
Bassan ikkunaraappa
Turvallinen, ergonominen ja kevyt ikkunaraappa
vaihdettavalla terällä.

RESQME turvavyöleikkuri lasinrikkojalla
Pieni näppärä turvatyökalu turvavöiden katkaisuun ja
lasin rikkomiseen hätätilanteessa.

CRAFT KNI414
Kevyt käsityöveitsi

Turvaraappa komposiittimateriaalista
Turvaraappa monen eri materiaalin turvalliseen
poistamiseen

Auton hätävalo turvavyönleikkurilla
Monitoiminen auton LED -hätävalo lasinrikkojalla ja
turvavyönleikkurilla

Käytettyjen terien säilytyslaatikko
SOALAM
Muovinen kanisteri käytettyjen terien säilytykseen.

Sähköjohtojen kuorija BLAYE
Turvaveitsi sähkökaapeleiden turvalliseen
kuorintaan.

Turvaveitsi TOUTON
Turvaveitsi PVB-kalvon leikkaamiseen ja poimimiseen
tuulilasista.

Suursäkkiveitsi EasyCut
Vankka ja laadukas vaihtoehto suursäkkien
turvalliseen avaamiseen.

Muut turvaveitset ja työvälineet, mm. raapat.
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Turvasakset MARTOR SECUMAX 564
The SECUMAX 564 is characterized by its thumb
opening and its extra-long edge, which also makes
an ideal support surface.

Turvasakset MARTOR SECUMAX 565
Our all-purpose tool for professional cutting. Ideal for
larger hands – or in case you wear gloves during work.

Turvasakset MARTOR SECUMAX 363
Our safety scissors for extra fine and targeted
cuts. It is playfully easy to direct, using your thumb
and forefinger only.

Turvavyöleikkuri ja -vasara Martor
Secumax Salvex SOS
Tyylikäs turvavyönleikkuri ja vasara samassa
paketissa autoon, bussiin tai veneseen.

SAFEBOX - terien säilytyskotelo 108000
Henkilökohtainen säilytyslokero käytettyjen terien
säilytykseen.

Veitsikotelo BELT HOLSTER L 9922.08
Pidä veitset ja terät aina kätevästi mukana

Lukitusavain COMBI
Osaavatko kaikki työntekijänne turvallisesti
vaihtaa teriä turvaveitsiin?

Teränvaihtoesto 9800
Kun halutaan estää veitsien terienvaihtoa ja suunnata
tätä vain ammattilaiselle.

Klever veitsikotelo KCJ-HOL
Laadukas veitsikotelo, joka sopii kaikille KLEVER
veitsille.

Olfa TK4-60 Taskuveitsi
Kätevä pieni taskuveitsi. Telinepakkaus.

Kynäveitsi SLICE 10512
Keraamisella terällä varustettu kynäveitsi

Kynäveitsi SLICE 10513
Kolmeen asentoon säädettävä keraaminen
turvaterä.
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SLICE teollisuusveitsi 10559
Teollisuusveitsi pitkällä keraamisella terällä. Terää
voi asettaa manuaalisesti 4 eri syvyyteen.

Käsityöveitsi SLICE 10580
Innoatiivinen muotoilu, ergonominen ja laadukas
käsityöveitsi keraamisella terällä.

Askarteluveitsi SLICE 00116
Askarteluveitsi innoatiivisen muotoilun vuoksi ja
kapean kahvan ansiosta yllät ahtaisiinkinkin
paikkoihin

Suursäkkien turvaveitsi HayKnife
Suursäkkien ja pyöröpaalien turvalliseen ja
ergonomiseen avaamiseen

Argentax RAPID 594
Silikooni patruunien avaamiseen. Avaat turvallisesti
patruunan pään sekä tukkeutuneen putkilon.

Olfa TK-4 Taskuveitsi
Kätevä pieni taskuveitsi jonka terä menee piiloon
kun napista päästää irti.
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