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KESTÄVÄN, JOUSTAVAN JA
MUKAVAN TYÖNTEON PUOLESTA
PROF-työvaatteet tehdään aina kestävistä,
joustavista sekä hengittävistä materiaaleista,
jotta sinulla olisi mahdollisimman mukava olo koko
työpäivän ajan. PROF-työvaatteet ovat edullisia ja
laadukkaita, ja ne soveltuvat niin ammattilaisen kuin
kotiremontoijankin tarpeeseen.

TYÖMUKAVUUS SUUNNITTELUN KESKIPISTEESSÄ
PROF-työvaatteet ovat erittäin hyvä vaihtoehto niin
ulko- kuin sisätöihinkin. Vaatteiden suunnittelussa ja
materiaaleissa on ajateltu työntekijän työasentoja
ja esimerkiksi housuissa on käytetty joustavaa
kangasta kriittisissä paikoissa. Tästä syystä housut
soveltuvat erittäin hyvin esimeriksi paljon polvillaan
tai lattiatasossa työskentelevälle.
LAAJA VALIKOIMA HI-VIS-TUOTTEITA
Ammattilaiselle PROF-työvaatevalikoimassa on
tarjolla EN ISO 20471 -standardin mukaisia ja
hyväksyttyjä Hi-Vis vaatteita housuista takkeihin
ja huppareista kuorivaatteisiin. Hi-Vis-tuotteiden
valikoimista löytyvät sekä keltaiset että oranssit
vaatteet.
PROF-vaatevalikoimasta löydät jatkossa
kuorivaatteet, softshell-takit, hupparit, talvitakit,
talvihousut, työkaluliivit, lyhyt- ja pitkähihaiset
t-paidat sekä housut.
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Talvitakki
Hi-Vis

HI-VIS TALVITAKKI SUOJAA KYLMÄLTÄ JA TUULELTA
Huomiovärinen PROF-talvitakki on lämmin, käytännöllinen sekä vedenkestävä talvitakki,
joka suojaa sinua vaativammassakin säässä. Talvitakki on saatavilla sekä Hi-vis keltaisena
että Hi-vis oranssina.
irrotettava huppu

•
•

heijastinnauhat

•
•
•
•
•
•
•
•

ID-korttitasku

Lämmin ja käytännöllinen huomiovärinen
vedenkestävä talvitakki
Päällikangas PU-pinnoitteella oleva
polyesterikangas, paino 180 g/m2
Tikattu nailonvuori, hihoissa 140 gsm ja
muutoin 160 gsm
Vedenpitävyys 8000 mm
Talvitakissa on irrotettava huppu ja
vetoketjulliset sivutaskut
ID-korttitasku
Heijastinnauhat hihoissa ja vyötäisillä
EN ISO 20471 -standardin näkyvyysluokan
3 mukaisesti hyväksytty (S-koossa
näkyvyysluokka 2)
Sateenkestävyys hyväksytty standardin
EN343.3.1 mukaan
koot S-3XL
40°

79,90€ (64,44 € alv 0%)
502072124, 502072125, 502072126, 502072127,
502072128, 502176844
502072129, 502072130, 502072131, 502072132,
502072133, 502176845

Mukavat talvihousut
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mukavat, kestävät ja lämpimät talvihousut
300D-kuorikangas 100 % polyesteriä. Polvissa
500D Cordura -kangas 100 % nylonia.
Materiaali 100% polyesteriä
Kuorikangas 300D, polvissa 500D Cordura
kangas
Irrotettavat henkselit
Lumilukot lahkeissa
Heijastimet printtikuviona lahkeissa
Vetoketjulliset sivutaskut
ID- korttitasku
Koot 44-58

Pesu 40:ssä asteessa, ei saa käyttää valkaisu- tai
huuhteluainetta, ei rumpukuivausta.
40°

79,90€ (64,44 € alv 0%)
502175761, 502175762, 502175763, 502175764,
502175765, 502175766, 502175767, 502175768
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Softshell-takki Hi-Vis

HI-VIS SOFTSHELL-TAKKI PITÄÄ TUULTA JA HYLKII
VETTÄ
Huomiovärinen PROF Softshell-takki hengittää, pitää tuulta ja hylkii vettä, minkä ansiosta se on
erinomainen valinta vaihtelevien kelien ulkotöihin. Softshell-takkia saatavilla Hi-vis keltaisena ja
Hi-vis oranssina.
irrotettava huppu

ID-korttitasku

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Materiaalit: päällikangas polyesteria ja
mekaanisesti laminoitu softshell 310g/m2.
Sisäpuoli TPU-vuorella
Vedenpitävyys 8000mm
Hengittävyys 300MVP
Tilavat sivutaskut sekä rintatasku
ID-korttitasku
Vedenpitävä vetoketju
Heijastinnauhat vyötäisillä ja hihoissa
EN ISO 20471 -standardin näkyvyysluokan
2 mukaisesti hyväksytty
koot S-XXL

Pesu 40:ssä asteessa, ei saa käyttää
valkaisu- tai huuhteluainetta, ei
rumpukuivausta.
40°

69,90€ (56,37 € alv 0%)
502077574, 502077575, 502077576, 502077577, 502077578
502072355, 502072356, 502072357, 502072358, 502072359
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Kuoritakki ja
-housut
Hi-Vis

HI-VIS KUORITAKIT JA -HOUSUT SUOJAAVAT
TUULELTA SEKÄ SATEELTA
PROF-kuorivaatteet suojaavat sinua erinomaisesti niin tuulelta kuin sateeltakin. PROFkuorivaatteiden avulla teet itsellesi miellyttävän työpäivän, vaikka työmaalla tuulisi ja
sataisi. PROF-kuorivaatteita on saatavilla Hi-vis keltaisena ja Hi-vis oranssina.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Huomiovärinen vedenkestävä kuoritakki
Materiaalit: päällikangas PU-pinnoitteella
oleva polyesterikangas 180g/m2. Vuori
polyesteri taffeta
Vedenpitävyys 8000mm
Irrotettava huppu, vetoketjulliset sivutaskut ja
vetoketjullinen rintatasku
ID-korttitasku
Heijastinnauhat hihoissa, olkapäillä ja
vyötäisillä
EN ISO 20471 -standardin näkyvyysluokan 3
mukaisesti hyväksytty
Sateenkestävyys hyväksytty standardin
EN343.3.1 mukaan
koot S-XXL

irrotettava huppu
heijastinnauhat

ID-korttitasku

Pesu 40:ssä asteessa, ei saa käyttää valkaisu- tai
huuhteluainetta, ei rumpukuivausta.
40°

69, 90€ (56,37 € alv 0%)
502072134, 502072135, 502072136, 502072137, 502072138
502072154, 502072155, 502072156, 502072157, 502072158

•
•
•
•
•
•
•

Huomioväriset vedenkestävät kuorihousut
Materiaalit: päällikangas PU-pinnoitteella
oleva polyesterikangas 180g/m2. Vuori
polyesteri taffeta.
Vedenpitävyys 8000mm
Heijastinnauhat lahkeissa
EN ISO 20471 -standardin näkyvyysluokan 1
mukaisesti hyväksytty
Sateenkestävyys hyväksytty standardin
EN343.3.1 mukaan
koot S-XXL

Pesu 40:ssä asteessa, ei saa käyttää valkaisutai huuhteluainetta, ei rumpukuivausta.

heijastinnauhat

40°

39,95€ (32,22 € alv 0%)
502072139, 502072150, 502072151, 502072152, 502072153
502072159, 502072160, 502072161, 502072162, 502072163
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Huppari
Hi-Vis

HI-VIS HUPPARI SOPII NIIN TÖIHIN KUIN
VAPAA-AJALLEKIN
PROF-huppari on miellyttävästä fleece-kankaasta valmistettu huomiovärinen
huppari, joka sopii käytettäväksi niin töissä kuin vapaa-ajallakin. Hi-Vis Huppareita
on saatavilla Hi-vis keltaisena ja Hi-vis oranssina.

heijastinnauhat

sivutaskut
vetoketjullinen
rintasku

resorit

•
•
•
•
•
•
•

Huomiovärinen miellyttävä fleece-kankainen
huppari töihin tai vapaa-aikaan
Materiaalit: Fleece-kangas. Paino 260 g/m2
Kaksi avointa sivutaskua ja vetoketjullinen
rintatasku
Resorit hihansuissa ja helmassa
Heijastinnauhat hihoissa, olkapäillä ja
vyötäisillä
EN ISO 20471 -standardin näkyvyysluokan 3
mukaisesti hyväksytty
koot S-XXL

Pesu 40:ssä asteessa, ei saa käyttää valkaisu- tai
huuhteluainetta, ei rumpukuivausta.
40°

39,95 € (32,18 € alv 0%)
502072439, 502072450, 502072436, 502072437, 502072438
502072451, 502072452, 502072453, 502072454, 502072455
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T-paidat
Hi-Vis

PROF T-PAIDAT HENGITTÄVÄT JA TEKEVÄT
TYÖPÄIVÄSTÄ MUKAVAMMAN
PROF tarjoaa hengittävät ja mukavat t-paidat niin lyhyt- kuin pitkähihaisina.
Hengittävät ja laadukkaat t-paidat tekevät työnteosta mukavampaa. T-paitoja on
saatavilla Hi-vis keltaisina ja Hi-vis oransseina.

heijastinnauhat

T-PAITA PITKÄHIHAINEN
• Pitkähihainen, huomiovärinen t-paita
• Materiaalit: kangas polyesteriä, 130g/m2
• Heijastinnauhat hihoissa, olkapäillä ja
vyötäisillä
• EN ISO 20471- standardin näkyvyysluokan 3
mukaisesti hyväksytty
• koot XS-3XL
•
Pesu 40:ssä asteessa, ei saa käyttää valkaisutai huuhteluainetta, ei rumpukuivausta.
40°

29,95 € (24,15 € alv 0%)
502072410, 502072411, 502072412, 502072413,
502072414, 502143888, 502143889
502072415, 502072416, 502072417, 502072418,
502072419, 502143900, 502143901

heijastinnauhat
T-PAITA HI-VIS
• Huomiovärinen lyhythihainen t-paita
• Materiaalit: kangas polyesteriä, 130g/m2
• Heijastinnauhat olkapäillä ja vyötäisillä
• EN ISO 20471 -standardin näkyvyysluokan 2
mukaisesti hyväksytty
• koot XS-3XL
Pesu 40:ssä asteessa, ei saa käyttää valkaisu- tai
huuhteluainetta, ei rumpukuivausta.
40°

19,95 € (16,09 € alv 0%)
502072420, 502072421, 502072422, 502072423,
502072424, 502143902, 502143903
502072425, 502072427, 502072428, 502072429,
502072430, 502143904, 502143905
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Työhousut
eri olosuhteisiin

Maastokuosissa ei lika näy
Miesten mukavat ja kestävät maastokuvioiset työhousut. Housujen haaraosassa sekä polvitaipeissa joustavaa kangasta, joka helpottaa työskentelyä ja liikkumista. Vyötärö säädettävissä
joustavan vyötärönauhan ansiosta. Lahkeissa päärme, joka lisää kestävyyttä ja turvallisuutta.

•
•
•
•

Mukavat, tyylikkäät ja kestävät housut
Vapaa-aikaan tai työmaalle
Materiaalit: 35% puuvillaa, 65% polyesteriä
Käyttömukavuuden ja joustavuuden
lisäämiseksi haaroissa, vyötäröllä ja
polvitaipeissa täysin joustavaa materiaalia
Maastokuvioitu
Vyötärössä säädettävä vyötärönauha
Koot: 44-58

•
•
•

Pesu 30:ssa asteessa, ei saa käyttää
huuhteluainetta tai valkaisuainetta, ei
rumpukuivausta
30°

55,95€ (45,12 € alv 0%)
502170586, 502137746, 502137747, 502137748,
502137749, 502137750, 502137751, 502137752
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Työhousut
Mustat & Hi-Vis

JOUSTOA JALKOIHIN
PROF-työhousuissa käytetään elastaania, jonka avulla saadaan housuihin
joustavuutta. Joustavuuden ansiosta PROF-työhousut tuntuvat mukavalta ja ovat
erinomaiset käyttää, teet sitten töitä sisällä tai ulkona.
HOUSUT PROF MUSTA
• Joustava, mukava, turvallinen ja
kestävä miesten työhousu
• Materiaalit: 64% puuvillaa, 34%
polyesteriä ja 2% spandexjoustokangasta
• Polvissa kestävää Cordura-kangasta
• Käyttömukavuuden ja joustavuuden
lisäämiseksi haaroissa, vyötäröllä
ja polvitaipeissa täysin joustavaa
materiaalia
• Irrotettavat riipputaskut, kiinnitys
vetoketjulla ja napilla
• koot 44-58

irrotettavat
riipputaskut

Pesu 30:ssa asteessa, ei saa käyttää
huuhteluainetta tai valkaisuainetta, ei
rumpukuivausta.

cordura-kangas
vahvike

30°

69,90 € (56,37 € alv 0%)
502069756, 502069757, 502069758, 502069759,
502069760, 502069761, 502069762, 502170583

HOUSUT PROF HI-VIS (keltainen ja oranssi)
• Mukava, turvallinen, elastinen ja
joustava huomiovärinen miesten
työhousu
• Materiaalit: 64% puuvillaa, 34%
polyesteriä ja 2% spandexjoustokangasta
• Polvissa kestävää Cordura-kangasta
• Täysin elastinen kangas haaraosassa
ja polvitaipeessa tuo työskentelyyn
mukavuutta ja liikkuvuutta
• Irrotettavat riipputaskut, kiinnitys
vetoketjulla ja napilla
• EN ISO 20471 -standardin
näkyvyysluokan 2 mukaisesti
hyväksytty
• koot 44-58

irrotettavat
riipputaskut

cordura-kangas
vahvike

Pesu 30:ssa asteessa, ei saa käyttää
huuhteluainetta tai valkaisuainetta, ei
rumpukuivausta.
30°

69,90 € (56,37 € alv 0%),
502170584, 502069742, 502069743, 502069744,
502069745, 502069746, 502069747, 502069748

502170585, 502069749, 502069750, 502069751,
502069752, 502069753, 502069754, 502069755
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Huppari
Neulottu

PROF-HUPPARI SOPII MONEEN ERI
TARKOITUKSEEN
PROF-huppari on tyylikäs, musta ja neulottu huppari, mikä sopii niin töihin,
vapaa-ajalle kuin kerrospukeutumiseenkin.

softshellvahvikkeet

vetoketjullinen
rintatasku

softshellvahvikkeet

HUPPARI PROF NEULOTTU MUSTA
• Materiaalit: Neulottu sekoitekangas 320
g/m2. Softshell vahvikkeet olkapäissä,
kyynärpäissä, helmassa ja rintataskussa
• Vetoketjulliset sivutaskut ja rintatasku
• koot XS - 3XL
Pesu 40:ssä asteessa, ei saa käyttää valkaisutai huuhteluainetta, ei rumpukuivausta.
40°

39,95 € (32,22 € alv 0%)
502072431, 502072432, 502072433, 502072434,
502072435, 502169581, 502169582

MUSTA PROF SOFTSHELL-TAKKI ON
MONIPUOLINEN ASUSTE
Musta PROF Softshell-takki on todella monipuolinen, sillä se hengittää, joustaa ja
hylkii vettä sekä tuulta.
huppu

TAKKI SOFTSHELL PROF MUSTA
• Materiaalit: Päällikangas 100%
polyesteri ja mekaanisesti laminoitu
softshell. Sisäpuoli TPU-vuorella.
• Vetoketjulliset sivutaskut ja rintatasku
• koot S-XL
Pesu 40:ssä asteessa, ei saa käyttää
valkaisu- tai huuhteluainetta, ei
rumpukuivausta.

rintatasku
40°

vetoketjulliset
sivutaskut

49,95 € (40,28 € alv 0%)
502072456, 502072457, 502072458, 502072459
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Pitkähihainen
työpaita

Ruutu sopii kaikille
Mukava ja kestävä miesten paita. Materiaali 100-prosenttisesti puuvillaa, 210 g/
m². Paidan vasemmalla puolella rintatasku. Napilla säädettävät hihansuut. Väri
laivastonsininen/punainen/beige.
rintatasku

PITKÄHIHAINEN PROF RUUTUPAITA
• Mukava ja lämmin pitkähihainen paita
• Materiaali: 100% puuvilla, kangas 210g/m².
• Väri: laivastonsininen/punainen/beige
• Rintatasku, napilla säädettävät hihansuut
• Koot: XS-3XL
• Pesu 40:ssä asteessa, ei saa käyttää
valkaisu- tai huuhteluainetta, ei
rumpukuivausta.
40°

29,95 € (24,15 € alv 0%)
502144172, 502137724, 502137725, 502137726,
502137727, 502137728, 502144173

Työkaluliivi
Mukava, turvallinen ja kestävä miesten musta tai huomiovärinen työkaluliivi kiinteillä
riipputaskuilla. PROFin mukava, turvallinen ja kestävä miesten työkaluliivi, jossa huomiovärinen
kuorikangas ja EN ISO 20471 -standardin mukaiset heijastinraidat. Liivissä on vetoketjulliset
rintataskut, ID-henkilökorttitasku, isot vyötärötaskut sekä Oxford-kankaalla vahvistetut kiinteät
riipputaskut. Näkyvyys EN ISO 20471 -standardin luokan 2 mukainen. Puhelimelle myös oma tasku.
TYÖKALULIIVI PROF
• Mukava ja kestävä työkaluliivi heijastinnauhalla
• Materiaali: 65% polyesteri, 35% puuvilla,
• kangas 270G/M2
• Kiinteät riipputaskut, saumoissa tuplatikkaus
• Vetoketjulliset rintataskut ja isot vyötärötaskut
• Huomionvärinen kuorikangas (keltainen ja
oranssi)
• ID-korttitasku
• Erillinen tasku puhelimelle
• Hi-vis työkaluliivit hyväksytty EN ISO 20471
standardin mukaisesti, näkyvyysluokka 2
• Koot: musta S-2XL, kelt. ja orans. S-3XL
• Pesu 40:ssä asteessa, ei saa käyttää valkaisutai huuhteluainetta, ei rumpukuivausta.

ID-henkilökorttitasku
vyötärötaskut

40°

49,95 € (40,28 € alv 0%)
musta 502134090, 502134091, 502134092, 502134093, 502134094

riipputaskut

hi-vis keltainen 502134095, 502134096, 502134097, 502134098,
502134099, 502171412
hi-vis oranssi 502171413, 502171414, 502171415, 502171416, 502171417,
502171418
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Lämpimille
säille

T-paita pikee
Mukava ja kestävä miesten pikeepaita. Väri musta. Olkapäissä vahvikekangas, joka tuo kestävyyttä sekä tekee paidan ulkonäöstä miellyttävän. Kauluksessa ja hihansuissa resorit,
jotka lisäävät käyttömukavuutta sekä tuovat paidalle muotoa. Materiaali 100-prosenttisesti polyesteriä, kangas 185 g/m².

resorit

T-PAITA PIKEE PROF
• Mukava ja kestävä pikee paita
• Musta, harmaa vahvikekangas
olkapäissä
• Materiaali: 100% polyesteri,
kangas 185 g/m².
• Kauluksessa ja hihansuissa
resorit
• Pesu 40:ssä asteessa, ei saa
käyttää valkaisu- tai huuhteluainetta, ei rumpukuivausta.
• Koot: S-2XL
40°

19,95 (16,09 € alv 0%)
502135491, 502135492, 502135493,
502135494, 502135495
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PROF Talvitakki ja talvihousut

PROF Kuoritakki

PROF Kuorihousut

PROF Softshell

Hi-Vis huppari

T-paidat, lyhyt-ja pitkähihainen

Työhousut

Softshell -takki

Musta huppari

Ruutupaita

Työkaluliivit

Pikeepaita

Valmistuttaja: Kesko Oyj, Rakentamisen ja talotekniikan kauppa, PL 50, 00016 KESKO. Jatkuvasta tuotekehityksestä johtuen
pidätämme oikeuden muutoksiin. Tuotteiden värit saattavat vaihdella painoteknisistä syistä.
10/2021. 502116613.

