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GALUTINIS IŠPARDAVIMAS - PASKUTINĖS PREKĖS 

2020 11 27 
 
 

 Kainos galioja, tik šiems kiekiams ir dydžiams: 

ARTIKULAS PREKĖS PAVADINIMAS KAINA EUR 
BE PVM 

BCA 

 

Odiniai sandalai. S1P apsaugos kategorija. Su lipnia juostele. Viršutinė 
dalis iš šiek tiek reljefiškos, natūralios odos. Pirštų apsauga - plastikinė. 
Pado apsauga - daugiasluoksnė plastikinė be metalo, pado apsauga per 
visą pado plotą. Padas iš dviejų sluoksnių poliuretano su energijos 
absorbcija kulno srityje. Tepalams, benzinui atsparus padas. Smūgį 
absorbuojantis kulnas. Atitinka standarto EN345 reikalavimus. 39 - 47 
dydžiai. Gamintojas Lenkija. Išparduodamų prekių kiekis ribotas. 

39,00 
 
19,50 
40-1 pora. 

JUDO S1P (KU095O) 
 

 

Antistatiniai darbo sandalai iš mikrofibros, tinkantys stogdengiams, su 
kompozitine polimerine apsaugine nosele. Apsaugos kategorija: S1P 
SRC. Medžiaga: mikrofibra „Microwash" (sintetinė medžiaga, gaminama 
iš labai kokybiškų sintetinių pluoštų. Ji ilgaamžiška, nesiraukšlėjanti ir 
kvėpuojanti), storis 1,8 - 2,0 mm. Sandalai užsegami Velcro užsegimu. 
Be metalo, išskirtinai lengvi.  Noselė apsaugo nuo 200J smūgių. 
Nepraduriamas lankstus pado intarpas iš plastiko kompozito, atsparus 
pradūrimui iki 100 N. Pamušalas pagamintas iš specialaus audinio, kuris 
atsparus trinčiai, sugeriantis ir išgarinantis prakaitą. Kulno srityje turi 
specialų stabilumo įtvirtinimą, kuris leidžia dirbti sudėtingesnėmis 
sąlygomis. Specialus antistatinis (ESD 3 klasė) padas, itin atsparus 
slydimui, trinčiai, hidrolizei, angliavandeniliams, tepalams ir pritaikytas 
stogdengiams. Pado kulnas išlenktas patogesniam vaikščiojimui. 
Vidpadis “5000” išimamas, išskirtinai patogus, pagamintas iš trijų skirting 
medžiagų sluoksnių, sugeriantis ir išgarinantis drėgmę, anatomiškai 
išformuotas pagal pėdos išlinkimus, antistatinis pagals ESD standartą, 
antibakterinis. Energijos absorbcija kulno srityje. Su šviesą 
atspindinčiomis detalėmis. Sandalus galima skalbti iki 40 oC, tačiau ne 
skalbimo mašinoje. Spalva: juoda su geltonomis detalėmis, padas 
skaidrios melsvos spalvos. Atitinka standartų EN 12568 (pradūrimui 
atsparus pado intarpas ir apsauginė noselė), ISO 5423:92 (bendrieji 
reikalavimai pramoninės paskirties batams), EN 61340-4-3:2001 
(antistatinė avalynė), UNI 15583:2015 (atsparumas slydimui, lipant ant 
stogo) ir UNI EN ISO 13287 (atsparumas slydimui) reikalavimus. 
Dydžiai: 40. Pado plotis: Mondo point 11. Gamintojas: Giasco, Italija. 

57,00 
 
28,50 
 
 
40-1 pora. 

BMPROFI 

 

Moteriški sandalai su raišteliais. Viršus pagamintas iš minkštos 
natūralios odos. Paaukštinta čiurnos dalis. Atviras kulnas ir pirštai.  Dėl 
atvirų pirštų ir kulno bei perforuotos odos užtikrinama maksimali oro 
cirkuliacija, pėda laisvai kvėpuoja, minimaliai sumažinamas karščio 
kaupimasis. Atsparus slydimui, antistatinis, itin lankstus padas, 
pagamintas iš poliuretano. Sandalai tinkami avėti įvairiose srityse: 
valymo paslaugų sferoje, maisto, siuvimo, farmacijos pramonėje, 
gydymo įstaigose, kt. Atitinka standarto EN 20347 (profesionali darbinė 
avalynė be apsaugos). Profesinė avalynė be pirštų apsaugos testų) 
reikalavimus. Turi CE ženklą. Priskiriami 1 apsaugos kategorijai 
(apsauga nuo minimalios rizikos). Spalva: balta. Dydžiai: 35 – 41. 
Gamintojas: Lenkija. Tik pagal užsakymą 1 – 2 sav. 

20,00 
 
10,00 
 
 
 
40-1 pora. 
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601 

 

Klumpės iš natūralios odos, Apsaugos klasė OB (be apsaugos). Viršus 
perforuotas tam, kad būtų geresnė ventiliacija. Vidpadis iš natūralios 
verstos odos. Pamušalas iš itin trinčiai atsparaus 100% poliamido. 
Reguliuojamo ilgio užkulnio dirželis. Poliuretano padas atsparus 
slydimui, antistatinis. Klumpės itin tinkamos maisto pramonei bei kitoms 
šakoms, įvairiems darbams. Atitinka standarto EN20347:20012 
(profesionali darbinė avalynė be apsaugos) reikalavimus. Turi CE 
ženklą. Spalvos: juoda. Dydžiai: 36 - 47. Tik pagal užsakymą 2 – 3 
dienos. Gamintojas: Estija. 
 
 

34,00 
17,00 
 
38-1 pora. 
42-2 poros. 
44-2 poros. 

FC03 

 

Apsauginės antistatinės klumpės iš natūralios odos, dengtos 
mikropluoštu, su apsaugine kompozitine nosele, su skylutėmis. Su 
reguliuojamu dirželiu. Apsaugos kategorija SB. Klumpės apsaugo nuo 
statinio krūvio (atitinka ESD standartą EN 61340). Angos viršuje 
užtikrina avalynės laidumą orui. Noselė apsaugo pirštus nuo mechaninio 
pavojaus (atspari 200J smūgiams). Dvisluoksnis padas, atsparus naftos 
produktams, tepalams, energiją sugeria kulno srityje, atsparus slydimui. 
Atitinka standartų EN 20345:2004 + A1:2007 (bendri ir papildomi saugos 
reikalavimai, skirti apsauginei ir darbo avalynei be apsaugos), IEC 
61340-4-3 (antistatinė avalynė) reikalavimus. Turi CE ženklą. Spalvos: 
juoda, balta. Dydžiai: 37 – 47. Gamintojas Portwest, Airija.  
 
 
 
 
 

35,00 
 
17,50 
 
Baltos 
spalvos 
39-1 pora. 
 
Juodos 
spalvos 
44-2 poros. 
45-3 poros. 
46-1 pora. 

MEDIBUT4 
(BMSPECPAS) 

 

Klumpės baltos spalvos. Natūralios odos. Poliuretano padas atsparus 
slydimui, naftos produktams, augaliniams ir gyvuliniams riebalams. 
Leidžia kojai kvėpuoti. Atsparios drėgmei. Atsparios plovimui. 
Ortopedinio profilio klumpės su dirželiu kelties srityje. Atitinka standarto 
EN 20347 (profesionali darbinė avalynė be apsaugos) reikalavimus. Turi 
CE ženklą. Gamintojas Lenkija. Dėmesio - išparduodamų prekių kiekis 
ribotas. 

25,00 
 
12,50 
 
42d.-1 pora. 
 

Ortona 

 

Baltos klumpės. Pagaminti iš natūralios odos. Padas atsparus slydimui. 
Nelaidūs vandeniui. Metalinė apsauginė noselė, apsauganti pirštus nuo 
mechaninio pavojaus. Atsparūs naftos produktams (tepalams, aliejams ir 
t.t.), sugeriantis energiją kulno srityje. Atitinka standarto EN346 PB 
reikalavimus, turi CE ženklą. Baltos spalvos. Dydžiai: 43. Tik pagal 
užsakymą. Gamintojas Vokietija. 

36,00 
 
18,00 
43d.-1 pora. 

EVA PLUS 

 

Antistatinės darbo klumpės. Apsaugos kategorija: SRC+E+OB. 
Medžiaga: EVA guma (lengviausia guma visame pasaulyje. Klumpių 
pora tesveria apie 180 g). Klumpes galima skalbti skalbimo mašinoje iki 
40 oC. Sudėtyje neturi latekso, todėl puikiai tinka alergiškiems 
žmonėms. Klumpės anatomiškai išformuotos, neslystančiu padu. Su 
ventiliacijos angomis. Su besilankstančiu dirželiu, kurio šonuose yra 
skylutės, jų dėka klumpes lengviau valyti, jas dėvint geriau cirkuliuoja 
oras ir pasišalina drėgmė. Vidpadis su mikro taškeliais, masažuojančiais 
pėdą ir stimuliuojančiais kraujotaką. Po specialia vidpadį dengiančia 
medžiaga yra poliuretano putų sluoksnio vidpadis su antibakterinėmis 
savybėmis ir anglies pluoštu. Atitinka standarto EN-ISO-20347 (bendri 

28,00 
 
14,00 
 
37d.-1 pora. 
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reikalavimai) reikalavimus, priklauso 1 apsaugos kategorijai (apsauga 
nuo minimalios rizikos), turi CE ženklą. Gamintojas: DIAN, Ispanija. 
Dėmesio, išparduodamų prekių kiekis ribotas. 

LONDRES 

 

Odiniai, klasikinio stiliaus darbo pusbačiai be apsaugų. Apsaugos 
kategorija: SRA. Medžiaga: Nappa oda, pamušalas iš kvėpuojančio 
mikrofibros pluošto (tekstilinė medžiaga, gaminama iš labai kokybiškų 
sintetinių pluoštų. Ji ilgaamžiška, nesiraukšlėjanti ir kvėpuojanti). Viduje 
su antibakteriniu, paminkštintu vidpadžiu iš poliuretano, turinčio anglies 
pluošto. Patentuotas padas iš EVA gumos (lengviausia guma pasaulyje) 
XL EXTRALIGHT®. Užrišami raišteliais, išskirtinai lengvi ir patogūs, su 
neslystančiu padu. Energijos absorbcija kulno srityje. Atitinka standarto 
EN-ISO-20347 (bendri reikalavimai) reikalavimus, priklauso 1 apsaugos 
kategorijai (apsauga nuo minimalios rizikos), turi CE ženklą. Gamintojas: 
DIAN, Ispanija. Dėmesio, išparduodamų prekių kiekis ribotas. 
 

69,00 
 
34,50 
JUODI 
44d.-1 pora. 
45d.-1 pora. 
43d.-1 pora. 
RUDI 
42d.-1 pora. 
44d.-1 pora. 
45d.-1 pora. 
 

VIOLET S3 (BL1000) 

 

Moteriški apsauginiai pusbačiai. Apsaugos kategorija: S3 SRC. 
Medžiaga: mikrofibra „Microwash" (sintetinė medžiaga, gaminama iš 
labai kokybiškų sintetinių pluoštų. Ji ilgaamžiška, nesiraukšlėjanti ir 
kvėpuojanti), storis 1,8 - 2,0 mm. Be metalinių detalių. Kompozitinė 
apsauginė noselė, atspari 200J smūgiams. Dvisluoksnis poliuretano 
padas, su labai lanksčiu plastiko intarpu, apsaugančiu nuo perdūrimo iki 
1100N. Padas atsparus slydimui, naftos produktams. Pusbačiai 
antistatiniai (ESD 3 klasė), itin atsparūs oleino rūgštims. Energijos 
absorbcija tiek kulno, tiek pirštų srityje. Pusbačiai itin lengvi, pado forma 
specialiai pritaikyta moterims - paaukštintas kulnas (30 mm). Užsegami 
sagtele. Pado plotis: M (Mondopoint 9). Atitinka standartų EN ISO 
20345:2012 (bendri ir papildomi saugos reikalavimai, skirti apsauginei ir 
darbo avalynei be apsaugos), EN 12568 (pradūrimui atsparus pado 
intarpas ir apsauginė noselė), EN 5423:92 (bendrieji reikalavimai 
pramoninės paskirties batams), EN ISO61340-4-3 (antistatinė avalynė), 
EN ISO 61340-5-1 (antistatinė avalynė) standartų reikalavimus. Spalva: 
juoda su violetinės spalvos detalėmis. Dydžiai: 37-41. Gamintojas: Italija.  
Tik pagal užsakymą. 

65,00 
 
32,50 
 
37d.-1 pora 
38d.-1 pora 
39d.-1 pora. 
40d.-1 pora. 
41d.-1 pora. 

VALENCIA 

 

Darbo pusbačiai be apsaugų. Apsaugos kategorija: SRA+SRB. 
Medžiaga: vientisa, tampri, tinklelio tipo tekstilė, kuri leidžia kojai 
kvėpuoti ir laisvai cirkuliuoti orui. Viduje turi 2 išimamus vidpadžius, 
kuriuos galima dėvėti kartu arba pasirinkus labiau tinkantį: 1) 
paminkštintas, anatomiškai išformuotas vidpadis iš poliuretano, 2) 
antibakterinis vidpadis su anglies pluoštu.  Polimerinis, itin lengvas, 
neslystantis, antistatinis padas. Galima skalbti skalbimo mašinoje iki 40 
oC. Padas su plačiais grioveliais, skirtais greitesniam skysčių 
pratekėjimui, atsparus tepalams. Energijos absorbcija kulno srityje. 
Atitinka standarto  EN-ISO-20347 (bendri reikalavimai) reikalavimus, 
priklauso 1 apsaugos kategorijai (apsauga nuo minimalios rizikos), turi 
CE ženklą. Gamintojas: DIAN, Ispanija. Dėmesio, išpardudoamų prekių 
kiekis ribotas. 

45,00 
 
22,50 
 
37d.-1 pora. 

CALPE 

 

Sportinio stiliaus pusbačiai be apsaugų. Apsaugos kategorija: 
SRA+SRB. Medžiaga: Viduje turi 2 išimamus vidpadžius, kuriuos galima 
dėvėti kartu arba pasirinkus labiau tinkantį: 1) paminkštintas, 
anatomiškai išformuotas vidpadis iš poliuretano, 2) antibakterinis 
vidpadis su anglies pluoštu. Galima skalbti skalbimo mašinoje iki 40 oC. 
Tinklelinė struktūra skirta maksimaliam oro laidumu, su paminkštinta 

53,00 
 
26,50 
 
38d.-1 pora. 
39d.-1 pora. 
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čiurnos sritimi papildomam komfortui. Patentuotas padas iš EVA gumos 
(lengviausia guma pasaulyje) XL EXTRALIGHT®. Užrišami raišteliais, 
išskirtinai lengvi ir patogūs, su neslystančiu padu. Polimerinis, itin 
lengvas,  antistatinis padas. Padas su plačiais grioveliais, skirtais 
greitesniam skysčių pratekėjimui, atsparus tepalams. Energijos 
absorbcija kulno srityje. Atitinka standarto EN-ISO-20347 (bendri 
reikalavimai) reikalavimus, priklauso 1 apsaugos kategorijai (apsauga 
nuo minimalios rizikos), turi CE ženklą. Spalvos: oranžinė. Dydžiai: 38, 
39. Gamintojas: DIAN, Ispanija. Laikinai tik pagal užsakymą. Turime 
pavyzdžius. 

 

NAUTICO 

 

 

 

Darbo pusbačiai be apsaugų, iš mikrofibros (tekstilinė medžiaga, 
gaminama iš labai kokybiškų sintetinių pluoštų. Ji ilgaamžiška, 
nesiraukšlėjanti ir kvėpuojanti). Apsaugos kategorija: SRA+SRB. 
Medžiaga: išorė ir pamušalas iš kvėpuojančio mikrofibros  pluošto. 
Galima skalbti skalbimo mašinoje iki 40 oC. Viduje su antibakteriniu, 
paminkštintu vidpadžiu iš poliuretano, turinčio anglies pluošto. 
Patentuotas padas iš EVA gumos (lengviausia guma pasaulyje) XL 
EXTRALIGHT®. Užrišami raišteliais, išskirtinai lengvi ir patogūs, su 
neslystančiu padu. Polimerinis, itin lengvas, antistatinis padas. Padas su 
plačiais grioveliais, skirtais greitesniam skysčių pratekėjimui, atsparus 
tepalams. Energijos absorbcija kulno srityje. Atitinka standarto 
EN-ISO-20347 (bendri reikalavimai) reikalavimus, priklauso 1 apsaugos 
kategorijai (apsauga nuo minimalios rizikos), turi CE ženklą. Gamintojas: 
DIAN, Ispanija. Dėmesio, išparduodamų prekių kiekis ribotas. 

56,00 
 
28,00 
 
Raudoni 
40d.-1 pora. 
T.mėlyna 
42d.-1 pora. 
Mėlyna 
46d.-1 pora. 
 
 

SAHARA 
S1(AC082T) 
 

 

Darbo pusbačiai. Apsaugos kategorija: S1 SRC. Turi skylutes, todėl 
darbo metu koja kvėpuoja. Medžiaga: versta oda, odos storis 1,8-2,0 
mm. Batas suvarstomas raišteliais. Padas apsaugotas neperduriama 
metalo plokštele. Kompozitinė apsauginė noselė, atspari 200J 
smūgiams. Pamušalas pagamintas iš specialaus audinio, kuris atsparus 
trinčiai, sugeriantis prakaitą. Antistatinis bato padas ACTION (ESD 3 
klasė) iš poliuretano, atsparus hidrolizei, angliavandeniliams ir trinčiai, 
taip pat slydimui bei elektros šokui. Specialus pado priekis itin 
komfortiškas, pats padas yra baltos spalvos, todėl netepa grindų. Bato 
vidpadis iš didelio tankio latekso putų. Vidpadis antistatinis ir sugeriantis 
prakaitą. Atitinka standartų EN ISO EN 12568 (pradūrimui atsparus pado 
intarpas ir apsauginė noselė), EN ISO 5423:92 (bendrieji reikalavimai 
pramoninės paskirties batams), reikalavimus. Turi CE ženklą. Spalva: 
tamsiai pilka su geltonomis detalėmis. Dydžiai: 37, 38, 40. 42 dydžio 
svoris – 580 g. Gamintojas: Giasco, Italija. Sandėliuojame. 

48,00 
 
24,00 
 
37d.-1 pora. 
38d.-1 pora. 
40d.-1 pora. 

SAHARA S1P 
(AC082TP) 
 

 

Darbo pusbačiai. Apsaugos kategorija: S1P SRC. Turi skylutes, todėl 
darbo metu koja kvėpuoja. Medžiaga: versta oda, odos storis 1,8-2,0 
mm. Suvarstomi raišteliais. Su nepraduriamu pado intarpu iš 
metalo.  Kompozitinė apsauginė noselė, atspari 200J smūgiams. 
Pamušalas pagamintas iš specialaus audinio, kuris atsparus trinčiai, 
sugeriantis prakaitą. Antistatinis bato padas ACTION (ESD 3 klasė) iš 
poliuretano, atsparus hidrolizei, angliavandeniliams ir trinčiai, taip pat 
slydimui bei elektros šokui. Specialus pado priekis itin komfortiškas, pats 
padas yra baltos spalvos, todėl netepa grindų. Bato vidpadis iš didelio 
tankio latekso putų. Vidpadis antistatinis ir sugeriantis prakaitą. Atitinka 
standartų EN ISO EN 12568 (pradūrimui atsparus pado intarpas ir 
apsauginė noselė), EN ISO 5423:92 (bendrieji reikalavimai pramoninės 
paskirties batams), reikalavimus. Spalva: tamsiai pilka su geltonomis 

48,00 
 
24,00 
 
38d.-2 poros. 
39d.-1 pora. 
40d.-1 pora. 
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detalėmis. Dydžiai: 38, 39, 40. 42 dydžio svoris – 580 g. Gamintojas: 
Giasco, Italija. Sandėliuojame. 

ROME S3 (CT158NR) 

 

Sportinio stiliaus darbo batai. Apsaugos kategorija: S3 SRC. Medžiaga: 
natūrali IDROTECH® WRU Nubuk oda, kurios storis 1,8 – 2,0 mm, 
užkulnis ir pusbačio priekis pagaminti iš specialios nesibraižančios WRU 
odos, kurios storis 1,8 – 2,0 mm. Drėgmę išgarinantis, atsparus dilimui 
pamušalas ir paminkštintas liežuvėlis. Turi išorinę apsauginės noselės 
apsaugą iš poliuretano, kuri apsaugo pusbačio priekį nuo nusidaužymų 
ir nusibraižymų, padaro jį ilgaamžiškesniu ir leidžia ilgiau išlaikyti 
estetinę išvaizdą. Be metalo, išskirtinai lengvi. Kompozitinė polimerinė 
apsauginė noselė, atspari 200J smūgiams. Nepraduriamas lankstus 
pado intarpas iš kevlaro, atsparus pradūrimui iki 1100N. Viduje esantis 
pamušalas puikiai sugeria ir išgarina drėgmę.  Su specialiu vidpadžiu 
INSOLE 5000 – jis išgarina drėgmę, yra antibakterinis, anatomiškai 
išformuotas, antistatinis, jį galima išimti ir po kiek laiko pakeisti nauju. 
Specialus antistatinis padas „CITY“, kuriam sukurti pritaikytos net 3 
inovatoriškos technologijos: 1-oji technologija vadinama “Paslėpto 
išorinio pado technologija”. Gaminant padą naudojama mažiau 
poliuretano, tai suteikia net du privalumus: vienas iš jų yra svoris, nes 
pusbatis yra išskirtinai lengvas, antrasis – profilis, kadangi iš šono pado 
su protektoriaus raštu nematyti. Iš šono pusbačiai atrodo tarsi paprasta 
laisvalaikio avalynė. 2 – oji technologija yra pritaikyta pačiam vidpadžiui - 
jis gaminamas kur kas minkštesnis nei bet kurios kita „Giasco“ linija. Jis 
sugeria daugiau energijos ir nuovargio vaikštant, suteikia didesnį 
komfortą.  3-ioji technologija – tai gelio intarpas pade (“G Gel”). Šis 
intarpas sugeria dar daugiau energijos bei palengvina vaikščiojimą, 
suteikdamas nedidelį spyruokliavimo efektą. Energijos absorbcija kulne. 
Užrišami raišteliais. Su šviesą atspindinčiomis detalėmis, kurios užtikrina 
geresnį matomumą tamsiuoju paros metu arba esant prastoms oro 
sąlygoms. Pado plotis: XL (Mondopoint 11). Atitinka standartų EN 12568 
(pradūrimui atsparus pado intarpas ir apsauginė noselė), UNI EN ISO 
20345:2012 (bendri ir papildomi saugos reikalavimai, skirti apsauginei ir 
darbo avalynei be apsaugos), ISO 5423:92 (bendrieji reikalavimai 
pramoninės paskirties batams) reikalavimus. Turi CE ženklą. Spalva: 
juoda su raudonomis detalėmis, padas raudonos spalvos. Dydžiai: 44, 
46, 47. 42 dydžio svoris – 590 g (1 pusbatis).  Gamintojas: Giasco, 
Italija. Išparduodamų prekių kiekis ribotas. 

89,00 
 
44,50 
 
44d.-1 pora. 
46d.-2 poros. 
47d.-1 pora. 

LONDON S3 
(CT154NR) 

 

Sportinio stiliaus darbo pusbačiai. Apsaugos kategorija: S3 SRC. 
Medžiaga: natūrali IDROTECH® WRU Nubuk oda, kurios storis 1,8 – 
2,0 mm, užkulnis ir pusbačio priekis pagaminti iš specialios 
nesibraižančios WRU odos, kurios storis 1,8 – 2,0 mm. Drėgmę 
išgarinantis, atsparus dilimui pamušalas ir paminkštintas liežuvėlis. Turi 
išorinę apsauginės noselės apsaugą iš poliuretano, kuri apsaugo 
pusbačio priekį nuo nusidaužymų ir nusibraižymų, padaro jį 
ilgaamžiškesniu ir leidžia ilgiau išlaikyti estetinę išvaizdą. Be metalo, 
išskirtinai lengvi. Kompozitinė polimerinė apsauginė noselė, atspari 200J 
smūgiams. Nepraduriamas lankstus pado intarpas iš kevlaro, atsparus 
pradūrimui iki 1100N. Viduje esantis pamušalas puikiai sugeria ir 
išgarina drėgmę.  Su specialiu vidpadžiu  INSOLE 5000 – jis išgarina 
drėgmę, yra antibakterinis, anatomiškai išformuotas, antistatinis, jį 
galima išimti ir po kiek laiko pakeisti nauju. Specialus antistatinis padas 
„CITY“, kuriam sukurti pritaikytos net 3 inovatoriškos technologijos: 1-oji 
technologija vadinama “Paslėpto išorinio pado technologija”. Gaminant 

83,00 
 
41,50 
 
40d.-1 pora. 
44d.-3 poros. 
47d.-1 pora. 
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padą naudojama mažiau poliuretano, tai suteikia net du privalumus: 
vienas iš jų yra svoris, nes pusbatis yra išskirtinai lengvas, antrasis – 
profilis, kadangi iš šono pado su protektoriaus raštu nematyti. Iš šono  
pusbačiai atrodo tarsi paprasta laisvalaikio avalynė. 2 – oji technologija 
yra pritaikyta pačiam vidpadžiui - jis gaminamas kur kas minkštesnis nei 
bet kurios kita „Giasco“ linija. Jis sugeria daugiau energijos ir nuovargio 
vaikštant, suteikia didesnį komfortą.  3-ioji technologija – tai gelio 
intarpas pade (“G Gel”). Šis intarpas sugeria dar daugiau energijos bei 
palengvina vaikščiojimą, suteikdamas nedidelį spyruokliavimo efektą. 
Energijos absorbcija kulne. Užrišami raišteliais. Su šviesą 
atspindinčiomis detalėmis, kurios užtikrina geresnį matomumą tamsiuoju 
paros metu arba esant prastoms oro sąlygoms. Pado plotis: XL 
(Mondopoint 11). Atitinka standartų EN 12568 (pradūrimui atsparus pado 
intarpas ir apsauginė noselė), UNI EN ISO 20345:2012 (bendri ir 
papildomi saugos reikalavimai, skirti apsauginei ir darbo avalynei be 
apsaugos), ISO 5423:92 (bendrieji reikalavimai pramoninės paskirties 
batams) reikalavimus. Turi CE ženklą. Spalva: juoda su raudonomis 
detalėmis, padas raudonos spalvos. Dydžiai: 40, 44, 47. 42 dydžio 
svoris – 510 g (1 pusbatis).  Gamintojas: Giasco, Italija. 
Sandėliuojame. 

FW83 

      

 Batai. S2 kategorija. Mikropluošto viršus. Poliuretano padas, atsparus 
vandeniui. Galima skalbti skalbimo mašinoje. Be raištelių. Atitinka 
standartų EN ISO 20345:2004 + A1:2007. Spalva juoda. Dydžiai: 37,38. 
Gamintojas Portwest, Airija.  
 
 
 
 

30,00 
 
15,00 
38-1 pora. 

COSWIG (33407) 

 

Žieminiai batai. Apsaugos kategorija: S3 SRC. Pagaminti iš natūralios 
odos, pamušalas iš dirbtinio kailio. Su raišteliais. Su paminkštinta 
apykoje papildomam komfortui. Su apsaugine nosele iš pastiko 
kompozito, apsaugančia nuo 200 J smūgių ir nepraduriamu pado intarpu 
iš plastiko kompozito. Apsauginė noselė su papildomu išoriniu apliejimu, 
suteikiančiu batui ilgaamžiškumo ir apsaugančiu nuo trinties ir 
subraižymų. Nepraduriamas pado intarpas. Padas pagamintas iš 
dvigubo poliuretano sluoksnio, antistatinis, atsparus slydimui, rūgštims ir 
tepalams. Energijos absorbcija užkulnio srityje. Su šviesą 
atspindinčiomis detalėmis. Pado plotis: 11 (Mondopoint 11). Atitinka 
standarto EN ISO 20345 (reikalavimai apsauginei avalynei) 
reikalavimus. Spalva: juoda. Dydžiai: 39 – 48. Gamintojas: Feldtmann, 
Vokietija.  
 
 
 
 

45,00 
 
22,50 
42-1 pora. 

GRIP S3 (23L99C) 

 

Šilti batai su auliuku. Apsaugos kategorija: S3 CI HI WR HRO. Pagaminti 
iš natūralios lygios odos. Pilnai odinis visas auliukas. Plastikinė 
apsauginė noselė, atspari 200J smūgiams. Dvisluoksnis 
poliuretano/gumos mišinio padas, su plastiko intarpu, apsaugančiu nuo 
perdūrimo (iki 1100N). Kelių sluoksnių pašiltinimas: veltinis, aliuminio 
perdengimas, kuris nepraleidžia šalčio ir sulaiko šilumą, kailis. Batai 
nelaidūs vandeniui, atsparūs šalčiui – iki -35oC. Padas termoizoliacinis, 

112,00 
 
56,00 
 
42-1 pora. 
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atsparus slydimui. Atsparus naftos produktams bei pasižymi 
antistatinėmis savybėmis. Liežuvėlis sujungtas su auliuku, todėl į batus 
nepatenka vanduo, sniegas. Šone esantis specialus užtrauktukas leidžia 
padidinti auliuko apimtį patogesniam dėvėjimui. Aplink kulną yra šviesą 
atspindinti juostelė, geresniam dėvėtojo matomumui. Pado plotis: XL 
(Mondopoint 11). Suvarstomi raišteliais. Atitinka standartų EN20344, 
EN20345 ir EN13287:2007 reikalavimus. Juoda spalva. Dydžiai: 39 – 
47. Gamintojas Italija. Sandėliuojame nedideliais kiekiais nuo 42 iki 47 
dydžio. 

BCW 

 

Žieminiai batai. Apsaugos kategorija: S3 SRC. Natūrali oda, kompozitinė 
(plastikinė) noselė, apsauganti nuo mechaninio poveikio. Batai nelaidūs 
vandeniui, su raišteliais. Energijos absorbcija kulno srityje. Padas su 
kevlarine plokštele. Atitinka standartų EN 20345 (bendri ir papildomi 
saugos reikalavimai, skirti apsauginei ir darbo avalynei be apsaugos), 
EN 20344 (bendri saugos reikalavimai, skirti apsauginei ir darbo 
avalynei be apsaugos) reikalavimus. Dydžiai: 39 – 47. Spalva: juoda. 
Gamintojas: Lenkija. Sandėliuojame. 
 

62,00 
 
31,00 
40-1 pora. 

BTDWILD 

 

Guminiai batai. Ne apsauginiai. Pagaminti iš PVC. Atsparūs vandeniui, 
todėl tinka esant drėgnam orui, šlapioms darbo sąlygoms. Dydis: 39. 
Išparduodamų prekių kiekis ribotas. 
 
 
 

8,00 
 
4,00 
 
39d.-1 pora. 

BFPCVL 

 

Guminiai batai maskuojančios spalvos (ne apsauginiai). Sudėtis: 100% 
PVC. Pastorintas, gilaus protektoriaus padas. Padas juodos spalvos. 
Patogūs, nesunkūs guminiai batai idealiai tiks laisvalaikio pramogoms 
miške, žvejyboje ir kitur. Dydžiai: 40 – 46. Gamintojas: Lenkija. 
Sandėliuojame. 

13,00 
 
6,50 
 
44- 4 poros. 
45- 1 pora. 
46- 4 poros. 

RW  

 

Balti guminiai batai. Apsauginių batų viršus pagamintas iš PVC, padas iš 
PVC ir nitrilo. Antistatiniai, neslystančiu padu. Energijos absorbcija kulno 
srityje. Sutvirtinti pirštų, kulno bei gurnelio srityse. Atsparūs gyvuliniams, 
augaliniams riebalams, kalkėms, pramoniniams tepalams, degalams, 
rūgštims bei natrio šarmams. Nepraranda apsauginių savybių ir 
lankstumo esant žemai temperatūrai. Atitinka standarto EN 20347 
(profesionali darbinė avalynė be apsaugos) reikalavimus. Turi CE 
ženklą. Spalva: balta. Dydžiai: 39 - 47. Gamintojas: Lenkija. Tik pagal 
užsakymą. 
 
 

13,00 
 
6,50 
47-1 pora. 
 
 

Silber 

 
 

Žieminiai apsauginiai batai iš PVC/nitrilo (be apsaugų).  Sudėtis: PVC; 
pašiltinimas – dirbtinis kailis. Su elastiniu manžetu ir raišteliais viršutinėje 
dalyje. Apsaugo nuo kalkių, naftos produktų ir benzino. Energijos 
absorbcija kulno srityje. Nepraranda apsauginių savybių ir lankstumo 
esant žemai temperatūrai. Atitinka standarto EN ISO 
20347:2004 (profesionali darbinė avalynė be apsaugos) reikalavimus. 
Turi CE ženklą. Spalva: juoda. Dydžiai: 46.  
 
 

20,00 
 
10,00 
46-1 pora. 
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Silber S5 

 

Žieminiai apsauginiai batai. S5 kategorija. Sudėtis: PVC; pašiltinimas – 
dirbtinis kailis. Su elastiniu manžetu ir raišteliais viršutinėje dalyje. 
Plieninė noselė atspari 200J smūgiams. Nitrilo padas su plieniniu 
intarpu. Padas atsparus naftos produktams (tepalams, aliejams ir t.t.), 
nedidelės koncentracijos cheminėms medžiagoms. Energijos absorbcija 
kulno srityje. Nepraranda apsauginių savybių ir lankstumo esant žemai 
temperatūrai. Atsparūs slydimui. Atitinka standarto EN ISO 
EN20345:2004 (bendri ir papildomi saugos reikalavimai, skirti 
apsauginei ir darbo avalynei be apsaugos) reikalavimus. Turi CE ženklą. 
Spalva: juoda. Dydžiai: 36 – 48. Sandėliuojame nedideliais kiekiais. 

24,00 
 
12,00 
41 - 1 pora. 

S101 

 

Marškiniai trumpomis rankovėmis. Gamintojas: Portwest, Airija. 
Išparduodamų prekių kiekis ribotas. 
 
 

12,00 
 
6,00 
 
18d.-2vnt. 
XXXL 

S102 

 

Marškiniai ilgomis rankovėmis. Gamintojas: Portwest, Airija. 
Išparduodamų prekių kiekis ribotas. 
 
 

13,00 
 
6,50 
 
18d.-3 vnt. 
XXXL 

LB 

 

Klasikiniai marškiniai ilgomis rankovėmis. Išparduodamų prekių kiekis 
ribotas. 

36,00 
 
18,00 
 
39-40 (kaklo 
apimtis)-1 
vnt. 

KWSDR 

 

Klasikiniai marškiniai ilgomis rankovėmis. Sudėtis: 35% medvilnės, 65% 
poliesterio. Tankis: 110g/m2. Atitinka standarto EN340 reikalavimus, turi 
CE ženklą. Spalvos: šviesiai mėlyna. Dydžiai: L. Gamintojas Lenkija. 
Išparduodamų prekių kiekis ribotas. 
 
 
 

15,00 
 
7,50 
 
Šviesiai 
mėlyna 
L-1 vnt. 

SNICKERS 8502 

 

Flaneliniai marškiniai. Medžiaga: 60% medvilnės, 40% poliesterio, 
gramatūra 205 g/m². Marškiniai modernaus dizaino, iš ilgaamžiškos, 
tvirtos, švelnios medžiagos. Užsegami sagomis. Dvi kišenės su atvartais 
krūtinės srityje. Spalva: smėlio. Gamintojas: Snickers, Švedija. Tik pagal 
užsakymą. 
    

66,00 
33,00 
 
 
Smėlio 
L- 1vnt. 
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LH-FMN-C 
 

 

Darbo chalatas. Sudėtis: 65% poliesterio, 35% medvilnės. Audinio 
tankis: 270g/m 2 . Papildomi sutvirtinimai apatinių kišenių, alkūnių ir 
pečių srityje užtikrina ilgaamžiškumą. Chalatas susagstomas 
spaudėmis, per juosmenį užrišamas tokio paties audinio juosta/dirželiu. 
Dvi kišenės su atvartais ir velcro užsegimais krūtinės srityje, specialios 
kišenės rašikliams, dvi talpios kišenės apatinėje chalato dalyje. 
Rankogaliai susegami spaudėmis. Galimos spalvos: pilka su žydromis 
detalėmis. Atitinka OEKO-TEX® Standard 100 reikalavimus (sudėtyje 
neturi sveikatai kenksmingų medžiagų). Dydžiai: XL. Gamintojas: Lenkija 

27,00 
 
13,50 
 
XL-1 vnt. 
 

TNSPA-G 

 

Moteriškas puschalatis trumpomis rankovėmis. Medžiaga: 100% 
poliesteris, gramatūra 185 g/m2. Modernus, rytietiškas dizainas ir 
asimetriškas užsegimas su pailgomis 8 sagutėmis. Šonuose esantys 
skeltukai užtikrina komfortą ir nevaržo judėjimo laisvės. Spalva: juoda, 
dekoruota žydros spalvos detalėmis ties užsegimu. Dydis: S. 
Gamintojas: Anglija. Išparduodamų prekių kiekis ribotas. 

27,00 
 
13,50 
 
JUODAS 
36d.-1vnt. 
BALTAS 
36d.-1vnt. 

TNSPA-S 

 

Moteriškas puschalatis trumpomis rankovėmis. Medžiaga: 100% 
poliesteris, gramatūra 185 g/m2. Modernus, rytietiškas dizainas ir 
asimetriškas užsegimas su užtrauktuku. Šonuose esantys skeltukai ir 
nugaroje esančios klostės užtikrina komfortą ir nevaržo judėjimo laisvės. 
Spalva: juoda, dekoruota rožinės arba žydros spalvos detalėmis ties 
užsegimu. Dydžiai: XS, S. Gamintojas: Anglija. Išparduodamų prekių 
kiekis ribotas. 

30,00 
 
15,00 
JUODAS 
XS-1 vnt. 
BALTAS 
36d.-1vnt. 
 
 

LH-jackviser 

 

Moteriškas švarkas ilgomis rankovėmis. Sudėtis: 65% poliesterio, 35% 
medvilnės. Gramatūra: 240g/m2. Dvi išorinės kišenės. Užsisega 
sagomis. Dydžiai: M, XL. Gamintojas: Lenkija. Išparduodamų prekių 
kiekis ribotas. 

19,00 
 
9,50 
 
M-1vnt 
L- 1vnt 

LH-APROVISER  

 

Moteriška prijuostė. Sudėtis: 65% poliesterio, 35% medvilnės. 
Gramatūra: 240g/m2. Dvi išorinės kišenės. Spalva: pilka su žalios ir 
melsvos spalvos inkliuzais. Dydis: L. Gamintojas: Lenkija. Išparduodamų 
prekių kiekis ribotas. 
 
 
 

12,00 
 
6,00 
 
L-1 vnt. 

LH-VESTVISER 

 

Moteriška prijuostė. Sudėtis: 65% poliesterio, 35% medvilnės. 
Gramatūra: 240 g/m2. Dvi išorinės kišenės. Spalva: pilka su žalios ir 
melsvos spalvos inkliuzais. Dydžiai: S, M, L. Gamintojas: Lenkija. 
Išparduodamų prekių kiekis ribotas. 

9,00 
 
4,50 
 
S-1 vnt. 
M-1 vnt. 
L-3 vnt. 

LW20 Moteriškas chalatas – tunika. Sudėtis: 35% medvilnės, 65% PES. 
210g/m² storio. Įliemenuotas, ¾ rankovėmis, su paslėptu užtrauktuku, 
dvi kišenės ant krūtinės ir dvi ant liemens. Spalva: balta. Dydžiai: S. 
Gamintojas: Portwest, Airija. Išparduodamų prekių kiekis ribotas. 

18,00 
 
9,00 
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S-1 vnt. 

LH-Wilster  

 

Švarkas iš drabužinio audinio. Sudėtis: 65% poliesterio, 35% medvilnės. 
Svoris: 270g/m2. Audinys itin atsparus dilimui. Švarke yra keturios 
kišenės, papildoma ant rankovės. Rankogaliai su Velcro užsegimu. 
Švarkas užsegamas užtrauktuku. Spalva mėlyna. Dydis: L. Gamintojas: 
Lenkija. Išparduodamų prekių kiekis ribotas. 
 
 
 

25,00 
 
12,50 
 
L-1 vnt. 

COCHEM (2220) 

 

Darbo švarkas. Medžiaga: 100% medvilnė, apytikslė gramatūra 270 
g/m2. Su pastatoma apykakle. Švarkas užsegamas sagomis, 
paslėptomis po atvartu. Turi 2 sutvirtintas kišenes krūtinės srityje su 
atvartais ir sagomis, 2 sutvirtintas šonines kišenes ir 1 vidinę kišenę. 
Spalva: rugiagėlių mėlyna. Gamintojas: Feldtmann, Vokietija. 
Išparduodamų prekių kiekis ribotas. 
 

18,00 
 
9,00 
 
54- 1vnt. 

FR55 

 

Antistatinis švarkas. Sudėtis: 99% medvilnės, 1% anglies pluošto. Svoris 
350 g. Švarkas iš specialaus Bizflametm Plus audinio, kuris neleidžia 
plisti ugniai, ją slopina. Anglies pluoštas apsaugo nuo statinio krūvio. Su 
šviesą atspindinčiomis juostomis pečių srityje, rankogaliuose ir aplink 
juosmenį. Tvirtos, trigubos siūlės. Paslėptas užtrauktukas. Dvi kišenės 
krūtinės srityje, užsegamos Velcro lipduku. Reguliuojamos apimties 
rankogaliai. Atitinka standartus EN ISO 11612 A1 + A2, B1, C1, F1 
(apranga apsaugota nuo karščio ir liepsnos), EN ISO 11611 A1 + A2, 2 
klasė (apsauga nuo suvirinimo metu kylančio pavojaus), EN1149-5 
(apsauga nuo statinio krūvio). Turi CE ženklą. Dvispalvis - tamsiai 
mėlynas švarkas su raudona viršutine dalimi. Gamintojas Portwest, 
Anglija. Išparduodamų prekių kiekis ribotas. 

75,00 
 
37,50 
 
S-1 vnt. 

SV MASTER BM 
 

 

Švarkas. Sudėtis: 65% poliesterio, 35% medvilnės. Švarke dvi kišenės 
krūtinės srityje. Galimos spalvos: žalia. Dydžiai XL. Komplektuojama su 
KE Master SPM (9,50 Eur +PVM) kelnėmis arba PU Master SM 
puskombinezoniu (12,00 Eur + PVM). Gamintojas: Lenkija. 

12,50 
 
6,25 
 
XL-1 vnt. 
 

SV BIZ2 

 

Suvirintojo švarkas. Sudėtis: 100% karščiui atspari medvilnė. Audinio 
storis 330g/m 2 . Apranga apsaugo nuo karščio ir liepsnos. Švarkas 
skirtas mažiau pavojingiems suvirinimo darbams, kur nebūna didelio 
kiekio purslų ir itin aukštos temperatūros. Švarkas užsegamas 
spaudėmis, yra dvi užsidengiančios kišenės krūtinės srityje, viena vidinė 
kišenė mobiliajam telefonui. Atitinka standartų EN11612 A1+A2, B1, C1, 
E1, Fl ir EN11611 1 klasė, A1+A2 reikalavimus. Spalvos: Royal mėlyna, 
tamsiai mėlyna. Tiekimo terminas 1 – 2savaitės. Gamintojas Portwest, 
Airija. 

29,00 
 
14,50 
Tamsiai 
mėlyna 
S-2 vnt. 
L-2 vnt. 
 
Royal mėlyna 
XL-3vnt 
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SKIPER (10421) 

 

Darbo švarkas. Medžiaga: 65% poliesteris, 35% medvilnė, gramatūra 
245±5g/m2. Traukiasi 2 – 3%. Paprasta konstrukcija ir patogus 
pasiuvimas. Užtraukiamas paslėptu užtrauktuku. Turi dvi šonines 
kišenes su papildomais sutvirtinamais ties kišenės kraštais, kas padaro 
jas ilgaamžiškesnėmis ir patvaresnėmis. Dvi kišenės su atvartais ir 
sagomis krūtinės srityje, paaukštinta apykaklė. Su šviesą 
atspindinčiomis juostelėmis. Įvairios spalvos. Spalvos: pilkos spalvos su 
juodomis detalėmis. Yra galimybė įsigyti specifinių dydžių nestandartinių 
išmatavimų žmonėms. Turi CE ženklą. Gamintojas: SARA, Lenkija. 
Išparduodamų prekių kiekis ribotas. 

26,00 
 
13,00 
 
XL-1vnt. 

STERNIK (10418) 

 

Darbo švarkas. Medžiaga: 65% poliesterio, 35% medvilnės, gramatūra 
280±5g/m2. Traukiasi 2 – 3%. Šiuolaikiškas dizainas, ilgaamžiškumas ir 
patvarumas. Drabužis itin patvarus, ilgaamžiškas, atsparus 
mechaniniam poveikiui bei trinčiai. Komfortiškas pasiuvimas. Dvi 
šoninės kišenės ir dvi kišenės su atvartais, turi po 2 metalines spaudes 
ant kiekvienos. Užtraukiamas užtrauktuku, paslėptu po atvartu, apačioje 
turi 1 spaudę. Su pastatoma apykakle. Šoninės kišenės papildomai 
sutvirtintos ties kraštais, kad būtų patvaresnės. Puikiai tinka įvairioms 
pramonės šakoms, ūkio darbams, statyboms. Turi CE ženklą. Spalva: 
pilka su raudonomis detalėmis. Yra galimybė įsigyti specifinių dydžių 
nestandartinių išmatavimų žmonėms. Turi CE ženklą. Gamintojas: 
SARA, Lenkija. Išparduodamų prekių kiekis ribotas. 

31,00 
 
15,50 
 
 
L-1 vnt. 

LH-HCLS 

 

Moteriškos kelnės. Medžiaga: 65% poliesterio, 35% medvilnės, 
gramatūra 200-210 g/m². Užtraukiamos užtrauktuku. Turi dvi šonines 
kišenes. Spalva: tamsiai mėlyna. Dydis: M. Gamintojas: Lenkija.  
Prekių kiekis ribotas. 
 
 
 

11,00 
 
5,50 
 
M-1 vnt. 

LH-pantviser 

 

Moteriškos kelnės. Sudėtis: 65% poliesterio, 35% medvilnės. 
Gramatūra: 240g/m2. Dvi išorinės kišenės šonuose. Vieta diržui. 
Dydžiai: M, XL. Gamintojas: Lenkija. Išparduodamų prekių kiekis ribotas. 

14,00 
 
7,00 
M-2 vnt. 
XL-1 vnt. 

KE S710 

 

Klasikinės kelnės iš aukštos kokybės poliviskozės audinio. Sudėtis: 65% 
poliesterio, 35% viskozės. Gramatūra: 260g/m2. Dvi šoninės kišenės, 
viena galinė. Spalva: juoda. Dydžiai: 40, 44. Gamintojas Portwest, Airija. 
Išparduodamų prekių kiekis ribotas. 

28,00 
 
14,00 
 
44-1 vnt. 
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L. BRADOR 109B 

 

Džinsinės kelnės. Medžiaga: 100% medvilnė. Gramatūra: 325 g/m2. 
Keliui suteikta speciali forma, pagerinanti komforto jausmą bei 
lankstumą, kelnės ilgaamžės, patvarios. 4 kišenės priekyje ir 2 šonuose, 
kišenės ant klešnių dvigubos. Dešinės kojos kišenėje telpa slankmatis, 
liniuotės, peilis, rašikliai ir kiti įrankiai. Kairės kojos kišenė užtraukiama 
užtrauktuku, o jos viduje yra speciali kišenė telefonui. Galima skalbti iki 
60oC temperatūroje. Dydis: 58. Gamintojas: L. Brador, Švedija. 
Išparduodamų prekių kiekis ribotas. 

47,00 
 
23,50 
 
33/34 

3223 Snickers 

 

Žymaus prekinio ženklo Snickers kelnės, skirtos specialiai tiems, kurių 
darbas atliekamas klūpint. Itin patvarios, maksimaliai apsaugotos 
labiausiai dylančios sritys užtikrina rūbo ilgaamžiškumą. Kelnių sudėtis: 
65% poliesterio, 35% medvilnės. Gramatūra (audinio tankis): 250 g/m2. 
Sustiprintos sritys Cordura audiniu, 100% poliamido. Plačios kelių srities 
audinys: 54% poliesterio, 24% aramido, 13% poliamido, 9% poliuretano. 
Ypatingos sudėties kelių srities audinys nepaprastai tvirtas, itin atsparus 
dilimui ir trinčiai – specialiai sukurtas ir pritaikytas darbams klūpint. Daug 
patogių kišenių, kurios visiškai atitiks kiekvieno darbininko poreikius – 
atskirai kabančios kišenės abiejose pusėse ir galimybė jas sukišti į 
vidines, kai nenaudojamos; kišenės virš kelių su įvairių dydžių atskirais 
skyriais; talpios galinės kišenės bei kišenės įrankiams su kotais. 
Specialios kilpos su velcro užsegimais įrankiams pasikabinti. Papildoma 
tvirto audinio juosta sustiprintas juosmuo. Vidinės kišenės 
sertifikuotiems, maksimalią kelių apsaugą suteikiantiems 9118 Snickers 
antkeliams. Dydis: 50. Gamintojas: Snickers, Švedija. Išparduodamų 
prekių kiekis ribotas. 

156,00 
 
78,00 
 
50-1 vnt. 

C701 

 

Darbo kelnės iš drabužinio audinio, 65% poliesterio, 35% medvilnės. 
Kelnėse yra dvi kišenės juosmens srityje, dvi kišenės užpakalinėje 
dalyje, dvi kišenės šlaunies dalyje. Su atšvaitine juostele ant dešinės 
klešnės, apačioje (matoma nuotraukoje). Dydis: 38,46. Gamintoja: 
Portwest, Airija. Išparduodamų prekių kiekis ribotas. 

18,00 
 
9,00 
 
38-1 vnt. 
46-1 vnt. 

C071 

 

Virėjo kelnės. Medžiaga: specialus Kingsmill audinys iš 65% poliesterio 
ir 35% medvilnės, gramatūra 190 g/m 2 . Medžiaga neblunka, 
nesitraukia, puikiai priglunda, suteikia maksimalų komfortą ir sunkiai 
tepasi. Itin patvari. Kelnės turi 3 kišenes: dvi šonuose ir vieną gale. Dalis 
liemens elastinga. Dydžiai: 38d. Spalva: juoda. Gamintojas: Portwest, 
Airija. Tik pagal 
užsakymą. 

16,00 
 
8,00 
 
38d-1 vnt. 
 

KE MASTER SPM 

 
 

Kelnės. Sudėtis: 65% poliesterio, 35% medvilnės. Galimos spalvos: 
juoda, žalia. Dydžiai: 48 – 62. Gamintojas: Lenkija. Tik pagal užsakymą 
1 – 2 sav. Komplektuojamos su švarku SV Master BM: 

11,00 
 
5,50 
Juoda 
52-1vnt 
54-1vnt 
Žalia 
48-1vnt 
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L. BRADOR 109B 

 

Džinsinės kelnės. Medžiaga: 100% medvilnė. Gramatūra: 325 g/m2. 
Keliui suteikta speciali forma, pagerinanti komforto jausmą bei 
lankstumą, kelnės ilgaamžės, patvarios. 4 kišenės priekyje ir 2 šonuose, 
kišenės ant klešnių dvigubos. Dešinės kojos kišenėje telpa slankmatis, 
liniuotės, peilis, rašikliai ir kiti įrankiai. Kairės kojos kišenė užtraukiama 
užtrauktuku, o jos viduje yra speciali kišenė telefonui. Galima skalbti iki 
60oC temperatūroje. Dydis: 58. Gamintojas: L. Brador, Švedija. 
Išparduodamų prekių kiekis ribotas. 

47,00 
 
23,50 
 
58.-1 vnt. 
 

FACHOWIEC (10505) 

 

Darbo kelnės. Medžiaga: 65% poliesterio, 35% medvilnės, gramatūra 
250±5g/m². Traukiasi 2 – 3%. Daugybė kišenių ir sutvirtinimų Cordura 
medžiaga labiausiai dylančiose vietose. Didelis atsparumas 
mechaniniam poveikiui, trinčiai. Turi dvi šonines kišenes, dvi kabančias 
įrankių kišenes, talpią kišenę ant dešinės šlaunies, dvi galines kišenes ir 
dvi priekines kišenes su skyriais ir atvartais krūtinės srityje. Specialios 
vietos, skirtos antkeliams. Užtraukiamos paslėptu užtrauktuku ir 
užsegamos dvejomis metalinėmis sagomis. Turi specialias kilpeles 
diržui. Puikiai pritaikoma įvairiose srityse. Turi CE ženklą. Spalva: smėlio 
su oranžinėmis ir juodomis detalėmis. Yra galimybė įsigyti specifinių 
dydžių nestandartinių išmatavimų žmonėms. Turi CE ženklą. 
Gamintojas: SARA, Lenkija. Išparduodamų prekių kiekis ribotas 

39,00 
 
19,50 
 
XL-1 vnt. 
XXL-1 vnt. 

FARMER (10512) 

 

Darbo kelnės. Medžiaga: 65% poliesteris, 35% medvilnė, gramatūra 
280±5g/m2. Traukiasi 2 – 3%. Paprasta konstrukcija ir patogus 
pasiuvimas. Išskirtinai tvirtas, ilgaamžiškas ir neblunkantis audinys. Turi 
dvi šonines kišenes, vieną talpią kišenę ant dešinės ir specialias kilpeles 
diržui. Šoninės kišenės papildomai sutvirtintos ties kraštais, kad būtų 
patvaresnės. Užtraukiamos užtrauktuku ir užsegamos saga. Puikiai tinka 
įvairiausioms sritims. Turi CE ženklą. Spalvos: žalia. Yra galimybė įsigyti 
specifinių dydžių nestandartinių išmatavimų žmonėms. Turi CE ženklą. 
Gamintojas: SARA, Lenkija. Išparduodamų prekių kiekis ribotas. 

22,00 
 
11,00 
Žalios 
XXL-2 vnt. 
XXXL-1 vnt. 

KORSARZ (10511) 

 

Darbo kelnės. Medžiaga: 100% medvilnė, gramatūra 300±5g/m2. 
Traukiasi 2 – 3%. Išskirtinai komfortiška ir ilgaamžiška medžiaga. 
Užtraukiamos paslėptu užtrauktuku ir užsegamos saga. Turi specialias 
kilpeles diržui, dvi šonines kišenes su papildomais sutvirtinamais ties 
kišenės kraštais, kas padaro jas ilgaamžiškesnėmis ir patvaresnėmis ir 
vieną talpią kišenę ant dešinės šlaunies. Spalvos: žalia. Yra galimybė 
įsigyti specifinių dydžių nestandartinių išmatavimų žmonėms. Turi CE 
ženklą. Gamintojas: SARA, Lenkija.  Išparduodamų prekių kiekis 
ribotas. 

22,00 
 
11,00 
 
Žali 
M-1 vnt. 

LESNIK (10524) 

 
 
 

Darbo kelnės. Medžiaga: 65% poliesterio, 35% medvilnės, gramatūra 
245±5g/m2. Traukiasi 2 – 3%. Komfortiškos, nevaržančios judesių 
laisvės. Itin ilgaamžiškos dėl specialių Kordura medžiagos sutvirtinimų 
labiausiai dylančiose srityse. Užtraukiamos užtrauktuku ir užsegamos 
saga. Turi dvi šonines kišenes, vieną kišenę ant kairės šlaunies ir vieną 
kišenę gale. Su specialiomis kilpelėmis diržui. Idealiai tinka 
dažasvydžiui, medžioklei ar žvejybai. Turi CE ženklą. Spalva: chaki su 
maskuojančiais raštais.  Gamintojas: SARA, Lenkija. Išparduodamų 
prekių kiekis ribotas. 
 
 

26,00 
 
13,00 
 
M-1vnt. 
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KE LH-FMN-T 
 

 

Kelnės. Sudėtis: 65% poliesterio, 35% medvilnės. Audinio tankis: 
270g/m 2 . Elastingos petnešos 
ir juosmuo nevaržo judesių, leidžia laisvai judėti. Daug patogių ir 
praktiškų kišenių. Klešnių 
apačia bei pagrindinės kišenės pastiprinti tvirtesniu audiniu, todėl šios 
vietos atsparesnės trinčiai, 
dilimui. Galimos spalvos: pilka su oranžinėmis detalėmis. Dydžiai: 48 - 
62. Atitinka standarto EN340 reikalavimus bei Oeko Tex 
Standart 100 standartą (patikrinta ir sertifikuota produkcija neturi 
nepalankaus, kenksmingo 
poveikio vartotojams. Oeko-Teks standarte pateiktos griežtos leistinų 
kenksmingų medžiagų 
kiekių normos tekstilės produkcijai). Gamintojas: Lenkija. Tik pagal 
užsakymą 1 – 2 sav. 

25,00 
 
12,50 
 
Pilki su 
oranžinėmis 
detalėmis 
62d. -1vnt 
 

WAITOMO 

 

Šiltos neperšlampančios kelnės su petnešomis, unisex modelis. Idealiai 
tinka slidinėjimui. Sudėtis: išorė - 96% poliesteris, 4% elastano; 
kamšalas - 100% poliesteris; fliso pamušalas. Kelnės atsparios 
vandeniui (10000mm H2O), tačiau leidžia kūnui kvėpuoti – oro 
pralaidumas (3000g/m2/24h). Juosmens apimtis reguliuojama Velcro 
užsegimais. Šlaunų srityje yra specialios užtrauktuku atsegamos angos - 
geresniam oro pralaidumui užtikrinti. Klešnių apačioje apimtis 
reguliuojama užtrauktuku - mažesniam vėjo pralaidumui. Turi patogias 
kišenes. Gamintojas: Waitomo, Čekija.  

60,00 
 
30,00 
 
XXL-1 vnt. 

LH-VIBETRO 

 

Šiltos žieminės kelnės aukštu liemeniu. Medžiaga: 100% poliesterio, 
Oxford audinys. Pamušalas iš 100% poliesterio Tafetta medžiagos, 
storis 190T, užpildo gramatūra 130 g/m². Užtraukiamos užtrauktuku. Su 
šviesą atpindinčiomis juostomis, kurios užtikrina gerą matomumą 
tamsiuoju paros metu ar esant prastoms oro sąlygoms. Turi 4 kišenes: 2 
šonuose ir 2 ant klešnių. Turi specialias vietas įkišamiems antkeliams 
Medžiaga atitinka standartų EN471/EN20471 (gero matomumo apranga) 
ir EN340 (bendri reikalavimai) reikalavimus. Dydis: L.  Gamintojas: 
Lenkija. Išparduodamų prekių kiekis ribotas. 

50,00 
 
25,00 
 
L-1 vnt. 

SPTOGZ  

 

Šiltos žieminės kelnės. Sudėtis: 65% poliesterio, 35% medvilnės. Tankis 
280g/m2. Devynios kišenės, iš jų viena mobiliajam telefonui. Spalva: 
tamsi mėlyna su žalios spalvos detalėmis. Atitinka standarto EN340 
reikalavimus, turi CE ženklą. Dydis: 3XL. Gamintojas: Lenkija. 
Išparduodamų prekių kiekis ribotas. 

23,00 
 
11,50 
 
XXXL-1 vnt. 

BOSS (05021) 

 

Darbo kelnės. Medžiaga: 60% medvilnė, 40% poliesteris, gramatūra 
340±10g/m2. Traukiasi 2 – 3%. Išskirtinai tvirtos ir ilgaamžiškos, 
atsparios trinčiai, mechaniniam poveikiui. Nevaržo judesių, suteikia 
aukščiausio lygio komfortą. Turi dvi šonines, dvi kabančias įrankių 
kišenes ir vietas įkišamiems antkeliams. Su specialiomis kilpelėmis 
diržui. Su Cordura sutvirtinimais kelių srityje. Turi CE ženklą. Spalva: 
juoda. Gamintojas: SARA, Lenkija. Išparduodamų prekių kiekis ribotas. 

83,00 
 
41,50 
 
54-1 vnt. 



 

UAB DSP Plius 

Kalvarijų g. 124, 
LT-08211 Vilnius 

info@dspplius.lt 

A.s. LT38 7044 0600 0800 2108 

AB SEB bankas 
A.s. LT32 7290 0000 1446 7967 

AB Citadele bankas 

Tel.: +370 652 97727 

Įmonės kodas 300636318 
PVM mok. kodas LT100002973315 

www.darbosaugospriemones.lt 

 

______________________________________________________________________________________________ 
   

 

BOSS (05011) 

 

Darbo bridžai. Medžiaga: 60% medvilnė, 40% poliesteris, gramatūra 
340± 10g/m2. Traukiasi 2 - 3%. Išskirtinai tvirti ir ilgaamžiški, atsparūs 
trinčiai, mechaniniam poveikiui. Nevaržo judesių, suteikia aukščiausio 
lygio komfortą. Turi Dvi šonines, dvi kabančias įrankių kišenes ir vietas 
įkišamiems antkeliams. Su specialiomis kilpelėmis diržui. Su Cordura 
sutvirtinimais kelių srityje. Turi CE ženklą. Spalva: juoda. Gamintojas: 
SARA, Lenkija. Išparduodamų prekių kiekis ribotas. 
 

81,00 
 
40,50 
50d.-1vnt. 

LIDER (05013) 

 

Darbo bridžai. Medžiaga: 65% poliesterio, 35% medvilnės, gramatūra 
240±5g/m2. Traukiasi 2 – 3%. Pasižymi išskirtiniu dizainu, lengvumu, 
patogumu ir atsparumu nutrynimui, ilgaamžiškumu. Dvi šoninės, talpios 
įrankių kišenės ant abiejų šlaunų, dvi galinės kišenės. Liemens šone 
užtraukiami užtrauktuku ir užsegami saga. Turi specialias kilpeles diržui 
ir vietas antkeliams. Su specialiais tamsesnės spalvos Cordura® 
medžiagos sutvirtinimais labiausiai dylančiose vietose. Šoninės kišenės 
papildomai sutvirtintos ties kraštais, kad būtų patvaresnės. Galima 
skalbti 60° temperatūroje. Turi CE ženklą. Spalva: smėlio su juodomis 
detalėmis. Gamintojas: SARA, Lenkija.  Išparduodamų prekių kiekis 
ribotas. 

87,00 
 
43,50 
48-1 vnt. 

PRESTIGE (05012) 

 

Darbo bridžai. Medžiaga: 50% medvilnės, 50%, poliamido 240±10g/m². 
Traukiasi 2 – 3%. Pasižymi išskirtiniu dizainu, apsaugos lygiu, patogumu 
ir atsparumu nutrynimui, ilgaamžiškumu. Viena šoninė, talpi įrankių 
kišenė ant kairės šlaunies, dvi galinės kišenės. Užtraukiami užtrauktuku 
ir užsegami saga. Turi specialias kilpeles diržui ir vietas antkeliams. Su 
specialiais tamsesnės spalvos Cordura® medžiagos sutvirtinimais 
labiausiai dylančiose vietose. Šoninės kišenės papildomai sutvirtintos 
ties kraštais, kad būtų patvaresnės. Su šviesą atspindinčiomis 
detalėmis. Galima skalbti 60° temperatūroje. Turi CE ženklą. Spalva: 
tamsiai pilka su juodomis detalėmis. Gamintojas: SARA, Lenkija. 
Išparduodamų prekių kiekis ribotas. 

93,00 
 
46,50 
 
 
50d.-1 vnt. 

3913 Snickers 

 

Darbo bridžai. Sudėtis: itin patvarus Rip-Stop audinys - 65% poliesterio, 
35% medvilnės. Gramatūra: 250g/m2. 100% Cordura®-Polyamide 
pluošto sutvirtinimai. Bridžai tinkamiausi esant šiltam orui, dirbant šiltose 
patalpose - jie apsaugo kelius ir užtikrina kūno vėdinimą. Specialaus 
audinio Twisted LegTM ir Snickers Workwear GussetTMdizainas 
suteikia maksimalų komfortą, patogumą, dirbant nevaržomi judesiai. 
Tvirtas audinys garantuoja rūbo ilgaamžiškumą. Daug patogių kišenių 
įrankiams, mobiliajam telefonui, rašikliams. Bridžai maksimaliai 
funkcionalūs. Spalva: juoda. Dydis: 48. Gamintojas: Snickers, Švedija. 
Išparduodamų prekių kiekis ribotas. 

100,00 
 
50,00 
 
48-1 vnt. 

0212 

 

Darbo bridžai su įrankių kišenėmis. Medžiaga: 77% poliesteris, 23% 
medvilnė, gramatūra 230 g/m². Su Cordura® sutvirtinimais labiausiai 
dylančiose vietose (keliai, kišenių detalės ir tarpukojo sritis). Tarpukojis 
pasiūtas specialiu būdu, iš vienos medžiagos detalės ir papildomai 
sutvirtintas, todėl neplyšta ir nenusidėvi. Užtikrina maksimalią ventiliaciją 
ir idealią apsaugą. Paižymi lengvumu ir savybe sugerti drėgmę bei ją 
greitai išgarinti dėl specialios 37.5™ technologijos. Ergonomiškai 
išformuota kelių sritis laisvesniam ir patogesniam judėjimui. Ties keliasi 
turi KneeGuard Pro sistemą, kurios dėka įkišami antkeliai išlieka toje 
pačioje pozicijoje, neslidinėja ir neslankioja. Bridžai užtraukaimi 
užtrauktuku ir užsegami saga, turi kilpeles diržui. Dvi šoninės kišenės, 
dvi kabančios kišenės su užtrauktukais, kišenė liniuotei. Atitinka 

104,00 
 
52,00 
 
52d.-2 vnt. 
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standartų EN ISO 13688:2013 (bendrieji reikalavimai apsauginei 
aprangai), EN 14404:2010 Tipas 2, Lygis 1 (darbas su antkeliais) 
reikalavimus, turi CE ženklą. Spalva: mėlyna. Gamintojas: Snickers, 
Švedija.  

S889 

 

Darbo šortai. Sudėtis: 65% poliesterio, 35% medvilnės. Gramatūra: 
245g/ m 2 .. Elastingas juosmuo nevaržo judesių. Daug patogių kišenių. 
Dvigubos siūlės užtikrina patvarumą. Spalvos: tamsiai mėlyna. 
Gamintojas: Portwest, Arija. Sandėliuojame nedideliais kiekiais. 

19,00 
 
Tamsiai 
mėlyna 
9,50 
 
L-1 vnt. 
 

PADDOK (91111) 

 

Itališki darbo šortai. Sudėtis: 98% medvilnė ir 2% elastano, gramatūra 
200 g/m2. Šortai itin tamprūs, kadangi medžiaga apdirbama specialiu 
DCS® technologijos būdu, ko pasekoje nesuvaržoma judesių laisvė ir 
pasiekiamas maksimalus komfortas. Medžiaga leidžia laisvai cirkuliuoti 
orui ir reaguoja į aplinką (esant vėsesniam orui - šildo, esant 
karštesniam orui - vėsina). Audinys dažomas pasitelkiant specialias 
dažymo technologijas, leidžiančias audiniui suteikti unikalius, sodrius 
atspalvius. Šortai turi dvi šonines kišenes ir po kišenę su atvartu ant 
kiekvienos klešnės. Su kilpelėmis diržui įverti, „D" formos žiedu, 
užtraukiami užtrauktuku, apačioje papildomai sutvirtintu metaline 
spaude, kuri padidina šortų ilgaamžiškumą. Puikiai tinka tiek darbui, tiek 
laisvalaikiui. Spalvos: oranžinė (tomato 91111/600), samanų (mastic 
91111/200), pilkšvai mėlyna (dust 91111/800), geltona (ocher 91111/700), 
žalia (moss 91111/500). Dydžiai: samanų – XL, pilkšvai mėlyna L - 
XXXL, geltona L, XL, žalia – L, oranžinė M. Atitinka standarto EN 340 
(bendri saugos reikalavimai) reikalavimus, turi CE ženklą. Gamintojas: 
DIKE, Italija (vienas iš nedaugelio produktų, kurie iš tikrųjų gaminami 
Italijoje, o ne pigesnės manufaktūros šalyse). Tik pagal užsakymą. 

77,00 
38,50 
  
Oranžinė  
M - 1vnt 
Pilkšvai 
mėlyna 
L – 1vnt 
XL – 1vnt 
XXL – 1vnt 
XXXL – 1vnt 
Geltona 
L – 1vnt 
XL – 1vnt 
Samanų  
XL – 1vnt 
Žalia 
L – 1 vnt 

FR37 

 

Antistatinis puskombinezonis. Sudėtis: 99% medvilnės ir 1% anglies 
pluošto. Gramatūra 330 g/m2. Puskombinezonis iš specialaus 
Bizflametm Plus audinio, kuris neleidžia plisti ugniai, ją slopina. Anglies 
pluoštas apsaugo nuo statinio krūvio. Trigubos siūlės. 1 užpakalinė 
kišenė su atvartu ir užsegama spaudėmis. Pridėtinė šoninė kišenė. 
Krūtinės kišenė. Žalvarinis užtrauktukas. Su elastinėmis petnešomis. 
Pilna krūtinės ir kojų apsauga. EN ISO 11612 A1 + A2 B1, C1, E3 & F1 
(apranga apsaugota nuo karščio ir liepsnos), EN ISO 11611 1 A1 + A2 
KLASĖ (apsauga nuo suvirinimo metu kylančio pavojaus), EN1149-5 
(apsauga nuo statinio krūvio).  Dydis: M. Turi CE ženklą. Gamintojas: 
Portwest, Airija. Išparduodamų prekių kiekis ribotas.  

60,00 
 
30,00 
 
M-1 vnt. 

PU LH-FMN-B 
 

 

Puskombinezonis. Sudėtis: 65% poliesterio, 35% medvilnės. Audinio 
tankis: 270g/m 2 . Daug 
patogių ir praktiškų kišenių. Klešnių apačia bei pagrindinės kišenės 
pastiprinti tvirtesniu audiniu, 
todėl šios vietos atsparesnės trinčiai, dilimui. Vieta antkeliams. Kelių 
sritis dekoruota šviesą 
atspindinčia juostele. Galimos spalvos: smėlinė su rudos spalvos 
detalėmis. Dydžiai: 52. 
Atitinka standarto EN340 reikalavimus bei Oeko Tex Standart 100 
standartą (patikrinta ir 
sertifikuota produkcija neturi nepalankaus, kenksmingo poveikio 

33,00 
 
16,50 
 
 
52d.-1 vnt. 
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vartotojams. Oeko-Teks 
standarte pateiktos griežtos leistinų kenksmingų medžiagų kiekių 
normos tekstilės produkcijai). 
Gamintojas: Lenkija.  

LESNIK (10324) 

 

Darbo puskombinezonis. Medžiaga: 65% poliesterio, 35% medvilnės, 
gramatūra 245±5g/m2. Traukiasi 2 – 3%. Komfortiškas, nevaržantis 
judesių laisvės. Itin ilgaamžiškas dėl specialių Kordura medžiagos 
sutvirtinimų labiausiai dylančiose srityse. Užtraukiamas užtrauktuku. Turi 
dvi šonines kišenes, vieną kišenę ant kairės šlaunies, vieną kišenę gale 
ir kišenę krūtinės srityje su skyriais. Reguliuojamos petnešos su 
plastikiniais užsegimais. Idealiai tinka dažasvydžiui, medžioklei ar 
žvejybai. Turi CE ženklą. Spalva: chaki su maskuojančiais raštais. 
Gamintojas: SARA, Lenkija. Išparduodamų prekių kiekis ribotas. 
 
 

34,00 
 
17,00 
 
M-1 vnt. 

S489 

 

Signalinis puskombinezonis. Signalinis puskombinezonis. Sudėtis: 100% 
poliesteris, 300D Oxford audinys, padengtas poliuretano danga, 
gramatūra: 190 g/m². Pamušalas: 100% poliesterio, gramatūra: 60 g/m². 
Dydis: L.  Gamintojas Portwest, Airija. Išparduodamų prekių kiekis 
ribotas. 

41,00 
 
20,50 
 
L-1 vnt. 

TX52 

 

Signalinis puskombinezonis. Sudėtis: 65% poliesteris, 35% medvilnė. 
Audinio tankis: 245 g/m2. Specialus itin ryškus modelis su šviesą 
atspindinčiomis juostomis aplink juosmenį ir klešnių apačioje. Patogiai 
reguliuojamo ilgio, komfortiškos petnešos. Elastingas juosmuo nugaroje 
suteikia judėjimo laisvę. Puskombinezonis dvispalvis: citrininės ir tamsiai 
mėlynos spalvos. Daug patogių kišenių, vieta įkišamiems antkeliams. 
Atitinka standarto EN471 reikalavimus (2 klasės). Dydis: XL. 
Gamintojas: Portwest, Airija. Išparduodamų prekių kiekis ribotas. 

57,00 
 
28,50 
 
 
XL-1 vnt. 

PU V  

 

Šiltas puskombinezonis iš blizgaus audinio su teflonu. Sudėtis: 60% 
medvilnės, 40% poliesterio (gramatūra 250 g/m2). Pamušalas: 100% 
poliesteris. Pašiltinimas: 100% poliesteris. Su labai aukštos kokybės 
Tex-Protector® apdaila, kurios dėka puskombinezonis yra nelaidus 
vandeniui, naftos produktams ir purvui. Dėl specialios viršutinės dangos 
puskombinezonį galima skalbti aukštoje temperatūroje. Daug patogių 
kišenių: 2 šoninės kišenės, 2 galinės kišenės, 1 kišenė krūtinės srityje, 1 
kišenė ant kairės klešnės. Klešnių apačioje yra užtrauktukai, 
patogesniam dėvėjimui. Spalva: juoda. Gamintojas: Vokietija. Dėmesio! 
Išparduodamų prekių kiekis ribotas! 

40,00 
 
20,00 
Juoda 
XXL-11 vnt. 

LH-BSW-B 

 

Šiltas puskombinezonis. Sudėtis: viršus - 100% poliesteris, padengtas 
PVC (gramatūra: 
340g/m 2 ); pamušalas - 100% 190T poliesteris; pašiltinimas - 100% 
poliesteris (gramatūra: 
80g/m 2 ). Aukštos kokybės, itin tvirtas audinys. Labiausiai dylančios 
vietos papildomai sutvirtintos 
Oksford 720D poliesteriu. Daug patogių ir itin funkcionalių kišenių. 
Reguliuojamo ilgio petnešos. 
Elastingas juosmuo, nevaržantis judesių. Specialios kišenės įkišamiems 
antkeliams. Su šviesą 

42,00 
 
21,00 
XXXL-1 vnt. 
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atspindinčiomis juostomis. Atitinka standarto EN 340 (apsauginiai 
drabužiai, bendri reikalavimai) 
reikalavimus. Turi CE ženklą. Spalva: pilka su raudonos spalvos 
detalėmis. Dydžiai: XXXL. 

S585 

 

Šiltas kombinezonas. Sudėtis: 100% poliesteris – 300D Oksfort Weave 
audinys, padengtas poliuretanu (gramatūra: 190g/m2). Pamušalas - 
100% poliesteris; (gramatūra: 60g/m2). Užpildas - 100% poliesteris 
(gramatūra: 170g/m2). Specialus audinys atsparus dėmėms, itin tvirtas, 
atsparus trinčiai ir įplėšimams. Iš išorės padengtas vandeniui ir dėmėms 
atspariu sluoksniu, kuris padeda išlaikyti drabužį švarų. Apsaugo nuo 
ekstremalaus šalčio iki -40oC. Užsegamas užtrauktuku, apsaugotu po 
atvartu su spaudėmis. Paaukštinta apykaklė. Nusegamas gobtuvas. 
Elastingas juosmuo nevaržo judesių, suteikia judėjimo laisvę. Daug 
patogių ir funkcionalių kišenių. Šviesą atspindinčios juostos ant rankovių 
ir klešnių. Klešnių apačioje yra užtrauktukai patogesniam dėvėjimui. 
Atitinka standartų EN 342 0.503M2.K/W(B), X, 3, 2 (drabužiai ir jų 
komplektai, apsaugantys nuo šalčio) ir EN 343 (3:1 klasė) (apsauga nuo 
lietaus) reikalavimus. Neprilygstama apsauga bet kokiu oru! 
Funkcionalumas, efektyvumas ir patogumas! Spalva: pilka/juoda. 
Dydžiai: S – 2XL. Gamintojas: Portwest, Airija.  

84,00 
 
42,00 
XXL-1 vnt. 

DK05 
 

 

Darbo kostiumas (švarkas + kelnės). Sudėtis: 100% medvilnė. 
„Džinsinės siūlės“. Švarke dvikišens krūtinės srityje, dvi liemens srityje, 
kišenė mobiliam telefonui. Švarkas užsisega užtrauktuku. Kelnėse yra 
dvi kišenės juosmens srityje, dvi kišenės užpakalinėje dalyje, viena 
įrankių kišenė užpakalinėje šlaunies dalyje. Sutvirtinti keliai. Spalvos: 
tamsi mėlyna (žalios šiuo metu neturime). 

37,00 
 
18,50 
 
60-62-1vnt 

DK02 

 

Darbo kostiumas (švarkas + puskombinezonis). Sudėtis: 100% 
medvilnė. Gramatūra: 315 g/m2.  Visos kišenės papildomai sutvirtintos 
sutankinta siūle. Švarke dvi kišenės krūtinės srityje, dvi liemens srityje ir 
viena ant rankovės. Švarkas užsegamas paslėptomis sagomis, kišenės - 
mažomis metalinėmis spaudėmis. Puskombinezonyje yra dvi kišenės 
juosmens srityje, dvi kišenės krūtinės srityje, dvi kišenės užpakalinėje 
dalyje, viena įrankių kišenė užpakalinėje šlaunies dalyje. Sutvirtinti keliai. 
Spalva: žalia. Išparduodamų prekių kiekis ribotas. 
 
 

37,00 
 
18,50 
 
50/176-1 vnt. 
50/188-2 vnt. 
62/176-2 vnt. 

MASTER DK 

 

Darbo kostiumas (puskombinezonis + švarkas). Sudėtis: 65% 
poliesteris, 35% medvilnė. Švarke dvi kišenės krūtinės srityje. 
Puskombinezonyje yra dvi kišenės juosmens srityje, trys kišenės 
krūtinės srityje ir viena įrankių kišenė užpakalinėje šlaunies dalyje. 
Gamintojas: Lenkija. Dėmesio! Išparduodamų prekių kiekis ribotas! 

18,00 
9,00 
 
MĖLYNI 
56/170-1 vnt. 
60/176-6 vnt. 
64/176-5 vnt. 
52/194-1 vnt. 
ŽALI 
96/182-3 vnt. 
128/182-6 
vnt. 
96/188- vnt. 
128/188-4  



 

UAB DSP Plius 

Kalvarijų g. 124, 
LT-08211 Vilnius 

info@dspplius.lt 

A.s. LT38 7044 0600 0800 2108 

AB SEB bankas 
A.s. LT32 7290 0000 1446 7967 

AB Citadele bankas 

Tel.: +370 652 97727 

Įmonės kodas 300636318 
PVM mok. kodas LT100002973315 

www.darbosaugospriemones.lt 

 

______________________________________________________________________________________________ 
   

 

TOP (92133) 

 

Itališkos kokybės trikotažiniai marškinėliai. Sudėtis: 100% medvilnė, 
gramatūra 160 g/m2. Marškinėliai yra tamprūs, todėl nevaržo judėjimo 
laisvės. Leidžia laisvai cirkuliuoti orui ir reaguoja į aplinką (esant 
vėsesniam orui - šildo, esant karštesniam orui - vėsina). Audinys 
dažomas pasitelkiant specialias dažymo technologijas, leidžiančias 
audiniui suteikti unikalius, sodrius atspalvius. Marškinėliai su užrašu „Do 
it with passion or not at all" (liet. „viską daryk su aistra arba nedaryk 
apskritai) ir „DIKE" logotipu. Puikiai tinka tiek darbui, tiek laisvalaikiui. 
Atitinka standarto EN 340 (bendri saugos reikalavimai) reikalavimus, turi 
CE ženklą. Gamintojas: DIKE, Italija (vienas iš nedaugelio produktų, 
kurie iš tikrųjų gaminami Italijoje, o ne pigesnės manufaktūros šalyse). 
Dėmesio! Išparduodamų prekių kiekis ribotas!  
 

30,00 
 
15,00 
 
XXL-2.vnt. 
 

TIP (92137) 

 

Itališkos kokybės trikotažiniai marškinėliai. Sudėtis: 100% medvilnė, 
gramatūra 200 g/m2. Marškinėliai yra tamprūs, todėl nevaržo judėjimo 
laisvės. Leidžia laisvai cirkuliuoti orui ir reaguoja į aplinką (esant 
vėsesniam orui – šildo, esant karštesniam orui – vėsina). Audinys 
dažomas pasitelkiant specialias dažymo technologijas, leidžiančias 
audiniui suteikti unikalius, sodrius atspalvius. Marškinėliai su 
DIKE“ logotipu. Puikiai tinka tiek darbui, tiek laisvalaikiui.  Atitinka 
standarto UNI EN ISO 13688 2013 (bendri saugos reikalavimai) 
reikalavimus, turi CE ženklą. Gamintojas: DIKE, Italija (vienas iš 
nedaugelio produktų, kurie iš tikrųjų gaminami Italijoje, o ne pigesnės 
manufaktūros šalyse). Dėmesio! Išparduodamų prekių kiekis ribotas! 

35,00 
 
17,50 
 
M-1 vnt. 

TIDY (92131) 

 

Itališkos kokybės trikotažiniai marškinėliai. Sudėtis: 100% medvilnė, 
gramatūra 160 g/m2. Marškinėliai yra tamprūs, todėl nevaržo judėjimo 
laisvės. Leidžia laisvai cirkuliuoti orui ir reaguoja į aplinką (esant 
vėsesniam orui - šildo, esant karštesniam orui - vėsina). Audinys 
dažomas pasitelkiant specialias dažymo technologijas, leidžiančias 
audiniui suteikti unikalius, sodrius atspalvius. Marškinėliai su firminiu 
„DIKE" logotipu. Puikiai tinka tiek darbui, tiek laisvalaikiui. Spalvos: 
geltona (ocher 92131/700), žalia (moss 92131/500). Atitinka standarto 
EN 340 (bendri saugos reikalavimai) reikalavimus, turi CE ženklą. 
Gamintojas: DIKE, Italija (vienas iš nedaugelio produktų, kurie iš tikrųjų 
gaminami Italijoje, o ne pigesnės manufaktūros šalyse). Dėmesio, 
išparduodamų prekių kiekis ribotas.  

30,00 
 
15,00 
 
Žalia 
XL-1 vnt. 
Geltona 
XXL-1 vnt. 
M-1 vnt. 
 

POISE (92121) 

 

Itališkos kokybės polo marškinėliai. Sudėtis: 100% medvilnė, gramatūra 
160 g/m2. Marškinėliai yra tamprūs, todėl nevaržo judėjimo laisvės. 
Leidžia laisvai cirkuliuoti orui ir reaguoja į aplinką (esant vėsesniam orui 
- šildo, esant karštesniam orui - vėsina). Audinys dažomas pasitelkiant 
specialias dažymo technologijas, leidžiančias audiniui suteikti unikalius, 
sodrius atspalvius. Marškinėliai su „DIKE" logotipu kairėje krūtinės 
pusėje. Šonuose marškinėliai turi skeltukus, kurie užtikrina judėjimo 
laisvę. Su pastatoma apykakle ir dviejomis plastikinėmis sagutėmis. 
Puikiai tinka tiek darbui, tiek laisvalaikiui. Spalvos: pilkšvai mėlyna (dust 
92121/800), geltona (ocher 92121/700). Atitinka standarto EN 340 
(bendri saugos reikalavimai) reikalavimus, turi CE ženklą. Gamintojas: 
DIKE, Italija (vienas iš nedaugelio produktų, kurie iš tikrųjų gaminami 
Italijoje, o ne pigesnės manufaktūros šalyse). Dėmesio, išparduodamų 
prekių kiekis ribotas. 
 
 

43,00 
 
21,50 
 
Pilkšvai 
mėlyna 
L-2 vnt. 
Geltona 
XXL-2 vnt. 
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MM 2 

 

Megztinis. Sudėtis: 50% vilna, 50% akrilas. Įvairių modelių, raštų ir 
spalvų, gali būti su antpečiais, sutvirtintomis rankovėmis ir pan. Dydis: 
54 (176). 

45,00 
 
22,50 
 
1 

Folk (94213) 

 

 

Itališkos kokybės džemperis darbui ir laisvalaikiui. Medžiaga: 100% 
medvilnė, gramatūra 350 g/m2. Itin komfortiškas, stilingas ir nevaržantis 
judesių laisvės. Audinys dažomas pasitelkiant specialias dažymo 
technologijas, leidžiančias audiniui suteikti unikalius, sodrius atspalvius. 
Užsegamas sagomis, turi dvi šonines kišenes, vieną kišenę ant kairės 
rankovės ir elastingus rankogalius bei liemenį. Atitinka standarto UNI EN 
ISO 13688 2013 (pagrindiniai reikalavimai apsauginei aprangai) 
reikalavimus, turi CE ženklą. Gamintojas: DIKE, Italija (vienas iš 
nedaugelio produktų, kurie iš tikrųjų gaminami Italijoje, o ne pigesnės 
manufaktūros šalyse). Dėmesio! Išparduodamų prekių kiekis ribotas! 
 
 
 
 

65,00 
 
32,50 
 
Geltoni 
S-1 vnt. 
L-1 vnt. 
Oranžiniai 
XXL-1 vnt. 

Iceberg (95115) 

 

Itališkos kokybės striukė nuo lietaus su membrana darbui ir laisvalaikiui. 
Medžiaga: 100% poliesteris, gramatūra 216 g/m2. Išgarina drėgmę iš 
vidaus, sulaiko šilumą, nepraleidžia vandens ir drėgmės iš išorės, 
kvėpuoja. Itin komfortiška, stilinga ir nevaržanti judesių laisvės. Vandens 
laidumo rodiklis: 10000 MM. Turi reguliuojamos apimties gobtuvą ir 
specialų snapelį, papildomai apsaugantį nuo kritulių ar saulės šviesos. 
Užtraukiamas užtrauktuku, rankogalių apimtis reguliuojama Velcro 
užsegimų pagalba. Turi dvi šonines kišenes su užtrauktukais ir vieną 
kišenę ant kairės rankovės. Audinys dažomas pasitelkiant specialias 
dažymo technologijas, leidžiančias audiniui suteikti unikalius, sodrius 
atspalvius. Atitinka standartų UNI EN ISO 13688 2013 (pagrindiniai 
reikalavimai apsauginei aprangai), UNI EN 343:2008 (apsauginė 
apranga, apsauga nuo lietaus) reikalavimus, turi CE ženklą. Dydžiai: XS 
- XXXL. Spalvos: geltona (ocher, 700), pilkšvai mėlyna (dust, 800). 
Gamintojas: DIKE, Italija (vienas iš nedaugelio produktų, kurie iš tikrųjų 
gaminami Italijoje, o ne pigesnės manufaktūros šalyse). Dėmesio, 
išparduodamų prekių kiekis ribotas. 

159,00 
 
79,50 
 
Geltona 
L-1vnt. 
Pilkšvai 
mėlyna 
XL- 1vnt. 

ST5350 

 

Moteriška dirbtinės odos striukė, atspari vandeniui. Medžiaga: 100% 
poliuretanas (atrodantis kaip oda). Stilingas, modernus dizainas. Puikiai 
sulaiko šilumą, apsaugo nuo vėjo. Apykaklė su atvartais ir spaudėmis 
sukuria šiuolaikišką miesto įvaizdį. Užtraukiama metaliniu užtrauktuku, 
turi 2 šonines kišenes, taip pat užtraukiamas metaliniais užtrauktukais. 
Visi užtrauktukai sudėtyje neturi nikelio, todėl striukę galima dėvėti ir 
alergiškiems žmonėms. Striukę lengva prižiūrėti. Galima skalbti 40°C 
temperatūroje. Spalvos: juoda.  Dydžiai: M. Gamintojas: Stedman, 
Vokietija. Tik pagal užsakymą. 

    

55,00 
 
27,00 
M-1 vnt. 
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LH-Muralto 
 

 

Softshell audinio plona striukė. Sudėtis: 96% poliesteris, 4% Spandex 
audinys. Gramatūra:270g/m2. Pamušalas – tinklelis (gramatūra: 
80g/m2). SOFTSHELL audinys itin aukštos kokybės – nepralaidus vėjui, 
taip pat vandeniui/drėgmei (nepralaidumas iki 6000mm H2O), tačiau 
nesudaro barjero oro cirkuliacijai (oro pralaidumas 3000g/m2/24h). 
Minkštas ir lankstus audinys. Nusegamas galvos gobtuvas ir apykaklės 
vidinė pusė su švelniu flisu. Pagrindinis užtrauktukas ir kišenių 
užtrauktukai nepraleidžia vandens. Striukėje daug patogių kišenių. 
Rankogalių apimtis reguliuojama Velcro užsegimu, todėl galima idealiai 
prisitaikyti pagal riešo apimtį ir taip apsisaugoti nuo vėjo ar vandens 
patekimo. Atitinka standarto EN340 reikalavimus, turi CE ženklą, 
priskiriama I apsaugos kategorijai. Spalva: royal mėlyna su juodos 
spalvos detalėmis. Dydžiai: XXL. Gamintojas: Lenkija. 

57,00 
 
28,50 
 
XXL-1 vnt. 

MARS (20024) 

 

Softshell striukė su gobtuvu ir pašiltinimu. Elegantiškos, modernaus 
dizaino. Medžiaga: 94% poliesteris, 6% elastanas, su kvėpuojančiu PU 
(poliuretano) padengimu. Užpildas ir pamušalas - 100% poliesteris. 
Laidumo orui rodiklis 800 g/m²/24h, atsparumo vandeniui rodiklis 5,000 
mm. Dvigubo sluoksnio membrana puikiai išgarina drėgmę ir sulaiko 
šilumą viduje, tačiau nepraleidžia vėjo, drėgmės ir vandens iš išorės, 
siūlės užlietos iš vidaus. Striukė itin tvirta ir atspari trinčiai bei purvui. 
Sutvirtintos labiausiai dylančios vietos ties pečiais ir alkūnėmis. Turi 
nusegamą gobtuvą su reguliuojama apimtimi. Paaukštinta pastatoma 
apykaklė papildomai apsaugo nuo lietaus ir vėjo. Priekyje užtraukiama 
YKK® užtrauktuku, paslėptu po atvartu. Nugaroje turi mėlynas šviesą 
atspindinčias juosteles. Rombinis Taffeta pamušalo įsiuvimas užtikrina jo 
ilgaamžiškumą ir formos palaikymą. Rankogalių apimtis galima reguliuoti 
Velcro užsegimo pagalba. Turi daug funkcionalių kišenių: 1 kišenė su 
užtrauktuku krūtinės srityje, 2 šoninės kišenės, 1 vidinė kišenė 
mobiliajam telefonui, 1 didelė tinklinė kišenė viduje. Spalva: juoda su 
mėlynomis detalėmis. Gamintojas: Elysee, Vokietija.  

60,00 
 
30,00 
 
XXL-2 vnt. 
XXXL-1 vnt. 
 

REAL WOMEN 

 

Šilta moteriška įliemenuota striukė su paslėptu kapišonu. Sudėtis: išorė 
–100% vandeniui ir vėjui atsparus poliesteris su taslanu, kvėpuojantis 
audinys; vidus – 100% poliesteris su Taffeta. Apykaklė pašiltinta fliso 
audiniu. Dvi išorinės kišenės (užtrauktukai paslėpti audiniu, 1 vidinė 
Kišenė – mobiliam telefonui. Spalvos: juoda. Dydžiai: M.  

45,00 
 
22,50 
 
M-1 vnt. 
 

S571 

 

Moteriškia šilta striukė. Sudėtis: išorė – 100% poliesteris, dengtas PVC; 
pamušalas – 100% poliesteris (gramatūra 60g/m 2 ); pašiltinimas – 
išsegamas fliso džemperis. Užsegama užtrauktuku, apsaugotu po 
atvartu. Rankogalių apimtis reguliuojama Velcro užsegimais. Striukė 
su gobtuvu. Įlieminta. Dvi šoninės kišenės. Vidinį džemperį galima dėvėti 
ir atskirai. Itin praktiška striukė, lengvai dėvėti visais sezonais. Striukė 
dvispalvė: tamsi mėlyna su alyvinės spalvos džemperiu. Dydžiai: XXL. 
Atitinka standarto EN 343 (3:1 klasė) (apsauga nuo lietaus) 
reikalavimus. Gamintojas: Portwest, Airija. Tik pagal užsakymą. 

50,00 
 
25,00 
 
XXL-1 vnt. 

VA3 

 

Vatinukas iš blizgaus audinio. Sudėtis: 35% medvilnės, 65% poliesterio. 
Audinio gramatūra: 250g/m 2 . Drabužis atsparus dėvėjimuisi, atstumia 
vandenį, nesitraukia. Užsagstomas sagomis. 
Virvele sutraukiama juosmens sritis. 4 išorinės kišenės, 1 vidinė. 
Rankogalių apimtis reguliuojama elastinga juosta. Šiltas nusegamas 
galvos gobtuvas, priekyje užsegamas Velcro užsegimu. Spalvos: tamsi 
mėlyna. Dydžiai: M. Sandėliuojame. 

27,00 
 
13,50 
 
M-1 vnt. 
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ST5320 

 

Šilta moteriška striukė, atspari vandeniui. Medžiaga: 100% poliesteris, 
užpildyta itin storu ir šiltu poliesterio sluoksniu. Puikiai sulaiko šilumą, turi 
pastatomą apykaklę, kuri papildomai apsaugo nuo vėjo. Turi šiltą 
gobtuvą, kurį galima nusegti. Užtraukiama užtrauktuku, turi 2 šonines 
kišenes, užsegamas spaudėmis ir 2 šonines kišenes, užtraukiamas 
užtrauktukais. Spalvos: mėlyna.  Dydžiai: L. Gamintojas: Stedman, 
Vokietija. Tik pagal užsakymą. 
 

64,00 
 
32,00 
L-1 vnt. 
 

LEXINGTON (39329) 

 

Trumpa žieminė striukė be gobtuvo. Medžiaga: 65% poliesterio, 35% 
medvilnės, gramatūra 250±5g/m2. Traukiasi 2 – 3%. Pamušalo 
gramatūra: 170 g/m2. Komfortiška, nevaržanti judesių laisvės. Itin 
ilgaamžiška dėl specialių Kordura medžiagos sutvirtinimų labiausiai 
dylančiose srityse. Fluorescencinės detalės užtikrina geresnį 
matomumą. Turi dvi šonines kišenes ir dvi kišenes krūtinės srityje su 
smulkesniais skyriais rašikliams ir mobiliajam telefonui susidėti. Taip pat 
turi užtrauktuku užtraukiamą kišenę ant kairės rankovės. Užtraukiama 
po atvartu paslėptu užtrauktuku. Šoninės kišenės papildomai sutvirtintos 
ties kraštais, kad būtų patvaresnės. Elastingi rankogaliai optimaliam 
prigludimui. Su paaukštinta apykakle, kuri papildomai apsaugo nuo vėjo. 
Turi CE ženklą. Spalva: juoda su oranžinėmis detalėmis. Dydis: M. 
Gamintojas: Elevate. Dėmesio: išparduodamų prekių kiekis ribotas! 

116,00 
 
58,00 
 
M-1 vnt. 

TRAUN (20062) 

 

Vėjui ir vandeniui atspari striukė „trys viename“ su reguliuojamu gobtuvu, 
kurį galima nusegti. Išorinis sluoksnis pagamintas iš kvėpuojančio 
poliuretano sluoksnio, pamušalas iš 100% poliesterio. Viduje turi juodos 
spalvos išsegamą flisinį džemperį iš 100% poliesterio, atsparų 
pūkavimuisi – džemperis turi dvi šonines kišenes išorėje ir viduje, jo 
liemens apimtis reguliuojama sutraukiamos ir fiksuojamos gumelės 
pagalba, džemperis užtraukiamas užtrauktuku. Atsparumo vandeniui 
rodiklis: 3.000mm, pralaidumo orui rodiklis: 3.000g/m²/24h. Siūlės 
užklijuotos iš vidaus. Užtraukiama su paslėptu dvipusiu užtrauktuku. 
Paaukštinta apykaklė papildomai apsaugo nuo šalčio ir vėjo. 
Ergonomiškai išformuotos rankovės judėjimo laisvei bei patogumui. Ant 
kišenių ir rankovių turi šviesą atspindinčių detalių, kurios užtikrina gerą 
matomumą tamsiuoju paros metu ar esant prastoms oro sąlygoms. Turi 
2 šonines kišenes ir  1 kišenę krūtinės srityje – visos kišenės su 
užtrauktukais. Spalva: rugiagėlių mėlyna su juodomis detalėmis 
(užsakymo kodas 20062). Dydžiai: S – 3XL. Gamintojas: Feldtmann, 
Vokietija. Tik pagal užsakymą. 

70,00 
 
35,00 
 
 
L – vnt. 

PRJ/BREZ 

 

Brezentinė prijuostė. Sudėtis: brezentas. Dydis: 75cm x 115cm. 
Užrišama nugaroje, juosmens srityje. Su kišenėmis. Apsauga nuo 
minimalios rizikos. Sandėliuojame. Prekių kiekis ribotas. 
 
 
 

8,40 
 
4,20 
 
25vnt. 

ANTR/BRE 

 

Brezentiniai antrankoviai. 
 
Pateikta kaina galioja 1 porai.  

5,50 
 
2,75 
 
10 porų 
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MODUL-R HALF 
VISOR 

 

3M™ Modul-R Half Visor pusę veido dengiantis antveidis. Half-Visor 
Polikarbonato antveidis su reguliuojama ventiliavimo sistema (dvi 
padėtys – uždaryta ir atidaryta). Labai paprasta dirželio tvirtinimo 
sistema. Užtikrinama viso veido apsauga nuo skysčių, pvz., dažų, 
cheminių medžiagų, taip pat nuo dulkių (mechaninių darbų metu) ir 
dalelių poveikio, esant labai žemai temperatūrai. Išparduodamų prekių 
kiekis ribotas. 

10,50 
 
5,25 
 
7 vnt. 

DELTA FUECO 

 

Akiniai prie šalmo. Išparduodamų prekių kiekis ribotas. 7,00 
 
3,50 
 
1 vnt. 

DVD 

 

Dvisluoksnė daugkartinė veido kaukė. Audinys – 100% medvilnė, gramatūra 160 g/m2. Su 
elastiniais dirželiais iš abiejų pusių. Puikiai tinka valymo darbams, kitiems dulkėtiems 
darbams. Nuo virusų neapsaugo. Baltos spalvos. Galima išskalbti ir naudoti toliau. 
Gamintojas: Lenkija. Parduodame po 1 vnt. 

 

2,00 
 
0,50 
 
Tik tol kol bus 
sandėlyje 
 
 

DVD2 

 

Dvisluoksnė daugkartinė veido kaukė. Audinys – toks kokį gauname rinkoje šiuo metu, 
100% medvilnė arba 50/50 medvilnė/PES ir pan., gramatūra 160-200 g/m2. Su elastiniais 
dirželiais iš abiejų pusių, gumelės skirtingos, ką gauname iš tiekėjų. Puikiai tinka valymo 
darbams, kitiems dulkėtiems darbams. Nuo virusų neapsaugo. Skirtingos spalvos. Galima 
išskalbti ir naudoti toliau. Gamintojas: Lietuva. Parduodame po 1 vnt. 

 

 

2,00 
 
0,30 
 
Tik tol kol bus 
sandėlyje 

VPS 

 
 
 
 

 

Veido plastikinis skydelis. Su elastine guma, kuri nespaudžia galvos ir patogiai priglunda. 
Patogu dėvėti kartu su respiratoriumi, asmeniniais akiniais, po šalmu. Ties kakta turi 
paminkštintą porolono detalę papildomam komfortui. Nerasoja - patys išbandėme. 
Išformuotas taip, kad dengtųsi tiek šonai, tiek priekis. Plastiko storis 0,7 mm. Skydelio dydis 
24x24 cm. Plastikas sertifikuotas, turime sertifikatus. Gamintojas: Lietuva. DSP Plius 
kūrėjas. 
*Galime už papildomą mokestį priklijuoti Lietuvos vėliavėlę, arba įmonės logo, žmogaus 
vardą ir pan. Skydelis parduodamas be jokių atributikos ženklų, 

   
 
  
Turime Vartotojų teisių ir SAM iššaiškinimą, kad šiek tiek supaprastintos TIK Karantino metu 
įvairių apsauginių priemonių tiekimo sąlygos, dėl prekių trūkumo rinkoje, mes 
nedeklaruojame, kad tai apsauginis skydelis, kiekvienas pasilieka teisę pasirinkti ir 
pasigaminti patys, kad apsaugotų savo darbuotojus pagal poreikius. 

9,00 
 
4,00 
 
 
 
 
 

 


