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Hjá KH Vinnufötum færð þú allan vinnufatnað sem þú þarft. 
Á heimasíðu okkar www.khvinnufot.is er að finna allar vörur 

okkar, lýsingu á vörum, stærðir og liti.

Vinnuföt
Erum með gott úrval af bolum, jökkum, vinnubuxum, peysum, skyrtum, 
samfestingum og smíðavestum.

Regnföt
Erum með margar gerðir af regnbuxum, regnjökkum og regngöllum.

Kuldafatnaður
Erum með jakka, buxur, galla, undirföt, húfur og vettlinga.

Endurskinsfatnaður
Erum með jakka, buxur og galla sem eru viðurkenndir í ýmsum 
sýnileikastöðlum, m.a. EN ISO 20471:2013 klassa 3 og EN471 klassa 3.

Skór og stígvél
Erum með allt frá lágum þunnum rúskins og leður skóm upp í stór og 
vegleg stígvél. Skórnir okkar eru búnir alls kyns búnaði til þess að vernda 
við störf, m.a. áltáhettu, naglavörn, tæknilegu efni með mjög góðri öndun 
og eru stamir á sleipu yfirborði.

Hanskar
Erum með breitt úrval vinnuhanska, m.a. suðu-, smiðju-, kulda-, vinnu-, 
prjóna-, sjó-, bómullar-, sumar- og leðurhanska.

Öryggishlutir
Erum með gott úrval af öryggishlutum á borð við hjálma, hlífðargleraugu, 
heyrnarhlífar, derhúfur með harðri skel og ýmis vinnuljós.

Vinnuföt          4 - 17

Regnföt     18 - 21

Kuldafatnaður   22 - 23

Endurskinsfatnaður 24 - 27

Skór og Stígvél   28 - 33

Hanskar     34 - 35

Öryggishlutir           36 - 37

Annað     38 - 39

2 3KH Vinnuföt - Nethylur 2a - 110 Reykjavík - Sími 577 1000 - khvinnufot@khvinnufot.is www.khvinnufot.is



4 5

Margvasabuxur úr hringspunninni bómull/pólýester með styrk úr pólýester og 
þægindi úr bómullinni. Buxurnar eru með hangandi vösum sem hægt er að setja 
inn fyrir skálmarnar ef hentar, mjög sterkir hnépúðavasar úr Kevlar/Cordura efni, 
það eru tvær mismunandi hæðir fyrir hnépúða, farsímavasi og kortavasi, vasi með 
rennilás og pennavasar á vinstri skálm, á hægri skálm er tommustokkavasi, smellur 

fyrir hníf og blýantsvasi.

Buxurnar eru með extra víðum smeygjum fyrir belti og karabínu að framan, 
smeygar fyrir hamarshöldur á báðum hliðum en einnig eru lykkjur fyrir hamra á 
báðum hliðum, skálmar, hliðar og klof er saumað með þrístungu til að auka styrkinn 

í saumunum.

Buxurnar eru viðurkenndar samkvæmt staðlinum 
EN 14404:2004+A:2010 Typ 2 Nivå 1 ásamt hnépúðum Nr 9943 frá Jobman. - 

Staðallinn er um hnjáhlífar til nota við vinnu sem unnin er á hnjánum.

Fást í þremur litum, svartar, bláar og gráar og eru til í 25 stærðum.

Helstu eiginleikar:

• Karabína
• Formótað hnjásnið til að auka 
 þægindin
• Hægt að hafa tvær mismunandi
 hæðir á hnjápúðunum.
• Endurskin og stillanleg teygja 
 neðst á skálmum.
• Skálmavasar með rennilás,   
 farsímavasi og kortavasi.
• Hnjápúðavasar úr kevlar/
 Cordura

2181 - Margvasa vinnubuxur
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Vinnubuxur með hangandi vösum 
með styrkingu. Endingargott og 
mjúkt pólýester/bómullarefni er 
auðvelt í umhirðu. Teygjanlegt efnið 
gerir það að verkum að buxurnar 
haldast sléttar. Vasar að framan og 
rassvasar eru innsaumaðir. Styrktur 
vasi fyrir tommustokk, festing fyrir 
hníf. Símahólf á skálm. Sérmótað 
snið á hnjám og hnépúðavasi úr 

endingargóðu efni.

Staðlar: EN 14404: 2004 + A1: 2010 
Tegund 2 Level 1.

Stærðir: C44-62, C146-156, D88-120.

Efni: 65% pólýester/
35% bómull, 250 g/m².

Litir: Svartar og dökkgráar.

Léttar og þægilegar buxur með 
skálmarvösum og formótuðu hnjásniði 

til að auka þægindin.

Efni: 65% pólýester og 
35% bómull, 265 g/m².

Fást í tveimur litum, svartar og gráar.

Buxurnar eru fáanlegar í styttri stærð 
og svo normal sem hægt er að lengja í 

lengri stærð (auka 5 cm á sídd).

Buxurnar eru einnig fáanlegar 
í dömusniði sjá nr. 2311.

2432 - Margvasa vinnubuxur

Rúmgóðir hangandi vasar sem hægt er að stinga inn í framvasana. Rassvasarnir 
eru lausir að neðan til að auka þægindin þegar setið er í buxunum. Á buxunum er 
lykkja fyrir hamar. Tommustokksvasi með tölum til að festa hníf, Skálmavasi með 
rennilás, farsímavasi og kortavasi. Forbeygð hné til auka þægindin, netefni aftan á 
hnjám til að auka loftun, Hnjápúðavasarnir úr teygjanlegu Cordura efni með mjórri 

endurskinsrönd og tvær hæðir fyrir hnjápúða innan í hnjápúðavasanum. 

Neðst á skálmum eru buxurnar styrktar með pólýamið efni sem dregur ekki í sig 
raka, einnig er neðst á skálmunum mjó endurskinsrönd og teygja með stoppara til 

að stilla skálmavíddina.

Efnið í buxunum er 91% pólýamið, 9% elastane. 210 g/m². 
Styrktarefni í buxunum er pólýamið og Cordura.

Buxurnar fást í tveimur litum dökkgráar/svartar og svartar/dökkgráar.

Stærðir C44-62, C146-156, D88-124.

Helstu eiginleikar:

• Rúmgóðir framvasar
• Skálmar að innanverðu styrktar
 með teygjanlegu Cordura
• Forbeygð hné með hnjápúða-
 vösum út teygjanlegu Cordura 
• Hægt að hafa tvær mismunandi
 hæðir á hnjápúðunum.
• Neðst á skálmum er mjó endur-
 skinsrönd og teygja með 
 stoppara til að stilla skálma-
 víddina.
• Hólfaðir rassvasar
• Skálmavasar með rennilás, 
 farsímavasi og kortavasi.
• Netefni aftan á hnjám til að auka 
 loftun.
• Allt efnið í buxunum teygist í 
 fjórar áttir sem eykur lipurð og 
 þægindi. Ripstopp efnið í 
 buxunum eykur þægindin og 
 styrk.

2191 - Teyjanlegar vinnubuxur

2310 - Vinnubuxur
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Pilot vetrarjakki, svartur. Einn 
brjóstvasi með rennilás og tveir 
vasar að framan. Tveir vasar að 
innanverðu og einn vasi fyrir 
farsíma. Vasi á ermi með rennilás. 
Stroff á ermum og í mitti. Efnið 
hrindir frá sér óhreinindum og er 

vatnsfráhrindandi.

Efni: 100% pólýester.

Aðeins fáanlegur í svörtu.

Stærðir: S - XXXL.

Jakkinn er með rennda vasa að framan, 
ásamt renndum brjóstvasa og renndum 
símavasa að innanverðu. Hettan er 
með teygju að framan og hægt er að 
taka hana af. Jakkinn er aðeins síðari að 
aftan og það er hægt að þrengja jakkann 
að neðan með teygju, ásamt því eru 

ermarnar með frönskum lás. 

Efni:  100% pólýester stretch efni, 290 
g/m² efnið er með vatnsvörn, öndun 

og góðri vindvörn. 

Jakkinn fæst í stærðunum XS – 3 XL.

5126 - Jakki

3105 - Softshell jakki

Vinnubuxur með rúma hangandi vasa 
sem hægt er að setja ofan í vasana ef 
hentar. Sérmótað snið á hnjám auka 
þægindi við krjúpandi vinnu. Mjög 
sterkir hnépúðavasar úr Cordura® efni, 
það eru tvær mismunandi hæðir fyrir 
hnépúða, farsímavasi og kortavasi, vasi 
með rennilás, vasi fyrir tommustokk, 
smellur fyrir hníf. Styrktir rassvasar. 

Hamarshaldari. 
 
Efni: 100% STAR pólýester, 250 g/m².

Stærðir: C44-62, C146-156 og D88-124.

Litir: Svartar, gráar og bláar.

Margvasa smekkbuxur úr hringspunninni 
bómull/pólýester með styrk úr pólýester og 
þægindi úr bómullinni. Stillanleg axlabönd 
með teygjanlegum eiginleika. Vasi á brjósti 
fyrir farsíma og vinnuskírteini. Buxurnar 
eru með hangandi vösum, mjög sterkir 
hnépúðavasar úr pólýamið efni, það eru 
tvær mismunandi hæðir fyrir hnépúða, á 
hægri skálm er tommustokkavasi, Vasar fyrir 
tommustokk, hníf og blýant. Rúmgóðir vasar 

að framan. Styrktir rassvasar.

Buxurnar eru viðurkenndar samkvæmt 
staðlinum EN 14404:2004+A:2010 Typ 2 Nivå 1 

ásamt hnépúðum Nr 9943 frá Jobman. 
Efni: 55% bómull / 45% pólýester.

Þyngd: 305g/m².

Pólýamið styrking.

Buxurnar fást í þremur litum, dökkgráar/
svartar, svartar og dökkbláar/svartar.

2822 - Vinnubuxur

3631 - Vinnubuxur
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Mjúkur og léttur softshell jakki með 
rúmgóðum vösum með rennilás. 

Efni: 100% pólýester, 180 g/m².

Fást í fimm litum, svartur, ljósblár, 
dökkblár, ljósgrár og orange.

Jakkarnir eru til í stærðum: XS - XXXXL

Flísjakki úr pólýester efni að utan og 
flís að innan sem viðheldur góðum 

hita og andar vel.

Efni: 52% pólýester, 40% pólýamið 
og 8% teygjuefni, 250 g/m².

Fást í þremur litum, bláum, 
svörtum og orange.

Jakkarnir eru til í 
stærðum: XS - XXXL.

1201 - Softshell jakki

5153 - Flísjakki

Jakki úr prjónuðu ,,softshell” efni 
með hlíf sem skapar góða öndun og 

vatnsfráhrindandi eiginleika.

Efni: 100% pólýester, 455 g/m².

Fást í tveimur litum, ljós grár með 
rauðu og dökk grár með orange.

Jakkarnir eru til í 
stærðum: XS - XXXL.

Softshell jakki með denim útliti með 
vind- og vantsvörn sem býr yfir góðum 

öndunareiginleika.

Jakkinn er með stillanlegri hettu.

Efni: 81% pólýester softshell 
og 19% pólýester, 320 g/m².

Fást í tveimur litum, svartur og grár.

Jakkarnir eru til í stærðum: S - XXXL.

1247 - Softshell jakki

1292 - Softshell jakki
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Buxur fyrir iðnaðarmenn, tveir vasar að framan 
og auka vasi með rennilás og rassvasar með 
vasalokum. Vasar á báðum skálmur fyrir 
farsíma, tommustokk o.fl., hnjápúðavasar úr 
Cordura hægt að hækka/lækka hnjápúðann, 
með teygju í streng til að þrengja buxurnar. 
Saumar á skálmum og í klofi eru þrístungnir, 
efni 65% pólýester og 35% bómull og styrkingar 
úr Cordura, efnið 245 g/m². Litur svartur/gráar 
og gráar/svartar og buxurnar fást í normal og 
stuttum síddum en síðan er hægt að lengja 

skálmar með því að spretta einum saum.

Skraddarasaumaðar buxur með lægra 
mitti, teygjanlegt efni til auka hreyfigetu, 
vatnsfráhrindandi efni, hnjápúðavasar 
úr Cordura, auka vasi með rennilás, falin 
tala og rennilás, tveir hliðarvasar með 
vasalokum og með vasa fyrir farsíma og 
starfsmannakort, tveir rassvasar og tveir 
skálmavasar, endurskin aftan á skálmum. 
Saumar á skálmum og í klofi eru þrístungnir, 
efni 65% pólýester og 35% bómull og 
styrkingar úr Cordura, efnið 245 g/m². 
Litirnir eru svartar/gráar og gráar/svartar og 
buxurnar fást í normal og stuttum síddum 
en síðan er hægt að lengja skálmar með því 

að spretta einum saum.
Spectrum buxur eru eins og Nova en ekki 

með hjápúðavösum.

Margvasabuxur fyrir iðnaðarmenn, tveir vasar 
að framan og rassvasar með vasalokum, tveir 
hangandi vasar úr Cordura til styrkingar með 
lykkjum fyrir verkfæri. Vasar á báðum skálmur 
fyrir farsíma, tommustokk o.fl., hnjápúðavasar 
úr Cordura hægt að hækka/lækka hnjápúðann, 
lykkja fyrir hamar, með teygju í streng til að 
þrengja buxurnar. Saumar á skálmum og í klofi 
eru þrístungnir, efni 65% pólýester og 35% 
bómull og styrkingar úr Cordura, efnið 245 g/
m². Litur svartur og buxurnar fást í normal og 
stuttum síddum en síðan er hægt að lengja 

skálmar með því að spretta einum saum.

DASSY® Boston

DASSY® Nova

DASSY® Oxford
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Bómullarskyrta úr 100% gæðabómul 
og 160 g/m² í efni. Skyrtuna má þvo á 

60°C. Smellt að framan.

Skyrturnar eru með tölu og festingu 
fyrir uppbrettanlegar ermar.

Fæst í þremur litum, 
svört, dökkblá og ljósgrá.

Skyrturnar fást í 
stærðum: XS - XXXL.

Rennd hettupeysa sem er loðfóðruð.

Efni: 65% bómull og 
35% pólýester, 430 g/m².

Fást í fimm litum, svartar, 
ljósbláar, dökkbláar, hvítar og 

orange.

Peysurnar eru til í 
stærðum: S - XXXL.

Bridge, háskólapeysa sem er burstuð 
að innanverðu.

Efni: 60% bómull og 
40% pólýester, 280 g/m².

Fást í 11 mismunandi litum!

Peysurnar eru til í 
stærðum: S - XXXL.

5601 - Skyrta

5154 - Hettupeysa

12230 - Háskólapeysa

Peysan er einnig til órennd, sjá 21031.

Efni: 65% pólýester og 
35% bómull, 280 g/m².

Fást í níu litum, svartar, hvítar, ljós- og 
dökkgráar, ljós-, dökk- og bláar, 

rauðar, grænar.

Peysurnar eru til í 
stærðum: XS - XXXL.

Svartar, dökkbláar og grár eru einnig 
fáanlegar í XS - XXXXXL.

T-bolur úr ensím meðhöndluðu einföldu 
jersey efni.

Efni: 100% bómull, 145 g/m².

Fást í 17 mismunandi litum!

Bolirnir fást í 
stærðum: S - XXXXXL.

Bolirnir eru úr DRY-TECH efni sem anda 
vel og draga úr svita ásamt því að vinna 
gegn bakteríum. Saumar erta ekki húðina. 
Bolirnir eru úr teygjanlegu efni og eru 
með brjóstvasa. Bolirnir eru einnig til með 

hefðbundnum kraga.

50% vicking pólýester og 50% bamboo 
carcoal pólýester í aðalefni. 60% pólýester 

og 40% vicking pólýester í röndum.

Fást í þremur litum, svartir, gráir og bláir.

Bolirnir eru til í stærðum: XS - XXXL.

21034 - Rennd hettupeysa

29030 - Bómullarbolur

5586 - DRY-TECH Polobolur

www.khvinnufot.is | Vinnuföt14 15KH Vinnuföt - Nethylur 2a - 110 Reykjavík - Sími 577 1000 - khvinnufot@khvinnufot.is www.khvinnufot.is



16 17

Samfestingur með brjóstvösum, 
hliðarvösum og rassvösum.

Cordura efni á hnépúðavösum.

Efni: 65% pólýester og 
35% bómull, 245 g/m².

Fást í gráum og svörtum lit.

Samfestingarnir eru til í 
stærðum: 48 - 72.

Rafsuðufatnaður sem uppfyllir staðla 
og er viðurkenndur samkvæmt 

nýjum EU stöðlum: 
EN11611 (class 1, A1 + A2) og 

EN11612 (A1 + A2, B1, C1, E3 og F1).

Efni: 100% bómull, 350 g/m².

Meðhöndlað með eldvarnarefninu
,,Pyrovatex“.

Samfestingurinn er með mjórri 
endurskinsrönd, hnjápúðavösum 

og rennilás á skálmum upp að hnjám 
til að geta auðveldlega farið í og 

úr honum í skóm.

Má þvo á 85°C.

Efni: 65% pólýester og 
35% bómull, 260 g/m².

Fást í þremur litum, svartur og 
rauður, svartur og grár, dökkblár 

og blár.

Samfestingarnir eru til 
í stærðum: 46 - 62.

KH 801 - Samfestingur

4327 - Samfestingur

Rafsuðufatnaður sem uppfyllir staðla 
og er viðurkenndur samkvæmt 

nýjum EU stöðlum: 
EN11611 (class 1, A1 + A2) og 

EN11612 (A1 + A2, B1, C1, E3 og F1).

Efni: 100% bómull, 350 g/m².

Meðhöndlað með eldvarnarefninu
,,Pyrovatex“.

Rafsuðufatnaður sem uppfyllir staðla 
og er viðurkenndur samkvæmt 

nýjum EU stöðlum: 
EN11611 (class 1, A1 + A2) og 

EN11612 (A1 + A2, B1, C1, E3 og F1).

Efni: 100% bómull, 350 g/m².

Meðhöndlað með eldvarnarefninu
,,Pyrovatex“.

1091 - Rafsuðujakki

2091 - Rafsuðubuxur

4036 - Rafsuðusamfestingur
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Samfestingur sem í sýnileikastaðlinum EN20471 
Class 3 ytra byrðið er vatnsvarið öndunarefni 100% 

pólýester 210 g/m2 og fóðraður með netfóðri. 
Samfestingurinn er renndur að framan og með 
tvöföldum vindlista yfir lásnum sem lokast með 
frönskum lás, hliðarvasarnir og brjóstvasar eru 

með vasaloki, hettan er inn í kraganum. Hægt að 
þrengja ermar og skálmar með smellum. 

Gallinn fæst í tveimur litum fluorescent gulum 
og fluorescent orange, í stærðunum S – XXXXL.

Regnsamfestingur í sýnileikastaðlinum EN20471 
Class 3  ytra byrðið er 53% PU (pólýureþan) og 47% 
pólýester 170 g/m2. Samfestingurinn er renndur að 
framan og með tvöfaldan vindlista yfir lásnum sem 

lokast með smellum. Samfestingurinn er með teygju í 
mittið og án vasa og það er hægt að þrengja ermar og 

skálmar með smellum. 

Samfestingurinn er mjög léttur og lipur og fæst í 
einum lit fluorescent orange og í 

stærðunum S – XXXL.

Vattfóðraður kuldagalli sem í sýnileikastaðlinum 
EN20471 Class 3 ytra byrðið er vatnsvarið öndunarefni 

100% pólýester 210 g/m2 og fóðrið er létt vattfóður 
100% pólýester. Gallinn er renndur að framan og með 

tvöföldum vindlista yfir lásnum sem lokast með frönskum 
lás, hliðarvasarnir og brjóstvasar eru með vasaloki, 

hettan er inn í kraganum. Neðsta á skálmum eru stuttir 
rennilásar til að auðvelda að fara í og úr gallanum. 

Gallinn fæst í tveimur litum fluorescent gulum og 
fluorescent orange, í stærðunum S – XXXXL.

Regnkuldagalli í sýnileikastaðlinum EN20471 Class 2 ytra 
byrðið er 53% PU (pólýureþan) og 47% pólýester 170 g/

m2 fóðraður með vattfóðri. Gallinn er renndur að framan 
og með tvöfaldan vindlista yfir lásnum sem lokast með 
smellum, með teygju í mitti og tveimur brjóstvösum og 
tveimur vösum framan á skálmum með vasalokum sem 
lokast með frönskum lás. Hetta í kraganum, stroff fremst 
á ermum og neðst á skálmum eru stuttir rennilásar til að 

auðvelda að fara í og úr gallanum. 
Gallinn er mjög lipur og fæst í einum lit fluorescent 

orange/dökkblár og fæst í stærðunum  S - XXXXL.

USSELO - 72455SEAHAM - 18504

URETERP - 72380OVERTON - 18901

UDENHEIM - 72270SHEFFIELD - 18590

UELSEN - 72240OMAHA - 18592

SIMPLY NO SWEAT

Regnkuldagalli ytra byrðið er 53% PU (pólýureþan) og 
47% pólýester 170 g/m2 fóðraður með vattfóðri.

Gallinn er renndur að framan og með tvöfaldan vindlista 
yfir lásnum sem lokast með smellum, teygju í mitti, 

tveimur brjóstvösum, tveimur vösum framan á skálmum 
með vasalokum sem lokast með frönskum lás. Hetta í 

kraganum, stroff fremst í ermum, neðst á skálmum eru 
stuttir rennilásar til að auðvelda að fara í og úr gallanum. 

Gallinn er mjög lipur, dökkblár að neðan, kóngablár að 
ofan og fæst í stærðunum M - XXXXL.

Regnsamfestingur ytra byrðið er 53% PU (pólýureþan) 
og 47% pólýester 170 g/m2. Samfestingurinn er renndur að 
framan og með tvöfaldan vindlista yfir lásnum sem lokast 
með smellum og það er hlífðarsvunta innan við rennilásinn 
sem eykur vatnsvörnina verulega. Samfestingurinn er með 
teygju í mittið og án vasa og það er hægt að þrengja ermar 

og skálmar með frönskum lás. 
Samfestingurinn er mjög léttur og lipur og fæst í einum 
lit dökkblár að neðan og kóngablár að ofan og fæst í 

stærðunum S – XXXXL.

Kuldagalli, vattfóðraður ytra byrðið er vatnsvarið öndunarefni 
100% pólýester 210 g/m2 og fóðrið er létt 

vattfóður 100% pólýester. 
Gallinn er renndur að framan og með tvöföldum vindlista 
yfir lásnum sem lokast með frönskum lás, hliðarvasarnir 

og brjóstvasar eru með vasaloki, hettan er inn í kraganum. 
Neðst á skálmum eru stuttir rennilásar til að auðvelda að 

fara í og úr gallanum og smellur til að þrengja skálmarnar. 

Gallinn fæst í dökkbláum lit og í stærðunum S – XXXXL.

Regnsamfestingur ytra byrðið er vatnsvarið 
öndunarefni 100% pólýester 210 g/m2 og fóðraður 

með netfóðri. Samfestingurinn er renndur að framan 
og með tvöfaldan vindlista yfir lásnum sem lokast með 
smellum og það er hlífðarsvunta innan við rennilásinn 
sem eykur vatnsvörnina verulega. Samfestingurinn er 
með teygju í mittið, án vasa og það er hægt að þrengja 

ermar og skálmar með smellum. Samfestingurinn 
fæst í einum lit dökkblár að neðan og kóngablár að 

ofan og fæst í stærðunum S – XXXXL.

SIMPLY NO SWEAT vörulínan er með frábæra vatnsvörn og öndun.
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Um er að ræða regnsett úr PU/PVC 310 
g/m2. Regnjakkinn er ca. 80 cm. síður (fer 
eftir stærðum), með hettu í kraga, tveir 
vasar að framan, lokaður með rennilás 

að framan og vindlista.

Buxurnar eru með treyju og stillanlegu 
bandi í streng.

Regnfötin eru einungis seld í settum 
og fást í gulu/dökkbláum 
og orange/dökkbláum lit.

Regnsettin eru til í 
stærðum: XS - XXXXL.

Þriggja laga skel, 100% pólýester 
220 g/m2, með PU húð að innan, 

undirlímdir saumar og netfóðri. 
Efnið í jakkanum er með vatnsvörn 

og öndunareiginleikum.

Jakkinn er renndur með tvöföldum 
vindlista, með hettu inn í kraganum 

sem má taka í burtu.

Jakkinn er til í þremur litum, gulu/
svörtu, gulu/navy og orange/navy.

Stærðir: S - XXXL.

Regnsett fóðrað með Jersey efni er 
rifþolið, slitsterkt og endingargott. Efnið 
teygjanlegt sem auðveldar alla hreyfingu. 
Mjúkt efnið er einnig sveigjanlegt jafnvel 
þótt það sé kalt í veðri. Saumarnir eru 
soðnir og límdir. Hetta með smellum. 
Riflás á flipa yfir vösum. Stillanleg teygja 
í faldi. Endurskinsborðar á öxl og hálsi. 
Buxurnar eru með teygju í mitti og vasa 

að framan með flipa. 

Stærðir: XS - XXXL.

Efni: 100% polyuretan húðað, 
100% pólýester jersey efni.

Litir: Blátt og svart.

Staðlar: EN343, samkvæmt reglum 
ESB til verndar gegn regni.

Skeljakki  í sýnileikastaðlinum EN20471 
Class 3. Jakkinn er með hettu sem 
hægt er að taka af og hann er fóðraður 
með netfóðri og með rennda fram- og 
brjóstvasar ásamt ID kortavasa, einnig 

renndir innan á vasar. 

100% pólýester efni sem er með 
góða, vind- og vatnsvörn ásamt góðri 

öndun með undirlímdum saumum.

Jakkinn fæst í tveimur litum 
fluorescent orange og 

fluorescent gulum.

Stærðir: XS - XXXXL.

KH 901 - Regnsett 1263 - Skeljakki

6535 - Regnsett
TopSwede 5217 - Skeljakki
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Vattfóðraður kuldagalli með rennilás og 
vindlistum að framan og á skálmum.

Hettan er rennd á gallann, þannig að 
hægt sé að taka hana af.

Gallanum fylgir belti og hann uppfyllir 
sýnileikastaðalinn EN 20471 klassi 3.

Cordura á öllum dökkum svæðum.

Gallinn er til í orange/svörtu 
og gulu/svörtu.

Stærðir: XS - XXXXL.

Léttur og þægilegur vetrarjakki 
vattfóðraður að innan. Jakkinn 
er með hettu sem hægt er að 

fella inn í kragann. Jakkinn er úr 
100% STAR pólýester, 250 g/m²,  
vatnsfráhrindandi og vindvörn. 

Kraginn er loðfóðraður. Uppfyllir 
sýnileikastaðlinn EN20471 klassa 3.

Jakkinn er einnig til síður, 
sjá nr. 1236

Litir: Orange/svartur 
og gulur/svartur.

Stærðir: XS - XXXL.

KH 850 - Kuldagalli

1346 - Kuldajakki
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Buxur í sýnileikastaðlinum EN 20471, 
Class 1. Framvasar, tveir rassvasar 
með vasalokum, tommustokks- og 
verkfæravasi á hægri skálm og á 
vinstriskálm er stór vasi með vasaloki, 

farsíma vasa og ID kortavasa. 
Hnjápúðavasar úr Cordura efni.

Skyrtustoppari innan í streng og með 
þrístungnum skálma- og klofsaum. 

Efni: vatnsfráhrindandi, 80% 
pólýester/ 20% bómull - 280 g/m2.

Litur: Gulur og svartur.

Buxurnar fást í stærðunum C46 – 60 
og D92 - 120. Með því að spretta einum 

saum er hægt að síkka skálmarnar.  

KH1023 - Vinnubuxur

Jakkinn er renndur að framan og með 
vindlista yfir lásinn sem er hægt er að 
loka með smellum, tveir hliðarvasar, 
brjóstvasar með vasalokum, hægri 
vasinn er rúmgóður, vinstri vasinn er fyrir 
farsíma og penna ásamt renndum vasa 
einnig er renndur vasi að innanverðu.  
Fellingar í baki til að auka hreyfigetu og 

einnig auka sídd á baki. 

Sumarjakki í sýnileikastaðlinum 
EN20417, Class 2 með auka endurskini 

á öxlum, litur fluorescent gulur 
og svartur.

Efnið er vatnsfráhrindandi, 80% 
pólýester/ 20% bómull - 280 g/m2.

Jakkinn fæst í stærðunum XS – XXXL.

KH1003 - Endurskinsjakki

Vattfóðraður jakki og 
smekkbuxur í sýnileika-
staðli ISO 20471:2013. 
Efnið er öndurnarefni 

með 10.000 mm 
vatnsvörn og öndunin 
er 5.000 g/sólahring 

og veitir mjög góða vörn 
gegn vindkælingu.

KH3254 Jakki

KH3383 Smekkbuxur
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Tveir framvasar, hangandi vasar fóðraðir 
með Cordura efni til styrkingar, tveir 
rassvasar með vasalokum, tommustokks- og 
verkfæravasi á hægri skálm og á vinstriskálm 
er stór vasi með vasaloki, farsíma vasa, og 
ID kortavasa. Hnjápúðavasar úr Cordura 
efni og flipar fyrir hamarshöldur í streng á 
báðum hliðum. Skyrtustoppari innan í streng 
og með þrístungnum skálma- og klofsaum.

Margvasabuxur í sýnileikastaðlinum 
EN 20471, Class 1. 

Litur svartur og fluorescent gulur.

Efnið er vatnsfráhrindandi, 80% 
pólýester/ 20% bómull - 280 g/m2.

 Stærðir C 44-62 og D 92-120 og með því 
að spretta einum saum er hægt að síkka 

skálmarnar.

Jakkinn er renndur að framan með 
vindlista að innanverðu, hettan er með 
teygju að framan og hægt er að taka hana 
af. Jakkinn er með tvo rennda hliðarvasa, 
brjóstvasa með ID vasa og að innanverðu 
er renndur brjóstvasi. Jakkinn er aðeins 
síðari að aftan og það er hægt að þrengja 
jakkann að neðan með teygju og einnig 

ermarnar með frönskum lás. 

Softshell jakki í sýnileikastaðlinum 
EN ISO 20471 Class 2, litur fluorescent 

gulur og  svartur. 

Efni 100% pólýester stretch, 310 g/m2, 
3.000 mm vatnsvörn og öndunin er 

3.000 g/m2/sólarhring.

Jakkinn fæst í stærðunum XS –  XXXL.

KH3311 - Margvasabuxur

KH3258 - Softshell jakki

Top Swede vörunúmer 7721-10 softshell 
peysa, rennd, brjóstvasi með rennilás og 
framvasar með rennilásum. Teygja að 
neðan og fremst á ermum. Endurskinið 
er prentað á efni sem gerir flíkina lipra og 

þægilega. 

Staðlar: Peysan er viðurkennd í 
sýnileikastaðli EN471 klassa 3. 

Efni: 100% pólýester.
Litur: Gulur / Orange.

Stærðir: XS - XXXL.

Samfestingur með brjóstvösum, hliðarvösum 
og rassvösum. Cordura á hnépúðavösum.

Staðlar: Uppfyllir 
sýnileikastaðalinn EN471.

Efni: 45% pólýester og 
55% bómull, 245 g/m².

Litur: Gulur/svartur 
og orange/svartur.

Stærðir: 48 - 68.

Háskólapeysa í sýnileikastaðlinum 
EN20417, Class 3. Á hægri öxl er vasi með 
rennilás og þar er einnig ID kortavasi. 
Endurskinið er prentað á peysuna sem 

gerir hana mjög lipra. 

Peysan fæst í fluorescent gulum lit.

Efnið er 65% pólýester og 35% bómull 
og er efnið burstað að innan til 

að auka mýktina.

Peysan fæst í stærðunum S - XXXL.

TopSwede 7721-10 - Softshell

KH 810 - Endurskinssamfestingur

5123 - Endurskinspeysa
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Öryggisskór úr PU húðuðu leðri og eru 
S3 HRO HI SRC skv. öryggisstaðli EN 
ISO 20345:2011 - Skórnir eru með létta 
öryggishettu úr áli yfir tær, mjúka extra 
góða naglavörn. Sólinn er PU-Gúmmí 
sóli Fire&Ice frá Vibram, sóli sem þolir 
hitastig frá -20°C - 300°C og er með 

sérlega góða hitavörn.

Stærðir: 38 - 48.

Skórnir eru úr rúskinni og Nubuk 
leðri með ÁLTÁHETTU og naglavörn. 

Skórinn uppfyllir staðalinn EN 
20354:2011. TPU sóli sem er ónæmari 

fyrir núningi.

Aðeins 541 gr.

Stærðir: 35 - 48.

Vörunúmer: 30335-00LVörunúmer: 91253-01L

Nýtt útlit sem tryggir 
léttleika og þægindi.

SRC - Stamur sóli sem 
gefur lengri endingu.

Vörunúmer: 30334-00LVörunúmer:  91294-00L S1P SRC

Öryggisskór úr PU húðuðu leðri 
og eru S3 HRO WR HI SRC skv. 
öryggisstaðli EN ISO 20345:2011 - 
Skórnir eru með létta öryggishettu 
úr áli yfir tær, mjúka extra góða 
naglavörn. Sólinn er PU-Gúmmí sóli 
Fire&Ice frá Vibram, sóli sem þolir 
hitastig frá -20°C til +300°C. Skórinn 
er með sérlega góða hitavörn og 

OutDry vatnsvörn.

Stærðir: 38 - 48.

Skórnir eru með áltáhettu og mjúka 
naglavörn í sóla. Skórnir eru úr rúskinni 
og einnig nýju tæknilegu efni með mjög 
góðri öndun, yfirborðið hrindir mjög vel 
frá sér og TPU sóla sem er ónæmari fyrir 

núningi. 

Uppfyllir staðalinn SRC sem þýðir að 
þeir eru mjög stamir á sleipu yfirborði.

Stærðir: 35 - 48.

ORTISEITIMBA S1P SRC

ORTLESPASITOS
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Öryggisskór úr ítölsku Nubuk 
gæðaleðri og eru S3 HRO SRC skv. 
öryggisstaðli EN ISO 20345:2011 - 
Skórnir eru með létta öryggishettu 
yfir tær, mjúka naglavörn og 
með vörn gegn stöðurafmagni. 
Gúmmísólinn er frá Vibram sem 
er leiðandi framleiðandi á gúmmí 
sólum og eru þeir notaðir í þekktustu 

merkin af gönguskóm.

Stærðir: 38 - 48.

Öryggissandalar úr ítölsku Full Grain 
leðri S1P SRC skv. öryggisstaðli EN ISO 
20345:2011 - Sandalinn er með létta 
öryggishettu yfir tær, mjúka naglavörn 

og vörn gegn stöðurafmagni. 

Viðurkenndur skv. ISO9001, 14001, 
18001. Einnig eru skórnir viðurkenndir 

skv. þýska staðlinum BGR 191.

Stærðir: 36 - 48.

Vörunúmer: 80117-00L Vörunúmer: 10232-00L S1P SRC

Vörunúmer:  88087-13L Vörunúmer:  96650 S1 P SRC

Öryggisskór úr Ítölsku Nubuk gæðaleðri, 
er viðurkenndur samkvæmt S3 HRO 
WR CI SRC skv. öryggisstaðli EN ISO 
20345:2011. Skórinn er með hitaþolinn 
Vibram gúmmísóla sem þolir að 
300°C, skórinn er einangraður með 
Primaloft einangrun og með OutDry 

vatnsvarnarfilmu.

Stærðir: 38 - 48.

Málmfríir skór úr ítölsku Full Grain 
leðri S1P SRC samkvæmt öryggisstaðli 
EN ISO 20345:2011. Létt öryggishetta 
yfir tær og mjúk naglavörn. Skórnir 
eru með öndunargötum og vörn 
gegn stöðurafmagni. Sólinn er úr 
PUY Dual - Density - Stamur (SRC). 

Einnig eru skórnir viðurkenndir skv. 
þýska staðlinum BGR 191.

Stærðir: 38 - 48.

STELVIO LUGANO

ELDORADO FAVIGNANA
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Vörunúmer: Andalouse SEC P170-C1

Stærðir: 

PVC/Nitril öryggisstígvél,  með stáltá og 
naglavörn, einnig með ökla og hælvörn.

Sólinn er úr PVC/Nitrile með góðu gripi og 
er antistatic Stígvélin eru með ,,Air control 

system” til að minnka svitamyndun. 

Stígvélin uppfylla öryggisstaðalinn: 
Standard EN ISO 20345:2011 S5 SRC.

Vörunúmer: 48-52475-393-0PM

Stærðir: 39 - 48

Rafsuðuskór frá Sievi, skórinn er endingargóður 
og hitaþolinn skór. Sólinn þolir allt að 300°C og 
saumarnir eru hitaþolnir Kevlar saumar. Öryggtá 
úr áli og stálþynnu í sóla, fóðraðir með 3D-dry® 
sem flytur raka frá fætinum yfir í ytralag og síðan 
út og minnkar þannig fótraka. EN ISO 20345: S3 

SRC HRO

Vörunúmer: Ardeche SEC PU P172-C1

Stærðir: 

Pólýureþan öryggisstígvél mjög létt 
og lipur með góðri einangrun og þola 

kemísk efni, fitu og olíu.

Stígvélin eru með stáltá og stálþynnu í 
sóla. Stígvélin uppfylla öryggisstaðalinn: 
Standard EN ISO 20345:2011 S5 SRC CI.

Vörunúmer: 43-52125-312-92M 
& 43-52125-313-92M

Stærðir: 35 - 38 & 39 - 47

Sportlegur öryggisskór frá Sievi í Finnlandi, með 
Boa® í staðinn fyrir reimar, auðvelt að fara í og úr 
skónum. Skórnir eru fóðraðir með 3D-dry® sem 
flytur raka frá fætinum yfir í ytralag og síðan út og 
minnkar þannig fótraka. Sólinn er FlexStep® sem 

er frábær höggdeyfir. 
EN ISO 20345: S3 SRC.

Vörunúmer: A2589 Bekina STEPLITE

Stærðir: 39 - 48

Kaldir fætur tilheyra fortíðinni með Begina® 
Steplite® XCI einangruðu stígvélunum, kuldaþol 
40°C. Þessi nýsköpun Bekina® Boots tryggir 
fullt öryggi og eru án málms í tá og sóla. Efnin 
sem notuð eru gera stígvél léttari, öruggari og 
hlýrri. Fótlaga innlegg gefur notandanum aukna 

tilfinningu og þægindi.

Steplite®XCi er tilvalin bæði sem sumar 
og vetrarstígvél.

Staðlar: Standard EN ISO 20345:2011 S5 SRC CI.

Vörunúmer: 96939 S3 SRC

Stærðir: 36 - 48

Skórnir uppfylla staðalinn S3 SRC 
samkvæmt öryggisstaðli EN ISO 
20345:2011. Skórnir eru með stáltá og 
stálplötu, anti slip sóla og anti static. 

Einnig eru skórnir með öklavörn.

AndalouseAL Hit 5 XL+ S3HRO

ArdecheVIPER ROLLER+ S3

Bekina STEPLITE XCiMISTRAL S3 SRC

www.khvinnufot.is | Vinnuföt32 33KH Vinnuföt - Nethylur 2a - 110 Reykjavík - Sími 577 1000 - khvinnufot@khvinnufot.is www.khvinnufot.is



34 35

KH 12021 Sumarvettlingar 874 MaxiFlex Nítrílhanski
MaxiFlex  - VinnuhanskarPrjónavettlingar Latex dippaðir.

Litur: Grátt / Fjólublátt
Stærðir: 7 - 11
VÖRUNÚMER: 22021

Dýfðir með nitril foam og eru mjög 
þjálir og sterkir hanskar með gott 
grip, sér hannaðir til að halda 

höndunum þurrum og köldum.

Aquila Vinnuhanskar 875 MaxiFlex Nítrílhanski
Skurðarþolinn / Stunguvörn / 4342
Litur: Grátt / Svart
Stærðir: 9 - 11
VÖRUNÚMER: DPU102

NITRIL FOAM / Þunnir
Litur: Grátt / Svart
Stærðir: 8-12 | 874 (fingurdippað)
VÖRUNÚMER: 875 (3/4 dippað)

KH HOT Vinnuhanskar 924 MaxiFlex Nítrílhanski
Thermo-ofið akrýl / Nítríl í lófa
Litur: Orange / Svart
Stærðir: 9 - 11 / ATH. Olíuþolnir
VÖRUNÚMER: KH HOT

Dýfðir með   foam (extra þunnu) og 
eru mjög þjálir og sterkir hanskar 
með gott grip, mjög góðir fyrir 

viðkvæma húð.

Vopni Prjónahanskar 426 MaxiDry Nítrílhanskar
Ísl. prjónavettl. 70% ull & 30% acryl
Litur: Grátt
Stærðir: 10,5
VÖRUNÚMER: Vopni

426 MaxiDry léttur nítrílhúðaður 
hanski með frábæru grip í olíu og 
bleytu. LiquidTech Barrier tækni 
veitir viðnám gegn olíu og vökvum.

KH-10 Smiðjuhanskar 425 MaxiDry Nítrílhanskar
Á gráu leðri / Nautshúð
Litur: Hvítt
Stærðir: M - XXL | 13511 fóðraðir
VÖRUNÚMER:     13507 ófóðraðir

425 MaxiDry dýfðir með nítríl foam 
með vatnsvörn og eru mjög þjálir 
og sterkir hanskar með gott grip. 

VÖRUNÚMER: 425

380 Wonder Grip Thermo 451 MaxiDry Kuldahanskar
380  Wonder Grip® Thermo, er 
tvíhúðaður latex vettlingur sem 
er mjög lipur kuldavettlingur með 
góðu gripi.

MaxiDry® Zero™ er heildýfður 
vatnsheldur kuldavettlingur sem 

er viðurkenndur samkvæmt 
,,The European food standards”

KH DQ-410 Vinnuhanskar 530 MaxiDry Nítrílhanskar
NITRIL 3/4 dipp., líka til heildipp.
Litur: Hvítt / Blátt
Stærðir: 10 - 11
VÖRUNÚMER: DQ-410

530 MaxiDry léttur nítrílhanski 
með saumlaust nylon fóður, efna 
og olíu þol samkvæmt - EN 374-2.

VÖRUNÚMER: 530

KH DM-217 Vinnuhanskar 424 MaxiDry Nítrílhanskar
Prjónað bómullarbak gerviskinn
Litur: Gult / Grátt
Stærðir: M-XXL / Franskur rennil.
VÖRUNÚMER: DM-217

424 MaxiDry dýfðir með nítríl foam 
með vatnsvörn og eru mjög þjálir 
og sterkir hanskar með gott grip. 

VÖRUNÚMER: 424

518 Wonder Grip Oliva 630 MaxiChem Hanskar
518 Wonder Grip® Oliva er 
þríhúðaður nitril vettlingur sem er 
með frábært grip í olíu-, blautu- og 
þurru umhverfi.

MaxiChem® vettlingur sem hentar 
vel við vinnu með kemísk efni ss. 

olíur, sýrur ofl.
VÖRUNÚMER: 56-630

MEC DEX Vinnuhanskar 848 MaxiFlex Nítrílhanskar
Hanski f. SNERTISKJÁ / Gervileður
Litur: Svart / Blátt
Stærðir: M - XXL
VÖRUNÚMER: MEC DEX

848 MaxiFlex vinnuhanskar 
fingurhúðaðir með nítríl foam 

doppum sem eykur grip og styrk.
VÖRUNÚMER: 848

Aquila Kuldahanskar KH PD172 Hanskar
3/4 Nítríl dippaðir
Litur: Svart
Stærðir: 9 - 11
VÖRUNÚMER: NF430W

Fóðraður leðurvettlingur úr 
svínsleðri og prjónabaki, 

lokaður með frönskum lás, 
stærðir 9 – 10 -11.

338 Wonder Grip Thermo + KH LPG72 Kuldahanskar
Tvíhúðaður latex vettlingur með 
þunnri húð á handarbaki. Lipur, 
vatnsheldur kuldavettlingur með 

góðu gripi.

Latex fingurdippaðir / Olíuþolnir
Litur: Blátt / Svart
Stærðir: 9 - 11
VÖRUNÚMER: LPG72
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Vestin eru viðurkennd í 
sýnileikastaðli EN20471 class 2 
og þau eru til í tveimur útgáfum 
rennd og lokuð með frönskum lás 
og þau fást í tveimur litum, neon 

gulum og neon orange. 
Stærðir S – XXXL.

EVOSpec®  Öryggisgleraugu fyrir 
hjálma, gleraugunum er rennt inn og 
upp undir hjálminn og þegar þau eru 
notuðu þá eru þau dreginn niður. Hægt 

er að fá gleraugun bæði glær og lituð.

GelFoam hnjápúðar í eftirfarandi 
stærðum: 

22 mm x 14 cm x 20 cm 
22 mm x 14 cm x 24 cm
22 mm x 15 cm x 29 cm

Minnsta 9 volta vasaljós í heimi enda er 
þar rétt aðeins stærra en rafhlaðan 35 
til 40 lúmen og einnig er hægt er að fá 

beltishulstur undir ljósið.

Classic® Extreme heyrnarhlífar henta 
fyrir smiði, flugvallarstarfsmenn ofl. 
Heyrnarhlífarnar fást í mismunandi 

gæða og verðflokkum.

Stealth™ 16g  sem eru heimsins 
léttustu öryggisgleraugu og eru 
aðeins 16 grömm og fást bæði glær 
og lituð. Bjóðum upp á úrval á af 

öryggisgleraugum.

The EVO3® Comfort Plus 
öryggishjálmar með öndunargötum, 
snerli til að stilla hjálminn á höfuðið, 
hægt er að fá heyrnarhlífar á 
hjálmana og öryggisgleraugu sem 
hægt er að renna upp undir hjálmana 

þegar þau eru ekki í notkun.

 

Hnépúðar úr (Ethylen Vinyl Acetat) að 
innanverðu og harðari skel til að auka 
styrkinn að utanverðu. Hnépúðarnir eru 
með brotum í sem eykur sveigjanleikann 
í daglegri notkun. Hnépúðarnir uppfylla 
staðalinn EN 14404:2004 +A1: 2010 Typ 

2, Nivå.

Led ljós fyrir öryggishjálma, sem eru 
skrúfuð á derið án þess að bora og 
án þess að rýra styrk hjálmsins, þrjár 

birtu stillingar  65-75 lúmen.

Heyrnarhlífar fyrir öryggishjálma 
og henta vel við almenna vinnu en 
einnig er hægt að fá heyrnarhlífar 

með meiri hljóðvörn.

7586 - Endurskínsvesti

JSP EVO SPEC 2 - Gleraugu

GelFoam - Hnjápúðar

LED IT SEE - Vasaljós 9V

JSP InterEX - Heyrnahlífar

JSP Stealth 16G - Gleraugu

JSP EVO3 - Hjálmar

9943 - Hnjápúðar

LED IT SEE - Hjálmaljós

JSP InterGP - Heyrnahlífar
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Bómullarnærbuxur 95% bómull 
og 5% teygja. Buxurnar eru án 

ertandi sauma og fást í 
tveimur litum.

Stærðir: XS - XXXL

Ullarsokkar með styrktum hæl, 
efni 50% ull, 49% pólýester 

og 1% teygju. 

Stærðir: 37-39, 40-42, 46-48.

Dry-Tech nærbuxur sem eru úr 
Charcoal Bamboo sem flytur út raka 
og vinnur gegn bakteríum. Buxurnar 

eru án ertandi sauma og fást 
í þremur litum.

Stærðir: XS - XXXL

Belti úr 100% pólýester teygjuefni 
sem eykur þægindin og beltin fást í 
tveimur lengdum 90 cm og 120 cm 

og í fjórum litum. 

2578 - Nærbuxur

9591 - Sokkar

2576 - Nærbuxur

9282 - Belti

Efnið í undirfötunum er 65% 
Merino ull og 35% pólýester 
en efnið sem er í handvegnum 
á bolunum og niður með 
skálmunum á buxunum er 
47/40/13 CD pólýester/Wicking 
pólýester sem veitir góða öndun 
og flytur raka frá líkamanum. 
Efnið er með bakteríuvörn sem er 

lyktareyðandi. 

Flíkurnar eru saumaðar saman 
með flatsaum sem ertir ekki 
húðina. Flíkurnar halda jöfnum 
hita á líkamanum sem og halda 
honum þurrum, frábærar flíkur 

fyrir íslenska veðráttu.

Síðermabolur, léttur, lipur og 
stingur ekki, er með stroffi 

fremst á ermum og með mjúkum 
rennilás að framan sem snertir 

ekki húðina.

Undirbuxur með stroffi neðst 
á skálmum.

5595 - Merino bolur

2596 - Merino buxur

5596 - Merino peysa

T-bolur, léttur og lipur bolur.
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Jakob Hólm
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Meðal helstu vörumerkja okkar 
eru eftirfarandi:


