ZA VAREN
IN ZAŠČITEN
DELOVNI DAN
AKCIJSKA PONUDBA ZIMA 2017/18

DELOVNA ZAŠČITA

DELOVNA JAKNA ATLANTIS, 2 V 1

DELOVNE HLAČE PHOENIX

• možnost tiskanega ali vezenega emblema
• podaljšana hrbtna stran
• skrita kapuca v ovratniku
• varjeni šivi
• dobavljiva tudi v drugih barvnih kombinacijah
• snemljiv podložen brezrokavnik v notranjosti
art. Bilbao
• material: 100% PES, 200 g/m2
• EN 20471:2013, EN 343:2003+A1:2007,
• velikosti: XS - 3XL

• dobavljive tudi v drugih barvnih kombinacijah
• material: 65% PES, 35% bombaž, 300 g/m2
• EN 20471: 2013
• velikosti: 62-66

20%
CENEJE

AKCIJA

96,13

20%
CENEJE

AKCIJA

38,16
Redna cena

47,70

Redna cena

120,16

Vse cene so veleprodajne, v evrih in ne zajemajo 22 % DDV. Cene veljajo za naročila od 1. 11. 2017 do 31. 1. 2018.

www.geoenergetika.si/delovnazascita

NOVO V PONUDBI
Vse cene so veleprodajne, v evrih in ne zajemajo 22 % DDV. Cene na tej strani veljajo za naročila od 1. 11. 2017 do 31. 1. 2018.

DELOVNA JAKNA LUGANO

DELOVNE HLAČE SEATTLE

• delovna jakna s številnimi žepi
• regulacija rokavov v zapestju s sprimnim
trakom
• možne tudi drugačne barvne kombinacije
• primerna za industrijsko pranje
• 65% PES, 35% bombaž, 300 g/m2

• delovne hlače s številnimi žepi
• možne tudi drugačne barvne
kombinacije
• primerne za industrijsko pranje
• 65% PES, 35% bombaž, 300 g/m2

AKCIJA
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AKCIJA

39,16

32,

99

Redna cena

48,95

Redna cena

41,24
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20%
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SOFTSHELL TAVIRA
• jakna iz softshella, podložena s flisom
• regulacija rokavov v zapestju s sprimnim
trakom
• odstranjiva kapuca
• odsevne paspule za boljšo vidljivost
• vodni stolpec: 5000 mm
• dobavljiva v rdeči, temno modri, črni
in sivi barvi
• velikosti: XS - 3XL
AKCIJA

49,
ČEVLJI 483
• visoki delovni čevlji z atraktivnimi
odsevnimi detajli, vezalkami in zadrgo
• zaprt jezik
• velikost: 39-48
• S3 SRC

AKCIJA

86,30
Redna cena

107,

88

www.geoenergetika.si/delovnazascita

20%
CENEJE

ČEVLJI 8401.2
• visoki, lahki in fleksibilni delovni čevlji
• maksimalno udobje nošenja
• velikost: 38-50
• S3 SRC
AKCIJA

45,42

Redna cena

56,78

Redna cena

72 62,15

20%
CENEJE

ČEVLJI 481
• polvisoki delovni čevlji z atraktivnimi
odsevnimi detajli
• zaprt jezik
• velikost: 39-48
• S3 SRC

AKCIJA

79,49
Redna cena

99,36

20%
CENEJE

NOVO V PONUDBI
Vse cene so veleprodajne, v evrih in ne zajemajo 22 % DDV. Cene na tej strani veljajo za naročila od 1. 11. 2017 do 31. 1. 2018.

ROKAVICE X-FOAM, 60054

ROKAVICE UNIVERSAL BLUE
• kislinoodporne rokavice z bombažno
notranjo stranjo
• dolžina 40 cm, veikost 10
• EN 388 4121

AKCIJA

3,

15%

• izdelane iz poliamida in elastana
• ščitijo pred odtrganinami prstov
• nudijo dober oprijem v suhih in vlažnih delovnih okoljih
• primerne za delo z gibajočimi deli delovnih strojev
• EN 388 (31X1)
• velikosti: 6-12

CENEJE

20%
CENEJE

Redna cena

35 3,94

AKCIJA

3,17

OČALA 9178500
• moderen izgled
• obdelane proti rosenju in praskam
• brez kovinskih delov
• primerne za avtoklav
• EN166, EN170
AKCIJA

5,

58

Redna cena

3,96

OČALA 9231960

20%

20%

• moderen izgled
• obdelane proti rosenju in praskam
• brez kovinskih delov
• s polarizacijskim filtrom
• primerne za uporabo v okoljih, kjer
prihaja do loma svetlobe

CENEJE

CENEJE

Redna cena

6,97

AKCIJA

28,02

Redna cena

35,03

KAPA ODIN

ŠAL AURA

NOGAVICE JUNO

• barva: črna
• sestava: 100% bombaž
• velikost: univerzalna

• barva: črna
• sestava: 100% bombaž
• dolžina: 175 cm
• velikost: univerzalna

• udobne in mehke nogavice
• visoka in hitra absorbcija vlage
• velikost: 36/39, 40/43, 44/47
• barva: črna

AKCIJA

AKCIJA

AKCIJA

7,

10

Redna cena

8,87

10,

Redna cena

69 13,37

7,40

20%

20%

20%

CENEJE

CENEJE

CENEJE

Redna cena

9,25

www.geoenergetika.si/delovnazascita

PROIZVODNJA
IN RAZVOJ
PAMETNIH LED
SVETIL

OSKRBA Z
OSEBNO
VAROVALNO
OPREMO

KOOPERACIJSKA
PROIZVODNJA

VAREN, KAKOVOSTEN, ERGONOMIČEN
IN EKONOMIČEN DELOVNI DAN
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.

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

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

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.

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

NAŠI EKSKLUZIVNI IN ZASTOPNIŠKI PROGRAMI

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

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

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

www.uvex.de

www.sikafootwear.dk

www.sikafootwear.dk

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

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

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

www.kuebler.eu

www.panworldbrands.com

www.dgtachov.eu

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

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

Delovna in zaščitna obutev za široko uporabo.

www.dassy.eu/si

www.lakeland.com

www.oxypas.eu
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