Kód OOPP
Názov OOPP
Test
overal pre vrtákov - letný/prechodný

Bezpečnostné kritériá a kritériá na vyhotovenie OOPP
S hydrofóbnou úpravou
*odolnosť proti nepriaznivým poveternostným vplyvom (vietor, dážď)
EN 13034 ochrana proti kvapalným chemikáliám (dokladovanie vlastností podľa
tejto normy od výrobcu materiálu)
*odolnosť proti postriekaniu chemikáliou s pH do 13
*odolnosť proti olejom a kvapalným uhľovodíkom
EN ISO 1149-5 ochrana proti statickej elektrine
*antistatický
EN ISO 14116 ochrana proti teplu a plameňu
*ochrana proti teplu a plameňu pri občasnom/možnom zváraní, rezaní, brúsení a
iných činnostiach, pri ktorých dochádza k odletovaniu horúcich kovov a styku s
otvoreným ohňom
*odolnosť voči prešlahnutiu plameňa
reflexné prvky
*dva reflexné pásy nad sebou v koncovej časti rukávov a nôh
*reflexné logo spoločnosti na chrbáte v časti medzilopatiek a na ľavej prsnej
kapsičke
*reflexný pás okolo pásu
EN 340 všeobecné požiadavky na odev
*zelenej farby
*pohodlné obliekanie a vyzliekanie (pružnosť v páse, vhodný strih v ramenách, ...)
*sťahovací pás s gumičkou, možnosť dodatočného stiahnutia pásom na suchý zips,
sťahovacie manžety na rukávoch na suchý zips/pletená manžeta
*pevný zipsový spoj odolný proti pretrhnutiu s prekrytím na suchý zips so
zapínaním až ku krku ukončený golierom
*dve náprsné vrecká a dve vrecká na vonkajších stranách stehien uzatvárateľné
zipsom s prekrytím na suchý zips
*zosilnená časť kolien odolná proti pretrhnutiu a oderu pri zohýbaní sa
*priedušný

Test

Overal pre vrtákov - zimný

Odolnosť proti chladu
*zateplený, odolný nízkym teplotám počas zimných mesiacov (-30°C)
S hydrofóbnou úpravou
*odolnosť proti nepriaznivým poveternostným vplyvom (vietor, dážď)
EN 13034 ochrana proti kvapalným chemikáliám (dokladovanie vlastností podľa
tejto normy od výrobcu materiálu)
*odolnosť proti postriekaniu chemikáliou s pH do 13
*odolnosť proti olejom a kvapalným uhľovodíkom
EN 1149-5 ochrana proti statickej elektrine
*antistatický
EN ISO 14116 ochrana proti teplu a plameňu
*ochrana proti teplu a plameňu pri občasnom/možnom zváraní, rezaní, brúsení a
iných činnostiach, pri ktorých dochádza k odletovaniu horúcich kovov a styku s
otvoreným ohňom
*odolnosť voči prešlahnutiu plameňa
reflexné prvky
*dva reflexné pásy nad sebou v koncovej časti rukávov a nôh
*reflexné logo spoločnosti na chrbáte v časti medzilopatiek a na ľavej prsnej
kapsičke
*reflexný pás okolo pásu
EN 340 všeobecné požiadavky na odev
*zelenej farby
*pohodlné obliekanie a vyzliekanie (pružnosť v páse, vhodný strih v ramenách, ...)
*sťahovací pás s gumičkou, možnosť dodatočného stiahnutia pásom na suchý zips,
sťahovacie manžety na rukávoch na suchý zips/pletená manžeta
*pevný zipsový spoj odolný proti pretrhnutiu s prekrytím na suchý zips so
zapínaním až ku krku s prekrytím krčnej časti
*dve náprsné vrecká a dve vrecká na vonkajších stranách stehien uzatvárateľné
zipsom s prekrytím na suchý zips
*zosilnená časť kolien odolná proti pretrhnutiu a oderu pri zohýbaní sa
*priedušný

Test

Ochranný odev dvojdielny - (antistatický):

*blúza voľná

*blúza stiahnutá

S hydrofóbnou úpravou
*odolnosť proti nepriaznivým poveternostným vplyvom (vietor, dážď)
EN 13034 ochrana proti kvapalným chemikáliám (dokladovanie vlastností podľa
tejto normy od výrobcu materiálu)
*odolnosť proti olejom a kvapalným uhľovodíkom
EN 1149-5 ochrana proti statickej elektrine
*antistatický
EN ISO 14116 ochrana proti teplu a plameňu
*ochrana proti teplu a plameňu pri občasnom/možnom zváraní, rezaní, brúsení a
iných činnostiach, pri ktorých dochádza k odletovaniu horúcich kovov a styku s
otvoreným ohňom
*odolnosť voči prešlahnutiu plameňa
reflexné prvky
*reflexný pás v koncovej časti rukávov a nôh
*reflexné logo spoločnosti na chrbáte v časti medzilopatiek, na ľavej prsnej
kapsičke a náprsnej kapsičke náprsných nohavíc
*reflexný pás okolo pásu
EN 340 všeobecné požiadavky na odev
*zelenej farby
*materiál NOMEX
*priedušný
blúza voľná:
*v spodnej časti a na rukávoch voľná
*zosilnené lakte
*zapínanie na gombíky ku krku s golierom
*dve vystúpené (väčšie/objemnejšie) kapsy po obidvoch stranách bokov s
možnosťou nosenia v nich drobného náradia uzatvárateľné zipsom s prekrytím na
suchý zips a jedna kapsička na ľavej časti pŕs uzatvárateľná zipsom

blúza stiahnutá:
*v spodnej časti vybavená sťahovacou gumičkou a na rukávoch sťahovanie
gumičkou/pletená manžeta s možnosťou utiahnutia manžetami na suchý zips
*zosilnené lakte
*zapínanie na pevný zips s prekrytím na suchý zips ku krku s golierom
*dve vystúpené (väčšie/objemnejšie) kapsy po obidvoch stranách bokov s
možnosťou nosenia v nich drobného náradia uzatvárateľné zipsom s prekrytím na
suchý zips a jedna kapsička na ľavej časti pŕs uzatvárateľná zipsom

*nohavice do pásu voľné (na šnúrku)

nohavice do pásu voľné (na šnúrku):
*sťahovanie nohavíc v páse na šnúrku
*dve kapsy na vonkajších stranách stehien a jedna na pravej zadnej časti
uzatvárateľné zipsom s prekrytím na suchý zips
*zosilnená časť kolien odolná proti pretrhnutiu a oderu pri zohýbaní sa

*nohavice do pásu (klasický strih)

nohavice do pásu (klasický strih):
*klasické nohavice na zapínanie gombíkmi s pútkami okolo pásu
*dve kapsy na vonkajších stranách stehien a jedna na pravej zadnej časti
uzatvárateľné zipsom s prekrytím na suchý zips
*zosilnená časť kolien odolná proti pretrhnutiu a oderu pri zohýbaní sa

*náprsné nohavice (na traky)

náprsné nohavice:
*zapínanie nohavíc na traky
*v oblasti pása sťahovanie gumičkou
*dve kapsy na vonkajších stranách stehien a jedna na pravej zadnej časti
uzatvárateľné zipsom s prekrytím na suchý zips a náprsná kapsička uzatvárateľná
zipsom
*dámsky a pánsky strih
*každá časť odevu sa musí dať objednať samostatne

Test

Ochranný odev dvojdielny - (bez antistatiky):

*blúza voľná

*blúza stiahnutá

S hydrofóbnou úpravou
*odolnosť proti nepriaznivým poveternostným vplyvom (vietor, dážď)
EN ISO 14116 ochrana proti teplu a plameňu
*ochrana proti teplu a plameňu pri občasnom/možnom zváraní, rezaní, brúsení a
iných činnostiach, pri ktorých dochádza k odletovaniu horúcich kovov a styku s
otvoreným ohňom
reflexné prvky
*jeden reflexný pás v koncovej časti rukávov a nôh
*reflexné logo spoločnosti na chrbáte v časti medzilopatiek, na ľavej prsnej
kapsičke a náprsnej kapsičke náprsných nohavíc
*reflexný pás okolo pásu
EN 340 všeobecné požiadavky na odev
*modrej farby
*materiál bavlna
*priedušný
blúza voľná:
*v spodnej časti a na rukávoch voľná
*zapínanie na gombíky ku krku s golierom
*zosilnené lakte
*dve vystúpené (väčšie/objemnejšie) kapsy po obidvoch stranách bokov s
možnosťou nosenia v nich drobného náradia uzatvárateľné zipsom s prekrytím na
suchý zips a jedna kapsička na ľavej časti pŕs uzatvárateľná zipsom

blúza stiahnutá:
*v spodnej časti vybavená sťahovacou gumičkou a na rukávoch sťahovanie
gumičkou/pletená manžeta s možnosťou utiahnutia manžetami na suchý zips
*zosilnené lakte
*zapínanie na pevný zips s prekrytím na suchý zips ku krku s golierom
*dve vystúpené (väčšie/objemnejšie) kapsy po obidvoch stranách bokov s
možnosťou nosenia v nich drobného náradia uzatvárateľné zipsom s prekrytím na
suchý zips a jedna kapsička na ľavej časti pŕs uzatvárateľná zipsom

*nohavice do pásu voľné (na šnúrku)

nohavice do pásu voľné (na šnúrku):
*sťahovanie nohavíc v páse na šnúrku
*dve kapsy na vonkajších stranách stehien a jedna na pravej zadnej časti
uzatvárateľné zipsom s prekrytím na suchý zips
*zosilnená časť kolien odolná proti pretrhnutiu a oderu pri zohýbaní sa

*nohavice do pásu (klasický strih)

nohavice do pásu (klasický strih):
*klasické nohavice na zapínanie gombíkmi s pútkami okolo pásu
*dve kapsy na vonkajších stranách stehien a jedna na pravej zadnej časti
uzatvárateľné zipsom s prekrytím na suchý zips
*zosilnená časť kolien odolná proti pretrhnutiu a oderu pri zohýbaní sa

*náprsné nohavice (na traky)

náprsné nohavice:
*zapínanie nohavíc na traky
*v oblasti pása sťahovanie gumičkou
*dve kapsy na vonkajších stranách stehien a jedna na pravej zadnej časti
uzatvárateľné zipsom s prekrytím na suchý zips a náprsná kapsička uzatvárateľná
zipsom
*dámsky a pánsky strih

Ukážka

Ochranná bunda - prechodná (antistatická)

Ukážka

Ochranná bunda - zimná (antistatická)

Ukážka

Ochranná vesta (antistatická)

EN 343 ochrana odevu proti nepriaznivému počasiu
*odolnosť odevu proti prieniku vody a vodných pár pri daždi
*odolnosť proti nepriaznivým poveternostným vplyvom (vietor, dážď)
EN 13034 ochrana proti kvapalným chemikáliám (dokladovanie vlastností podľa
tejto normy od výrobcu materiálu)
*odolnosť proti postriekaniu chemikáliou s pH do 13
*odolnosť proti olejom a kvapalným uhľovodíkom
EN 1149-5 ochrana proti statickej elektrine
*antistatická
EN ISO 14116 ochrana proti teplu a plameňu
*ochrana proti teplu a plameňu pri občasnom/možnom zváraní, rezaní, brúsení a
iných činnostiach, pri ktorých dochádza k odletovaniu horúcich kovov a styku s
otvoreným ohňom
*odolnosť voči prešlahnutiu plameňa
EN 471 ochranný odev s vysokou viditeľnosťou (X1-2;Y1-2)
*Reflexné pásy (štandadné-strieborné) ako na obrázku
*reflexné logo spoločnosti na chrbáte v časti medzilopatiek, v ľavej prsnej časti
EN 340 všeobecné požiadavky na odev
*Transparentná farba žltá / zvyšok zelená farba (montérková)
*materiál NOMEX
*pevný zips s prekrytím na suchý zips po krk s prekrytím krčnej časti
*pevne uchytená kapucňa s možnosťou stiahnutia šnúrkou a možnosťou zvinutia
do krčného goliera
*možnosť stiahnutia spodnej časti bundy v páse šnúrkou/gumičkou
*rukávy stiahnuté pletenými manžetami s gumičkou
*priedušná
EN 342 odolnosť proti chladu
zateplená, odolná nízkym teplotám počas zimných mesiacov (-30°C)
EN 343 ochrana odevu proti nepriaznivému počasiu
*odolnosť odevu proti prieniku vody a vodných pár pri daždi
*odolnosť proti nepriaznivým poveternostným vplyvom (vietor, dážď)
EN 13034 ochrana proti kvapalným chemikáliám (dokladovanie vlastností podľa
tejto normy od výrobcu materiálu)
*odolnosť proti postriekaniu chemikáliou s pH do 13
*odolnosť proti olejom a kvapalným uhľovodíkom
EN 1149-5 ochrana proti statickej elektrine
*antistatická
EN ISO 14116 ochrana proti teplu a plameňu
*ochrana proti teplu a plameňu pri občasnom/možnom zváraní, rezaní, brúsení a
iných činnostiach, pri ktorých dochádza k odletovaniu horúcich kovov a styku s
otvoreným ohňom
*odolnosť voči prešlahnutiu plameňa
EN 471 ochranný odev s vysokou viditeľnosťou (X1-2;Y1-2)
*Reflexné pásy (štandadné-strieborné) ako na obrázku
*reflexné logo spoločnosti na chrbáte v časti medzilopatiek, v ľavej prsnej časti
EN 340 všeobecné požiadavky na odev
*Transparentná farba žltá / zvyšok zelená farba (montérková)
*materiál NOMEX
*pevný zips s prekrytím na suchý zips po krk s prekrytím krčnej časti
*pevne uchytená kapucňa s možnosťou stiahnutia šnúrkou a možnosťou zvinutia
do krčného goliera
*možnosť stiahnutia spodnej časti bundy v páse šnúrkou/gumičkou
*rukávy stiahnuté pletenými manžetami s gumičkou
*priedušná
odolnosť proti chladu
zateplená, odolná nižším teplotám
EN 13034 ochrana proti kvapalným chemikáliám (dokladovanie vlastností podľa
tejto normy od výrobcu materiálu)
*odolnosť proti postriekaniu chemikáliou s pH do 13
*odolnosť proti olejom a kvapalným uhľovodíkom
EN 1149-5 ochrana proti statickej elektrine
*antistatická
EN ISO 14116 ochrana proti teplu a plameňu
*ochrana proti teplu a plameňu pri občasnom/možnom zváraní, rezaní, brúsení a
iných činnostiach, pri ktorých dochádza k odletovaniu horúcich kovov a styku s
otvoreným ohňom
*odolnosť voči prešlahnutiu plameňa
reflexné prvky
*reflexné logo spoločnosti na chrbáte v časti medzilopatiek, v ľavej prsnej časti na
kapsičke
*reflexný pás okolo pásu
EN 340 všeobecné požiadavky na odev
*zelená (montérková)
*pevný zips s prekrytím na suchý zips alebo cvoky s prekrytím krčnej časti
*voľná v spodnej časti s možnosťou stiahnutia šnúrkou
*priedušná
*dve väčšie vrecká po bokoch a jedno náprsné v ľavej časti pŕs uzatvárateľné
zipsom

Ukážka

Ochranná vesta bez antistatiky

Ukážka

Prešívaný kabát (antistatický)

Ochranný odev - pilčícky

Ochranný odev dvojdielny - zváračský

odolnosť proti chladu
zateplená, odolná nižším teplotám
EN 13034 ochrana proti kvapalným chemikáliám (dokladovanie vlastností podľa
tejto normy od výrobcu materiálu)
*odolnosť proti olejom a kvapalným uhľovodíkom
EN ISO 14116 ochrana proti teplu a plameňu
*ochrana proti teplu a plameňu pri občasnom/možnom zváraní, rezaní, brúsení a
iných činnostiach, pri ktorých dochádza k odletovaniu horúcich kovov a styku s
otvoreným ohňom
*odolnosť voči prešlahnutiu plameňa
reflexné prvky
*reflexné logo spoločnosti na chrbáte v časti medzilopatiek, v ľavej prsnej časti na
kapsičke
*reflexný pás okolo pásu
EN 340 všeobecné požiadavky na odev
*modrá
*bavlna (ľahká)
*pevný zips s prekrytím na suchý zips alebo cvoky s prekrytím krčnej časti
*voľná v spodnej časti s možnosťou stiahnutia šnúrkou
*priedušná
*dve väčšie vrecká po bokoch a jedno náprsné v ľavej časti pŕs uzatvárateľné
zipsom
EN 342 odolnosť proti chladu
zateplený, odolný nízkym teplotám v zimných mesiacoch (-30°C)
EN 13034 ochrana proti kvapalným chemikáliám (dokladovanie vlastností podľa
tejto normy od výrobcu materiálu)
*odolnosť proti postriekaniu chemikáliou s pH do 13
*odolnosť proti olejom a kvapalným uhľovodíkom
EN 1149-5 ochrana proti statickej elektrine
*antistatická
EN ISO 14116 ochrana proti teplu a plameňu
*ochrana proti teplu a plameňu pri občasnom/možnom zváraní, rezaní, brúsení a
iných činnostiach, pri ktorých dochádza k odletovaniu horúcich kovov a styku s
otvoreným ohňom
*odolnosť voči prešlahnutiu plameňa
reflexné prvky
*reflexný pás v koncovej časti rukávov a nôh
*reflexné logo spoločnosti na chrbáte v časti medzilopatiek, v ľavej prsnej časti
*reflexný pás okolo pásu
EN 340 všeobecné požiadavky na odev
*zelená (montérková)
*pevný zips s prekrytím na suchý zips s prekrytím krčnej časti
*voľný v spodnej časti s možnosťou stiahnutia šnúrkou
*priedušný
*dve väčšie vrecká po bokoch na drobné náradie uzatvárateľné zipsom s prekrytím
na suchý zips
*pevná kapucňa s možnosťou stiahnutia šnúrkou alebo gumičkou
*odolnosť proti porezaniu ručnou reťazovou pílou EN 381
*vhodný pre prácu s ručnou motorovou reťazovou pílou
*ľahký

EN 13034 ochrana proti kvapalným chemikáliám (dokladovanie vlastností podľa
tejto normy od výrobcu materiálu)
*odolnosť proti olejom a kvapalným uhľovodíkom
EN 1149-5 ochrana proti statickej elektrine
*antistatický
EN ISO 11 611 a EN ISO 11612 ochrana proti teplu a plameňu
*ochrana proti teplu a plameňu a rozstreku horúcich kovov pri zváraní EN 470-1
EN 340 všeobecné požiadavky na odev

*priedušný
*spevnená oblasť kolien

Vesta výstražná

EN 471 ochranný odev s vysokou viditeľnosťou (X2;Y2)
*2 reflexné pásy okolo pásu pod hruďou
*žltá
*reflexné logo spoločnosti na chrbáte v časti medzilopatiek, v ľavej prsnej časti

Jednorazový overal pre návštevy

požiadaky na vyhotovenie odevu (EN 340):
*ochranný oblek s kapucňou z netkaného polypropylénu
*mikroporézna paropriepustná vrstva
*ochranná záklopa na zipse, rukávy a nohavice stiahnuté gumičkou
odolnosť proti chemikáliám
kategória III , typ 5 , typ 6
antistatické vyhotovenie (EN 1149-5)

Ukážka

Flanelová košeľa

požiadaky na vyhotovenie odevu (EN 340):
*flanel 100% bavlna
*golier v krčnej časti, zapínanie na gombíky
*farba šedá ...
*logo spoločnosti v ľavej časti pŕs na kapsičke
*dlhý rukáv, zateplená

Ukážka

Bavlnená mikina/bavlnená vesta

požiadaky na vyhotovenie odevu (EN 340):
*100% bavlna
*V strih alebo U strih u krku
*farba zelená / šedá
*logo spoločnosti v ľavej časti pŕs
*dlhý rukáv so sťahovacím ukončením
*voľné alebo sťahovacie ukončenie v páse
*možnosť dodania mikiny na zipsové zapínanie
*strih unisex

Ukážka

Tričko krátky rukáv

požiadaky na vyhotovenie odevu (EN 340):
*100% bavlna
*V strih alebo U strih u krku
*farba zelená / šedá
*logo spoločnosti v ľavej časti pŕs
*krátky rukáv

Ukážka

Polokošeľa krátky rukáv

požiadaky na vyhotovenie odevu (EN 340):
*100% bavlna
*golier v krčnej časti, zapínanie na gombíky
*farba zelená / šedá
*logo spoločnosti v ľavej časti pŕs
*krátky rukáv

Ukážka

Tričko dlhý rukáv

požiadaky na vyhotovenie odevu (EN 340):
*100% bavlna
*V strih alebo U strih u krku
*farba zelená / šedá
*logo spoločnosti v ľavej časti pŕs
*dlhý rukáv s voľným alebo sťahovacím zakončením

Ukážka

Termoprádlo - komplet

požiadaky na vyhotovenie odevu (EN 340):
*tričko dlhý rukáv so sťahovacím ukončením
*materiál minimalizujúci vznik statickej elektriny (napr. sójové, bambusové vlákno,
bavlna)
*možnosť dodania každej časti zvlášť

Ukážka

Spodné prádlo - spodky/pánske

požiadaky na vyhotovenie odevu (EN 340):
*materiál minimalizujúci vznik statickej elektriny (napr. bavlna)
*spodná časť ukončená sťahovacím patentom

Ukážka

Spodné prádlo - punčocháče/dámske

požiadaky na vyhotovenie odevu (EN 340):
*materiál minimalizujúci vznik statickej elektriny (napr. bavlna)
*ponožkové (možnosť dodávky aj bezponoškových)
*farba hnedá/...

Zástera - zváračská

EN 531 ochrana proti teplu a plameňu
*ochrana proti teplu a plameňu pri zváraní EN 470-1
požiadaky na vyhotovenie odevu (EN 340):
*kožená, cez ramená
*jednoduché a pohodlné uchytenie na tele zvárača

Ukážka

Ochranný odev dvojdielny - laboratórium

Ukážka

Ochranný plášť - laboratórium

Ukážka

Plášť do dažďa

Ukážka

Odev do dažďa - dvojdielny (unitasky)

*EN 340; EN 470-1; EN 531
odev s obmedzenou ochranou proti kvapalným chemikáliám (EN13034)
*odolnosť odevu proti občasnému zasiahnutiu kvapalnou chemikáliou
požiadaky na vyhotovenie odevu (EN 340):
*vhodný pre prácu do chemického laboratória
*dĺžka po kolená
*100% bavlna
*zapínateľný na gombíky
*biely
*EN 340; EN 13034
odev s obmedzenou ochranou proti kvapalným chemikáliám (EN13034)
*odolnosť odevu proti občasnému zasiahnutiu kvapalnou chemikáliou
požiadaky na vyhotovenie odevu (EN 340):
*vhodný pre prácu do chemického laboratória
*dĺžka po kolená
*100% bavlna
*zapínateľný na gombíky
*biely
*EN 340; EN 13034
ochrana odevu proti nepriaznivému počasiu (EN 343) - XY
*odolnosť proti prieniku vody a vodných pár pri daždi (X1Y1)
*pevnosť vrchného materiálu a odolnosť proti roztrhnutiu
antistatická ochrana (EN 1149-5)
EN 471 ochranný odev s vysokou viditeľnosťou (X2;Y2)
*2 reflexné pásy na spodku plášťa a rukávov a na chrbáte a ľavej časti pŕs reflexné
logo spoločnosti
požiadaky na vyhotovenie odevu (EN 340):
*pevná kapucňa s možnosťou stiahnutia
EN 13034 ochrana proti kvapalným chemikáliám (dokladovanie vlastností podľa
tejto normy od výrobcu materiálu)
*odolnosť proti postriekaniu chemikáliou s pH do 13
*odolnosť proti olejom a kvapalným uhľovodíkom

ochrana odevu proti nepriaznivému počasiu (EN 343) - XY
*odolnosť proti prieniku vody a vodných pár pri daždi (X1Y1)
*pevnosť vrchného materiálu a odolnosť proti roztrhnutiu
antistatická ochrana (EN 1149-5)
EN 471 ochranný odev s vysokou viditeľnosťou (X2;Y2)
*2 reflexné pásy na spodku nohavíc a rukávov, na vrchnej časti jeden okolo pásu
pod hruďou a na chrbáte a ľavej časti pŕs reflexné logo spoločnosti
EN 13034 ochrana proti kvapalným chemikáliám (dokladovanie vlastností podľa
tejto normy od výrobcu materiálu)
*odolnosť proti postriekaniu chemikáliou s pH do 13
*odolnosť proti olejom a kvapalným uhľovodíkom
požiadaky na vyhotovenie odevu (EN 340):
*pevná kapucňa s možnosťou stiahnutia
*vhodný na natiahnutie na zimné oblečenie (prešívaný kabát, ...)
*polyuretán
*vnútorné sťahovanie rukávu
*dvojité zapínanie (vnútorný pevný zips s vonkajším prekrytím na cvoky)
*pás nohavicový s gumou spoločne so šnúrkou na dodatočné utiahnutie
*EN 340; EN 343; EN 1149

Ukážka

Ľadvinový pás

*zosilnená ochrana ľadvinovej časti tela proti chladu EN 342
*100% bavlna

Nákrčník/golier

*zvýšená ochrana krčnej časti, hrude a hornej časti chrbáta proti chladu EN 342
*100% bavlna
*elastický, naťahovanie cez hlavu

Chemická zástera

