Ponudba velja od 18. 3. do 31. 10. 2021 oziroma do prodaje zalog.
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vse za
zaščito
6 59

Rokavice Granberg
120.4281

iz mikrofibre • zračne na
hrbtišču • različne velikosti

poskrbite
za zaščito

22 99
Hlače M6PAN

elastični pas • 5 žepov, vključno
z žepom za meter • sestava
65% poliestra in 35% bombaža
• teža 235 g/m² • velikosti od
M do 3XL

42 99

Pohodni čevlji FW67

nizki • izjemno lahka in zračna konstrukcija ohranja
vaše noge sveže • velikosti od 39 do 46

8 29
Kombinezon
Easysafe

za enkratno uporabo
s kapuco iz Tyveka-a
• različne velikosti

adijo, zima. pozdravljena, pomlad!
Zvončki, trobentice in vijolice se že veselo sončijo in pozdravljajo družbo pridnih vrtnarjev,
ki so začeli prva dela na vrtu, v okolici hiše in gozdu. Ste preverili, kako je orodje preživelo
zimo? Poskrbite, da boste med delom ustrezno zaščiteni, in se tako izognite nepotrebnim
poškodbam, žuljem, urezninam, prahu. Ne pozabite – imamo zaščitno opremo za vse, samo
za boleče mišice ne.

00 99

4 99

5 99

8 99

iz poliestra • prekrite s poliuretanom na dlani
• zračenje na hrbtišču • različne velikosti

iz akrila • prevlečene z lateksom na dlani in
prstih • različne velikosti

iz poliamida • dlan prevlečena z lateksom
• različne velikosti in barve

iz govejega gladkega usnja
• podložene z umetnim krznom

Rokavice P8003

10 99

Delovne rokavice 107.8105

iz Microskin Shield® materiala • hrbtišče iz
Spandexa® • zapiranje z ježkom • možnost
pranja v pralnem stroju • različne velikosti

2

Termo rokavice LMF4011W

2

99

Rokavice Vanila

iz poliamida • prevlečene na dlani z
lateksom • različne velikosti

Otroške delovne rokavice WG

4

69

Rokavice Golf

iz ovčjega usnja • hrbtna stran in bombaža •
zapiranje z ježkom • različne velikosti

Rokavice 519W

6 99

Rokavice 107.4201

ziz mikrofibre • s protizdrsnim vzorcem
na dlani • primerne za uporabo naprav z
zaslonom na dotik • različne velikosti

Živim. Gradim. Uživam.

izberite ustrezne
rokavice
S pravilnim izborom rokavic bo vaše delo lažje in bolj varno.
Na voljo so vam rokavice iz različnih materialov: poliamida,
lateksa, mikrofibre in celo govejega usnja. So vseh barv
in velikost, omogočajo vam praktične vrste zapiranj in so
prilagojene različnim vremenskim razmeram. Med njimi
najdete rokavice, namenjene hladnim razmeram in podložene
z umetnim krznom ali toplotnim vložkom. Ponujamo vam tudi
rokavice iz lateksa za enkratno uporabo različnih velikosti.

12 89

Rokavice Nitril 246

6 59

iz nitrila • za enkratno
uporabo • barva črna
• izredno močne
• primerne za delo s
kemikalijami in hrano
• pakiranje 50 kos
• različne velikosti

2

19

Rokavice Nitril 308

iz nitrila • barva modra • podaljšane • primerne
za uporabo na obeh rokah • različne velikosti

4

49

Rokavice R903

prevlečene z lateksom • primerne za težka dela

Mercator M Tehnika

Rokavice 120.4293

iz mikrofibre • zračne na hrbtišču
• zapiranje z ježkom • različne velikosti

4 59

Rokavice 01-101

iz grafena • prevlečene z nitrilom na dlani
• uporabniku nudi izreden oprijem in občutek
pri delu • različne velikosti

5

99

Rokavice W900

prevlečene z lateksom in termo vložkom
• primerne za težka dela v hladnih razmerah

15 99

6 99

lateks • za enkratno uporabo • višja gramatura
• pakiranje 100 kos • različne velikosti

iz mikrofibre • gelizirani vložki na dlani za boljši
oprijem in udobje • različne velikosti

Rokavice Premium

Mehanične rokavice Timber

3 69

7 99

iz govejega usnja z elastiko v zapestju • gladko
usnje na dlani • cepljeno na hrbtišču • različne
velikosti

iz rumenega govejega usnja • hrbtšče iz
elastičnega materiala • elastika v zapestju
• različne velikosti

Rokavice Driver D662

Rokavice M354

www.mtehnika.si
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popolna oprema
za gozdarje
Delo v gozdu je zahtevno in lahko izjemno
nevarno. Gozdar mora biti ves čas
osredotočen na delo in ob tem maksimalno
zaščiten. Ponujamo vam gozdarske hlače z
mrežico za zaščito pred urezom z motorno
žago. Udobne čevlje, ki vas bodo greli,
omogočili najboljši oprijem in zaščito.
Ne pozabite na zaščito za usta, ušesa in oči!

29

99

3 99

10 99

z izdišnim ventilom • po standardu EN
149:2001 + A1:2009

z izdišnim ventilom • po standardu EN
149:2001 + A1:2009

Zaščitna maska FFP2 Anstar 511OV

Zaščitna maska FFP3 Oxz X310

Gozdarski komplet Climax 437
z glušnikom in mrežnim vizirjem

85 99

4 99

Zaščitne gozdarske hlače
Basepro Sip Procection

z mrežico za zaščito pred urezom z
motorno žago • različne velikosti

Zaščitna očala 4151

za zaščito pred tekočinami • popolnoma se
prilagodijo obrazu

59 99

54 99

iz usnja • zaščitna kompozitna kapica in
zaščitni medvložek • brez kovinskih delov •
različne velikosti

s podaljšanim hrbtnim delom • brez zaščitne
mrežice • različne velikosti

Zaščitni čevlji S3

4

Gozdarska jakna Basepro Sip
Procection

5 99

Zaščitna očala 41972

športnega videza • s prozornimi lečami

4 99

6 99

s stransko zaščito • svetle leče

športnega videza • s temnimi lečami

Zaščitna očala 41931

Zaščitna očala 41973

Živim. Gradim. Uživam.

Mercator M Tehnika
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€
39,99

KAVBOJKE JOB
z več žepi, 98%
bombaž, 2%
elastan, v svetlo
modri barvi

€
39,99

€
37,99

KAVBOJKE JOBC KAVBOJKE CARP
z več žepi, 18%
z več žepi, 98 %
bombaž, 17%
bombaž, 2 %
poliester, 2% elastan, elastan, na voljo v
v temno zeleni barvi
sivi barvi

€
26,99

€
29,99

KAVBOJKE WORK5 KAVBOJKE WORK3
100% bombaž
ozek kroj, 98 %
bombaž, 2 %
elastan
6

€
37,99

KAVBOJKE CARP
z več žepi, 98 %
bombaž, 2 %
elastan, na voljo v
sivi ali beige barvi

€
29,99

KAVBOJKE WORK2
99% bombaž, 1%
elastan, v črni barvi
Živim. Gradim. Uživam.

€
39,99

€
39,99

€
42,99

HLAČE MOBILON
65% poliester, 35%
bombaž, v siva
barvi

HLAČE MOBILON
65% poliester, 35%
bombaž, v zeleni
barvi

HLAČE CORJE1
z več žepi, 65%
bombaž, 35%
poliester, v siva barvi

KRATKE HLAČE
MOBISHO
za delo in prosti čas,
35 % bombaž, 65 %
poliester

KRATKE HLAČE
SUNJOBA
z več žepi, v modri
barvi, 99% bombaž, 1%
elastan

KRATKE HLAČE
SUNCARP
z več žepi, v modri
barvi, 83% bombaž, 15%
poliesterž, 2% elastan

€
29,99

€
29,99

€
69,99

Mercator M Tehnika

ČEVLJI FLASH
protizdrsni in
stabilni, v črni
barvi

€
24,99

€
69,99

ČEVLJI STORM
protizdrsni in
stabilni, v črni
barvi

www.mtehnika.si
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€
9,99

MAJICA S
KRATKIMI ROKAVI
100 % bombaž

€
54,99

JAKNA SOFT-SHELL
vodoodporna, 96%
poliester, 4% elastan,
v črni barvi
8

€
9,99

€
19,99

MAJICA S
MAJICA S
KRATKIMI ROKAVI KRATKIMI ROKAVI
100 % bombaž
z ovratnikom, 95 %
bombaž, 5 %
elastan

€
42,99

€
25,99

€
16,99

MAJICA S
KRATKIMI ROKAVI
100 % bombaž

€
25,99

BREZROKAVNIK
JOPA FULL ZIP
JOPA FULL ZIP
GILET
topla zaradi flisa, na topla zaradi flisa, na
100% poliester voljo v črni ali temno voljo v črni ali temno
zeleni barvi, 65%
zeleni barvi, 65%
bombaž, 35%
bombaž, 35%
poliester
poliester

Živim. Gradim. Uživam.

delovni
kombinezoni,
hlače in
brezrokavniki
Delovna oblačila zagotavljajo varnost
in uporabnost. Odlikujejo jih kakovostni
materiali in enkratni kroji, ki skrbijo za vaše
udobje tudi v najtežjih delovnih razmerah.
Oblačila imajo številne, vedno uporabne
žepe, dežne jakne imajo tudi lepljene šive,
ki zagotavljajo nepremočljivost.
Uporabljajte odsevni telovnik, da boste
vedno dobro vidni.

2

49

Rokavice A195U8R

zasnovane za naprave z zaslonom na dotik • za uporabo pri
sestavljanju elektronike, testiranju in natančnem delu • 100%
brezšivna podloga, ki prepušča zrak • velikosti od 8 do 11

2 39

Rokavice A109ORR

prevlečene dlani za povečanje gibljivosti in boljše prezračevanje
• gladek PU premaz za večjo odpornost proti obrabi • 100%
zračna podloga brez šivov • testirano za zaščito proti urezninam
in vročini

2

99

Rokavice A340ORR

najnovejše tehnologije lateks pene • nudijo najvišjo raven
udobja z odličnim oprijemom • za uporabo v suhih in vlažnih
okoljih • velikosti od 7 do 11

Mercator M Tehnika

4 99

Rokavice A351BKR

predel dlani s pikicami za izboljšan
oprijem in dodatno zaščito dlani • zračna
podloga brez šivov, idealne za natančna
dela v suhih okoljih • velikosti od 7 do 11

1

3 99

2 99

iz visokokakovostnega poliestra • premaz iz
penastega lateksa na dlani in koncih prstov
• velikosti od 7 do 10

pletene iz 100% poliestra • latex
premaz na dlani in prstih • velikosti
od 8 do 10

Rokavice Apolon VV733

19

Rokavice A120GRR

za precizna dela, kjer sta gibljivost in zračnost
ključnega pomena • velikosti od 6 do 11

4 29

Rokavice A350BKR

15 g najlonske rokavice s podlago iz elastana • prevlečene
z mehko nitrilno peno in poliuretanom za vrhunsko udobje,
gibljivost in občutljivost • ščiti pred oljem v toplih, vlažnih
pogojih • velikosti od 7 do 11

Rokavice VE630

3 49

Rokavice A171W3RL

za nezahtevna dela • pleten zapestni del za varen oprijem
• odprt hrbtni del za prezračevanje • premazane z
lateksom za boljši oprijem • velikosti od 8 do 11

2 99

Rokavice A340YER

najnovejše tehnologije lateks pene • nudijo najvišjo
raven udobja z odličnim oprijemom • za uporabo v
suhih in vlažnih okoljih • velikosti od 7 do 11

www.mtehnika.si
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27 99
Delovna jakna
M6VES

zapenjanje z zadrgo •
elastične manšete
• 4 žepi • sestava 65%
poliestra in 35% bombaža
• teža 235 g/m² • velikosti
od M do 3XL

24 99
Telovnik SIER2BM

zapiranje z zadrgo • elastična hrbtna stran • 9 žepov • prešito
platno iz 65 % poliestra in 35 % bombaža • vatirana podloga
iz poliestra • podljšan zadnji del • velikosti od S do 3XL

24 99

Hlače bermuda M6BER

elastični pas • 5 žepov • sestava
65% poliestra in 35% bombaža
• teža 235 g/m² • velikosti od
M do 3XL

34 99

24 99

z naramnicami • elastični pas • nastavljive
elastične naramnice • 6 žepov • sestava 65%
poliestra in 35% bombaža • teža 235 g/m²
• velikosti od M do 3XL

zapenjanje z zadrgo • 6 žepov
• sestava 65% poliestra in 35%
bombaža • teža 235 g/m² •
velikosti od M do 2XL

Delovne hlače Farmer M6SAL

Brezrokavnik M6GIL

24 99
Telovnik SIER2BR

zapiranje z zadrgo • elastična hrbtna stran • 9 žepov • prešito
platno iz 65 % poliestra in 35 % bombaža • vatirana podloga iz
poliestra • podaljšan zadnji del • velikosti od S do 3XL

14 99

14 99

3 99

lepljeni šivi • pospravljiva kapuca • odprtina
zadaj za dodatno zračnost • 2 žepa za varno
shranjevanje • velikosti od S do 3XL

lepljeni šivi • pospravljiva kapuca • odprtina
zadaj za dodatno zračnost • 2 žepa za varno
shranjevanje • velikosti od S do 3XL

z dvema odsevnima trakovoma • zapenjanje z ježkom za
enostavno uporabo • certificiran po EN ISO 20471 ostane
tudi po 50ih pranjih • velikosti od S/M, L/XL, 2XL/3XL

Dežna jakna S440YER

10

Dežna jakna S440NAR

Odsevni telovnik C474YER

Živim. Gradim. Uživam.

obutev za v gozd, na vrt,
sprehod s psom ali obisk
rokovskega festivala
Poleg delovnih čevljev iz pigmentiranega govejega usnja z
zaščitno kapico in nizkih športnih delovnih čevljev iz vrhunskih
materialov imamo tudi nabor gumijastih škornjev za ženske.
V škornjih s pikami ali rožami boste zvezda svojega vrta, v
klasičnih zelenih pa zvezda blatnega rokovskega koncerta.

14

99

Galoše Colors
za delo na vrtu

59

99

NAREJENO
V ITALIJI

Delovni čevlji Cupra01

nizki • različne velikosti • brez zaščitne kapice • zgornji del
brušeno usnje • antibakterijska podloga • dvojni brizgan podplat

39 99

Delovni čevelj Rimini4 S1P 38

lahki • športnega izgleda Rimini 4 z zaščito S1P • zgornji del
brušeno usnje v kombinaciji s tekstilom in poliamidno podlogo
• podplat dvojno brizgan PU • velikosti od 39 do 47

NAREJENO
V ITALIJI

29

99

Zaščitni čevlji Jet3 S1P

nizki • z zaščitno kapico • iz pigmentiranega
govejega usnja • velikosti od 39 do 48

29

99

Zaščitni čevlji Jumper3 S1P

visoki • z zaščitno kapico • izdelan iz pigmentiranega
govejega usnja • velikosti od 39 do 48

12 99

Škornji Groundmc

polvisoki • dvojno brizgani PVC • s protizdrsnim
PVC podplatom • nepremočljivi • podloženi z jersey
podlogo • velikosti od 39 do 47

NAREJENO
V ITALIJI

21

99

Škornji Emma 42

ženski • polvisoki • lahki • velikosti od 37 do 42

Mercator M Tehnika

22
Škornji Liz

99

ženski • polvisoki ženski • lahki • velikosti od 37 do 42

14 99
Škornji Groundhc

visoki • dvojno brizgani PVC • s protizdrsnim
PVC podplatom • nepremočljivi • podloženi z
jersey podlogo • velikosti od 39 do 47

www.mtehnika.si
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zaščitite oči
in ušesa
Ponujamo vam vizirje, ki vas bodo zaščitili pred brizgi taljenih
kovin in vročih trdih snovi. Izberite lahka in udobna očala, ki
so na voljo v različnih velikosti, zagotavljajo stransko zaščito in
večje vidno polje. Nismo pozabili niti na nastavljive glušnike z
nizkotlačnimi blazinicami.

31 99

24 99

Vizir PW96CRL PPE

ščiti pred brizgi taljenih kovin in
vročih trdnih snovi • vrhunska
sprednja in stranska obrazna
zaščita • nastavljivi trak za
udobno prileganje

Mrežasti vizir PW93BKR

s PP ščitnikom čela • sistem
zobatega kolesca za nastavitev
je narejen za lažjo uporabo

4 49

6 99

mehak športen model • Pan View vključuje
lako konstrukcijo in mehke ročaje • zatemnjena
stekla nudijo 99% UV zaščito • s premazom
proti rosenju in praskam

vključujejo Neon kontrastne barvne detajle in
zasnovo ovijanja • s čelno in stransko zaščito ter
večjim vidnim poljem • lahka • nastavljiva dolžina
ročajev • s premazom proti rosenju in praskam

Očala PW38BKR

Očala PS34CRL

4 99

4 99

klasična polikarbonatna • zaščita pred letečimi
delci • stranski ščitniki • nastavljivi ročaji •
oblikovan nosni most

z direkntim prezračevanjem • narejena za nošenje
v težkem delovnem okolju • s prilagodljivim PVC
okvirjem za ultra lahko in udobno nošenje

Očala PW33CRL

8 99

14 99

zaščita proti hrupu s polistirenom (PS) in sintetično peno
• nastavljiv po višini • ABS naglavni trak • nizkotlačne
blazinice • SNR 23 dB

zaščita proti hrupu • obroč iz polikarobanta,
nastavljiv po višini in podložen s peno ki zagotavlja
udobnost • nizkotlačne blazinice • SNR 26 dB

Glušnik SPA3BL

Glušnik Sepang

Očala PW20CRL

4 99

Čepi CONIC010JA 1/10

poliuretanskih ušesnih čepkov
za enkratno uporabo

OBIŠČITE NAŠE PRODAJALNE
• Ajdovščina - Center tehnike in gradnje, Vipavska cesta 6, 05 364 48 00 • Beltinci - Center tehnike in gradnje, Ulica Štefana Kovača 19, 02 542 32 04 • Bohinjska Bistrica - Center tehnike in gradnje, Mencingerjeva ulica 1, 04 572 74 61 • Bovec - Center
tehnike in gradnje, Industrijska cona 2, 05 381 90 84 • Brežice - Center tehnike in gradnje, Cesta svobode 31, 07 495 39 50 • Gornja Radgona - Center tehnike in gradnje, Ljutomerska cesta 6, 02 564 24 18 • Hrastnik - Center tehnike in gradnje, Naselje
Aleša Kaple 4, 03 564 20 28 • Idrija - CT, Gregorčičeva ulica 47, 05 373 48 22 • Jesenice - Center tehnike, Spodnji Plavž 5, 051 285 019 • Kočevje - Center tehnike, Kidričeva ulica 12, 01 893 85 20 • Koper - Center tehnike in gradnje, Kolodvorska cesta 4,
05 662 69 10 • Kranj - Center tehnike, Ulica Mirka Vadnova 7, 04 201 98 50 • Krško - Center tehnike in gradnje, Cesta krških žrtev 145 a, 07 488 06 72 • Lenart - Center tehnike in gradnje, Gradiška cesta 2, 02 720 09 46 • Lendava - CT, Trg ljudske pravice
15, 02 577 26 10 • Ljubljana - Center tehnike in gradnje, Pot k sejmišču 32, 01 560 61 00; Center tehnike Nove Jarše, Beblerjev trg 2, 01 547 44 44 • Ljutomer - Center tehnike in gradnje, Babinska 1, 02 585 80 10 • Logatec - Center tehnike, Tržaška
cesta 3, 01 759 03 10 • Maribor - Center tehnike, c. Eve Lovše 1, 02 333 50 98 • Metlika - Center tehnike in gradnje, Cesta XV. brigade 29, 07 369 19 04 • Murska Sobota - Center tehnike in gradnje, Plese 1, 02 521 46 08 • Nova Gorica - Center tehnike,
Industrijska cesta 6, 05 334 33 26 • Novo mesto - Center tehnike, Ljubljanska cesta 47, 07 393 03 10 • Ormož - Center tehnike in gradnje, Opekarniška cesta 30, 02 741 56 24 • Portorož - Center tehnike Lucija, Obala 114, 05 671 66 99 • Postojna - Center
tehnike in gradnje, Tržaška cesta 59, 05 721 47 26 • Prevalje - Center tehnike in gradnje, Pri postaji 4, 02 870 50 40 • Ptuj - Center tehnike in gradnje, Ormoška cesta 30, 02 749 53 40 • Sevnica - Center tehnike in gradnje, Savska cesta 20b, 07 816 32 10 •
Slovenska Bistrica - Center tehnike in gradnje, Ljubljanska cesta 72, 02 805 59 58 • Slovenske Konjice - Center tehnike in gradnje, Delavska cesta 12, 03 757 48 73 • Stari trg pri Ložu - Center tehnike, Cesta Notranjskega odreda 20, 01 705 08 22 •
Šmarje pri Jelšah - Center tehnike in gradnje, Rogaška cesta 20, 03 812 18 20 • Tolmin - Center tehnike in gradnje, Ulica padlih borcev 1 f, 05 381 90 43 • Trebnje - Center tehnike, Stari trg 48, 07 348 20 50 • Tržič - Center tehnike, Cankarjeva cesta 1, 04
532 08 60 • NOVO Velenje - Center tehnike, Šaleška c. 1, 051 284 191 • Vrhnika - Center tehnike, Robova cesta 6, 051 285 327 • Žalec - Center tehnike in gradnje, Celjska c. 7, 03 713 66 00 • Železniki - Center tehnike in gradnje, Na kresu 26, 051 284
305 • in tudi v Spletni trgovini M Tehnika - www.mtehnika.si.

V letaku so predstavljeni akcijski izdelki, ki smo jim znižali ceno in izbrana redna ponudba. Ponudba določenih programov iz letaka je omejena na prodajna mesta, ki prodajajo tovrstne izdelke. Posamezna prodajalna nima v ponudbi oz. zalogi
vseh predstavljenih izdelkov v letaku. Za vse izdelke predstavljene v letaku, ki imajo redno in akcijsko ceno ali so označeni z Radostno ceno, ne veljajo dodatne ugodnosti (dnevni popusti, popusti na blagovne
skupine, Pika popusti, itd.). Navedeni popusti se obračunavajo pri blagajni. Možno je naročilo ostalih izdelkov, ki niso v prodaji, so pa del prodajnega sortimana M Tehnike. Letak je predstavitvene narave. Slike so simbolne. Cene v letaku so
v EUR z vključenim DDV. Ponudba ne velja za pogodbene partnerje. Ponudba velja od 18. 3. do 31. 10. 2021 oziroma do prodaje zalog. Izdajatelj: Mercator, d.d., Dunajska cesta 107, Ljubljana. Pridržujemo si pravico do sprememb. Za morebitne
napake v tisku se vam opravičujemo in vas prosimo, da nas pokličete 080 2 080 • www.mtehnika.si

Živim. Gradim. Uživam.

