


Téli sisakbérlés
100% pamut lángálló sisakbélés. Minden védősisakba helyezhető, állrészen 
tépőzárral állítható méretre, tarkón gumis.

Villanyszerelő félcipő, bokacipő, surranó szigetelt 500V

7 funkciós jólláthatósági kabát

100% PE anyagból készült 190g/m2 lélegző PU kent anyagból készült külső kabát. 
Belső kabát jólláthatósági színű, 160g-os bélésű. Használható összerakva téli  
dzsekinek, jólláthatósági vattakabátnak, jólláthatósági mellénynek, kék 
mellénynek kifordítva, kék kabátnak kifordítva. Bélés nélkül jólláthatósági esők-
abátnak használható. 
EN 343 Class:3:3 EN 471 3:3 osztály

Fejvédő sisak IDRA
Ívvédő sisak lecsukható íválló arcvédővel, fehér.
Nagy védelmet biztosít a fej beütődésének veszélye, maximum 5,0 kN 
erőhatással rendelkező eső, zuhanó tárgyak ütőhatása, valamint olvadt fémek 
fröccsenése (MM) ellen. Az arcvédő az arc és szem védelmét biztosítja száraz 
körülmények között 4,1 kA zárlati áram által létrehozott 1 sec ívidejű ívhatás 
ellen. A védősisak -20 C-ig használható. 4 évig használható. E.Védőeszköz kat.: 3
EN 397

G FALCO D 1000 V-os szigetelő védősisak ívvédő látomezővel, 
nyitható sisakpánttal
HD „UV” polietilén sisakhéj. -20°C és +50°C között használható. 
1000 V váltakozó feszültségű villamos vezeték érintése elleni 
védelem. Állítható polietilén sisakkosár (53-62 cm), hat ponton 
rögzített PES textilpánttal. Nedvszívó szivacsos izzadságszalag.  
Külön rendelhető: hallásvédő, téli bélés, két pontos sisakszíj. 6 szín.
EN 397:2013, CEI EN 50365: 2004

NOMEX védőruha, ív és lángálló
Kétrészes kertészandrágos védőöltöny. 
Nomex Delta C anyagból készült kertésznadrág.  
Csak kabáttal együtt biztosít védelmet!  
440V, 7kA feszültség esetén keletkező ív láng hatása ellen. 
Egyedi méretre gyártva.
EN11612/2.osztály

Láthatósági mellény
Egyedi céglogóval külön rendelésre!
Szellőző, könnyű 115 g/m2 poliészter anyag, citromsárga színben.
5 cm széles, párhuzamos fényvisszaverő csíkok.
Tépőzárral állítható méret. 3M™ Scotchlite® csíkok. 
EN340, EN471 2:2 osztály

Méret :52-64
Nettó ár: 27 600.-

Méret: 53-62
Nettó ár: 7 880.-

Nettó ár: 48 600,-

Méret : S-XXXL-ig 
Nettó ár: 560,-

Méret: XS-5XL
Nettó ár: 22 800,-

Méret: 36-49-ig

félcipő	 B0118-E	
Nettó ár: 17 900,-

bokacipő	B0119-E	
Nettó ár: 18 000,-

surranó		B0120-E	
Nettó ár: 21 100,-

Nettó ár: 3 100,-

Teljesen fémmentes, kompozit 200 J 
orrmerevítő, 100 J-os kevlár talple-
mez, vízlepergető bőr felsőrész. 
Megfelel az új szabványoknak is!  
A speciális, könnyű és vékony talp, 
rugalmas és könnyű járást biztosít.  
Antibakteriális szövet bélés. 
Párnázott bokavédelem.  
Tartós, kopásálló orrvédelem.  
EK-típustanusítvány: 3/2016 CE 1556
MSZ EN ISO 20345:2012
SB,	WRU,	E,	P	,CI,	HI,	SRC

Nettó ár: 54 000,-
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MILLER H-design teljes testheveder munkaövvel, gyorscsatos

Dura Flex gumis 45mm széles hevederből, ergonomikusan kialakitott testheveder. 
Teflonizált, víz és szennytaszító felület. Horizontális combhevederek.  
Könnyített le és felvétel. 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 kialakitott, 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

Polytril Air Comfort  
szerelő kesztyű
Pamut, poliamid, Lykra szál keverékéből 
készült alapkesztyű, Nitril tenyérmártással. 
A nitril bevonat olaj és kopásálló. 
E.V. kat.: 3 EN420,	EN	388:	4121
Méret : 6-11-ig
Nettó ár: 870,-

Kötött textilkesztyű
Duplaszálas cérnakesztyű, 17-es szálvas-
tagsággal. Gumírozott mandzsetta. 13-es 
sűrűségű kötéssel készült.  
Méret: 7-es és 9-es. 
E.V. kat.: 1 EN420
Nettó ár: 90,-

Elelktrosoft szigetelő kesztyű 
Szigetelő latexkesztyű 00, 0, 1, 2...  
feszültségtartományban. Natúr latex 
szigetelő kesztyű, vágott végű. 
Magas dielektromos jellemzőkkel bír.  
 -10 től +35°C-ig. Mérek: 7-11-ig.  
Felülvizsgálatra kötelezett termék!
EN 60903 Nettó ár: 7 400,- (00-ás)

Íválló fedőkesztyű bőrből
Szilikonnal kezelt színbőr kézfejrész, 
tépőzárral állítható bőség.  
Önmagában nem használható!
Csak a szigetelő gumikesztyűre elővédő 
kesztyű. 2,5-30KV használható.  
E.V kat.: 2 EN	388:	2121	,	EN	420
Nettó ár: 5 400.-

Mászóvas

Légvezetéket tartó villanyoszlopokon történő munkavég-
zéshez. Kovácsolt acél lábtartó, állítható, csatos bőr vagy 
gumírozott textilbetétes szíjazattal. Csak leesés elleni 
rendszerrel együtt használható.
Fa és beton oszlopra külön mászóvasak.

ÚJ MILLER Handzup (a REGLEX helyett)
Kifejezetten jobb a kezelhetősége mint a régeb-
bi tipus és komfortosabb is. Másodpercek alatt 
beállítható a megfelelő kötél hossz.  
Egy kezes működtetés. 
100% Poliamid fonott kötél 2 m x 12 mm átmérővel.
Aluminium háza, ABS markolat, műanyag hüvely.
Felülvizsgálatra kötelezett termék!  
10 évig használható. EN358

MILLER SafEscape Elit, mentő és önmető készülék 
Egyaránt alkalmas magasban dolgozó személy mentésére, valamint önmentésre 
is, autómatikus leeresztő funkcióval. 1m/sec ereszkedési sebességet biztosít. 
250kg-ig használható. E.V.kat: 3 Felülvizsgálatra kötelezett termék!
EN 341, és a szigorúbb EN 1496
Méret: 30m-es, külön rendelhető 100m-es

Méret: 3 méret
Nettó ár: 47 580,-

Nettó ár: 33 200,-

Fa oszlophoz   
Nettó ár: 44 900,-

Beton	oszlophoz		
Nettó ár: 57 500,-

Fára    
Nettó ár: 52 610,-

Nettó ár: 334 200,-

Méret: S-XXL
Nettó ár: 68 000,-

RÉGI REGLEX:

A nálunk vásárolt
MILLER termékek bevizsgálása 
az első két évben ingyenes!



MILLER végtelenített heveder szalag kikötési pont
Sárga PE végtelenített szalag 23 mm széles hevederből, szinte 
bárhol könnyen kialakíthatunk vele kikötési pontot. 
Terhelhetőség: 15 KN
EN795 (b) Felülvizsgálatra kötelezett termék!

MILLER energiaelnyelő. ME82 Manyard ML04 horoggal
Miller Duraflexes és Teflonizált felületű szakadásos energiaelnyelő esésindikátorral. 
Egyik végén sima csavarorsós karabinerrel 60mm nyílású, másik végén 110mm nyílású 
akasztó horoggal. Kétkezes mászási technikához használható, két darab szűkséges.
EN 362 Felülvizsgálatra kötelezett termék!

SZERSZÁMTARTÓ
Szerszám leesését megelőző, derékövekre 
fűzhető, rugalmas gumiszalag külső poli-
amid védőborítással. 70 cm alaphossz plusz 
30 cm nyúlással. EN 362
Nettó ár: 1 320,-

AZ025 KARAbINER
155 mm nyílású.
Galvanizált acél. Kettős rugós acélzár.
Biztonsági zárkapcsok: csak két,  
egymást követő szándékos kézi  
művelettel nyithatók.
EN362 , EN795
Nettó ár: 7 250,-

Az angol UNILITE Magyarországon!
Professzionális akkumulátoros LED lámpák 
munkavégzéshez. A Better&Better Bt.  
a UNILITE lámpák magyarországi forgalmazója. 
Tekintse meg lámpaválasztékunkat  
a www.betterled.hu weboldalunkon!

AZ201 ZÁRKAPOCS
Galvanizált acél. Összenyomással záródó, 
80 mm nyílású, +90°-os fordítás
EN362 , EN795
Nettó ár: 4 500,-

AZ022 KARAbINER
220mm x 120 mm nyit. 50 mm nyílású.
Galvanizált acél. Kettős rugós acélzár.
Biztonsági zárkapcsok: csak két,  
egymást követő szándékos kézi  
művelettel nyithatók.
EN362 , EN795
Nettó ár: 2 300,-

TERMÉKKÖR:
» Fej és arcvédő eszközök
» Szemvédő eszközök
» Hallásvédő eszközök
» Légzésvédők 
» Védőkesztyűk
» Munka és védőruhák 
» Munka és védőlábbelik 
» Leesés elleni védőeszközök
» Telepített rendszerek

Hossz: 0,6m Nettó ár: 2 100,-
Hossz: 0,8m Nettó ár: 2 220,-
Hossz: 1 m Nettó ár: 2 450,-
Hossz: 1,2m Nettó ár: 2 820,-
Hossz: 1,5m Nettó ár: 3 150,-

Nettó ár: 23 200,-

LED munka-, fej-, sisak-, kézilámpák 

Keressen minket bizalommal:
Munkavédelem: Nagy-Győr László	ügyvezető	
+36-30-221-65-17, laci@betetrbt.hu
Munkavédelem: Nagy-Győr Dávid ügyvezető	h.
+36-30-601-30-30 david@betterbt.hu
LED Lámpák: Németh Márton kereskedelmi v. 
+36-20-393-32-30 martin@betterled.hu

Bemutatótermünk címe:
1031	Budapest	Petúr	utca	15/a.	Munkanapokon	8-16-óráig.	Telefon:	06-1-408-09-09
www.betterbt.hu - info@betterbt.hu - www.betterled.hu - infobetterled.hu

MUNKAVÉDELEM

A villanyszerelő-szakembereknek szeretnénk a megfelelő munkavédelmi védőeszköz 
kiválasztásában segítséget nyújtani ezzel a termékajánlóval.
	 A	Better&Better	Bt.	22	éve	munkavédelmi	termék	gyártásával,	forgalmazásával	foglalkozik.
Sok kis és számos nagy cég beszállítójaként vagyunk jelen a magyar piacon. 
Több	mint	tíz	éve	beszállítója	vagyunk	az	ELMŰ-ÉMÁSZ	és		EDF	DÉMÁSZ	szolgáltatóknak,	
kimondottan	ezeknek	a	cégeknek	fejlesztettük	ki	a	saját	gyártású	NOMEX	védőruházatot	 
és	a	villanyszerelő	lábbeliket.	
	 Minden	termékcsaládban	széles	választékot	biztosítunk	árban	és	minőségben,	szinte	az	
összes	magyarországon	kapható	márka	forgalmazásával.	
Sok	éves	szakmai	tapasztalattal	rendelkező,	munkavédelmi	szakvégzettségű	munkatársaink	
szívesen	állnak	rendelkezésükre	a	védőfelszerelésekkel	kapcsolatos	kérdésekben!
 Nettó 25 000 Ft feletti rendelését ingyen postázzuk. Keressen minket elérhetőségeinken!
Az	árváltozás	jogát	fenntartjuk!	A	feltüntetett	árak	NEM	tartalmazzák	a	27%	ÁFA-t

A nálunk vásárolt
MILLER termékek bevizsgálása az első két évben ingyenes!


