
ЕСЕН - ЗИМА 2019 

Зимен комплект яке и полугащериЗон
модел 3030

Външна тъкан: 100% памук, 240 г/м2

Вата: капитонирана 100% полиестер 150 г/м2 на предните части и 
гърба на якето и 120 г/м2 на ръкавите на якето и полугащеризона
Хастар: 100% полиестер
размери: S - 3XL
EN ISO 13688

яке - закопчаване с цип, покрит с пластрон, два джоба на гърдите с 
капаци и закопчаване с лента велкро, два долни вътрешни джоба, 
сваляща се топла качулка. 

За модел 3030-01 – ластични маншети на ръкавите

За модел 3030-02:
- ръкавите завършват с маншет с копче;
- светлоотразителна лента на гърдите, гърба и ръкавите.

полугащеризон - закопчаване отпред с копчета, два долни стра-
нични джоба, джоб с цип на платката на гърдите, покрит с капак 
и закопчаване с лента велкро, един заден и един инструментален 
джоб на десния крачол

За модел 3030-02: светлоотразителна лента на крачолите.

номер за поръчка / Цвят
3030-01 тъмносиньо / кралскосиньо
3030-02 тъмносиньо / кралскосиньо и 

светлоотразителна лента
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Зимен комплект яке и полугащериЗон
модел 3020
Външна тъкан: 100% памук, 240 г/м2

Вата: капитонирана 100% полиестер 150 г/м2 на предните части и 
гърба на якето и 120 г/м2 на ръкавите на якето и полугащеризона
Хастар: 100% полиестер
размери: S - 3XL
EN ISO 13688
яке - закопчаване с цип, покрит с пластрон, два джоба на гърдите 
с капаци и закопчаване с лента велкро, два долни джоба, джоб за 
мобилен телефон с капак на левия ръкав, ластични маншети на 
ръка вите, сваляща се топла качулка.
полугащеризон - закопчаване отпред с копчета, два долни стра-
нични джоба, джоб с цип на платката на гърдите, един заден и един 
инструментален джоб на десния крачол, джоб с капак отстрани на 
левия крачол, джобове за наколенки.

номер за поръчка / Цвят
3020-01 кралскосиньо /  тъмносиньо / Червено
3020-02 тъмносиньо / кралскосиньо/ сиво
3020-03 светлосиво / тъмносиво / Червено



Повече информация: www.kammarton.com 3

Зимен комплект яке и полугащериЗон 
модел 3005

Външна тъкан: 100% памук, 240 г/м2

Вата: капитонирана 100% полиестер 150 г/м2 на предните части и 
гърба на якето и 120 г/м2 на ръкавите на якето и полугащеризона
Хастар: 100% полиестер
размери: S - 3XL
EN ISO 13688
яке - закопчаване с цип, покрит с пластрон, два джоба на гърдите с 
капаци и закопчаване с тик-так копче, два долни вътрешни джоба, 
ластични маншети на ръкавите, сваляща се топла качулка.
полугащеризон - закопчаване отпред догоре с цип, два долни 
странични джоба, два джоба на гърдите, един заден и един инстру-
ментален джоб на десния крачол.

номер за поръчка / Цвят

3005-01 тъмносиньо / кралскосиньо
3005-02 Червено / Черно
3005-03 Зелено / оранжево
3005-04 сиво / жълто
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Зимен комплект яке и полугащериЗон 
модел 3015

Външна тъкан: 100% ПЕ (промазка)
Вата: капитонирана 100% полиестер 150 г/м2 на предните части и 
гърба на якето и 120 г/м2 на ръкавите на якето и полугащеризона
Хастар: 100% полиестер
размери: S - 3XL
EN ISO 13688
яке - закопчаване с цип, покрит с пластрон, два джоба на гърдите 
с капаци и закопчаване с лента велкро, два долни вътрешни 
джоба, ластични маншети на ръкавите, сваляща се топла качулка. 
Светлоотразителен кант на гърдите и гърба и светлоотразителна 
лента на ръкавите.
полугащеризон - закопчаване отпред с копчета, два долни стра-
нични джоба, джоб с цип на платката на гърдите, един заден джоб 
с капак и закопчаване с лента велкро и един инструментален джоб 
на десния крачол. Светлоотразителен кант на платката на гърдите 
и светлоотразителна лента на крачолите.

номер за поръчка / Цвят
3015-01 тъмносиньо / кралскосиньо
3015-02 Черно / сиво
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EN 20471

3
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EN 343
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серия Зимни облекла HigH Visible

Външна тъкан: 100% полиестер, с PU покритие, подлепени 
во до  непромокаеми шевове, със светлоотразителна лента 
3M™Scotchlite™ 8912N
Вата: 100% полиестер
Хастар: 100% полиестер
размери: S - 4XL
Шуба - закопчаване с цип, покрит с пластрон с тик-так копчета, 
сваляща се подплата, два долни джоба с капаци, джоб за мобилен 
телефон под пластрона.
яке - закопчаване отпред с цип, свалящи се ръкави, качулката може 
да се прибира в яката, два долни джоба, два джоба на гърдите с 
капаци, върху единия – джоб за мобилен телефон, един джоб на 
левия ръкав с цип. Регулируеми маншети.
полугащеризон - джоб с цип на гърдите, два предни долни джоба, 
два задни джоба с капаци и закопчаване с велкро, инструментален 
джоб на десния крачол, джоб за мобилен телефон и джоб с капак на 
левия крачол, закопчаване с копчета отстрани, водонепропускливи 
ципове в долната част на крачолите.

номер за поръчка / Цвят
оранжев жълт
2053 2054 Шуба
2043 2044 яке
2063 2060 полугащеризон
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серия студоЗащитни облекла Cold

Външна тъкан: 100% полиамид, със светлоотразителна лента 
3M™ Scotchlite™ 8906
Вата: 100% полиестер, 250 г/м2

Хастар: 100% полиестер
размери: S - 3XL
топлоизолация: 0.477 (B)
Въздухопропускливост: Клас 3
Шуба - закопчаване с цип, два долни джоба с капаци с тик-так 
копчета, един джоб на гърдите вляво, джоб с цип на левия ръкав, 
плетени маншети.
яке - закопчаване с цип, два долни джоба, един джоб на гърдите 
вляво, джоб с цип на левия ръкав. Плетени маншети и колан.
полугащеризон - закопчаване догоре с цип, два предни долни 
джоба с капаци с тик-так копчета, еластични презрамки, ципове 
отстрани по дължина на крачолите за лесно преобличане, джобове 
за наколенки.
Забележка: Облеклата могат да предоставят пълна защита срещу 
студ, само ако се носят като костюм.

номер за поръчка
5121 Шуба
5120 яке
5123 полугащеризон

EN 342
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Зимно яке модел Craft 

Външна тъкан: 100% полиестер с акрилна промазка.
Вата: 100% полиестер
Хастар: 100% полиестер
размери: XS - 5XL
Закопчаване с цип, джоб с цип на гърдите отдясно, два странични 
долни джоба с цип, един вътрешен джоб, ластични маншети, регу-
ли раща се качулка, удължен гръб, светлоотразителни ленти на 
ръкавите и черни светлоотразителни кантове на раменете.

номер за поръчка / Цвят
3765 Черен
3766 тъмносин

Зимно яке модел Coal  

Ветроустойчивo и водоотблъскващo.
Външна тъкан: 100% полиестер с TPU промазка. 
Вата: 100% полиестер
Хастар: 100% полиестер
размери: XS - 4XL
Закопчаване с цип, два странични долни джоба с цип, ластични 
маншети, регулираща се качулка.

номер за поръчка / Цвят
3754 Черен

Зимна шапка плетена модел 602 
материал: 100% акрил
размер: един
Цвят: бяло, червено, кралскосиньо, зелено

номер за поръчка / Цвят
6020 кралскосиньо
6021 Зелено
6022 Червено
6024 бяло
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softsHell яке модел twiligHt  

дишащo, ветроустойчивo и водоотблъскващo.
Външна тъкан: 96% полиестер, 4% еластан  Softshell, 310 г/м2.
размери: XS - 8XL
Закопчаване с цип, джоб с цип на гърдите отдясно, два странични 
долни джоба с покрит цип, шнур за регулиране в областта на 
талията,  удължен гръб, светлоотразителни кантове на предните 
части, гърба, ръкавите и на раменете.

номер за поръчка / Цвят
3450 Черен
3451 тъмносин

Зимен панталон модел slope  

дишащ, ветроустойчив и водоотблъскващ.
Външна тъкан: 96% полиестер, 4% еластан, с TPU промазка. 
Вата: 100% полиестер
Хастар: 100% полиестер
размери: S - 3XL
Подлепени шевове, два странични джоба с цип, два джоба на 
бедрата с водоустойчив цип, два задни джоба с капаци, джобове 
за наколенки от износоустойчив текстил, ластик в областта на 
талията.

номер за поръчка / Цвят
3645 Черен
3646 тъмносин
3647 сив

Зимна Шапка плетена

материал: 100% акрил
размер: един
Цвят: черен

номер за поръчка
bere-6473

подкасник 23-7702, 23-7733        
•	Мека	подплата
•	 Закопчаване	с	велкро
•	 Гайки	за	закопчаване	с	велкро	към	
   ремъците на каската

номер за поръчка 
wels-2031
wels-2048 - удължена на врата
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Зимен елек модел Moon  

Външна тъкан: 100% полиестер с PVC промазка.
Вата: 100% полиестер
Хастар: 100% полиестер
размери: S - 3XL
Закопчаване с цип, покрит с пластрон с тик-так копчета, два долни 
двойни джоба - единият с отвор филетка, другият със закопчаване 
с цип, един вътрешен джоб с цип, удължен гръб.

номер за поръчка / Цвят
3230 Зелен 3232 тъмносин
3231 Черен 3233 сив

Зимен елек модел lizard  

Водоотблъскващ
Външна тъкан: 100% полиестер
Вата: 100% полиестер
Хастар: 100% полиестер
размери: XS - 4XL
Закопчаване с цип, два странични джоба с цип, един вътрешен 
джоб, еластичен в долния край, с контрастни ципове.

номер за поръчка / Цвят
3698 Черен
3697 тъмносин

Зимен елек  

Външна тъкан: 100% полиестер 
Вата: 100% полиестер 
Хастар: 100% полиестер
размери: 42 - 64
Цвят: тъмносин
en iso 13688
Закопчаване с цип, два долни 
вътрешни джоба. 

номер за поръчка 
bere-3689

Ватирана блуЗа модел 0188  

тъкан: 100% памук
размери: S - 3XL
Изработена от мека и удобна 
материя, която я прави подходяща,
 както за работа, така и за 
свободното време. С обло деколте 
и ластик на ръкавите. 

номер за поръчка / Цвят 
0188-01 Червено
0188-02 тъмносиньо
0188-03 сиво
0188-04 Черно  
0188-06 кралскосиньо
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обувки модел 
 indianapolis blaCK Mid s3 
50352 03la

категория: S3 SRC
сая: водонепропусклив текстил и кожа, специално 
обработена срещу износване
подплата: PLASMAFEEL
стелка: TECH SOFT – сменяема, абсорбираща,
антибактериална
Ходило: полиуретан / термополиуретан
бомбе: композитно POWER CAP® XL (11.5) -200 J
композитна пластина в ходилото
teXon enigma zero Ht2
размер: 35 - 49
en iso 20345:2012 esd class 2

обувки модел 
sHerpa s3 20005 18la

категория: S3 SRC
сая: водонепропусклив набук с текстилни елементи
подплата: PLASMAFEEL
стелка: FUSSTATIC - сменяема, абсорбираща, 
антибактериална
Ходило: двуслоен полиуретан
бомбе: композитно POWER CAP® (200 J)
композитна пластина в ходилото 
teXon enigma zero Ht2
размери: 38 - 48
Uni en iso 20345:2012

обувки модел 
Vibo s3 25138 11la

категория: S3 SRC
сая: водонепропусклива лицева кожа
подплата: PLASMAFEEL
стелка: FUSSTATIC - сменяема, абсорбираща, 
антибактериална
Ходило: двуслоен полиуретан
бомбе: композитно POWER CAP® (200 J)
композитна пластина в ходилото 
teXon enigma zero Ht2
размер: 36 - 48
en iso 20345:2012
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обувки модел falCon s3 
blaCK / deniM Mid 
51381 02la черни
51381 01la сини

категория: S3 SRC
сая: водонепропусклива лицева черна кожа/ 
водонепропусклив дишащ син велур с допълнителна 
защитна срещу износване в предната част над бомбето
подплата: PLASMAFEEL 
стелка:  TECH SOFT – сменяема, абсорбираща,
антибактериална
Ходило: двуслоен полиуретан 
бомбе:  композитно POWER CAP® (200J)
композитна пластина в ходилото
teXon enigma zero Ht2 
размери: 35 - 49
en iso 20345:2012

обувки модел 
easYfleX s3 19308 02la

категория: S3 SRC
сая: водонепропусклив  велур и  TEXY FLEX елементи
подплата: PLASMAFEEL
стелка: PERFORMANCE - сменяема, абсорбираща, 
антибактериална
Ходило: двуслоен полиуретан
бомбе: композитно POWER CAP® (200 J)
композитна пластина в ходилото 
teXon enigma zero Ht2
размери: 35 - 48
en iso 20345:2012

обувки модел 
Kansas s3 23321 01la

категория: S3 SRC
сая: водонепропусклива кожа
подплата: PLASMAFEEL
стелка: FUSSTATIC - сменяема, абсорбираща, 
антистатична
Ходило: двуслоен полиуретан
бомбе: метално (200 J)
композитна пластина в ходилото 
teXon enigma zero Ht2
размер: 36 - 48
en iso 20345:2012
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обувки модел  legend s3 srC

категория: s3 srC
сая: водонепропусклива лицева кожа с 
HIGH-TEX елементи 
подплата: 100%  дишащ полиестер
стелка: LIGHT&SOFT, антистатична и дишаща
Ходило: двуслоен полиуретан 
бомбе: композитно TOP COMPOSITE (200 J)
Hrp композитна пластина в ходилото 
размери: 35 - 47
en iso 20345:2011 

обувки модел niro s3 srC

категория: S3 SRC 
сая: водонепропусклива кожа 
подплата: антибактериална, дишаща,  
влагоабсорбираща 
стелка: сменяема, антистатична, анатомична
Ходило: двуслоен полиуретан
бомбе: композитно XL (200 J)
композитна пластина в ходилото
размери: 38 - 48
en iso 20345:2011   

обувки модели 
stfs 1210 s3 / stfs 1210 s2 / stfs 1210 о2

категория: S3 SRC/ S2 SRC/ О2 SRC
сая: водонепропусклива кожа
подплата: устойчив на износване, дишащ и
въздухопропусклив текстил
стелка: дишащ текстил
Ходило: двуслоен полиуретан, антистатично
бомбе: метално (200 J) за STFS 1210 S3 и STFS 1210 S2
метална пластина в ходилото за stfs 1210 s3
размери: 36 - 47
en iso 20345:2011  stfs 1210 s3 и stfs 1210 s2
en iso 20347:2012  stfs 1210 о2 
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обувки модел 
bernini 32346 01la

категория: S3 HRO SRC 
сая: водонепропусклива лицева кожа 
подплата: PLASMAFEEL 
стелка: PERFORMANCE - сменяема, абсорбираща, 
антибактериална
Ходило: полиуретан/каучук, с устойчивост до
300°С при кратък контакт
бомбе: композитно POWER CAP® (200 J) 
композитна пластина в ходилото
teXon enigma zero Ht2 
размери: 38 - 48
en iso 20345:2012

обувки модел 
Verdi s3 32374 00la 

категория: S3 WR HRO CI HI SRC
сая: водоотблъскващ дишащ велур, с допълнителна 
защитна подплата срещу износване в предната част 
над бомбето
подплатa: мембрана TEPOR и изолация WinTherm
стелка: HEAT COMFY, топлоизолираща и
студоизолираща
Ходило: полиуретан/каучук, с устойчивост до
300°С при кратък контакт
бомбе: композитно POWER CAP® (200 J)
композитна пластина в ходилото
teXon enigma zero Ht2 
размери: 38 - 48
en iso 20345:2012 

обувки модел 
alasKa s3 Ci 23167 10la

категория: S3 CI SRC
сая: водонепропусклива кожа
подплата: мека, тип вълнена
стелка: сменяема, антистатична, студоизолираща
Ходило: двуслоен полиуретан
бомбе: метално (200 J)
композитна пластина в ходилото 
teXon enigma zero Ht2
размери: 36 - 48
en iso 20345:2011
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обувки модел indianapolis 
blaCK low  s3 50351 03la

категория: S3 SRC
сая: водонепропусклив текстил и кожа, специално 
обработена срещу износване
подплата: PLASMAFEEL
стелка: TECH SOFT - сменяема, абсорбираща,
антибактериална
Ходило: полиуретан/термополиуретан
бомбе: композитно POWER CAP® XL (11.5) -200 J
композитна пластина в ходилото
teXon enigma zero Ht2
размер: 35 - 49
en iso 20345:2012 esd class 2

обувки модел  falCon s3 
blaCK / deniM low
51380 02la черни
51380 01la сини

категория: S3 SRC
сая: водонепропусклива лицева черна кожа/ 
водонепропусклив дишащ син велур, с допълнителна 
защита срещу износване в предната част над бомбето
подплата: PLASMAFEEL 
стелка:  TECH SOFT – сменяема, абсорбираща,
антибактериална
Ходило: двуслоен полиуретан 
бомбе:  композитно POWER CAP® (200J)
композитна пластина в ходилото
teXon enigma zero Ht2 
размери: 35 - 49
en iso 20345:2012

обувки модел teXas s3 23330 00la

материал: S3 SRC
сая: водонепропусклива лицева кожа
подплата: PLASMAFEEL
стелка: FUSSTATIC - сменяема, абсорбираща,
антистатична
Ходило: двуслоен полиуретан
бомбе: метално (200 J)
композитна пластина в ходилото
zero perforation
размер: 36 - 48
Uni en iso 20345:2012
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обувки модел Monro rtX s3 srC

категория: S3 SRC 
сая: водонепропусклива кожа 
подплата: антибактериална, дишаща,  
влагоабсорбираща 
стелка:  сменяема, антистатична, анатомична
Ходило: двуслоен полиуретан
бомбе: композитно XL (200 J)
композитна пластина в ходилото
размери: 38 - 48
en iso 20345:2011   

Защитни ботуши модел safe s5

материал: PVC
категория: S5
Ходило: PVC устойчиво на масла, антистатично, 
противохлъзгащо SRC
бомбе: метално (200 J)
метална пластина в ходилото
размери: 36 - 48
Цветове: жълт, тъмно зелен
en 20345

работни ботуши модел 107501

материал: PVC
Ходило: PVC устойчиво на масла, антистатично, 
противохлъзгащо SRA
размери: 38 - 47
Цветове: тъмно зелен
en 20347



София 1220, ул. “Илиенско шосе” 8; тел.: 02 926 60 60, 02 451 16 73; факс: 02 936 00 32
info@kammarton.com; info@toolsshop.bg          www.kammarton.com,  www.toolsshop.bg

София 1220
ул. “Илиенско шосе” 8
тел.: 02 926 60 40 
sofia@kammarton.com

Варна 9000
ЗПЗ, ул. “П. Николов” 21
тел.:  052 73 58 22/26
varna@kammarton.com

Нови Пазар 9900
ул. “Христо Смирненски” 2 
тел.: 0537 2 33 27
novi.pazar@kammarton.com

Пловдив 4000
ж.к. Тракия, бул. “Освобождение” 59Д 
тел.: 0888 85 70 09
plovdiv2@kammarton.com

Сливен 8800
бул. “Стефан Караджа” 14
тел.: 044 62 29 89
sliven@kammarton.com

Троян 5600
ул. “Сеновоза” 16
тел.: 0670 6 20 99
troyan@kammarton.com

Благоевград 2700
ул. “Пейо Яворов” 32
тел.: 073 83 01 44
blagoevgrad@kammarton.com

Враца 3000
ул. “Илинден” 10 
тел.: 092 66 05 97
vraca@kammarton.com

Плевен 5800
ул. ”Индустриална” 12
тел.: 064 83 00 99
pleven@kammarton.com

Русе 7000
бул. “Липник” 123, Бизнес парк Русе
тел.: 082 87 24 11
russe@kammarton.com

Смолян 4700
ул. “Спартак”  25
тел.: 0301 6 38 36
smolyan@kammarton.com

Хасково 6300
бул. “България” 90
тел.: 038 62 32 29
haskovo@kammarton.com

Бургас 8000
ул. “Пети километър” 50 
тел.: 056 81 61 61
burgas@kammarton.com

Габрово 5300
бул. “Могильов”  3
тел.: 066 80 90 76
gabrovo@kammarton.com

Пловдив 4000
ул. “Голямоконарско шосе” 27 
тел.: 032 23 10 20
plovdiv@kammarton.com

Свищов 5250
ул. “Авксентий Велешки” 2А
тел.: 0631 4 11 12
svishtov@kammarton.com

Стара Загора 6000
кв. ”Индустриален”, ул. “Промишлена” 
тел.: 042 638 374 
st.zagora@kammarton.com Електронен магазин

Зимни ръкавици модел gUide 5148w
                                                   
•	Изработени от синтетична кожа с мека подплата
•	Ветро- и водоустойчиви
•	С висока видимост
•	Подсилена длан
•	EN	388,	ЕN	511,	Категория	2

номер за поръчка    размер 
2235-41467                    8
2235-41475                    9
2235-41483                    10
2235-41491                    11
2235-41509                    12

Зимни ръкавици модел gUide 762w

•	Изработени от здрав синтетичен материал Amara и мека 
подплата

•	Подсилен показалец
•	Пране при 40°C
•	EN	420,	Категория	2 

номер за поръчка    размер
2235-31807                    7 
2235-31815                    8 
2235-31823                    9 
2235-31831                    10 
2235-31849                    11

Зимни ръкавици модел KalteX

•	Безшевни	акрилни	ръкавици	с	топла	подплата,	10G
•	Топени	в	нитрил,	непропускащи	течности
•	Сигурна	защита	при	работа	с	масла,	мазнини,	мокри	
  и сухи повърхности
•	С	висока	видимост
•	Гъвкавост	и	комфорт	при	носене
•	EN	388,	ЕN	511,	Категория	2

 номер за поръчка    размер  
11 627                                 l / 9
11 628                                 Xl / 10
11 629                                 XXl / 11

2221

en388

12X

en511

2231

en388

sanger
..

X2X

en511 en388


