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BRAGE®Protective Rescue är kläder för ambulanspersonal. Här ligger fokus 
på funktionella, designade och komfortabla plagg för användaren med en 
blandning av traditionella bomullsplagg och det senaste inom nya funktions-
material t.ex. CROSSTECH®membran från GORE™ och COOLMAX®.
Plaggen är utvecklade för att hjälpa dig prestera när det verkligen gäller! 
Vi vill göra allt vi kan för att underlätta din vardag.

Kollektion 
RESCUE
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BRAGE® Layer Concept är utvecklat för att hålla användaren så torr och bekväm som  
möjligt under sitt arbetspass. Vi vill hjälpa dig att prestera mer när det verkligen gäller! 
 De tre olika lagren arbetar tillsammans för att transportera bort fukt och reglera din  
kroppstemperatur. Nedan finner du mer detaljerad information om de olika lagrens  
funktion och egenskaper.

Lager 1
Lager 1 är plagg som suger upp fukt och transporterar den vidare till lager 2.  
Kroppen skall hållas torrare och därmed mindre benägen att kylas ner. 

Viktigt för lager 1 är:
• fukttransport
• komfort

Lager 2
Plaggen i lager 2 isolerar och transporterar fukten vidare till lager 3.

Viktigt för lager 2 är:
• fukttransport
• komfort
• flexibel användning

Lager 3
Plaggen i lager 3 transporterar ut fukten från de tidigare lagren till utsidan.  
Plaggen skyddar mot vind, väta och vätskeburen smitta och ger dig full synbarhet. 

Viktigt för lager 3 är:
• full synbarhet enligt EN 471 
• fukttransport
• vind och vattentätt
• komfort
• smidighet och full rörlighet

Layer Concept

Innehåll Jackor 4

Varselvästar 7

Byxor 8

Tröjor 10

Piké och t-shirts 11

Tillbehör 12

Hjälmar, hjälmdok 14

Skor och kängor 15

Handskar 17

Storleksguide 19

Material och funktion 19



JACKOR – RESCUE

4

BY BRAGE®

Rescue Parka
Certifierad enligt EN 471 klass 3; 
EN 342 (i kombination med Rescue Fleece Jacket) och EN 343 klass 3 
Slitstark trekvartslång parkas i vind- och vattentätt 3-Lagers CROSSTECH®material 
med god andningsförmåga som skyddar under extrema förhållanden. God komfort 
och rörelseförmåga för ett aktivt arbete. 3-Lagers tyg från W.L. Gore & Associates. 
CROSSTECH®membran som hindrar vätskeburen smitta från att tränga igenom 
tyget enligt ISO 16604. Zip-in-system för flexibel isolation. Tejpade sömmar. 
Raglanärm för god rörelseförmåga och komfort. Avtagbar justerbar huva som kan 
gömmas i kragen. Innerkrage i fleece. Förstärkta axelok, monofonhållare samt 
ID-betäckningsskylt på vänster bröst samt kardborre på ärm och rygg för ytterligare 
skyltar. Två bröstfickor med dragkedja, varav höger med pennfickor och pennfickor 
på vänster ärm. Stora framfickor med värmefoder. Två rader reflex på bål och 
ärm, enligt gällande bestämmelser. Justerbar elastisk snodd nertill och i midja med 
enhandsgrepp. Justerbara ärmslut med hjälp av tamp och kardborre. Två innerfickor 
med dragkedja som kan nås från utsidan, under slån samt en innerficka i mesh med 
dragkedja.
Material: 100% polyester, CROSSTECH® membran, 100% polyamid.
Tvätt: 60°C.
5301040 Fluorescerande gul/mörkgrön (221)
  Storlek XS–XXXL
Beställningsvara, kontakta oss för mer information.

100% Polyester
CROSSTECH® Membrane

100% Polyamide

Water Perspiration
moves away
from the wearer

The extra layer provides
greater durability for
rigorous applications
and heavy use

Blood, body fluids, 
and NFPA common
chemicals protection
provided by membrane

CROSSTECH® 3-LAYER MOISTURE BARRIER

Kombinera med Rescue Fleece Jacket som  
går att “zippa in” för värmande funktion. 
Art nr: 5300880, sid 10.

För ett heltäckande skydd, 
kombinera med Rescue Shell Pants 3L.  
Art nr: 5301160, sid 8.
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Rescue Shell Jacket och Rescue Shell Jacket Ladies
Certifierad enligt EN ISO 20471 Klass 3 
Slitstark höftlång skaljacka i vind- och vattentät material med god andningsförmåga. 
God komfort och rörelseförmåga för ett aktivt arbete. 2L-material med PU-laminat
Tejpade sömmar. Fodrad med taft och mesh. Innerkrage i fleece. Zip-in-system för 
flexibel isolation. Raglanärm för god rörelseförmåga och komfort. Avtagbar juster-
bar huva som kan gömmas i kragen. Monofonhållare på vänster och höger bröst. 
ID-betäckningsskylt på vänster bröst samt kardborre på ärm och rygg för ytterligare 
skyltar. Två bröstfickor med lock varav en med pennficka och ytterligare pennfickor 
på vänster ärm. Stora framfickor med värmefoder och två innerfickor med drag-
kedja som kan nås från utsidan, under slån – en med A4 format. Två rader reflex 
på bål och ärm efter gällande bestämmelser. Justerbar elastisk snodd i midjan och 
nertill. Justerbara ärmslut med hjälp av tamp och kardborre och en innerficka i mesh 
med dragkedja.
Material: Yttertyg: 100% polyester, PU membran. Foder: 100% polyester.
Tvätt: 60°C.
5300260 Herrmodell Fluorescerande gul/mörkgrön (221) 
   Storlek S–XXXL  
5303090 Dammodell Fluorescerande gul/mörkgrön (221) 
   Storlek XS–L 

BY BRAGE®

 

BRAGE® Zip-In-System ger maximal flexibilitet. 
Kombinera skaljackan med zip-in-foder. Genom varierbar klädsel 
är du väl förberedd och rätt klädd från kylig morgon till solig varm dag. 
Skaljackan har som främsta uppgift att skydda mot vind, kyla och regn. Samtidigt 
transporterar den bort överskottsvärme och fukt för att låta den avdunsta på utsidan. Fodret 
kan användas antingen för sig eller enkelt knäppas i skaljackan med hjälp av vårt enkla zip-in-system. 
Fodret blir ett mellanlager som ska isolera, värma och transportera eventuell fukt vidare bort från kroppen. 

Kombinera med Rescue Fleece Jacket som  
går att “zippa in” för värmande funktion. 
Art nr: 5300880, sid 10.

För ett heltäckande skydd, 
kombinera med Rescue Shell Pants
Art nr: 5303280 sid 9.
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JACKOR – RESCUE

Rescue Hi-Vis SoftShell Jacket
Certifierad enligt EN ISO 20471 Klass 3
XS: Klass 2 med ärm, S–3XL: Klass 3 med ärm,  
XS: Klass 1 utan ärm, S–3XL: Klass 2 utan ärm

Smidig SoftShell jacka som ger värme och transporterar bort fukt. SoftShell-material 
från W.L. Gore & Associates. Avtagbara ärmar med hjälp av dragkedja för flexibel 
användning. Raglanärm för god rörelseförmåga och komfort. Förlängd rygg och 
förstärkta axelok. Monofonhållare, en bröstficka med dragkedja och framfickor med 
dragkedja. Justerbar elastisk snodd nertill med enhandsgrepp samt justerbara ärm-
slut med hjälp av tamp och kardborre. Två innerfickor varav den ena en telefonficka 
och den andra en större ficka med dragkedja, båda i mesh.
Material: 100% polyester/ePTFE mebran/100% polyester.
Tvätt: 60°C.
5302000 Fluorescerande gul/mörkgrön (221)
  Storlek XS–XXXL

Rescue Summer Jacket
Certifierad enligt EN ISO 20471 Klass 3
XS: Klass 2 med ärm, S–3XL: Klass 3 med ärm,  
XS: Klass 1 utan ärm, S–3XL: Klass 2 utan ärm

Sommarjacka med vatten- och smutsavvisande yttertyg i slitstark twill. Avtagbara
ärmar med hjälp av dragkedja för flexibel användning. Axelok, neder kant och 
innerkrage i avvikande färg. Monofonhållare. Kardborre på vänster bröst för namn-
skylt och kardborre på rygg för ytterligare skyltar. Två bröstfickor och två framfickor  
med dragkedja. Två rader reflex på bål och ärm efter gällande bestämmelser. 
Justerbar elastisk snodd nertill. Justerbara ärmslut med hjälp av tamp och kardborre.
Material: 70% polyester/30% bomull.
Tvätt: 60°C.
5304230 Fluorescerande gul/mörkgrön (221)
  Storlek XS–XXXL

WINDSTOPPPER®  
Tack vare total vindtäthet och maximal andningsförmåga 

erbjuder plagg tillverkade i WINDSTOPPER® material 

komfort och mångsidig prestanda för en lång rad olika 

väderförhållanden och aktiviteter. WINDSTOPPER®-

material har tillverkats genom att laminera det speciella 

membranet till en rad funktionella material som valts beroende på 

produktens slutliga avsedda användning. WINDSTOPPER® används 

främst i jackor och byxor. www.windstopper.se
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Marknaden efterfrågar allt mer anpassade och 
tekniskt utvecklade skydd och som reaktion på detta 
justeras och uppdateras de normer som styr kraven 
på skyddsutrustningen. Fokuset på den personliga 
säkerheten på arbetsplatsen märks även i tydligare 
krav på det skydd som måste tillhandahållas av 
arbetsgivaren. 

Detta är en trend som inte kommer att stagnera eller ge vika: den personliga 
säkerheten är något som vi värderar högt och värnar om både på arbetsplat-
sen och i privatlivet. På Procurator kan vi Personlig Skyddsutrustning – Personal 
Protective Equipment! Vi spelar en viktig roll när det kommer till att guida och 
råda våra kunder till rätt skydd för alla typer av riskområden. Den enskilt största 
gruppen skyddskläder är plagg med varselfunktion. Dessa är utformade för att 
ge bästa möjliga synbarhet för bäraren både under dagsljus och i mörker. Un-
der dagen fungerar den klara färgen; varselfärgen med fluorescerande* egen-
skaper och ett högt luminansvärde**, som synbarhets förhöjare och i mörker är 
det plaggets reflexmaterial som ger bärarens goda synlighets egenskaper och 
därmed också ökad säkerhet. Mer och mer vanligt blir det att man refererar 
till varsel med förkortningen av det engelska ”High Visibility” (hög synbarhet).  
Benämningen är då helt kort ”Hi-Vis”. 

Varselkläder är även den grupp skyddsplagg som ökar mest och har flest 
användningsområden. I och med detta så har denna grupp ett högt fokus både 
på marknaden men även inom EU’s funktioner som granskar och utvecklar 
normerna som styr kraven på ingående material och design. Det finns många 
parameterar som styr funktionaliteten hos varselplaggen och över tid har flera 
brister identifierats i den tidigare normen EN 471, ifrån 2004. Som ett resultat 
av detta ersattes den tidigare europeiska normen för skyddskläder med varsel-
funktion med den nya, internationella standarden EN ISO 20471 i mars 2013. 

Det finns ett antal betydande uppdateringar i EN ISO 20471 som dels lägger 
ett större fokus på plaggets livscykel samt även justerade design-krav som syftar 
till att säkerställa en god synbarhet i 360°. 
Sammantaget är det huvudsakliga syftet med dessa förändringar att ge bäraren 
en ökad säkerhet och tydligare riktlinjer för att värdera plaggets åldringsegen-
skaper. 

Livscykelanalysen, eller bedömning av åldringspåverkan, sker med fokus på 
tvätten av själva varselmaterialet. Att hålla ett varselplagg rent från smuts och 
fläckar är av högsta vikt. Ett smutsigt varselplagg har förlorat sin viktigaste egen-
skap; synbarheten. Kulör och luminans** skall verifieras både före och efter max 
antal angivna tvättcykler; dessa anges alltid på etikett i plagget. Om leverantö-
ren inte angivit något specifikt antal tvättar skall 5 tvättcykler användas vid test-
ning och märkning. Detta är ett helt nytt krav för varselmaterialet i och med den 
nya standarden. Reflexmaterialet verifierades dock på detta vis redan i EN 471.

Värt att notera för livscykelanalysen är att ingen hänsyn tas till hur plagget i 
övriga påverkas av tvättprocessen, enbart egenskaperna för varselmaterialet. 
Vid användning är det dock nedsmutsning som enskilt har det största inverka på 
plaggets livslängd och denna parameter kan inte utvärderas i ett laboratorium. 

En annan nyhet för EN ISO 20471 gäller överdelar i klass 3. Det är inte längre 
möjligt att klassificera en väst som 3 eftersom alla klass 3-plagg måste ha en 
ärm med minst en reflex som omsluter armen. I praktiken innebär detta att västar 
med kort ärm blir alternativet för de yrkesgrupper som kräver ett klass 3 varsel-
skydd. Det nya kravet är utformat för att ge bäraren en god synbarhet från alla 
vinklar och därmed ett ökat skydd. 
Tidigare har det inte varit möjligt att kombinera flera plagg för att nå en högre 

varselklass, men eftersom logiken medger att större ytor med varselmaterial 
och reflexer rimligen borde ge ett ökat skydd så har detta ändå tillämpats 
i praktiken. Just på grund av denna praxis så är det från och med EN ISO 
20471 möjligt att samcertifiera kombinationer av ex. byxa och överdel för 
att uppnå en högre klassning än vad som varit möjligt för plaggen var för sig. 
Förutsättningen är dock att den sammanlagda ytan av reflex och varselmaterial 
uppfyller kraven i normen (men ex. en överlappande yta mellan byxa och jacka 
blir dock borträknad). Samcertifieringen för plaggkombinationen skall finnas på 
plaggens CE-certifikat samt vara uppmärkt i varje berört plagg. 

Klassningen för varselplaggen angavs i EN 471 för två egenskaper; en för hela 
plagget och en för reflexmaterialets prestanda. I den uppdaterade varselnor-
men klassas däremot enbart hela plaggets egenskaper och reflexmaterialet är 
istället antingen godkänt eller så uppfyller det inte normen.  
Även piktogrammet för varselkläder har fått en uppdatering:

*   fluorescerande – färg/material/yta som omvandlar även elektromagnetisk strålning så 
att detta blir synligt för det mänskliga ögat; förstärkt återgivning, som gör att man nästan 
upplever färgen som självlysande. 

**  luminans – ett mätvärde på hur ljusstarkt en ljuskälla/yta uppfattas av det mänskliga 
ögat.

Kraven på personligt skydd ökar  
och uppdateras kontinuerligt

 

De mest betydande förändringarna i uppgradering-
en från EN 471 till EN ISO 20471 

Livscykelanalys 
Hi-Vis-materialets egenskaper skall verifieras både före och efter 
max antal angivna tvättcykler, minst 5 tvättcykler.  Reflexmate-
rialet verifierades på detta vis redan i EN 471. 
Enbart materialets luminans- och kulöregenskaper värderas, 
inte mekanisk påverkan eller hur själva plagget påverkats av 
tvättprocessen. 

Klass 3 plagg måste ha ärm
Klass 3 plagg måste ha ärmar (kort ärm är godkänt) eller ben 
med reflexer. Detta får störst betydelse för västar som i och 
med EN ISO 20471 alltså inte kan uppnå klass 3, om inte ett 
tillägg om en kort ärm med reflex görs. Högre klassning kan 
uppnås via plaggkombinationer Kombinationer av ex. byxa och 
överdel kan certifieras tillsammans för att nå en högre klassning 
än vad som varit möjligt för plaggen var för sig. Samcertifie-
ringen för plaggkombinationen skall finnas på certifikatet samt 
uppmärkt i varje berört plagg. 

Piktogram har endast en prestanda angivelse 
Tidigare angavs två nivåer; en för reflexmaterialets prestanda 
och en för hela plagget. Reflexmaterialet graderas numer inte 
utan är godkänt eller inte godkänt. Därmed finns det endast en 
prestanda angivelse för varselplagg.
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BYXOR – RESCUE

Rescue Shell Pants 3L
Certifierad enligt EN 342 och EN 343 klass 3
Slitstark skalbyxa i vind- och vattentätt 3-Lagers CROSSTECH®-material med 
god andningsförmåga som skyddar under extrema förhållanden. Cordura® 
förstärkta knän för extra slitstyrka. 3-Lagerstyg från W.L. Gore & Associates. 
CROSSTECH®-membran som hindrar vätskeburen smitta från att tränga 
igenom tyget enligt ISO 16604. Tejpade sömmar. Dragkedja i sidorna 
upp till knä, med slå över. Förhöjd rygg och hällor för bälte. Avtagbara 
hängslen. Slitstarka utvändiga knäfickor i Cordura®. Öppningbara snölås. 
Två rader reflex. Två utanpåliggande framfickor med kardborreknäppning, 
den högra med telefon- och pennficka inuti. Liten framficka med dragkedja 
och reflextryck på höger sida.
Material: 100% polyester, CROSSTECH® membran, 100% polyamid.
Tvätt: 60°C.
5301160 Mörkgrön (078)
  Storlek XS–XXXL
Beställningsvara, kontakta oss för mer information.

För ett heltäckande skydd, 
kombinera med Rescue Parka.  
Art nr: 5301040, sid 4.

Vid kallare klimat kombinera med 
Add Insulation Pants  
Art nr: 40734864, sid 8.

100% Polyester
CROSSTECH® Membrane

100% Polyamide

Water Perspiration
moves away
from the wearer

The extra layer provides
greater durability for
rigorous applications
and heavy use

Blood, body fluids, 
and NFPA common
chemicals protection
provided by membrane

CROSSTECH® 3-LAYER MOISTURE BARRIER

Add Insulation Pants
Praktisk värmande innerbyxa för  
kalla dagar. Förberedd med öglor för 
montering i en stor del av sortimentets byxor. 
Tampar med kardborrband för fastsättning i ytterbyxa. Slutar mitt på vaden. 
Material: 100% polyester.
Tvättråd: 40°C ej torktumling.
40734864 Svart 180  
 Storlek XS–XXL

Översättningslista för val av Add Insulation Pants. 
Storlek  Herr Dam
XS  C44 C34/C36
S   C46/C48, C146/C148 C38/C40
M C50/C52, C150/C152, D96/D100 C42/C44
L C54/C56, C154/C156, D104/D108  C46 
XL C58, D112/D116
XXL C60/C62, C160/C162, D120
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RESCUE – JACKORRESCUE – BYXOR

Rescue Pants
Ambulansbyxa i satin. Två sidfickor fram och två fickor med dragkedja. Två ben-
fickor med lock och bälg, höger med telefonficka och pennfickor och vänster med 
sökarficka. Två passpoalbakfickor med kardborrestängning. Bälteshällor och två 
stycken D-ringar, varav en i höger bälteshälla fram och en i höger sida. Slitstarka 
utvändiga knäfickor i Cordura®. Inre knäfickor i twill. Gummerad insida på linningen 
för att undvika att tröjan åker ur när man rör sig. Knäpps med jeansknapp. Två 
rader reflex. Reglerbar fotvidd med tamp och tryckknappar.
Material: 50% bomull/50% polyester. 
Förstärkning: Cordura® (100% polyamid). Tvätt: 60°C.
5300310 Herrmodell Mörkgrön (078)
   Storlek C44–62, C96–120, 
   C146–158, D96–120
5300320 Dammodell Mörkgrön (078)
   Storlek C34–C48 

Rescue Shell Pants
Slitstark skalbyxa i vind- och vattentätt 2-Lagers material med god andnings-
förmåga. Fodrad med mesh och taft. Dragkedja i sidorna upp till knä, med 
slå över. Förhöjd rygg och hällor för bälte. Avtagbara hängslen. Öppnings-
bara snölås. Två benfickor med lock som stängs med kardborre. Invändiga 
knäfickor. Två rader reflex.
Material: Yttertyg: 100% polyester, PU membran.
Foder: 100% polyester.
Tvätt: 60°C
5303280 Mörkgrön (078)
  Storlek XS–XXXL

För ett heltäckande skydd, 
kombinera med Rescue Shell Jacket.  
Art nr: 5300260, 5303090, sid 5.

Vid kallare klimat kombinera med 
Add Insulation Pants  
Art nr: 40734864, sid 8.

Rescue Light Pants
Ambulansbyxa i twill. Två sidfickor fram och två benfickor med lock och bälg, 
höger med telefonficka och pennfickor och vänster med dragkedjeficka och 
sökarficka. Två passpoalbakfickor med kardborrestängning. Sju bälteshällor varav 
den mitt bak är extra bred. En D-ring i höger bälteshälla fram. Förstärkta förböjda 
knän med inre knäfickor. Gummerad insida på linningen för att undvika att tröjan 
åker ur när man rör sig. Knäpps med jeansknapp. Två rader reflex. Reglerbar 
fotvidd med resår, tamp och tryckknappar.
Material: 65% polyester/ 35% bomull.
Tvätt: 60°C.
5303260 Herrmodell  Mörkgrön (078)
   Storlek C44–60, C146–156
5303460 Dammodell  Mörkgrön (078)
   Storlek C34–C46
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TRÖJOR – RESCUE

Rescue Zip Sweater
Stickad tröja med kort dragkedja och hög ståkrage. Gula fluorescerande axlar 
med monofonhållare. Gula fluorescerande fält i sidorna. Underärmsförstärkning. 
Bröstficka med pennficka och namnskyltshållare.
Material: 50% bomull/50% polyester.
Förstärkning: 85% polyester/15% bomull.
Tvätt: 60°C.
5300760 Mörkgrön/fluorescerande gul (214)
  Storlek XS–XXXL

Rescue Zip Cardigan
Stickad tröja med hellång dragkedja och hög ståkrage. Gula fluorescerande axlar 
med monofonhållare. Gula fluorescerande fält i sidorna. Underärmsförstärkning. 
Bröstficka med pennficka och namnskyltshållare.
Material: 50% bomull/50% polyester.
Förstärkning: 85% polyester/15% bomull.
Tvätt: 60°C.
5300770 Mörkgrön/fluorescerande gul (214)
  Storlek XS–XXXL

Rescue Function Cardigan och  
Rescue Function Cardigan Ladies 
Smidig och lätt förstärkningströja från BRAGE med lång dragkedja. Ull på insidan 
för bästa komfort och fukttransport. Fluorescerande gula fält på axlar och nederkant 
bak. Låg ståkrage och axelförstärkning. Kardborrestängd passpoalbröstficka med 
pennficka. Plats för namnskylt. Elastiska kantband vid ärmavslut och nederkant
Material: 80% Polyester, 20% Ull.
Tvätt: 60°C.
5304610  Herrmodell Mörkgrön/fluorescerande gul (214)
   Storlek XS–XXXL
5304640 Dammodell Mörkgrön/fluorescerande gul (214)
   Storlek XS–L

Rescue Fleece Jacket och Rescue Fleece Jacket Ladies
Skön fleece jacka som ger värme och transporterar bort fukt. Perfekt som tröja men 
även som lättare jacka eller foder till Rescue Parka/Rescue Shell Jacket. Vindtät 
fleece med förlängd rygg. Raglanärm för god rörelseförmåga och komfort. Förstärk-
ta axelok med monofonhållare. Två bröstfickor och två framfickor med dragkedja. 
Justerbar elastisk snodd nertill med enhandsgrepp. Två innerfickor varav den ena en 
telefonficka och den andra en större ficka med dragkejda, båda i mesh.
Material: 100% polyester. 
Förstärkning: 70% polyester/30% bomull.
Tvätt: 60°C.
5300880 Herrmodell Mörkgrön/fluorescerande gul (214)
   Storlek XS–XXXL
5303270 Dammodell Mörkgrön/fluorescerande gul (214)
   Storlek XS–L

Utgående modell, ersätts med  
Rescue Zip Cardigan  
Art nr: 5300770
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RESCUE –  PIKÉ OCH T-SHIRTS

Rescue Tee
Kortärmad t-shirt i funktionsmaterialet COOLMAX®. Mycket god fukttransportör, 
idealisk för lager 1. Fluorescerande gula fält på axlarna samt i sidorna. Bröstficka. 
Namnskyltshållare och monofonhållare. 
Material: 100% COOLMAX® (polyester).
Tvätt: 60°C.
5300800 Herrmodell Mörkgrön/fluorescerande gul (214)
   Storlek XS–XXXL
5304630 Dammodell Mörkgrön/fluorescerande gul (214)
   Storlek XS–L

Heavy T-shirt
Rundstickad, inga sidsömmar. Dubbelstickad halskant med elastan.
Material: 100% bomull singeljersey 190 g/m². 
45CODE1912 Mörkgrön (024), 
  Storlek S–XXXXL

Rescue Ss Piqué 
Kortärmad piké i funktionsmaterialet COOLMAX®. Mycket god fukttransportör, 
idealisk för lager 1. Fluorescerande gula fält på axlarna samt i sidorna. Bröstficka 
med pennficka, namnskyltshållare och monofonhållare.
Material: 100% COOLMAX® (polyester).
Tvätt: 60°C.
5300780 Herrmodell Mörkgrön/fluorescerande gul (214)
   Storlek XS–XXXL
5303230 Dammodell Mörkgrön/fluorescerande gul (214)
   Storlek XS–L

Cotton Piqué Flash    
Kortärmad piké i bomull. Gult fluorescerande  
axelparti med monofonhållare. Bröstficka med  
pennficka. Namnskyltshållare och monofonhållare. 
Material: 100% bomull.
Förstärkning: 85% polyester/15% bomull.
Tvätt: 60°C.
5300860 Mörkgrön/fluorescerande gul (214)
  Storlek XS–XXXL

Ss Piqué
Kortärmade enfärgad piké i bomull. 
Axelförstärkning. Bröstficka med pennficka. 
Material: 100% bomull.
Tvätt: 60°C.
5301291 Vit (001)
  Storlek XS–XXXL
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UNDERSTÄLL, SKÄRP OCH STRUMPOR – TILLBEHÖR

Underställ Add Base Set
2-färgat underställ som på ett effektivt sätt transporterar hudens 
fukt från kroppen genom kanaler för att torka huden snabbt. 
Rund hals. Förlängd rygg. 
Material: 100% polyester, 180 g/m2.
Tvättråd: 40°C, ej torktumling.
40734862 Svart/Grå 180 
 Storlek XS–XXXL

Rescue Elastic Belt  
Smidigt bälte med stretchfunktion. Fyra cm brett. “Star of Life” logotyp på spännet. 
Material: polypropylen.
5300980  Svart (099) Storlek one size

Rescue Leather belt  
Snyggt bälte i fin läderkvalitet. Fyra cm brett. “Star of life” logotyp på spännet.
Material: läder.
5300990  Svart (099) Storlek one size

BOLA Run Gtx
Funktionsstrumpa med delad sula, stretch i hålfoten. Stretch över vristen, samt tunn 
ovansida med invävda fuktkanaler. 
Den gröna varianten har ”Ambulans” instickat i skaftet.
Material: 80% COOLMAX®/18% Nylon/2% Lycra®.
Tvätt: 60°C.
5302770 Svart med grå rand (204), mörkgrön (078) 
  Storlek: 37–38, 39–40, 40–42, 43–45, 46–48

Amb. Run GTX Bola 
Skön sportsocka i COOLMAX®
Material: 80% Polyester CoolMax, 18% Nylon, 2% Lycra.
Tvätt: 60°C.
5302771  Mörkgrön (078) 
  Storlek: 37–38, 39–40, 40–42, 43–46, 47–48

Raggsocka
Kraftig och skön ullsocka.
Material: 94% ull/6% polyamid.
Tvätt: 40°C.
5300360  Benvit (002) Storlek 36, 38, 41, 44

N U M B E R  O N E  I N  S O C K S  S I N C E  1 9 3 9

N U M B E R  O N E  I N  S O C K S  S I N C E  1 9 3 9
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TILLBEHÖR – MÖSSOR, VÄSKOR OCH KNÄSKYDD

Persedelväska
Praktisk persedelväska med skyddande material på undersidan. 
ID-ficka på ovansidan. 
5302060  Mörkt blå (059)  Storlek one size

Knitted Cap 
Stickad mössa.
Material: 100% akryl. 
Tvätt: 40°C.
5300350 Mörkgrön (078) Storlek one size

Backpack
Stor rund öppning till huvudfack. Ficka med resårkant i huvudfacket. Två sidfickor 
och en rejäl meshficka med stroppar. Delad ventilerad ryggplatta. Avbärarbälte 
samt bröstspänne. Mått 32x18x54 cm. Rymmer ca 25 liter.
Material: 100% polyester.
5158262 Svart (099), marin (065) Storlek one size 

Add Soft Knee Pads
Skyddande och flexibla knäskydd att placera 
i byxornas knäskyddsfickor. 15x20x2 cm. 
Material: 100% polyeten.
40620133 Svart 180, One size

Hi-Vis Cap
Varm, vind- och vattentät mössa.
Vind- och vattentät med tejpade sömmar.
Pile-fodrad. Justerbar med elastisk snodd bak.
Reflex-paspoal.
Material: 100% Polyester.
Foder: 60% acryl/40% polyester, pile, 320 g/m2. 
Tvättråd: 40°C, ej torktumling. 
40734507 Gul/Grå 232 
  Storlek M, XL

Add Fleece Cap
Fleecemössa med skydd för öronen.

Material: 100% polyester microfleece.
Tvättråd: 40°C, ej torktumling.
40734860 Svart 180  
 Storlek S/M, L/XL
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HJÄLMAR

Ambulans-/Räddningshjälm R7HK
Integrerade nedfällbara skyddsglasögon, godkända enligt EN 166. 
Lätt hjälm i Kevlar®-glasfiberaramid.
3-punkts hakband med snabblås höjer säkerheten och medför att hjälmen sitter 
stabilt oavsett situation. Nätinredning för högsta komfort. 
Hjälmen kan förses med reflekterande dekaler för olika befattningar. 
Hjälmen kan förses med olika belysningsalternativ, för närarbete och/eller
distansarbete.
1 40449234 Vit, text ambulans Storlek 52–64 1 st/fp
2 40449225 Vit, utan text Storlek 52–64 1 st/fp
3 40449230 Vit, text läkare Storlek 52–64 1 st/fp
4 40449231 Vit, text sjuksköt Storlek 52–64 1 st/fp

Räddningshjälm R7HVEP 
med skyddsglasögon
Integrerade nedfällbara skyddsglasögon, godkända enligt EN 166. Lätt hjälm i 
Kevlar®-glasfiberarmid. Storleksinställning med rattjustering, storlek 50–64. 3-punkts 
hakband höjer säkerheten och medför att hjälmen sitter stabilt. Räddningshjälmen är 
ett perfekt val för räddningstjänsten – täcker behovet för alla situationer utom brand, 
d.v.s. 99% av arbetstiden. Nätinredning för högsta komfort. Försedd med stängbar 
ventilation upptill på hjälmskalet. Hjälmen kan förses med olika belysningsalternativ, 
för närarbete/distansarbete.
1 40449120 Vit Storlek 52–64 1 st/fp
2 40449123 Gul Storlek 52–64 1 st/fp
3 40449121 Röd Storlek 52–64 1 st/fp 
4 40449122 Svart Storlek 52–64 1 st/fp
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HJÄLMDOK, KÄNGOR OCH SKOR

Hjälmöverdrag för hjälm R7HK
Hjälmöverdrag finns i olika färger i enlighet med myndigheternas instruktioner. 
Hjälmdok för nackpartiet finns som tillval och ger visst skydd mot t. ex. glassplitter.
5302631 (075) Grön, med reflexer  1 st/fp
5302631  (035) Röd, med reflexer utgående 1 st/fp

Sievi Zone S3
I vattenavstötande PU-läder och microfiber. Olje-/kemikaliebeständig, antistatisk 
och Flex-Step-sula som har en utmärkt stötdämpande förmåga. Sievi Balance för 
ökad vridstyvhet. Side Control System ger bra stöd i sidled. 3D-dry foder vilket är 
värmereglerande. Metallfri.
406498 Svart Storlek 36–47 

Sievi Zone High S3
I vattenavstötande PU-läder och microfiber. Olje-/kemikaliebeständig sula, antista-
tisk och stötdämpande Flex-Step-sula. Sievi Balance för ökad vridstyvhet ger bättre 
kontroll av foten. Side Control System - ger bra stöd i sidled. 3D-dry foder vilket är 
värmereglerande. Metallfri.
406497 Svart Storlek 36–47
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KÄNGOR OCH SKOR

Haix Airpower X1
Räddnings-/insatskänga med inriktning på 1:a insatsteam, inom räddningstjänst, 
polis, ambulans m fl. Försedd med bl. a. kombinerad dragkedja och snörning för 
optimal personlig anpassning till bärarens fot. Köldisolerande och energiuppta-
gande sula, CROSSTECH® GORE-TEX®-membranet ger ett bättre klimat för foten 
med samtidig inbyggd bakterieresistens, kemikalieresistens, vatten-/vätsketät med 
andasfunktion. Skafthöjd 18 cm.
40637989 Svart Storlek 36–49

Sievi Auto S2
Olje-/kemikaliebeständig sula. Antistatisk och ESD-godkänd. Vattenavstötande. 
Stötupptagande sula. 
406334 Svart Storlek 35–48 

Skyddskänga Sievi Solid XL+S3
I vattenavstötande läder. Olje- och kemikaliebeständig, antistatisk, ESD-godkänd 
och stötupptagande sula. Varmfodrad. Dragkedja på insidan. 
406494 Svart Storlek 39–47  Bred läst 

Skyddskänga Sievi Solid Lady S3
I vattenavstötande läder. Olje- och kemikaliebeständig, antistatisk, ESD-godkänd 
och stötupptagande sula. Varmfodrad. Dragkedja på insidan. 
406495 Svart Storlek 35–38 Normal läst 

Skyddssko med spiktrampskydd
Robust och slitstark lågsko för tuffare miljöer. Traditionell fotbollsdesign från Puma i 
skyddsutförande. Passar bäst på bygg och entreprenad men även till lättare miljöer 
såsom lager och distribution.
40637994  Svart Storlek 36–46

Skyddssko Airpower G3 Low 
Framtagen för yrkesgrupper som ambulanspersonal och annan first responder-perso-
nal. Försedd med  CROSSTECH® GORE-TEX®-membranet vilket ger spärr mot blod 
och kroppsvätskor samt bakterier och virus. Kardborrlåsning istället för snörning   
ger snabb och lätt storleksjustering och påtagning. Utvändigt gummislitskydd i nosen.            
Tåhätta och spiktrampskydd i stål. 
EN ISO 20345:2007 S3 HRO HI CI WR SRC. 
40637993  Svart Storlek 36–49

EN345 S3 I HRO
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RESCUE – JACKORHANDSKAR

Worksafe M20
Montagehandske av PU-material som andas och är starkt och smidigt. Mönstrad 
för utmärkt grepp. Ofodrad och med ovanhand av polyester. Mycket bra passform 
och fingerkänsla. Tummens ovandel i frotté. Justerbar kardborreknäppning. 
Tvättbar 30°C.
Lämplig för: montering, verkstad och hantverk.
40532420 Storlek 7, 8, 9, 10, 11  6 par/fp, 12 fp/krt

Worksafe M70
Ofodrad montagehandske av Clarino™ som andas och är starkt och smidigt. Med 
ovanhand av följsam Spandex™. Knogskydd av neopren. Inner-hand belagd med 
mönster av silikon för utmärkt grepp. Mycket bra passform och fingerkänsla. 
Tummens ovandel i frotté. Reflex och neoprenkrage med justerbar kardborre-
knäppning. Tvättbar 30°C.
Lämplig för: montering, verkstad samt bygg- och anläggningsarbete.
40532470 Storlek 7, 8, 9, 10, 11  6 par/fp, 12 fp/krt

Worksafe Precision P30-101
Sömlös stickad handske av nylon och lycra. Innerhanden med beläggning av 
skumnitril. Handsken har mycket bra fingerkänsla och bra torrgrepp. Mycket god 
passform. 
Lämplig för: montage, bilindustri, och packningsarbete.   
40531951 Storlek 8, 9, 10, 11  12 par/fp, 12 fp/krt

Worksafe M47
Av Clarino™ som andas, stark smidig och ofodrad. Ovanhand av följsam Span-
dex™ i Hi-Viz färg för bästa synlighet. Förstärkning med silikon mönster i innerhan-
den för ett säkert grepp, och med knogskydd av neopren. Mycket bra passform 
och fingerkänsla. Tummens ovandel i frotté. Reflex och med justerbar kardborre-
knäppning. Tvättbar i 30° C.
Lämplig för: Arbetsmoment där extra synlighet av händerna är viktig, inom monte-
ring, verkstad, bygg- och anläggningsarbete, oljeplattformar.
40532447 Storlek 7, 8, 9, 10, 11   6 par/fp, 12fp/krt
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VINTERHANDSKAR

Worksafe M25
Av PU-material, som andas, stark och smidig. Mönstrad för utmärkt grepp.   
Helfodrad med 140g polyester och med ovanhand av polyester. Mycket bra 
passform och fingerkänsla. Tummens ovandel i frotté. Justerbar kardborreknäppning. 
Tvättbar.
Lämplig för: montering, verkstad och hantverk.
40532425 Storlek 7, 8, 9, 10, 11, 12 6 par/fp, 12 fp/krt

Worksafe M80
Montagehandske av Clarino™ som andas och är starkt och smidigt. Varm hel-
fodrad med 40 g Thinsulate™ och vattenavvisande Porelle®-membran som andas. 
Ovanhand av följsam Spandex™. Förstärkning av mönstrad vinyl i innerhanden för 
ett utmärkt grepp. Mycket bra passform och fingerkänsla. Tummens ovandel i frotté. 
Reflex och neoprenkrage med justerbar kardborreknäppning. Tvättbar 30°C.
Lämplig för: montering, verkstad samt bygg- och anläggningsarbete.
40532480 Storlek 7, 8, 9, 10, 11  6 par/fp, 12 fp/krt

Worksafe Precision P30-110W
Vinterhandske av 2-lagers stickad nylon med borstad akryl på insidan. Handflata 
och fingertoppar belagda med skumnitril. Utmärkt isolationsförmåga. Den sömlösa 
linern är mycket komfortabel och den obelagda ovanhanden ger god ventilation. 
Mycket bra grepp i både torra och våta förhållanden. 
Lämplig för: transport, bygg, kyl- och frysanläggningar, entreprenad. 
40531955  Storlek 8, 9, 10, 11  6 par/fp, 20 fp/krt

Hi-Viz Worksafe ECO 24
Arbetshandske i syntetiskt läder. Mycket bra fingerkänsla och passform. Helfodrad 
med polyester och vattenavvisande Porelle™-membran som andas. Ovanhand och 
krage av Hi-viz bomull/polyester. Tvättbar. 
Lämplig för montering, verkstad, bygg- och anläggningsarbeten, entreprenad.
40532224 Storlek 8, 9, 10, 11  6 par/fp, 10 fp/krt

Vattentvätt. Gradantalet anges i baljan. 

Vattentvätt. Mild process. 

Vattentvätt. Mycket mild process. 

All blekning. 

All blekning utom med klor. 

Ej blekning. 

Torktumling. 

Torktumling i normal temperatur. 

Torktumling i låg temperatur. 

Ej torktumling. 

Strykning 200°C. Bomull, lin och viskos. 

Strykning 150°C. Ull och polyester. 

Strykning 110°C. Polyamid och akryl. 

Ej strykning. 

Professionell rengöring. 

Kemtvätt i vatten.

Hängtorkning. Kan centrifugeras först. 

Dropptorkning. Ska inte centrifugeras först. 

Plantorkning. 

Torkning i skugga. 
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STORLEKSGUIDE OCH MATERIAL

Storleksguide

A

B

D

C

E

HERR UNISEX

REGULAR  A 176cm C44

XXXLXXLXLLMSXS

C64C62C60C58C56C54C52C50C48C46
B   Benlängd

D   Midjevidd
E   Stussvidd 

C   Bröstvidd

LONG  A 188cm C144 C164C162C160C158C156C154C152C150C148C146
B   Benlängd

D   Midjevidd
E   Stussvidd 

C   Bröstvidd
76 80 12411811210610196928884
94 98 134130126122118114110106102

82 84 909089898988878685
88 92 12812412011611210810410096

SHORT  A 164cm

B   Benlängd

D   Midjevidd
E   Stussvidd 

C   Bröstvidd

C88 C92 C96 C128C124C120C116C112C108C104C100

76 80
94  98

73 75
88 92

84 88 124118
134130

8181
128124

1121061019692
102 106 126122118114110

76 77 8080807978
96 100 120116112108104

SHORT WIDE  A 164cm

B   Benlängd

D   Midjevidd
E   Stussvidd 

C   Bröstvidd

D88 D92 D96 D128D124D120D116D112D108D104D100

82 86
96 100

73 75
88 92

90 94 130124
136132

8181
128124

11811210710298
104 108 128124120116112

76 77 8080807978
96 100 120116112108104

DAM  A 168cm 34 48464442403836
B   Benlängd

D   Midjevidd
E   Stussvidd 

C   Bröstvidd
64 67 918682787470
90 93 1151101061029996

78 78 828280808078
80 84 110104100969288

76 80 12411811210610196928884
94 98 134130126122118114110106102

77 79 858584848483828180
88 92 12812412011611210810410096

COOLMAX®. Ett material i polyester. Detta ökar tygets 
förmåga att ta bort fukten från kroppen och snabbt leda den 
till plaggets utsida.

Polartec®. Håller huden torr när du svettas och låter kroppen 
andas. Torkar snabbt och tål maskintvätt.

Gore™.Tillhandahåller högteknologiska textilier framförallt 
med vind- och vattentäthet. Det finns ett antal olika membran 
som ger olika typer av egenskaper. 

GORE-TEX®. Är ett ePTFE-membran med microporös struktur. 
Porernas storlek gör att fukt i ångform kan passera samtidigt 
som vatten hindras från att tränga igenom. Materialet är 
vattentätt samtidigt som det andas. Membranet kan lamineras 
med en bärare (liner), på ytter- eller fodertyg samt mellan två 
tyglager. På detta sätt skapas de olika 2- och 3-lagerskon-
struktionerna. Det är framförallt i ytterplagg som man använ-
der denna typ av material. www.gore-tex.se

I en GORE-TEX®  2-lagerkonstruktion lamineras membranet 
på ytter- eller fodertyg. I de fall då membranet fästs på yt-
tertyget hänger fodret löst. 

I en GORE-TEX®  3-lagerkonstruktion lamineras membranet 
mellan foder och yttertyg.

Alla GORE-TEX®  plagg måste tejpas med en speciell 
tejp från GoreTM för att garantera att alla sömmar är 
100% vattentäta.

WINDSTOPPPER®  
Tack vare total vindtäthet och maximal andningsförmåga 
erbjuder plagg tillverkade i WINDSTOPPER® material 
komfort och mångsidig prestanda för en lång rad olika 
väderförhållanden och aktiviteter. WINDSTOPPER®-
material har tillverkats genom att laminera det speciella 
membranet till en rad funktionella material som valts bero-
ende på produktens slutliga avsedda användning. WIND-
STOPPER® används främst i jackor och byxor. 

CROSSTECH®. Membranet är den nya generationens lami-
nat från Gore™. Plagg med denna typ av membran står emot 
genomträngning av vätskeburen smitta enligt ISO 16604. 
CROSSTECH® har lika hög slitstyrka, lång livslängd samt 
samma goda andningsförmåga som traditionell GORE-TEX®. 
CROSSTECH® används framförallt i kläder där extra 
smittskydd krävs.

BY BRAGE®

Brage® ZIP-IN-system. Zip-In-Systemet ger maximal flexibili-
tet. Kombinera skaljackan med zip-in-foder. Genom varierbar 
klädsel är du väl förberedd och rätt klädd från kylig morgon 
till solig varm dag. Skaljackan har som främsta uppgift att 
skydda mot vind, kyla och regn. Samtidigt transporterar den 
bort överskottsvärme och fukt för att låta den avdunsta på 
utsidan. Fodret kan användas antingen för sig eller enkelt 
knäppas i skaljackan med hjälp av vårt enkla zip-in-system. 

Material och funktion
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Estland 
Karske Eesti Oü
Tallinn
Kadaka tee 185d • Tallinn 126 18
Tel +372 6 720 057 • Fax +372 6 720 055
www.karske.ee

Polen
Procurator BHP Sp. z o.o.
Toruń
Polna  St. 140 B • 87-100 Toruń
Tel +48 56 66 44 044 • Fax +48 56 66 44 045
www.procurator.pl

Sverige
Huvudkontor
Procurator AB
Malmö
Box 9504 • 200 39 Malmö
Besöksadress: Källvattengatan 5
Tel +46 (0)10 60 40 000 • Fax +46 (0)40 211 209

www.procurator.se
Butiken som alltid har öppet

Kundservice
Tel 0200 811 000 • Fax +46 (0)40 211 209
info@procurator.se

Danmark
Procurator A/S
Esbjerg
Stærevej 2 • 6705 Esbjerg Ø
Tel +45 7611 5000 • Fax +45 7611 5001
www.procurator.dk

Finland
Procurator Oy Ab
Helsingfors
Nokiantie 2–4 • 00510 Helsinki
Tel +358 207 768 500 • Fax +358 207 768 505
www.procurator.net

Norge
Procurator A/S
Stavanger
Nikkelvejen 8 • NO-4313 Sandnes
Tel +47 4811 2222 • Fax +47 9477 4860
www.procurator.net
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