Munkavédelmi
felszerelések

Kötőelemek

A Bomo Hungary Kft. ipari beszállítóként tevékenykedik
elsősorban Közép-Magyarország területén, de a
folyamatos partneri kör bővülésének köszönhetően az
ország több részén is jelen vagyunk.
Szakembereink azon dolgoznak, hogy partnereinket a
legmagasabb minőségben és színvonalon szolgáljuk ki.
Számunkra partnereink visszatérő vásárlásai jelentik
munkánk elismerését.

Kézi szerszámok

Higiéniai
termékek

Szegecselés
technika

AKCIÓ!
2018.03.20.-TÓL
2018.05.29. -ig. vagy a készlet erejéig!

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

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

Az Önök partnere a munkavédelemben!

Bomo Hungary Kft.

ÁRAJÁNLAT
BoMo DEREKAS NADRÁG KÉK

BoMo KISKABÁT

• anyaga: 100% pamut, 300g/m2
• szín: királykék-szürke
• térdfolt erősítéssel
• mindkét külső oldalon combközépnél colstok illetve
szerszámtartó zseb
• kettő svéd zseb
• derék részen hátul gumírozott, körbe övbujtatókkal
• hátul kettő zippzáros zseb

• anyaga: 65% pamut, 35% poliészter 255 gr/m2
• zippzár felett hajtóka, alul patenttal rögzíthető
• alul körbe gumírozott
• mandzsetta passzé
• mellrészen két varrott zsebbel, illetve alul két svéd zsebbel

Akciós ár: 5100 Ft/db (Nettó)

Akciós ár: 5200 Ft/db (Nettó)

BoMo DEREKAS NADRÁG
• anyaga: 65% pamut, 35% poliészter 255 gr/m2
• elől kettő svéd zsebbel, hátul kettő zippzáras zsebbel
• térdfoltos erősítéssel
• derékrésznél gumírozott öv - bujtatókkal
• mindkét oldalon szerszámtartó zsebbel

BoMo KANTÁROS NADRÁG KÉK
• anyaga: 100% pamut, 300g/m2
• szín: királykék-szürke
• térdfolt erősítéssel
• mindkét külső oldalon combközépnél colstok illetve
szerszámtartó zseb• kettő svéd zseb
• melles részen zippzáros zseb
• derék részen hátul gumírozott
• vállpánt 15cm-es darabon gumis és erős műanyag csattal
• derék résznél állítható öv

Akciós ár: 5300 Ft/db (Nettó)

Akciós ár: 5200 Ft/db (Nettó)

BoMo KANTÁROS NADRÁG
• anyaga: 65% pamut, 35% poliészter 255gr/m2
• mellrészen zippzáras zsebbel
• két svéd zsebbel
• hátul, derékrészen gumírozott
• mindkét oldalon szerszámtartó zsebbel
• gumis vállpánttal és műanyag csattal

BoMo KISKABÁT KÉK
• anyaga: 100% pamut, 300g/m2
• szín: királykék-szürke
• zippzár fölött hajtóka alul patenttal rögzítve
• mellrészen kettő rávarrott zippzáros zseb
• alsó részen kettő diszített svéd zseb
• aljrész körbe gumírozott
• ujjaknál mandzsetta

Akciós ár: 5100 Ft/db (Nettó)

Akciós ár: 5300 Ft/db (Nettó)

Bomo Hungary Kft.

ÁRAJÁNLAT
RAVEN XT S1 SRC félcipő fekete
Biztonsági félcipő orrvédővel, acél lábujjvédővel.
Antisztatikus, csúszásbiztos, üzemanyagálló,
nagysűrűségű PU talp, energiaelnyelő sarokkal.
Marhabőr felsőrész. Méret: 36-47-ig.

PU tenyérmártott kesztyű
Erős PU tenyérmártott szerelőkesztyűk, méret: 6-11-ig.
kiszerelés: 12 pár/csomag

Akciós ár: 120 Ft/pár (Nettó)

Akciós ár: 5325 Ft/pár (Nettó)

RAVEN XT S1 SRC bakancs fekete
Biztonsági bakancs orrvédővel, acél lábujjvédővel és
átszúrás ellen védő köztalppal. Antisztatikus,
csúszásbiztos, üzemanyagálló, nagysűrűségű PU talp,
energiaelnyelő sarokkal. Marhabőr felsőrész. Méret: 3647-ig

Prémium minőségű sofőrkesztyű
Színbőr kesztyű, méret: 9-10, Kiszerelés: 12pár/csomag

Akciós ár: 650 Ft/pár (Nettó)

Akciós ár: 5425 Ft/pár (Nettó)

Prémium minőségű sofőrkesztyű
Színbőr kesztyű, méret: 11, Kiszerelés: 12pár/csomag

RAVEN XT SZANDÁL S1 SRC
Biztonsági szandál acél lábujjvédővel. Antisztatikus,
csúszásbiztos, üzemanyagálló, nagysűrűségű PU talp,
energiaelnyelő sarokkal. Marhabőr felsőrész.

Akciós ár: 670 Ft/pár (Nettó)

Akciós ár: 5999 Ft/pár (Nettó)

Bomo Hungary Kft.

