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Na základě koNkrétNích a přesNě specifikovaNých
požadavků lze ve spolupráci s maďarskou
společNostí vektor muNkavédelmi kft. pod zNačkou
vektor vyrobit a dodat pracovNí oděvy pro
Následující oblasti užití.
Na podstawie koNkretNych i dokładNie
wyspecyfikowaNych wymagań jesteśmy
w staNie, we współpracy z węgierską spółką
vektor muNkavédelmi kft., wyprodukować
i dostarczyć specjalistyczNą odzież marki vektor,
o Następujących zastosowaNiach.
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• ODěVY S NEHOřLAVOU úPRAVOU A/NEBO ODOLNé PROTI
ELEKTRICKéMU OBLOUKU (DLE EN 340, EN 11612, DIN
EN 1149-5, EN 11611)
• ODěVY S NEHOřLAVOU úPRAVOU A/NEBO ANTISTATICKé
ODěVY (DLE EN 340, EN 471, EN 343, EN 1149-5, EN 11611,
EN 531, EN 13034, EN 14116)
• ODěVY PRO CHEMICKý PRůMYSL (DLE EN 340, EN 13034,
DIN EN 1149-5)
• ODěVY A RUKAVICE PRO POžáRNíKY A SLAVNOSTNí UNIfORMY
(DLE EN 469, EN 531, EN 340, EN 1149-5, EN 11612)
• ODěVY PRO PříSLUšNíKY POHRANIČNí STRážE
• ODěVY PRO POLICII
• ODěVY PRO DOPRAVNí POLICII
• ODěVY PRO VOJENSKé PILOTY
SPOLEČNOST VEKTOR S VíCE NEž 20TI LETOU ZKUšENOSTí
V OBORU JE DOBřE ZAVEDENýM VýROBCEM BEZPEČNOSTNíCH,
SPOLEHLIVýCH, POHODLNýCH, MODERNíCH A DOBřE
VYPADAJíCíCH OCHRANNýCH ODěVů.
PřI VýROBě SE UPLATňUJí ODLIšNé TECHNOLOgICKé POSTUPY
A ODěVY SE ČLENí DO RůZNýCH CENOVýCH KATEgORIí.
ODěVY LZE MIMO JINé ZHOTOVIT Z LáTEK ZNAČEK NOMEX®
A KLOPMAN®. VEKTOR JE ČLENEM NOMEX® QUALITY PROgRAM
SPOLEČNOSTI DUPONT V OBLASTI VýVOJE A VýROBY
NEHOřLAVýCH OCHRANNýCH ODěVů.
V případě Vašeho zájmu neVáhejte s dalšími dotazy
kontaktoVat Vašeho obchodního zástupce, popř.
distributora.

• ODZIEż NIEPALNA I/LUB ODPORNA NA DZIAłANIE łUKU
ELEKTRYCZNEgO (EN 340, EN 11612, DIN EN 1149-5)
• ODZIEż NIEPALNA I/LUB ODZIEż ANTYSTATYCZNA (EN 340,
EN 471, EN 343, EN 1149-5, EN 11611, EN 531, EN 13034)
• ODZIEż DLA PRZEMYSłU CHEMICZNEgO (EN 340, EN 13034,
DIN EN 1149-5)
• ODZIEż I RęKAWICE DLA STRAżY POżARNEJ ORAZ MUNDURY
śWIąTECZNE (EN 469, EN 531, EN 340, EN 1149-5, EN 11612)
• ODZIEż DLA fUNKCJONARIUSZY SłUżB gRANICZNYCH
• ODZIEż DLA POLICJI
• ODZIEż DLA POLICJI DROgOWEJ
• MUNDURY DLA PILOTóW WOJSKOWYCH
SPółKA VEKTOR MA PONAD DWUDZIESTOLETNIE
DOśWIADCZENIE W PRODUKCJI SOLIDNEJ, BEZPIECZNEJ,
WYgODNEJ, NOWOCZESNEJ I ELEgANCKIEJ ODZIEżY OCHRONNEJ.
W PRODUKCJI WYKORZYSTYWANE Są RóżNE PROCEDURY
A ODZIEż JEST PODZIELONA NA RóżNE KATEgORIE
W ZALEżNOśCI OD CENY.
ODZIEż MOżE BYć WYPRODUKOWANA Z MATERIAłóW NOMEX®
I KLOPMAN®. VEKTOR JEST CZłONKIEM NOMEX® QUALITY
PROgRAM SPółKI DUPONT W ZAKRESIE ROZWOJU I PRODUKCJI
NIEPALNEJ ODZIEżY OCHRONNEJ.
jeżeli jesteście państwo zainteresowani
prezentowanym tutaj asortymentem, prosimy
o kontakt z waszym przedstawicielem handlowym
lub dystrybutorem.
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NEW

TUNK

ANTISTATICKý, OHNIVZDORNý
OchRANNÝ ODĚV
ANTYSTATYcZNA NIEpALNA
ODZIEŻ OchRONNA
0312 0049 xx xxx
MOQ

1

1

na oBJednáVku
na zaMÓwienie
NORmY: EN 340, EN 1149-5, EN ISO 11612, EN 11611, EN 13034
mATERIáL: 20 % polyester, 79 % bavlna, 1 % antistatické
vlákno, gramáž 260 g /m²
mATERIAł: 20 % poliester, 79 % bawełna, 1 % włókno
antystatyczne, waga 260 g /m²
VElIkOSTI ROZMIARY: 44–66
bAREVNOST kOlOR:
00 20 41
50

90

bAREVNOST: volitelná na základě katalogu
kOlOR: opcjonalnie do wyboru z katalogu
• ochranný antistatický oděv
• ochrana proti účinkům tepla a plamene, při svařecích pracích
• ochrana proti kapalným chemikáliím, proti krátkodobému
působení nízkotlakého proudu kapalin, malým sprejům,
odstřikujícím částicím malého rozsahu
• vhodné pro svařování a práce podobného druhu,
kdy je člověk vystaven teplu
• zaručuje ochranu při vystavení přímému plamenu
po dobu 4 sekundy; 7 sekund při vystavení sálavému
teplu o intenzitě 20 kW /m²; 5 sekund při kontaktním
teple a slabému postřiku roztaveným železem (min. 120 g)
a dalšími roztavenými kovy (min. 15 kapek)
• antistatické vlastnosti jsou zaručeny pouze při nošení
společně s antistatickými kalhotami
• antystatyczna odzież ochronna
• ochrona przed wysoką temperaturą, płomieniami i podczas prac spawalniczych
• ochrona przed płynnymi chemikaliami, ograniczona
ochrona przed krótkotrwałymi opryskami chemikaliami
o niskim ciśnieniu i niewielkimi zachlapaniami
• odpowiednia do prac spawalniczych i innych prac,
w których istnieje ryzyko ekspozycji na działanie
wysokiej temperatury
• zapewnia ochronę przed bezpośrednim działaniem płomienia przez min. 4 sek. i min. 7-minutową ochronę przed
ciepłem promieniowania o natężeniu 20 kW /m²,
na min. 5 sek. przed ciepłem kontaktowym, a także przed
mniejszymi rozpryskami stopionego żelaza (min. 120 g.)
i innymi stopionymi metalami (min. 15 kropli)
• gwarantuje właściwości antystatyczne wyłącznie
w połączeniu z antystatycznymi spodniami
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TUNK ZIMNí BUNDA
KURTKA ZIMOWA

NEW

ANTISTATICKý, OHNIVZDORNý
OCHRANNý ODĚV
ANTYSTATYcZNA NIEpALNA ODZIEŻ
OchRONNA
0301 0332 xx xxx
MOQ

1

1

na oBJednáVku
na zaMÓwienie
NORmY: EN 340, EN 1149-5, EN ISO 11612, EN 11611, EN 13034
mATERIáL: svrchní část: 20 % polyester, 79 % bavlna, 1 % antistatické vlákno,
gramáž 260 g /m², podšívka: ohnivzorný leece
mATERIAł: górna część: 20 % poliester, 79 % bawełna, 1 % włókno
antystatyczne, waga 260 g /m², podszewka: trudnopalny polar
VElIkOSTI ROZMIARY: S–5XL
bAREVNOST kOlOR:
00 20 41
50

90

bAREVNOST: volitelná na základě katalogu
kOlOR: opcjonalnie do wyboru z katalogu
• ochranná antistatická bunda, prodloužená v pase, límec se zapínaním
na zip
• relexní pruhy pro lepší viditelnost
• nehořlavá podšívka
• šířku rukávu lze upravit pomocí suchého zipu
• antystatyczna kurtka ochronna, zaprojektowana z myślą o zimie, długość
do pasa, posiada stawiany kołnierz, zapinana na zamek błyskawiczny
kryty plisą
• jaskrawe taśmy odblaskowe dla zwiększonej widoczności
• trudnopalna podszewka
• rękawy oz możliwością regulacji szerokości za pomocą rzepów Velcro
VECTOR
wasco hi-Vis antistatická Vesta
kaMizelka wysokieJ widocznośc

str.

142

lyme Hi-vis antistatickÝ pláŠŤ do dĚŠTĚ
aNTYSTaTYCzNY PŁaSzCz PRzeCiwdeSzCzowY
wYSokiej widoCzNoŚCi

str.

142
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MULTIPROTECTOR

ZIMA

NEW

BUNDA
KURTKA ZIMOWA
0301 0262 40 xxx
MOQ

1

5

na oBJednáVku
na zaMÓwienie

NORMY: EN 340, EN 1149-5, EN 61482-1-2(4kA), EN 13034 (PB [6] type),
EN ISO 11612 (A1 B2C2), EN 343, EN ISO 11611 (A1), MSZ 93-15
MATERIáL: vnější vrstva: 55 % modakryl, 44 % bavlna, 1 % antistatické
vlákno (laminováno PU), podšívka: ohnivzdorná, odnímatelná podšívka:
ohnivzdorný ﬂeece, gramáž: 330 g /m²
MATERIAŁ: Powłoka zewnętrzna: 55 % modakryl, 44 % bawełna, 1 % włókno
antystatyczne (laminowane PU) Podszewka: trudnopalna Odpinana
podszewka: trudnopalny polar, waga: 330 g /m²
VELIKOSTI ROZMIARY: S–5XL
bAREVNOST KOLOR: modrá, červená/šedá niebieski, czerwony/szary
• našité relexní lemování • antistatická • zatavené švy pro 100% voděodolnost • vynímatelná podšívka, ohnivzdorný leece s našitou kapsou
na obou stranách (odnímatelná podšívka může být používána samostatně) • 2 styly – s kapucí a bez jednoduché kapuce (zip-on kapuce) nebo
kapuce pro užití s helmou • chrání před větrem, deštěm a chladem
(pouze v případě použití odepínatelné podšívky) • ochrana při svářecích
pracech, před elektrickým obloukem, teplem a plamenem • ochrana proti
tekutým chemikáliím; antistatické vlastnosti bunda splňuje pouze při nošení společně s kalhotami o stejných ochranných vlastnostech • chrání proti
elektrickému oblouku vyvolaným porouchou přívodu proudu (4 kA) v síti
nízkého napětí (max. 400 V, 50 Hz střídavého napětí)
• ochrana proti zásahu přímým plamenem po 10 sekund, po 20 sekund při
vystavení teplu o intenzitě 20 kW/m² a menšími zásahy roztaveným kovem (min. 25 kapek) • omezená ochrana proti krátkodobému nízkotlakého
proudu kapalin, malých sprejů a odstřikujícím částicím malého rozsahu
• odblaskowy piping • antystatyczna • zgrzewane szwy dla 100% szczelności • odpinana, trudnopalna polarowa podszewka z bocznymi kieszonkami z klapką. Podszewka może być noszona oddzielnie • w 2 wersjach
z doczepianym na zamek błyskawiczny prostym kapturem lub z kapturem
dostosowanym do noszenia z hełmem ochronnym • zapewnia ochronę przed wiatrem, deszczem i zimnem (tylko gdy noszony wraz z podszewką)
• zapewnia ochronę podczas prac spawalniczych, przed działaniem
wysokich temperatur i płomienia • ochrona przed ciekłymi chemikaliami
i właściwości antystatyczne są zapewnione tylko jeśli płaszcz jest noszony razem ze spodniami o tych samych właściwościach ochronnych
• zapewnia ochronę przed łukiem elektrycznym wywołanym przez zwarcie
w instalacjach o niskim napięciu (max 400 V, 50 Hz dla prądu zmiennego)
• zabezpiecza przed konsekwencjami bezpośredniej ekspozycji na działanie płomienia przez min. 10 sekund, daje min. 20-sekundową ochronę
przed działaniem wysokiej temperatury o natężeniu 20 kW/m² oraz przed
zachlapaniem małymi cząstkami stopionego metalu (min. 25 kropli)
• daje ograniczoną ochronę przed krótkotrwałymi opryskami chemikaliami
o niskim ciśnieniu i niewielkimi zachlapaniami
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VEKTOR-17/FB

HASIČSKÝ ODĚV
ODZIEż DlA STRAżAKÓW
0312 0050 42 xxx
MOQ

1

NEW

1

na oBJednáVku
na zaMÓwienie
NORmY: EN 469: 2005+A1: 2006 – stupeň ochrany: xf2, xr2, y2, Z2
EN 469: 2005+A1: 2006 – poziom ochrony: xf2, xr2, y2, Z2
mATeRiál: vnější vrstva: Nomex® Outershell tough, vodní bariéra:
ohnivzdorná PU membrána, podšívka: Nomex® / viskóza fr, relexní
materiál: 5 cm široké, ohnivzdorné, střbrné, žluté; kombinace 3 pruhů
mATeRiAł: Powłoka zewnętrzna: Nomex® Outershell tough,
wodoodporność: trudnopalna membrana z PU, Podszewka:
Nomex® / Viskose fr, Materiał odblaskowy: szerokość 5 cm,
trudnopalny, kombinacja 3 taśm w kolorze odblaskowym srebrnym
i odblaskowym żótym.
VeliKOSTi ROzmiARY: S–5xL, další velikosti na objednávku
inne rozmiary dostępne na specialne zamówienie
bAReVNOST KOlOR: tmavě modrá ciemnogranatowy
•
•
•
•
•
•
•
•

stojací límec pro ochranu krku
široké záložky uprostřed zad pro volnost pohybu
postranní kapsy s patkou a zapínáním na suchý zip
vaková kapsa na rádio s držákem antény přidržované suchým
zipem, s odtokem vody ve spodní části
ohnivzdorná, lexibilní vnitřní podšívka
kovový půlkruh pod pravou kapsou pro uchycení rukavic
ohnivzdorná žebrová manžeta
světloodrážející pruhy pro větší viditelnost

• stawiany kołnierz dla dodatkowej ochrony szyi
• szeroki splot na środku pleców dla zwiększonej swobody ruchów
• kieszeń boczna usytuowana na szwie, przez całą długość
zapinana na rzep Velcro
• kieszeń na radio z klapą i otworem na antenę
• trudnopalna, elastyczna podszewka
• trudnopalny, prążkowany mankiet
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tAtO SOUPrAVA jE VyrOBENA Z 240 g /m² MAteriálu ve složeNí 35%
bavlNy a 65% polyesteru. oblíbeNou červeNo-čerNou kombiNaci
doplňují výrazNé reflexNí proužky, oděvy mají pohodlNý střih a jsou
odolNé olejům a vodě. díky těmto předNostem jej Nejvíce oceNí Např.
zaměstNaNci v autoservisech.

komplet teN jest wyprodukowaNy z materiału o gramaturze 240 g /m²,
składającego się w 35% z bawełNy oraz w 65% z poliestru. gustowNą,
czerwoNo-czarNą kombiNację kolorystyczNą uzupełNiają wyraźNe
paski odblaskowe. odzież wchodząca w skład tego kompletu ma
wygodNy krój i posiada zwiększoNą odporNość Na wodę oraz
oleje. dzięki tym zaletom jest szczególNie doceNiaNa m.iN. przez
pracowNików serwisów samochodowych.

TAYRA

KALHotY s LACLeM sPoDNie oGroDNiCzki
0302 0116 20 xxx
moQ

1

20

MAteriÁL: 35 % bavlna, 65 % polyester, 240 g /m²
MAteriAł: 35 % bawełna, 65 % poliester, 240 g /m²
VeLikosti rozMiArY: 48–62
bAreVNost koLor: červeno-černá czerwono-czarna

198

•
•
•
•
•
•

pružné šle s plastovými sponami
dělená náprsní kapsa s dvěma klopami se zapínáním na druky
multifunkční kapsy, kapsa na skládací metr
rozparek na zip
dvě zadní kapsy
relexní doplňky – 2,5 cm široké pásy

•
•
•
•
•
•

elastyczne szelki z plastykowymi klamrami
dzielona kieszeń piersiowa z dwiema patkami zapinanymi na zatrzaski
kieszenie wielofunkcyjne, kieszeń na miarkę
rozporek zamykany na zamek błyskawiczny
dwie kieszenie tylne
elementy odblaskowe – taśmy szerokości 2,5 cm
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BUNDA KURTKA
0301 0159 20 xxx
MOQ

1

20

MATERIáL: 35 % bavlna, 65 % polyester, 240 g /m²
MATERIAŁ: 35 % bawełna, 65 % poliester, 240 g /m²
VELIKOSTI ROZMIARY: 48–62
bAREVNOST KOLOR: červeno-černá czerwono-czarna
•
•
•
•
•
•
•

olejivzdorná a voděodolná impregnace
stojáčkový límec
zapínání na zip a kovový knolík
zesílené lokty na rukávech, manžeta s knoﬂíkem
2 našité náprsní kapsy s úzkými klopami a kovový knoﬂík
vzadu stahovací pásek
reﬂexní doplňky – 2,5 cm široké pásy

•
•
•
•
•
•
•

powłoka wodo- oraz olejo-odporna
kołnierz – stójka
zapięcie na zamek błyskawiczny oraz metalowe zatrzaski
wzmocnienia na rękawach, mankiety z zatrzaskami
2 kieszenie piersiowe przykryte patkami zapinanymi na metalowe zatrzaski
pas regulujący z tyłu
elementy odblaskowe – taśmy szerokości 2,5 cm

TAYRA

KALHOTY SPODNIE
0302 0115 20 XXX
MOQ

1

20

MATERIÁL: 35 % bavlna, 65 % polyester, 240 g /m²
MATERIAŁ: 35 % bawełna, 65 % poliester, 240 g /m²
VELIKOSTI ROZMIARY: 48–62
bAREVNOST KOLOR: červeno-černá czerwono-czarna
•
•
•
•
•

poutka a guma v pase
zapínání na knoﬂík a zip
zadní našitá kapsa v pravo
na pravé nohavici kapsa na skládací metr
reﬂexní doplňky – 2,5 cm široké pásy

•
•
•
•
•

umowa pętla i taśma w pasie
zapinane na zamek błyskawiczny i zatrzaski
tylna kieszeń na prawej nogawce
kieszeń na miarkę na prawej nogawce
elementy odblaskowe – taśmy szerokości 2,5 cm
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Oděv je určeN k NošeNí jako ochraNNý oděv proti teplu
a ohNi s aNtistatickými vlastNostmi.

odzież chroNiąca przed wysoką temperaturą i ogNiem
o właściwościach aNtyelektrostatyczNych.

COEN

BUNDA KURTKA
0301 0106 40 xxx
MOQ

1

10

A omezené šíření plamene dle en 531
ograniczone rozprzestrzenianie się płomienia zgodnie z normą en 531
b2 ochrana proti konvekčnímu teplu, úroveň provedení 2 dle en 531
ochrona przed ciepłem konwekcyjnym, poziom 2 zgodnie z normą en 531

NORMY: EN 1149-5: 2008, EN 531: 95/A1: 98
MATERIáL: 100 % bavlna s trvalou nehořlavou úpravou, 345 g /m²
MATERIAł: 100 % bawełna o wykończeniu trudnopalnym, 345 g /m²
VELIKOSTI ROZMIARY: 48–62
bAREVNOST KOLOR: tmavě modrá granatowy ciemny
•
•
•
•
•

zapínání kryté klopou na suchý zip
dvě náprsní kapsy kryté klopou přišitou na bocích
dvě kryté vnitřní kapsy
rukávy s pružnou manžetou
bunda ukončená širokým lemem s pruženkami na bocích

•
•
•
•
•

zapięcie przykryte patką z rzepem
dwie kieszenie piersiowe przykryte patkami przyszytymi po bokach
dwie przykryte kieszenie wewnętrzne
rękawy zakończone elastycznymi mankietami
kurtka wykończona szerokim, elastycznym obszyciem po bokach

EN1149-5:2008

EN 531+A1
A B2
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COEN KALHotY s LACLeM
sPoDNie oGroDNiCzki
0302 0073 40 xxx
MOQ

1

10

A omezené šíření plamene dle en 531
ograniczone rozprzestrzenianie się płomienia zgodnie z normą en 531
b2 ochrana proti konvekčnímu teplu, úroveň provedení 2 dle en 531
ochrona przed ciepłem konwekcyjnym, poziom 2 zgodnie z normą en 531

NorMY: EN 1149-5: 2008, EN 531: 95/A1: 98
MAteriÁL: 100 % bavlna s trvalou nehořlavou úpravou, 345 g /m²
MAteriAł: 100 % bawełna o wykończeniu trudnopalnym, 345 g /m²
VeLikosti rozMiArY: 48–62
bAreVNost koLor: tmavě modrá granatowy ciemny
• náprsní kapsa krytá klopu
• našité boční kapsy v pase kryté klopou
• kieszeń piersiowa przykryta patką
• dwie naszywane kieszenie przykryte patkami na wysokości pasa
EN1149-5:2008

EN 531+A1
A B2

COEN KALHOTY SPODNIE
0302 0072 40 xxx
MOQ

1

10

A omezené šíření plamene dle en 531
ograniczone rozprzestrzenianie się płomienia zgodnie z normą en 531
b2 ochrana proti konvekčnímu teplu, úroveň provedení 2 dle en 531
ochrona przed ciepłem konwekcyjnym, poziom 2 zgodnie z normą en 531

NORMY: EN 1149-5: 2008, EN 531: 95/A1: 98
MATERIáL: 100% bavlna s trvalou nehořlavou úpravou, 345 g /m²
MATERIAł: 100% bawełna o wykończeniu trudnopalnym, 345 g /m²
VELIKOSTI ROZMIARY: 48–62
bAREVNOST KOLOR:
tmavě modrá granatowy ciemny
•
•
•
•
•

kalhoty s poutky
dvě kryté vnitřní kapsy
zadní a dvě boční našité kapsy s klopou
zapínání na suchý zip
kolena a sed

• spodnie ze szluwkami
• dwie przykryte kieszenie wewnętrzne
• naszywana jedna kieszeń tylna oraz dwie boczne
przykryte patkami
• zapięcie na rzep
• wzmocnione w okolicach kolan oraz siedziska
EN1149-5:2008

EN 531+A1
A B2
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Oděv je určeN k NošeNí jako ochraNNý oděv proti teplu
a ohNi. oděv je doplNěN o reflexNí Nášivky.
odzież przezNaczoNa do użytku jako odzież chroNiąca przed
ciepłem oraz ogNiem. wyposażoNa w elemeNty odblaskowe.

TUgELA
BUNDA KURTKA

ZIMA

0301 0107 40 xxx
moQ

1

5

A omezené šíření plamene dle en 531
ograniczone rozprzestrzenianie się płomienia zgodnie z normą en 531
b2 ochrana proti konvekčnímu teplu, úroveň provedení 2 dle en 531
ochrona przed ciepłem konwekcyjnym, poziom 2 zgodnie z normą en 531

NORMY: eN 1149-5: 2008, eN 531: 95/a1: 98
MATERIáL: svrchní materiál 100 % bavlna, 340 g /m² s trvalou nehořlavou
úpravou. podšívka je ze 100 % bavlny, zateplení 100 % polyester.
MATERIAł: materiał zewnętrzny: 100 % bawełna o wykończeniu
trudnopalnym, 340 g /m². podszewka: 100 % bawełna, izolacja: 100 % poliester.
VELIKOSTI ROZMIARY: s–3xl
bAREVNOST KOLOR: tmavě modrá granatowy ciemny

202

•
•
•
•
•
•
•
•

klasický límec
zapínání na zip krytý klopou
rukávy s vnitřní pružnou manžetou
dvě kryté boční kapsy
dvě našité náprsní kapsy s klopou přišitou po stranách
dvě vnitřní náprsní kapsy, levá uzavíratelná na suchý zip
stahování v pase
relexní doplňky – 5 cm široké pásy

•
•
•
•
•
•
•
•

klasyczny kołnierz
zapinana na zamek błyskawiczny kryty patką
rękawy wewnętrzne z elastycznymi mankietami
dwie kryte kieszenie boczne
dwie naszywane kieszenie piersiowe kryte patkami przyszytymi po bokach
dwie wewnętrzne kieszenie wewnętrzne, lewa z zapięciem na rzep
regulacja w pasie
element odblaskowe – taśmy szerokości 5 cm

EN 531+A1
A B2
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TUgELA
KALHotY s LACLeM
sPoDNie oGroDNiCzki
0302 0074 40 xxx
MOQ

1

5

A omezené šíření plamene dle en 531
ograniczone rozprzestrzenianie się płomienia zgodnie z normą en 531
b2 ochrana proti konvekčnímu teplu, úroveň provedení 2 dle en 531
ochrona przed ciepłem konwekcyjnym, poziom 2 zgodnie z normą en 531

NorMY: EN 1149-5: 2008, EN 531: 95/A1: 98
MAteriÁL: Svrchní materiál 100 % bavlna, 340 g /m² s trvalou nehořlavou
úpravou. Podšívka je ze 100 % bavlny, zateplení 100 % polyester.
MAteriAł: Materiał zewnętrzny: 100 % bawełna o wykończeniu
trudnopalnym, 340 g /m². Podszewka: 100 % bawełna, izolacja: 100 % poliester.

ZIMA

VeLikosti rozMiArY: S–3xL
bAreVNost koLor: tmavě modrá granatowy ciemny
•
•
•
•
•
•
•
•
•

nastavitelná délka
zapínání na zip
dvě našité náprsní kapsy s klopou
dvě zadní kapsy s klopou a poutkem
krytá kapsa na skládací metr
pružný pas
relexní doplňky – 5 cm široké pásy
nohavice dole s rozparkem od kolena se zipem krytým manžetou
nohavice s nastavitelnou manžetou se suchým zipem

•
•
•
•
•
•
•
•
•

regulowana długość
zapięcie na zamek błyskawiczny
dwie naszyte kieszenie piersiowe przykryte patkami
dwie kieszenie tylne z pętelkami przykryte patkami
kieszeń na miarkę
elastyczna talia
elementy odblaskowe – taśmy szerokości 5 cm
nogawki poniżej kolan rozpinane zamkiem błyskawicznym przykrytym patką
regulowana wielkość mankietów nogawek spodni zapinanych na rzep

EN 531+A1
A B2
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SPECIÁLNÍ ODĚVY SVÁřEČSKÉ
ODZIEż SPeCJAlNA SPAWANie
dOPLňkOVé OChrANNé oblečeNí chráNí pracovNí oděv a obuv před teplem a ohNěm při svářečských pracích. materiál
je hovězí štípeNá kůže, šitý kevlarovou Nití. dodatkowa odzież chroNiąca odzież roboczą oraz obuwie przed ciepłem,
płomieNiem i iskrami powstającymi w trakcie prac spawalNiczych. wykoNaNa z dwoiNy bydlęcej,
szyta Nićmi kewlarowymi.

STRUVe
0313 0009 00 999
moQ

1

50

mATeRiál mATeRiAł: hovězí štípenka wyprawiona skóra wołowa
VeliKOSTi ROzmiARY: uNi (100 x 80 cm)
ochranná zástěra. fartuch ochronny.

WellDeR SET bunda, kalhoty kurtka, spodnie
0312 0052 40 xx1 výška wysokość 170 cm
0312 0052 40 xx4 výška wysokość 194 cm
WellDeR SET bunda, kalhoty s laclem kurtka, spodnie ogrodniczki
0312 0053 40 xx1 výška wysokość 170 cm
0312 0053 40 xx4 výška wysokość 194 cm
moQ

1

10

NORmY: eN 340: 2004, eN iso 11611: 2008
mATeRiál: 100% bavlna fr, kepr 3.1. – 300 g /m²
mATeRiAł: 100% bawełna fr, tkanina twill 3.1. – 300 g /m²
VeliKOSTi ROzmiARY: 44–64
bAReVNOST KOlOR: modrá niebieskie, další barvy na objednávku inne kolory
dostępne na specialne zamówienie

204

pracovNí oblečeNí pro svářeče
• bunda – dvouvrstvé rukávy, nastavitelná šířka rukávů, kapsa s klopou
na levé straně hrudníku, zapínání na krytý knolík
• kalhoty s laclem s krytým zapínáním na knolíky na straně kalhot,
dvě zadní kapsy na knolík, zdvojená vrstva na přední straně kalhot
• kalhoty s krytým zapínáním na knolíky, dvě zadní kapsy na kolík
a dvě přední kapsy, zdvojená vrstva na přední straně kalhot
ubraNie robocze dla spawaczy
• kurtka – podwójna warstwa tkaniny, możliwość regulacji mankietów
na guziki, jedna kieszeń z klapką po lewej stronie klatki
piersiowej zapinana na schowane guziki
na oBJednáVku
• spodnie ogrodniczki zapinane z boku na kryte guziki,
na zaMÓwienie
dwie tylne kieszenie zapinane na guziki
• podwójna warstwa tkaniny przedniej części spodni

NEW
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0313 0017 99 999
MOQ

1

15

NORMY: EN ISO 11611: 2008

Štít sk 200
pRzYłBICA SK 200

MATERIáL: hovězí štípenka, šití kevlarovou nití
MATERIAł: skóra dwoinowa bydlęca, szyty nićmi kewlarowymi
VELIKOSTI ROZMIARY: UNI
Svářecí zástěra přes ramena.
fartuch spawalniczy z paskiem na ramię
EN ISO 11611

1 A1

OSORNO

SVÁřECí RUKáVNíK PRAVý
RĘKAW DLA SPAWACZA PRAWY
0317 0007 99 999
MOQ

1

30

RECLUS

SVÁřECí RUKáVNíK LEVý
RĘKAW DLA SPAWACZA LEWY
0317 0008 99 999
MOQ

1

30

MATERIÁL: hovězí štípenka, šití kevlarovou nití
MATERIAł: skóra dwoinowa bydlęca, szyty nićmi kewlarowymi
VELIKOSTI ROZMIARY: UNI
Svářecí rukávník s řemínkem pro upevnění k tělu.
Naramiennik spawalniczy z paskami mocującymi do ciała.

TACORA

0319 0002 99 999
MOQ

1

30

MATERIÁL: hovězí štípenka, šití kevlarovou nití
MATERIAł: skóra dwoinowa bydlęca, szyty nićmi kewlarowymi
VELIKOSTI ROZMIARY: UNI
Svářecí kamaše s upínacími pásky.
Nagolenniki spawalnicze z paskami mocującymi
EN ISO 11611

1 A1
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BezpečNostNí oblečeNí proti pořezáNí řetězovou pilou. jsou
vyrobeNy podle požadavků čsN eN 340:2004 a čsN eN 381-5: 1997,
ochraNNá plocha a – třída odolNosti 1 – ce + fpa.

odzież chroNiąca przed przecięciem piłą łańcuchową.
produkowaNa zgodNie z Normą eN 340:2004 oraz eN 381-5:1997,
strefa ochroNNa a – klasa odporNości 1 – ce + fpa.ciepłem oraz
ogNiem. wyposażoNa w elemeNty odblaskowe.

PLUTO
KALHotY s LACLeM
sPoDNie oGroDNiCzki
0302 0128 10 xxx
moQ

1

1

MAteriÁL: 53 % polyamid, 47 % bavlna, podšívka – 68 % polyester,
32 % polypropylen
MAteriAł: 53 % poliamid, 47 % bawełna, podszewka – 68 % poliester,
32 % polipropylen
VeLikosti rozMiArY: 46–68
•
•
•
•
•
•
•

vnitřní protipořezová vložka ve předu od pasu až po konec nohavic
nastavitelná délka
zapínání na plastovou sponu
náprsní kapsa na zip
zapínání z boku na zip a knolíky
zadní našitá kapsa s klopou na suchý zip
kapsa na skládací metr

• wewnętrzna podszewka chroniąca przed przecięciem
od wysokości pasa do końca nogawek
• regulowana długość
• zapinane plastykową klamrą
• kieszeń piersiowa zapinana na zamek błyskawiczn
• boczne zapięcia na zamek błyskawiczny oraz guzik
• naszyta kieszeń tylna z patką zapinaną na rzep
• kieszeń na miarkę
EN 381

206
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PLUTO SADA
KOMPLET
0312 0031 10 xxx
MOQ

1

1

MATERIáL: 53 % polyamid, 47 % bavlna, podšívka – 68 % polyester,
32 % polypropylen
MATERIAł: 53 % poliamid, 47 % bawełna, podszewka – 68 % poliester,
32 % polipropylen
VELIKOSTI ROZMIARY: 46–68
•
•
•
•
•
•
•
•

krátký límec s leecem z vnitřní strany
na levé straně náprsní kapsa na zip
na pravé straně kapsa na mobil s klopou na suchý zip
zapínání na zip s klopou na druky
kapsa na rukávu
rukávy s vnitřní pružnou manžetou
prodloužená zadní část
odvětrání na zádech

•
•
•
•
•
•
•
•

krótki kołnierz z polarem od wewnątr
kieszeń piersiowa po lewej stronie zapinana na zamek błyskawiczny
kieszeń na telefon komórkowy z patką zapinaną na rzep po prawej stronie
zapięcie na zamek błyskawiczny przykryte patką z zatrzaskami
kieszeń na rękawie
wewnętrzne rękawy z elastycznymi mankietami
przedłużony stan (tył)
wentylacja na plecach
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VšEChNy ANtIStAtICké OChrANNé oděvy esd splňují přísNé požadavky certifikace dle příslušNých Norem. kvalita
výroby všech produktů je garaNtováNa dle certifikace iso 9001. oděvy odpovídají eN 61340-5-1 a jsou určeNy
k použití při čiNNostech kdy je vyžadováNa ochraNa před Nežádoucími účiNky elektrostatického Náboje.
wszystkie ubraNia aNtyelektrostatyczNe esd spełNiają rygorystyczNe wymagaNia stawiaNe przez odpowiedNie
Normy; jakość produkcji wszystkich ubrań zapewNioNa jest certyfikatem iso 9001. ubraNia spełNiają wymagaNia
Normy eN 61340-5-1 i są przezNaczoNe do użytku w aplikacjach wymagających ochroNy przed NiekorzystNymi
skutkami wyładowań elektrostatyczNych.klasa odporNości 1 – ce + fpa.ciepłem oraz ogNiem. wyposażoNa
w elemeNty odblaskowe.

EDGE ESD TRIČKO
PODKOSZULEK
0304 0028 50 xxx
moQ

1

1

MATERIÁL: 96 % bavlna, 4 % uhlíkové vlákno
MATERIAł: 96 % bawełna, 4 % włókno węglowe
VELIKOSTI ROZMIARY: s–3xl
bAREVNOST: světle modrá/bílý proužek
KOLOR: jasnoniebieski/białe prążki
EN 1149

STINg PLášŤ FARTUCH
0311 0027 80 xxx
moQ

1

1

MATERIÁL: 39 % polyester, 59 % bavlna,
2 % uhlíkové vlákno
MATERIAł: 39 % poliester, 59 % bawełna,
2 % włókno węglowe
VELIKOSTI ROZMIARY: s–3xl
bAREVNOST KOLOR: bílá biały
EN 1149
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SPEC WINTER SET
0312 0041 40 xxx
MOQ

1

BREATHABLE

1

ZIMA

MATERIáL: Bunda: 100 % polyester/PU.
kalhoty: 100 % polyester/PU, telonová úprava, zateplení duté vlákno
MATERIAł: kurtka: 100% poliester/PU, Spodnie: 100% poliester/PU,
powłoka telonowa, izolacja termiczna włóknem kanalikowym
VELIKOSTI ROZMIARY: S–2xL
bAREVNOST KOLOR: tmavě modrá-šedá granatowy-szary
Ochranný oblek proti chladu, bunda s odepínací kapucí, u bundy
tepelná izolace ze dvou vrstev dutého vlákna, kalhoty s ochranou kolen a jednou vrstvou dutého vlákna, oblek je voděodolný
s tEfLONOVOU úpravou a má PU prodyšnou membránu.
Zestaw odzieży chroniącej przed zimnem, kurtka z odpinanym
kapturem, izolacja kurtki wykonana z dwóch warstw włókien
kanalikowych, spodnie ze wzmocnionymi kolanami, izolacja spodni wykonana z jednej warstwy włókien kanalikowych; zestaw
wodoodporny z powłoką telonową oraz paroprzepuszczalną
membraną PU.
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