
Professzionális munkavédelmi eszközöket biztosítunk céges beszerzésekhez, valamint egyéni 
vásárlók számára! Azon dolgozunk, hogy minőségi munkavédelmi termékek és minősített egyéni 
védőeszközök gyártása és értékesítése révén kínáljunk személyre szabott megoldásokat, hiszen 
a magas színvonalú munka alapfeltétele a tökéletes felszerelés.

Egyenes út
a biztonsághoz

 Elkötelezettek vagyunk a kiváló ár-érték arányú, minő-

ségi termékek forgalmazása, a kifogástalan kiszolgálás 

és a hosszú távú együttműködés kialakítása mellett. 

Szaktanácsadóink és szakképzett munkatársaink 
segítenek ügyfeleinknek a megfelelő védőeszköz 
kiválasztásában, legyen szó magánszemélyekről 
vagy vállalati beszerzésekről.Weboldalunkon pontos 

termékleírást és készlet információt talál típusok, illetve 

alkategóriák szerinti bontásban. Legyen az egy konkrét 

termék, preferált márka, vagy egy adott munkavédelmi 

eszköz, illetve szabvány, amit keres.

Közel húsz éves piaci - és marketing területen megszer-

zett tapasztalatunknak, valamint gyártói hátterünknek 

köszönhetően egyedi gyártású, a céges arculatot 
tükröző munkaruhák tervezését és kivitelezését is 
kiemelkedő minőségben valósítjuk meg! Szakértő 

kollégáink és fejlett informatikai rendszerünk támo-

gatásával gyorsan és hatékonyan találhatja meg az 

Önök számára tökéletes munka- és személyvédelmi 

eszközöket.

termékből
       választhat!

Elégedett ügyfelek! Az Ön cégére szabott eszközök!

• Általános és speciális munkaruházatok

• Munkavédelmi lábbelik

• Védőkesztyűk

• Fej, arc és szem védelmi eszközök

• Hallás és légzés védelmi eszközök

• Közúti védőeszközök

• Zuhanás elleni védőeszközök

• Higiénés termékek

• Gépek, alkatrészek forgalmazása

• Egyedi munkaruházatok gyártása  

Kínálatunk

A Puma Safety munkavédelmi eszközök forgalmazója-
ként elmondhatjuk, hogy a Munkavédelem+ tudhatja 

-
kező termékválasztékot hazánkban. Sőt, 1 év garanciát 
vállalunk minden Puma Safety lábbelire!

A Worx-365 márkanév alatt pedig sajátmárkás  
termékeinkből választhatnak ügyfeleink.

Weboldalunkon megtalál minden szükséges terméket, emellett print 
katalógusaink a lehető legszélesebb körben teszik elérhetővé a nálunk 

forgalmazott termékeket vállalati beszerzésekhez.
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A Portwest és Artra termékek esetén disztribútorként, más 
nemzetközileg elismert márkák forgalmazói térképén, mint 
kiemelt értékesítési pont vagyunk jelen. Saját katalógusa-
ink gyártói brandek szerint listázzák a termékeket.   


