
„CORDURA® REFLEX“

„Cordura®“ – tai bekompromisis 
patvarumas. Šis audinys yra atsparus 
nusidėvėjimui ir plėšymui, kurio reikia 

pažeidžiamiausiose srityse. Dėl 
šviesą atspindinčių siūlų audinys yra 
itin gerai matomas tamsoje ir esant 
silpnam apšvietimui. Jį galima rasti 
mūsų „Technical Extreme“ linijos 

asortimente. 

335 G/M2. 100 % POLIAMIDAS.

„CORDURA® CHECKERED“

„Cordura®“ – tai bekompromisis 
patvarumas. Šis audinys yra atsparus 

nusidėvėjimui ir plėšymui, kurio 
reikia pažeidžiamiausiose srityse. Su 

papildomu sluoksniu išvirkščiojoje 
pusėje, kad būtų užtikrintas geresnis 
atsparumas vandeniui. Jį galima rasti 

mūsų „Technical Extreme“ linijos 
asortimente. 

225 G/M2. 100 % POLIAMIDAS.

„FEATHER STRETCH“

Lengviausias dvikrypčio tamprumo 
audinys naudojamas tose vietose, 

kuriose atliekama daugiausia judesių. 
Šis audinys užtikrina judesių laisvę 

ir itin didelį patogumą. Jį galima rasti 
mūsų „Technical Extreme“ linijos 

asortimente.

185 G/M2. 66 % POLIESTERIO 34 % ELASTANO.

JUMS PARINKTA 
MEDŽIAGA.

Komfortas naudotojui didžiąja dalimi yra jausmas. Mūsų darbas – tiksliai sužinoti, 
kaip tas jausmas sukuriamas, kaip jį galima tobulinti ir kokio tipo komfortą reikia 
suteikti kiekvienu atveju. „Husqvarna“ apsauginiuose drabužiuose naudojamas 

medžiagas mes sukūrėme arba atidžiai parinkome, tada atlikome su jomis 
daugybę bandymų laboratorijoje ir miške, kad įsitikintume jų tinkamumu.

MEDŽIAGŲ VADOVAS



„LIGHT WEIGHT STRETCH“ 

Šis keturkrypčio tamprumo audinys 
tempiasi visomis kryptimis skersai ir išilgai. 

Šis orui pralaidus audinys užtikrina, kad 
drabužiai nevaržytų judesių reikiamose 

vietose, ir pasižymi nepaprastu patogumu. 
Jį galima rasti mūsų „Technical Extreme“ 

linijos asortimente. 

190 G/M2. 88 % POLIESTERIO (14 % POLIESTERIO 

„COOLMAX“) /  12 % ELASTANO (LAIKRA).

„CORDURA® HEAVY“

„Cordura®“ – tai bekompromisis patvarumas. 
Ši medžiaga suteikia didžiulį funkcionalumą 

ir išskirtinį komfortą. „Cordura® Heavy“ 
medžiaga naudojama atviriausioms 

drabužių vietoms, pvz., kulkšnimis ir riešams. 
Medžiaga turi tefloninį („Teflon®“) paviršių, 
nepraleidžiantį vandens, riebalų ir atsparų 
dėmėms. Galima rasti mūsų „Functional“ ir 

„Technical“ linijų asortimente.

220 G/M2. 100% CORDURA®.

„ARAMIDE MÉLANGE“

Trinčiai atsparaus „Kevlar®“ pluošto, 
ir dėvėjimuisi atsparaus „Cordura®“ 

pluošto derinio audinys „Aramide 
mélange“ yra tvirtas ir itin puikiai tinka 
sutvirtinimams pažeidžiamose srityse. 
Jį galima rasti mūsų „Technical“ linijos 

asortimente.

240 G/M2. 45 % „CORDURA®“ / 30 % POLIAMIDO / 
25 % „KEVLAR® ARAMIDE“.

„COMFORTABLE STRETCH“

Keturkrypčio tamprumo medžiaga, 
kuri tempiasi visomis kryptimis 

skersai ir išilgai. Šis orui pralaidus 
audinys užtikrina, kad drabužiai 
nevaržytų judesių reikiamose 

vietose, ir pasižymi nepaprastu 
patogumu,. Jį galima rasti mūsų 
„Technical“ linijos asortimente.

235 G/M2. 92 % POLIESTERIO / 8 % LAIKROS.

„WORKWEAR TWILL SHINY“

Austas tvilo audinys skirtas patikimiems 
darbiniams drabužiams. Jis yra 

itin atsparus plėšymui, tempimui ir 
dėmėms, todėl yra ilgaamžis. Blizgūs 

audinio siūlai sukuria patrauklią 
išvaizdą. Jį galima rasti mūsų „Classic“ 

linijos asortimente.

240 G/M2. 70% POLIESTERIO / 30% MEDVILNĖS.

„CORDURA® LIGHT“

„Cordura®“ – tai bekompromisis 
patvarumas. Ši medžiaga suteikia 
didžiulį funkcionalumą ir išskirtinį 

komfortą. Ją galima rasti mūsų 
„Functional“ linijos asortimente.

175 G/M2. 100% CORDURA® POLIAMIDAS.

 „MICRO POLYESTER“

„Micro Polyester “ – minkštas 
paprasto audimo audinys. Jis yra 
itin atsparus plėšymui, tempimui 
ir dėmėms. Jį galima rasti mūsų 
„Functional“ linijos asortimente.

190 G/M2. 100% POLIESTERIO.

„WORKWEAR TWILL“

Austas tvilo audinys skirtas 
patikimiems darbiniams drabužiams. 

Jis yra itin atsparus plėšymui, 
tempimui ir dėmėms, todėl yra 
ilgaamžis. Jį galima rasti mūsų 
„Classic“ linijos asortimente.

270 G/M2. 65% POLIESTERIO / 35% MEDVILNĖS.



MAKSIMALI APSAUGA, NEATSIŽVELGIANT 
Į DARBO SUDĖTINGUMĄ

TECHNICALTECHNICAL EXTREME



MAKSIMALI APSAUGA, NEATSIŽVELGIANT 
Į DARBO SUDĖTINGUMĄ

Kiekvienam darbui keliami skirtingi reikalavimai. Kuriant apsauginius 
drabužius buvo atsižvelgta į visų tipų darbus. Plačiame apsauginių 
drabužių asortimente moderniausias dizainas ir aukštos kokybės 
medžiagos užtikrina reikiamą apsaugos lygį ir komfortą dirbant.

CLASSICFUNCTIONALTECHNICAL



WORKWEAR 
TWILL SHINY

WORKWEAR 
TWILL SHINY

WORKWEAR 
TWILL SHINY

SUTVIRTINTAS APATINĖJE VIDINĖJE PUSĖJE

Klešnės vidinėje pusėje esančio apsaugos nuo pjūklo uždangalo 
apatinė pusė yra sutvirtinta, kad apsauga nediltų ir būtų ilgaamžė.

VISAPUSĖ APSAUGA NUO PJŪKLO

Visiškai dengiantis apsaugos nuo pjūklo uždangalas, kad pjuvenos 
nesugadintų medžiagos pluošto efektyvumo.

VENTILIUOJAMA PEČIŲ SRITIS IR GALINĖ KLEŠNĖS DALIS

Dėl atviros striukės pečių srities ir ventiliavimo užtrauktukų 
užpakalinėje klešnių pusėje patogu dirbti, nes užtikrinama tinkama 
temperatūra.

KIŠENĖS SU UŽTRAUKTUKAIS

Kad būtų lengva pasiekti asmeninius daiktus, striukėje yra dvi 
priekinės kišenės su užtrauktukais ir viena kišenė ant krūtinės.

MIŠKININKO 
STRIUKĖ „CLASSIC“

MIŠKININKO 
STRIUKĖ „CLASSIC 
HIGH VIZ“

Patikimi, prienami ir tinkami ne kiekvieną dieną 
dirbantiems su grandininiu pjūklu. Apsauga 
suteikia dirbančiąjam pasitikėjimo.

CLASSIC

APSAUGINĖS 
KLEŠNĖS 
„CLASSIC“

APSAUGINĖS 
KELNĖS 
„CLASSIC 
ENTRY“

APSAUGINĖS 
KELNĖS  SU 
PETNEŠOMIS 
ARBA SU 
PAAUKŠTINTU 
JUOSMENIU 
„CLASSIC“

NAUDOJIMAS NE KIEKVIENĄ DIENĄ

STANDARTINIS 
SILUETAS

WORKWEAR 
TWILL

WORKWEAR 
TWILL

PAGRINDINĖS FUNKCIJOS

"CLASSIC" ASORTIMENTAS



Patvarūs, idealiai tinkantys dirbant miške ne visą 
dieną. Standartinio silueto, vėdinami ir lengvai 
naudojami, todėl galite laisvai judėti ir sutelkti 
dėmesį į darbą.

FUNCTIONAL

SUTVIRTINTAS APATINĖJE VIDINĖJE PUSĖJE

Klešnės vidinėje pusėje esančio apsaugos nuo pjūklo 
uždangalo apatinė pusė yra sutvirtinta, kad apsauga nediltų ir 
būtų ilgaamžė.

SUTVIRTINTA NAUDOTI SUDĖTINGOMIS SĄLYGOMIS

Striukės alkūnių ir riešų sritys, priekinė ir apatinė kelnių dalis 
pagamintos iš „Cordura“ audinio, kuris yra atsparus naudojimui. 

VENTILIUOJAMA PEČIŲ SRITIS, PAŽASTYS IR KLEŠNĖS

Angos pečių srityje užtikrina gerą vėdinimą.
Užtrauktukais pažastyse ir galinėje kojų dalyje galima reguliuoti 
oro srautą savo nuožiūra.

REGULIUOJAMOS, KAD TINKAMAI PRIGLUSTŲ

Drabužiai siuvami su tampriomis užtraukimo virvelėmis ties 
juosmeniu ir striukės apatinėje dalyje, kad galėtumėte tinkamai 
sureguliuoti.

NAUDOJIMAS NE VISĄ DIENĄ

MICRO 
POLYESTER

CORDURA® 
HEAVY

MICRO 
POLYESTER

CORDURA® 
LIGHT

CORDURA® 
HEAVY

MIŠKININKO 
STRIUKĖ 
„FUNCTIONAL“

APSAUGINĖS 
KELNĖS 
„FUNCTIONAL, 
CLASS 2“

APSAUGINĖS 
KELNĖS  SU 
PETNEŠOMIS ARBA 
SU PAAUKŠTINTU 
JUOSMENIU 
„FUNCTIONAL“

PAGRINDINĖS FUNKCIJOS

"FUNCTIONAL" ASORTIMENTAS

STANDARTINIS 
SILUETAS



MIŠKININKO 
STRIUKĖ 
„TECHNICAL“

TECHNICAL
Sukurta profesionaliam medkirčiui, darbui visą 
dieną, prigludę ir kruopščiai pasiūti. Nevaržo 
judesių, patvarūs, puikiai vėdinami, todėl patogūs 
ilgai dirbant.

SUFORMUOTOS RANKOVĖS IR KELIAI

Rankovės ir keliai suformuoti ir pasiūti taip, kad užtikrintų maksimalią 
judesių laisvę neaukojant saugos.

SUTVIRTINTA REIKIAMOSE VIETOSE

Sritys aplink kelius, alkūnes, kulkšnis ir riešus buvo sutvirtintos 
naudoti sudėtingomis sąlygomis, todėl drabužiai yra ilgaamžiai.

VENTILIUOJAMA PEČIŲ SRITIS, APATINĖ STRIUKĖS NUGAROS 
DALIS, PAŽASTYS IR UŽPAKALINĖ KLEŠNIŲ PUSĖ.

Efektyvios ventiliavimo angos ties pečiais ir nugaros apačioje. 
Užtrauktukais pažastyse ir galinėje kojų dalyje galima reguliuoti oro 
srautą savo nuožiūra.

TAMPRŪS, KAD BŪTŲ PATOGIAU

Drabužiai pagaminti iš tamprios medžiagos, kad galėtumėte judėti 
laisvai, saugiai ir patogiai.

PRITAIKOMI, KAD TINKAMAI PRIGLUSTŲ

Drabužiai siuvami su tampriomis užtraukimo virvelėmis ties 
juosmeniu ir striukės apatinėje dalyje, kad galėtumėte tinkamai 
sureguliuoti.

PATOGIOS KIŠENĖS

Striukėje yra dvi kišenės krūtinės srityje ir viena speciali kišenė 
pirmosios pagalbos reikmenims. Kelnėse yra dvi priekinės, dvi galinės 
kišenės, ir dviguba kišenė matavimo juostai.

MIŠKININKO STRIUKĖ 
„TECHNICAL HIGH VIZ“

MIŠKININKO STRIUKĖ 
„TECHNICAL ARBOR“

APSAUGINĖS KELNĖS  
SU PETNEŠOMIS ARBA 
SU PAAUKŠTINTU 
JUOSMENIU 
„TECHNICAL“

MIŠKININKO 
STRIUKĖ 
„TECHNICAL VENT“

 APSAUGINĖS 
KELNĖS „TECHNICAL 
ROBUST“

APSAUGINĖS 
KELNĖS 
„TECHNICAL C“

NAUDOJIMAS VISĄ DIENĄ

ARAMIDE 
MÉLANGE

ARAMIDE 
MÉLANGE

COMFORTABLE 
STRETCH

COMFORTABLE 
STRETCH

CORDURA® 

HEAVY

CORDURA® 

HEAVY

"TECHNICAL" ASORTIMENTAS

PAGRINDINĖS FUNKCIJOS PRIGLUDĘS 
SILUETAS



FEATHER 
STRETCH

TECHNICAL EXTREME 
Tobulai suderintas stilius, patogumas ir eksploatacinės 
savybės. Išskirtinai patogu, nes nevaržo judesių ir 
pasižymi puikia šilumos kontrole. Būsite pasiruošę bet 
kokiam darbui nepaisant oro salygų.

MIŠKININKO STRIUKĖ 
„TECHNICAL 
EXTREME“

APSAUGINĖS KELNĖS 
„TECHNICAL EXTREME“ 
- SU PETNEŠOMIS

NAUDOJIMAS EKSTREMALIOMIS SĄLYGOMIS

„HUSQVARNA TECH-KNEE“

Dėl papildomų pluošto sluoksnių „Tech-Knee“ puikiai tinka apsaugai 
nuo pjūklo. Taip pagerėja apsauga, ypač tose situacijose, kai kelnės yra 
prigludusios prie kelių. Dėl kelių srities pamušalo atsparumo vandeniui 
klūpint ant šlapios žemės, keliai išlieka sausi .

SUFORMUOTOS RANKOVĖS IR KELIAI

Rankovės ir keliai suformuoti ir pasiūti taip, kad užtikrintų maksimalią 
judesių laisvę neaukojant saugos.

"LIPDUKAIS" REGULIUOJAMA JUOSMENS APIMTIS

Striukės juosmens apimtį galite reguliuoti ir pritaikyti konkrečiam 
naudotojui.

DĖL BATRAIŠČIŲ TVIRTINIMO KILPŲ KELNES MŪVĖSITE TVARKINGAI

Gerai pritvirtinkite kelnes prikabindami apatinėje kelių vidinėje pusėje 
esantį batų kablį prie batraiščių.  

KOMPLEKTE YRA PETNEŠOS

Kelnės tiekiamos su kokybiškomis petnešomis, kad galėtumėte saugiai ir 
patogiai dėvėti jas visą dieną.

VĖDINAMA PEČIŲ SRITIS, APATINĖ STRIUKĖS NUGAROS DALIS, 
PAŽASTYS IR UŽPAKALINĖ KLEŠNIŲ PUSĖ.

Efektyvios vėdinimo angos ties pečiais ir nugaros apačioje. Užtrauktukais 
pažastyse ir galinėje kojų dalyje galima reguliuoti oro srautą savo 
nuožiūra.

REGULIUOJAMOS, KAD TINKAMAI PRIGLUSTŲ

Kelnės siuvamos su kulkšnies dirželiu bei tampriomis užtraukimo 
virvelėmis ties juosmeniu ir striukės apatinėje dalyje, kad galėtumėte 
tinkamai sureguliuoti.

KIŠENĖS MOBILIAJAM TELEFONUI

Krūtinės srityje esančios kišenės turi paminkštintą pamušalą jūsų 
mobiliajam telefonui, kad jis būtų apsaugotas ir bet kada lengvai 
pasiekiamas.

PATOGIOS KIŠENĖS

Striukėje yra dvi kišenės krūtinės srityje, viena ant rankovės ir speciali 
kišenė pirmosios pagalbos reikmenims. Kelnėse yra dvi priekinės, dvi 
galinės kišenės, kišenė ant klešnės ir kišenė liniuotei.

CORDURA® 
CHECKERED

CORDURA® 
CHECKERED

CORDURA® 
REFLEX

CORDURA® 
REFLEX

LIGHT 
WEIGHT 

STRETCH

"TECHNICAL EXTREME" ASORTIMENTAS

PAGRINDINĖS FUNKCIJOS
PRIGLUDĘS 
SILUETAS


