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OSA SUOMALAISTA 
TYÖPÄIVÄÄ JO 30 
VUOTTA
Dimexin päämarkkina-alue on Suomi. Siksi tunnemme maamme työmaat ja tekijät 
kuin omat taskumme. Vaikka työt muuttuvat, on ammattilaisilla oltava kunnolliset 
työvaatteet. Siitä emme tingi. 

Suunnittelemme Leppävirralla työvaatteet tekijöiden ja työn ehdoilla, nykyajan 
vaatimuksia noudattaen. Teemme työvaatteita, joita on mukava pitää päällä, jotka 
kestävät kovaa käyttöä, suojaavat ja ovat fiksun näköisiä.

Tarjoamme isoille työllistäjille yritysilmeen mukaisia, yhtenäisiä työasuja. Soita meille 
niin jutellaan, miten teille saadaan oma työvaatemallisto.

Ota yhteyttä niin laitetaan asiat järjestykseen.
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TURVAVAATTEET

PALOSUOJATUT

NORMIVAATTEET

DIMEX+

HUOLLA VAATTEESI OIKEIN

MATERIAALIT

SISÄLLYSLUETTELO

040 300 4520

dimex@dimex.fi

EN 471:2003

Näkyvä varoitusvaatetus 
ammattikäyttöön.

EN ISO 11612

Kuumuudelta ja tulelta 
suojaava vaatetus

EN ISO 11611

Hitsauksessa ja vastaavissa 
töissä käytettävä suojavaatetus

EN 1149-5
Suojavaatetus, sähköstaattiset 
ominaisuudet, materiaali- ja 
mallivaatimukset

EN 13034
Kemikaalihylkivyyden 
testausstandardi, vain kankaalle, 
ei valmiille vaatteelle

EN 342

Kylmältä suojaavat 
vaatekokonaisuudet ja vaatteet

EN 343

Sateelta suojaava vaatetus

sertiFikaatit:

Dimexille on myönnetty ISO 9001/2008 -laatusertifikaatti.
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TURVAVAATTEET
Pimeässä ja hämärässä töitä paiskiessa on 
tärkeää tulla nähdyksi. Dimex-turvavaate on 
tähän hyvä valinta, sillä se täyttää näkyvyy-
delle vaaditun en 471:2003-standardin. 
Tässä mallistossa on vaatetta kesäkeleille 
ja talveen. Tikatun Thinsulatevuoren sisällä 
tarkenee mukavasti oikein kovallakin 
pakkasella.

!

HOUSUT 634

TAKKI 633

en 471, lk 1
70% pOlyesteri 30% puuvilla, 
245 g/m2, vettä ja likaa hylkivä 
46-64
hv keltainen/musta
633 kanssa lk 3. 
pOlvisuOja 4005 ja 043
Etutaskut, reisitaskut, puhelin- ja kynätasku, 
esiinotettava vaaka/pysty henkilökorttitasku, 
takataskut ja polvisuojataskut. 
Jatkovara 4 cm.

en 471, lk 2
70% pOlyesteri 30 % puuvilla,
245 g/m2, vettä ja likaa hylkivä
s-xxxl
hv keltainen/musta
634 kanssa lk 3.
Rintataskut, kynätasku, esiinotettava vaaka/
pysty henkilökorttitasku, vetoketju-/puhe-
lintasku, tupla-alataskut ja avoin povitasku. 
Säädettävä ranneke ja helma. 
Helma takaa pidempi. Etulista.

TALVITAKKI 635

TALVIOLKAINHOUSUT 636

en 471, lk 2 ja en 342
70% pOlyesteri 30% puuvilla, 
245 g/m2, vettä ja likaa hylkivä,
120 g/m2 thinsulate-vuOri
s-3xl
hv keltainen/musta
636 kanssa lk 3.

en 471, lk 1 ja en 342
70 % pOlyesteri 30 % puuvilla, 
245 g, vettä ja likaa hylkivä, 
80 g thinsulate vuOri
46-64
pOlvisuOja 4005 ja 043.

Rintataskut, esiinotettava vaaka/pysty henkilökorttitasku, 
vetoketju-/puhelintasku, tupla-alataskut, vetoketjullinen ja 
avoin povitasku. Hihansuussa kuminauha ja tamppi. Suora, 
säädettävä helma. Helma takaa pidempi. Suojaava kaulus. 
Etulista.

Etutaskut, reisitaskut, puhelintasku, 
esiinotettava vaaka/pysty henkilökorttitasku, 
takatasku ja polvisuojataskut. Korotettu ta-
kavyötärö, irrotettavat olkaimet. Lahjeketjut.

EN 471:2003

Näkyvä varoitusvaatetus 
ammattikäyttöön.

EN 342

Kylmältä suojaavat 
vaatekokonaisuudet ja vaatteet

RIIPPUTASKUTALVIAVOHAALARI 637

en 471, lk 2 ja en 342
70 % pOlyesteri 
30 % puuvilla, 245 g, 
COrDura 100 % pOlyamiDi, 240 g, 
vahva, vettä ja likaa hylkivä, 
thinsulate vuOri 80 g
s-3xl
hv keltainen/musta
pOlvisuOja 4005 ja 043
Cordura vahvikkeet riippu- ja polvisuojataskuissa. 
Rintatasku, vaaka/pysty henkilökorttitasku, puhe-
lin-, kynätasku, paikkataskut, reisitasku, mittatasku. 
Tarvike- ja vasaralenkit, puukkonappi ja -lenkki. 
Resori olalla. Lahjeketjut.
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MAIHARI 656

SHORTSIT 623 RIIPPUHOUSUTASKUT 631

en 471, lk 2
70 % pOlyesteri, 
29 % pOlyuretaani, 
1% antistaattinen kuitu, 220 g, 
veDenpitävä materiaali
s-3xl
hv keltainen/musta
634 / 636 kanssa lk 3.

en 471, lk 2
65 % pOlyesteri 
35 % puuvilla, 245 g, 
kestävä, helppOhOitOinen ja 
hengittävä
xs-4xl
hv keltainen/musta
pOlvisuOja 043

en 471, lk 2
70 % pOlyesteri 
30 % puuvilla, 245 g, 
COrDura 100 % 
pOlyamiDi, 240 g, 
vahva, vettä ja likaa hylkivä
44-64
hv keltainen/musta
pOlvisuOja 4005 ja 043

Vedenpitävä ja antistaattinen materiaa-
li, saumoja ei ole teipattu. Vuori, verkko 
selässä. Vetoketjulliset rinta- ja alataskut, 
esiinotettava henkilökorttitasku, vetoket-
jullinen ja avoin povitasku. Suora, säädet-
tävä hiha ja suora helma. Irrotettava huppu. 
Kauluksessa nyörikiristys. 
Laskokset selässä. 

Cordura vahvike polvissa. Etutaskut, rei-
sitasku, henkilökorttitasku, puhelintasku, 
kynälenkki, takatasku ja polvipaikkatas-
kut. 3/4 pituus.

Cordura vahvikkeet riippu-, polvisuoja-
taskuissa ja lahkeissa. Etutaskut, puhelin-, 
kynätasku, reisitasku, tuplaeturiippu-
taskut, henkilökorttitasku ja takataskut. 
Mittatasku, puukkonappi, -lenkki ja 
D-lenkki. 2 tarvike- ja 2 vasaralenkkiä. 
Vahvat vyölenkit. Jatkovara 4 cm.

RIIPPUTASKUAVOHAALARI 649

en 471, lk 2
70 % pOlyesteri 
30 % puuvilla, 245 g, 
COrDura 100 % pOlyamiDi, 240 g, 
vahva, vettä ja likaa hylkivä
s-4xl
hv keltainen/musta
pOlvisuOja 4005 ja 043
Cordura vahvikkeet riippu- ja polvitas-
kuissa. Rintatasku, vaaka/pysty henkilö-
korttitasku, tuplaeturiipputasku, takariip-
putaskut, reisitasku, puhelin-, kynätasku, 
reisitasku ja mittatasku. Tarvike- ja 
vasaralenkit, puukkonappi ja -lenkki. 
Vahvat vyölenkit. Resori olalla.

RIIPPUTASKULIIVI 632

en 471, lk 2
70 % pOlyesteri 
30 % puuvilla, 245 g, 
COrDura 100 % pOlyamiDi, 240 g, 
vahva, vettä ja likaa hylkivä
s-3xl
hv keltainen/musta

Cordura vahvikkeet riipputaskuissa.  Rintataskut, 
puhelin-, kynätaskut, rukkas-, ruuvitaskut,  
tuplaeturiipputaskut, takariipputaskut, esiinotettava 
vaaka/pysty henkilökorttitasku. Oikean rintataskun 
pohja irti, turvanauha+neppari. Vyö,- vasara-, 
tarvike-, puukkolenkit ja puukkonapit. Levityspala 
edessä, vetoketjukiinnitys.

Levennyspala

TAKKI 642

en 471, lk 3
65 % pOlyesteri 
35 % puuvilla, 245 g,  
kestävä, helppOhOitOinen ja 
hengittävä
s-3xl
hv keltainen/musta

Rintatasku, esiinotettava vaaka/pysty 
henkilökorttitasku, vetoketju-/puhe-
lintasku, kynätaskut, vetoketjutaskut, 
avoin tasku takin sisällä. D-lenkki. Suora, 
säädettävä hihansuu ja helma.
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TAKKI 5071

KOKOHAALARI 5411

en 471, lk 2
70 % pOlyesteri 
30 % puuvilla, 245 g, 
vettä ja likaa hylkivä
s-3xl
hv keltainen/t.sininen
508 / 538 kanssa lk 3.

en 471, lk 3
70 % pOlyesteri 
30 % puuvilla, 245 g, 
vettä ja likaa hylkivä
s-3xl
hv keltainen/t.sininen

Vuori etukappaleella. Rintatasku, 
henkilökorttitasku, puhelintasku, 
kynätaskut, vetoketjutaskut ja veto-
ketjullinen povitasku. Hihansuussa 
kuminauha ja tamppi. Helmassa sivuilla 
kuminauhat. Etulista suojaa etuketjua.

Rintataskut, henkilökorttitasku, 
kynätaskut, puhelintasku etulistan alla, 
etutaskut, joissa läpimeno omille taskuille, 
reisi- ja takatasku. Kuminauha hihan-
suussa, resori sisällä. Lahjeketjut.

HOUSUT 508

en 471, lk 1
70 % pOlyesteri 
30 % puuvilla, 245 g, 
vettä ja likaa hylkivä
46-64
hv keltainen/t.sininen
5071 kanssa lk 3. pOlvisuOja 043
Etutaskut, reisitasku, henkilökortti-
tasku, puhelin-, kynätasku, takatas-
ku ja polvisuojataskut. 
Jatkovara 4 cm.

!
LIIVI 428

en 471, lk 2
100 % pOlyesteri
m-3xl
hv keltainen

LIIVI 429

en 471, lk 3
100 % pOlyesteri
l-2xl
hv keltainen

LIIVI TASKULLA 505

en 471, lk 2
70 % pOlyesteri 
30 % puuvilla, 245 g, 
vettä ja likaa hylkivä
s-3xl
hv keltainen

Vuori etukappaleella. Rintatasku, 
henkilökorttitasku, puhelin- ja kynä-
taskut, vetoketjutaskut ja vetoketjulli-
nen povitasku. Säädettävä helma.

SADETAKKI 1812

en 471, lk 3
74 % pOlyesteri 
26 % pOlyuretaani, 210 g 
veDenpitävä ja hengittävä 
materiaali
xs-3xl
hv keltainen

Vedenpitävä, teipatut saumat. Verkko-
vuori. Vetoketjutaskut ja henkilökortti-
tasku. Säädettävät hihansuut. Tuuletus-
aukot. Takahelmassa vesiura. 
Irrotettava huppu.

SADEAVOHAALARI 867

en 343:2003
74 % pOlyesteri 
26 % pOlyuretaani, 210 g
veDenpitävä ja hengittävä 
materiaali
xs-3xl
t. sininen

Vedenpitävä, teipatut saumat. 
Selkäresori, leveät säädettävät olkaimet. 
Puhelintasku. Säädettävät lahkeensuut.
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TALVIHOUSUT 5261

en 471, lk 2 ja en 342
70 % pOlyesteri 
30 % puuvilla, 245 g, 
vettä ja likaa hylkivä, 
120 g thinsulate vuOri
s-3xl
hv keltainen/t.sin
5261 / 5101 kanssa lk 3.

en 471, lk 1 ja en 342
70 % pOlyesteri 
30 % puuvilla, 245 g, 
vettä ja likaa hylkivä,   
80 g thinsulate vuOri
46-64
hv keltainen/t.sin
5091 kanssa lk 3.

Rintatasku, henkilökorttitasku, puhe-
lintasku, kynätaskut, vetoketjutaskut ja 
vetoketjullinen povitasku. Suora hihan-
suu, sisäpuolella resori. Helmassa sivuilla 
kuminauhat. Etulista.

Etutaskut, puhelin-, kynätasku, 
kannellinen reisi- ja takatasku.

TALVIKOKOHAALARI 655

en 471, lk 3 ja en 342
70 % pOlyesteri 
30 % puuvilla, 245 g, 
vettä ja likaa hylkivä,  
120 g / 150 g thinsulate vuOri
s-3xl
hv keltainen/t.sin

Kosteussuoja etulahkeissa ja takaosassa. 
Rintataskut, esiinotettava vaaka/pysty 
henkilökorttitasku, vetoketju-/puhe-
lintasku, paikkataskut etulahkeissa ja 
vetoketjullinen povitasku. Suora, säädet-
tävä hiha, resori sisällä. Laskokset selässä. 
Irrotettava huppu. Lahkeketjut.

TALVIAVOHAALARI 5101

en 471, lk 1 ja en 342
70 % pOlyesteri 
30 % puuvilla, 245 g, 
vettä ja likaa hylkivä,
80 g thinsulate vuOri
46-64
hv keltainen/t.sin
5091 kanssa lk 3.

Puhelin-, kynätasku, etutaskut, kannel-
linen reisi- ja takatasku. Korkea selkäosa. 
Säädettävät olkaimet.

TALVIMAIHARI 5111

en 471, lk 2 ja en 342
74 % pOlyesteri 
26 % pOlyuretaani, 210 g
120 g thinsulate vuOri
s-3xl
hv keltainen/t.sin
5261 / 5101 kanssa lk 3.

Vetoketjullinen rintatasku, kannellinen rinta-
tasku, tupla-alataskut, vetoketjullinen povitas-
ku ja vuorissa puhelintasku. Suora, säädettävä 
hihansuu, sisäpuolella resori. Nyörikiristys 
vyötäröllä.. Irrotettava huppu.

AVOHAALARI 538

en 471, lk 1
70 % pOlyesteri 
30 % puuvilla, 245 g, 
vettä ja likaa hylkivä
46-64
hv keltainen/t.sininen
5071 kanssa lk 3. pOlvisuOja 043.

Puhelin-, kynätasku, etutaskut,reisitasku, 
henkilökorttitasku ja takatasku. Korkea 
selkäosa. Säädettävät olkaimet.
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TALVITAKKI 624

en 471, lk 2
67 % pOlyesteri 
33 % puuvilla, 240 g, 
vettä ja likaa hylkivä, 
120 g thinsulate vuOri
s-3xl
hv punainen/musta
670 kanssa lk 3.
Rintataskut, esiinotettava vaaka/pysty 
henkilökorttitasku, vetoketju-/puhelin-
tasku listan alla, kynätaskut, tupla-ala-
taskut, vetoketjullinen ja avoin povitasku. 
Hihansuussa kuminauha ja tamppi. Suora, 
säädettävä helma. Etulista.

TALVIAVOHAALARI 670

HOUSUT 622

TAKKI 621

en 471, lk 1
67 % pOlyesteri 
33 % puuvilla, 240 g, 
vettä ja likaa hylkivä, 
80 g thinsulate vuOri
46-64
hv punainen/musta
624 kanssa lk 3. 
pOlvisuOja 4005 ja 043.

en 471, lk 1
67 % pOlyesteri 
33 % puuvilla, 240 g, 
vettä ja likaa hylkivä
46-64
hv punainen/musta
621 kanssa lk 3. 
pOlvisuOja 043

en 471, lk 2
67 % pOlyesteri 
33 % puuvilla, 240 g, 
vettä ja likaa hylkivä
s-3xl
hv punainen/musta
622 kanssa lk 3.

Puhelin-, kynätasku, etutaskut. Esiinotettava 
vaaka/pysty henkilökorttitasku, kannelliset 
reisitaskut ja takatasku. Korkea selkäosa. 
Säädettävät olkaimet. Lahjeketjut.

Etutaskut, reisitaskut, puhe-
lin-, kynätasku, esiinotettava 
henkilökorttitasku, takataskut 
ja polvisuojataskut. 
Jatkovara 4 cm.

Verkkovuori etukappaleella. Rintataskut, esiinotettava 
henkilökorttitasku, puhelintasku, kynätaskut, tupla-
alataskut, vetoketjullinen ja avoin povitasku. Suora, 
säädettävä hihansuu ja helma. Etulista.

NAISTEN TAKKI 672

en 471, lk 2
67 % pOlyesteri 
33 % puuvilla, 240 g, 
vettä ja likaa hylkivä
s-xl
hv punainen/musta
622 kanssa lk 3.
Verkkovuori etukappaleella. Rintataskut, kynätaskut, 
vetoketju-/puhelintasku. Esiinotettava vaaka/pysty 
henkilökorttitasku. Vetoketjulliset alataskut, vetoketjul-
linen ja avoin povitasku. Suora, säädettävä hiha ja helma. 
Etulista.

UUTUUS

UUTUUS

NAISTEN TALVITAKKI 673

en 471, lk 2
67 % pOlyesteri 
33 % puuvilla, 240 g, 
vettä ja likaa hylkivä, 
120 g thinsulate vuOri
s-xl
hv punainen/musta
622 / 670 kanssa lk 3.

Rintataskut, kynätaskut, vetoketju-/puhe-
lintasku. Esiinotettava vaaka/pysty henkilö-
korttitasku. Tupla-alataskut, vetoketjullinen 
ja avoin povitasku. Suora, säädettävä hiha ja 
helma. Etulista.

MYYNTIIN SYKSY 2013
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TAKKI 594

TALVITAKKI 615

TALVIOLKAINHOUSUT 616

en 471, lk 2
70 % pOlyesteri 
30 % puuvilla, 245 g, 
vettä ja likaa hylkivä
s-3xl
hv Oranssi/musta

en 471, lk 2 ja en 342
70 % pOlyesteri 
30 % puuvilla, 245 g, 
vettä ja likaa hylkivä,
 120 g thinsulate vuOri
s-3xl
hv Oranssi/musta
616 kanssa lk 3.

en 471, lk 1 ja en 342
70 % pOlyesteri 
30 % puuvilla, 245 g, 
vettä ja likaa hylkivä, 
80 g thinsulate vuOri
46-64
hv Oranssi/musta
615 kanssa lk 3.

Vuori etukappaleella. Rintataskut, 
henkilökorttitasku, kynätaskut, veto-
ketju-/puhelintasku, vetoketjutaskut, 
vetoketjullinen ja avoin povitasku. 
Hihansuussa kuminauha ja tamppi.
Suora säädettävä helma. Etulista.

Rintataskut, henkilökorttitasku, vetoket-
ju-/puhelintasku etulistan alla, tupla-ala-
taskut, hihatasku, vetoketjullinen ja avoin 
povitasku. Suora hihansuu, sisäpuolella 
resori. Helmassa sivuilla kuminauhat ja 
tampit. Irrotettava huppu. Laskokset 
selässä.

Etutaskut, reisitaskut, puhelin-
tasku ja takatasku. Korotettu 
vyötärö. Irrotettavat olkaimet. 
Lahjeketjut.

HOUSUT 595

en 471, lk 1
70 % pOlyesteri 
30 % puuvilla, 245 g,
 vettä ja likaa hylkivä
46-64
hv Oranssi/musta
pOlvisuOja 043
Etutaskut, reisitaskut, puhelin-, kynä-
tasku, esiinotettava henkilökorttitasku, 
takataskut ja polvisuojataskut.
Jatkovara 4 cm.

NYT OLLAAN
PERUSASIOIDEN 
ÄÄRELLÄ.

Istuva, toImIva ja kestävä vaate on työmaan perusasIa.
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PALOSUOJATUT
Tulen kanssa pelatessa on hyvä olla palosuo-
jattua päällä. Ei nimittäin lähde herkäs-
ti kytemään ja onpahan vielä itsestään 
sammuviakin.

h

EN ISO 11612

Kuumuudelta ja tulelta 
suojaava vaatetus

EN ISO 11611

Hitsauksessa ja vastaavissa 
töissä käytettävä suojavaatetus

PALOSUOJATTU TAKKI 644

PALOSUOJATUT HOUSUT 645

100 % prOban 
palOsuOjattu puuvilla, 340 g 
s-3xl
musta/hv keltainen

100 % prOban 
palOsuOjattu puuvilla, 340 g 
46-64
musta/hv keltainen
pOlvisuOja 4005 ja 043

Rintataskut, oikeassa vetoketju, 
esiinotettava vaaka/pysty korttikotelo, 
puhelin-, kynätasku ja vetoketjulliset 
alataskut. Tarvikelenkki. Etulista. Suora 
hiha ja helma.

Etutaskut, reisitaskut, takatasku, mittatasku 
(lisätty matalampi tasku) ja polvisuojataskut. 
Vasaralenkki.

Palosuojatuilla tuotteilla sertifikaatit:
en isO 11612                          
a1+a2 b1 C1 e1 F1
en isO 11611 a1+a2 luokka 1

PALOSUOJATTU KOKOHAALARI 646

PALOSUOJATTU KOKOHAALARI 5352

100 % prOban 
palOsuOjattu puuvilla, 340 g 
s-3xl
musta/hv keltainen
pOlvisuOja 4005 ja 043.

100 % prOban 
palOsuOjattu puuvilla, 340 g 
s-3xl
t. sininen
pOlvisuOja 4005 ja 043

Rintataskut, oikeassa vetoketju, esiinotettava vaaka/
pysty korttikotelo, etutaskut, joissa läpimeno omille 
taskuille, takatasku, mittatasku ja polvisuojataskut.
Tarvike-, vasaralenkki. Etulista. 
Kuminauha hihansuussa.

Rintataskut, etutaskut, takatasku, mittatasku 
ja polvisuojataskut. Vasaralenkki. Piilonappi-
kiinnitys. Kuminauha hihansuussa. 

TAKKI 657

50 % puuvilla 
49 % pOlyesteri, 
1 % antistaattinen kuitu, 345 g/m2                           
materiaali On valOkaaritestattu 
ieC 61482-1-2. materiaalin kemikaalin 
hylkivyys On testattu stanDarDin 
en 13034 mukaan. 
s-3xl
hv keltainen/t. sininen

Rintataskut, vasemmassa vetoketju, puhelin-, 
kynätasku, esiinotettava vaaka/pysty henkilö-
korttitasku ja vetoketjulliset alataskut. Suora, 
säädettävä hihansuu. Helmassa sivuilla kumi-
nauhat. Helma takaa pidempi. Etulista.

HOUSUT 658

50 % puuvilla 
49 % pOlyesteri, 
1 % antistaattinen kuitu, 345 g/m2                           
materiaali On valOkaaritestattu 
ieC 61482-1-2. materiaalin kemikaalin 
hylkivyys On testattu stanDarDin 
en 13034 mukaan. 
46-64
hv keltainen/t. sininen
pOlvisuOja 4005 ja 043
Etutaskut, reisitasku, esiinotettava vaaka/pysty 
henkilökorttitasku, hitsauspuikkotasku,  takatasku, 
mittatasku ja polvisuojataskut. Jatkovara 4 cm. 

Dimex-multisuOjattu                          

Dimex-multisuOjattu                          

Dimex-multisuojatut vaatteet näkyvät, johtavat
staattista sähköä ja suojaavat kuumuudelta sekä
tulelta. Materiaali on kemikaaleja hylkivää ja se on
valokaaritestattu.
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PALOSUOJATUT

u
u

TALVITAKKI 662

TALVIAVOHAALARI 664

50 % puuvilla 
49 % pOlyesteri, 
1 % antistaattinen kuitu, 345 g/m2                           
materiaali On valOkaaritestattu 
ieC 61482-1-2. materiaalin kemikaalin 
hylkivyys On testattu stanDarDin 
en 13034 mukaan. 
s-3xl
hv keltainen/t. sininen

50 % puuvilla 
49 % pOlyesteri, 
1 % antistaattinen kuitu, 345 g/m2                           
materiaali On valOkaaritestattu 
ieC 61482-1-2. materiaalin kemikaalin 
hylkivyys On testattu stanDarDin 
en 13034 mukaan. 
46-64
hv keltainen/t. sininen
pOlvisuOja 4005 ja 043

Rintataskut, vasen vetoketjulla, esiinotettava 
vaaka/pysty henkilökorttitasku, vetoketjulliset 
alataskut, vetoketjullinen povitasku, puhelintasku 
sisäpuolella. Helmassa sivuilla kuminauhat. Helma 
takaa pidempi. Etulista.

Puhelin-, kynätasku, etutaskut, reisitasku, hitsaus-
puikkotasku, taka-, mittatasku ja polvisuojataskut. 
Korkea selkäosa. Tukeva olkainrakenne, 
säädettävät olkaimet.

EN ISO 11612       A1, B1,C1, E1    
EN ISO 11611        A1, luokka 1    
EN 471:2003
 (takit: lk 2 alaosat: lk 1)
EN 1149-5:2008Dimex-multisuojatut vaatteet näkyvät, johtavat

staattista sähköä ja suojaavat kuumuudelta sekä
tulelta. Materiaali on kemikaaleja hylkivää ja se on
valokaaritestattu.

TULEN KANSSA
KULKIESSA ON HYVÄ OLLA 
PALOSUOJATTUA PÄÄLLÄ.

h

Dimex-multisuOjattu                          

Dimex-multisuOjattu                          
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NORMIVAATTEET
Istuva, toimiva ja kestävä vaate on työmaan 
perusasia. Pidä siis Dimexin normivaate
lähtökohtana, kun haluat, ettei lika hyppää 
silmille. Tikatussa talvimallissa ei vilu vaivaa.

q

ASENNETAKKI 639

46% CO, 16%pes, 38% eme(t400), 295 g
jOustava, erittäin hengittävä ja 
kestävä materiaali
xs-3xl
musta
Cordura vahvikkeet hartioilla, kyynär-
päissä, helmassa ja hihansuissa. Vuoriton. 
Rintataskut, esiinotettava henkilökort-
titasku, vetoketjutasku, tupla-alataskut, 
avoin povi- ja sisätasku. Suora, säädet-
tävä hiha ja helma. Etulista. Heijastimet 
hihoissa. 

ASENNEHOUSUT 620

46% CO 16%pes 38% eme(t400), 295 g, 
jOustava, erittäin hengittävä ja 
kestävä materiaali
44-64
musta
pOlvisuOja 4005 ja 043
Cordura vahvikkeet polvissa ja lahkeissa. Etu- ja 
paikkataskut, reisitasku, puhelin-, kynätasku, 
henkilökorttitasku, takataskut ja polvisuojataskut. 
Vasaralenkki, mittatasku, puukkonappi ja lenkki. 
Jatkovara 4 cm. Heijastimet.

HOUSUT 638

46% CO 
16%pes 
38% eme(t400), 295 g, 
jOustava, hengittävä 
ja kestävä materiaali
46-64
t. harmaa
Etutaskut, reisitaskut, puhelin-, kynätasku, 
henkilökorttitasku ja takataskut. D-lenkki. 
Jatkovara 4 cm.

RIIPPUTASKUHOUSUT 7061

65 % pOlyesteri
35 % puuvilla, 300 g, 
COrDura 100 % pOlyamiDi, 240 g
vahva, helppOhOitOinen ja
hengittävä
44-64
harmaa/musta
pOlvisuOja 4005 ja 043
Cordura vahvikkeet riippu- ja polvisuojatas-
kuissa. Etutaskut, tuplariipputaskut edessä, 
kynätaskut, esiinotettava henkilökorttitas-
ku, puhelin-, kynätasku, reisitasku, takatas-
kut ja mittatasku. Puukko-, vasara-, tarvike- 
ja D-lenkki. Vahvat vyölenkit. Heijastin 
reisitaskussa. Jatkovara 4 cm.

RIIPPUTASKULIIVI 5471

65 % pOlyesteri 
35 % puuvilla, 300 g
COrDura 100 % pOlyamiDi, 240 g 
vahva, helppOhOitOinen ja 
hengittävä
s-3xl
harmaa/musta

Cordura vahvikkeet riippu-, ruuvitaskuissa. 
Rintasku, henkilökorttitasku, puhelin-, 
kynätaskut, ruuvitaskut, tuplaeturiippu-
taskut ja takariipputaskut. Vyö-, vasara-, 
tasku- ja puukkolenkki. Puukkonapit. 
Vahvat vyölenkit. Joustava selkäresori.

RIIPPUTASKUHAALARI 5481

65 % pOlyesteri 
35 % puuvilla, 300 g
COrDura 100 % pOlyamiDi, 240 g 
vahva, helppOhOitOinen ja 
hengittävä
s-4xl
harmaa/musta
pOlvisuOja 4005 ja 043
Cordura vahvikkeet riippu- ja polvisuojataskuissa. Rinta-
taskut, henkilökorttitasku, puhelin- ja kynätasku, paikka-
taskut, tuplariipputaskut edessä, riipputaskut takana, mit-
tataskut. Puukko-, vasara-, tarvikelenkit. Vahvat vyölenkit. 
Heijastimet. Joustava selkäresori. Jatkovara 4 cm.
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NORMIVAATTEET

uq
TAKKI 5901

65 % pOlyesteri 
35 % puuvilla, 245 g, 
kestävä, helppO-
hOitOinen ja hengittävä
s-3xl
musta/harmaa

Rintataskut, esiinotettava henkilökorttitasku, 
kynätaskut, puhelintasku  ja alataskut.  D-
lenkki ja tarvikelenkit. Suora, säädettävä hi-
hansuu ja helma. Heijastimet edessä ja takana.  

SHORTSIT 593

65 % pOlyesteri 
35 % puuvilla, 245 g, 
kestävä, helppOhOitOinen ja 
hengittävä
s-3xl
t. harmaa
Etutaskut, reisitaskut, puhelintasku 
ja takataskut. D-lenkki. Kuminauha 
sivuilla. Kuminauhasäätö lahkeen-
suussa. 3/4 pituus.

uu

TALVIOLKAINHOUSUT 546

TALVIKOKOHAALARI 648

70 % pOlyesteri 
30 % puuvilla, 245 g, 
vettä ja likaa hylkivä, 
60 g vanu
46-64
musta

70 % pOlyesteri
30 % puuvilla, 245 g, 
vettä ja likaa hylkivä, 
80 g vanu
s-3xl
musta
Kosteussuoja etulahkeissa ja takaosassa. 
Vetoketjulliset rintataskut, puhelin- ja 
povitasku ja paikkataskut etulahkeissa. 
Säädettävät hihansuut, resori sisäpuo-
lella. Etulista. Irrotettava huppu. Pitkät 
lahjeketjut listalla. Heijastimet reisitas-
kuissa.

Etutaskut, reisitaskut, puhe-
lintasku ja takatasku. D-lenkki. 
Korotettu vyötärö. Irrotettavat 
olkaimet. Lahjeketjut. Heijastimet 
reisitaskuissa.

HOUSUT 702

65 % pOlyesteri 
35 % puuvilla, 245 g, 
kestävä, helppO-
hOitOinen ja hengittävä
46-64
musta

Etutaskut, reistaskut, puhelin-, 
kynätasku ja takataskut. Jatkovara 
4 cm. Heijastimet reisi-taskuissa.

TAKKI 1000V

70 % pOlyesteri 
30 % puuvilla, 245 g, 
vettä ja likaa hylkivä
s-3xl
t. sininen/musta

Verkkovuori etukappaleella. Rintataskut, 
esiinotettava vaaka/pysty henkilökorttitasku, 
kynä-, puhelintasku, tupla-alataskut, vetoketjulli-
nen ja avoin povitasku. Suora, säädettävä hihansuu 
ja helma. Etulista. Heijastimet takahelmassa ja 
hihoissa.

TAKKI 668

70 % pOlyesteri 
30 % puuvilla, 245 g, 
vettä ja likaa hylkivä
xs-3xl
t.harmaa/musta
Vetoketjullinen rintatasku, kannelli-
nen rintatasku, esiinotettava vaaka/
pysty henkilökorttitasku, tupla-
alataskut, vetoketjullinen ja avoin 
povitasku. Hihansuussa ja helmassa 
kuminauha ja tamppi. Etulista. Hei-
jastimet hartioilla ja takana sivuilla.

UUTUUS

u
TALVITAKKI 1000W

70 % pOlyesteri 
30 % puuvilla, 245 g, 
vettä ja likaa hylkivä, 
80 g vanu
s-3xl
t. sininen/musta
Rintataskut, esiinotettava 
vaaka/pysty henkilökorttitasku, 
vetoketju-/puhelintasku listan alla, 
tupla-alataskut, vetoketjullinen 
ja avoin povitasku. Hihansuussa 
kuminauha ja tamppi. Suora, 
säädettävä helma. Etulista. 
Heijastimet takahelmassa ja 
hihoissa.

TALVITAKKI 669

70 % pOlyesteri 
30 % puuvilla, 245 g, 
vettä ja likaa hylkivä, 
80 g vanu
xs-3xl
musta
Rintataskut, vetoketjullinen rintatasku, 
esiinotettava vaaka/pysty henkilökortti-
tasku, tupla-alataskut, vetoketjullinen ja 
avoin povitasku. Hihansuussa ja helmassa 
kuminauha ja tamppi. Etulista. Heijastimet 
hartioilla ja hihoissa.

UUTUUS
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AVOHAALARI 578

70 % pOlyesteri 
30 % puuvilla, 245 g, 
vettä ja likaa hylkivä
46-64
musta
pOlvisuOja 043
Resori selässä. Henkilökorttitasku, 
puhelin-, kynätasku, etutaskut, rei-
sitasku, takatasku ja polvisuojataskut. 
Säädettävät olkaimet. Heijastimet 
lahkeissa.

TALVIAVOHAALARI 619

70 % pOlyesteri 
30 % puuvilla, 245 g, 
vettä ja likaa hylkivä,     
60 g vanu
46-64
musta

Puhelin-, kynätasku, etutaskut, 
reisitaskut ja takatasku. Korkea 
selkäosa. Tukevat, säädettävät 
olkaimet. Heijastimet reisitas-
kuissa.

KOKOHAALARI 0251

100 % puuvilla, 255 g
s-3xl
t. sininen

Rintataskut, etutaskut, joissa läpimeno 
omille taskuille, takatasku ja mittatasku. 
Vasaralenkki. Piilonappikiinnitys. 
Säädettävät hihansuut.

u

TALVIHOUSUT 7051

HOUSUT 708

70 % pOlyesteri 
30 % puuvilla, 245 g, 
vettä ja likaa hylkivä, 
60 g vanu
46-64
musta

70 % pOlyesteri 
30 % puuvilla, 245 g, 
vettä ja likaa hylkivä
46-64
musta
pOlvisuOja 043

Etutaskut, reisitaskut, puhelin-, 
kynätasku ja takataskut. 
Heijastimet reisitaskuissa.

Etutaskut, kolikkotasku, reisitaskut, 
puhelintasku, kynätaskut, takatas-
kut ja polvisuojataskut. Tarvike- ja 
D-lenkki. Jatkovara 4 cm. Heijasti-
met reisitaskuissa.

KOKOHAALARI 671

70 % pOlyesteri 
30 % puuvilla, 245 g, 
vettä ja likaa hylkivä
s-3xl
t. harmaa

Vetoketjulliset rintataskut, 
kynätaskut, etutaskut, joissa 
läpimeno omille taskuille, reisi-
tasku ja takatasku. Vasaralenkki. 
Säädettävät hihansuut. Lahje-
ketjut. Heijastimet hartioilla.

UUTUUS

TAKKI 5441

70 % pOlyesteri 
30 % puuvilla, 245 g, 
vettä ja likaa hylkivä
s-3xl
t. harmaa/musta
Vuori etukappaleella. Rintataskut, 
henkilökorttitasku, vetoketju-/
puhelintasku, tupla-alataskut, 
hihatasku, vetoketjullinen ja avoin 
povitasku. Hihansuussa kuminau-
ha. Helmassa sivuilla kuminauhat. 
Heijastimet sivuilla ja hihoissa.

TALVITAKKI 5451

70 % pOlyesteri 
30 % puuvilla, 245 g, 
vettä ja likaa hylkivä, 
80 g vanu
s-3xl
musta/t. harmaa
Rintataskut, henkilökorttitasku, vetoket-
ju-/puhelintasku listan alla, tupla-alatas-
kut, hihatasku, vetoketjullinen ja avoin 
povitasku. Suora hihansuu, sisällä resori. 
Helmassa sivuilla kuminauhat. Heijasti-
met edessä ja takana.
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DIMEX+
Dimexiltä vielä plussa päälle.

+

4010+

4013+

4011+

100% pOlyesteri 
s-3xl
hv keltainen

100% pOlyesteri 
s-3xl
musta

100% pOlyesteri 
s-3xl
Oranssi

Musta painatus selässä.

Keltainen painatus selässä.

Musta painatus selässä.

UUTUUS

UUTUUS

UUTUUS
 4012+

ALUSASU 488

FLEECE 4017+

80% puuvilla
15% pOlyesteri
5% spanDex
s-3xl
vihreä

96 % pOlyesteri
4 % elastaani
s-xxxl
musta

100% pOlyesteri miCrOFleeCe
anti-pilling
s-3xl
hv keltainen/ t.harmaa

Musta painatus selässä.
Vetoketjullinen rintatasku, kannellinen 
rintatasku, vetoketjulliset alataskut, 
säädettävä helmakiristys.

UUTUUS UUTUUS

TURVA T-PAITA 4008+

en 471, lk 2
100% pOlyesteri
m-3xl
hv keltainen

Heijastin painettu, 
musta painatus selässä.

UUTUUS

HUPPARI 4016+

80% puuvilla
20% pOlyesteri
s-3xl
hv keltainen/t.harmaa

Collegetakki, Vetoketjullinen rinta-
tasku, alataskut, säädettävä huppu.

UUTUUSKAULUSPAITA 4003+

65 % pOlyesteri
35 % puuvilla
s-3xl

Laadukas paita. Napillinen 
rintatasku, kännykkätasku ja 
kynätasku.

+
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DIMEX+

+
JOUSTOVYO 4019+

VYO 4004

pOlyesteri, luOnnOnkumi
1 kOkO
musta

100 % pOlyprOpeeni
1 kOkO

Joustava ja jämäkkä vyö. Leveys 38 mm. 
Nikkelivapaa musta solki.

Kestävä ja jämäkkä kangasvyö.

DIMEX-POLVISUOJAT 043

Hyvin muotoiltu. Sisäpinta pehmeämpi, 
ulkopinta joustava ja kovempi.

Erikoismuotoiltua solumuovia.

Korvaläpät nostettavissa ylös, 
leuan ali kiinnitys muovisulkijalla

DIMEX-POLVISUOJAT 4005

100 % pOlyetyleeni
1 kOkO 
leveys 165 mm, kOrkeus 240 mm
Oranssi/musta

1 kOkO
leveys 160 mm, kOrkeus 200 mm

PIPO 4014+

TALVIHATTU 4015+

100% akryyli
tuplaneulOs
1 kOkO
musta

100% puuvilla, 
karva + vuOri 
100% pOlyesteri 
1 kOkO
musta/harmaa

UUTUUS

UUTUUS

Army mallinen, tarrakiristys, 
Dimex painatus harmaalla

LIPPIS 4018+

100% puuvilla, 260 g
1 kOkO
musta

UUTUUS

OLKAIMET 4006

pOlyesteri
luOnnOnkumi
keinOnahka
1 kOkO
musta
Joustava ja jämäkkä olkain. 
Leveys 35 mm. Nikkelivapaat 
mustakantiset klipsit.

DIMEXILTÄ
PLUSSAA PÄÄLLE.
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4T
Huolla Dimex-vaatteitasi

oikein
Kaikki työvälineet ja -laitteet tarvitsevat säännöllistä huoltoa – niin myös työvaatteet. 
Työvaatteen oikea huolto ja pesu säilyttävät vaatteen ominaisuudet pidempään. Likainen 
tai kulunut työvaate ei ole pelkästään epäsiisti, vaan se saattaa menettää myös suojaus- 
ja näkyvyysominaisuutensa. Lisäksi on tärkeää, että muistat uusia työvaatteet riittävän 
usein.

>> Pese vaatteet tarpeeksi usein. Lika kuluttaa tuotetta enemmän kuin pesu.
>> Sulje tarrat, nepparit ja vetoketjut pesun ajaksi.
>> Jätä pesukone hiukan vajaaksi (60–80 %:n täyttöaste). Näin minimoit
 rypistymistä ja hankautumisesta aiheutuvaa mahdollista vauriota ja
 vaatteet puhdistuvat paremmin.
>> Pese EN-merkityt suojavaatteet aina erillään, nurinpäin käännettynä.
 Näin heijastinnauhat säilyttävät heijastavuutensa pidempään.
>> Vältä liotusta erityisesti heijastinnauhoja sisältävissä vaatteissa.
>> Heijastinnauhojen silityksessä ei saa käyttää höyryä.
>> Pidä palosuojavaate puhtaana.
>> Älä käytä pala- tai nestesaippuaa palosuojattujen asujen pesussa.
>> Huuhtele huolellisesti.
>> Ylikuivaaminen kuivausrummussa saattaa kutistaa vaatteita.
 Poista vaatteet niiden ollessa hiukan kosteita.
>> 60°C pesu pääsääntöisesti (Huom. ei koske tuotteita 1812, 428, 429,
 656, 867, 648 ja Dimex+ -tuotteita)
>> Noudata aina vaatteessa olevia pesumerkintöjä.
>> Säilytä vaatteet mielellään ripustimissa, auringonvalolta suojattuina.

toimivuus

turvallisuus

tyylikkyys

tyytyväisyys

!

Näihin tavoitteisiin pyrimme jatkuvalla tuotekehityksellä, 
jonka tueksi keräämme palautetta tuotteiden käyttäjiltä 
ympäri Suomen. Käytössä testattu laatutaso on vahva 
osoitus työvaatteemme sopivuudesta Pohjolan vaativiin 
olosuhteisiin. Mielestämme työvaate on merkittävä 
osa tuottavuutta, turvallisuutta, työssä viihtymistä 
sekä yrityskuvan rakentamista. Dimex on perustettu 
vastaamaan suomalaisen työn ja työntekijöiden 
tiukimpiinkin vaatimuksiin tänään ja tulevaisuudessa.

PARAS TYÖVAATE SYNTYY PARHAISTA MATERIAALEISTA
Valitsemme työvaatteen materiaalit aina työntekijän tarpeiden mukaan. Otamme selvää, millaisia 
työvaatteita tarvitaan eri ammateissa ja työtehtävissä. Materiaalivalinnoilla on suora vaikutus 
vaatteiden ominaisuuksiin kuten joustavuuteen, kulutuskestävyyteen ja näkyvyyteen. Lisäksi 
vallitsevat standardit asettavat osalle työvaatteista omat vaatimuksensa.

70 % pOlyesteri 
30 % puuvilla • 245 g/m2
» vettä ja likaa hylkivä
» kestävä
» helppohoitoinen
» ulkopuolella polyesteri ja sisäpuolella ihoa  
 vasten miellyttävä puuvilla
» värinpitävä
» toimiva yleismateriaali ulkotöihin, 
 kesään ja talveen

65 % pOlyesteri 
35 % puuvilla • 245 g/m2
» kestävä polyesteri/puuvilla-sekoite
» rypistymätön ja helppohoitoinen materiaali
» hengittävä
» tyylikäs ulkonäkö
» sopii kesä- ja sisätöihin

46 % puuvilla
16 % pOlyesteri, 38 % eme 
(t400® Fibre) 295 g/m2
» erittäin joustava
» hengittävä
» kestävä
» haalistuminen pesuissa on kankaan 
 ominaisuus
» miellyttävä käyttää, siirtää erikoisrakenteen  
 ansiosta kosteuden iholta kankaan pintaan,  
 materiaali ei hiosta, tuntuu miellyttävältä  
 iholla ja on hengittävä.

100 % pOlyamiDi, 
240 g/m2, COrDura
» erittäin kestävä materiaali. 
 Käyttökohteet esim. polvisuojataskut ja  
 riipputaskujen vahvistus, joissa vaaditaan  
 kovaa kulutuskestävyyttä.

50 % pOlyesteri
49 % puuvilla
1% antistaattinen kuitu
345 g /m2
» multisuojattu kangas
» suojaa kuumuudelta ja tulelta
»  johtaa staattista sähköä
» materiaali on kemikaaleja hylkivää ja 
 valokaari testattu

3m-heijastimet
» takaavat tehokkaan ja turvallisen näkyvyyden

100 % prOban
palOsuOjattu puuvilla
340 g/m2
» kestävä ja hengittävä
» suojaa kuumuudelta ja tulelta
» palosuojaus vähentää kankaan 
 syttymisalttiutta ja liekin syttyessä kangas  
 sammuu itsestään eikä jatka palamista  
» soveltuu hitsaukseen

thinsulatetm -vanu, 
100 % pOlyesteri 
(käytetään vain turva-
talvivaatteissa)
» käyttömukavuus, ohuemmalla vanulla  
 saavutetaan samat lämpöarvot kuin paksulla  
 perusvanulla
» erittäin lämmin
» hengittävä
» lämmöneristävyys ei heikkene pesussa, 
 vaatteiden suojaavuus kylmältä säilyy

65 % pOlyesteri
35 % puuvilla
300 g/m2
» kestävä polyesteri/puuvilla-sekoite 
 kovempaan käyttöön, rt-tuotteet
» rypistymätön ja helppohoitoinen
» sopii sisä- ja ulkokäyttöön

Käytämme pääosin markkinoiden johtavaa 
vetoketju brändiä YKK:ta.



DImEx ON RASKAISIIN TYöVAATTEISIIN ERIKOISTUNUT, 
30 VUOTTA VANHA PERHEYRITYS.

Dimex myy, suunnittelee ja valmistaa tOimivia, 
turvallisia, tyylikkäitä työvaatteita ja tuOttaa 

tyytyväisiä asiakkaita.

Dimexillä On markkinOiDen paras tOimitusvarmuus. 
panOstamme tulevaisuuDessakin lähituOtantOOn, 

kOrkeaan laatuun ja palveluun.

Dimex Oy
KOKOOJATIE 9, 79100 LEPPÄVIRTA

PUH. 040 300 4520
DIMEX@DIMEX.fI

Dimex Outlet
KOKOOJATIE 14, 79100 LEPPÄVIRTA , PUH. 040 300 4528  

AVOINNA ARKISIN KLO 9–16.


