Munkavédelmi
felszerelések

Kötőelemek

Menetjavító
A Bomo Hungary Kft. ipari beszállítóként tevékenykedik
elsősorban Közép-Magyarország területén, de a
folyamatos partneri kör bővülésének köszönhetően az
ország több részén is jelen vagyunk.

készletek

Szakembereink azon dolgoznak, hogy partnereinket a
legmagasabb minőségben és színvonalon szolgáljuk ki.
Számunkra partnereink visszatérő vásárlásai jelentik
munkánk elismerését.

termékek

Higiéniai

Szegecselés
technika

AKCIÓ!
2017.09.04.-TŐL
2017.09.29. -ig. vagy a készlet erejéig!

Célunk a minőségi munkavédelmi felszerelések
gyártása és kereskedelme. Az Önök elégedettsége,
visszatérő vásárlásai jelentik számunkra az
elismerést! Írja meg számunkra, hogy mit
használ, és mi a legjobb ajánlatot adjuk Önnek!

BOMO HUNGARY
KFT.
Székesfehérvár
Tel: 06-22/999-610
Fax: 06-22/999-626
www.bomohungary.hu
Rendelés:
ertekesites@bomohungary
.hu

Az Önök partnere a munkavédelemben!

Bomo Hungary Kft.

AKCIÓ!!!
EMERTON DZSEKI

MAX EVOLUTION MELLESNADRÁG

SZÍN: fekete, terepszín, sötétkék
ANYAG: 65 % poliészter, 35 % pamut, 270 g/m2,
erősítés – 600D poliészter
• munkakabát kényelmes szabással és magas
ellenálló képességgel
• az igénybevett pontok megerősítése 600D PES
• szellőzők hónaljban
• megerősített duplarétegű könyékkel
• a kabát ujján gumírozott mandzsettával

SZÍN: piros-szürke, kék-szürke, zöld-szürke
ANYAG: 80 % poliészter, 20 % pamut, 235 g /m2
• többfunkciós kantáros nadrág és kontrasztos kiegészítők
• gumírozott kantárokkal
• állítható fém patentok oldalt
• nagyméretű mellső bővített zsebek
• fényvisszavető anyag a zsebek hajtókáján

Akciós ár: 3270 Ft/db (Nettó)

Akciós ár: 5350 Ft/db (Nettó)

MAX EVOLUTION NADRÁG
EMERTON NADRÁG
ANYAG: 65 % poliészter, 35 % pamut, 270 g/m2,
SZÍN: fekete, terepszín, sötétkék
erősítés – 600D poliészter
• munkanadrág kényelmes szabással és magas ellenálló
képességgel
• az igénybevett pontok megerősítése 600D PES
• megerősített térdfolt térdpárna behelyezésére
• kalapácstartó pánt
• erős igénybevételre készült

SZÍN: piros-szürke, kék-szürke, zöld-szürke
ANYAG: 80 % poliészter, 20 % pamut, 235 g /m2
• többfunkciós munkanadrág kontrasztos kiegészítők
• rugalmas derék övtartó pántokkal
• nagyméretű mellső bővített zsebek
• reflective anyag a zsebek hajtókáján

Akciós ár: 2850 Ft/db (Nettó)

Akciós ár: 4720 Ft/db (Nettó)

MAX EVOLUTION DZSEKI
SZÍN: piros-szürke, kék-szürke, zöld-szürke
ANYAG: 80 % poliészter, 20 % pamut, 235 g /m2
• munkakabát kontrasztos kiegészítők
• multifunkcionális zsebekkel

EMERTON MELLESNADRÁG
SZÍN: fekete, sötétkék
ANYAG: 65 % poliészter, 35 % pamut, 270 g/m2,
erősítés – 600D poliészter
• kantáros nadrág kényelmes szabással és magas ellenálló
képességgel
• az igénybevett pontok megerősítése 600D PES
• megerősített térdfolt térdpárna behelyezésére
• kalapácstartó pánt
• erős igénybevételre készült

Akciós ár: 5560 Ft/db (Nettó)

Akciós ár: 3130 Ft/db (Nettó)

Bomo Hungary Kft.

AKCIÓ!!!
PANDA STG MISTRAL 96939 S3 SRC
Biztonsági bakancs acél orrmerevítővel, antisztatikus,
csúszásgátló es üzemanyagálló PU/PU talppal,
energiaelnyelő
sarokrésszel es lélegző bőrből készült felsőrésszel es bokát
védő protektorral

Akciós ár: 7200 Ft/pár (Nettó)

HALTON védőszemüvegek
A teljes i-Spector HALTON szemüvegcsalád 3 különböző
kivitelű
modellt kínál: víztiszta, füstszínű,sárga tükrös és polarizált
lencse.

Akciós ár: 1330 Ft/db (Nettó)

PANDA STRONG PROFESSIONAL
PANTERA S3 SRC

NYROCA MAXIM

Biztonsági cipő acél orrmerevítővel es átszúrásnak ellenálló
talpbetéttel, antisztatikus, csúszásgátló, sav- es olajálló PU/
PU talppal, energiaelnyelő sarokrésszel, lélegző bőrből
készült

Védőkesztyű, nylon/lycra dzsörzé, mikroporózus nitril
mártással.
Kiváló folyadékállóság, jól tapad minden helyzetben: száraz,
vizes
és olajos környezetben is. Kiszerelés: 12pár/csomag

Akciós ár: 7420 Ft/pár (Nettó)

Akciós ár: 625 Ft/pár (Nettó)

PANDA STRONG PROFESSIONAL SPIDER
S1 SRC
Biztonsági szandál acél orrmerevítővel, antisztatikus,
csúszásgátló,
olajálló PU/PU talppal, energiaelnyelő sarokrésszel, lélegző
bőrből készült felsőrésszel, valamint a láthatóságot növelő
fényvisszaverő elemekkel.

Akciós ár: 6940 Ft/pár (Nettó)

NYROCA MAXIM DOTS
Védőkesztyű, nylon/lycra dzsörzé, mikroporózus nitril
mártással. Nitril pontozás a tenyéren és ujjakon is. Kiváló
folyadékállóság, jól tapad minden helyzetben: száraz, vizes
és olajos környezetben is. Kiszerelés: 12pár/csomag

Akciós ár: 705 Ft/pár (Nettó)

Bomo Hungary Kft.

