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Brandul de echipamente de muncă RIMECK® combină
materialele durabile și calitatea superioară cu experiența
renumitului producător de textile promoționale ADLER®.
Pantalonii de muncă, salopetele, vestele și jachetele RIMECK®
sunt produse din materiale de calitate, cu un gramaj ridicat,
folosind țesătura CORDURA®, care se folosește și în domeniul
militar. Cu toate ca sunt confecționate din materiale rezistente
la rupturi, frecare și julituri, produsele oferă și un grad ridicat
de confort.
Gama RIMECK® este definită de confortul oferit, de un design
specializat și finisare de calitate. Produsele prezintă buzunare
practice, astfel încât utilizatorii pot să păstreze tot ce au nevoie
aproape, deci munca practicată nu este doar mai ușoară, dar și
mai sigură. Produsele noastre cu vizibilitate ridicată din colecția
HIGH-VISIBILITY au fost adăugate colecției RIMECK® pentru
a găsi toate produsele de și pentru muncă într-un singur loc.

®

agățătoare

WOODY W51
600

NEW

Twill, 100 % bumbac, 270 g/m²

buzunare

46 - 48 (S), 50 - 52 (M), 54 - 56 (L),

multifuncționale

58 - 60 (XL), 62 - 64 (2XL)

bandă

02/01

reflectorizantă

94/01

bandă reflectorizantă pe mâneci
și pe partea din spate
mânecile prevăzute
cu manșete elastice
buzunare multifuncționale
la bază prezintă șnur elastic pentru
reglarea dimensiunii
agățătoare
partea din spate este prevăzută
cu falduri pentru mișcare ușoară

manșetă
elastică

talie elastică

WOODY W01
buzunare
multifuncționale

600

NEW

Twill, 100 % bumbac, 270 g/m²
46 - 48 (S), 50 - 52 (M), 54 - 56 (L),
58 - 60 (XL), 62 - 64 (2XL)

WOODY

întăriți în genunchi

COLECȚIE

bandă
reflectorizantă

02/01

94/01

bandă reflectorizantîă pe față și pe spate
buzunare multifuncționale
partea laterală a taliei este
din bandă elastică
strat dublu de material pe partea
posterioară și în genunchi pentru
o durabilitate mai mare
buclă pentru unelte

NEW Culoare nouă. departamentul nostru de vânzări vă poate oferi mai multe informații despre termenul de livrare.
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agățătoare

WOODY W52

bandă
reflectorizantă

600

NEW

Twill, 100 % bumbac, 270 g/m²
46 - 48 (S), 50 - 52 (M), 54 - 56 (L),
58 - 60 (XL), 62 - 64 (2XL)

buzunare
multifuncționale
02/01

94/01

bandă reflectorizantă pe partea
din spate și pe partea din față
buzunare multifuncționale
agățătoare
la bază prezintă șnur elastic
pentru reglarea dimensiunii
buclă pentru unelte

elastic

®

agățătoare

buzunare multifuncționale

bandă reflectorizantă

elastic

NEW Culoare nouă. departamentul nostru de vânzări vă poate oferi mai multe informații despre termenul de livrare.
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bretele elastice

catarame rezistente

WOODY W02
600

bandă elastică

NEW

Twill, 100 % bumbac, 270 g/m²
46 - 48 (S), 50 - 52 (M), 54 - 56 (L),
58 - 60 (XL), 62 - 64 (2XL)

02/01

94/01

bandă reflectorizantă sub genuchi
în partea din față
buzunare multifuncționale
talie ajustabilă cu nasturi
strat dublu de material pe partea
posterioară și în genunchi pentru
o durabilitate mai mare
buclă pentru unelte
pantalonii salopetei prezintă
închidere ajustabilă
cu o cataramă de plastic
bretele pentru umeri elastice

întăriți în genunchi

bandă
reflectorizantă

®

bandă elastică

buzunare multifuncționale

NEW Culoare nouă. departamentul nostru de vânzări vă poate oferi mai multe informații despre termenul de livrare.
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RANGER W53
agățătoare

400

NEW

Textură de pânză, 65 % polyester,
35 % bumbac, 270 g/m²
buzunare

(CORDURA® 100 % PAD, 210 g/m²)

multifuncționale

46 - 48 (S), 50 - 52 (M), 54 - 56 (L),
58 - 60 (XL), 62 - 64 (2XL)

CORDURA®
02/01

94/01

bandă reflectorizantă pe față,
pe spate, cât și pe mâneci
manșete elastice
buzunare multifuncționale
tivul inferior prezintă cusături
laterale - 3 închizători cu capse
agățătoare
material CORDURA® folosit în
culori contrastante
buzunar cu închizătoare pe mânecă

manșetă
elastică

talie elastică

RANGER W03
400

buzunare
multifuncționale

NEW

Textură de pânză, 65 % polyester,
35 % bumbac, 270 g/m²
(CORDURA® 100 % PAD, 210 g/m²)
46 - 48 (S), 50 - 52 (M), 54 - 56 (L),
58 - 60 (XL), 62 - 64 (2XL)

RANGER

02/01

CORDURA®

COLECȚIE

94/01

bandă reflectorizantă pe partea
inferioară a pantalonilor
buzunare multifuncționale
partea laterală a taliei este
din bandă elastică
strat dublu de material în genunchi
pentru durabilitate
buclă pentru uneltematerial CORDURA®
folosit în culori contrastante

bandă
reflectorizantă

NEW Culoare nouă. departamentul nostru de vânzări vă poate oferi mai multe informații despre termenul de livrare.
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RANGER W54

CORDURA®

400

NEW

Textură de pânză, 65 % polyester,
35 % bumbac, 270 g/m²

bandă

(CORDURA® 100 % PAD, 210 g/m²)

reflectorizantă

46 - 48 (S), 50 - 52 (M), 54 - 56 (L),
58 - 60 (XL), 62 - 64 (2XL)

buzunare
02/01

multifuncționale

94/01

bandă reflectorizantă
pe față și pe spate
buzunare multifuncționale
agățătoare
tivul inferior prezintă cusături laterale
3 închizători cu capse material
CORDURA® în culori contrastante
culori contrastante

3 închizători
cu capse

®

CORDURA®

buzunare multifuncționale

bandă reflectorizantă

3 închizători cu capse

NEW Culoare nouă. departamentul nostru de vânzări vă poate oferi mai multe informații despre termenul de livrare.
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bretele elastice

catarame rezistente

RANGER W04
400

bandă elastică

NEW

Textură de pânză, 65 % polyester,
35 % bumbac, 270 g/m²
(CORDURA® 100 % PAD, 210 g/m²)
46 - 48 (S), 50 - 52 (M), 54 - 56 (L),
58 - 60 (XL), 62 - 64 (2XL)

02/01

94/01

bandă reflectorizantă pe partea
inferioară a pantalonilor
buzunare multifuncționale
talie ajustabilă cu nasturi
buclă pentru unelte
pantalonii salopetei prezintă închidere
ajustabilă cu o cataramă de plastic
bretele pentru umeri elastice
material CORDURA® folosit
în culori contrastante

CORDURA®

bandă
reflectorizantă

®

bandă elastică

buzunare multifuncționale

NEW Culoare nouă. departamentul nostru de vânzări vă poate oferi mai multe informații despre termenul de livrare.
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HV BRIGHT 9V3
400

NEW

p. 167

Material tricotat din urzeală, 100 % polyester
fluorescent, 120 g/m², benzi reflectorizante
M (înălțimea 160-176 cm), 2XL (înălțimea 184-192 cm)
EN ISO 20 471

închidere cu scai

îmbrăcăminte cu
vizibilitate înaltă (grupa 2)

97

98

EN ISO 13 688

îmbrăcăminte de protecţie

vestă cu grad ridicat de vizibilitate
închidere frontală cu scai
produsul este în concordanță cu standardul
EN ISO 20 471:2013 - îmbrăcăminte cu
vizibilitate ridicată (clasa a II-a)
produsul este în concordanță cu standardul
EN ISO 13 688:2013 - îmbrăcăminte de protecție
benzi reflectorizante certificate ale producătorului

HV PROTECT 1V9
400

mâneci rotunde

Interlock pique, 55 % bumbac, 45 % polyester,
175 g/m², benzi reflectorizante 3M
S - 3XL
EN ISO 20 471

îmbrăcăminte cu
vizibilitate înaltă (grupa 2)

EN ISO 13 688

cusături laterale
benzi
reflectorizante 3M

material
fluorescent

HIGH-VISIBILITY

șnururi

îmbrăcăminte de protecţie

97

98

tricou unisex în culori fluorescente cu mâneci rotunde
țesătură de bumbac pe interior pentru un confort sporit
guler rotund din material tip
coaste 1:1 din polyester 100%
croiala prezintă cusături laterale
benzi certificate ale producătorului 3M
produsul este în concordanță cu standardul
EN ISO 20471:2013 - îmbrăcăminte cu
vizibilitate ridicată (clasa a II-a)
produsul este în concordanță cu standardul
EN ISO 13 688:2013 - îmbrăcăminte de protecție

HV ENERGY 9V2

de strângere

300

Oxford, 100 % polyester, 70 - 80 g/m²,
bandă reflectorizantă

COLECȚIE

mărime universală (45 x 34 cm)

97

bandă
reflectorizantă

98

rucsac practic în culori fluorescente
bandă reflectorizantă
elemente reflectorizante în colțurile de jos
două șnururi de strângere
buzunar interior cu fermoar

NEW Culoare nouă. departamentul nostru de vânzări vă poate oferi mai multe informații despre termenul de livrare.

163

HV ESSENTIAL 4V6
400

mâneci

Single Jersey, pieptănat pe interior, 100 % polyester,

rotunde

300 g/m², benzi reflectorizante 3M
M - 3XL
3

EN ISO 20 471

îmbrăcăminte cu
vizibilitate înaltă (grupa 3)

EN ISO 13 688

îmbrăcăminte de protecţie

benzi

97

reflectorizante 3M

98

hanorac în culori fluorescente cu manșete rotunde
partea interioară pieptănată
tivul inferior, manșetele mânecilor și gulerul
sunt din material tip raiat 1:1
benzi reflectorizante 3M
produsul este în concordanță cu standardul
EN ISO 20 471:2013 - îmbrăcăminte cu
vizibilitate ridicată (clasa a III-a)
produsul este în concordanță cu standardul
EN ISO 13 688:2013 - îmbrăcăminte de protecție

material
tip raiat

HV FLEECE JACKET 5V1
400

Fleece, 100 % polyester, 280 g/m²,
benzi reflectorizante 3M
M - 3XL
fermoar pe

3

toată lungimea

EN ISO 20 471

îmbrăcăminte cu
vizibilitate înaltă (grupa 3)

EN ISO 13 688

îmbrăcăminte de protecţie

97

jachetă de fleece în culori fluorescente
cu fermoar pe toată lungimea
două buzunare frontale ce se închid cu fermoar
buzunare spațioase îndreptate
către marginea inferioară
tivul inferior ajustabil cu bandă elastică
manșetele mânecilor prezintă bandă elastică
agățătoare
tratament antiscămoșare pe partea exterioară
benzi certificate ale producătorului 3M
produsul este în concordanță cu
standardul EN ISO 20471:2013 - îmbrăcăminte
cu vizibilitate ridicată (clasa a III-a)
produsul este în concordanță custandardul
EN ISO 13 688:2013 - îmbrăcăminte de protecție

șnur elastic

®

98

benzi reflectorizante 3M

șnur elastic
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HV BRIGHT 9V4
400

HV TWISTER 3V8

NEW

300

p. 163

material tricotat din urzeală, 100 % polyester

Single Jersey, 100 % polyester,

fluorescent, 120 g/m², benzi reflectorizante

190 g/m², mărime universală

31 (înălțimea 101-119 cm), 32 (înălțimea 122-134 cm)

(50 x 26 cm)

EN 1150

îmbrăcăminte de
lucru cu vizibilitate
înaltă pentru utilizare
non-profesională

97

98

vestă cu grad ridicat de vizibilitate pentru copii
închidere frontală cu scai
produsul este în concordanță cu standardul EN 1150:1999
- îmbrăcăminte de protecție - îmbrăcăminte cu
vizibilitate ridicată pentru uz neprofesional
benzi reflectorizante certificate ale

HV PRACTIC 5V9

97

98

eșarfă fluorescentă cu benzi reflectorizante
marginile cusute pe ambele părți
utilizare diversă (opțiunile de purtare
sunt indicate pe ambalaj)

HV REFLEX 3V5

400

Fleece, 100 % polyester, 240 g/m²

Twill, 50 % bumbac, 50 % polyester, 240 g/m²

mărime universală

reglabilă

97

98

căciulă fluorescentă 2 în 1
(poate fi folosită și ca fular în jurul gâtului)
partea de sus reglabilă cu ajutorul șnurului
tratament antiscămoșare pe partea exterioară

®

97

șapcă fluorescentă cu șase paneluri
marginea cozorocului este
din material reflectorizant
mărime ajustabilă cu scai, ce are cusută
o bandă reflectorizantă
găuri de aerisire

NEW Culoare nouă. departamentul nostru de vânzări vă poate oferi mai multe informații despre termenul de livrare.
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