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Sokéves szakmai 
tapasztalattal rendelkező, 
munkavédelmi szakvégzettségű munkatársaink  
szívesen állnak rendelkezésükre munkaruhával, védőfelszerelésekkel,  
zuhanásvédelemmel és további munkavédelemmel kapcsolatos kérdésekben!

Ebben a brossúrában bemutatunk néhány, általunk forgalmazott termékcsaládot!
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légzésvédelem

Az olasz Spasciani 1892 óta készít légzésvédelmi eszközöket, minden termékük Olaszországban készül.
Az eldobható maszkóktól kezdve, a félálarcokon és teljes álarcokon keresztül egészen a légzőbázisokig  
a légzésvédelem teljes termékválasztékát gyártják. A Better&Better közvetlenül a gyártótól szállítja Önnek  
a munkafolyamatnak és a káros anyagok ellen legmegfelelőbb légzésvédelmi eszközt. 

A DUETTA elsősorban festék-
szóráshoz, poros munkakör- 
nyezetben használható,  
kedvező árú megoldás,  
választható többféle  
szűrőbetéttel

2-es és 3-as osztályú teljes panoráma álarc. 
Belső félálarc két légzőszeleppel a párásodás 
ellen. Puha gumi pántok és szegélyek. Szilikon 
változat is rendelhető. Polikarbonát karc és 
vegyszerálló látómező. EN-148 szűrőbetét 
csatlakozás.

3-as osztályú, széles látómező-
vel rendelkező teljes légzőálarc. 
Páragátló belső félálarc. EN-148 
csatlakozó. Karc és vegyszerálló 
polikarbonát látómező, biztonsági 
üveggel is rendelhető, akár szili-
kon változat is.

A DUO félálarc professzionális, fertőtleníthető,  
strapabíró kialakítású, mérgező gázok, porok és  
festétkek elleni védelemre a megfelelő szűrőbetétekkel.

A DUPLA adapter segítségé-
vel a teljes álarcok tökéletes 
védelme és a kedvező árú 
2000-es tipusú szűrőbetétek 
használata érhető el egyszerre. 
Negatív nyomásos, TR2002-es,  
teljes álarchoz használható.

DUETTA

DUPLA adapter

TR 2002 CL2

TR 2002 CL3 TR 82

TR 82 S

DUO

Spasciani 2000 bajonettes szűrőbetétek DIN csatlakozós szűrőbetétek

A kedvező árú 2000-es 
tipusú szűrőbetétek széles 
választéka az összes ipar-
ban előforduló veszélyes 
anyag szűréséhez  
választható.

Spasciani nagy teljesítményű 
szűrőbetétek EN-148  
szabványú csatlakozókkal, 
szín és betűjelölésekkel.
Közel 200 féle vegyianyag 
szűréséhez tudunk megfelelő 
szűrőbetétet nyújtani.

A Spasciani megoldást kínál minden légzésre veszélyes munkakörülmény  
biztonságossá tételére. Válasszon a veszélyes anyag és oxigénkoncentrációnak 
megfelelő védőeszközt! Kollégáink segítenek kiválasztani a megfelelő terméket!

www.betterbt.hu/spasciani
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légzésvédelem

RC 4 ACS 952 ACS 951

A Better & Better Bt. az összes SPASCIANI légzésvédelmi terméket 
forgalmazza partnerei részére.

A legmegfelelőbb légzésvédő kiválasztásához segítség: 
www.betterbt.hu/spasciani, vagy keresse kollégáinkat: 

 Nagy-Győr László +36-30-221-65-17, laci@betterbt.hu
Nagy-Győr Dávid +36-30-601-30-30, david@betterbt.hu

LÉGZŐ ESZKÖZ MENEKÜLÉSHEZ, EVAKUÁLÁSHOZ

KOMPRESSZORRAL TÁPLÁLT LÉGZÉSVÉDŐK HOMOKFÚJÁSHOZ

M 900

TURBINE egy akkumulátoros ventillátor által 
táplált légzőkészülék. Nehéz és hosszantartó 
munkákhoz. Könnyű és fertőtlenítő zuhanynak is 
ellenálló készülék. 
A berendezés egy teljes álarcból, egy hajlékony 
légcsőből és egy akkumulátoros ventillátorból 
áll. Két nagy kapacitású szűrőbetét csatlakoz-
tatható hozzá.
Többek között azbeszt eltávolításához,  
permetezéshez,  fémipari és vegyipari  
munkákhoz használható a megfelelő  
szűrőbetéttel.

Kompresszorral táplált, elsősorban homokfújáshoz, festékszóráshoz használható védőmellénnyel egybeépített légzőkészülék.
Két rétegű, kívül biztonsági karcálló üveg, bellül polikarbonát látómező.  
Hangtompító és olajleválasztó szűrőbetéttel, biztonsági síppal van ellátva.

Az M 900-as mentő légző félálarc két féle szűrőbetéttel kapható. Az ABEK15 mérgező gázok, az ABEKP15 Gázok és részecskék ellen 
nyújt negyed órára védelmet. Szilikon belső részekkel gumi fejpánttal és tökéletes illeszkedéssel könnyen és gyorsan használható,  
kényelmesen és biztonságosan illeszkedik az arcra. Használat közben nincs gátolva a beszéd, mivel orron és szájon át is  
lélegezhetünk. A feltünő színű tárolódoboz övre és vállhevederre is rögzíthető. 5 évig tárolható, felújítható.

TURBINE TM 1702

Hangtompító, 
 olaj, pára leválasztó szűrő

univerzális csatlakozó

áramlás szabályozó

biztonsági síp (120 l/perc)

A Spasciani megoldást kínál minden légzésre veszélyes munkakörülmény  
biztonságossá tételére. Válasszon a veszélyes anyag és oxigénkoncentrációnak 
megfelelő védőeszközt! Kollégáink segítenek kiválasztani a megfelelő terméket!

www.betterbt.hu/spasciani

Turbine H

Turbine CFU

Turbine FU
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A kiváló minőségű, német uvex által gyártott motion light lábbeli- 
család minden tagjára jellemző a puhára párnázott, bokavédő  
felsőrész, széles, sportos kivitel, kíváló, energiaelnyelő, rendkívüli  
csúszásgátló, vágásbiztos, antisztatikus és szénhidrogéneknek  
ellenálló talp. Széleskörűen használt, jól bevált védőcipő-család.

A különböző kényelmi és munkavédelmi elvárásoknak megfelelően  
az uvex munkavédelmi cipőcsaládokban megtalálhatók a szandálok,   
félcipők, bokacipők és surranók nagy mérettartományban, 
valamint kimondottan női változatok is. 
A legtöbb uvex cipő teljesíti az ESD szabványt. 
 
A munkavédelmi cipők között az uvex a legmagasabb minőséget képviseli.

Az uvex 2 robosztus, S1 - S3 SRC védelmi besorolású védőcipő
családot közepesen nehéz munkavégzéshez optimalizálták,
melyek a vegyiparban, szállításban, logisztikában, energiaiparban, 
gépiparban és az építőiparban egyaránt használhatók.

Az strapabíró uvex 2 munkavédelmi cipő ideális kültéri
használatra a csúszásmentes talp, vízlepergető tulajdonsága miatt. 
Megbízható védelmet nyújt és maximális kényelmet biztosít.  
Stabilizálja a lábat és megvédi a sérülésektől. Szandáltól  
a bakancsig, zárt és szellőző változatban, többféle kialakítással 
rendelhető. 

munkavédelmi lábbelik

Könnyű szerkezet, csúcstechnológiás, mikroszálas, lélegző  
felsőrész, gyorsfűző-rendszer, rendkívüli kényelem.
100%-kal több a saroknál az energiaelnyelés, mint amit  
az EN ISO 20345 előír. 
Az x-tended oldalsó keret kiemelkedő stabilitást és oldalirányú 
támasztást biztosít a rugalmasság korlátozása nélkül.
Az uvex 1 100 %-ig fémmentes, öntisztító, csúszásgátlásra  
optimalizált talpmintával rendelkezik (SRC-jelölés). 
 

Motion Light

uvex 2

A Better & Better Bt. a teljes uvex munkavédelmi  
lábbelikínálatot forgalmazza partnerei részére.

A legmegfelelőbb cipő kiválasztásához segítséget talál a 
www.bettebt.hu honlapunkon, vagy keresse kollégáinkat: 

Nagy-Győr László +36-30-221-65-17, laci@betterbt.hu
Nagy-Győr Dávid +36-30-601-30-30, david@betterbt.hu

uvex 1

uvex 1

uvex 2

uvex motion light

uvex quatro
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korrekciós védőszemüvegek

védőszemüvegek

A Better & Better Bt. a teljes uvex munkavédelmi  
szemüveg kínálatot forgalmazza partnerei részére.
A legmegfelelőbb védőszemüveg kiválasztásához  

kérjen segítséget kollégáinktól: 
 Nagy-Győr László +36-30-221-65-17, laci@betterbt.hu
Nagy-Győr Dávid +36-30-601-30-30, david@betterbt.hu

Mérhetően kényelmesebb viselet.

Az innovatív termékrendszer tökéletesen alkalmazkodik az emberi fej  
formájához, könnyű, és optimális klímaszabályozást biztosít.
A védőszemüveg akár hosszú időn át is kényelmesen viselhető –  
és minden helyzetben biztosítja a tiszta látást, köszönhetően  
a páramentes, karcálló és torzításmentes lencséknek.

Modern, divatos és sportos megjelenésű védőszemüvegek  
duo-szférikus lencsetechnológiával, különböző színezettel  
a környezet fényviszonyaihoz igazodva, többféle védőréteggel rendelhető.

Az uvex a laboratóriumok, klinikák, tiszta terek és az élelmiszeripar  
különleges követelményeihez fejlesztették ki az uvex CR-t,  
az első autoklávban sterilizálható védőszemüvegét páramentes bevonattal.

Minden uvex termék meghaladja az ide vonatkozó EN szabvány követelményeit.  
A mechanikai és optikai tulajdonságokat folyamatosan saját szemvédelmi  
vizsgálólaboratóriumukban vizsgálják.

uvex pheos

uvex ultravision

uvex i-vo

Az uvex már évtizedek óta foglalkozik az egyénre szabott megoldások fejlesztésével.
Alapvetően fontos, hogy a korrekciós védőszemüveg pontosan ugyanolyan optikai 
követelményeknek feleljen meg, mint a magánéletben használt dioptriás szemüveg. 
Továbbá meg kell feleljen az EN 166 szabvány követelményeinek, mind a keretre és 
a lencsére vonatkozóan is. Az uvex fejlesztői szerint a munkavállalók sokkal 
szívesebben viselnek egyénre szabott munkavédelmi eszközöket, mint szabványosított 
termékeket. Korrekciós szemüvegek széles körben használhatók, informatikában, 
az építőiparban, gyártosori és laboratóriumi munkákhoz egyaránt.
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zuhanásvédelmi egyéni védőeszközök

zuhanásvédelmi egyéni védőeszközök

MILLER H-design teljes testheveder munkaövvel, gyorscsattal

Dura Flex gumis 45mm széles hevederből, ergonomikusan kialakított testheveder. Teflonizált, víz és  
szennytaszító felület. Horizontális combhevederek.  
Könnyített fel- és levétel. Állítható mellkasi öv. Első és hátsó esési indikátor.  
Szabadalmaztatott szegycsonti D kialakitás kikőtési pontnak. 
Felülvizsgálatra kötelezett termék! 10 évig használható.  
EN358, EN 361

MILLER R5 teljes testheveser munkaövvel, gyorscsatos

Dura Flex gumis 45mm széles hevederből, ergonomikusan kialakított, PA-PES anyagból készült hevederzet.  
A speciális kialakítású csípő betétek, és a hátprofil fokozottan kényelmessé, jól viselhetővé teszi.  
Gyorscsatlakozókkal kapcsolódik, jól méretre állítható.  
A csipő betéten kialakított csatlakozóra többféle táska és kiegészítő helyezhető. 
Felülvizsgálatra kötelezett termék! 10 évig használható. EN358, EN 361

ÚJ MILLER Handzup (a REGLEX helyett)
Kifejezetten jobb a kezelhetősége mint a régebbi tipus és komfortosabb is.  
Másodpercek alatt beállítható a megfelelő kötél hossz. Egy kezes működtetés. 
100% Poliamid körszövött kötél 2 m x 12 mm átmérővel, kötélvédővel.
Aluminium helyzetbeállító, ABS markolat, műanyag hüvely.
Kötélcserével meghosszabbítható az élettartama.
Felülvizsgálatra kötelezett termék!  
10 évig használható. EN358

A nálunk vásárolt

MILLER termékek bevizsgálása 

az első két évben ingyenes!

PROTEKT P-51E teljes testheveder munkaövvel, gyorscsattal 
Teljes testhevederzet: 45 mm széles poliészter alapanyagú, rugalmas kényelmes vállhevederek, állítható 
comb- és derékhevederek, egy fém hátsó-, két hevederszalagos mellső felfüggesztési pont.  
Munkahelyzet beállító deréköv: komfortpárnázattal, állítható méretben, két fémcsatos bekötési ponttal.  
A munkaöv és combhevederek is automata gyorscsatokkal záródnak. M-XL, XXL méretben.
Külön rendelhető háti felfüggesztési pont hosszabítás (40cm): LT401 
EN358, EN361 Felülvizsgálatra kötelezett termék!

AZ 019T KARABINER
„TWIST LOCK” biztonsági retesz.
Könnyű alumínium ötvözet.  
Ferde nyílású zár, megnövelt  
nyitási szélesség: 27mm
Méret: 119x75mm 
Súly: 80g
EN362

PROTEKT PROT-4 
Munkahelyzet-beállító kötél 12 mm át-
mérővel,  alumínium helyzetbeállítóval.  
Védőtömlővel a kötélen. AZ002AS  
forgó fejű karabinerrel a kötél végén, 
2m, 3m hosszban, egyéb hossz kérésre.  
Felülvizsgálatra kötelezett termék!
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telepített zuhanásvédelmi rendszerek

 Telepített zuhanásvédelmi rendszerek különböző tipusát kínáljuk. Kültéri és 
beltéri megoldásokkal szinte az összes veszélyes munkaterületre tudunk  
biztonságos megoldást nyújtani sínes, vagy drótköteles megoldással.
 Két méter fölött már kötelező valamilyen leesés elleni védelem, legyen az egy 
lapostetőre telepített klímaberendezés karbantartás, vagy  akár egy ipari csarnokban 
elhelyezett gyártósor tetején végzett munkavégzés.
 Egyedi igények alapján a helyszínen felmérjük a szűkséges rendszer telepítési 
lehetőségeit, kiválasztjuk a legmegfelelőbb megoldást és egyedi árajánlatot adunk.
 Az általunk telepített rendszerek minden eleme bevizsgált, tanúsítvánnyal  
rendelkező alkatrész. 
 A tervezéstől a kivitelezésen át a bevizsgálásig, mindent elintézünk Önnek!

Lapostetők lehetséges zuhanásvédelmi eszköze a jelölő korlát,  
a terheléses mobil kikötési pont, vagy a mobil tetőkorlát,  
ami a szigetelés átfúrása, megbontása nélkül telepíthető.

Míg az első csak a biztonságos  
járófelület kijelölésére, addig az utobbiak 
leesés elleni védelemre is alkalmasak, nem 
kell fixen telepíteni, igény szerint áthelyez-
hetők, változtathatóak.

Zuhanásvédelmi rendszerekkel  
kapcsolatban keresse kollégánkat: 
Nagy-Győr Dávid +36-30-601-30-30  

david@betterbt.hu



Munkaruha, védőlábbelik, kesztyűk, sisakok, hallásvédelmi eszközök...

Minden ami a biztonságos és egészséges munkavégzéshez kell.

Meglévő és jövőbeli partnereinkkel hosszútávú kapcsolatra törekszünk.

Rugalmasan, gyorsan és sokoldalúan tudjuk ügyfeleink igényeit kielégíteni.

Szeretünk magas minőségű munkavédelmi termékeket szállítani vásárlóinknak.

A több lehetséges megoldás közül segítünk kiválasztani  
az igényeknek megfelelő, legoptimálisabb munkavédelmi eszközt.
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Teljeskörő munkavédelem megbizható forrásból

www.betterbt.hu - www.betterled.hu - info@betterbt.hu 
Bemutatóterem: 1031 Budapest, Petúr u. 15/a.  Tel.: 06-1-408-09-09


