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OSNOVNE INFORMACIJE

POMAGAMO IN SVETUJEMO PRI IZBIRI
Osnovna dejavnost podjetja Starman d.o.o. je 
veleprodaja kovinskega programa (pohištveno okovje, 
vijaki, LED luči, stavbno okovje ...) in lesnega programa 
(iverne plošče, laminati, MDF plošče, delovne plošče, 
ultrapasi, kompakt plošče, akrilne plošče ...) in orodij ter 
ostalih repromaterialov za potrebe lesne industrije in 
obrti ter blaga široke potrošnje za trgovine.

Veleprodajni program obsega preko 23.000 različnih 
izdelkov, katere dobavlja preko 120 tujih in 90 domačih 
dobaviteljev. Pri izbiri dobaviteljev upoštevamo različne 
kriterije, upoštevamo pa tudi kriterije, ki so določeni v 
ISO standardu.

Blago iz veleprodajnega programa STARMAN 
d.o.o. prodajamo na celotnem slovenskem trgu ter 
izvažamo na tuje trge, predvsem v Hrvaško, Bosno in 
Hercegovino, Črno goro, Makedonijo in Srbijo.

Od marca 2008 imamo delovni proces certificiran 
po standardu ISO 9001:2008. Proizvodi iz lesnega 
prodajnega programa so v zelo veliki večini certificiran 
s certifikatom PEFC™, na željo stranke pa lahko po 
naročilu zagotovimo tudi certifikat FSC®.

ODPIRALNI ČAS VELEPRODAJE:
pon. - čet.: 7.30 - 14.30
pet.:           7.30 - 12.00
sobote, nedelje in prazniki: zaprto

KONTAKT:
Starman d.o.o.
Poslovna cona Žeje pri Komendi
Pod brezami 2, 1218 Komenda
tel:  +386 (0)1 724 79 00
e-mail: info@starman.si
www.starman.si
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DEJSTVA O KAKOVOSTI

VSAKO MNENJE ŠTEJE
Blaklader pozorno posluša in sprejema 
mnenja svojih strank, da lahko konstantno 
izboljšuje svoje produkte za potrebe 
delavcev, ki so na terenu.

ISO 9001
Blaklader ima certifikat ISO 9001, kar 
pomeni kvalitetne izdelke ter 
optimizirano proizvodnjo in poslovanje.

ISO 14001
Blaklader ima certifikat ISO 14001, kar 
pomeni, da si podjetje nenehno 
prizadeva biti pozorno do okolja.

REACH
Blaklader dnevno sodeluje z evropsko 
direktivo o kemikalijah in njihovi varni 
uporabi (REACH).

RAZVOJ
Blaklader pozorno spremlja zahteve 
trga po funkcionalnosti in kvaliteti in 
ima zato testerje v različnih industrijah, 
ki pomagajo prilagoditi in izboljšati 
izdelke.

TESTIRANJE VZDRŽLJIVOSTI
Uničevanje oblek je najboljši način za 
razvoj! Blaklader v svojih laboratorijih 
trga, razteguje in reže oblačila, ter 
preverja barvno obstojnost in krčenje. 
Testirajo tudi na neodvisnih inštitutih.

MATERIALI
Različni poklici zahtevajo različne 
vrste tkanin v oblačilih. Iz tega razloga 
Blaklader sodeluje s proizvajalci tkanin 
po vsem svetu, da ustvarijo materiale, 
ki izpolnjujejo te težke zahteve.

DOŽIVLJENJSKA GARANCIJA
Blaklader je edini proizvajalec delovnih 
oblačil na svetu, ki ponuja doživljenjsko 
garancijo na šive. Če se oblačilo strga 
na šivih, ne da bi uporabili ostre predmete, 
vam oblačilo popravimo ali zamenjamo.

STANDARD SA 8000
Vse tovarne imajo certifikat SA 8000, 
kar je mednarodni standard, ki ureja 
socialne pogoje zaposlenih in temelji 
na konvenciji ZN o človekovih pravicah.

SKLADIŠČA
Trudimo se, da kupec dobi želeno 
oblačilo pravočasno. Centralno 
skladišče obsega 20.000 kvadratnih 
metrov in vsebuje preko 1,5 milijona 
oblačil. 

LASTNE TOVARNE
Lastna proizvodnja omogoča veliko 
boljši nadzor nad kakovostjo. Rezultat 
tega je, da med istimi proizvodi ni 
odstopanj od kakovosti.

DISTRIBUCIJA
Blaklader ima pisarne v številnih 
evropskih in severno-ameriških 
državah. Blaklader prodaja svoja 
oblačila preko trgovcev na debelo po 
vsem svetu.

VZDRŽLJIVOST
Različna oblačila pogosto izgledajo 
precej podobno. Ampak če zares 
pogledate, lahko vidite velike razlike.
Ne samo v šivih ampak tudi v 
kakovosti tkanine, zadrgah, izdelavi.

ŽE OD LETA 1959
Izdelava delovnih oblačil je trdo delo. 
Že več kot 50 let izdelujemo delovna 
oblačila in čevlje. Danes smo eden od 
vodilnih švedskih proizvajalcev 
delovnih oblačil za težke razmere.

VELIKO VELIKOSTI IN BARV
Blaklader ima eno najbogatejših 
ponudb različnih velikosti in barv.

NAŠE LASTNO OBLIKOVANJE
Funkcionalna in udobna oblačila s 
privlačnim dizajnom. To je rezultat 
tradicije, znanja in sodelovanja z 
uporabniki. 
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POMEN OZNAK PRI ARTIKLIH BLAKLADER

ŠIRŠE STOPALO
- model čevlja je po naročilu dobavljiv tudi s širšim podplatom za širša stopala
- model, ki je na voljo s širšim stopalom je označen s spodnjim znakom

LIGHT WEIGHT
- lahke in trpežne delovne hlače s funkcijo hitrega sušenja zaradi česar so idealne za delo v 
  zaprtih prostorih ali na prostem

LIGHT WEIGHT STRETCH
- lahke, udobne in raztegljive hlače s stretch ploščami na skrbno izbranih mestih, kot so rob
  hlačnice, kolena in v mednožju, kar omogoča popolno svobodo gibanja in odlično prileganje
- moderne lahke in trpežne delovne hlače s funkcijo hitrega sušenja zaradi česar so idealne za
  delo v zaprtih prostorih ali na prostem

SOFTSHELL
- nove SOFTSHELL jakne so zelo udobne in izredno lahke ter fleksibilne 
- narejene so iz 4 slojnega raztegljivega (stretch) materiala, ki omogoča maksimalno mobilnost 
- material je zračen in hkrati odporen proti vetru in vodi
- vse zadrge so vodoodporne

CORDURA NYCO
- material CORDURA® NYCO združuje trajnost CORDURA® materiala z mehkobo bombaža
- material CORDURA® NYCO je praktično nemogoče znositi, zahvaljujoč mešanici vlaken
  75% bombaža in 25% Cordure
- če želite hlače, ki združujejo vrhunsko udobje s trpežnostjo je to prva in hkrati prava izbira

CORDURA DENIM® - 4X MOČNEJŠE
- CORDURA® denim je 4x močnejši kot običajen denim, toda hkrati udoben kot vaše 
  najljubše kavbojke
- rezultat tega so izredno vzdržljive hlače, ki so hkrati tudi udobne

CORDURA®
- CORDURA® se uporablja kot dodatna zaščita na najbolj izpostavljenih območjih oblačil 
  Blakläder (žepi, kolenčniki)
- CORDURA® material je 10x močnejši od bombaža in 3x močnejši od navadnih poliestrskih
  vlaken

POMEN NAZIVA PRI ARTIKLIH BLAKALDER
- prve 4 številke v nazivu pomenijo model
- druge 4 številke v nazivu pomenijo oznako materiala
- tretje 4 številke v nazivu pomenijo barvo

1500-1370-9499
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POMEN OZNAK PRI ARTIKLIH BLAKLADER

STANDARD EN 388 - ZAŠČITA ZA ROKAVICE
Po tem standardu so rokavice testirane na:
- odpornost proti obrabi 
- odpornost proti trganju
- odpornost proti urezninam
- odpornost proti prebadanju

STANDARD EN 14404 - ZAŠČITA ZA KOLENČNIKE
Po tem standardu so kolenčniki testirani na:
- odpornost proti pritisku
- odpornost proti preboju žebljev

SIMBOLI ZA PRANJE

Običajno pranje pri 
predpisani temperaturi

Nežno pranje pri 
predpisani temperaturi

Zelo nežno pranje pri 
predpisani temperaturi

Ne perite!

Samo ročno pranje

Ne likajte!

Likanje max. 1100C
brez pare

Lahko obesite mokro
tkanina se ne zmečka 

Suho (kemično) čiščenje

Nežno suho (kemično) 
čiščenje

Ne uporabljajte suhega 
(kemičnega) čiščenja

Ne uporabljajte belila!

Belilo se lahko uporablja

Industrijsko čiščenje
EN ISO 15797

Likanje max. 1500C

Likanje max. 2000C

Sušite pri max. 600C
nizka temperatura

Sušite pri max. 800C
normalna temperatura

Ne uporabljajte sušilca!

Sušite obešeno

Sušite ležeče
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NAVODILA ZA PRANJE IN NEGO

NAVODILA ZA PRANJE IN NEGO - ZA DALJŠO OBSTOJNOST IN VZDRŽLJIVOST OBLAČIL
Pravilno pranje, nega in shranjevanje vaših oblačil je pomembna za njihovo trpežnost, funkcijo in dolgoročno udobje. 
Pravilno vzdrževanje je pogojeno tudi z namenom zagotavljanja posebnih funkcij v oblačilu. Primer je, da je lahko 
Hi-Vis oblačilo manj učinkovito in je zato manj varno, če ostane umazano. Prosimo, upoštevajte navodila za nego in 
pranje oblačil.

PREDPRANJE
Oblačila običajno ne potrebujejo predpranja. V primeru 
močnih umazanij se predpranje lahko uporablja, z enako 
količino detergenta, uporabljenega v glavnem pranju. 
Namakanje obleke vnaprej v neraztopljen detergent 
lahko poškoduje oblačila.

SUŠENJE
Odsvetujemo sušenje v sušilnem stroju kot vsakodnevno 
rešitev. Zato je najbolje perilo otresti in obesiti v suho 
stanovanje. Če se odločite, da sušite v sušilnem stroju, 
upoštevajte temperature na nalepki (1 ali 2 “piki”). 
Sušenje „do konca“ povzroči večjo obrabo in tveganje 
za povečano krčenje.

ČEVLJI
Redno očistite čevlje s krtačo, odstranite vse madeže z 
vlažno krpo in uporabljajte kremo za zgornji del iz usnja.
Nikoli ne čistite čevljev s snovmi, kot so bencin, kislina 
ali topilo. Čevlje je treba skladiščiti v suhem in dobro 
zračenem prostoru. Nikoli ne shranjujte suhih čevljev 
zraven vira toplote, kot je štedilnik, hladilnik ali sušilna 
omara. Shranjujte jih v suhem in dobro prezračenem 
mestu, pri sobni temperaturi.

HIGH VISIBILITY OBLAČILA
Umazanija oslabi funkcijo Hi-Vis oblačila. Zaradi tega 
razloga je pomembno, da jih operemo in da sledi izpiranje.
Nikoli ne perite Hi-Vis oblačil z detergentom za perilo, ki 
vsebujejo belilo, ker to škoduje svetilnosti oblačila. 
Hi-Vis obleke je priporočljivo shraniti v suhem in dobro 
zračenem prostoru. Pogosto pranje High visibility 
oblačil oslabi odsevno funkcijo. Kjer oblačila potrebujejo 
popravilo, to storimo z uporabo tkanine in niti, ki 
izpolnjuje zahteve za oblačilo.

PRANJE
Vsak izdelek ima posebna navodila za pranje, ki jih je 
treba upoštevati. Kjer je v navodilih navedeno “operite 
ločeno”, to storite. Alternativno se lahko oblačilo opere 
s podobnimi barvami. Blakläder ocenjuje, da se netkani 
materiali skrčijo do 3% in pleteni materiali/jersey do 5%. 
Izogibajte se likanju po pranju zaradi krčenja materiala. 
Nekatera oblačila je treba zložiti, da ohranijo svojo 
obliko. Prav tako je pomembno, da so zadrge, gumbi in 
Velcro zapirala zaprti, ko oblačilo izperemo. S tem se 
zmanjša obraba in podaljša življenjska doba oblačila.

INDUSTRIJSKO PRANJE
Industrijsko pranje se razlikuje od pranja doma. Oblačila 
z oznako “za industrijsko pranje” so primerna za to 
vrsto pranja. ISO 15797 certifikat obravnava industrijsko 
pranje in sušenje, temperature, detergente in ostale 
snovi, ki se lahko uporabijo. Priporočamo poskusno 
pranje perila.

DETERGENT
Uporabljajte detergent za pranje perila za obarvana 
oblačila. Ne uporabljajte detergenta, ki vsebuje belilo. 
Preverite, da je detergent za pranje perila 
namenjen za temperaturo pranja, ki ga uporabljate. 
Sledite navodilom za pranje perila iz navodila 
detergenta. Prosimo, da se zavedate, da lahko mehčalci 
poškodujejo nekatere tkanine in njihove funkcije. Na 
primer, dihanje vodoodbojne membrane je lahko 
oslabljeno. Odsvetujemo uporabo mehčalcev.
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Delovne
hlače

IZBERITE SI SVOJE
Tip hlač, ki si ga izberete, je odvisen od vašega poklica 
in okolja, v katerem delate. Ta oblačila morajo biti udobna 
in hkrati ponujati funkcionalnost in zaščito.

Blaklader porabi veliko sredstev za raziskave in razvoj, 
da zagotovi, da njihovi izdelki ustrezajo vsem vašim 
zahtevam.
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DELOVNE HLAČE

Šifra Naziv Barva Velikost

162329 1404-1800-9499 Hlače sivo/črne C46 siva/črna C46

162161 1404-1800-9499 Hlače sivo/črne C48 siva/črna C48

162162 1404-1800-9499 Hlače sivo/črne C50 siva/črna C50

162163 1404-1800-9499 Hlače sivo/črne C52 siva/črna C52

162164 1404-1800-9499 Hlače sivo/črne C54 siva/črna C54

162165 1404-1800-9499 Hlače sivo/črne C56 siva/črna C56

162317 1404-1800-9499 Hlače sivo/črne C58 siva/črna C58

VZDRŽLJIVE DELOVNE HLAČE V VAŠI NAJLJUBŠI 
BARVI
Hlače 1404 iz serije Industry so udobne in trpežne 
delovne hlače. Zaradi trajnih materialov, dobrega prileganja 
in sodobnega dizajna je ta model hlač prva izbira za 
vse, ki delajo v industriji.

Serijo Industry sestavlja zbirka osnovnih modelov 
delovnih oblačil, ki imajo vse najpomembnejše funkcije, 
za nemoteno delo. V tej seriji boste našli trpežne hlače, 
jakne, brezrokavnike in kombinezone v elegantnih barvnih 
kombinacijah, ki se med seboj ujemajo, da ustrezajo 
vašim lastnim potrebam. 

Premišljene podrobnosti z osredotočenostjo na 
funkcionalnost in visoko kakovost zagotavljajo, da bodo 
oblačila Blåkläder zdržala najtežje delovne razmere. 

TKANINA:
- 65% poliester, 35% bombaž, gramatura: 240 g/m2

VELIKOSTI IN BARVE:
- velikosti iz zaloge: C46, C48, C50, C52, C54, C56, C58
- barva iz zaloge: siva/črna
- barve po naročilu: mornarsko modra/modra,
  mornarsko modra/siva, siva/rdeča, črna/rdeča, 
  črna/modra, črna/siva

ZAŠČITA:
- poliestrska vlakna

PODROBNOSTI:
- plastična zadrga
- žepi za orodje, meter in svinčnike
- D obroč na pasu
- industrijsko pranje EN ISO 15797

ŽEPI:
- 2 žepa spredaj
- 2 žepa zadaj
- velik žep na nogi z zavihkom
- žepi za orodje, meter, svinčnike in nož
- žep za mobilni telefon
- odstranljiv žep za ID kartico

PRANJE:
- običajno pranje pri predpisani temperaturi
- ne uporabljajte belila
- sušite pri max. 600C nizka temperatura
- likanje max. 1500C
- suho (kemično) čiščenje

DELOVNE HLAČE 1404 - 1800 - 9499

https://portal.blaklader.at/en/product/14041800-industry-trousers
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DELOVNE HLAČE 1422 - 1645 - 9998

DELOVNE HLAČE

Šifra Naziv Barva Velikost

163719 1422-1645-9998 Hlače stretch črne C46 črna/t.siva C46

163720 1422-1645-9998 Hlače stretch črne C48 črna/t.siva C48

163721 1422-1645-9998 Hlače stretch črne C50 črna/t.siva C50

163711 1422-1645-9998 Hlače stretch črne C52 črna/t.siva C52

163722 1422-1645-9998 Hlače stretch črne C54 črna/t.siva C54

163760 1422-1645-9998 Hlače stretch črne C56 črna/t.siva C56

163771 1422-1645-9998 Hlače stretch črne C58 črna/t.siva C58

VZDRŽLJIVE DELOVNE HLAČE V VAŠI NAJLJUBŠI 
BARVI
Hlače proti odrgninam, izdelane iz udobnih 4-way-
stretch vlaken so primerne tako za delavno kot tudi za 
domačo rabo. 

Hlače so tanjšega kroja in bolj oprijetega videza, 
elastičen pas pa zagotavlja še dodatno udobje. Robove 
je mogoče prilagoditi, mrežast vložek na zadnji strani 
kolen pa zagotavlja večjo zračnost. Neprijetni delovni 
dnevi so le še oddaljen spomin.

TKANINA:
- 92% poliamid, 8% elastan,  gramatura: 230 g/m2

VELIKOSTI IN BARVE:
- velikosti iz zaloge: C46, C48, C50, C52, C54, C56, C58
- barva iz zaloge: siva/črna
- barve po naročilu: temna olivnato zelena/črna, 

temno mornarska/črna, antracit siva/ črna, 
črna/flourestenčno rumena, črna/rdeča

ZAŠČITA:
- s CORDURO® ojačani žepi in kolena

CORDURA® material se uporablja kot dodatna zaščita 
na najbolj izpostavljenih območjih oblačil Blakläder 
(žepi, kolenčniki).
CORDURA® material je 10x močnejši od bombaža in 3x 
močnejši od navadnih poliestrskih vlaken.

PODROBNOSTI:
- plastična zadrga
- kovinski gumbi, skriti gumbi
- elastika in D obroč na pasu

ŽEPI:
- 2 žepa spredaj
- velik žep na levi nogi z zavihkom in magnetnim 
gumbom ter notranjim žepom za mobilni telefon
- vložen žep s skritim žepom na zadrgo
- žepi za orodje, meter, svinčnike in nož

PRANJE:
- običajno pranje pri predpisani temperaturi
- ne uporabljajte belila
- sušite pri max. 600C nizka temperatura
- ne likajte
- ne uporabljajte suhega (kemičnega) čiščenja

https://portal.blaklader.at/en/product/14221645-4-way-stretch-service-trousers
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DELOVNE HLAČE

Šifra Naziv Barva Velikost

162584 1459-1142-8999 Hlače str. jeans modre C46 m.modra C46

162606 1459-1142-8999 Hlače str. jeans modre C48 m.modra C48

162671 1459-1142-8999 Hlače str. jeans modre C50 m.modra C50

162672 1459-1142-8999 Hlače str. jeans modre C52 m.modra C52

162673 1459-1142-8999 Hlače str. jeans modre C54 m.modra C54

162674 1459-1142-8999 Hlače str. jeans modre C56 m.modra C56

162675 1459-1142-8999 Hlače str. jeans modre C58 m.modra C58

163111 1459-1142-9900 Hlače str. jeans črne C46 črna C46

163075 1459-1142-9900 Hlače str. jeans črne C48 črna C48

163054 1459-1142-9900 Hlače str. jeans črne C50 črna C50

163055 1459-1142-9900 Hlače str. jeans črne C52 črna C52

163573 1459-1142-9900 Hlače str. jeans črne C54 črna C54

163507 1459-1142-9900 Hlače str. jeans črne C56 črna C56

163574 1459-1142-9900 Hlače str. jeans črne C58 črna C58

LAHKE, UDOBNE IN RAZTEGLJIVE DELOVNE HLAČE
Prilagodljive hlače s STRETCH ploščami na skrbno 
izbranih mestih, kot so rob hlačnice, kolena in v 
mednožju. Hlače imajo pred-ukrivljena kolena, ki 
omogočajo večjo prožnost in maksimalno udobje. 

Hlače so iz CORDURA® Denim materiala, ki je 4x 
močnejši kot običajen denim, kar naredi hlače izredno 
vzdržljive.

Moderne lahke in trpežne delovne hlače s funkcijo 
hitrega sušenja zaradi česar so idealne za delo v zaprtih 
prostorih ali na prostem.

TKANINA:
- 85% bombaž, 15% poliamid, CORDURA® Denim,  
  gramatura: 340 g/m2

VELIKOSTI IN BARVE:
- velikosti iz zaloge: C46, C48, C50, C52, C54, C56, C58
- barva iz zaloge: mornarsko modra/črna, črna
- barve po naročilu: /

ZAŠČITA:
- CORDURA® Denim material, ki je 4x močnejši kot
  običajen denim, a hkrati izredno udoben

PODROBNOSTI:
- STRETCH plošče v mednožju, na kolenih in kolkih za
  izredno udobje
- plastična zadrga
- Cordura Denim
- žepi za orodje, meter in svinčnike
- pred-ukrivljena kolena za večje udobje
- D obroč na pasu
- možnost podaljšanja hlačnic z odstranitvijo šiva

ŽEPI:
- 4 žepi spredaj, 2 na zadrgo
- 2 žepa zadaj
- žepi za orodje, meter, svinčnike in nož
- žep za mobilni telefon

PRANJE:
- običajno pranje pri predpisani temperaturi
- ne uporabljajte belila
- ne uporabljajte sušilca
- likanje max. 1100C brez pare
- ne uporabljajte suhega (kemičnega) čiščenja

DELOVNE HLAČE 1459 - 1142 - 8999

CORDURA
Denim®

žepi za orodje, 
meter, 
svinčnike

predukrivljena 
kolena

možnost
podaljšanja
hlačnic

stretch plošče 
za izredno 
udobje

https://portal.blaklader.at/en/product/14591142-service-trousers-with-stretch
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DELOVNE HLAČE

Šifra Naziv Barva Velikost

162859 1459-1845-9499 Hlače str. sivo/črne C46 siva/črna C46

162994 1459-1845-9499 Hlače str. sivo/črne C48 siva/črna C48

162709 1459-1845-9499 Hlače str. sivo/črne C50 siva/črna C50

162752 1459-1845-9499 Hlače str. sivo/črne C52 siva/črna C52

162763 1459-1845-9499 Hlače str. sivo/črne C54 siva/črna C54

162861 1459-1845-9499 Hlače str. sivo/črne C56 siva/črna C56

162767 1459-1845-9499 Hlače str. sivo/črne C58 siva/črna C58

162476 1459-1845-9899 Hlače str.t.sivo/črne C46 t.siva/črna C46

162529 1459-1845-9899 Hlače str.t.sivo/črne C48 t.siva/črna C48

162527 1459-1845-9899 Hlače str.t.sivo/črne C50 t.siva/črna C50

162528 1459-1845-9899 Hlače str.t.sivo/črne C52 t.siva/črna C52

162538 1459-1845-9899 Hlače str.t.sivo/črne C54 t.siva/črna C54

162539 1459-1845-9899 Hlače str.t.sivo/črne C56 t.siva/črna C56

162578 1459-1845-9899 Hlače str.t.sivo/črne C58 t.siva/črna C58

LAHKE, UDOBNE IN RAZTEGLJIVE DELOVNE HLAČE
V VAŠI NAJLJUBŠI BARVI
Prilagodljive hlače s STRETCH ploščami na skrbno 
izbranih mestih, kot so rob hlačnice, kolena in v 
mednožju. Hlače imajo pred-ukrivljena kolena, ki 
omogočajo večjo prožnost in maksimalno udobje.

Moderne lahke in trpežne delovne hlače s funkcijo 
hitrega sušenja zaradi česar so idealne za delo v zaprtih 
prostorih ali na prostem.

Hlače imajo STRETCH plošče na izbranih mestih kar 
omogoča popolnoma svobodno gibanje in odlično 
prileganje.

TKANINA:
- 65% poliester, 35% bombaž,  gramatura: 166 g/m2

VELIKOSTI IN BARVE:
- velikosti iz zaloge: C48, C50, C52, C54, C56, C58
- barva iz zaloge: siva/črna, temno siva/črna
- barve po naročilu: bež/črna/črna, temno zelena/črna, 

vojaško zelena/črna, rdeča/črna, temno rdeča/črna, 
rjava/črna, otrplo modra/črna, temno mornarsko 
modra/črna, mornarsko modra/črna, antracit siva/črna, 
črna

ZAŠČITA:
- poliestrska vlakna

PODROBNOSTI:
- STRETCH plošče v mednožju, na kolenih in kolkih za
  izredno udobje
- plastična zadrga
- žepi za orodje, meter in svinčnike
- pred-ukrivljena kolena za večje udobje
- D obroč na pasu
- možnost podaljšanja hlačnic z odstranitvijo šiva

ŽEPI:
- 4 žepi spredaj, 2 na zadrgo
- 2 žepa zadaj
- žepi za orodje, meter, svinčnike in nož
- žep za mobilni telefon

PRANJE:
- običajno pranje pri predpisani temperaturi
- ne uporabljajte belila
- ne uporabljajte sušilca
- likanje max. 1100C brez pare
- ne uporabljajte suhega (kemičnega) čiščenja

DELOVNE HLAČE 1459 - 1845 - 9499/9899

žepi za orodje, 
meter, 
svinčnike

predukrivljena 
kolena

možnost
podaljšanja
hlačnic

stretch plošče 
za izredno 
udobje

https://portal.blaklader.at/en/product/14591845-service-trousers-with-stretch
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DELOVNE HLAČE

DELOVNE HLAČE 1989 - 1644 - 9899 IZREDNO VZDRŽLJIVE IN UDOBNE DELOVNE HLAČE 
IZ 4-WAY STRETCH TKANINE
Delovne hlače iz 4-way stretch tkanine so popolna 
kombinacija udobja in funkcionalnosti. Hlače so zasnovane 
tako, da prenesejo najzahtevnejše naloge, brez sklepanja 
kompromisov glede udobja in prileganja. Material hlač 
je gladka v 4 smeri raztegljiva tkanina, ki je močna in 
hkrati prožna.

Hlače imajo praktične žepe, držala za orodje in številne 
premišljene podrobnosti z osredotočenostjo na 
funkcionalnost in visoko kakovost. Kolenčniki so za večje 
udobje in svobodo gibanja na zunanji strani ojačani s 
CORDURA stretch materialom.

TKANINA:
- 93% poliamid, 7% elastan 4-way stretch, vodoodbojne,  
  gramatura: 295 g/m2

VELIKOSTI IN BARVE:
- velikosti iz zaloge: C46, C48, C50, C52, C54, C56, C58
- barva iz zaloge: temno siva/črna
- barve po naročilu: temno mornarska/črna, črna

ZAŠČITA:
- s CORDURO® ojačani žepi, kolena in manšete

CORDURA® material se uporablja kot dodatna zaščita 
na najbolj izpostavljenih območjih oblačil Blakläder 
(žepi, kolenčniki).
CORDURA® material je 10x močnejši od bombaža in 3x 
močnejši od navadnih poliestrskih vlaken.

PODROBNOSTI:
- 4-WAY STRETCH za izredno udobje
- CORDURA® stretch material na kolenih
- zapenjanje hlač na zadrgo
- trojno šivani notranji šivi na hlačah

ŽEPI:
- 2 velika žepa zadaj
- žep na nogi na zadrgo
- žep na nogi z zapiranjem na ježka in notranjim žepom
- dva kolenska žepa za kolenčnike ojačana s CORDURO® 
- zanke za izvijače, kladivo in ključe, držalo za nož

CERTIFIKAT:
- EN 14404: 2004+A1: 2010 ob sočasni uporabi 
  kolenčnikov s certifikatom EN 14404 

PRANJE:
- običajno pranje pri predpisani temperaturi
- ne uporabljajte belila
- ne uporabljajte sušilca
- ne likajte
- ne uporabljajte suhega (kemičnega) čiščenja

Šifra Naziv Barva Velikost

163590 1989-1644-9899 Hlače del. str. t.sive C46 siva/črna C46

163537 1989-1644-9899 Hlače del. str. t.sive C48 siva/črna C48

163538 1989-1644-9899 Hlače del. str. t.sive C50 siva/črna C50

163591 1989-1644-9899 Hlače del. str. t.sive C52 siva/črna C52

163592 1989-1644-9899 Hlače del. str. t.sive C54 siva/črna C54

163593 1989-1644-9899 Hlače del. str. t.sive C56 siva/črna C56

gumiran
D - obroč

zanka za
orodje

CORDURA®

4-way stretch 
tkanina za 

izredno 
udobje

CORDURA®

STRETCH
ojačani 

kolenčniki

https://portal.blaklader.at/en/product/19891644-craftsman-trousers-4-way-stretch-without-nail-pockets-x1900
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DELOVNE HLAČE

DELOVNE HLAČE 1990 - 1141 - 8999 VZDRŽLJIVE, UDOBNE IN MODERNE DELOVNE 
HLAČE IZ 2-WAY STRETCH TKANINE
Delovne hlače iz 2-way stretch tkanine so popolna 
kombinacija udobja, funkcionalnosti in modernega videza. 
Za popolno svobodo gibanja so hlače narejene iz 2-way 
stretch tkanine z dodatnimi stretch ploščami. 

Hlače imajo praktične žepe, držala za orodje in številne 
premišljene podrobnosti z osredotočenostjo na 
funkcionalnost in visoko kakovost. Kolenčniki so za večje 
udobje in svobodo gibanja na obeh straneh ojačani s 
CORDURA stretch materialom.

Hlače 1990 so popolne hlače za obrtnike, ki poleg 
najvišje kakovosti dajo nekaj tudi na izgled.

TKANINA:
- 55% bombaž, 30% poliester, 15% poliamid, 
  CORDURA® denim stretch, gramatura: 340 g/m2

VELIKOSTI IN BARVE:
- velikosti iz zaloge: C46, C48, C50, C52, C54, C56, C58
- barva iz zaloge: mornarsko modra/črna
- barve po naročilu: črna, črna/črna

ZAŠČITA:
- s CORDURO® ojačani žepi, kolena in manšete

CORDURA® material se uporablja kot dodatna zaščita 
na najbolj izpostavljenih območjih oblačil Blakläder 
(žepi, kolenčniki).
CORDURA® material je 10x močnejši od bombaža in 3x 
močnejši od navadnih poliestrskih vlaken.

PODROBNOSTI:
- 2-WAY STRETCH + stretch plošče za izredno udobje
- CORDURA® stretch material na kolenih
- zapenjanje hlač na gumbe
- trojno šivani notranji šivi na hlačah

ŽEPI:
- 2 prosta zunanja žepa za žeblje ojačana s CORDURO®
- 2 velika žepa zadaj
- žep na nogi z zadrgo
- žep na nogi z zapiranjem na ježka in notranjim žepom
- dva kolenska žepa za kolenčnike ojačana s CORDURO® 
- zanke za izvijače, kladivo in ključe, držalo za nož

CERTIFIKAT:
- EN 14404: 2004+A1: 2010 ob sočasni uporabi 
  kolenčnikov s certifikatom EN 14404 

PRANJE:
- običajno pranje pri predpisani temperaturi
- ne uporabljajte belila
- ne uporabljajte sušilca
- likanje max. 1100C brez pare
- ne uporabljajte suhega (kemičnega) čiščenja

Šifra Naziv Barva Velikost

163583 1990-1141-8999 Stretch jeans del. C46 m.modra/čr. C46

163584 1990-1141-8999 Stretch jeans del. C48 m.modra/čr. C48

163585 1990-1141-8999 Stretch jeans del. C50 m.modra/čr. C50

163586 1990-1141-8999 Stretch jeans del. C52 m.modra/čr. C52

163587 1990-1141-8999 Stretch jeans del. C54 m.modra/čr. C54

163588 1990-1141-8999 Stretch jeans del. C56 m.modra/čr. C56

163589 1990-1141-8999 Stretch jeans del. C58 m.modra/čr. C58

2 velika žepa, 
ki se lahko 
pospravita 
navznoter

žep za meter, 
svinčnike, 
zaponka za 
kladivo

CORDURA®

ojačani 
kolenčniki

elastika

žepi ojačani
s CORDURO®

https://portal.blaklader.at/en/product/19901141-craftsman-trousers-stretch-x1900
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FUNKCIONALNE IN VZDRŽLJIVE DELOVNE HLAČE Z 
RIPSTOP ZAŠČITO PROTI TRGANJU
Funkcionalne in vzdržljive delovne hlače z RIP STOP 
zaščito proti trganju. Za optimalno prileganje in udobje 
imajo hlače stretch plošče na mečih in na notranji strani 
stegen. Za popolnoma neovirano gibanje in zaščito so 
kolenčniki iz CORDURA® stretch materiala.

Hlače imajo praktične žepe, držala za orodje in številne 
premišljene podrobnosti z osredotočenostjo na 
funkcionalnost in visoko kakovost.   

TKANINA:
- 60% bombaž, 40% poliester, RIP-STOP, 
  gramatura: 150 g/m2

VELIKOSTI IN BARVE:
- velikosti iz zaloge: C46, C48, C50, C52, C54, C56, C58
- barva iz zaloge: antracit siva
- barve po naročilu: temno olivno zelena/črna, 

rjava/črna, temno mornarsko modra/črna, 
rumena/črna, rdeča/črna, črna/temno siva

ZAŠČITA:
RIPSTOP - zaščita proti trganju
Zgodovina RIPSTOP-a sega v čas, ko so ljudje začeli 
posegati v ostre in neprijazne naravne razmere in so 
potrebovali lažje in močnejše alternative platnenim 
oblačilom. RIPSTOP tkanina uporablja posebno tehniko 
ojačitve s križnim vzorcem, kar naredi oblačila še posebej 
odporna na trganje in razprezanje.
- odpornost na trganje, zahvaljujoč križnemu vzorcu
- lahka in trpežna tkanina

PODROBNOSTI:
- RIP STOP tkanina z zaščito proti trganju
- CORDURA® stretch material na kolenih
- stretch plošče za optimalno prileganje in udobje
- zapenjanje hlač na zadrge
- všiti odsevniki za boljo vidljivost v temi

ŽEPI:
- 2 velika žepa zadaj
- 2 velika žepa spredaj
- dva kolenska žepa za kolenčnike ojačana s CORDURO®
  stretch za vzdržljivost in udobje
- žep za mobilni telefon, meter, svinčnik
- zanke za izvijače, kladivo in ključe, držalo za nož

CERTIFIKAT:
- EN 14404: 2004+A1: 2010 ob sočasni uporabi 
  kolenčnikov s certifikatom EN 14404

PRANJE:
- običajno pranje pri predpisani temperaturi
- ne uporabljajte belila
- ne uporabljajte sušilca
- likanje max. 1100C brez pare
- ne uporabljajte suhega (kemičnega) čiščenja

DELOVNE HLAČE 1495 - 1330 - 9699

DELOVNE HLAČE

Šifra Naziv Barva Velikost

163360 1495-1330-9699 Hlače del.antr.sive C46 antr.siva/črna C46

163361 1495-1330-9699 Hlače del.antr.sive C48 antr.siva/črna C48

163362 1495-1330-9699 Hlače del.antr.sive C50 antr.siva/črna C50

163366 1495-1330-9699 Hlače del.antr.sive C52 antr.siva/črna C52

163367 1495-1330-9699 Hlače del.antr.sive C54 antr.siva/črna C54

163368 1495-1330-9699 Hlače del.antr.sive C56 antr.siva/črna C56

163369 1495-1330-9699 Hlače del.antr.sive C58 antr.siva/črna C58

predukrivljena 
kolena

možnost
podaljšanja
hlačnic

stretch plošče 
za izredno 
udobje

https://portal.blaklader.at/en/product/14951330-service-trousers-with-stretch
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DELOVNE HLAČE

DELOVNE HLAČE 1999 - 1141 - 9899 IZREDNO VZDRŽLJIVE IN UDOBNE DELOVNE HLAČE 
IZ DENIM STRETCH TKANINE
Delovne hlače iz CORDURA® Denim tkanine so 
zasnovane tako, da prenesejo najzahtevnejše naloge, 
brez sklepanja kompromisov glede udobja in prileganja. 

Hlače imajo praktične žepe, držala za orodje in številne 
premišljene podrobnosti z osredotočenostjo na 
funkcionalnost in visoko kakovost. Kolenčniki so za večje 
udobje in svobodo gibanja na zunanji strani ojačani s 
CORDURA stretch materialom.

TKANINA:
- 55% bombaž, 30% poliester, 15%poliamid, denim, 
  CORDURA® Denim stretch, gramatura: 340 g/m2

VELIKOSTI IN BARVE:
- velikosti iz zaloge: C46, C48, C50, C52, C54, C56, C58
- barva iz zaloge: mornarsko modra/črna
- barve po naročilu: črna

ZAŠČITA:
- s CORDURO® ojačani žepi, kolena in manšete

CORDURA® material se uporablja kot dodatna zaščita 
na najbolj izpostavljenih območjih oblačil Blakläder 
(žepi, kolenčniki).
CORDURA® material je 10x močnejši od bombaža in 3x 
močnejši od navadnih poliestrskih vlaken.

PODROBNOSTI:
- CORDURA® Denim material za vzdržljivost
- CORDURA® stretch material na kolenih
- zapenjanje hlač na gumbe
- trojno šivani notranji šivi na hlačah
- D obroč na pasu

ŽEPI:
- 2 prosta zunanja žepa za žeblje ojačana s CORDURO®,
  ki se lahko pospravita v prednja notranja žepa
- 2 velika žepa zadaj, žep na nogi na zadrgo
- žep na nogi z zapiranjem na ježka in notranjim žepom
- dva kolenska žepa za kolenčnike ojačana s CORDURO® 
- zanke za izvijače, kladivo in ključe, držalo za nož

CERTIFIKAT:
- EN 14404: 2004+A1: 2010 ob sočasni uporabi 
  kolenčnikov s certifikatom EN 14404 

PRANJE:
- običajno pranje pri predpisani temperaturi
- ne uporabljajte belila
- ne uporabljajte sušilca
- likanje max. 1100C brez pare
- ne uporabljajte suhega (kemičnega) čiščenja

Šifra Naziv Barva Velikost

163243 1999-1141-8999 Hlače jeans t.modre C46 m. modra C46

162905 1999-1141-8999 Hlače jeans t.modre C48 m. modra C48

162817 1999-1141-8999 Hlače jeans t.modre C50 m. modra C50

163065 1999-1141-8999 Hlače jeans t.modre C52 m. modra C52

163188 1999-1141-8999 Hlače jeans t.modre C54 m. modra C54

163675 1999-1141-8999 Hlače jeans t.modre C56 m. modra C56

162953 1999-1141-8999 Hlače jeans t.modre C58 m. modra C58

gumiran
D - obroč

zanka za
orodje

CORDURA®

2 velika žepa, 
ki se lahko 
pospravita 
navznoter

CORDURA®

STRETCH
ojačani 

kolenčniki

2 velika žepa 
na zadrgo

https://portal.blaklader.at/en/product/19991141-craftsman-trousers-stretch-x1900
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DELOVNE HLAČE

DELOVNE HLAČE 1998 - 1644 - 9899 IZREDNO VZDRŽLJIVE IN UDOBNE DELOVNE HLAČE 
IZ 4-WAY STRETCH TKANINE
Delovne hlače iz 4-way stretch tkanine so popolna 
kombinacija udobja in funkcionalnosti. Hlače so zasnovane 
tako, da prenesejo najzahtevnejše naloge, brez sklepanja 
kompromisov glede udobja in prileganja. Material hlač 
je gladka v 4 smeri raztegljiva tkanina, ki je močna in 
hkrati prožna.

Hlače imajo praktične žepe, držala za orodje in številne 
premišljene podrobnosti z osredotočenostjo na 
funkcionalnost in visoko kakovost. Kolenčniki so za večje 
udobje in svobodo gibanja na zunanji strani ojačani s 
CORDURA stretch materialom.

TKANINA:
- 93% poliamid, 7% elastan 4-way stretch, vodoodbojne,  
  gramatura: 295 g/m2

VELIKOSTI IN BARVE:
- velikosti iz zaloge: C46, C48, C50, C52, C54, C56, C58
- barva iz zaloge: siva/črna
- barve po naročilu: temno mornarska/črna, črna

ZAŠČITA:
- s CORDURO® ojačani žepi, kolena in manšete

CORDURA® material se uporablja kot dodatna zaščita 
na najbolj izpostavljenih območjih oblačil Blakläder 
(žepi, kolenčniki).
CORDURA® material je 10x močnejši od bombaža in 3x 
močnejši od navadnih poliestrskih vlaken.

PODROBNOSTI:
- 4-WAY STRETCH za izredno udobje
- CORDURA® stretch material na kolenih
- zapenjanje hlač na zadrgo
- trojno šivani notranji šivi na hlačah

ŽEPI:
- 2 prosta zunanja žepa za žeblje ojačana s CORDURO®,
  ki se lahko pospravita v prednja notranja žepa
- 2 velika žepa zadaj, žep na nogi na zadrgo
- žep na nogi z velcro zapiranjem in notranjim žepom
- dva kolenska žepa za kolenčnike ojačana s CORDURO® 
- zanke za izvijače, kladivo in ključe, držalo za nož

CERTIFIKAT:
- EN 14404: 2004+A1: 2010 ob sočasni uporabi 
  kolenčnikov s certifikatom EN 14404 

PRANJE:
- običajno pranje pri predpisani temperaturi
- ne uporabljajte belila
- ne uporabljajte sušilca
- ne likajte
- ne uporabljajte suhega (kemičnega) čiščenja

Šifra Naziv Barva Velikost

163312 1998-1644-9899 Hlače del.str. t.sive C46 siva/črna C46

163253 1998-1644-9899 Hlače del.str. t.sive C48 siva/črna C48

163252 1998-1644-9899 Hlače del.str. t.sive C50 siva/črna C50

163215 1998-1644-9899 Hlače del.str. t.sive C52 siva/črna C52

163304 1998-1644-9899 Hlače del.str. t.sive C54 siva/črna C54

163305 1998-1644-9899 Hlače del.str. t.sive C56 siva/črna C56

163306 1998-1644-9899 Hlače del.str. t.sive C58 siva/črna C58

gumiran
D - obroč

zanka za
orodje

CORDURA®

4-way stretch 
tkanina za 

izredno 
udobje

2 velika žepa, 
ki se lahko 
pospravita 
navznoter

CORDURA®

STRETCH
ojačani 

kolenčniki

https://portal.blaklader.at/en/product/19981644-craftsman-trousers-4-way-stretch-x1900
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DELOVNE HLAČE

DELOVNE HLAČE 1500 - 1370 - 9499 FUNKCIONALNOST DO NAJMANJŠE PODROBNOSTI
Izredno vzdržljive in priljubljene hlače za obrtnike, ki jih 
boste z veseljem nosili leta in leta.

Hlače imajo praktične žepe, držala za orodje in so na 
izpostavljenih mestih ojačane s CORDURA® materialom. 
Možnost pozicioniranja kolenčnikov v 2 nivojih.

TKANINA:
- 100% bombaž, gramatura: 370 g/m2

VELIKOSTI IN BARVE:
- velikosti iz zaloge: C46, C48, C50, C52, C54, C56, C58
- barva iz zaloge: siva/črna
- barve po naročilu: mornarsko modra/črna, črna

ZAŠČITA:
- s CORDURO® ojačani žepi, kolena in manšete

CORDURA® material se uporablja kot dodatna zaščita 
na najbolj izpostavljenih območjih oblačil Blakläder 
(žepi, kolenčniki).
CORDURA® material je 10x močnejši od bombaža in 3x 
močnejši od navadnih poliestrskih vlaken.

PODROBNOSTI:
- zapenjanje hlač na gumbe
- zanke, ena z D obročem
- dodatno ojačani šivi v mednožju
- dvojno šivani notranji šivi na hlačah
- zložljiv žep za ID kartico
- možnost podaljšanja hlačnic

ŽEPI:
- 2 prosta zunanja žepa za žeblje ojačana s CORDURO®,
  ki se lahko pospravita v prednja notranja žepa
- žep na nogi z vodoodbojnim žepom za telefon
- velik žep na nogi z zadrgo
- dva kolenska žepa za kolenčnike ojačana s CORDURO® 
- CORDURA® ojačan žep za meter, žep za svinčnik
- žep za ID kartico
- zanke za izvijače, kladivo in ključe, držalo za nož
- 2 velika žepa zadaj

CERTIFIKAT:
- EN 14404: 2004+A1: 2010 ob sočasni uporabi 
  kolenčnikov s certifikatom EN 14404 

PRANJE:
- običajno pranje pri predpisani temperaturi
- ne uporabljajte belila
- sušite pri max. 600C nizka temperatura
- likanje max. 1500C
- suho (kemično) čiščenje

Šifra Naziv Barva Velikost

161254 1500-1370-9499 Hlače extr. sivo/črne C46 siva/črna C46

161257 1500-1370-9499 Hlače extr. sivo/črne C48 siva/črna C48

161213 1500-1370-9499 Hlače extr. sivo/črne C50 siva/črna C50

161255 1500-1370-9499 Hlače extr. sivo/črne C52 siva/črna C52

161218 1500-1370-9499 Hlače extr. sivo/črne C54 siva/črna C54

161256 1500-1370-9499 Hlače extr. sivo/črne C56 siva/črna C56

161402 1500-1370-9499 Hlače extr. sivo/črne C58 siva/črna C58

žepi ojačani
s CORDURO®

zanke za
orodje

CORDURA®

ojačani 
kolenčniki

CORDURA®

2 velika žepa, 
ki se lahko 
pospravita 
navznoter

žep za ID
kartico

kolenčniki
v 2 nivojih

https://portal.blaklader.at/en/product/15001370-craftsman-trousers-x1500
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DELOVNE HLAČE

DELOVNE HLAČE 1525 - 1845 - 9899

Šifra Naziv Barva Velikost

162833 1525-1845-9899 Hlače t.sive/črne C46 t.siva/črna C46

162825 1525-1845-9899 Hlače t.sive/črne C48 t.siva/črna C48

162826 1525-1845-9899 Hlače t.sive/črne C50 t.siva/črna C50

162599 1525-1845-9899 Hlače t.sive/črne C52 t.siva/črna C52

162827 1525-1845-9899 Hlače t.sive/črne C54 t.siva/črna C54

162828 1525-1845-9899 Hlače t.sive/črne C56 t.siva/črna C56

162829 1525-1845-9899 Hlače t.sive/črne C58 t.siva/črna C58

LAHKE IN UDOBNE DELOVNE HLAČE
Delovne hlače iz lahke, udobne in trpežne tkanine. 
Idealne za delo zunaj v prehodnem obdobju ali notranjosti 
hiše. Material nudi odlično zaščito proti trganju in se 
hkrati hitro suši. Obilica žepov in zank, tako spredaj kot 
zadaj nudi izredno funkcionalnost in vam hkrati omogoča 
svobodno gibanje.

Delovne hlače 1525 so trpežne, a hkrati izredno udobne 
in se dobro prilegajo ter so tako odlična izbira za vse 
oblike dela zunaj ali znotraj hiše. Žepi in kolena so 
ojačani s CORDURO®.

TKANINA:
- 65% poliester, 35% bombaž, gramatura: 166 g/m2

VELIKOSTI IN BARVE:
- velikosti iz zaloge: C46, C48, C50, C52, C54, C56, C58
- barva iz zaloge: temno siva/črna
- barve po naročilu: črna

ZAŠČITA:
- s CORDURO® ojačani žep in kolena

CORDURA® material se uporablja kot dodatna zaščita 
na najbolj izpostavljenih območjih oblačil Blakläder 
(žepi, kolenčniki).
CORDURA® material je 10x močnejši od bombaža in 3x 
močnejši od navadnih poliestrskih vlaken.

PODROBNOSTI:
- kovinska zadrga, kovinski gumbi
- zanke, ena z D obročem
- zanka za kladivo
- žep za ID kartico
- trojni šivi na notranji strani hlačnic

ŽEPI:
- 2 prosta zunanja žepa za žeblje ojačana s CORDURO®,
  ki se lahko pospravita v prednja notranja žepa
- 2 velika žepa zadaj
- dva kolenska žepa za kolenčnike ojačana s CORDURO® 
- CORDURA® ojačan žep za meter
- žep za mobilni telefon, svinčnik, ID kartico
- zanke za izvijače, kladivo in ključe, držalo za nož

CERTIFIKAT:
- EN 14404, tip 2, razred 1, ob sočasni uporabi kolenčnikov
  s certifikatom EN 14404 

PRANJE:
- običajno pranje pri predpisani temperaturi
- ne uporabljajte belila
- sušite pri max. 600C nizka temperatura
- likanje max. 1500C
- ne uporabljajte suhega (kemičnega) čiščenja

2 velika žepa, 
ki se lahko 
pospravita 
navznoter

žep za meter, 
svinčnike, 
zaponka za 
kladivo

CORDURA®

ojačani 
kolenčniki

elastika

žepi ojačani
s CORDURO®

kolenčniki v 
dveh nivojih

hitro sušeč
material

https://portal.blaklader.at/en/product/15251845-lightweight-craftsman-trousers


21

DELOVNE HLAČE

FUNKCIONALNE IN VZDRŽLJIVE DELOVNE HLAČE
Delovne hlače so primerne za delo zunaj v prehodnem 
obdobju ali notranjosti hiše. Material nudi odlično zaščito 
proti trganju in se hkrati hitro suši. Obilica žepov in 
zank, tako spredaj kot zadaj nudi izredno funkcionalnost 
in vam hkrati omogoča svobodno gibanje.

Delovne hlače 1555 so trpežne, a hkrati izredno udobne 
in se dobro prilegajo ter so tako odlična izbira za vse 
oblike dela zunaj ali znotraj hiše. Žepi in kolena so 
ojačani s CORDURO®.

TKANINA:
- 65% poliester, 35% bombaž, keper vezava,

gramatura: 300g/m2

VELIKOSTI IN BARVE:
- velikosti iz zaloge: C46, C48, C50, C52, C54, C56, C58
- barva iz zaloge: bež/črna, siva/črna
- barve po naročilu: rdeča/črna, modri glavinec/črna,

temno mornarska/črna, siva/črna, antracit siva/črna, 
temno siva/črna, črna/flourestenčno rumena, 
črna/rdeča, črna/siva

ZAŠČITA:
- s CORDURO® ojačani žep in kolena

CORDURA® material se uporablja kot dodatna zaščita 
na najbolj izpostavljenih območjih oblačil Blakläder 
(žepi, kolenčniki).
CORDURA® material je 10x močnejši od bombaža in 3x 
močnejši od navadnih poliestrskih vlaken.

PODROBNOSTI:
- plastična zadrga, kovinski gumbi
- zanke, ena z D obročem
- 2 zanki z gumbom, za držalo kladiva
- žep za ID kartico
- trojni šivi na notranji strani hlačnic

ŽEPI:
- 2 prosta zunanja žepa za žeblje ojačana s CORDURO®,
  ki se lahko pospravita v prednja notranja žepa
- 2 velika žepa zadaj
- dva kolenska žepa za kolenčnike ojačana s CORDURO® 
- CORDURA® ojačan žep za meter
- žep za mobilni telefon, svinčnik, ID kartico
- zanke za izvijače, kladivo in ključe, držalo za nož

CERTIFIKAT:
- EN 14404, tip 2, razred 1, ob sočasni uporabi kolenčnikov
  s certifikatom EN 14404 

PRANJE:
- običajno pranje pri predpisani temperaturi
- ne uporabljajte belila
- sušite pri max. 600C nizka temperatura
- likanje max. 1500C
- ne uporabljajte suhega (kemičnega) čiščenja

DELOVNE HLAČE 1555 - 1860 - 2799/9499

2 velika žepa, 
ki se lahko 
pospravita 
navznoter

CORDURA®

ojačani 
kolenčniki

žep za meter, 
svinčnike, 
zaponka za 
kladivo

Šifra Naziv Barva Velikost

163445 1555-1860-2799 HLAČE BEŽ/ČRNE C46 bež/črna C46

163446 1555-1860-2799 HLAČE BEŽ/ČRNE C48 bež/črna C48

163477 1555-1860-2799 HLAČE BEŽ/ČRNE C50 bež/črna C50

163478 1555-1860-2799 HLAČE BEŽ/ČRNE C52 bež/črna C52

163447 1555-1860-2799 HLAČE BEŽ/ČRNE C54 bež/črna C54

163448 1555-1860-2799 HLAČE BEŽ/ČRNE C56 bež/črna C56

163449 1555-1860-2799 HLAČE BEŽ/ČRNE C58 bež/črna C58

163039 1555-1860-9499 HLAČE SIVO/ČRNE C46 siva/črna C46

163040 1555-1860-9499 HLAČE SIVO/ČRNE C48 siva/črna C48

163041 1555-1860-9499 HLAČE SIVO/ČRNE C50 siva/črna C50

163042 1555-1860-9499 HLAČE SIVO/ČRNE C52 siva/črna C52

163043 1555-1860-9499 HLAČE SIVO/ČRNE C54 siva/črna C54

163044 1555-1860-9499 HLAČE SIVO/ČRNE C56 siva/črna C56

163045 1555-1860-9499 HLAČE SIVO/ČRNE C58 siva/črna C58

https://portal.blaklader.at/en/product/15551860-craftsman-trousers
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KRATKE DELOVNE HLAČE
Hlače 1447 iz serije Industry so udobne in trpežne 
kratke delovne hlače. Zaradi trajnih materialov, dobrega 
prileganja in sodobnega dizajna je ta model hlač kot 
nalašč za delo v toplih poletnih dnevih.

Serijo Industry sestavlja zbirka osnovnih modelov 
delovnih oblačil, ki imajo vse najpomembnejše funkcije, 
za nemoteno delo. V tej seriji boste našli trpežne hlače, 
jakne, brezrokavnike in kombinezone v elegantnih 
barvnih kombinacijah, ki se med seboj ujemajo, da 
ustrezajo vašim lastnim potrebam. 

Premišljene podrobnosti z osredotočenostjo na funk-
cionalnost in visoko kakovost zagotavljajo, da bodo 
oblačila Blåkläder zdržala najtežje delovne razmere. 

TKANINA:
- 65% poliester, 35% bombaž,  gramatura: 240 g/m2

VELIKOSTI IN BARVE:
- velikosti iz zaloge: C46, C48, C50, C52, C54, C56, C58
- barva iz zaloge: siva
- barve po naročilu: kaki, mornarsko modra, črna

ZAŠČITA:
- poliestrska vlakna

PODROBNOSTI:
- plastična zadrga
- žepi za orodje, meter in svinčnike
- zanke, ena z D obročem
- kovinski gumbi

ŽEPI:
- 2 žepa spredaj
- 2 žepa zadaj
- 2 velika žepa na nogi z zavihkom
- žepi za orodje, meter, svinčnike in nož
- žep za mobilni telefon

PRANJE:
- običajno pranje pri predpisani temperaturi
- ne uporabljajte belila
- sušite pri max. 600C nizka temperatura
- likanje max. 1500C
- suho (kemično) čiščenje

KRATKE HLAČE 1447 - 1800 - 9400

KRATKE DELOVNE HLAČE

Šifra Naziv Barva Velikost

161888 1447-1800-9400 Hlače kratke sive C46 siva C46

161889 1447-1800-9400 Hlače kratke sive C48 siva C48

161890 1447-1800-9400 Hlače kratke sive C50 siva C50

161708 1447-1800-9400 Hlače kratke sive C52 siva C52

161896 1447-1800-9400 Hlače kratke sive C54 siva C54

161893 1447-1800-9400 Hlače kratke sive C56 siva C56

161879 1447-1800-9400 Hlače kratke sive C58 siva C58

https://portal.blaklader.at/en/product/14471800-shorts
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LAHKE, UDOBNE IN RAZTEGLJIVE
Kratke hlače s STRETCH ploščami za optimalno in 
svobodno gibanje v vseh pogojih. 

Moderne, lahke in trpežne kratke delovne hlače s funkcijo 
hitrega sušenja, zaradi česar so idealne za delo v 
toplejših dneh.  

TKANINA:
- 65% bombaž, 35% poliester, gramatura: 166 g/m2

VELIKOSTI IN BARVE:
- velikosti iz zaloge: C46, C48, C50, C52, C54, C56, C58
- barva iz zaloge: bež/črna, črna
- barve po naročilu: rdeča/črna, temno mornarsko 
  modra/črna, mornarsko modra/črna, antracit siva/črna

PODROBNOSTI:
- STRETCH plošče v mednožju in zadaj za izredno udobje
- plastična zadrga
- žepi za orodje, meter in svinčnike
- D obroč na pasu

ŽEPI:
- 2 velika žepa zadaj
- 2 velika žepa spredaj
- žep na poklop
- notranji žep za telefon
- žepi za orodje, meter, svinčnike in nož

PRANJE:
- običajno pranje pri predpisani temperaturi
- ne uporabljajte belila
- ne uporabljajte sušilca
- likanje max. 1100C brez pare
- ne uporabljajte suhega (kemičnega) čiščenja

KRATKE HLAČE 1449 - 1845 - 2799/9900

KRATKE DELOVNE HLAČE

Šifra Naziv Barva Velikost

162969 1449-1845-2799 KR.HLAČE STR.BEŽ C46 bež/črna C46

162970 1449-1845-2799 KR.HLAČE STR.BEŽ C48 bež/črna C48

162971 1449-1845-2799 KR.HLAČE STR.BEŽ C50 bež/črna C50

162972 1449-1845-2799 KR.HLAČE STR.BEŽ C52 bež/črna C52

162973 1449-1845-2799 KR.HLAČE STR.BEŽ C54 bež/črna C54

162974 1449-1845-2799 KR.HLAČE STR.BEŽ C56 bež/črna C56

162975 1449-1845-2799 KR.HLAČE STR.BEŽ C58 bež/črna C58

Šifra Naziv Barva Velikost

163286 1449-1845-9900 KR.HLAČE STR. ČRNE C46 črna C46

162799 1449-1845-9900 KR.HLAČE STR. ČRNE C48 črna C48

162781 1449-1845-9900 KR.HLAČE STR. ČRNE C50 črna C50

162777 1449-1845-9900 KR.HLAČE STR. ČRNE C52 črna C52

162754 1449-1845-9900 KR.HLAČE STR. ČRNE C54 črna C54

163011 1449-1845-9900 KR.HLAČE STR. ČRNE C56 črna C56

163003 1449-1845-9900 KR.HLAČE STR. ČRNE C58 črna C58

https://portal.blaklader.at/en/product/14491845-service-shorts-stretch
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KRATKE DELOVNE HLAČE

Šifra Naziv Barva Velikost

161493 1502-1370-9499 Hlače kratke sivo/črne C46 siva/črna C46

161494 1502-1370-9499 Hlače kratke sivo/črne C48 siva/črna C48

161495 1502-1370-9499 Hlače kratke sivo/črne C50 siva/črna C50

161379 1502-1370-9499 Hlače kratke sivo/črne C52 siva/črna C52

161496 1502-1370-9499 Hlače kratke sivo/črne C54 siva/črna C54

161497 1502-1370-9499 Hlače kratke sivo/črne C56 siva/črna C56

161522 1502-1370-9499 Hlače kratke sivo/črne C58 siva/črna C58

TRPEŽNE KRATKE DELOVNE HLAČE
Prilagodite se toplemu vremenu. Izredno vzdržljive in 
priljubljene kratke delovne hlače za obrtnike, ki jih boste 
z veseljem nosili leta in leta.

Hlače imajo praktične žepe, držala za orodje in so na 
izpostavljenih mestih ojačane s CORDURA® materialom. 

TKANINA:
- 100% bombaž, gramatura: 370 g/m2

VELIKOSTI IN BARVE:
- velikosti iz zaloge: C46, C48, C50, C52, C54, C56, C58
- barva iz zaloge: siva/črna

ZAŠČITA:
- s CORDURO® ojačani žepi, kolena in manšete

CORDURA® material se uporablja kot dodatna zaščita 
na najbolj izpostavljenih območjih oblačil Blakläder 
(žepi, kolenčniki).
CORDURA® material je 10x močnejši od bombaža in 3x 
močnejši od navadnih poliestrskih vlaken.

PODROBNOSTI:
- zapenjanje hlač na gumbe
- zanke, ena z D obročem
- dodatno ojačani šivi v mednožju
- dvojno šivani notranji šivi na hlačah
- zložljiv žep za ID kartico

ŽEPI:
- 2 prosta zunanja žepa za žeblje ojačana s CORDURO®,
  ki se lahko pospravita v prednja notranja žepa
- žep na nogi z vodoodbojnim žepom za telefon
- velik žep na nogi z zadrgo 
- CORDURA® ojačan žep za meter, žep za svinčnik
- žep za ID kartico
- zanke za izvijače, kladivo in ključe, držalo za nož
- 2 velika žepa zadaj

CERTIFIKAT:
- EN 14404, tip 2, razred 1, ob sočasni uporabi kolenčnikov
  s certifikatom EN 14404 

PRANJE:
- običajno pranje pri predpisani temperaturi
- ne uporabljajte belila
- sušite pri max. 600C nizka temperatura
- likanje max. 1500C
- suho (kemično) čiščenje

KRATKE DELOVNE HLAČE 1502 - 1370 - 9499

žepi ojačani
s CORDURO®

žep za meter, 
svinčnike, 
zaponka za 
kladivo

2 velika žepa, 
ki se lahko 
pospravita 
navznoter

https://portal.blaklader.at/en/product/15021370-shorts-x1500
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Delovne jakne
in brezrokavniki

ZA VSE DELOVNE RAZMERE
V naši ponudbi imamo na voljo delovne jakne za 
zimski in spomladansko-jesenski letni čas, delovne 
brezrokavnike in jakne za prosti čas.

Oglejte si pester izbor jaken in brezrokavnikov iz zaloge 
in si izberite svoje.



26

DELOVNE JAKNE

Šifra Naziv Barva Velikost

162211 4054-1800-9499 Jakna sivo/črna S siva/črna S

162212 4054-1800-9499 Jakna sivo/črna M siva/črna M

162213 4054-1800-9499 Jakna sivo/črna L siva/črna L

162214 4054-1800-9499 Jakna sivo/črna XL siva/črna XL

162215 4054-1800-9499 Jakna sivo/črna XXL siva/črna XXL

LAHKA DELOVNA JAKNA 
Jakna 4054 je lahka delovna jakna, ki je na voljo v več 
barvnih kombinacijah. Jakna ni podložena in je tako 
primerna za delo v zmerno toplih temperaturah. 

Delovna jakna 4054 ima veliko žepov in številne 
pametne rešitve, tako da imate lahko orodje vedno pri 
roki in vam je delo lažje. Kombinacija poliestra in bombaža
poskrbi za vzdržljiv in hkrati udoben ter lahek material.

TKANINA:
- 65% poliester, 35% bombaž, gramatura: 240 g/m2

VELIKOSTI IN BARVE:
- velikosti iz zaloge: S, M, L, XL, XXL
- barva iz zaloge: siva/črna
- barve po naročilu: kaki/črna, mornarsko modra/modri
  glavinec, mornarsko modra/črna, siva/rdeča, 
  črna/rdeča, črna/modri glavinec, črna/siva

ZAŠČITA:
- poliestrska vlakna

PODROBNOSTI:
- plastična zadrga
- nastavljive manšete
- odstranljiv žep za ID kartico
- protivetrni zaščitni zavihek z ježkom
- povišan ovratnik
- ramenski del v kontrastnih barvah
- industrijsko pranje EN ISO 15797

ŽEPI:
- 2 velika žepa na prsih
- 2 velika žepa spredaj
- žepi za orodje, meter, svinčnike in nož
- notranji žep z žepom za mobilni telefon
- zložljiv žep za ID kartico

PRANJE:
- običajno pranje pri predpisani temperaturi
- ne uporabljajte belila
- sušite pri max. 600C nizka temperatura
- likanje max. 1500C
- suho (kemično) čiščenje

DELOVNA JAKNA 4054 - 1800 - 9499

https://portal.blaklader.at/en/product/40541800-industry-jacket
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DELOVNE ZIMSKE JAKNE

Šifra Naziv Barva Velikost

162348 4886-1977-9499 Jakna zimska siv/črn siva/črna S

162349 4886-1977-9499 Jakna zimska siv/črn siva/črna M

162350 4886-1977-9499 Jakna zimska siv/črn siva/črna L

162351 4886-1977-9499 Jakna zimska siv/črn siva/črna XL

162353 4886-1977-9499 Jakna zimska siv/črn siva/črna XXL

IZREDNO TOPLA ZIMSKA JAKNA S KAPUCO
Zimska jakna z lepljenimi šivi, ki je odporna proti vetru 
in dežju, a obenem nudi popolno zračnost.

Podaljšan hrbet, odstranljiva kapuca, nastavljive 
manšete, obilica uporabnih žepov in odsevniki za 
vidljivost v temi so argumenti, zaradi katerih bo to 
kmalu postala vaša najljubša zimska jakna.

S svojo funkcionalno zasnovo je certificirana v skladu z 
EN 343 - zaščitna oblačila proti slabemu vremenu in EN 
342 - zaščitna oblačila v hladnem vremenu.

TKANINA:
100 % poliester, oxford, laminiran, odporen proti vetru, 
nepremočljiv 10000 mm, zračen, gramatura: 200 g/m2

VELIKOSTI IN BARVE:
- velikosti iz zaloge: S, M, L, XL, XXL
- barva iz zaloge: siva/črna
- barve po naročilu: rdeča/črna, modri glavinec/črna,
  mornarsko modra/črna, črna/siva

ZAŠČITA:
- odporna proti dežju 10000 mm
- odporna proti vetru
- lepljeni šivi

PODROBNOSTI:
- plastična zadrga
- nastavljiv pas na ježka 
- nastavljive manšete
- kovinski gumbi
- odstranljiv žep za ID kartico
- protivetrni zaščitni zavihek z ježkom
- povišan ovratnik
- ovratnik podložen s flisom
- odstranljiva kapuca
- podaljšan hrbet
- odsevniki za boljšo vidljivost

ŽEPI:
- 2 velika žepa na prsih na poklop
- 2 velika žepa spredaj
- 2 žepa iz strani
- notranji žep z žepom za mobilni telefon
- zložljiv žep za ID kartico

CERTIFIKAT:
- EN 343 - zaščitna oblačila proti slabemu vremenu 
- EN 342 - zaščitna oblačila v hladnem vremenu

PRANJE:
- običajno pranje pri predpisani temperaturi
- ne uporabljajte belila
- ne uporabljajte sušilca
- ne likajte
- ne uporabljajte suhega (kemičnega) čiščenja

DELOVNA JAKNA 4886 - 1977 - 9499

PODLOGA S TOPLOTNO 
IZOLACIJO VODA

VETER

VLAGA

ZAŠČITNA
TKANINA

MEMBRANA

ODPORNOST PROSTI VETRU IN DEŽJU TER HKRATI 
POPOLNA ZRAČNOST

https://portal.blaklader.at/en/product/48861977-winter-jacket
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ZIMSKE JAKNE

Šifra Naziv Barva Velikost

162446 4890-1977-9900 Jakna zimska črna S črna S

162447 4890-1977-9900 Jakna zimska črna M črna M

162448 4890-1977-9900 Jakna zimska črna L črna L

162449 4890-1977-9900 Jakna zimska črna XL črna XL

162450 4890-1977-9900 Jakna zimska črna XXL črna XXL

162465 4890-1977-9900 Jakna zimska črna XXXL črna XXXL

LAHKA IN PODLOŽENA ZIMSKA JAKNA S KAPUCO
V VAŠI NAJLJUBŠI BARVI
Z mrežico podložena jakna, ki je kot nalašč za nošenje 
tudi spomladi ali jeseni. S svojo funkcionalno zasnovo je 
certificirana v skladu z EN 343 - zaščitna oblačila proti 
slabemu vremenu.

Zimska jakna 4890 je odlična jakna za delo ali prosti 
čas. Ponaša se z zračnim materialom, ki je hkrati 
odporen proti dežju in vetru. Jakna ima številne žepe, 
kamor lahko pospravite orodje ali vaš mobilni telefon. 
Za zaščito pred mrazom in vetrom ima jakna kapuco in 
povišan ovratnik ter podaljšan hrbet.

TKANINA:
100 % poliester, oxford, laminiran, odporen proti vetru, 
nepremočljiv 10000 mm, zračen, gramatura: 200 g/m2

VELIKOSTI IN BARVE:
- velikosti iz zaloge: S, M, L, XL, XXL
- barva iz zaloge: črna
- barve po naročilu: temna olivno zelena/črna, 
  rjava/črna, temno mornarska/črna, 
  antracit siva/črna, temno siva/črna, 
  črna flourestenčno rumena, črna/flourestenčno rdeča,
  črna/rdeča, črna/modri glavinec, črna/siva

ZAŠČITA:
- odporna proti dežju 10000 mm
- odporna proti vetru
- lepljeni šivi

PODROBNOSTI:
- zračna jakna odporna proti dežju in vetru
- močna plastična zadrga
- nastavljiv pas
- nastavljive manšete
- povišan ovratnik
- nastavljiva in snemljiva kapuca
- podaljšan hrbet
- odsevniki za boljšo vidljivost
- lepljeni šivi

ŽEPI:
- 2 velika žepa na prsih na zadrgo
- 2 velika žepa spredaj na zadrgo
- notranji žep z žepom za mobilni telefon

CERTIFIKAT:
- EN 343 - zaščitna oblačila proti slabemu vremenu 

PRANJE:
- običajno pranje pri predpisani temperaturi
- ne uporabljajte belila
- ne uporabljajte sušilca
- ne likajte
- ne uporabljajte suhega (kemičnega) čiščenja

ZIMSKA JAKNA 4890 - 1977 - 9900

https://portal.blaklader.at/en/product/48901977-lightweight-lined-functional-jacket
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JAKNA ZA PROSTI ČAS 4929 - 1911 - 9998

JAKNE ZA PROSTI ČAS

Šifra Naziv Barva Velikost

163697 4929-1911-9998 Jakna hybrid siva S črna S

163498 4929-1911-9998 Jakna hybrid siva M črna M

163411 4929-1911-9998 Jakna hybrid siva L črna L

163533 4929-1911-9998 Jakna hybrid siva XL črna XL

163523 4929-1911-9998 Jakna hybrid siva XXL črna XXL

LAHKA SOFTSHELL HYBRID JAKNA 
Jakna 40929 je odlična jakna za delo ali prosti čas. 
Ponaša se z zračnim materialom, ki je hkrati odporen 
proti dežju in vetru.

Jakna ima rokave in stranice izdelane iz vetrovno 
odpornega SOFTSHELL materiala, trup pa je podložen 
z lahko in toplo podlogo Thermore® ECODOWN, 
izdelano iz materiala, recikliranega iz odpadnih plastenk.

TKANINA:
- 72% poliamid, 28 %, odporen proti vetru, vodoodbojen,
  zračen, gramatura: 72 g/m2

- Thermore® ECODOWN

VELIKOSTI IN BARVE:
- velikosti iz zaloge: S, M, L, XL, XXL
- barva iz zaloge: črna/temno siva
- barve po naročilu: črna/flourestenčno rumena,
  črna/rdeča 

ZAŠČITA:
- vodoodbojna
- odporna proti vetru

PODROBNOSTI:
- zračna jakna odporna proti dežju in vetru
- močna plastična zadrga
- elastika v pasu
- elastika v manšetah
- povišan ovratnik
- podaljšan hrbet

ŽEPI:
- 1 velik žep na prsih na zadrgo
- 2 velika žepa spredaj na zadrgo
- 2 notranja žepa

PRANJE:
- običajno pranje pri predpisani temperaturi
- ne uporabljajte belila
- ne uporabljajte sušilca
- ne likajte
- ne uporabljajte suhega (kemičnega) čiščenja

https://portal.blaklader.at/en/product/49291911-hybrid-jacket
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JAKNE ZA PROSTI ČAS

Šifra Naziv Barva Velikost

163398 4949-2517-9985 Jakna črna/modra S črna/modra S

163399 4949-2517-9985 Jakna črna/modra M črna/modra M

163400 4949-2517-9985 Jakna črna/modra L črna/modra L

163401 4949-2517-9985 Jakna črna/modra XL črna/modra XL

163402 4949-2517-9985 Jakna črna/modra XXL črna/modra XXL

162130 4949-2517-9992 Jakna črna/srebrna S črna/sr. S

162154 4949-2517-9992 Jakna črna/srebrna M črna/sr. M

162195 4949-2517-9992 Jakna črna/srebrna L črna/sr. L

162273 4949-2517-9992 Jakna črna/srebrna XL črna/sr. XL

162306 4949-2517-9992 Jakna črna/srebrna XXL črna/sr. XXL

SOFTSHELL JAKNA
SOFTSHELL jakna s kapuco, ki je odporna proti vetru 
in dežju. Odlična zračnost in popolno prileganje zaradi 
STRETCH materiala, vam omogočata maksimalno 
udobje pri gibanju. 

SOFTSHELL jakna 4949 je odlična izbira za delo ali 
prosti čas v spomladanskih ali jesenskih dneh. 

TKANINA:
- 100% poliester, 3-slojni SOFTSHELL, odporen proti 
vetru,
  odporen proti vodi 10.000 mm, zračen, 
  gramatura: 300 g/m2

VELIKOSTI IN BARVE:
- velikosti iz zaloge: S, M, L, XL, XXL
- barva iz zaloge: črna/modri glavinec, črna/srebrna
- barve po naročilu: temno siva/rdeča,
  črna/flourestenčno rumena, črna/zelena, črna/rdeča

ZAŠČITA:
- proti vetru in dežju odporen material

PODROBNOSTI:
- plastična zadrga
- povišan ovratnik
- podaljšan hrbet
- proti vetru in dežju odporen material
- kapuca podložena s flisom
- raztegljiv (STRETCH) material za popolno mobilnost
- zračen material, ki vas ohranja suhe
- nastavljiv pas
- nastavljiva kapuca
- nastavljive manšete na ježka

ŽEPI:
- žep na prsih na zadrgo
- 2 žepa spredaj na zadrgo

PRANJE:
- običajno pranje pri predpisani temperaturi
- ne uporabljajte belila
- ne uporabljajte sušilca
- ne likajte
- ne uporabljajte suhega (kemičnega) čiščenja

SOFT SHELL JAKNA 4949 - 2517 - 9985/9992

https://portal.blaklader.at/en/product/49492517-pro-softshell-jacket
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JAKNE ZA PROSTI ČAS

Šifra Naziv Barva Velikost

163370 4950-2516-9699 Jakna antr.siv softshell S sr.siva/črna S

163371 4950-2516-9699 Jakna antr.siv softshell M sr.siva/črna M

163372 4950-2516-9699 Jakna antr.siv softshell L sr.siva/črna L

163373 4950-2516-9699 Jakna antr.siv softshell XL sr.siva/črna XL

163374 4950-2516-9699 Jakna antr.siv softshell XXL sr.siva/črna XXL

162842 4950-2516-9933 Jakna softshell ru/črna S rumena/črna S

162909 4950-2516-9933 Jakna softshell ru/črna M rumena/črna M

163036 4950-2516-9933 Jakna softshell ru/črna L rumena/črna L

163037 4950-2516-9933 Jakna softshell ru/črna XL rumena/črna XL

163038 4950-2516-9933 Jakna softshell ru/črna XXL rumena/črna XXL

JAKNA IZ RAZTEGLJIVE SOFTSHELL TKANINE Z 
RIPSTOP ZAŠČITO PROTI TRGANJU
4950 je lahka in izredno udobna jakna iz raztegljive 
(STRETCH) SOFTSHELL tkanine z dodano RIPSTOP 
zaščito proti trganju. Za povečano udobje ima jakna 
predukrivljene komolce, notranjo podlogo iz flisa, 
povišan ovratnik in podaljšan hrbet. 

Jakna 4950 je idealna za prehodno obdobje, saj je lahka, 
zračna, a hkrati ponuja dobro vetrno zaščito. 

TKANINA:
- 100% poliester, 2-slojni SOFTSHELL, vodoodbojen, 
  gramatura: 255 g/m2

VELIKOSTI IN BARVE:
- velikosti iz zaloge: S, M, L, XL, XXL
- barva iz zaloge: rjava/črna, srednje siva/črna, 
  črna/rumena
- barve po naročilu: bela/temno siva, 
  temno zelena/črna, temno mornarsko modra/črna,
  črna/rdeča, črna/temno siva

ZAŠČITA:
RIPSTOP - zaščita proti trganju
Zgodovina RIPSTOP-a sega v čas, ko so ljudje začeli 
posegati v ostre in neprijazne naravne razmere in so 
potrebovali lažje in močnejše alternative platnenim 
oblačilom. RIPSTOP tkanina uporablja posebno tehniko 
ojačitve s križnim vzorcem, kar naredi oblačila še posebej 
odporna na trganje in razprezanje.
- odpornost na trganje, zahvaljujoč križnemu vzorcu
- lahka in trpežna tkanina

PODROBNOSTI:
- RIPSTOP zaščita proti trganju
- plastična zadrga
- povišan ovratnik
- podaljšan hrbet
- proti vetru in dežju odporen material
- raztegljiv (STRETCH) material za popolno mobilnost
- zračen material, ki vas ohranja suhe
- notranja podloga s flisom
- nastavljive manšete na ježka

ŽEPI:
- žep na prsih na zadrgo
- 2 žepa spredaj na zadrgo
- 1 notranji žep

PRANJE:
- običajno pranje pri predpisani temperaturi
- ne uporabljajte belila
- ne uporabljajte sušilca
- ne likajte
- ne uporabljajte suhega (kemičnega) čiščenja

SOFT SHELL JAKNA 
4950 - 2516 - 9699/9933

https://portal.blaklader.at/en/product/49502516-softshell-jacket
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JAKNE ZA PROSTI ČAS

Šifra Naziv Barva Velikost

162819 4930-2117-3399 Jopič rum/črn S rumena/črna S

162678 4930-2117-3399 Jopič rum/črn M rumena/črna M

162831 4930-2117-3399 Jopič rum/črn L rumena/črna L

162701 4930-2117-3399 Jopič rum/črn XL rumena/črna XL

162832 4930-2117-3399 Jopič rum/črn XXL rumena/črna XXL

162053 4930-2117-9099 Jopič sivo/črn S siva/črna S

162040 4930-2117-9099 Jopič sivo/črn M siva/črna M

162041 4930-2117-9099 Jopič sivo/črn L siva/črna L

162042 4930-2117-9099 Jopič sivo/črn XL siva/črna XL

162059 4930-2117-9099 Jopič sivo/črn XXL siva/črna XXL

162111 4930-2117-9099 Jopič sivo/črn XXXL siva/črna XXXL

IZREDNO UDOBNA JAKNA ZA DELO IN PROSTI ČAS
Pletena jakna z inovativno oblikovano kapuco za izredno 
udobje. Jakna ima kontrastno obarvane zadrge in je na 
komolcih, ramenih in na zadnji strani ojačana s SOFTS-
HELL tkanino za večjo odpornost.

Pletena jakna 4930 je odlična izbira za delo ali prosti 
čas v spomladanskih ali jesenskih dneh. 

Jakna je na voljo tudi v ženskem kroju v sivo/črni in 
temno sivo/črni barvi.

TKANINA:
- 100% poliester, pleten, gramatura: 170 g/m2

VELIKOSTI IN BARVE:
- velikosti iz zaloge: S, M, L, XL, XXL
- barva iz zaloge: flourestenčno rumena/črna, siva/črna
- barve po naročilu: vojaško zelena/črna, oranžna/črna
  rdeča/črna, modri glavinec/črna, temno mornarska/
  rumena, temno mornarsko modra/črna, 
  temno mornarsko modra/temno mornarska, 
  temno siva/črna

ZAŠČITA:
- na komolcih, ramenih in na zadnji strani ojačana s
  SOFTSHELL tkanino za večjo odpornost.

PODROBNOSTI:
- plastična zadrga
- povišan ovratnik
- podaljšan hrbet
- povišana in mehka kapuca za izredno udobje
- na izpostavljenih mestih ojačana s SOFTSHELL
  tkanino za večjo odpornost
- manšete z elastiko
- odlično prileganje
- kontrastno obarvane zadrge

ŽEPI:
- žep na prsih na zadrgo
- 2 žepa spredaj na zadrgo

PRANJE:
- običajno pranje pri predpisani temperaturi
- ne uporabljajte belila
- ne uporabljajte sušilca
- ne likajte
- ne uporabljajte suhega (kemičnega) čiščenja

PLETENA JAKNA 4930 - 2117 - 3399/9099

https://portal.blaklader.at/en/product/49302117-knitted-jacket
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JAKNE ZA PROSTI ČAS

Šifra Naziv Barva Velikost

162836 4995-1010-9756 Jakna iz flisa siva S siva S

162835 4995-1010-9756 Jakna iz flisa siva M siva M

162511 4995-1010-9756 Jakna iz flisa siva L siva L

162512 4995-1010-9756 Jakna iz flisa siva XL siva XL

162837 4995-1010-9756 Jakna iz flisa siva XXL siva XXL

JAKNA IZ FLISA 4995 - 1010 - 9756

TOPLA JAKNA IZ FLISA
Oprijeta jakna iz flisa je idealna za nošenje spomladi 
ali jeseni, oziroma kot 2 sloj oblačila v hladnih zimskih 
dneh. Narejena je iz tkanine flisa, ki ne kosmati. Na 
obeh straneh je dodan STRETCH material za popolno 
mobilnost.

TKANINA:
- 100% poliester, flis ki ne kosmati, gramatura: 170 g/m2

VELIKOSTI IN BARVE:
- velikosti iz zaloge: S, M, L, XL, XXL
- barva iz zaloge: siva

PODROBNOSTI:
- podaljšan hrbet
- raztegljiv (STRETCH) material za popolno mobilnost

ŽEPI:
- 2 žepa spredaj na zadrgo
- 2 notranja žepa

PRANJE:
- običajno pranje pri predpisani temperaturi
- ne uporabljajte belila
- ne uporabljajte sušilca
- ne likajte
- ne uporabljajte suhega (kemičnega) čiščenja

https://portal.blaklader.at/en/product/49951010-branded-super-light-fleece
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DELOVNI BREZROKAVNIKI

Šifra Naziv Barva Velikost

162049 3801-1900-9400 Brezrokavnik siv S siva S

162000 3801-1900-9400 Brezrokavnik siv M siva M

162001 3801-1900-9400 Brezrokavnik siv L siva L

162002 3801-1900-9400 Brezrokavnik siv XL siva XL

162067 3801-1900-9400 Brezrokavnik siv XXL siva XXL

TOPEL DELOVNI BREZROKAVNIK
Brezrokavnik 3801 je topel delovni brezrokavnik, ki je 
na voljo v več barvnih kombinacijah. Brezrokavnik je 
podložen s flisom, ima podaljšan hrbet ter je narejen 
iz vodoobojnega material in je tako primeren za delo v 
hladnejših dneh. 

Brezrokavnik 3801 ima veliko žepov in številne pametne 
rešitve, tako da imate lahko orodje vedno pri roki in vam 
je delo lažje. Kombinacija poliestra in bombaža poskrbi 
za vzdržljiv in hkrati udoben ter lahek material.

Premišljene podrobnosti z osredotočenostjo na 
funkcionalnost in visoko kakovost zagotavljajo, da bodo 
oblačila Blåkläder zdržala najtežje delovne razmere. 

TKANINA:
- 70% poliester, 30% bombaž, vodoodbojen material,
  podloženo s flisom, gramatura: 230 g/m2

VELIKOSTI IN BARVE:
- velikosti iz zaloge: S, M, L, XL, XXL
- barva iz zaloge: siva
- barve po naročilu: kaki, modri glavinec, 
  mornarsko modra, črna

ZAŠČITA:
- vodoodbojen material

PODROBNOSTI:
- plastična zadrga
- zložljiv žep za ID kartico
- povišan ovratnik
- podložen s flisom
- podaljšan hrbet
- vodoodbojen material

ŽEPI:
- 2 velika žepa na prsih
- 2 velika žepa spredaj
- 2 stranska žepa
- žepi za orodje, meter, svinčnike in nož
- notranji žep na zadrgo
- zložljiv žep za ID kartico

PRANJE:
- običajno pranje pri predpisani temperaturi
- ne uporabljajte belila
- sušite pri max. 600C nizka temperatura
- likanje max. 1100C brez pare
- suho (kemično) čiščenje

DELOVNI BREZROKAVNIK 3801 - 1900 - 9400

podaljšan hrbet

https://portal.blaklader.at/en/product/38011900-body-warmer
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BREZROKAVNIKI ZA PROSTI ČAS

Šifra Naziv Barva Velikost

163375 3850-2516-9699 Softshell brezro. siv S antr. siva S

163376 3850-2516-9699 Softshell brezro. siv M antr. siva M

163377 3850-2516-9699 Softshell brezro. siv L antr. siva L

163378 3850-2516-9699 Softshell brezro. siv XL antr. siva XL

163379 3850-2516-9699 Softshell brezro. siv XXL antr. siva XXL

163046 3850-2516-9933 Softshell brezro. ru/č S črna/rumena S

163047 3850-2516-9933 Softshell brezro. ru/č M črna/rumena M

162830 3850-2516-9933 Softshell brezro. ru/č L črna/rumena L

163048 3850-2516-9933 Softshell brezro. ru/č XL črna/rumena XL

163049 3850-2516-9933 Softshell brezro. ru/č XXL črna/rumena XXL

BREZROKAVNIK IZ RAZTEGLJIVE SOFTSHELL 
TKANINE Z RIPSTOP ZAŠČITO PROTI TRGANJU
3850 je brezrokavnik iz raztegljive (STRETCH) SOFTS-
HELL tkanine z dodano RIPSTOP zaščito proti trganju. 
Brezrokavnik ima na hrbtu stretch ploščo, kar omog-
oča neovirano gibanje in izboljšano ventilacijo, kar vas 
ohranja suhe tudi ob povečani aktivnosti. Za povečano 
udobje ima brezrokavnik notranjo podlogo iz flisa, pov-
išan ovratnik in podaljšan hrbet. 

TKANINA:
- 100% poliester, 2-slojni SOFTSHELL, vodoodbojen, 
  gramatura: 255 g/m2

VELIKOSTI IN BARVE:
- velikosti iz zaloge: S, M, L, XL, XXL
- barva iz zaloge: antracit siva/črna, 
  črna/flourestenčno rumena 
- barve po naročilu: temna olivno zelena/črna, 
  temno mornarska/črna, črna/rdeča, črna/temno siva 

ZAŠČITA:
RIPSTOP - zaščita proti trganju
Zgodovina RIPSTOP-a sega v čas, ko so ljudje začeli 
posegati v ostre in neprijazne naravne razmere in so 
potrebovali lažje in močnejše alternative platnenim 
oblačilom. RIPSTOP tkanina uporablja posebno tehniko 
ojačitve s križnim vzorcem, kar naredi oblačila še posebej 
odporna na trganje in razprezanje.
- odpornost na trganje, zahvaljujoč križnemu vzorcu
- lahka in trpežna tkanina

PODROBNOSTI:
- RIPSTOP zaščita proti trganju
- plastična zadrga
- povišan ovratnik
- podaljšan hrbet
- proti vetru in dežju odporen material
- raztegljiv (STRETCH) material za popolno mobilnost
- zračen material, ki vas ohranja suhe
- notranja podloga s flisom

ŽEPI:
- 2 žepa spredaj na zadrgo
- 1 notranji žep
- 2 žepa za svinčnik

PRANJE:
- običajno pranje pri predpisani temperaturi
- ne uporabljajte belila
- ne uporabljajte sušilca
- ne likajte
- ne uporabljajte suhega (kemičnega) čiščenja

BREZROKAVNIK 3850 - 2516 - 9699/9933

https://portal.blaklader.at/en/product/38502516-softshell-vest
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Pasovi, rokavice
in kape

ZAŠČITITE SVOJE ROKE
Zaščitite svoje roke pred mrazom, urezninami ali 
poškodbami z delovnimi rokavicami. Na voljo veliko 
modelov za vse vrste delovnih razmer.

V hladnih zimskih ali vročih poletnih dneh je zelo 
pomembna tudi zaščita glave, zato izberite katero 
izmed kap Blåkläder in se zaščitite pred mrazom in soncem.
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PASOVI

Šifra Naziv Širina
mm

Dolžina
cm

160125 4003-0000-9900 Pas črn napis 40 125

STRETCH PAS 4003 - 0000 - 9900

STRETCH (RAZTEGLJIV) PAS
Pas 4003 je narejen iz raztegljivega (STRETCH) materiala, 
ki hlače drži na svojem mestu, a vas hkrati ne veže pri 
sedenju ali priklanjanju. Pas nima lukenj in se lahko 
zapne na poljubni dolžini. Kovinska zaponka.

TKANINA:
- močan raztegljiv tekstilni material

VELIKOSTI IN BARVE:
- velikosti iz zaloge: ena velikost
- barva iz zaloge: črna

Šifra Naziv Širina
mm

Dolžina
cm

161531 4033-0000-9900 Pas sivi napis 40 125

PAS 4033 - 0000 - 9900

TEKSTILNI PAS NA ZAPONKO 
Pas 4033 je močan tekstilni pas. Pas nima lukenj in se 
lahko zapne na poljubni dolžini. Kovinska zaponka v 
antik sivi barvi z logotipom Blåkläder.

TKANINA:
- močan tekstilni material

VELIKOSTI IN BARVE:
- velikosti iz zaloge: ena velikost
- barva iz zaloge: črna s sivim napisom

Šifra Naziv Širina
mm

Dolžina
cm

162313 4007-3900-9900 Pas usnjen črn 95 cm 45 95

161155 4007-3900-9900 Pas usnjen črn 105 cm 45 105

161897 4007-3900-9900 Pas usnjen črn 115 cm 45 115

PAS 4007 - 3900 - 9900

USNJEN PAS
Pas 4033 je močan usnjen pas. Pas ima kovinsko zaponko 
z dvojnim zapenjanjem. 

TKANINA:
- kravje usnje

VELIKOSTI IN BARVE:
- velikosti iz zaloge: 95, 105, 115 cm
- barva iz zaloge: črna

Šifra Naziv Širina
mm

Dolžina
cm

160126 4004-0000-9900 Pas črn 40 130

STRETCH PAS 4004 - 0000 - 9900

STRETCH (RAZTEGLJIV) PAS
Pas 4004 je narejen iz raztegljivega (STRETCH) materiala, 
ki hlače drži na svojem mestu, a vas hkrati ne veže pri 
sedenju ali priklanjanju. Pas nima lukenj in se lahko 
zapne na poljubni dolžini. Kovinska zaponka.

TKANINA:
- 77% polipropilen, 23% elastan

VELIKOSTI IN BARVE:
- velikosti iz zaloge: ena velikost
- barva iz zaloge: črna

https://portal.blaklader.at/en/product/40030000-stretch-belt
https://portal.blaklader.at/en/product/40073900-leather-belt
https://portal.blaklader.at/en/product/40330000-canvas-belt
https://portal.blaklader.at/en/product/40040000-stretch-belt
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PASOVI

PAS 4034 - 0000 - XXXX

Šifra Naziv Širina
mm

Dolžina
cm

162695 4034-0000-3300 Pas rumen 40 130

162696 4034-0000-4200 Pas zelen 40 130

162697 4034-0000-5300 Pas oranžen 40 130

162698 4034-0000-5600 Pas rdeč 40 130

162699 4034-0000-8000 Pas svetlo moder 40 130

162704 4034-0000-8500 Pas moder 40 130

162705 4034-0000-9700 Pas antracit siv 40 130

TEKSTILNI PAS NA ZAPONKO 
Pas 4034 je močan tekstilni pas. Pas nima lukenj in se 
lahko zapne na poljubni dolžini. Kovinska zaponka z 
logotipom Blåkläder. Na voljo v več barvnih kombinacijah.

TKANINA:
- poliester

VELIKOSTI IN BARVE:
- velikosti iz zaloge: ena velikost
- barva iz zaloge: flourestenčno rumena, zelena,
  oranžna, rdeča, oceansko modra, modri glavinec,
  antracit siva
- barve po naročilu: flourestenčno rdeča, siva, črna

PAS 4047 - 0000 - 9900

Šifra Naziv Širina
mm

Dolžina
cm

163395 4047-0000-9900 Pas brez kovine črn S/M 40 110

163396 4047-0000-9900 Pas brez kovine črn L/XL 40 135

TEKSTILNI PAS NA PLASTIČNO ZAPONKO 
Pas 4047 je močan tekstilni pas. Pas nima lukenj in se 
lahko zapne na poljubni dolžini. Plastična zaponka z 
gumijasto prevleko. Na voljo v več barvnih kombinacijah.

TKANINA:
- 90% poliester, 10% elastan

VELIKOSTI IN BARVE:
- velikosti iz zaloge: S/M, L/XL
- barva iz zaloge: črna
- barve po naročilu: flourestenčno rumena, rumena, 
  temna olivno zelena, oranžna, rdeča, 
  temna mornarsko modra, siva

https://portal.blaklader.at/en/product/40340000-belt
https://portal.blaklader.at/en/product/40340000-belt
https://portal.blaklader.at/en/product/40470000-belt-with-stretch-non-metal
https://portal.blaklader.at/en/product/40470000-belt-with-stretch-non-metal
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PASOVI, NARAMNICE

Šifra Naziv Širina
mm

160703 4009-1006-9900 Naramnice široke črne 50

NARAMNICE 4009 - 1006 - 9900

NARAMNICE
Elastične naramnice z enojnim zapenjanjem. Raztegljiv 
(STRETCH) material, ki drži hlače na svojem mestu in 
vas hkrati ne ovira pri sklanjanju.

TKANINA:
- 70% polipropilen, 30% elastan

VELIKOSTI IN BARVE:
- velikosti iz zaloge: ena velikost
- barva iz zaloge: črna
- barve po naročilu: rumena, rdeča, modri glavinec

Šifra Naziv Širina
mm

Dolžina
cm

162875 4038-0000-9900 Pas anti scratch UNI 40 120

PAS 4038 - 0000 - 9900

ANTI-SCRATCH PAS STRETCH
Pas 4038 je narejen iz raztegljivega (STRETCH) materiala. 
Pas ima kovinsko zaponko, prevlečeno z ANTI-SCRATCH 
gumo. 

TKANINA:
- močan raztegljiv tekstilni material

VELIKOSTI IN BARVE:
- velikosti iz zaloge: ena velikost
- barva iz zaloge: črna

https://portal.blaklader.at/en/product/40380000-anti-scratch-belt-in-stretch
https://portal.blaklader.at/en/product/40091006-braces
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DELOVNE ROKAVICE ZA FINA DELA
Delovne rokavice 2233 imajo 3 preste proste in se 
uporabljajo za dela, kjer je občutek in spretnost bistvenega 
pomena. Dodane gumijaste zaplate za večjo vzdržljivost.

TKANINA:
- sintetično usnje, guma, elastan

VELIKOSTI IN BARVE:
- velikosti iz zaloge: 9, 10, 11
- barva iz zaloge: črna/siva

DLAN:
- sintetično usnje z dodanimi gumijastimi zaplatami za
  večjo vzdržljivost

ZGORNJA STRAN:
- zračen in raztegljiv (STRETCH) material za večje udobje 

PRSTI: 
- 3 prsti so prosti za dela, kjer je občutek in spretnost
  bistvenega pomena
- dodatne zaplate na prstih za večjo vzdržljivost

ZAPESTJE:
- raztegljiv material, ki se zelo dobro prilega
- na ježka nastavljiv zapestni trak

CERTIFIKAT:
- EN 388 - zaščitne rokavice pred mehanskimi tveganji

PROTIVREZNE ROKAVICE
Brezšivne pletene rokavice iz sintetičnega materiala z 
zaščitno prevleko na dlani. Te rokavice vam nudijo veliko 
udobja, spretnosti in dobrega oprijema.

TKANINA:
- nitril

VELIKOSTI IN BARVE:
- velikosti iz zaloge: 8, 9, 10, 11
- barva iz zaloge: črna/siva

DLAN:
- prekrita z nitrilnim zaščitnim slojem

PRSTI:
- prekriti z nitrilnim zaščitnim slojem

VARNOSTNI RAZRED:
- zaščita pred urezninami stopnja B

CERTIFIKAT:
- EN 388 - zaščitne rokavice pred mehanskimi tveganji

ROKAVICE 2233 - 3913 - 9994 ROKAVICE 2280 - 3946 - 9990

ROKAVICE

Šifra Naziv Barva Velikost

161100 2233-3913-9994 Rokavice črno/sive 9 črna/siva 9

161101 2233-3913-9994 Rokavice črno/sive 10 črna/siva 10

161102 2233-3913-9994 Rokavice črno/sive 11 črna/siva 11

Šifra Naziv Barva Velikost

162170 2280-3946-9990 Rokavice črno/sive 8 črna/siva 8

162171 2280-3946-9990 Rokavice črno/sive 9 črna/siva 9

162172 2280-3946-9990 Rokavice črno/sive 10 črna/siva 10

162173 2280-3946-9990 Rokavice črno/sive 11 črna/siva 11

https://portal.blaklader.at/en/product/22333913-work-gloves
https://portal.blaklader.at/en/product/22803946-cut-protection-gloves
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ROKAVICE

PROTIVREZNE ROKAVICE
Brezšivne pletene rokavice iz sintetičnega materiala z 
zaščitno prevleko na dlani. Te rokavice vam nudijo veliko 
udobja, spretnosti in dobrega oprijema.

TKANINA:
- nitril

VELIKOSTI IN BARVE:
- velikosti iz zaloge: 8, 9, 10, 11
- barva iz zaloge: črna/siva

DLAN:
- prekrita z nitrilnim zaščitnim slojem

PRSTI:
- prekriti z nitrilnim zaščitnim slojem

VARNOSTNI RAZRED:
- zaščita pred urezninami stopnja D

CERTIFIKAT:
- EN 388 - zaščitne rokavice pred mehanskimi tveganji

PROTIVREZNE ROKAVICE
Tanke delovne rokavice idealne za natančno rokovanje 
in lažja montažna dela. Material na dlani zagotavlja 
tudi določeno odpornost na olje in maščobo, zadnji del 
rokavice pa je prezračen.

TKANINA:
- nitril

VELIKOSTI IN BARVE:
- velikosti iz zaloge: 8, 9, 10, 11
- barva iz zaloge: črna
- barva po naročilu: bela

DLAN:
- prekrita s poliuretanskim zaščitnim slojem

PRSTI:
- prekriti s poliuretanskim zaščitnim slojem

CERTIFIKAT:
- EN 388 - zaščitne rokavice pred mehanskimi tveganji

ROKAVICE 2282 - 3946 - 9990 ROKAVICE 2900 - 1453 - 9900

Šifra Naziv Barva Velikost

163433 2282-3946-9990 Rokavice črno/sive 8 črna/siva 8

163434 2282-3946-9990 Rokavice črno/sive 9 črna/siva 9

163435 2282-3946-9990 Rokavice črno/sive 10 črna/siva 10

163436 2282-3946-9990 Rokavice črno/sive 11 črna/siva 11

Šifra Naziv Barva Velikost

163805 2900-1453-9900 Rokavice črne 8 črna 8

163806 2900-1453-9900 Rokavice črne 9 črna 9

163807 2900-1453-9900 Rokavice črne 10 črna 10

163808 2900-1453-9900 Rokavice črne 11 črna 11

https://portal.blaklader.at/en/product/22823946-cut-protection-gloves
https://portal.blaklader.at/en/product/29001453-pu-dipped-work-gloves
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Šifra Naziv

162530 2033-1733-9900 Podkapa za obraz UNI

PODKAPA 2033 - 1733 - 9900

PODKAPA IZ MERINO VOLNE
Podkapa iz 100% Merino volne, vas ščiti pred mrazom v 
hladnih zimskih dneh. 

TKANINA:
- 100% Merino volna, gramatura: 200 g/m2

VELIKOSTI IN BARVE:
- velikosti iz zaloge: ena velikost
- barva iz zaloge: črna

KAPA 2065 - 1057 - 8635

KAPE

Šifra Naziv Barva Velikost

161558 W-0000-9900 Kapa črna črna UNI

163481 2003-0000-8900 Kapa modra m. modra UNI

KAPA 2003 - 0000 - 8900/9900

PODLOŽENA KAPA
Kapa 2003 je udobna kapa za hladne jesenske in zimske 
dni. Kapa je podložena s flisom in vas bo tako prijetno 
grela v hladnem vremenu.

TKANINA:
- 95% bombaž, 5% elastan

VELIKOSTI IN BARVE:
- velikosti iz zaloge: ena velikost
- barva iz zaloge: črna
- barve po naročilu: siva, mornarsko modra

BUFF 9083 - 1049 - 3300/5300/8983/9997

BUFF
Buff je odličen pripomoček za hladnejše dni. Lahko ga 
uporabljate kot kapo, trak ali šal. 

TKANINA:
- 100% poliester

VELIKOSTI IN BARVE:
- velikosti iz zaloge: ena velikost
- barva iz zaloge: flourestenčno rumena, oranžna,

mornarska/jekleno modra, črna/temno siva
- barve po naročilu: črna/flourestenčno rumena

PLETENA KAPA
Kapa 2065 je pletena iz materiala na osnovi akrila, ki 
daje topel, udoben in mehak občutek. Kapo krasi napis 
“BLK 1959”.

TKANINA:
- 95% akril, 5% elastan

VELIKOSTI IN BARVE:
- velikosti iz zaloge: ena velikost
- barva iz zaloge: temno siva/antracit siva
- barve po naročilu: temno mornarska/rumena, 
  temno mornarska/rdeča

Šifra Naziv Barva Velikost

163761 2065-1057-9896 Kapa siva t.siva/antr.siva UNI

Šifra Naziv Barva Velikost

163785 9083-1049-3300 Buff rumen UNI fl.rumena UNI

163786 9083-1049-5300 Buff oranžen UNI oranžna UNI

162532 9083-1049-8983 Buff moder/s.moder UNI modra UNI

162531 9083-1049-9997 BUFF črn/siv UNI črna/t.siva UNI

https://portal.blaklader.at/en/product/20030000-beanie
https://portal.blaklader.at/en/product/20651057-knitted-hat
https://portal.blaklader.at/en/product/20331733-balaclava
https://portal.blaklader.at/en/product/90831049-neckwarmer
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Puloverji, majice
in aktivno perilo

ZA VSE DELOVNE RAZMERE
Izberite si pulover, majico z dolgimi ali kratkimi rokavi, 
ali aktivno spodnje perilo. Blåkläder ponuja oblačila za 
vse dni v letu, ne glede na temperature v katerih delate. 

Ob delu v mrzlih dneh je zelo pomembno, da vam je 
toplo in da hkrati ostanete suhi. Upoštevajte pravilo 
3-slojnega oblačenja in ostanite suhi.
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PULOVERJI, MAJICE

Šifra Naziv Barva Velikost

160748 3340-1158-8900 Pulover m. modra S m.modra S

160833 3340-1158-8900 Pulover m. modra M m.modra M

160936 3340-1158-8900 Pulover m. modra L m.modra L

160937 3340-1158-8900 Pulover m. modra XL m.modra XL

160938 3340-1158-8900 Pulover m. modra XXL m.modra XXL

160932 3340-1158-9400 Pulover siv S siva S

160933 3340-1158-9400 Pulover siv M siva M

160934 3340-1158-9400 Pulover siv L siva L

160651 3340-1158-9400 Pulover siv XL siva XL

160935 3340-1158-9400 Pulover siv XXL siva XXL

PULOVER 3340 - 1158 - 8900/9400

BOMBAŽEN PULOVER
Topel bombažen pulover za nošenje v hladnejših 
spomladanskih ali jesenskih dneh. Pulover ni podložen. 
Ojačani šivi okrog vratu in na ramenih za večjo 
vzdržljivost. 

TKANINA:
- 100% bombaž, gramatura: 320 g/m2

VELIKOSTI IN BARVE:
- velikosti iz zaloge: S, M, L, XL, XXL
- barva iz zaloge: mornarsko modra, siva
- barve po naročilu: bela, rdeča, modra, črna

PODROBNOSTI:
- rebrasto pleten ovratnik, pas in manšete
- ojačani šivi okrog vratu in na ramenih

PRANJE:
- običajno pranje pri predpisani temperaturi
- ne uporabljajte belila, ne uporabljajte sušilca
- likanje max. 1500C
- suho (kemično) čiščenje

Šifra Naziv Barva Velikost

162495 3364-1048-8800 Pulover m. moder S m.modra S

162496 3364-1048-8800 Pulover m. moder M m.modra M

162385 3364-1048-8800 Pulover m. moder L m.modra L

162180 3364-1048-8800 Pulover m. moder XL m.modra XL

162497 3364-1048-8800 Pulover m. moder XXL m.modra XXL

163074 3364-1048-9400 Pulover siv S siva S

162692 3364-1048-9400 Pulover siv M siva M

162686 3364-1048-9400 Pulover siv L siva L

162181 3364-1048-9400 Pulover siv XL siva XL

162867 3364-1048-9400 Pulover siv XXL siva XXL

PULOVER 3364 - 1048 - 8800/9400

TOPEL ZIMSKI PULOVER
Topel zimski pulover za delo ali prosti čas. Pulover je 
podložen za nošenje v hladnejših zimskih dneh. 

TKANINA:
- 80% bombaž, 20% poliester, znotraj brušen,
  gramatura: 360 g/m2

VELIKOSTI IN BARVE:
- velikosti iz zaloge: S, M, L, XL, XXL, XXXL
- barva iz zaloge: mornarsko modra, siva
- barve po naročilu: črna

PODROBNOSTI:
- rebrasto pleten ovratnik, pas in manšete
- brušen v notranjosti za večje udobje

PRANJE:
- običajno pranje pri predpisani temperaturi
- ne uporabljajte belila
- sušite pri max. 600C nizka temperatura
- likanje max. 1500C
- suho (kemično) čiščenje

https://portal.blaklader.at/en/product/33401158-sweatshirt
https://portal.blaklader.at/en/product/33641048-college-jersey


45

PULOVERJI, MAJICE

Šifra Naziv Barva Velikost

161206 3314-1032-9900 Majica dolg rokav črna S črna S

161205 3314-1032-9900 Majica dolg rokav črna M črna M

161204 3314-1032-9900 Majica dolg rokav črna L črna L

161207 3314-1032-9900 Majica dolg rokav črna XL črna XL

161298 3314-1032-9900 Majica dolg rokav črna XXL črna XXL

161541 3314-1032-1000 Majica dolg rokav bela S bela S

160091 3314-1032-1000 Majica dolg rokav bela M bela M

161409 3314-1032-1000 Majica dolg rokav bela L bela L

161542 3314-1032-1000 Majica dolg rokav bela XL bela XL

160695 3314-1032-1000 Majica dolg rokav bela XXL bela XXL

MAJICA Z DOLGIMI ROKAVI 
3314 - 1032 - 1000/9900

MAJICA Z DOLGIMI ROKAVI
Bombažna majica z dolgimi rokavi za delo ali prosti čas. 
Odlična za nošenje spomladi ali jeseni oziroma kot drugi 
sloj oblačila v mrzlih zimskih dneh. Ojačani šivi okrog 
vratu. 

TKANINA:
- 100% bombaž, gramatura: 260 g/m2

VELIKOSTI IN BARVE:
- velikosti iz zaloge: S, M, L, XL, XXL
- barva iz zaloge: bela, črna
- barve po naročilu: temno mornarsko modra, 
  mornarsko modra, siva, temno siva 

PODROBNOSTI:
- rebrasto pleten ovratnik
- ojačani šivi okrog vratu in na ramenih

PRANJE:
- običajno pranje pri predpisani temperaturi
- ne uporabljajte belila, ne uporabljajte sušilca
- likanje max. 1500C
- suho (kemično) čiščenje

Šifra Naziv Barva Velikost

160610 3300-1030-8800 Majica mor. modra S m.modra S

160611 3300-1030-8800 Majica mor. modra M m.modra M

160612 3300-1030-8800 Majica mor. modra L m.modra L

160613 3300-1030-8800 Majica mor. modra XL m.modra XL

161166 3300-1030-8800 Majica mor. modra XXL m.modra XXL

161694 3300-1030-9900 Majica črna S črna S

160389 3300-1030-9900 Majica črna M črna M

161171 3300-1030-9900 Majica črna L črna L

161172 3300-1030-9900 Majica črna XL črna XL

160699 3300-1030-9900 Majica črnaXXL črna XXL

MAJICA S KRATKIMI ROKAVI
3300 - 1030 - 8800/9900

MAJICA S KRATKIMI ROKAVI
Bombažna majica s kratkimi rokavi za delo ali prosti čas.
Ojačani šivi okrog vratu in na ramenih za večjo vzdržljivost.

TKANINA:
- 100% bombaž, gramatura: 180 g/m2

VELIKOSTI IN BARVE:
- velikosti iz zaloge: S, M, L, XL, XXL
- barva iz zaloge: mornarsko modra, črna
- barve po naročilu: bela, rdeča, vinsko rdeča, modra,
  temno mornarsko modra, siva, temno siva

PODROBNOSTI:
- rebrasto pleten ovratnik
- ojačani šivi okrog vratu in na ramenih

PRANJE:
- običajno pranje pri predpisani temperaturi
- ne uporabljajte belila, ne uporabljajte sušilca
- likanje max. 1500C
- ne uporabljajte suhega (kemičnega) čiščenja

https://portal.blaklader.at/en/product/33141032-t-shirt-long-sleeved
https://portal.blaklader.at/en/product/33001030-t-shirt


46

PULOVERJI, MAJICE

Šifra Naziv Barva Velikost

162322 3300-1033-9000 Majica siva S siva S

161800 3300-1033-9000 Majica siva M siva M

161321 3300-1033-9000 Majica siva L siva L

161666 3300-1033-9000 Majica siva XL siva XL

161699 3300-1033-9000 Majica siva XXL siva XXL

MAJICA S KRATKIMI ROKAVI
3300 - 1033 - 9000

MAJICA S KRATKIMI ROKAVI
Bombažna majica s kratkimi rokavi za delo ali prosti čas.
Ojačani šivi okrog vratu in na ramenih za večjo vzdržljivost. 

TKANINA:
- 85% bombaž, 15% viskoza, gramatura: 180 g/m2

VELIKOSTI IN BARVE:
- velikosti iz zaloge: S, M, L, XL, XXL
- barva iz zaloge: siva

PODROBNOSTI:
- rebrasto pleten ovratnik
- ojačani šivi okrog vratu in na ramenih

PRANJE:
- običajno pranje pri predpisani temperaturi
- ne uporabljajte belila
- ne uporabljajte sušilca
- likanje max. 1500C
- ne uporabljajte suhega (kemičnega) čiščenja

Šifra Naziv Barva Velikost

163236 3533-1029-9900 Majica črna slim-fit S črna S

163232 3533-1029-9900 Majica črna slim-fit M črna M

163233 3533-1029-9900 Majica črna slim-fit L črna L

163234 3533-1029-9900 Majica črna slim-fit XL črna XL

136237 3533-1029-9900 Majica črna slim-fit XXL črna XXL

MAJICA S KRATKIMI ROKAVI SLIM FIT
3533 - 1029 - 9900

MAJICA S KRATKIMI ROKAVI SLIM FIT
Hladna, zračna in udobna majica s kratkimi rokavi iz 
raztegljivega stretch materiala za dobro prileganje. 
Ojačani šivi okrog vratu in na ramenih za večjo vzdržljivost.

TKANINA:
- 95% bombaž, 5% elastan, gramatura: 160 g/m2

VELIKOSTI IN BARVE:
- velikosti iz zaloge: S, M, L, XL, XXL
- barva iz zaloge: črna
- barve po naročilu: bela, temno mornarsko modra, 
  mornarsko modra, temno siva

PODROBNOSTI:
- rebrasto pleten ovratnik
- ojačani šivi okrog vratu in na ramenih
- slim fit kroj za dobro prileganje

PRANJE:
- običajno pranje pri predpisani temperaturi
- ne uporabljajte belila
- sušite obešeno
- likanje max. 1500C
- ne uporabljajte suhega (kemičnega) čiščenja

https://portal.blaklader.at/en/product/33001033-t-shirt
https://portal.blaklader.at/en/product/35331029-t-shirt-slim-fit
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PULOVERJI, MAJICE

Šifra Naziv Barva Velikost

163938 3531-1042-3709 Kr. majica 3D oranžna S oranžna S

163733 3531-1042-3709 Kr. majica 3D oranžna M oranžna M

163919 3531-1042-3709 Kr. majica 3D oranžna L oranžna L

163939 3531-1042-3709 Kr. majica 3D oranžna XL oranžna XL

163940 3531-1042-4109 Kr. majica 3D t. zelena S t. zelena S

163941 3531-1042-4109 Kr. majica 3D t. zelena M t. zelena M

163920 3531-1042-4109 Kr. majica 3D t. zelena L t. zelena L

163942 3531-1042-4109 Kr. majica 3D t. zelena XL t. zelena XL

163943 3531-1042-5909 Kr. majica 3D t. rdeča S t. rdeča S

163944 3531-1042-5909 Kr. majica 3D t. rdeča M t. rdeča M

163921 3531-1042-5909 Kr. majica 3D t. rdeča  L t. rdeča L

163945 3531-1042-5909 Kr. majica 3D t. rdeča XL t. rdeča XL

163946 3531-1042-8209 Kr. majica 3D modra  S modra S

163947 3531-1042-8209 Kr. majica 3D modra M modra M

163922 3531-1042-8209 Kr. majica 3D modra L modra L

163948 3531-1042-8209 Kr. majica 3D modra XL modra XL

MAJICA S KRATKIMI ROKAVI 
3531 - 1042 - 3709/4109/5909/8209

3D MAJICA S KRATKIMI ROKAVI
Elegantna bombažna majica s še bolj privlačnim 
3D-tiskom na prsih z napisom “Blåkläder”. 

TKANINA:
- 100% bombaž, gramatura: 150 g/m2

VELIKOSTI IN BARVE:
- velikosti iz zaloge: S, M, L, XL, XL
- barva iz zaloge: medeno zlata, pomladno zelena,
  gasilsko rdeča, otrplo modra
- barve po naročilu: topli bež, temna mornarsko modra,
  črna

PODROBNOSTI:
- rebrasto pleten ovratnik
- ojačani šivi okrog vratu in na ramenih

PRANJE:
- običajno pranje pri predpisani temperaturi
- ne uporabljajte belila, ne uporabljajte sušilca
- likanje max. 1500C
- suho (kemično) čiščenje

https://portal.blaklader.at/en/product/35311042-t-shirt-3d
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AKTIVNO SPODNJE PERILO

PRAVILO OBLAČENJA V VEČ SLOJIH

Ob delu v mrzlih dneh je zelo pomembno, da vam je toplo in da hkrati ostanete suhi. Načelo 3 – slojnega oblačenja 
vam omogoča, da lahko po potrebi dodajate ali odstranjujete sloje in s tem regulirate telesno temperaturo.

SLOJ 1 – ODVAJANJE VLAGE:
Ta sloj odvaja vlago iz kože. Spodnji sloji iz volne ali sintetičnih 
materialov absorbirajo vlago in jo odvajajo stran. Volna tudi zelo 
dobro uravnava telesno temperaturo. Ko nas zebe greje, ko smo 
segreti pa ohlaja. Volna ima tudi naravno samočistilno funkcijo, 
tako da oblačilo dlje časa ostane sveže.

SLOJ 2 – IZOLACIJA
Vmesna plast izolira in odvaja vlago naprej. Ko temperatura 
pade, vas vmesna plast izolira pred mrazom in omogoča 
ohranjanje telesne temperature. Če postane prevroče, si 
nadenite tanjši vmesni sloj. Najbolj so priporočljive majice iz 
flisa, saj flis greje, se hitro suši in odvaja vlago od telesa. Je tudi 
enostaven za pranje.

SLOJ 3 – ZAŠČITA
To je ščit, ki vas varuje pred mrazom, dežjem in vetrom. Funkcija 
dihanja omogoča, da vlaga od znotraj lahko izpari in vas tako 
ohranja suhe. Material je lahek, enostaven za vzdrževanje, ima 
lepljene šive in mora imeti trpežen površinski sloj.

KAPA, ČEVLJI, ROKAVICE
V hladnih zimskih dneh je zaščita glave, rok in nog zelo pomembna. 
Če bodo vaše noge hladne in mokre, vas bo zeblo ne glede na 
ostala oblačila. Priporoča se uporaba funkcijskih nogavic, ki 
dihajo. Čevljev se nikoli ne sme sušiti v bližini vira toplote.

SISTEM AKTIVNEGA SPODNJEGA PERILA BLÅKLÄDER

Blakalder je razvil svojo linijo aktivnega spodnjega perila – UNDERWEAR SYSTEM. Ta edinstvena linija ponuja 
vrhunsko izolacijo, ki vas greje, z dodanimi izjemnimi lastnostmi odvajanja vlage, ki vas ohranjajo suhe v vseh 
delovnih pogojih. Perilo je mehko, udobno in oprijeto.

XWARM tkanina je razvita za najbolj ekstremen mraz in pogoje. Lahko se uporablja tudi kot druga plast v kombinaciji 
s perilom DRY. WARM skrbi, da ostanete topli in suhi v hladnih razmerah. LIGHT vam pride prav, ko zunaj začenja 
postajati hladno in potrebujete spodnjo plast pod toplejšimi oblačili, ki vas greje in ohranja suhe. SAFE vas ščiti in 
ohranja suhe v vseh vremenskih pogojih.
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AKTIVNO SPODNJE PERILO

Šifra Naziv Barva Velikost

162643 2190-1093-9964 Nogavice DRY 36-39 črna/zelena 36-39

162458 2190-1093-9964 Nogavice DRY 40-44 črna/zelena 40-44

162478 2190-1093-9964 Nogavice DRY 45-48 črna/zelena 45-48

NOGAVICE 2190 - 1093 - 9964

NOGAVICE ZA ŠPORT, DELO ALI PROSTI ČAS
Popolne nogavice za poletni čas ali kot osnovne nogavice 
v kombinaciji z debelejšimi nogavicami. Odvajajo vlago 
in vas ohranjajo suhe in sveže. Dodan elastan za tesno 
prileganje.

TKANINA:
- 80% poliester (coolmax), 17% poliamid, 3% elastan,

VELIKOSTI IN BARVE:
- velikosti iz zaloge: 36-39, 40-44, 45-48
- barva iz zaloge: črna/zelena

PODROBNOSTI:
- vpija vlago in vas ohranja suhe
- hitro sušeč material
- dodan elastan za tesno prileganje

PAKIRANJE:
- pakirano 2 para

PRANJE:
- običajno pranje pri predpisani temperaturi
- ne uporabljajte belila
- ne uporabljajte sušilca
- ne likajte
- ne uporabljajte suhega (kemičnega) čiščenja

°C + 15

+ 0DRY °C +10

- 10LIGHT

Šifra Naziv Barva Velikost

163747 2191-1094-9968 Nogavice LIGHT 36-39 črna/modra 36-39

162459 2191-1094-9968 Nogavice LIGHT 40-44 črna/modra 40-44

162479 2191-1094-9968 Nogavice LIGHT 45-48 črna/modra 45-48

NOGAVICE 2191 - 1094 - 9968

TOPLE NOGAVICE ZA ŠPORT, DELO ALI PROSTI ČAS
Mehke in udobne nogavice za celo leto. Nogavica 
ohranja noge tople in suhe. Nogavice imajo funkcionalno 
zračnost in izolacijski zračni žep med podplatom in 
čevljem. Elastan vložki v tehničnih pletenih območjih 
zagotavljajo popolno prileganje.

TKANINA:
- 60% volna, 38% poliamid, 2% elastan

VELIKOSTI IN BARVE:
- velikosti iz zaloge: 36-39, 40-44, 45-48
- barva iz zaloge: črna/modra

PODROBNOSTI:
- vpija vlago in vas ohranja suhe
- hitro sušeč material
- volna skrbi, da vas v hladnih dneh ne bo zeblo
- dodan elastan za tesno prileganje

PAKIRANJE:
- pakirano 1 par

PRANJE:
- nežno pranje pri predpisani temperaturi
- ne uporabljajte belila
- ne uporabljajte sušilca
- ne likajte
- ne uporabljajte suhega (kemičnega) čiščenja

https://portal.blaklader.at/en/product/21901093-dry-sock-2-pack
https://portal.blaklader.at/en/product/21911094-light-sock
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AKTIVNO SPODNJE PERILO

Šifra Naziv Barva Velikost

162626 2192-1095-9966 Nogavice WARM 36-39 črna/oranžna 36-39

163735 2192-1095-9966 Nogavice WARM 40-44 črna/oranžna 40-44

162644 2192-1095-9966 Nogavice WARM 45-48 črna/oranžna 45-48

Šifra Naziv Barva Velikost

162645 2193-1096-9965 Nogavice XWARM 36-39 črna/n.rdeča 36-39

163736 2193-1096-9965 Nogavice XWARM 40-44 črna/n.rdeča 40-44

163746 2193-1096-9965 Nogavice XWARM 45-48 črna/n.rdeča 45-48

NOGAVICE 2193 - 1096 - 9965

TOPLE NOGAVICE ZA ŠPORT, DELO ALI PROSTI ČAS
Dokolenske nogavice, zasnovane za izjemno mrzle 
vremenske razmere. Nogavice nadzorujejo toploto, vpijajo 
vlago in imajo izolacijsko plast zraka med stopalom in 
čevljem. Elastanska nit v tehnično pletenih delih za tesno 
prileganje.

TKANINA:
- 60% volna, 20% akril, 18% poliamid, 2% elastan,

VELIKOSTI IN BARVE:
- velikosti iz zaloge: 36-39, 40-44, 45-48
- barva iz zaloge: črna/neon rdeča

PODROBNOSTI:
- vpija vlago in vas ohranja suhe
- hitro sušeč material
- volna skrbi, da vas v hladnih dneh ne bo zeblo
- dodan elastan za tesno prileganje

PAKIRANJE:
- pakirano 1 par

PRANJE:
- običajno pranje pri predpisani temperaturi
- ne uporabljajte belila
- ne uporabljajte sušilca
- ne likajte
- ne uporabljajte suhega (kemičnega) čiščenja

NOGAVICE 2192 - 1095 - 9966

TOPLE NOGAVICE ZA ŠPORT, DELO ALI PROSTI ČAS
Mehke in udobne nogavice zasnovane za hladnejše 
vremenske okoliščine. Nogavice odvajajo vlago, so 
trpežne in imajo debel podplat za dodatno podporo. 
Dodan elastan za tesno prileganje.

TKANINA:
- 54% volna, 24% akril, 20% poliamid, 2% elastan

VELIKOSTI IN BARVE:
- velikosti iz zaloge: 36-39, 40-44, 45-48
- barva iz zaloge: črna/oranžna

PODROBNOSTI:
- odvaja vlago in vas ohranja suhe
- hitro sušeč material
- volna skrbi, da vas v hladnih dneh ne bo zeblo
- dodan elastan za tesno prileganje

PAKIRANJE:
- pakirano 1 par

PRANJE:
- nežno pranje pri predpisani temperaturi
- ne uporabljajte belila
- ne uporabljajte sušilca
- ne likajte
- ne uporabljajte suhega (kemičnega) čiščenja

°C - 5

-30WARM °C -20

-35XWARM

https://portal.blaklader.at/en/product/21921095-warm-sock
https://portal.blaklader.at/en/product/21931096-xwarm-sock
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Kolenčniki POSKRBITE ZA SVOJO VARNOST
Poskrbite za svojo varnost in lastno zdravje. 
Zaščitite svoja kolena, sluh, vid in glavo.

Kako pomembno je zdravje, po navadi izvemo 
šele, ko zbolimo ali se poškodujemo. Bodite 
odgovorni in zaščitite sebe in druge okoli vas.
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KOLENČNIKI

KOLENČNIK 4018 - 1200 - 9900 KOLENČNIK 4027 - 1203 - 9956

PODALJŠANI KOLENČNIKI
Zelo udobni in vzdržljivi kolenčniki, ki so odporni proti 
pritisku in preboju žebljev. Narejeni so iz polietena. 
Podaljšan model.

TKANINA:
- polieten

PODROBNOSTI:
- certifikat: EN 14404 tip 2, razred 1, skupaj s CE hlačami
- ustreza vsem Blåkläder hlačam z žepi za kolenčnike
- velikost: 290 x 180 x 20 mm

PODALJŠANI KOLENČNIKI
Zelo udobni in vzdržljivi kolenčniki, ki so odporni proti 
pritisku in preboju žebljev. Narejeni so iz polietena. 
Podaljšan model.

TKANINA:
- polieten

PODROBNOSTI:
- certifikat: EN 14404 tip 2, razred 1, skupaj s CE hlačami
- ustreza vsem Blåkläder hlačam z žepi za kolenčnike
- velikost: 155 x 250 x 20 mm

Šifra Naziv

161632 4018-1200-9900 Kolenčnik črn

Šifra Naziv

163066 4027-1203-9956 Kolenčnik rd/črni

Šifra Naziv

163803 4057-1202-9900 Kolenčnik siv

KOLENČNIK 4057 - 1202 - 9900

KOLENČNIKI IZ POLIETENA
Lahki in udobni kolenčniki, ki se prilagodijo obliki vaših 
kolen. Idealni za delo na ravnih površinah.

TKANINA:
- polieten

PODROBNOSTI:
- ustreza vsem Blåkläder hlačam z žepi za kolenčnike
- velikost: 155 x 250x 20 mm

KOLENČNIK 4058 - 1203 - 9956

KOLENČNIKI IZ POLIETENA
Zelo udobni in vzdržljivi kolenčniki, ki so odporni proti 
pritisku in preboju žebljev. Narejeni so iz polietena.

TKANINA:
- polieten

PODROBNOSTI:
- certifikat: EN 14404 tip 2, razred 1, skupaj s CE hlačami
- ustreza vsem Blåkläder hlačam z žepi za kolenčnike
- velikost: 250 x 170 x 20 mm

Šifra Naziv

163802 4058-1203-9956 Kolenčnik rd/črni

https://portal.blaklader.at/en/product/40271203-knee-pads
https://portal.blaklader.at/en/product/40181200-long-knee-pads
https://portal.blaklader.at/en/product/40571202-knee-pads
https://portal.blaklader.at/en/product/40581203-knee-pads
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KOLENČNIKI

KOLENČNIK 4067 - 1933 - 9900

ŽEP ZA KOLENČNIK TIP 1
Zelo udobni in vzdržljivi kolenčniki, ki so odporni proti 
pritisku in preboju žebljev. Narejeni so iz polietena. 
Podaljšan model.

TKANINA:
- 100% poliester, CORDURA® Stretch,
  gramatura: 320 g/m2

PODROBNOSTI:
- certifikat:
  EN 14404 tip 1, razred 1, skupaj s kolenčniki 4027
  EN 14404 tip 1, razred 0, skupaj s kolenčniki 4057

PRANJE:
- običajno pranje pri predpisani temperaturi
- ne uporabljajte belila, ne uporabljajte sušilca
- ne likajte
- ne uporabljajte suhega (kemičnega) čiščenja

Šifra Naziv Velikost

163686 4067-1933-9900 Kolenčnik tip 1 XS/S XS/S

163687 4067-1933-9900 Kolenčnik tip 1 M/L M/L

163688 4067-1933-9900 Kolenčnik tip 1 XL/XXL XL/XXL

Šifra Naziv

163804 4032-1207-9900 Kolenčnik Gel 25mm

KOLENČNIK 4032 - 1207 - 9900

GEL KOLENČNIKI 
Kolenčniki iz gel materiala so izjemno odporni in 
ponujajo odlično zaščito za vaša kolena. 

TKANINA:
- sintetična guma 

PODROBNOSTI:
- certifikat: EN 14404 tip 2, razred 1, skupaj s CE hlačami
- ustreza vsem Blåkläder hlačam z žepi za kolenčnike
- velikost: 245 x 170 x 25 mm

https://portal.blaklader.at/en/product/40671933-knee-protection-type-1
https://portal.blaklader.at/en/product/40671933-knee-protection-type-1
https://portal.blaklader.at/en/product/40321207-knee-pad-gel-25-mm
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BELEŽKA



Tehnični opisi in mere v tem katalogu, tudi tiste s slikami 
in risbami niso zavezujoče.
Pridružujemo si pravico do oblikovnih izboljšav.
Ne prevzemamo odgovornosti za morebitne tiskarske 
napake ali druge napake, ki bi se lahko pojavile pri 
izdelavi kataloga.
Copyright: prepovedana je objava, predelava in kopiranje 
objavljenih vsebin, brez vednosti Starman d.o.o.

The technical descriptions and dimensions in this 
catalogue, also those with the photographs and 
drawings, are not binding.
We reserve the right to make design improvements.
We bear no liability for any misprints or other errors 
that might occur in the production of this catalogue.
Copyright: It is forbidden to publish, edit and copy published 
content without the knowledge of Starman d.o.o.

Starman d.o.o.
Poslovna cona Žeje pri Komendi
Pod brezami 2, 1218 Komenda
tel:  +386 (0)1 724 79 00
e-mail: info@starman.si
www.starman.si
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