Sormenpäät pinnoitettu tuomaan 
lisäsuojaa. Koot 8-12

Uudella tekniikalla polyuretaanin ja nylonin 
sekoituksesta valmistettu joustava ja käteen istuva 
synteettinen asentajankäsine lämpimällä fleecevuo-
rella. Käsineen sisällä on kalvo joka hylkii kosteutta. 
Peukalo ja sormen päät pinnoitettu tuomaan 
lisäsuojaa. Pinnoite tarjoaa erittäin hyvän pidon ja 
hylkii myös kosteutta. Pinnoite mahdollistaa myös 
erittäin hyvän tuntuman työhön sekä suojaa kädet 
rasvoilta ja lialta. Joustava huomio-oranssi 
spandexselkä. Allergia-, kromi- ja silikonivapaa. 
Käsineen voi tarvittaessa pestä. Koot 8-12

T 109 WPB 
Polyuretaanin ja nylonin sekoituksesta 
valmistettu joustava ja käteen istuva 
synteettinen työkäsine lämpimällä fleece-
vuorella. Käsineen sisällä kosteutta hylkivä 
kalvo. Joustava huomiokeltainen spandex-
selkä. Allergia-, kromi- ja silikonivapaa. 
Käsineen voi tarvittaessa pestä.
Koot 7-11

T 109 ARW
Asentajan sormikas, kosteutta hylkivä PU-
pinnoitettu kämmen, joustava britexselkä,
lämmin fleecevuori, koot 8-12.

SIBERIA
Asentajan työsormikas, kosteutta hylkivä 
PU-pinnoitettu kämmen, joustava 
britex-selkä, lämmin teddyvuori, koot 
10-11

PROGLO 4030
Kosketusnäyttöjen kanssa toimiva synteettinen
käsine lämpövuorella sekä tarrallisella neopreeni-
rannekkeella. Spandexselkämys rystyssuojalla
ja pehmikkeet kämmenessä. Laadukas sormikas
työhön, vapaa-aikaan sekä urheiluun. Koot 8-11.
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T 109 ARM
Työsormikas, kosteutta hylkivä PU-pin-
noitettu kämmen, joustava britexselkä,
lämmin teddyvuori, koko 11

T 109 PARF
Uudella tekniikalla polyuretaanin ja nylonin
sekoituksesta valmistettu erittäin kestävä
ja käteen istuva synteettinen työkäsine
lämpimällä fleecevuorella.  Pinnoite tarjoaa
erittäin hyvän kulutuskeston, pidon ja
lisäksi hylkii kosteutta. Pinnoite mahdol-
listaa myös erittäin hyvän tuntuman työhön
sekä suojaa kädet rasvoilta ja lialta. Grafii-
tinharmaa joustava spandexselkä. Aller-
gia-, kromi- ja silikonivapaa. Käsineen voi
tarvittaessa pestä. Koko 11

T 109 PUF ORANGE
Asentajan työsormikas synteettista PU/
Amara-kuitua. Joustava britexselkä ja
lämmin fleecevuori. Hyvä pito ja erittäin hyvä
kulutuksen kesto. Ihoystävällinen vaihto-
ehto nahkakäsineille tilanteisiin, joissa
käsine saattaa kastua. Siitä ei irtoa iholle
haitallisia aineita ja se on kuivuttuaan jälleen
pehmeä kädessä. Allergia-, kromi- ja siliko-
nivapaa. Käsineen voi tarvittaessa pestä.
Koot 7-12

T 109 PUF STRONG
Asentajan sormikas, erittäin kestävä PU-
kuitukangaskämmen, joustava britexselkä,
lämmin fleecevuori. Koot 9-11

T 109 ARH
Työsormikas, kosteutta hylkivä PU-pin-
noitettu kämmen, puuvillakangasselkä,
lämmin huopavuori, koko 11,5

T 109 ARF
Työsormikas, kosteutta hylkivä PU-pin-
noitettu kämmen, puuvillakangasselkä,
lämmin fleecevuori, koko 11

T 109 ARMH
Uudella tekniikalla polyuretaanin ja nylonin
sekoituksesta valmistettu joustava ja käteen
istuva synteettinen työkäsine erittäin
lämpimällä teddyvuorella. Pinnoite tarjoaa
erittäin hyvän pidon ja hylkii kosteutta.
Pinnoite mahdollistaa myös erittäin hyvän
tuntuman työhön sekä suojaa kädet
rasvoilta ja lialta. Huomio-oranssi
britexselkä turvakauluksella. Allergia-,
kromi- ja silikonivapaa. Käsineen voi
tarvittaessa pestä. Koot 8-11

4010
Lämmin ja kestävä synteettinen sormikas. 
Kämmen PU/Amara-kuitua. Joustava 
britexselkä ja lämmin teddyvuori. Hyvä pito 
ja erittäin hyvä kulutuksen kesto. 
Ihoystävällinen vaihtoehto nahkakäsineille 
tilantei- siin, joissa käsine saattaa kastua. 
Silikonivapaa. Kromivapaa. Käsineen voi 
tarvittaessa pestä. Koot 8.5", 9.5", 10.5" ja 
11.5”

T 109 SP (SILVER PRO)
Työ/vapaa-ajan sormikas, kosteutta hyl-
kivä PU-pinnoitettu kämmen, selkäosa
joustavaa spandexia, lämmin fleece-
vuori, koot  8-12
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VUORILLISET TYÖSORMIKKAAT nahkaiset

T 109 ARM PRO
Uudella tekniikalla polyuretaanin ja nylonin
sekoituksesta valmistettu joustava ja käteen
istuva synteettinen työkäsine erittäin
lämpimällä teddyvuorella. Pinnoite tarjoaa
erittäin hyvän pidon ja hylkii kosteutta.
Pinnoite mahdollistaa myös erittäin hyvän
tuntuman työhön sekä suojaa kädet
rasvoilta ja lialta. Grafiitinharmaa joustava
spandexselkä. Allergia-, kromi- ja sili-
konivapaa. Käsineen voi tarvittaessa pestä.
Koko 11

T 109 W
Asentajan sormikas, kestävä vuohen-
nappakämmen, joustava puuvillakangas-
selkä, lämmin fleecevuori, koot 9-11

T 109 WG
Asentajan sormikas, pehmeä vuohen-
nappakämmen, joustava britexselkä, läm-
min fleecevuori, koot 6-13

T 109 W+
Asentajan työsormikas, erittäin kestävä
vuohennahkakämmen, joustava spandex-
selkä, lämmin fleecevuori. Sormenpäät
vahvistettu. Koot 9-11

T 109 WG PRO
Asentajan sormikas, pehmeä vuohennap-
pakämmen, fluoresoiva britexselkä hei-
jastimilla, lämmin fleecevuori,  koot 7-11

T 109 WS
Asentajan sormikas, softnappakämmen,
joustava britexselkä, lämmin fleecevuori,
koot 8-11

T 120 WSR
Asentajan työsormikas, pehmeä soft-
nappakämmen, joustava puuvilla-
selkä, tarraranneke, lämmin fleecevuori,
koot 8-11
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T 109 PV
Työsormikas, sikanappakämmen, puuvil-
lakangasselkä, kämmenvuori,  koko 10,5

SNOW DRIVER
Asentajan sormikas, kestävää vuohen-
nappaa, lämmin fleecevuori, koot 9-11

PROGLO 6000
Laadukas vuohennahkainen sormikas lämpi-
mällä fleecevuorella. Selkämys joustavaa 
neulosta. Erinomaisesti käteen istuva ja 
kestävä yleiskäsine työhön sekä 
vapaa-aikaan.  Koot 8-11

T 109 VKV ORANGE
Työsormikas, erittäin kestävä vuo-
hennahkakämmen, huomio-oranssi veden-
ja tuulenpitävä selkämys heijastimilla,
lämmin fleecevuori. Koko 11

T 109 VKV
Työsormikas, kestävä vuohennappa- tai
naudannappakämmen, puuvillakangas-
selkä, lämmin fleecevuori, koko 11

T 109 VTV
Työsormikas, kestävä naudannappakäm-
men, puuvillakangasselkä, lämmin ted-
dyvuori, koko 11

T 103 VTF
Työsormikas, erittäin kestävä naudan-
nappakämmen, nautahaljasselkä, fleece-
vuori, koko 11

T 103 VTV
Työsormikas, erittäin kestävä naudan-
nappakämmen, nautahaljasselkä, teddy-
vuori, koko 11
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TAEKI
5-luokan viiltosuojasormikas, koot 7-10,
CE 2

SAFETY 5 WINTER
Vaahdotetulla latexilla pinnoitettu 5. luokan
viiltosuojasormikas, lämpimällä huomio-
thermovuorella. Viiltosuojaus on itse
kuidussa, joten käsine suojaa myös
kämmenselän ja ranteen. Latexpinnoitus
lisää käyttömukavuutta ja parantaa
kulutuskestoa. Thermovuoren harjattu
sisäpinta suojaa paremmin kylmältä ja on
mukavan tuntuinen ihoa vasten. Mekaanista
kulutusta kestävä ja erinomaisesti käteen
muotoutuva malli. Käsineen voi tarvittaessa
pestä. CE 2 ja EN 511 luokitus. Koot 8-11

SAFETY3
3-luokan viiltosuojakäsine, PU-
pinnoitettu kämmen, hengittävä selkäosa,
koot 8-11, CE 2

PROGLO 2020
3-luokan viiltosuojakäsine. Mikro-
vaahdotetulla nitriilillä pinnoitettu
kämmen ja sormenpäät antavat
todella hyvän pidon. Hengittävä
selkäosa ja saumaton rakenne. EN
388 luokitus. Viiltosuojaluokka
3. Koot S-XXL

PROGLO 1020
5-luokan viiltosuojakäsine
HPPE-kuitua. PU-pinnoitettu 
kämmen ja sormenpäät. Hengittävä 
selkäosa ja saumaton rakenne. EN 
388 luokitus. Korkein viiltosuoja-
luokka 5. Koot S-XXL

PINNOITETUT ERIKOISKÄSINEET Viiltosuojakäsineet

2050
Äärimäisen ohut(18g) mikrovaahdotetulla
nitriilillä pinnoitettu viiltosuojakäsine
UHMWPE-kuitua. Erittäin hyvän pidon mah-
dollistava pintamateriaali ja erinomainen
kulutuskestävyys. Soveltuu myös tarkkuut-
ta vaativiin tehtäviin. Käsineen voi tarvit-
taessa pestä. EN 388:2016 luokitus: viilto-
suojaluokka C. Koot 7-11
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TX 300
PU-pinnoitettu sormikas, kestävä ja erin-
omaisesti käteen muotoutuva malli, tark-
kuutta vaativiin tehtäviin, koot S-XXL, CE 2

TX 300 PRO
PU-pinnoitettu sormikas, kestävällä PU-
pinnoitteella, tarkkuutta vaativiin teh-
täviin, musta, koot S-XXL, CE 2

TX 300 PINK / LIME
PU-pinnoitettu saumaton nylonsormikas. Kulutusta kestävä ja erinomaisesti käteen
muotoutuva malli, erittäin hyvä sormituntuma ja pito, soveltuu myös tarkkuutta vaativiin
tehtäviin. Hengittävä selkäosa ja saumaton rakenne parantavat käyttömukavuutta. Käsineen
voi tarvittaessa pestä. Silikonivapaa. Hyvä yleiskäsine moneen eri käyttöön. CE 2.
Koot XS-L pinkki, koot XS-XL lime

1010
PU-pinnoitettu polyesterisormikas. 
Kulutusta kestävä ja erinomaisesti 
käteen muotoutuva malli. Hengittävä 
selkäosa ja saumaton rakenne. Edul-
linen yleiskäsine moneen työhön. EN 
388 luokitus.
Koot S-XXL

PROGLO 1050
PU-pinnoitettu polyesterisormikas. 
Kulutusta kestävä ja erinomaisesti 
käteen muotoutuva malli. Hengittävä 
selkäosa ja saumaton rakenne. 
Edullinen yleiskäsine moneen 
työhön. EN 388 luokitus.
Koot: S-XXL

PROGLO 1040
PU-pinnoitettu saumaton nylon/ 
spandex sormikas. Erinomaisen 
pidon omaava sekä kulutusta kestä-
vä ja erinomaisesti käteen muotou-
tuva malli. Hengittävä selkäosa ja 
saumaton rakenne parantavat 
käyttömukavuutta. Pitävä käsine 
moneen työhön. EN 388 luokitus. 
Koot XS-XXL

PROGLO 1030
PU-pinnoitettu polyesterisormikas. 
Kulutusta kestävä ja erinomaisesti 
käteen muotoutuva malli. Hengittävä 
selkäosa ja saumaton rakenne. Edul-
linen yleiskäsine moneen työhön. EN 
388 luokitus.
Koot S-XXL

TUNTUMA 1000
Ihonmyötäinen ja todella ohut (18 
G) PU-pinnoitettu nylonsormikas.
Erinomaisesti käteen muotoutuva
sekä joustava malli, hyvällä pidolla
sekä sormituntumalla. Soveltuu
tarkkuutta vaativiin tehtäviin. 
Hengittävä selkäosa ja saumaton
rakenne parantavat käyttömuka-
vuutta entisestään. Hyvä yleiskäsi-
ne äärimmäistä tuntoherkkyyttä
vaativaan työhön. EN 388 luokitus.
Koot 5-11

PINNOITETUT ERIKOISKÄSINEET PU-pinnoitetut
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TX 340
Nitriilillä pinnoitettu nylonsormikas.
Edullinen vaihtoehto mm. puutarhaan ja
teollisuuteen. Käsineen muotoilu ja pito
auttavat pienempienkin esineiden käsitte-
lyssä. Koot M-XL

TX 300 SENSE
PU-pinnoitettu sormikas, ohut ja erin-
omaisesti käteen muotoutuva malli, erit-
täin hyvä sormituntuma, soveltuvat tark-
kuutta vaativiin tehtäviin, koot S-XXL, CE 2

PROGLO 2000
Ihonmyötäinen ja saumaton nitriilipinnoitettu nylon/spandex-sormikas. 
Erinomaisesti käteen muotoutuva ja hengittävä malli hyvällä sormituntumalla. 
Mikrovaahdotettu nitriilipinnoitus antaa käsineelle loistavan pidon ja kestä-
vyyden. Erittäin hyvä yleiskäsine monenlaisiin olosuhteisiin. Meleeratut värit 
tuovat käsineelle näyttävyyttä. EN 388 luokitus. Koot 6-8 meleerattu punainen,
koot 9-11 meleerattu harmaa.

PINNOITETUT ERIKOISKÄSINEET Nitriilipinnoitetut

PROGLO 2010
Kestävä tupladipattu nitriilisormikas. 
Tuplapinnoitettu rakenne estää 
erinomaisesti veden ja öljyjen läpäi-
syn. Rystysiin saakka pinnoitettu 
selkäpuoli suojaa sormet roiskeilta, 
säilyttäen samalla hengittävyyden. 
Erittäin hyvän pidon omaava yleiskä-
sine kuiviin, märkiin ja öljyisiin 
olosuhteisiin. EN 388 luokitus. 
Koot 8-12 

PROGLO 2030
Tuplapinnoitettu, pitävä ja suojaava
nitriilisormikas. Kaksikerrosrakenne
estää erinomaisesti veden ja öljyjen
läpäisyä myös selkäpuolelta. Erittäin
hyvä yleiskäsine kuiviin, märkiin ja
öljyisiin olosuhteisiin. Mekaanista
kulutusta kestävä ja erinomaisesti
käteen muotoutuva malli. EN 388
luokitus. Koot 7-12

PROGLO 2040
Äärimmäisen ohut (18g) ja ihon-
myötäinen, nitriilillä pinnoitettu
nylon/spendex-sormikas. Erin-
omainen sormituntuma sekä pito.
Silikonivapaa. Kestävä ja erittäin
hengittävä yleiskäsine. EN 388
luokitus. Koot 7-11



TX 250 / TX255
Nitriilipinnoitettu puuvillasormikas, kaulusmalli, kestävyyttä vaativiin työkohteisiin,
koot 9-11, CE 2. TX 255 malli kokonaan pinnoitettu, koot 10-11
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TX 350
Vaahdotetulla nitriilillä pinnoitettu
nylonsormikas, kestävä ja erinomaisesti
käteen muotoutuva malli, tarkkuutta
vaativiin tehtäviin, koot S-XXL, CE 2

TX 360
Vaahdotetulla nitriilillä ja nitriilikuminastoilla
pinnoitettu nylonsormikas, kestävä ja erin-
omaisesti käteen muotoutuva malli, käsi-
telty vettä ja öljyä hylkiväksi, tarkkuutta
vaativiin tehtäviin, koot 7-11, CE 2

TX 370 HEAVY DUTY
Nitriilipinnoitettu nylonsormikas,
kestävyyttä vaativiin työkohteisiin, koot
9-11, CE 2

THERMOSOFT ULTRA
Nitriilillä 3/4 pinnoitettu, erittäin pehmeä ja
lämmin fleecevuorattu sormikas, mekaa-
nista kulutusta kestävä ja erinomaisesti
käteen muotoutuva malli. Suositun THER-
MOSOFT käsineen vedenpitävä nitriili-
versio. Koot 9-11

TX 200 HS
Nitriilipinnoitettu puuvillasormikas,
resoriranne, koot 7-11
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TX 450
Vaahdotetulla latexilla pinnoitettu erittäin
pehmeä puuvillasormikas, mekaanista
kulutusta kestävä ja erinomaisesti käteen
muotoutuva malli, koot 8-11, CE 2

PROGLO 3010

TX 465
Mikrovaahdotetulla lateksilla pinnoitettu 
joustava ja ohut nylon/spandex sormi-
kas. Mikroimukuppien ansiosta erittäin 
hyvä otepito sekä märällä että kuivalla 
pinnalla. Hyvä tuntoherkkyys. Käsineet
soveltuvat tarkkuutta vaativiin tehtäviin. 
Saumaton rakenne. EN 388 luokitus. 
Koot 8-11

Harjatulla akryylillä vuorattu mikro-
vaahdotettu latexsormikas viileisiin 
olosuhteisiin. Mikroimukuppien 
ansiosta käsine omaa erittäin hyvän 
otepidon sekä märällä että kuivalla 
pinnalla. Mekaanista kulutusta 
kestävä ja erinomaisesti käteen 
muotoutuva malli. Saumaton raken-
ne. EN 388 luokitus. Koot S-XXL 

PINNOITETUT ERIKOISKÄSINEET Latexpinnoitetut

PROGLO 3030
Tuplapinnoitettu latexsormikas lämpimällä
akryylivuorauksella. Kaksikerrosrakenne
estää erinomaisesti veden läpäisyä myös
selkäpuolelta. Erittäin hyvä ylesikäsine kuiviin
ja kosteisiin sekä kylmiin olosuhteisiin.
Lämmin, vedenpitävä, tuulenpitävä ja joustava.
Erinomainen valinta Suomen talveen! EN 388
ja EN 511 luokitukset. Koot 8-11

PROGLO 3040
Tuplapinnoitettu latexsormikas nylonvuorauksella.
Erittäin kestävä ja pitävä. Kaksikerrosrakenne
estää erinomaisesti veden läpäisyä myös selkä-
puolelta. Erinomainen yleiskäsine kuiviin ja kostei-
siin olosuhteisiin. Saumaton rakenne lisää käyttö-
mukavuutta. EN 388 luokitus. Koot 7-12

PROGLO 3000
Tuplapinnoitettu latexsormikas lämpimillä akryylivuorauksella. kaksi-
kerrosrakenne estää erinomaisesti veden läpäisyä myös selkäpuolelta.
Erittäin hyvä yleiskäsine kuiviin, kosteisiin sekä kylmiin olosuhteisiin.
Lämmin, vedenpitävä, tuulenpitävä ja joustava - EN 338 ja EN 511 luo-
kitukset. Koot 8-12



TX 460 PINK / TX 461 LIME / TX 462 GRAPHITE
Vaahdotetulla latexilla pinnoitettu erittäin pehmeä ja ohut nylonsormikas, mekaanista kulutusta kestävä ja erinomaisesti käteen
muotoutuva malli. Saumaton rakenne parantaa käyttömukavuutta. Erittäin hyvä pito. Käsineen voi tarvittaessa pestä. CE 2.
Koot: 5-9 pinkki, 6-10 lime ja 7-11 grafiitinharmaa

TS (THERMOSOFT)
Vaahdotetulla latexilla pinnoitettu, erit-
täin pehmeä ja lämmin puuvillafrotee-
sormikas, mekaanista kulutusta kestävä
ja erinomaisesti käteen muotoutuva malli,
koot 8-11

TS+ (THERMOSOFT+)
Vaahdotetulla latexilla pinnoitettu, erittäin
pehmeä ja lämmin sormikas keltaisella
huomiothermovuorella. Mekaanista kulu-
tusta kestävä ja erinomaisesti käteen
muotoutuva malli. Saumaton rakenne
parantaa käyttömukavuutta. Erittäin hyvä
pito. Käsine sopii kaikenlaisiin ulkotöihin
syksystä kevääseen asti. Käsineen voi
tarvittaessa pestä. CE 2 ja EN 511 luokitus.
Koot 8-11
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K 2002
Pehmeä latexpinnoitettu puuvilla-
sormikas, kaulusmalli, hyvin mekaanista
kulutusta kestävä, koko 11

VERSATOUCH
Ohut ja kevyt käsine erinomaisen 
herkkyyden varmistamiseksi. Luon-
nonkumista valmistettu suojakäsine 
soveltuu puhdistus- ja kunnossapi-
totehtäviin sekä elintarviketeolli-
suuteen. CE kategoria 3. Käsineessä 
puuvillavuoraus. Käsine on erikois-
käsitelty allergisten oireiden vähen-
tämiseksi. EN 420:2003+A1:2009, 
EN388:X010, EN 421:2010 sekä 
EN374:2003. Koot 7-10

VIRTEX
Mukava, ohut ja joustava nitriilinen 
kemikaalinsuojakäsine. CE katego-
ria 3. Hyvä suojaus eri kemikaaleja 
ja nesteitä vastaan. Sormenpäät ja 
kämmen kuvioitu parantamaan 
otetta. Koot 7-11

G17K
Vahva yleiskäyttöinen lateksikäsi-
ne kovaan käyttöön. Käsine on 
mukava kädessä ja tarjoaa hyvän
tuntuman työhön. CE kategoria 3. 
Hyvä suojaus eri kemikaaleja 
vastaan. Sormenpäät ja kämmen
karhennettu parantamaan otetta. 
Koot M-XXL

PINNOITETUT ERIKOISKÄSINEET Muut erikoiskäsineet
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KR 2016
Nitriilisormikas, vihreä, pituus 35 cm,
koot 8-11, CE 3

K 2003
PVC-sormikas, pituus 35 cm, koko 11, CE 2

K 2006
PVC-sormikas, pituus 35 cm, irroitetta-
valla lämpövuorella, koko L/11, CE 2

KR 2015
Laadukas vinyylinen kertakäyttökäsine,
puuteriton, saatavilla myös puuteroituna,
koot S-XL, 100 kpl/ltk

KR 2019
Edullinen ja tuntoherkkä nitriilinen
SELEFA kertakäyttökäsine, karhennetut
sormenpäät, puuteriton, koot S-XL,
200kpl/ltk.

KR 2017
Joustava ja laadukas nitriilinen
kertakäyttökäsine, karhennetut sormen-
päät, puuteriton, koot XS-XL, 100 kpl/ltk

BI-COLOUR
Puuvillanukkavuorilla varustettu 
lateksi/neopreenikäsine. CE katego-
ria 3. Käsine antaa hyvän suojan eri 
kemikaaleja, suoloja, pesuaineita ja 
nesteitä vastaan. Vahva ja kestävä, 
erinomainen märkä- ja kuivaote. 
Sormenpäät ja kämmen kuvioitu 
parantamaan otetta. Koot 7-11

NEOTOP
Joustava puuvillanukkavuorilla 
varustettu neopreenikäsine. CE 
kategoria 3. Käsine antaa hyvän 
suojan happoja, emäksiä, liuotti-
mia ja alkoholeja vastaan. 
Säilyttää joustavuutensa alhaisis-
sakin lämpötiloissa. Sormenpäät ja 
kämmen kuvioitu parantamaan 
otetta. EN 420, EN 388:3121 sekä
EN 374:2003 - AKL. Koot 7-11

KR 2020
Joustava ja laadukas musta nitriilinen kerta-
käyttökäsine, karhennetut sormenpäät, puu-
teriton. CE3. Koot S-XL, 150kpl/ltk
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JOKA POLAR

JOKA HOLD 
HIEKKAPUHALTAJANKÄSINE

JOKA OILER 35SP JOKA NORDIC

JOKA HOLD 35

JOKA OILERJOKA ARCTIC

JOKA HOLDJOKA STARKJOKA OILER 45

JOKA THERM JOKA TOP JOKA TPO

JOKA XO 35 JOKA XRPJOKA XO
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Rouhepintaiset kotimaiset suojakäsineetRouhepintaiset kotimaiset suojakäsineetRouhepintaiset kotimaiset suojakäsineetRouhepintaiset kotimaiset suojakäsineetRouhepintaiset kotimaiset suojakäsineet
Käyttökohteita esim. saha- ja puusepänteollisuus,
betoni- ja rakennustyöt, metalli- ja konepajateolli-
suus, maatalous- ja metsätyöt, kaivos- ja poraustyöt,
kalankäsittely, kiinteistöhuolto, kylmävarastot ja
pakastamot, turkiseläinten käsittely, terminaalit, sa-
tamat, pelastuspalvelu, tietyöt.

Käsineen kuvaus:Käsineen kuvaus:Käsineen kuvaus:Käsineen kuvaus:Käsineen kuvaus:
Käsineissä on kaksi PVC-muovikerrosta sekä
rouhepinta. Vuori  on 100 % puuvil laneulosta
(interlock tai pörhistetty).

EN388 määrittelyn mukaiset mekaaniset lujuustiedot.EN388 määrittelyn mukaiset mekaaniset lujuustiedot.EN388 määrittelyn mukaiset mekaaniset lujuustiedot.EN388 määrittelyn mukaiset mekaaniset lujuustiedot.EN388 määrittelyn mukaiset mekaaniset lujuustiedot.
Hankauskestävyys taso 4 (paras 4)
Viiltokestävyys 3 (paras 5)
Repimislujuus 2 (paras 4)
Pistokestävyys 1 (paras 4)

Kylmänkestävyys EN 511 mukaanKylmänkestävyys EN 511 mukaanKylmänkestävyys EN 511 mukaanKylmänkestävyys EN 511 mukaanKylmänkestävyys EN 511 mukaan THERM/POLAR  MUUT
Lämmöneristävyys (paras 4) 2 1
Suojaus kontaktikylmyydeltä (paras 4) 2 2
Vedenpitävyys (vedenpitävä=1) 1 1

Kemikaalien kestävyysKemikaalien kestävyysKemikaalien kestävyysKemikaalien kestävyysKemikaalien kestävyys
Käsineiden kemikaalinkestävyys standardin EN 374-3 mukaisissa testeissä ilmaistaan suojausindeksillä.
Suojausindeksi perustuu läpäisyaikoihin, jotka on määritelty kemikaalin ollessa jatkuvasti kosketuksissa
laboratorio-olosuhteissa. Suojauksen todellinen kestoaika työpaikalla voi vaihdella huomattavasti tästä
indeksistä.

Testikemikaali Suojausindexi/Rouhepintaiset Suojausindeksi/Sileäpintaiset
Suolahappo 37 % Luokka 6 Luokka 6
Typpihappo 10 % Luokka 6 Luokka 6
Natriumhydroksidi 50 % Luokka 6 Luokka 6
Fenoli 92 % Luokka 3 Luokka 3
AIV 2 (80 % muurahaishappo) Luokka 2 Luokka 2
Etikkahappo 100 % Luokka 1 Luokka 1
Ammoniakkiliuos min 25 % Luokka 1 Luokka 1
Mineraalitärpätti Luokka 0 (ei sovellu) Luokka 3

)ullevos ie( 0 akkouL% 9,99 Metanoli Luokka 1
Metyyli-tetr-butyylieetteri (HPLC Grade) Luokka 1

Öljynkestävät s i leäpintaiset kotimaisetÖljynkestävät s i leäpintaiset kotimaisetÖljynkestävät s i leäpintaiset kotimaisetÖljynkestävät s i leäpintaiset kotimaisetÖljynkestävät s i leäpintaiset kotimaiset
suojakäsineetsuojakäsineetsuojakäsineetsuojakäsineetsuojakäsineet
Käyttökohteita esim. pesu-, puhdistus- ja huolto-
työt, teollisuuden öljyjen sekä polttoaineiden kä-
sittely ja -kuljetus, öljyvarastot, huoltoasemat,
maataloustyöt, kasvinsuojeluaineiden käsittely,
vesi- ja viemärilaitokset, kalankäsittely, rakennus-
materiaaliteollisuus, rakennustyöt, lastaustyöt.

Käsineissä on kaksi PVC-
muovikerrosta. Vuori on
100 % puuvillaneulosta.
(interlock tai pörhistetty).

EN388 määrittelyn mukaiset mekaaniset lujuustiedot.EN388 määrittelyn mukaiset mekaaniset lujuustiedot.EN388 määrittelyn mukaiset mekaaniset lujuustiedot.EN388 määrittelyn mukaiset mekaaniset lujuustiedot.EN388 määrittelyn mukaiset mekaaniset lujuustiedot.
Hankauskestävyys taso 4 (paras 4)
Viiltokestävyys 1 (paras 5)
Repimislujuus 2 (paras 4)
Pistokestävyys 1 (paras 4)

EN388 EN 374

Käsineen kuvaus:Käsineen kuvaus:Käsineen kuvaus:Käsineen kuvaus:Käsineen kuvaus:

TTTTT urva l l i suus luokka :urva l l i suus luokka :urva l l i suus luokka :urva l l i suus luokka :urva l l i suus luokka :

115 NE883NE EN 374
TTTTT urva l l i suus luokka :urva l l i suus luokka :urva l l i suus luokka :urva l l i suus luokka :urva l l i suus luokka :

Luokka 0 (ei sovellu)

Suojausindeksi

Luokka 3
Luokka 6

Mitattu läpäisyaika
> 60 min
> 480 min

Suojausindeksi

Luokka 2
Luokka 5

Mitattu läpäisyaika
> 30 min
> 240 min

Suojausindeksi

Luokka 1
Luokka 4

Mitattu läpäisyaika
> 10min
> 120 min
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HK 401
Hitsaajan sormikas, valikoitua nauta-
haljasta, vuoriton, saumasuojattu malli,
koko 11, saatavilla myös naisten koko,
EN 12477

HK 401/VS
Hitsaajan sormikas, valikoitua nauta-
haljasta,  puuvillakangasvuori, sauma-
suojattu malli,  koko 11, EN 12477

HK 401 HIRVI
Kotimainen hirvennahkainen työsormi-
kas, vuorilla tai ilman, miesten ja naisten
koot, KOTIMAINEN TILAUSTUOTE.

HK 402 KRV
Pitkävartinen työsormikas, kotimainen, materiaalina kromivapaa
naudanpintanahka, saumasuojattu malli,  vuoriton, koko 10, (saatavana
myös lyhytvartisena), KOTIMAINEN TILAUSTUOTE.

HK 402 TIG
TIG-hitsaajan sormikas, kestävä ja peh-
meä vuohennappakämmen ja selkäosa,
varsiosa nautahaljasta, soveltuu hyvin
tarkkuutta vaativaan työskentelyyn, koot
8-11, EN 12477

HITSAAJANSORMIKKAAT



Pitkävartinen pilkkirukkanen, 
naudannappakämmen, nautahal-
jasselkä, teddyvuori, koko 11.
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TK 205
Työrukkanen, naudannappakämmen,
nautahaljasselkä, koko 10.  KOTIMAINEN
TILAUSTUOTE.

TK 201
Pilkkirukkanen, lyhytvartinen, sikanap-
pakämmen, nautahaljasselkä, teddy-
vuori, koko 11. Saatavilla myös
nautakämmen malli.

TK 203

TK 204
Työrukkanen,  kestävää naudannappaa,
koko 10. KOTIMAINEN TILAUSTUOTE.

TK 200 L
Irtoteddyvuori, rukkasmalli, (sopii esim.
PVC-rukkasiin), koko 10

KR 2014
Kuumansuojakäsine, Päällinen Aramidi-
kangasta, vuori laminoitu palosuojatusta
villa- sekä puuvillakankaasta, täyttävät
EN407 suojainryhmä 3 asettamat vaati-
mukset, Kontaktilämmönkesto 250C/22s,
350C/18s, 500C/lyhytaikaisesti

TYÖRUKKASET

KS 1001 A
Alussormikas, ohutta puuvillakangasta,
koot 8, 9 ja 11. Koot 9 ja 11 saatavilla myös
3pr myymäläpakkauksissa.

KS 1002
Puuvillakangassormikas, resoriranne,
PVC-tartuntanastat, koot 9 ja 10,5

KANGASSORMIKKAAT
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MUUT SUOJAIMET

SL suojalasit (3 väriä)
Tyylikkäät ergonomisesti muotoillut anti-
staattiset suojalasit tarjoavat erittäin
hyvän suojan. Naarmuuntumattomat ja
korkealuokkaiset polykarbonaattilinssit.
Kevyet ja pituussäädettävät nailonsan-
gat. Vaihdettavissa olevat linssit suojaa-
vat myös sivuilta, ei reunavääristymiä.
Täyttää normien EN 166 ja ANSI Z87+
mukaiset vaatimukset. Valmistettu ISO-
9001 ja ISO-14001 sertifioidussa teh-
taassa. 100% UVA ja UVB suoja.
Linssin väri: kirkas, harmaa tai keltainen.

HS 2
Luokan FFP2 EN149:2001+A1:2009
huoltovapaa hiukkassuojain. Uloshen-
gitysventtiilillä varustettu hiukkassuojain
terveydelle vaarallisia kiinteitä ja ei-
haihtuvia nestemäisiä hiukkasia vastaan
(pitoisuus enintään 10 x HTP). Alhainen
hengitysvastus. Ei suojaa kaasuilta eikä
hapen puutteelta. Pakkauskoko 10 kpl.

JOUSTOVYÖ
Joustava kangasvyö metallisoljella, maksi-
mipituus 130 cm.

HENKSELIT
Olkaimet 45mm leveillä ja joustavilla nau-
hoilla, jotka takaavat miellyttävän tuen ja
hyvän istuvuuden. Varustettu tukevilla
klipseillä, joissa helppo pituudensäätö.

HS 3
Luokan FFP3 EN149:2001+A1:2009 huoltovapaa hiukkassuojain. Uloshengitysventtiilillä
varustettu hiukkassuojain terveydelle vaarallisia kiinteitä hiukkasia ja ei-haihtuvia
nestemäisiä hiukkasia vastaan pitoisuuksissa, jotka ovat enintään 30 kertaa haitalliseksi
tunnettu pitoisuus. Alhainen hengitysvastus. Suojaa myös bakteereilta ja viruksilta. Ei
suojaa kaasuilta eikä hapen puutteelta. Pakkauskoko 5 kpl.

VYÖ
PROTECT-kangasvyö. Pituus säädettä-
vissä, max 125cm.

SL 2
Ergonomisesti muotoillut suojalasit vaahto-
muovipehmusteella. Mukana kahdet 
vaihtoehtoisetsangat (säädettävä 
joustohihna ja nylonsangat). Naarmuuntu-
mattomat ja korkealuokkaiset polykarbo-
naattilinssit. Täyttää normien EN 166 ja ANSI 
Z87+ mukaiset vaatimukset. Valmistettu 
ISO-9001 ja ISO-14001 sertifioidussa 
tehtaassa. 100% UVA ja UVB suoja. Kirkas 
linssi.



Oranssi pipo lämpimällä Thinsulatevuo-
PIPO 2

rella, ulkopuoli 100% akryyliä.

POLVISUOJAT
EVA-materiaalista valmistetut polvisuojat,
myydään pareittain. Materiaali on kevyttä,
joustavaa, pehmeää ja lämpöä eristävää.
Polvisuojien koko säädettävissä tarvit-
taessa leikkaamalla, joten mahtuvat
kaikenkokoisiin polvisuojataskuihin.
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H 540
Lämmin thermopäähine, valkoinen,
näyttävästi kirjailtu malli, kokolajitelma
12kpl.

H 550 LAPPI
Lämmin kudottu thermopäähine, näyttävät
kirjailut. Kokolajitelma 12kpl 

H 501
Aito lämmin lammasturkishuppu, musta,
miesten koko

COMMANDO
Alushuppu microfleece, musta, koot
S-XL

PIPO 3

H 510
Lammasnahkainen lentäjänlakki, teddy-
vuorella, koot L-XXL

Keltainen pipo lämpimällä Thinsulatevuorel-
la, ulkopuoli 100% akryyliä.



22

S 3006
Haljasesiliina, koko 70x100 cm, kiinnitys
niska- ja vyötärönauhoilla.

H 500
Kotimainen lammasturkishuppu, yksi
koko.

S 3005
Haljasesiliina lahkeilla,  
koko 70x100 cm, kiinnitys niska- 
ja vyötärönauhoilla

KH 400
PU-esiliina hihoilla,  rasvaa ja likaa hyl-
kivää joustavaa PU-kangasta, kiinnitys
takaa kangasnauhoilla, koko XL

H 570 M
Lämmin thermopäähine, turkisjäljitelmä,
kokolajitelma 12kpl.

S 3001
PU-esiliina, koko
70x120 cm, kiinni-
tys niska- ja vyötä-
rönauhoilla, (myös
asiakkaan omat
mallit ja pituudet
mahdollisia, pienin
valmistuserä 100
kpl)

S 3003
PU-esiliina lahkeil-
la, koko 70x100 cm,
kiinnitys niska- ja
vyötärönauhoilla,
(myös asiakkaan
omat mallit ja
pituudet mahdol-
lisia, pienin valmis-
tuserä 100 kpl)

H 520 Tundra
Lämmin thermopäähine, musta, koko-
lajitelma 12 kpl

H 530 Tundra Camo
Lämmin thermopäähine, camoväritys,
kokolajitelma 12 kpl
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KH 300
PU-suojahousu, etuosa rasvaa ja likaa
hylkivää joustavaa PU-kangasta, takaosa
hengittävää puuvillakangasta, kangas-
olkaimet, koot M-XXL

KH 500
Kevythaalari suojahupulla, hengittävää
100 % polypropyleniä, vetoketjukiinnitys,
sopii kevyeen työhön ja tilapäiseen suo-
jaukseen, väri sininen, koot M-XXXXL,
HUOM! EI asbestitöihin!

H 460
Sadelakki, “sydvest”, koko 59-60

H 700
Hitsaajanhuppu, puuvillaa, Proban-
käsitelty

S 3002
PU-käsivarsisuoja, pituus 50 cm, kumi-
nauhakiristys ranteessa ja käsivarressa

S 3009
Haljasnahkainen käsivarsisuoja,  pituus
65 cm, näpsykiinnitys ja ranteessa kumi-
nauha



24

TYÖVAATTEET

PRO 1
Riipputaskuhousut, väri musta, mate-
riaalina 100% puuvilla, materiaalin paino 320g/
m2, Cordura-vahvistetut polvisuoja-
taskut. Lukuisia taskuja, mm. piilotettavat
riipputaskut, avoimet takataskut, läpäl-
linen reisitasku, henkilökorttitasku,
kännykkätasku, kynätaskut, työkalutas-
kut, mittatasku ym. Leveät vyölenkit ja D-lenkki.
Koot: 44-64

OUTDOOR
Softshell-pusero, väri musta. Lukuisia taskuja, mm. 5
eri vetoketjulla suljettavaa taskua puseron
ulkopuolella ja vetoketjullinen povitasku. Hihojen
suissa ja puseron alaosassa Cordura-vahvikkeet.
Säädettävä helmakiristys ja hihansuut. Selkää suojaava
pidempi takaosa.Heijastintereet etupuolella ja
heijastimet takana. Koot: XXS - XXXXL

PRO 2
Riipputaskuhousut, väri musta, materiaali
65% polyesteri ja 35% puuvilla, materiaalin
paino n. 325g/m2, Cordura-vahvistetut
polvisuojataskut. Lukuisia taskuja, mm.
kaksi riipputaskua edessä jotka saa
tarvittaessa tilaviin etutaskuihin piiloon,
avoimet takataskut, läpällinen reisitasku,
henkilökorttitasku, kännykkätasku,
kynätaskut, työkalutaskut, mittatasku jne.
Leveät vyölenkit ja D-lenkki.  Koot 44-64

PROGLO 9003
Monikäyttöinen neulottu softshell-pusero, jossa pidennetty selkä-
osa ja vahvistukset kulumiselle altiissa kohdissa. Vetoketjulliset
sivutaskut ja rintatasku. Kiristimet vyötäröllä. Hengittävä, tuulen-
pitävä sekä vettähylkivä. Materiaali: Neulesoftshell fleece-vuorilla,
hengittävä ja vettähylkivä kalva, 100% polyesteri, 420 gsm.
Vedenpitävyys: 3000mm. Hengittävyys: 3000mm. Koot S-XXXL
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MO 925
EN 471 luokitellut talvihousut tikki-
vuorella, luokka 1, musta/oranssi, jous-
tava vyötärönauha, turvallisuutta lisäävät
heijastimet, lahkeissa pukemista helpot-
tavat vetoketjut. Runsaasti erilaisia
taskuja, mm. piilotettava henkilö-
korttitasku ja kännykkätasku, takataskut,
sivutaskut ja reisitasku. Leveät vyölenkit.
Koot: 46-64

MO 910
EN 471 luokiteltu huomiopusero, luokka
2, oranssi/musta. Runsaasti erilaisia
taskuja,  turvallisuutta lisäävät heijas-
timet.Koot: 46-64

MO 920
EN 471 luokitellut huomiohousut, luokka
1, musta/oranssi. Joustava vyötärönau-
ha, turvallisuutta lisäävät heijastimet.
Runsaasti erilaisia taskuja, polvi-
suojataskut. Koot: 46-64

MO 915
EN 471 luokiteltu huomiopusero
tikkivuorella, luokka 2, oranssi/musta,
hihansuissa lämpimät joustoresorit, suoja-
lista vetoketjun edessä,  kauluksessa
lämmin fleecevuori, runsaasti erilaisia
taskuja mm. henkilökorttitasku ja kännyk-
kätasku, povitasku, vetoketjulliset sivu-
taskut, vetoketjullinen hihatasku, läpäl-
liset rintataskut, turvallisuutta lisäävät
heijastimet. Koot: 46-64

MO 930
EN 471 luokiteltu huomioavohaalari, luokka
1, oranssi/musta. 11 kpl erilaisia taskuja,
tuplaommellut saumat. Kaksisuuntainen
vetoketju etuosassa. Sivusta aukeavat ja
tarralla suljettavat polvisuojataskut,
Joustava vyötärökiristys vyölenkkeineen
ja vasaralenkit. Joustava ja hengittävä
selkämateriaali. Koot 46-64

MO 935
EN 471 luokiteltu huomioavohaalari tikkivuorella, luokka 1, oranssi/musta. 9 kpl
erilaisia taskuja, tuplaommellut saumat. Kaksisuuntainen vetoketju etuosassa.
Sivusta aukeavat ja tarralla suljettavat polvisuojataskut. Joustava vyötärökiristys
vyölenkkeineen ja lahkeissa pukemista helpottavat sivuvetoketjut. Vasaralenkit.
D-lenkki ja kynätasku. Joustava ja hengittävä selkämateriaali. Koot 46-64
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HH 930
Riipputaskuavohaalari, 2-värinen, joustava
vyötärönauha ja joustoselkäosa, runsaasti
erilaisia taskuja, turvallisuutta lisäävät
heijastimet. Lahkeissa pukemista
helpottavat vetoketjut, EN 471 LUOKKA 1,
koot 46-64

HH 935
Talviavohaalari tikkivuorella, 2-värinen,
joustava vyötärönauha ja joustoselkäosa,
runsaasti erilaisia taskuja, turvallisuutta
lisäävät heijastimet. Lahkeissa pukemista
helpottavat vetoketjut, EN 471 LUOKKA 1,
koot 46-64

HH 910
EN 471 luokiteltu huomiopusero, luokka
2, kelta/musta, runsaasti erilaisia taskuja
mm. henkilökorttitasku ja kännykkätasku,
povitaskut vetoketjulla, vetoketjulliset
sivutaskut ja hihatasku, läpälliset
rintataskut. Turvallisuutta lisäävät heijas-
timet. Koot: 46-64

HH 920
EN 471 luokitellut huomiohousut, luokka
1, kelta/musta, joustava vyötärönauha,
turvallisuutta lisäävät heijastimet. Polvi-
suojataskut. Runsaasti erilaisia taskuja,
mm. henkilökorttitasku ja kännykkätasku,
sivutaskut, kaksi läpällistä takataskua,
läpällinen reisitasku. Koot: 46-64

HH 915
EN 471 luokiteltu huomiopusero tikki-
vuorella, luokka 2, kelta/musta, hihansuissa
lämpimät joustoresorit, tuulensuojalista
vetoketjun edessä, kauluksessa lämmin
fleecevuori, runsaasti erilaisia taskuja mm.
henkilökorttitasku ja kännykkätasku,
povitasku, vetoketjulliset sivutaskut,
vetoketjullinen hihatasku, läpälliset
rintataskut, turvallisuutta lisäävät
heijastimet. Koot: 46-64

HH 925
EN 471 luokitellut talvihousut tikkivuorella,
luokka 1, kelta/musta, joustava vyötä-
rönauha, turvallisuutta lisäävät heijastimet,
lahkeissa pukemista helpottavat vetoketjut.
Runsaasti erilaisia taskuja, mm. henki-
lökorttitasku ja kännykkätasku, takataskut,
sivutaskut ja reisitasku. Leveät vyölenkit.
Koot 46-64
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HLK
EN 471 luokiteltu keltainen huomioliivi,
luokka 2, pitkä kiinnitystarra edessä takaa
liivin hyvän paikallaolon ja turvallisuuden,
materiaalina 100% polyester. Koot: S-XXXL

S 3200
Huomiosadeasu (piilohupullinen takki ja
vyötäröhousut), materiaali PU, takissa veto-
ketju ja painonapitus, housuissa kumi-
nauhavyötärö kiristysnarulla, saumat neu-
lottu ja kuumasaumattu. EN 471 LUOKKA 3,
koot XS-XXL

joka on

HPK
EN 471 luokiteltu keltainen huomio T-paita, luokka 2. Turvallisuutta
lisäävät heijastin- nauhat. Materiaalina 100 % polyesteri, 
mukava, joustava ja viileä iholle. Koot: S-XXXL.

HPO
EN 471 luokiteltu oranssi huomio t-paita,
luokka 2. Turvallisuutta lisäävät heijastin-
nauhat, materiaalina tekninen 100%
polyesteri, joka on mukava, joustava ja
viileä iholle. Koot: S-XXXL

HH 950
Riipputaskuliivi, keltainen, runsaasti
erilaisia taskuja, turvallisuutta lisäävät
heijastimet, koot 46-64, EN 471 LUOKKA 2

HLO
EN 471 luokiteltu oranssi huomioliivi,
luokka 2,  pitkä kiinnitystarra edessä takaa
liivin hyvän paikallaolon ja turvallisuuden,
materiaalina 100% polyester.
Koot: S-XXXL

HLK 140
Lasten huomioliivi, 100 % polyesteri,
sivuilla joustavat kuminauhat ja tarrasäätö.
Helppo ja nopea pukea päälle. Yksi koko
( 90-140 cm).  EN 1150 Luokka 1

MO 950
EN 471 luokiteltu oranssi riipputaskuliivi,
luokka 2, runsaasti erilaisia taskuja, turval-
lisuutta lisäävät heijastimet, koot 46-64

OUTDOOR HI-VIS 1
EN 471 luokiteltu oranssi/musta Softshell-
pusero irroitettavilla hihoilla, luokka 2
(ilman hihoja luokka 1). Säädettävä helma-
kiristys ja hihansuut, turvallisuutta lisää-
vät heijastimet, pidempi selkää suojaava
takaosa. Koot: XS - XXXXL

HPOJ
EN ISO 20471 luokiteltu oranssi huomio
t-paita joustavilla heijastinnauhoilla, luok-
ka 2. Materiaalina tekninen 100% polyesteri,
joka on mukava, joustava ja viileä iholle.
EN ISO 20471 lk 2. Koot S-XXXL

TYÖVAATTEET
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PROGLO 9000 / 9001
CE-luokiteltu heijastinliivi urheiluun ja vapaa-aikaan. Liivi lisää käyttäjän näkyvyyttä pimeällä. 
Hengittävä materiaali tekee liivistä erityisen sopivan esim. juoksuun ja pyöräilyyn. Leveys
säädettävissä tarroilla. Materiaali: 100% polyester. PROGLO 9000, keltainen. Koot S/M, L/XL ja 
2XL/3XL PROGLO 9001, pinkki. Koot S/M ja L/XL

PRO 3 (keltainen)
Erittäin kestävä ja helppohoitoinen sekoite-
kankaasta valmistettu riipputaskuhousu 
Corduraisilla polvisuojataskuilla. Lukuisia 
yksityiskohtia, mm. edessä riipputaskut, jotka 
piilotettavissa tilaviin etutaskuihin. Vahviste-
tut takataskut, läpällinen reisitasku, henkilö-
korttitasku, kännykkätasku, työkalutaskut 
jne. Leveät vyölenkit ja D-lenkki. Puukko-, 
tarvike- ja vasaralenkkejä. Kolminkertaiset 
tikkaukset lahkeissa ja haaruksissa. Lahkeis-
sa jatkovara n. 4cm. Kestävä metallivetoketju. 
EN ISO 20471 lk 1. Koot 46-64

HPKJ
Luokiteltu keltainen huomio t-paita 
joustavilla heijastinnauhoilla. Mate-
riaalina iholle viileä, mukava ja 
joustava tekninen 100% polyesteri. 
Henkilökorttitasku. EN ISO 20471 lk 
2. Koot S-XXXL

PRO 4 (oranssi)

9005 (oranssi)
Luokiteltu pitkähihainen huomio t-paita joustavilla heijastimilla, luokka 2. Turvallisuutta
lisäävät ja käytössä mukavat joustavat heijastinnauhat. Materiaalina tekninen 100%
polyesteri, joka on mukava, joustava ja viileä iholle. Henkilökorttitasku. EN 20471 lk 2.
Koot S-XXXL

9006 (keltainen)
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AA 1
Tekninen alusasu. Materiaali 100% polyesteri, väri musta. Mukava
ja lämmin ihoa vasten, siirtää tehokkaasti kosteutta. Materiaali
joustavaa teknistä polyesteriä. Yhdistä tarvittaessa tekniseen
microfleece-väliasuun AA2 saavuttaaksesi parhaan lämmön-
eristävyyden. Pakattu kätevään ja uudelleen käytettävään
säilytys/kuljetus pussiin. Koot: XS - XXXL

AA 2
Tekninen microfleece-väliasu. Materiaali 100% polyesteri, väri
musta. Mukava ja erittäin lämmin, siirtää tehokkaasti kosteutta.
Materiaali joustavaa teknistä polyesteriä. Sopii erittäin hyvin
yhteen teknisen alusasun AA1 kanssa. Pakattu kätevään ja
uudelleen käytettävään säilytys/kuljetus pussiin. Koot: XS -
XXXL

FIT 1
Tekninen lyhythihainen työ-/urheilupaita
tyylikkäillä kontrasti-tikkauksilla. Materiaali
joustavaa 100% polyesteria. Pehmeä
materiaali viilentää ja siirtää tehokkaasti
kosteutta iholta. Koot XS-XXXL

FIT 2
Tekninen lyhythihainen työ-/urheilupaita.
Materiaali joustavaa 100% polyesteria.
Pehmeä materiaali viilentää ja siirtää teho-
kkaasti kosteutta iholta. Koot XS-XXXL

FIT 3
Tekninen pitkähihainen työ-/urheilupaita.
Materiaali joustavaa 100% polyesteria.
Pehmeä materiaali viilentää ja siirtää
tehokkaasti kosteutta iholta. Koot XS-XXXL
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EASYWORK
Umpihaalari, 100% puuvillaa, kangas-
paksuus 260 g/ m2 koot 46-64

MH 920
Housut työ- ja vapaa-ajan käyttöön. Väri musta. Polvisuojataskut
kulutusta kestävää Cordura-materiaalia. 8 kpl erilaisia taskuja,
tuplaommellut saumat. Sivusta aukeavat ja tarralla suljettavat
polvisuojataskut Corduraa. Heijastimet reisitaskujen alla tuovat
housuihin näyttävyyttä ja parantavat näkyvyyttä pimeällä.Joustava
vyötärökiristys. Leveät vyölenkit ja vasaralenkki. Koot 46-64

MH 910
Pusero työ- ja vapaa-ajan
käyttöön.Väri musta/grafiitin-
harmaa. Olkapäät kulutusta
kestävää Cordura-materiaalia.
Joustovyötärö, vetoketjun suoja-
lista ja kauluksessa ylösasti
ulottuva vetoketju. Hihansuissa
joustoresorit. 12kpl erilaisia
taskuja, saumat tuplaompeleella.
Heijastintereet edessä ja takana
tuovat puseroon näyttävyyttä ja
parantavat näkyvyyttä pimeällä.
Koot 46-64

MH 915
Pusero tikkivuorella työ-  ja vapaa-
ajan käyttöön. Väri musta/gra-
fiitinharmaa. Olkapäät ja hihan-
suut kulutusta kestävää Cordura-
materiaalia, 12 kpl erilaisia taskuja,
tuplaommellut saumat. Heijastin-
tereet edessä ja takana tuovat pu-
seroon näyttävyyttä ja parantavat
näkyvyyttä pimeällä. Kauluksen
ylösasti ulottuva vetoketju, jous-
tovyötärö, hihansuiden lämpimät
piiloresorit ja vetoketjun suojalista
pitävät kylmän loitolla.  Lisämu-
kavuutta tuo kauluksen lämmin ja
pehmeä fleecevuoraus.
Koot 46-64

MH 930
Riipputaskuavohaalari työ- ja vapaa-
ajan käyttöön. Väri musta. Polvi-
suojataskut kulutusta kestävää
Cordura-materiaalia. 11 kpl erilaisia
taskuja, tuplaommellut saumat. Kak-
sisuuntainen vetoketju etuosassa.
Sivusta aukeavat ja tarralla suljettavat
polvisuojataskut Cordura-materiaalia.
Joustava vyötärökiristys vyölenkkei-
neen. Heijastintereet lahkeissa tuovat
avohaalariin näyttävyyttä ja parantavat
näkyvyyttä pimeällä. Joustava ja hen-
gittävä selkämateriaali. Koot 46-64

Koot 46-64

MH 935
Avohaalari tikkivuorella työ- ja vapaa-ajan käyttöön. Väri musta.
Polvisuojataskut kulutusta kestävää Cordura-materiaalia. 9 kpl
erilaisia taskuja, tuplaommellut saumat. Kaksisuuntainen vetoketju
etuosassa. Sivusta aukeavat ja tarralla suljettavat polvisuojataskut
Cordura-materiaalia. Joustava vyötärökiristys vyölenkkeineen ja
lahkeissa pukemista helpottavat sivuvetoketjut. Heijastintereet
lahkeiden vetoketjujen ympärillä tuovat avohaalariin näyttävyyttä ja
parantavat näkyvyyttä pimeällä. Joustava ja hengittävä selkämateriaali.

sivuvetoketjut. Leveät vyölenkit ja vasaralenkki. Koot 46-64

MH 925
Housut tikkivuorella työ- ja vapaa-ajan käyttöön. Väri musta.
Polvisuojataskut kulutusta kestävää Cordura-materiaalia. 8 kpl
erilaisia taskuja, tuplaommellut saumat. Sivusta aukeavat ja tarralla
suljettavat polvisuojataskut Corduraa. Heijastimet reisitaskujen alla
tuovat housuihin näyttävyyttä ja parantavat näkyvyyttä pimeällä.
Joustava vyötärökiristys ja lahkeissa pukemista helpottavat

MH 950
Riipputaskuliivi, 2-värinen, joustava
hartiaosa, runsaasti erilaisia taskuja, vasa-
ralenkit, vetoketju säädettävissä kahteen
leveyteen, koot 46-64
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MH 940
Umpihaalari, musta/harmaa, joustava
vyötärönauha, runsaasti erilaisia taskuja,
turvallisuutta lisäävät heijastimet, lah-
keissa pukemista helpottavat vetoketjut,
koot 46-64.

H 960
Luokiteltu hitsaajanhaalari 100% puuvillaa
(EN ISO 11612+ EN ISO 11611), kangas-
paksuus 320 g/m2, sopii käytettäväksi
hitsauksessa ja muissa samankaltaisissa
töissä. Nappikiinnitys etusuojalistan alla.
Hihansuissa joustoresori. Lukuisia tas-
kuja. Sivusta tarralla suljettavat
polvisuojataskut ja tarralla säädettävä
suojakaulus. Koot: 46-64

MH 945
Lämmin talvihaalari tikkivuorella. 
Väri musta/grafiitinharmaa. 
Irroitettava ja säädettävä huppu.
Sivusta aukeavat, tarralla suljetta-
vat Corduraiset polvisuojataskut. 
Irroitettava henkilökorttitasku.
Heijastintereet edessä ja takana. 
Kauluksessa ylös saakka ulottuva 
vetoketju, hihansuissa
lämpimät piiloresorit. Kauluksen 
lämmin ja pehmeä fleecevuoraus, 
tarralla säädettävät hihansuut
sekä mukana tuleva vyö tuovat 
lisämukavuutta.
Lahkeissa edessä ja takana kosteu-
delta suojaavaa materiaalia. Jous-
tava vyötärökiristys ja
lahkeissa pukemista helpottavat 
kaksisuuntaiset vetoketjut vyötä-
rölle saakka. Lahkeissa lumilukot
ja vyötäröllä D-lenkki. Tuplaommel-
lut saumat.
Materiaali: Tuulenpitävä, likaa 
hylkivä ja kulutusta kestävä mitta-
muutos- ja repäisylujuustestattu
kangas. Päällikangas 45% puuvilla 
/ 55% polyesteri, 260 g/m2. Vuori: 
100% polyesteri, 80 g/m2.
Vanu: 100% polyesteri, 140 g/m2. 
Koot 46-64

H 970 PRO WORK
Polyesterihaalari, harmaa, nauha-
kiristeinen huppu, turvallisuutta lisäävät
heijastimet, koot XS-XXXL

PROGLO 9004
Talvihaalari tikkuvuorella. Väri musta/
grafiitin harmaa. Irrotettava ja säädettävä
huppu. Runsaasti erilaisia taskuja. Heijas-
timet edessä ja takana tuovat haalariinn
näyttävyyttä ja parantavat näkyvyyttä
pimeällä. Kauluksessa ylös saakka ulottuva
vetoketju. Suojalista edessä olevan 2-
suuntaisen vetoketjun päällä. Tarralla
säädettävät hihansuut. Joustava vyötärön-
kiristys ja lahkeissa pukemista helpottavat
sivuvetoketjut. Piilotettava D-lenkki.
Materiaali: 300 D, 100% polyester oxford,
vettä ja likaa hylkivä, kestävä sekä tuulen-
pitävä. Vuori: 210 T polyesteri. Vanu: 100%
polyesteri, 120g/m2. Koot S-XXXL



32

TURVAKENGÄT

Kenkien ominaisuudet:
Antistaattiset ominaisuudet
Kantaosan iskunvaimennus (20 J)
Suljettu kantaosa
Öljynkestävä kulutuspohja
Kuvioitu ulkopohja
Naulaanastumissuoja (1100 N)
Teräskärki PU-kärkikupilla (200 J / 15000 N)

S 20 Rock 2
Varrellinen turvakenkä, teräskärki ja
teräsvälipohja, kantavaimennettu, anti-
staattinen ja öljynkestävä pohja, päällinen
vedenpitäväksi käsiteltyä pintanahkaa,
turvaluokka S3 (EN 345 standardin mu-
kaan), koot 38-47

S 130 Dart 1
Lyhytvartinen turvakenkä, komposiitti-
kärki ja Kevlar-välipohja, kantavaimen-
nettu, antistaattinen ja öljynkestävä PU/
TPU pohja, päällinen vedenpitäväksi
käsiteltyä nupukkinahkaa, turvaluokka S3
(EN 345 standardin mukaan), koot 37-47

S 10 Rock 1
Lyhytvartinen turvakenkä, teräskärki ja
teräsvälipohja, kantavaimennettu, anti-
staattinen ja öljynkestävä pohja, päällinen
vedenpitäväksi käsiteltyä pintanahkaa,
turvaluokka S3 (EN 345 standardin mu-
kaan), koot 38-47

PROGLO  9002
Sadeasu piilohupullisella takilla ja 
vyötäröhousuilla, materiaali PU/ 
polyester. Väri musta. Vetoketjulla ja 
painonapeilla suljettava takki, 
housuissa joustovyötärö ja kiristys-
nauha. Saumat neulottu ja kuuma-
saumattu. Puserossa napeilla suljet-
tavat sivutaskut ja hupussa naruki-
ristys. Hihan- ja lahkeensuut säädet-
tävissä tarrakiristimillä. Turvallisuut-
ta lisäävät heijastimet. Koot XSXXXL

S 3100
Sadeasu (hupullinen takki ja  vyötärö-
housut), materiaali PU/polyester, takissa
painonapitus ja vetoketju, housuissa
kuminauhavyötärö kiristysnarulla, sau-
mat neulottu ja kuumasaumattu, tum-
manvihreä, koot XS-XXXL

Edellisten lisäksi
turvaluokassa S3
Veden läpäisy (0 g / 60 min) ja veden
imeytyminen sisäpuolle (30% / 60 min)

S 210 Kuregi
Lyhytvartinen turvakenkä, komposiittikärki ja naulaanastumis-
suoja, kantavaimennettu, antistaattinen ja öljynkestävä pohja,
päällinen kangasta ja naudan haljasnahkaa, turvaluokka S1P
(EN ISO 20345:2011 standardin mukaan) Koot 40-47
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VAPAA-AJAN KÄSINEET

LP 150 NS 200

MS 145 FMS 150 (MOPO) MP 170 F / NP 240 F MP 170 M / NP 240 M

MS 120 NS 210

S 90 Polara
Teddyvuorellinen turvasaapas, teräskärki
ja teräsvälipohja, kantavaimennettu,
antistaattinen ja öljynkestävä pohja,
päällinen vedenpitäväksi käsiteltyä
pintanahkaa, turvaluokka S3 (EN 345
standardin mukaan), koot 38-47

S 180 Nova 1
Lyhytvartinen turvakenkä, komposiitti-
kärki ja naulaanastumissuoja, kantavai-
mennettu, antistaattinen ja öljynkestävä
pohja, päällinen kangasta ja naudan
haljasnahkaa, turvaluokka S1P (EN 345
standardin mukaan), koot 36-47
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7000 7001 / 7002 7030 7040

7050 7070 7080 7090

LP155 LP160 MP165 MS130

MS140 MS146 MS147 MS148
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MS149 MS155 NP235IF NS220

NS240 PS100 PS125 7100

7120 7130 7140 / 7150



Käsien ihon perushoidon on oltava säännöllistä ja jatkuvaa. Kädet pestään mahdollisimman
miedoilla aineilla ja rasvataan hajuttomilla perusvoiteilla. Käsien ihon pitää pysyä joustavana,
eikä sitä saa päästää kuivumaan. Käsien oikealla  hoidolla voidaan ehkäistä käsi-ihottumien
syntyminen ja välttää monissa ammateissa tapahtuva altistuminen eri aineille.

Suojakäsineitä käytetään huolellisesti estämään naarmuja ja hiertymiä.

Kaikkiin ihoa ärsyttäviin ja kuluttaviin tehtäviin työpaikoilla, kotioloissa ja pihatöissä valitaan
työhön parhaiten soveltuvat käsineet.

Käytä suojakäsineitä aina aloittaessasi työn ja poista ne vasta työsuorituksen jälkeen,
varsinkin käsitellessäsi terveydelle haitallisiksi todettuja kemiallisia aineita.

Suojakäsineitä on oltava useampi pari saatavilla, jolloin on mahdollista vaihtaa puhtaat
ja kuivat käsineet kostuneiden tilalle.

Käsien ihon suojaksi suositellaan käytettäväksi ohuita puuvillasormikkaita. Näin voidaan
vähentää kumikäsineiden allergiariskiä, sekä ehkäistä mm. nahassa olevan kromin
aiheuttamia mahdollisia iho-oireita ja altistumia.

Nitriili-, latex- ja PVC-pinnoitetut suojakäsineet voidaan pestä miedolla saippualla ja
huuhdella vedellä. Pesun jälkeen käsineet ripustetaan kuivumaan sisäpuoli ulospäin
puhtaaseen paikkaan. Näin ne ovat miellyttävästi kuivat seuraavalla käyttökerralla.

Myös nahkakäsineet voidaan tarvittaessa huoltaa edellä mainitulla tavalla, mikäli ne
ovat lievästi likaantuneet ja reikiintymättömät. Kuivaus ainoastaan huoneenlämmössä!

MUISTA! REIKIINTYNEITÄ JA HUONOKUNTOISIA SUOJAKÄSINEITÄ EI KÄYTETÄ
KOSKAAN!

Suojakäsineiden oikealla valinnalla ja niiden asianmukaisella käytöllä on suuri merkitys
käsi-ihottumien ennalta ehkäisyssä. Työssä tapahtuva jatkuva käsien ihon altistaminen ja
suojauksen laiminlyönti voi pahimmillaan aiheuttaa ongelmia ja vaarantaa terveyden.

Käsineiden valinta ja käsi-ihottumien ehkäisy:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.
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