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                                                                   TEGUTSENUD AASTAST 1997



VALMISTAME SÄDEME- JA 

TULEKINDLAID TÖÖRÕIVAID  
Flamelle OÜ alustas tööriiete toomisega 1997 aastal. Meie 20 pikaajalist töötajat on suurte 

kogemustega ning koostöös kliendi ja töötajaga valmivad multifunktsionaalseid töö- ja 

reklaamriideid. Viimase lifina paigaldame toodetele ka logod.  

TÖÖRIIETE VALMISTAMINE 

Tööriiete valmistamisel on oluline kliendi ja ettevõtte vaheline suhtlus, mille käigus 

valmistame kliendile täisväärtusliku tööriide vastavalt tema erialale ja mõõtudele. Sobiv 

tööriietus tuleb valida vastavalt töö iseloomule ning peab olema õige suurusega. Töörõiva 

üks esmaseid funktsioone on töötaja kaitsmine mistõttu on töörõivastele nõudmised 

sertifitseerimise ja materjali koostise osas. Töörõivaid tuleb tihti ja kõrgel temperatuuril 

pesta, on oluline, et need oleksid valmistatud vastupidavast ja kvaliteetsest materjalist, siis 

ei kaota toode oma kaitseomadusi. Lisaks reklaamib tööriie ettevõtet kui paigaldame sellele 

silmapaistva logo. 

KASUTAME SERTIFITSEERITUD KANGAID 

Uuenduslikke töörõivaste valmistamisel kasutame sertifitseeritud kvaliteetkangaid, et 

töötamine oleks ohtutu ja mugav. Flamelle töörõivaste kangad on Euroopa päritoluga ning 

vastavad Euroopa direktiivi 89/686/EMÜ nõuetele, materjalid on testitud nahasõbralikuks.  

KOOSTÖÖD 

Meie sädemekindel toodang läheb Soome, Rootsi ja Eesti turule. Eestis kliendid: Leonhard 

Weiss, Nordmetallik, Toftan, Helme, Osula, Paide Graanul, FineEstmetallid, ProSystem jne.  
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PAIGALDAME TÖÖRIIETELE LOGOD 

TIKANDI, KUUMPRESS- VÕI SIIDITRÜKI 

MEETODIGA 
Tööriiedele paigaldatud logo reklaamib ja suurendab ettevõtte imagot. Meie paigaldatud 

logod on vastupidavad ja silmapaistvad ning aitavad eristuda. Tikime, trükime ja 

valmistame kleebistrükki. Logo hind ja valmistusviis sõltub tootest ja logo keerukusest 

ning suuruset.



MEIE TOOTED ON 

SERTIFITSEERITUID  
Flamelle tööriiete kangad on Euroopa päritoluga ning vastavad tule- ja sädemekindlatele 

standartditele. Tooted on sertifitseeritud Soomes: Työ ja Terveyslaitos. 

Euroopa standardid on Euroopa standardimisorganisatsioonide poolt vastu võetud 

standardid. Euroopa standardid tunneb ära nende tähises sisalduva tähekombinatsiooni 

„EN“ järgi. 

 

                              Kuumuse ja leekide eest kaitset pakkuv riietus. 
                         EN ISO 11612 

 

Kirjeldus Tase 

Piiratud leegilevikuga rõivad ja õmblused A1 või A2 või A1+A2 (ISO 15025) 

Konvektsioonisoojus B1 – B3 (ISO 9151) 

Kiirgussoojus C1–C4 (ISO 6972, meetod B) 

Sulaalumiiniumi pritsmed D1–D3 (ISO 9185) 

Sularaua pritsmed E1–E3 (ISO 9185) 

Kontaktsoojus F1–F3 (ISO 12127, 250 °C) 

 

Mida suurem number, seda paremad kaitseomadused. Kui riietus pakub kaitset 

sulaalumiiniumi ja sularaua pritsmete vastu, siis see tähendab seda, et on täidetud 

spetsiifilised disaininõuded. 

Kui riietuse kasutamise ajal satuvad toote pinnale keemiliste või tuleohtlike vedelike 

pritsmed, siis peab kandja kohe tööalast väljuma ja riideeseme seljast ära võtma, jälgides, 

et saastunud riietus ei puutuks kokku nahaga. Enne järgmist kandmist tuleb riietus pesta 

või vajadusel eemaldada kasutusest. 

Kaitse sulaalumiiniumi või sularaua pritsmete vastu (D ja E): kui riietuse kandmise ajal 

satuvad toote pinnale sulaalumiiniumi või sularaua pritsmed, siis peab kandja kohe 

tööalast väljuma ja riideeseme seljast ära võtma. Kui kaitseriietus on pritsmetega 

kokkupuute hetkel olnud otse naha vastas, ei pruugi see välistada kõiki põletusohte. 

 

                           Kaitseriided keevitamisel ja sellega liituvatel toimingutel   --                   
-                     kasutamiseks. 
                       EN ISO 11611 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 B                     Kaitseriietus. Elektrostaatilised omadused. 
                    EN 1149-5 

 

Kaitseriietus staatilise elektri tekke vastu, mis vähendab ohtu plahvatusohtlikus 

keskkonnas. NB! Kaitseriietus on ainult üks osa maandussüsteemist (kindlasti tuleb 

kasutada ka spetsiaalseid jalatseid jms). 

Kaitseriietus peab olema korralikult seljas ja lukuga/trukkidega kinnitatud. 

Rõivast ei tohi kasutada hapnikurikkas keskkonnas ilma vastutava ohutusinseneri eelneva 

loata

Klass 1  Süttimine pinnal: 

A1 (ISO 15025) 

Alumise serva süttimine: 

A2 (ISO 15025) 

Pritsmete mõju: 15 tilka 

(ISO 9150) 

Kiirgussoojus: RHTI 24 ≥ 7 
sekundit (EN ISO 6942) 

Klass 2  Süttimine pinnal: 

A1 (ISO 15025) 

Alumise serva süttimine: 

A2 (ISO 15025) 

Pritsmete mõju: 25 tilka 

(ISO 9150) 

Kiirgussoojus: RHTI 24 ≥ 16 
sekundit (EN ISO 6942) 



 

                         Kaitseriietus kaarleegist tulenevate ohtude vastu. 
                     IEC 61482-2 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

                          Kaitseriietus kaitsmiseks vedelate kemikaalide eest. 
                      EN 13034 
 
                    Tooted on mõeldud kasutamiseks madalate riskide puhul, kus kasutaja võib                     

-                       kokku puutuda väikestes kogustes kemikaalide või nende pritsmetega. 
 

                       Kaitse sademete eest. 
                       EN 343 
 
                       EN343 standardile vastavad riided kaitsevad vihma ja lume eest ning                  

-                          lasevad kehal hingata, juhtides niiskuse kehast eemale. 

 

Antud standardi puhul testitakse veepidavuse (X) ja veeauru läbilaskvuse omadusi (Y). 

X = veepidavus, klass 1 kuni 3, kus klass 3 on kõrgeim klass. 

Y = veeauru läbilaskvus, klass 1 kuni 3, kus klass 3 on kõrgeim klass.  

                            

                            Kaitse külma eest. 
                       EN 342   

                           

                          Standardi EN 342 järgi tõlgendatakse külmaks keskonnaks seda, kui                                                           

-                         temperatuuril jääb alla -5 °C. 

                                              Ohutusriided (helkurriided) professionaalseks                      
-                                             kasutamiseks. 

                                              EN ISO 20471/EN 471 

 

EN ISO 20471 on uuendatud ohutusriiete standard, kehtib ka vana, EN 471 standard. Uuel 

standardil on eelmisega võrreldes uued disaini nõuded, lisaks on nüüd kohustuslik ka 

fluorestseeriva materjali pesutest (vähemalt viis korda). 

Ohutusriided vastavad kaitseklassidele 1 kuni 3, millest 3 on kõrgeim klass. Kaitseklass 3 

on saavutatav ka madalama kaitseklassiga riiete kombineerimisel. Klassifikatsioon 

põhineb sellel, et kui palju on ruutmeetri kohta minimaalselt näha taustmaterjali 

(fluorestseeriv pind) ja valgust peegeldava materjali (helkurmaterjali) pinda. 

 Klass 1 Klass 2 Klass 3 

Fluorestseeriv materjal 0,14 m² 0,50 m² 0,80 m² 

Helkurmaterjal 0,10 m² 0,13 m² 0,20 m² 

 
EN 471 standardi toodetel on eraldi välja toodud fluorestseeriva (X) ja helkurmaterjali (Y) 

klassid: 

X = Klass 1 kuni 3, kus klass 3 on kõrgeim klass (vt etiketti) 

Y = Valgust peegeldava materjali klass 1 kuni 2, kus klass 2 on kõrgeim klass (vt etiketti) 

Parimaks toimimiseks hoidke ohutusriideid puhtana! 

SERTIFIKAADID 

 
 

 

 

 

Klassi 1 kuuluvad 

materjalid ja rõivaesemed 

testitakse 4 kA juures 

kastikatsega (katse 

tingimused 400 V vv (50 

Hz) – 4 kA – 500 ms) 

Klassi 2 kuuluvad materjalid 

ja rõivaesemed testitakse 7 

kA juures 

kastikatsega (katse 

tingimused 400 V vv (50 Hz) 

– 7 kA – 500 ms). 



PAKUME MITMEID VÄRVI- JA 

DISAINILAHENDUSI 
KANGA TIHEDUS 

Rõivaste valmistamisel peame silmas mugavust, liikumisvabadust ja töö iseloomu. 
Keevitajatele on tooted pakesemast puuvillasest kangast: 100% puuvilla 350g-420g. 

Elektrikutele soovitame õhemat kangast: 75%puuvilla, 24% polüestrit, 1% antistaatilist 

kiudu või 99%puuvilla , 1% antistaatilist kiudu 290g-350.Võimalik kasutada erineva 

tihedusega kangaid samal tootel, näiteks keevitajale sääreosad paksemast kangast. Meie 

uues sädemekindlas kollektsioonis kasutasime jope rinna välimistel äärtel ja pükste 

sisemistel säärtel stretškangast, et kandjal oleks mugavam ja rohkem liikumisvabadust. 

VÄRVILAHENDUS 

Meie toodete värvilahenduste valik on võimalusterohke, kuna lähtume oma kliendi 

soovidest ja vajadustest. Näiteks on võimalus õmmelda jope kahes erinevas värvitoonis 

vabal valikul. Tööriide valmistamise võimalusi on mitmeid ning sealjuures võtame alati 

arvesse tööiseloomu ning vajalikke ohutusnõudeid. Ohutusriidele on omad 

värvinõudmised, neoonvärviosakaala ja helkurite määr tootel on oluline - EN 471. Kui aga 

töökeskkonnas pole nõutud kõrgnähtav kangas, siis valmistame selle tavavärvi kangast. 

 

TASKUTE KOMBINATSIOONID 

Taskuid saame teha ja paigutada vastavalt soovile, siis on kandjal mugav ja käepärane 

haarata vajalikke vahendeid või dokumente. Selleks saame paigutada rinnale, külgedele, 

säärtele ja mujale erinevaid taskuid. Näiteks oleme jopedele lisanud ID-kaardi tasku ja 

säärele notasku. Lisaks oleme õmmelnud topeltaskuid ning telefonitaskuid trukkidega ja 

krõpsuga. 

LISAFUNKTSIOONID 

Lisafunktsioonidena saab jopele lisada helkurribad ja varrukatesse sisesoonikud, pöidla 

avaga ja ilma. Varruka otsad ja jope alumist äärt on võimalik reguleerida ja kapuutsile saame 

lisada luku selle eemaldamiseks. Jätame ära või lisame jope kandjale kõik funktisoonid nii, 

et miski ei segaks tegemist ja ohtlikus olukorraks oleks töötaja kaitstud. 

Aitame ja anname nõu oma klientidele ning tegutseme Teie soovidele vastavalt. Kõik 

tööriided valmivad meie pikaajaliste ja kogemusterohkete õmblejate käe all ning ka 

nemad on valmis kuulama ning andma nõu.  
 

Pildid näitavad meie erinevaid mudeleid mis on meie kleidid endale soovinud valmistada.



 SÄDEMEKINDLAD  

TÖÖRIIDED 

HULGIHINNAD 
 

 

Hindadele lisandub käibemaks! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2980FR MULTINORM STRETŠ SÄDEMEKINDEL 
JOPE   
2980FRS MULTINORM SÄDEMEKINDEL JOPE 
2980FRW MULTINORM SÄDEMEKINDEL 
TALVEJOPE  
Kaks klapiga rinnataskut / Vasakul lukuga 
rinnatasku / Kaks  alumist lukuga taskut / 

Kaks põuetaskut / Varruka otsad ja jope  
alumine äär reguleeritav  

Materjal1: 75% puuvill, 24% polüester , 1% 
antistaatik 350g  või 

Materjal2: 99% puuvill, 1% antistaatik 350g 
Vooder: 100% polüester , 150g 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2980FRS MULTINORM SÄDEMEKINDEL STRETŠ 
JOPE HIND: 65.- 

2980FR MULTINORM SÄDEMEKINDEL JOPE  

HIND: 55.- 

2980FRW MULTINORM SÄDEMEKINDEL 

TALVEJOPE HIND: 75.- 

Kaks klapiga rinnataskut / Paremal klapiga 

telefonitasku / Kaks klapiga alumist taskut / Ees 

varjatud trukiliist /  

 

 

 

 

 

 

 
2980FRS MULTINORM SÄDEMEKINDEL STRETŠ 
JOPE  
2980FR MULTINORM SÄDEMEKINDEL JOPE  
2980FRW MULTINORM SÄDEMEKINDEL 
TALVEJOPE  

Multinorm sädemekindel jope: 
Paremal klapiga rinnatasku / Kaks küljetaskut / 
Lukuga püstine tasku paremal rinnal / Ees varjatud 
trukiliist / Varrukasuu kummiga ja reguleeritav / 

Varrukatel ning jope kesk- ja alaosas helkurribad / 
ID-kaardi tasku / 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HVPS2980 MULTINORM STRETŠ JAKK    

HVP2980 MULTINORM JAKK   

HVP29B0 W MULTINORM SÄDEMEKINDEL 

TALVEJOPE  

Kaks püstise lukuga rinnataskut / Vasakus 

rinnataskus telefonitasku / Dokumenditasku / 

Alumised taskud lukuga / Pikendadtud tagaosa / 

Reguleeritavad käised / Esiklapp / Põuetasku / 

Kaarditasku / Kahekordselt õmmeldud 

helkurribad



FLAMS1981 MULTINORM 

SÄDEMEKINDLAD PÜKSID- STRETŠ  

FLAM1981 MULTINORM 

SÄDEMEKINDLADPÜKSID  

FLAMS1981W MULTINORM 

SÄDEMEKINDLAD TALVEPÜKSID  

Sädemekindlad vööpüksid: 

Kaks tagataskut, vasakpoolne klapiga 

/ Küljetaskud ja säärtel klapiga 

lisataskud / Värvel reguleeritav 

kummiga / Avarust andva voldiga 

põlvekaitsmetaskud /  

Pükste all ääres Hi-Vis vaheosa /  

Säärtel kaks rivi helkureid /  

Materjal: 75% puuvill , 25% polüester, 

1% antistaatik 

EN ISO 20471 klass 1 - 

kõrgnähtavusega 

 

 

 

 

FLAMS1980 MULTINORM 

SÄDEMEKINDLAD STRETŠI PÜKSID 
HIND: 55.- 
FLAM1980  MULTINORM  

SÄDEMEKINDLAD PÜKSID HIND: 48.- 

FLAMS1980W  MULTINORM 

TALVISED SÄDEMEKINDLADPÜKSID 

HIND: 60.-  

Noa- ja kahekordne reietasku, 

küljetaskud / Kaks klapiga tagataskut / 

D-aas / Vöös külgedel kummipael /  

Põlvekaitsmetaskud / Helkurid 

õmmeldud kahekordselt / Vööaasad / 

Stretskangas püksi sääre sisküljel 

Materjal: 80% puuvill, 19% polüester, 

1% antistatic, 340g/m2  

Materjal 2: Vooder 100%, polyester 

100 g/m2 

EN ISO 20471 klass 1 – 

kõrgnähtavusega 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                       

                              

1982SFR MULTINORM 

SÄDEMEKINDLAD SURIPPTASKUTEGA 

PÜKSID- STRETŠ  

1982FR MULTINORM 

SÄDEMEKINDLAD SUVISED 

RIPPTASKUTEGA PÜKSID  

1982FRW MULTINORM 

SÄDEMEKINDLAD RIPPTASKUTEGA 

TALVISED PÜKSID  

 

Sädemekindlad vööpüksid: 

Kahekordsed ripptaskud / Kaks 

tagataskut, vasakpoolne klapiga / 

Küljetaskud ja lisaks nendele peale 

pandud küljetaskud / Värvel 

reguleeritav kummiga / Avarust andva 

voldiga põlvekaitsmetaskud / Pükste 

all ääres Hi-Vis vaheosa / Säärtel kaks 

rivi helkureid / Vasaraas 

Materjal: 75% puuvill , 25% polüester, 

1% antistaatik 

EN ISO 20471 klass 1 - 

kõrgnähtavusega 

 

 

 

 

 

3980S STRETŠ PIHIKPÜKSID  

3980 PIHIKPÜKSID SUVISED  

3980W TALVISED PIHIKPÜKSID  

 

Pihikpüksid: 

Kaks klapiga rinnataskut / Kaks 

küljetaskut / Klapiga telefonitasku / 

Põlvekaitsmekohad / Ees varjatud 

trukiliist / Klapiga tagatasku / Säärtel 

helkurribad 



 

 

 

4980SFR MULTINORM SÄDEMEKINDEL SUVINE 

KOMBENESIOON STRETŠ  

4980FR MULTINORM SÄDEMEKINDEL SUVINE 

KOMBENESIOON  

4980FRW MULTINORM SÄDEMEKINDEL 

TALVINE KOMBENESIOON  

Kaks rinnataskut klappidega / Kaks küljetaskut / 

Põlvekaitsmekohad / Ees varjatud trukiliist 

/Kaks tagataskut klappidega / Parempoolne 

noatasku / Vasakul küljel vasaraas / Varrukasuu 

kummiga / Seljavoldid annavad 

liikumisvabaduse / Varrukatel ja säärtel 

helkurribad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4980S SUVINE KOMBENSIOON STRETŠ  

4980 SUVINE KOMBENSIOON  

4980W TALVINE  KOMBENSIOON  

Kaks klapiga rinnataskut / Lukuga püstine tasku 

rinnas / Telefonitasku vasakul rinnal / Lukk 

liisttrukkidega / Põuetasku / ID-kaardi tasku / 

Kaks klapiga tagataskut / Noa- ja küljetasku / 

Kaks vasaraaasa / Põlevakaitsmetaskud / Vöös 

kummipael 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MULTINORM RIPPTASKUTEGA HI-VIS VEST  

Kaks klapiga rinnataskut / Klapiga telefonitasku 

/ ID-kaardi tasku / Ees varjatud trukiliist / Ees 

kaks kahekordset ripptaskut / Taga kaks 

ripptaskut / Rinnal kakshelkuriba / Taga kaks 

helkurriba   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FR507 LEEGI- JA SÄDEMEKINDEL TÖÖJAKK, 

TRUKKIDEDA, KEEVITAJALE  

Jakk on leegi- ja sädemekindel, keevitajale 

mõeldud sertifikaadiga, antistaatiline ning 

kaarleegivastane. Talub ka kergemaid 

kemikaalipritsmeid. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3982S RIPPTASKUTEGA STRETŠ PIHIKPÜKSID  
3982 RIPPTASKUTEGA PIHIKPÜKSID  

3982W RIPPTASKUTEGA TALVISED 

PIHIKPÜKSID  

Ripptaskutega pihikpüksid: 

Kaks klapiga rinnataskut / Kaks küljetaskut / 

Klapiga telefonitasku / Kaks eesmist ripptaskut / 

Põlvekaitsmekohad / Ees varjatud trukiliist / 

Klapiga tagatasku / Säärtel helkurribad 

 



LISATOOTED MEIE KODULEHELT 
Lisatooted sädemekindlatele tööriietele maksimaalseks kaitseks ohtilkus keskkonnas.  

Kõiki meie tooteid on võimalik vaadata ja tellida kodulehelt www.flamelle.com .  

Hinnad ei sisalda käibemaksu. 

 

Tulekindel antistaatiline Hi-Vis polosärk. 

CE-CAT III 

*Tulekindlad omadused pesemisel ei vähene 

*Kaitse kiirguse ja tkuumuse eest 

*Kvaliteetsed leekikindelad helkurribad 

*Tulekindel soonikkoes lisab turvalisust 

*50+ UPF-kiud kangas blokeerib 98%  

ultraviolettkiirtest 

*Suur puuvilla sisaldus tagab parema mugavuse 

*CE-sertifikaat 

 

Suurused: S-4XL 

 

 

 

 

Tulekindel antistaatiline polosärk. 

CE-CAT III 

*Tulekindlad omadused pesemisel ei vähene 

*Kaitse kiirgava ja kuumuse eest 

*Kvaliteetne leekikindel helkurlint 

*Suur puuvilla sisaldus tagab parema mugavuse 

*50+ UPF kiud kangas blokeerib 98%  

ultraviolettkiirgusest 

*Kontrastvärv lisab stiili 

*CE-sertifikaat 

Suurused: S-4XL 

 

 

 

 
Tulekindel HI-VIS antistaatiline dressipluus 

*CE sertifitseeritud 

*Leegikindlad omadused ei vähene pesemisega 

*Kaitse kiirguse ja kuumuse eest 

*Leekidele vastupidav kõrgnähtav lint 

*Sertifiseeritud kanagas kaitseb 98% UV-kiirguse eest 

*Kõrge puuvillasisaldus tagab suurepärase mugavuse 

Materjal:  60% modakrüülist, 39% puuvillast, 

1% süsinikkiust 

 

Suurused: S-3XL 

 

 
 

Tulekindel polo särk kõrgnähtava lindiga 

*CE sertifitseeritud 

*Leegikindlad omadused ei vähene pesemisega 

*Kaitse kiirguse ja kuumuse eest 

*Sertifiseeritud kanagas kaitseb 98% UV-kiirguse  

eestLeekidele vastupidav kõrgnähtav lint 

*Kulumisel säilitab oma kuju 

*Kerge ja mugav 

Materjal: 60% modakrüülist, 39% puuvillast,  

1% süsinikkiust 

Suurused: S-3XL 

Hind: 38,50 € 

 

 

Tulekindel HI-VIS Fliis 

*CE sertifitseeritud 

*Leegikindlad omadused ei vähene pesemisega 

*Kaitseb kiirguse ja kuumuse eest 

*Leekidele vastupidavad helkurribad 

*Sertifiseeritud kanagas kaitseb 98% UV-kiirguse eest 

*2 taskut 

Suurused: S-3XL 

 

 

 

 

http://www.flamelle.com/


Tulekindel särk HENLEY 

Särgi kangas on niiskust eemale juhtiv ja  

hingav. FR-kaitse kestab kogu rõiva elueaja ning  

kanga isoleeriva omaduste tõttu on kaitse  

elektrikaare vastu väga kõrge. Lisaks kaitse kiirguse  

ja kuumuse eest. 

*Sertifiseeritud kanagas kaitseb 98% UV-kiirguse eest 

*Rinnatasku 

*CE sertifitseeritud 

Värv: Hall ja tumesinine 

 

Suurused: S-5XL 

 

 

 

Keevitaja poolsaabas Sixton Peak Weld S3 

*jalatsi pealne: nubuk rasvanahk 

*sisevooder: Aired 3D 320 gr + DualMicro 

*sisetald: Fusstatic 

*tald: Vibram kummitald mis on kuumuskindel kuni 300C,  

isepuhastuv muster, redeli toed, Stabil Active, WED, 

 Dynamic Control 

*turvanina: komposiit CTC, torketõke: L-Protection tekstiil 

*sädemekindlad Kevlar õmblused 

*kaal 770g. 

Suurused: 40-47 

 

 

 

 

Keevitaja kapuuts-müts, tulekindel, Weldas  

Pea ja kaela kaitseks. 305G/M2.Takjakinnitustega  

kinnitatav kiivri külge, mis tagab mugavuse üheaegselt  

peast ära võtta kiiver ja müts. EN ISO 11611- 2003,  

klass 2. 

Peaümbermõõt 64 cm. 

Suurused: L-XL 

 

 

 

 

 

EN 11611, EN 11612,  

EN 1149, EN 20471, 

 

 



 

 

 

  

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

KVALITEETSED TÖÖRIIDED 

 

www.flamelle.com 


