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Bukser

Snickers Gulvlæggerbukser 3223 - Model-nr. (3223)
Varenummer: 102628 (25 varianter)

Mascot Advanved Bukser M/knælommer - Model-nr. (17179-311)
Varenummer: 192622 (41 varianter)

Mascot Advanced Bukser Stretch - Model-nr. (17279-311)
Varenummer: 202592 (43 varianter)

Beskrivelse:
Pas på dine knæ. Du kan regne med pålidelig beskyttelse og funktionalitet i disse avancerede
gulvlæggerbukser, der er forsynet med innovativt snit for en perfekt pasform og knælommer med
Kevlar® forstærkninger for ekstra holdbarhed. Avanceret snit med Twisted Leg™ design og
Snickers Workwear Gusset™ skridtkile sikrer fantastisk arbejdskomfort i hvert skridt. Knælommer
forstærket med Kevlar® for ekstra slidstyrke. Justerbar elastisk snøre sikrer,  - Læs mere på
Bygmas tøjshop.

Varianter:
Farve - Sort

Størrelse -
44,46,48,50,52,54,56,58,60,61,42,100,104,108,144,146,148,150,152,154,156,84,88,92,96

Beskrivelse:
Har en vandafvisende finish. Fire-vejs strækstof med lav vægt og høj slidstyrke. Stoffet mærkes
nærmest ikke mod huden, da lommerne er integrerede i designet. Tonålssømme på ben og i
skridt. Lav talje. Bukseben er ergonomisk formede. Bæltestropper. Gylp med lynlås. Forlommer.
Baglommer. Lårlomme med telefonlomme. Tommestoklomme i CORDURA® med ekstra
lommer. Knælommer i CORDURA®. Reflekseffekter.

Varianter:
Farve - Sort

Skridtlængde i CM - 82,90,76

Størrelse -
C42,C43,C44,C45,C46,C47,C48,C49,C50,C51,C52,C54,C56,C58,C60,C62,C64,C66,C68

Beskrivelse:
Har en vandafvisende finish. Fire-vejs strækstof med lav vægt og høj slidstyrke. Stoffet mærkes
nærmest ikke mod huden, da lommerne er integrerede i designet. Tonålssømme på ben og i
skridt. Lav talje. Bukseben er ergonomisk formede. Bæltestropper. Gylp med lynlås. Forlommer.
Baglommer. Lårlomme med telefonlomme og integreret ID-kortholder. ID-kortholder er
aftagelig. Tommestoklomme i CORDURA® med ekstra lommer. Reflekseffekter.

Varianter:
Farve - Sort

Skridtlængde i CM - 82,90,76

Størrelse -
C47,C48,C50,C52,C54,C56,C58,C46,C49,C51,C60,C62,C44,C45,C42,C43,C64,C66,C68



Mascot Bukser Stretch Accelerate - Model-nr. (18031)
Varenummer: 228908 (37 varianter)

Snickers Stretch Bukser 6214 - Model-nr. (6214)
Varenummer: 230410 (14 varianter)

FE Bukser 2600-785 - Model-nr. (2600-785)
Varenummer: 019651 (30 varianter)

Beskrivelse:
Mascot bukser med hængelommer og vandafvisende finish. Fire-vejs strækstof med lav vægt og
høj slidstyrke. Stoffet mærkes nærmest ikke mod huden, da lommerne er integrerede i designet.
Knælommer i slidstærk CORDURA® er regulerbare, så knæpuderne får den optimale placering.

Varianter:
Farve - Sort

Skridtlængde i CM - 76,82,90

Størrelse -
C46,C48,C50,C52,C54,C56,C42,C43,C44,C45,C47,C49,C51,C58,C60,C62,C64,C66,C68

Beskrivelse:
Sinckers arbejdsbukser, er designet til at være behagelige under barske arbejdsforhold i
krævende miljøer. Det forstærkede kraftige stof sikrer, at disse bukser er både behagelige og
slidstærke ved intensivt arbejde.

Varianter:
Farve - Sort

Størrelse - 48,50,52,54,56,46,58,146,148,150,152,154,156,158

Beskrivelse:
Den velkendte og gode FE Engel pasform. Mange funktionelle lommer, bl.a. rummelig
lårlomme. Forstærket tommestoklomme med ekstra plads. Knæforstærkning/knælomme til
knæpude beskytter knæet, lukkes med velcro og er justerbar.

Varianter:
Farve - Sort/rød

Størrelse -
72,76,80,84,88,92,96,100,104,108,112,116,120,124,128,132,136,23/84,24/88,25/92,26/96,27
/100,28/104



Jakker

FE FE-TEX Mountain Jakke - Model-nr. (1109-246)
Varenummer: 175898 (8 varianter)

Mascot Skaljakke - Model-nr. (18001-249)
Varenummer: 229229 (8 varianter)

Kedeldragter

Lyngsøe Vinterkedeldragt - Model-nr. (LR7033)
Varenummer: 151569 (8 varianter)

Beskrivelse:
Jakken er forlænget bagpå, så den holder lænden varm, justerbare manchetter med vindfang,
quiltetfoer, behagelig microfleece i kraven, flere funktionelle lommer, indvendig mobillomme
med plads til mobil/MP3 samt åbning til ledning, aftagelig hætte, vandtæt og åndbar.

Varianter:
Farve - Sort

Størrelse - L,M,S,XL,2XL,XS,3XL,4XL

Beskrivelse:
Vindtæt og vandafvisende skaljakke med aftagelig hætte. Lukning med lynlås og indvendigt
vindfang, så vinden holdes ude. Reflekseffekter for synlighed.

Varianter:
Farve - Sort

Størrelse - XS,S,M,L,XL,2XL,3XL,4XL

Beskrivelse:
Vinter kedeldragt. Tovejs-lynlås med stormklap. Mange lommer med forskellige funktioner, bl.a.
til mobiltelefon, lommer på siden til værktøj. Aftagelig hætte. Elastikjustering i taljen.
Velcrojustering ved ærmer og ankler. Lynlås under armhule til udluftning. Snoretræk omkring
livet til justering. Refleksstriber for øget sikkerhed. Cordura knælommer.

Varianter:
Farve - Grå/sort

Størrelse - XS,2XL,3XL,4XL,L,M,S,XL



Knickers

Mascot Advanced Knickers M/hængelommer - Model-nr. (17049-311)
Varenummer: 191564 (19 varianter)

Overalls

Snickers Canvas helbuks 0214 - Model-nr. (0214)
Varenummer: 038874 (36 varianter)

FE Overalls Alm. 3600 - Model-nr. (3600-785)
Varenummer: 019703 (22 varianter)

Beskrivelse:
Har en vandafvisende finish. Fire-vejs strækstof med lav vægt og høj slidstyrke. Stoffet mærkes
nærmest ikke mod huden, da lommerne er integrerede i designet. Tonålssømme på ben og i
skridt. Lav talje. Bukseben er ergonomisk formede. Bæltestropper. Gylp med lynlås. Aftagelige
hængelommer af slidstærk CORDURA® - forreste del af højre hængelomme har
stikmodstandsdygtig Kevlar®-forstærkning i bunden. Forlommer. Baglommer. Værktøjsstrop i
begge  - Læs mere på Bygmas tøjshop.

Varianter:
Farve - Sort

Størrelse -
C42,C43,C44,C45,C46,C47,C48,C49,C50,C51,C52,C54,C56,C58,C60,C62,C64,C66,C68

Beskrivelse:
Fantastiske helbukser med hylsterlommer i ekstremt komfortabelt og holdbart Canvas+
materiale. Forsynet med Twisted Leg™ design, Cordura® forstærkninger for ekstra holdbarhed,
tilbehørsfæster samt avanceret knæbeskyttelse og masser af lommer. Stretch i ryggen og brede,
justerbare skulderstropper sikrer en fantastisk bevægelsesfrihed og arbejdskomfort. To store
udvendige brystlommer med ekstra rum (maksimalt udfald på 45 grader øger sikkerheden  - Læs
mere på Bygmas tøjshop.

Varianter:
Farve - Sort

Størrelse -
152,46,48,50,52,54,56,58,84,88,92,96,100,104,112,108,116,120,146,148,150,154,156,158,1
60,162,250,252,254,256,258,260,44,60,62,64

Beskrivelse:
Høj ryg og bred elastik. Regulerbar livvidde. Mange funktionelle lommer, bl.a.
tommestoklomme. Hammerstrop. Knæforstærkning/knælomme til knæpude beskytter knæet,
lukkes med velcro og er justerbar.

Varianter:
Farve - Sort/rød

Størrelse - 72,76,80,84,88,92,96,100,104,108,112,116,120,124,128



Shorts

Mascot Advanced Shorts m/Aftagelige Lommer - Model-nr. (17149-311)
Varenummer: 200776 (19 varianter)

FE Shorts 6600-780 - Model-nr. (6600-780)
Varenummer: 196272 (13 varianter)

Skjorter

FE Herreskjorte L/Æ - Model-nr. (7181-810)
Varenummer: 211110 (7 varianter)

Beskrivelse:
Har en vandafvisende finish. Fire-vejs strækstof med lav vægt og høj slidstyrke. Stoffet mærkes
nærmest ikke mod huden, da lommerne er integrerede i designet. Tonålssømme på ben og i
skridt. Lav talje. Bæltestropper. Gylp med lynlås. Aftagelige hængelommer af slidstærk
CORDURA®. Forlommer. Baglommer. Værktøjsstrop i linning. Lårlomme med telefonlomme.
Tommestoklomme i CORDURA® med ekstra lommer.

Varianter:
Farve - Sort

Størrelse -
C42,C43,C44,C45,C46,C47,C48,C49,C50,C51,C52,C54,C56,C58,C60,C62,C64,C66,C68

Beskrivelse:
Den gode kendte Engel pasform. Funktionelle lommer. Forstærket tommestoklomme med læg
for ekstra plads.

Varianter:
Farve - Sort/rød

Størrelse - 72,76,80,84,88,92,96,100,104,108,112,116,120

Beskrivelse:
Langærmet twillskjorte med to brystlommer. Lommerne har flere sektioner, herunder en indsats
til skrive redskaber. Justerbare manchetter.

Varianter:
Farve - Sort

Størrelse - 37/38,45/46,47/48,49/50,39/40,41/42,43/44



Trøjer

FE Galaxy Sweat Cardigan - Model-nr. (8820-233)
Varenummer: 176310 (10 varianter)

FE Combat Strik M/ Høj Krave - Model-nr. (8017-501)
Varenummer: 197236 (6 varianter)

FE Sweatshirt 8022 - Model-nr. (8022-136)
Varenummer: 204438 (20 varianter)

Beskrivelse:
Blød fleece på indersiden, rummelige stiklommer med lynlås, rib i bund og i ærmer, snøre i
hætte.

Varianter:
Farve - Sort/Antrazitgrå

Størrelse - XS,3XL,4XL,5XL,6XL,S,M,L,XL,2XL

Beskrivelse:
Behagelig, ribstrikket sweater med høj krave og lynlås. Kanvasforstærkninger på skuldre og
albuer. Lomme med indstik til f.eks. skriveredskaber på venstre ærme.

Varianter:
Farve - Antracit melange

Størrelse - M,L,XL,2XL,3XL,S

Beskrivelse:
Sweatshirt i behagelig metervare med rund hals og lange ærmer. Rib i hals, i bund og
forneden på ærmerne.

Varianter:
Farve - Sort,Antracit grå

Størrelse - XS,S,M,L,XL,2XL,3XL,4XL,5XL,6XL



T-shirts

FE T-shirt - Model-nr. (9053-551)
Varenummer: 176334 (18 varianter)

FE T-shirt T/C - Model-nr. (9054-559)
Varenummer: 246774 (20 varianter)

Veste

FE Galaxy Service Vest - Model-nr. (5810-254)
Varenummer: 275047 (8 varianter)

Beskrivelse:
Rib i halsen, kontraststikninger ved hals, skuldre og ærmegab, fremstillet i behagelig bomuld.

Varianter:
Farve - Sort,Antracitgrå

Størrelse - XS,S,M,L,2XL,3XL,4XL,XL,5XL,6XL

Beskrivelse:
Kortærmet T-shirt med rib ved hals. Kontrast sygninger ved nakke, skuldre og ærmegab.

Varianter:
Farve - Sort,Koks melange

Størrelse - L,3XL,4XL,S,M,2XL,XS,XL,5XL,6XL

Beskrivelse:
Funktionel servicevest med mange detaljer. Længere ryg med læg for øget bevægelsesfrihed.
Panel over front lynlås. To rummelige krydslommer. To brystlommer med klap; højre lomme har
en strop med D-ring til fastgørelse for eksempel. et ID-kort, venstre lomme har en ekstra
lynlåslomme til f.eks. en mobiltelefon. To store inderlommer med velcro lukning. Reflekser på
skuldre samt foran og bagpå for større synlighed. Velegnet til industriel vask.

Varianter:
Farve - Sort/antracit

Størrelse - S,XS,M,L,XL,2XL,3XL,4XL




