
CENEJE

20%
• Zaščitna kapica iz aluminija
• EVA® medvložek
• WHITELAYER® - nepreboden podplat
• POWERBREEZE® zgornji del
• velikost: 36-47
• S1P SRC ESD

ČEVLJI MR3

AKCIJA

Redna cena

132.38

165.47 Redna cena

175.20

• Zaščitna kapica iz aluminija
• EVA® medvložek
• WHITELAYER® - nepreboden podplat
• AQUA-CELL® membrana
• vodoodporni 
• velikost: 36-47
• S3 SRC ESD

ČEVLJI MA6

AKCIJA

140.16

CENEJE

20%

DELOVNA ZAŠČITA

www.geoenergetika.si/delovnazascitaVse cene so veleprodajne, v evrih in ne zajemajo 22 % DDV. Cene veljajo za naročila do 31. 8. 2016.

ZA VAREN 
IN ZAŠČITEN 
DELOVNI DAN
AKCIJSKA PONUDBA JULIJ - AVGUST 2016



• Rokavice, odporne na olja in masti 
• Velikosti: 7-10
• EN 388 (3121)

ROKAVICE XG20
• Lahke rokavice z zelo dobrim   

oprijemom
• Z nitrilnim nanosom 
• Brez silikona
• Velikosti: 7-10 

ROKAVICE 6634

• Moderen izgled
• Obdelane proti rosenju 

in praskam
• Brez kovinskih delov

AKCIJA

Redna cena

CENEJE

20%

CENEJE

20%

4.06

5.08

OČALA 9192245

• NEO-Steel® zaščitna kapica
• AIR-SYSTEM® medvložek
• TECH-FIBER® nepreboden 

podplat
• Velikost: 36-47
• S1P SRC ESD

ČEVLJI SR7

OČALA 9192215

AKCIJA

Redna cena

116.80

146.00

AKCIJA

4.00

NOVO V PONUDBI

www.geoenergetika.si/delovnazascita

Vse cene so veleprodajne, v evrih in ne zajemajo 22 % DDV. Cene na tej strani veljajo za naročila do 31. 8. 2016.

CENEJE

20%

AKCIJA

Redna cena

4.06

5.08

• Moderen izgled
• Obdelane proti rosenju  

in praskam
• Brez kovinskih delov

Redna cena

5.00

CENEJE

20%
CENEJE

20%
AKCIJA

1.73
Redna cena

2.16



• Dolga življenjska doba
• Stranski žep na levi hlačnici, 

dva zadnja žepa, pasne zanke, 
elastičen del pasu

• Tudi črno-sive barve
• Material:  

97% bombaž,  
3% spandex

KRATKE HLAČE 8734 STRECH

AKCIJA

Redna cena

23.56

AKCIJA

17.67

www.geoenergetika.si/delovnazascita

Vse cene so veleprodajne, v evrih in ne zajemajo 22 % DDV. Cene na tej strani veljajo do razprodaje zalog.

CENEJE

25%

AKCIJAAKCIJA Redna cenaRedna cena

24.6232.86 32.8343.81

• dolga življenjska doba
• ojačitev v kolenskem delu z možnostjo 

vstavitve kolenskih ščitnikov 
• stranski žepi na levi hlačnici, več manjših 

žepov, dva zadnja žepa, pasne zanke, 
elastični del pasu

• tudi črno-sive barve
• material: 97% bombaž, 3% spandex

• dolga življenjska doba
• ojačitev v kolenskem delu z možnostjo 

vstavitve kolenskih ščitnikov 
• stranski žepi na levi hlačnici, več manjših 

žepov, dva zadnja žepa, pasne zanke, 
elastični del pasu

• tudi črno-sive barve
• material: 97% bombaž, 3% spandex

HLAČE FK 8735 STRECH HLAČE KK 8730 STRECH

Redna cena

41.07

AKCIJA

Redna cena

21.08

28.11

• dolga življenska doba
• z žepi ob strani in na prsnem košu
• tudi črno-sive barve
• material: 97% bombaž, 3% spandex

BREZROKAVNIK 8746 STRECH

CENEJE

25%

CENEJE

25%

CENEJE

25%
CENEJE

25%

AKCIJA

30.80

• delovna jakna z dolgo življenjsko dobo
• žepi ob strani in na prsnem košu 

možnost zategovanja v pasu
• velikost: S-XXXL
• tudi črno-sive barve
• material: 97% bombaž,  

3% spandex

JAKNA 8745 STRECH 

CENEJE

20%

AKCIJA Redna cena

19.94 26.59

• Jeklena zaščitna kapica
• Vodoodporni
• Velikosti: 35-48
• S3 SRC

ČEVLJI SIMPLE



GeoEnergetika d.o.o. je razvojna, proizvodna in zastopniška družba. 
Poleg področja razsvetljave uspešno razvijamo tudi programa 
proizvodne kooperacije in celovite oskrbe podjetij z delovno zaščito.

Naše poslanstvo je zagotavljanje najvišje podpore in svetovanje glede 
ustrezne delovne zaščite javnim institucijam in industriji.

Kot zastopnik visoko kakovostnih vodilnih globalnih blagovnih znamk, 
poleg njihovih kvalitet, iščemo številne inovativne rešitve, vrhunski 

VAREN, KAKOVOSTEN, ERGONOMIČEN 
IN EKONOMIČEN DELOVNI DAN

OSKRBA Z
OSEBNO 
VAROVALNO 
OPREMO

PROIZVODNJA 
IN RAZVOJ 
PAMETNIH LED 
SVETIL

KOOPERACIJSKA 
PROIZVODNJA

dizajn ter skladnost z zakonodajo in varnostnimi predpisi. Pri izbiri 
poslovnih partnerjev smo še posebej pozorni na varnost, ergonomijo 
in ekonomiko.

V sodelovanju z različnimi strokovnjaki s področja varnostnega 
inženirstva lahko našim strankam učinkovito svetujemo, kaj je prava 
izbira za zaščito njihovih delavcev. Kakovostno in celovito oskrbo pa 
omogočajo tudi naše lastne dobro organizirane logistične kapacitete, 
JIT (just-in-time) dostava in prilagodljiv poslovni odnos.

www.geoenergetika.si
GeoEnergetika d.o.o
Nemčavci 64
9000 Murska Sobota

PE Novo Celje
Novo Celje 9
3301 Petrovče

T  03 620 32 30  /  F  03 896 02 94
E  nabava@geoenergetika.si
DŠ  SI63478978

NAŠI EKSKLUZIVNI IN ZASTOPNIŠKI PROGRAMI

Vodilno nemško podjetje, ki s širokim asortimajem 
in kakovostjo dosega globalno zaupanje in 
prepoznavnost. 

www.uvex.de

www.kuebler.eu

www.dassy.eu/si

www.sikafootwear.dk 

www.panworldbrands.com

www.lakeland.com www.oxypas.eu

www.sikafootwear.dk 

Podjetje v svojem asortimaju združuje le 
najboljše - dobro počutje, ugodje, ekonomičnost in 
prefinjenost.

Specializirani danski proizvajalec zaščitne obutve, ki 
z inovacijami izdelkom zagotavlja odlično kakovost 
in sodoben izgled.

Tradicija, ki s kakovostnimi oblačili in obutvijo za 
varno delovno mesto skrbi že 35 let.

Specializirani danski proizvajalec zaščitnih oblačil 
in obutve, zasnovanih na najvišjem udobju in 
kakovosti.

Specialist za zaščitna oblačila v kemični, 
petrokemični, zdravstveni in avtomobilski industriji.

Delovna in zaščitna obutev za široko uporabo

Specialist za zaščito rok, ki v svojem asortimaju 
ponuja številne kakovostne rešitve v skladu z 
najvišjimi varnostnimi standardi.

www.dgtachov.eu

Priznana evropska znamka profesionalnih delovnih 
oblačil visoke kakovosti, funkcionalnosti in 
vzdržljivosti.


