
Strapabíró munkaruházat
és higiénikus fejőruházat 
Minőségi ruhák bárkinek, bárhova
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DeLaval munkaruházat
A tejtermelők sokat várnak a 
munkaruházatuktól. Viselőjük 
ki van téve az időjárásnak, a 
könnyűtől egészen a kemény fizikai 
munkáig terjedő feladatokat lát el a 
legkülönbözőbb testhelyzetekben. 
A DeLaval ruházatok új választéka 
kiválóan megfelel ezeknek a 
követelményeknek

Védelem és kényelem kompromisszumok nélkül
A ruházat, melyet munkavégzéshez terveztek, strapabíró és 
kényelmes anyagból készül. A DeLaval ruházat rugalmasságot 
biztosít a szabad mozgáshoz, védelmet a szennyeződések és 
a nedvesség ellen, valamint tartósságot a hosszú élettartam 
érdekében.
A DeLaval felső ruházatot CORDURA® szövet erősíti ott, ahol 
a legnagyobb szükség van rá: a bokánál, a könyöknél és a 
zsebeknél. Tartósan rugalmas anyag, mely lehetővé teszi a szabad 
hajolást és nyújtózkodást.
A fényvisszaverő elemek biztosítják a láthatóságot a sötétben.
Mivel a munka velejárója a szennyeződés, a felsőruházatokhoz 
használt anyag vízálló és foltmentes. Egyszerűen törölje le, és 
folytassa a munkát.

A jó megjelenés sosem árt
Természetesen az istálló nem divatbemutató, de ha a csapat 
hozzáértőnek néz ki és úgy is érzi magát, akkor az elvégzendő 
munkával is könnyebben tud azonosulni. A teheneket ugyan nem 
érdekli a legújabb divat, mégis célszerű több éven át használható 
munkaruházatot választani.
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Elnyűhetetlen munkaruházat 
A funkcionalitás, a minőség és a design jelentik a fő 
szempontokat a DeLaval munkaruházat kialakításánál. 
A zsebek megfelelő méretűek és kényelmesen 
hozzáférhetők. A kiváló minőségű, rendkívül strapabíró 
anyag nemcsak maximális kényelmet nyújt, de kifejezetten 
tetszetős is. A nagy igénybevételre tervezett DeLaval 
munkaruházat kifejezetten tejtermelők számára készült, a 
tejtermelésben szerzett sokéves tapasztalatainkat alapul 
véve. A DeLaval munkaruházat viselésekor érezhető a 
különbség!

A minőség ennél többről is 
szól. Ha a részletekre való 
odafigyelésről van szó, 
akkor az olyan apróságok is 
számítanak, mint a rugalmas 
öv és gallér, a vállbetétek és 
a mandzsetták. Ergonomikus 
vonalak a könnyed mozgás 
érdekében.
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Elnyűhetetlen munkaruházat 

DeLaval hagyományos overál
Az overál viselhető önmagában, vagy más 
ruházat felett is. Melegen és tisztán tart, nincs 
rajta nyílás, ahol bejuthatna a szennyeződés 
vagy a hideg. A hosszú élettartamú overálon 
térdzsebek nyújtanak extra kényelmet, 
a CORDURA® erősítések pedig minden 
szükséges helyen növelik az anyag 
tartósságát. A hátul található rugalmas rész 
biztosítja a könnyű mozgást, a sok zseb pedig 
lehetőséget ad, hogy magunknál tartsuk, 
amire szükségünk van.

• Vízálló és foltmentes
• CORDURA® térdzsebek
• Könnyű hozzáférés az overál alatt viselt
ruhák zsebeihez
• Rugalmas rész a hátoldalon
• 3M fényvisszaverők elöl és hátul
• Állítható dupla ujjak a fokozott védelem
érdekében
• Napóleon zseb cipzáras takarás alatt

Anyag: 65% pamut / 35% poliészter 
Szín: kék és fekete
Modell: uniszex

Méret Cikkszám
XS/46 88576401  
S/48 88576402  
M/50 88576403  
L/52 88576404  
XL/54 88576405  
XXL/56 88576406 
3XL/58 89104301
4XL/60 89104302

DeLaval könnyű overál
Az overál hordható önmagában, vagy más 
ruházat felett a fokozott védelem és a jobb 
higiénia érdekében. Két cipzárral rendelkezik, 
lábszárától a nyakig. Ez megkönnyíti a fel- és 
levételét, mivel elég kicipzárazni és kilépni 
belőle – még csak a cipőt sem kell levenni. A 
hátul található rugalmas rész könnyű mozgást 
tesz lehetővé, a dupla ujjak pedig szárazon és 
kényelemben tartanak.

• Elől két cipzárral záródik, az aljától a nyakig
• Állítható dupla ujjak a fokozott védelem
érdekében
• Vízálló és foltmentes
• Hátul elasztikus rész
• Könnyű hozzáférés az overál alatt viselt
ruhák zsebeihez
• 3M fényvisszaverők elől és hátul
• Napóleon zseb cipzáras takarás alatt

Anyag: 65% pamut / 35% poliészter 
Szín: kék és fekete
Modell: uniszex

Méret Cikkszám
XS/46  88576501
S/48  88576502 
M/50  88576503 
L/52  88576504 
XL/54 88576505
XXL/56 88576506
3XL/58 89104401

4XL/60 89104402

DeLaval nadrágtartós overál
A nadrágtartós overál maximális védelmet és 
mozgási szabadságot biztosít. Lehajolásnál, 
nyújtózásnál a hát mindig takarva, melegen 
marad. A felhasznált anyag foltmentes és 
vízálló, a térdeken CORDURA® erősítésű
felülről nyíló zsebek található. Az ergonomikus 
vonalvezetésű kialakítás a rugalmas pántokkal 
kényelmes mozgást biztosít bármilyen 
testhelyzetben.

• Vízálló és foltmentes
• CORDURA® erősítésű térdzsebek
• Szabad mozgás
• Oldalán, hátulján és combján zsebekkel
• 3M fényvisszaverők elől és hátul

Anyag: 65% poliészter / 35% pamut
Szín: kék 
Modell: uniszex

Méret Cikkszám
XS/46  88444001
S/48  88444002
M/50  88444003
L/52  88444004
XL/54 88444005
XXL/56 88444006
3XL/58 89104101

4XL/60 89104102
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DeLaval munkáskabát
Melegen és szárazon tart kívül-
belül. Ötvözi a tartósságot és 
a kényelmet. Az ergonomikus 
kialakítású ujjak valamint a 
rugalmas rész a háton és a vállon 
szabad mozgást biztosítanak. 
Tartós és lélegző anyagból készült, 
amely foltmentes és vízálló. A  
könyököket CORDURA® szövet 
erősíti.

• Vízálló és foltmentes
• Rugalmas rész a vállakon, a 
karokon és háton
• Elülső cipzár szakáll- és 
állvédővel
• CORDURA® erősítésű könyökök
• Zsebek a mellkason, oldalt és 
belül
• 3M fényvisszaverők elől és hátul

Anyag: 65% poliészter / 35% 
pamut  
Szín: kék/fekete
Modell: uniszex
Méret Cikkszám
XS/46 88442501
S/48 88442502
M/50 88442503
L/52  88442504
XL/54 88442505
XXL/56  88442506
3XL/58  89103801
4XL/60  89103802

DeLaval bélelt softshell dzseki
Hideg elleni védelem és stílus egy 
kabátban. Könnyű és kényelmes 
kabát, szélzáró és vízhatlan 
anyagból, az ujjakon és háti-
mellkasi részen egyaránt béléssel. 
Az ergonomikus kialakítás 
maximális mozgási szabadságot 
biztosít szükségtelen ráhagyások 
nélkül. Az oldalzsebeket vízálló 
cipzárak védik, a belső zsebekben 
pedig elfér akár egy kisebb tablet 
és egy okostelefon is

• Vízálló és szélzáró
• Lélegző sztreccs anyag
• Szigetelő bélés
• 3M fényvisszaverők elöl és hátul
• Polár gallérbelső
• Leválasztható kapucni 
szemellenzővel
• Védett oldalsó és belső zsebek
• Belső kézvédő hüvelykujj-
nyílással
• Hosszabb hátrész

Anyag: 100% poliészter 
Szín: kék/fekete
Modell: uniszex
Méret Cikkszám
XS 88444201
S 88444202  
M 88444203 
L 88444204 
XL 88444205 
XXL 88444206  
3XL 89104201  

4XL 89104202  

DeLaval softshell dzseki
Akár esik az eső, akár süt a 
nap, ebben a dzsekiben nem 
fog csalódni. Kényelmes és lágy 
viselet. Ez a szélzáró és vízálló 
dzseki segít megbirkózni a 
változékony időjárással.
Az ergonomikus kialakítás, az 
élénk színek és vonalak, és az 
olyan jól átgondoltok részletek - 
mint a mutatós fényvisszaverők 
és a kézre álló zsebek - divatos 
megjelenést kölcsönöznek, amely 
láttán irigy pillantásokkal fog 
találkozni, bármerre is jár.

• Vízálló és szélzáró
• Lélegző sztreccs anyag
• 3M fényvisszaverők elöl és hátul
• Polár gallérbelső
• Védett oldalsó és belső zsebek
• Hosszabb hátrész
• 30 ºC-on mosható

Anyag: 100% poliészter 
Szín: kék/fekete
Modell: uniszex
Méret Cikkszám
XS 88944701 
S 88944702   
M 88944703  
L 88944704  
XL 88944705  
XXL 88944706   
3XL 89104601   

4XL 89104602   
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DeLaval munkásnadrág
Tartós nadrág, amely nem 
gátolja a munkavégzést. 
Kialakításának köszönhetően 
rendkívül kényelmes, lehetővé 
teszi a szabad mozgást. A 
párnázott térdzsebek egyben 
védik is a térdet. CORDURA® 
szövet erősíti a szükséges 
pontokon, fokozva a nadrág 
tartósságát.
A női nadrág kialakítása 
igazodik a nők igényeihez, és 
anélkül biztosít kényelmet, 
hogy a sokoldalúság és a 
tartósság rovására menne.

• Külön modellek férfiak és 
nők számára
• Vízálló és foltmentes
• CORDURA® erősítésű, 
párnázott térdzsebek
• Kontúros kialakítás a szabad 
mozgás érdekében
• Rugalmas deréköv
• Zsebek oldalt, hátul és a 
combon
• 3M fényvisszaverők elöl és 
hátul

Anyag: 65% poliészter / 35% 
pamut 
Szín: kék 

Modellek: férfi és női
Méret Cikkszám
Férfi C46 88439402
Férfi C48 88439403
Férfi C50 88439404
Férfi C52 88439405
Férfi C54 88439406
Férfi C56 88439407
Férfi C58 88439408
Férfi C60 89103601
Női 34 88444301
Női 36 88444302
Női 38 88444303
Női 40 88444304
Női 42 88444305
Női 44 88444306
Női 46 88444307

DeLaval télikabát
A kétrétegű könnyű télikabátban 
kényelmesen érezheti magát még 
a legnagyobb télben is. Vastag és 
időjárásálló felsőkabát rejtett kapucnival 
és fedett zsebekkel, hogy biztonságban 
tudhassa saját magát és a dolgait. 
Ha pedig felmelegszik az idő, könnyű 
eltávolítani a polár belső részt.

• Megfelelő viselet hideg időjáráshoz és 
nehéz körülményekhez
• Tartós anyagok
• Gallérba hajtogatott kapucni
• Sok fedett zseb
• Állvédő
• A bélelt belső dzseki külön is hordható

Anyag: 100% poliészter  
Szín: kék/fekete
Modelk: uniszex
Méret Cikkszám
XS 88579601 
S 88579602
M 88579603
L  88579604
XL 88579605
XXL  88579606
3XL 89104501

4XL  89104502

DeLaval funkcionális póló
A kényelmes és praktikus munkaruházat 
a megfelelő alapréteggel kezdődik. 
Funkcionális pólónk nem csak jól néz 
ki, de viselni is jó érzés. A 100 %-ban 
mikropoliészter anyagnak köszönhetően, 
a test szabályozni tudja a hőmérsékletét 
izzadás nélkül. És mivel 60 ºC-on 
mosható, minden alkalommal frissen és 
tisztán veheti fel.

• Kényelmes mikropoliészter

Anyag: 100% mikropoliészter
Szín: kék/fekete
Modell: uniszex
Méret Cikkszám
S 87794401
M 87794402 
L  87794403
XL 87794404 

XXL  87794405
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1. DeLaval kék sapka
Praktikus, jó minőségű sapka 
DeLaval logóval.
Anyag: pamut twill 
Szín: kék
Méret Cikkszám

egy méret 85798601

2. DeLaval kötött gyapjúsapka
Anyag: 50% gyapjú / 50% akril 
Bélés: 100% pamut
Szín: kék háromszögmintával
Méret Cikkszám

egy méret 89721033

3. DeLaval eldobható overál 
kapucnival
(1 csomag = 5 db) 
Méret:  XL, XXL 
Méret Cikkszám

XL 88549201

XXL 88549202

4. DeLaval nadrágra erősíthető 
zseb
Anyag: cordura 
Szín: fekete
Méret Cikkszám

egy méret 88621501

5. Térdpárna
(1 csomag = 1 pár)
Anyag: habosított PE 
Szín: kék
Méret Cikkszám

egy méret 88576601

6. DeLaval eldobható csizma  
(1 db = 50 pár csomagban)
Méret Cikkszám

egy méret 92735910

1

6

7a 7b 7c

2 3

4

5

7a. DeLaval vékony 
zokni
Anyag: 
80% poliészter / 
19% poliamid /
1% lycra 
Méret Cikkszám

37/39 89721070

40/42 89721071

43/45 89721072

46/48 89721073

7b. DeLaval 
középvastag zokni
Anyag: 
65% gyapjú / 
33% poliamid / 
2% lycra 
Méret Cikkszám

37/39 89721060

40/42 89721061

43/45 89721062

46/48 89721063

7c. DeLaval vastag 
gyapjú zokni Anyag: 
70% gyapjú / 
29% poliamid / 
1% lycra 
Méret Cikkszám

37/39 89721050

40/42 89721051

43/45 89721052

46/48 89721053
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DeLaval biztonsági csizma
• Acél lábujjvédelem
• Csúszásgátló talp
• Könnyen tisztítható, szennyeződésgátló külső 
talprész
• Prémium talpbetét biztosítja a kényelmet és a
megfelelő megtámasztást
• Fényvisszaverő csík a jobb láthatóság érdekében
• Antibakteriálisan kezelt, kék bélés
Anyag: könnyű poliuretán PU 
Szín: fekete 

DeLaval biztonsági csizma
A kényelmes poliuretán biztonsági 
csizma könnyű és hőszigetelt. Ellenáll 
a trágyának és az olajnak, és hosszú 
ideig is kényelmesen viselhető.

DeLaval biztonsági csizma

Méret Cikkszám

EU 37  85208637

EU 38  85208638

EU 39  85208639

EU 40  85208640

EU 41  85208641

EU 42  85208642

EU 43  85208643

EU 44  85208644

EU 45  85208645

EU 46  85208646

EU 47  85208647

EU 48  85208648

Talpbetét csizmához

Méret Cikkszám

EU 37  92000537

EU 38  92000538

EU 39  92000539

EU 40  92000540

EU 41  92000541

EU 42  92000542

EU 43  92000543

EU 44  92000544

EU 45  92000545

EU 46  92000546

EU 47  92000547

EU 48  92000548
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Higiénikus fejőruházat 
A fejés nyilvánvalóan a 
tejtermelők legfontosabb 
tevékenysége, mely 
során szigorú higiéniai 
követelményeknek kell 
megfelelniük a minőségi tej 
előállításának érdekében.

A fejés során higiénikus, kényelmes, 
kifejezetten erre a célra tervezett ruházatot 
érdemes viselni. A DeLaval fejőoverálok 
víztaszító anyagból készült külső borítást 
kaptak. A termékskálában higiénikus 
gumikesztyűk és fejőskötények is 
megtalálhatók.

DeLaval fejőoverál
Az overál melegen és szárazon 
tartja viselőjét nedves 
körülmények között is. Az 
ujjak végeit és deréktól lefelé 
a nadrágrészt víztaszító réteg 
borítja. Háromszoros mandzsetta 
gondoskodik róla, hogy ne 
kerüljön víz a ruhaujjak alá. 
Kényelmes zsebek és rugalmas 
hátsórész teszi lehetővé a 
sokszor kemény fejős munka 
elvégzését.  Praktikus és stílusos 
munkaruházat.

• Higiénikus és kényelmes
• Vízálló és foltmentes
• Dupla rétegű anyag
• Tartós cordura és 
szakadásmentes anyag
• Hátul elasztikus zónával
• Háromszoros mandzsetta
• 3M fényvisszaverők elöl és 
hátul
• 60 ºC-on mosható
• ISO 20471 szerint gyártva

Anyag: 65% pamut / 35% 
poliészter
Modell: uniszex
Szín: kék/fekete
Méret Cikkszám

XS  88579401

S  88579402

M  88579403

L  88579404

XL  88579405

XXL  88579406

3XL  89104701

4XL  89104702
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1. DeLaval nitril fejőkesztyű
Kényelmes, erős, pormentes 
fejőkesztyű, könnyen felvehető és 
kíméletes a bőrhöz. Fenntartja a 
higiéniát, ellenáll a zsírnak, olajnak
és az oldószereknek, hűvösen és 
szárazon tartja a kezet.
Anyag: nitril
Élelmiszerrel való érintkezésre 
engedélyezve 
DeLaval pormentes fejőkesztyű

S 85961910

M 85961911

L 85961912

XL 85961913

XXL 85961914

DeLaval hosszított pormentes fejőkesztyű

S 85961920

M  85961921

L 85961922

XL 85961923

2. DeLaval prémium fejőujj
Tépőzárral könnyen méretre 
igazítható. Neoprén mandzsettával.
Anyag: 83% PVC / 17% PE 
poliészter
S 86812201

M 86812202

L 86812203

3. DeLaval nitril védőkesztyű
Kényelmes és praktikus bélelt 
kesztyűink megvédik a kezeit, 
ellenállnak valamennyi lúgos
és savas tisztítószernek. 
Élelmiszerrel való érintkezésre 
engedélyezve. 
Anyag: nitril
S 1 pár 86879301

M 1 pár  86879302

L 1 pár  86879303

XL 1 pár  86879304

XXL 1 pár 86879305

4. DeLaval kesztyű elletéshez 
Méret Cikkszám

egy méret 85488301

5. DeLaval kék fejőujj
A pár tagjait pánt tartja egyben. 
Mindkét végén gumírozott.
Anyag: 83% PVC / 17% PE
Szín: kék
Méret Cikkszám

egy méret 97289693

6. DeLaval fejőkötény
Vízálló PVC-ből készült praktikus 
kötény. Rugalmas és kényelmes 
marad hideg körülmények között 
is.
Anyag: 83% PVC / 17% PE
Szín: kék
Méret Cikkszám

egy méret 97289692

7. DeLaval fejőkötény osztott 
lábrésszel
Könnyű, praktikus kötény 
zsebekkel és osztott lábrésszel. 
A nejlon anyag poliuretán 
bevonata nagyfokú védelmet 
biztosít. Az anyag ellenáll 
zsírnak, olajnak, vérnek és a 
lúgos tisztítószereknek. Az elülső 
zsebek, tartófelületek elegendő 
tárolókapacitást biztosítanak. A 
PVC bevonat és a speciálisan
hegesztett varratok 100 %-ban 
szél- és vízállók.
Anyag: 83% PVC / 17% poliészter
Szín: kék
Méret Cikkszám

egy méret 97289695

1 2

4

5

3
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8. DeLaval teljes alakos 
fejőkötény  
Praktikus hosszú kötény neoprén 
felhajtásokkal és állítható pántokkal. 
A dupla réteg szárazon és 
kényelemben tartja viselőjét hideg 
körülmények között is.
Anyag: 83 %PVC / 17% PE
Szín: kék
Méret Cikkszám

M 88789001

L 88789002

9. DeLaval kenguruzseb
Két nagy zsebbel és egy 
palacktartóval az övön, ez a 
tárolókombináció könnyen viselhető
overálokon vagy nadrágokon. 
Tőgykendők tárolására is 
használható. 
Anyag: 600D vízálló poliészter 
Szín: kék 
Méret Cikkszám

One size 98930238

10. DeLaval kendőtartó
Cikkszám:  98975521

11. DeLaval kesztyűadagoló
Higiénikus adagolás.
Anyag: Festett acél
Méret  Cikkszám

egy méret 86745301
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14  Robust work wear

Uniszex méretek minden DeLaval ruházathoz az alsó táblázatban látható női munkásnadrágok kivételével

Méret XS (46) S (48) M (50) L (52) XL (54) XXL (56) 3XL (58) 4XL (60)

1 Magasság 171–176 174–179 177–182 180–184 182–186 184–188 185–189 187–191

2 Mellkas 90–93 94–97 98–102 103–106 107–110 111–114 115–118 119–122

3 Derékbőség 81–84 85–88 86–92 93–96 97–101 102–106 107–111 112–116

4 Csípőszélesség 96–99 100–103 103–105 106–109 110–113 114–117 118–121 122–125

5 Belső lábhossz 77 79 81 83 84 85 86 87

6 Külső ujjhossz 61–63 62–64 63–65 64–66 65–67 66–68 67–68 68–69

Női méretek munkásnadrágokhoz

Méret XS (34) S (36) M (38) L (40) XL (42) XXL (44) 3XL (46) 4XL (48)

1 Magasság 165–174 165–174 165–174 165–174 165–174 165–174 165–174 –

3 Derékbőség 66–69 70–73 74–77 78–81 82–85 86–89 90–95 –

5 Belső lábhossz 78 78 78 78 78 78 78 –

Uniszex és női mérettáblázat

1.  Magasság: fejtetőtől talpig mérjük, cipő 
nélkül, összezárt lábbal

2.  Mellkas: a karok alatt, mellkas 
legszélesebb részén, vízszintesen mérve a 
test körül

3.  Derékbőség: alul mérve összekötés nélkül

4.  Csípőszélesség: vízszintesen a csípő 
körül 

5.  Belső lábhossz: a láb belsejétől a varrás 
végéig

6.  Külső ujjhossz: kissé behajlított karral 
mérve, a váll varrásától a könyökön át a 
csuklócsontig

1
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Minden jog fenntartva

DeLaval Kft.

2040 Budaörs

Templom tér 4.

hungary.info@delaval.com

Tel.: 06 23 501 820

www.delaval.hu


