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VÝROBCE

Model

Ochrana proti kapalným chemikáliím dle EN 13034

Ochrana proti kapalným chemikáliím dle EN 14605

Ochrana proti kapalným, plynným chemikáliím,

aerosolům, pevným částicím dle EN 943-1,

EN 943-2

Ochrana proti polétavým pevným částicím

dle EN ISO 13982-1

Ochrana proti biologickým činitelům dle EN 14126

Ochrana proti radioaktivním částicím

dle EN 1073-1, EN 1073-2

Ochrana proti teplu: třída odolnosti A, B, C, D, E,

dle EN 531 a EN 470-1

Ochrana proti kapkám kovu dle EN 470-1

Použitelné jako hasičské oděvy dle EN 469, EN 1486

Antistatické vlastnosti dle EN 1149

Základní použitý materiál

Způsob údržby

Barvy

Velikosti

Časové nebo jiné omezení spojené s užíváním

Oblasti použití

Možnost ekologické likvidace

Další vlastnosti

Cena:

Adresa výrobce nebo prodejce:

Telefon

E-mail

www

3M

4520

ano

ano

ano

ano

polypropylen

Bezúdržbový jednorázový ochranný oděv

Bílá

M, L, XL, XXL

Lehká údržba, práškové lakování, nástřik laků,

pokládání izolací, atd.

Elastická kapuce, přední část, manžety a kot-

níky pro větší pohodlí, obousměrný zip s krycí

klopou.

92 Kč bez DPH

3M Česko, sol. s r.o.

Vyskočilova 1, 140 00 Praha 4

261 380 111

oop.cz@mmm.com

www.3M.com/cz/oop

3M

4530

ano

ano

ano

3-vrstvý polypropylen

Bezúdržbový jednorázový ochranný oděv

Modrá

M, L, XL, XXL

Údržba, opravy, stříkání barev, farmaceutická

výroba, atd.

Oděv je samozhášivý a splňuje požadavky

evropské normy EN533, index 1/0, omezená

ochrana proti ohni a teplu.

134 Kč bez DPH

3M Česko, sol. s r.o.

Vyskočilova 1, 140 00 Praha 4

261 380 111

oop.cz@mmm.com

www.3M.com/cz/oop

3M

4540

ano

ano

ano

ano

polypropylen

Bezúdržbový jednorázový ochranný oděv

Bílá

M, L, XL, XXL

Údržba, opravy, stříkání barev, farmaceutická

výroba, aplikace pryskyřic, zpracování kovů...

Pletené manžety, dvoucestný zip s krycí klo-

pou, pohodlné elastické části v pase a na kot-

nících, prodyšný zadní díl pro lepší cirkulaci

vzduchu.

146,40 Kč bez DPH

3M Česko, sol. s r.o.

Vyskočilova 1, 140 00 Praha 4

261 380 111

oop.cz@mmm.com

www.3M.com/cz/oop
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3M

4560

ano

ano

ano

ano

ano

ano

polypropylen/tenká vrstva PE laminátu

Bezúdržbový jednorázový ochranný oděv

Bílá

M, L, XL, XXL

Manipulace s azbestem, práškové nástřiky,

postřik pesticidy, lékařská/záchranná služba...

Laminovaný mikropórovitý materiál s vynikají-

cí prodyšností a pevností, pletené manžety

pro zvýšení pohodlí, obousměrný zip s krycí

klopou, páskou zakryté švy pro lepší ochranu.

186 Kč bez DPH

3M Česko, sol. s r.o.

Vyskočilova 1, 140 00 Praha 4

261 380 111

oop.cz@mmm.com

www.3M.com/cz/oop

CANIS SAFETY, a.s.

ORION 1146, 1147, 1150

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

kepr 60 % bavlna 40 % polyester 280g/m2

Praní na 60 °C

šedo-oranžové, hňedo-černé, modro-černé

48 – 64

ne

Ve všech oblastech průmyslu

Kryté zapínání, rukávy do manžety, víceúčelo-

vé kapsy a poutka, reflexní doplňky.

Blůza 329,- Kalhoty 299,– Zahradníky 369,-

CANIS SAFETY, a.s.

U Tesly 1825, 735 41 Petřvald

+420 599 529 622

petrvald.velkoobchod@canis.cz

www.canis.cz

CANIS SAFETY, a.s.

MOFOS 1010

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ano

ne

ne

kepr s nehořlavou úpravou 100 % bavlna

420g/m2

pouze chemické čištění

šedo-oranžové

46 – 64

ne

Svařování

Blůza pro svářeče, kryté zapínání, zdvojené

lokty, náprsní kapsa Kalhoty pro svářeče,

zdvojená kolena, volný pas se zapínáním na

knoflíky, šle, kryty přes obuv, EN 340

Blůza 349,– Kalhoty 349,–

CANIS SAFETY, a.s.

U Tesly 1825, 735 41 Petřvald

+420 599 529 622

petrvald.velkoobchod@canis.cz

www.canis.cz

CANIS SAFETY, a.s.

ENERGETIK 9043

ne

ne

ne

ne

ne

ne

EN531/A B1 C1

ne

ne

EN1149-5

kepr 75% bavlna 24% polyester 1% antista-

tický materiál 220g/m2

Praní na 60 °C

modro-oranžové

48 – 64

ne

Petrochemický průmysl

Souprava antistatická s trvalou nehořlavu

úpravou PROBAN, blůza s krytým zapínáním

a oranžovým sedlem. Kalhoty do pasu,

reflexní doplňky

Souprava 1789 Kč

CANIS SAFETY, a.s.

U Tesly 1825, 735 41 Petřvald

+420 599 529 622

petrvald.velkoobchod@canis.cz

www.canis.cz
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VÝROBCE

Model

Ochrana proti kapalným chemikáliím dle EN 13034

Ochrana proti kapalným chemikáliím dle EN 14605

Ochrana proti kapalným, plynným chemikáliím, aero-

solům, pevným částicím dle EN 943-1, EN 943-2

Ochrana proti polétavým pevným částicím

dle EN ISO 13982-1

Ochrana proti biologickým činitelům dle EN 14126

Ochrana proti radioaktivním částicím

dle EN 1073-1, EN 1073-2

Ochrana proti teplu: třída odolnosti A, B, C, D, E,

dle EN 531 a EN 470-1

Ochrana proti kapkám kovu dle EN 470-1

Použitelné jako hasičské oděvy dle EN 469, EN 1486

Antistatické vlastnosti dle EN 1149

Základní použitý materiál

Způsob údržby

Barvy

Velikosti

Časové nebo jiné omezení spojené s užíváním

Oblasti použití

Možnost ekologické likvidace

Další vlastnosti

Cena:

Adresa výrobce nebo prodejce:

Telefon

E-mail

www

DELTA PLUS ČESKÁ REPUBLIKA, s.r.o.

VESTE316000

ano TYP 6

ne

ne

ne

ne

ne

EN531 - A.B1.C1.X.X.

ne

ne

ano 

Ripstop plátno 55% Modacrylic,

STACIFLAM®FR 45% bavlna 295 g/m2

Prát maximálně na 75 °C (maximálně 50

praní). Žehlit do 200 °C.

Modrá

36/38 až 60/62

Maximálně 50 praní.

Splňuje normu EN533-3/50X75°C.

2 250 Kč

DELTA PLUS ČESKÁ REPUBLIKA, s.r.o.

Vršovická 416/9, 101 00 Praha 10

267 227 241

info@delta-plus.cz

www.delta-plus.cz

DELTA PLUS ČESKÁ REPUBLIKA, s.r.o.

PANTAL316000

ano TYP 6

ne

ne

ne

ne

ne

EN531 - A.B1.C1.X.X. 

ne

ne

ano 

Ripstop plátno 55 % Modacrylic,

STACIFLAM®FR 45 % bavlna 295 g/m2

Prát maximálně na 75 °C (maximálně 50

praní). Žehlit do 200 °C.

Modrá

36/38 až 60/62

Maximálně 50 praní.

Splňuje normu EN533-3/50X75°C.

1 918,20 Kč

DELTA PLUS ČESKÁ REPUBLIKA, s.r.o.

Vršovická 416/9, 101 00 Praha 10

267 227 241

info@delta-plus.cz

www.delta-plus.cz

DELTA PLUS ČESKÁ REPUBLIKA, s.r.o.

TONVE

ano TYP 6

ne

ne

ne

ne

ne

EN531 - A.B1.C1.X.X. 

ne

ne

ano 

Ripstop plátno 55 % Modacrylic,

STACIFLAM®FR 45% bavlna 295 g/m2

Prát maximálně na 75 °C (maximálně 50

praní). Žehlit do 200 °C.

Modrá/zelená

S až XXXXL

Maximálně 50 praní.

Splňuje normu EN533-3/50X75°C.

2 413,80 Kč

DELTA PLUS ČESKÁ REPUBLIKA, s.r.o.

Vršovická 416/9, 101 00 Praha 10

267 227 241

info@delta-plus.cz

www.delta-plus.cz
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DELTA PLUS ČESKÁ REPUBLIKA, s.r.o.

TONPA

ano TYP 6

ne

ne

ne

ne

ne

EN531 - A.B1.C1.X.X. 

ne

ne

ano 

Ripstop plátno 55 % Modacrylic,

STACIFLAM®FR 45% bavlna 295 g/m2

Prát maximálně na 75 °C (maximálně 50

praní). Žehlit do 200 °C.

Modrá/zelená

S až XXXXL

Maximálně 50 praní.

Splňuje normu EN533-3/50X75°C.

2 143,20 Kč

DELTA PLUS ČESKÁ REPUBLIKA, s.r.o.

Vršovická 416/9, 101 00 Praha 10

267 227 241

info@delta-plus.cz

www.delta-plus.cz

DEVA F-M. s.r.o.

TAVIČ

ne

ne

ne

ne

ne

ne

EN 531 A B1 C1 D3 E2, EN 470-1

ano

ne

ne

50% viskóza, 30% vlna,

20 % polyamid – 350 g/m2

3 barvy-modrá, červená, zelená

5 výškových skupin + kombinace hrudník /

pas, atypické a kombinované velikosti na přání

není omezeno

slévárenství, svařování

komfortní nošení, permanentní ochrana

DEVA F-M. s.r.o.

Collo-louky 2140, 738 01 Frýdek-Místek

+420 558 448 338

deva@deva-fm.cz

www.deva-fm.cz

DEVA F-M. s.r.o.

RAFINÉR

ne

ne

ne

ne

ne

ne

EN 531 A B1C1

ne

ne

EN 1149-5

NOMEX Comfort 220 g/m2

3x modrá, 2x červená, 1x zelená, černá,

2 x šedá 

5 výškových skupin + kombinace hrudník /

pas, atypické a kombinované velikosti na přání

není omezeno

energetika, plynárenství, rafinérie ...

komfortní nošení, permanentní ochrana, mož-

nost vzorování modelů, barevné kombinace,

střihy dle zákazníka

DEVA F-M. s.r.o.

Collo-louky 2140, 738 01 Frýdek-Místek

+420 558 448 338

deva@deva-fm.cz

www.deva-fm.cz

DEVA F-M. s.r.o.

ENERGETIK

ne

ne

ne

ne

ne

ne

EN 531 A B2 C1, EN 343, EN 14058

ne

ne

EN 1149-5

NOMEX Comfort 220 g/m2, GORE-TEX Flame-

liner – 175 g/m2, vložka fleece – 280 g/m2

3x modrá, 2x červená, 1x zelená, černá,

2x šedá 

5 výškových skupin + kombinace hrudník /

pas, atypické a kombinované velikosti na přání

není omezeno

energetika, plynárenství, rafinérie ...

komfortní nošení, permanentní ochrana, mož-

nost vzorování modelů, barevné kombinace,

střihy dle zákazníka

DEVA F-M. s.r.o.

Collo-louky 2140, 738 01 Frýdek-Místek

+420 558 448 338

deva@deva-fm.cz

www.deva-fm.cz
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VÝROBCE

Model

Ochrana proti kapalným chemikáliím dle EN 13034

Ochrana proti kapalným chemikáliím dle EN 14605

Ochrana proti kapalným, plynným chemikáliím, aero-

solům, pevným částicím dle EN 943-1, EN 943-2

Ochrana proti polétavým pevným částicím

dle EN ISO 13982-1

Ochrana proti biologickým činitelům dle EN 14126

Ochrana proti radioaktivním částicím

dle EN 1073-1, EN 1073-2

Ochrana proti teplu: třída odolnosti A, B, C, D, E,

dle EN 531 a EN 470-1

Ochrana proti kapkám kovu dle EN 470-1

Použitelné jako hasičské oděvy dle EN 469, EN 1486

Antistatické vlastnosti dle EN 1149

Základní použitý materiál

Způsob údržby

Barvy

Velikosti

Časové nebo jiné omezení spojené s užíváním

Oblasti použití

Možnost ekologické likvidace

Další vlastnosti

Cena:

Adresa výrobce nebo prodejce:

Telefon

E-mail

www

DuPont

Tyvek® Dual

ano

ne

ne

ano

ne

ano

ne

ne

ne

ano

Tyvek® HDPE + vysoce prodyšný ACT

bez údržby

bílá

S – XXXL

jednorázový

lakování, laminace, broušení, čištění, údržba

recyklace – plast (nekontaminovaný)

odolná přední část a vysoce prodyšná zadní

část oděvu, vhodný pro horké provozy

dle distributora

DuPont Luxembourg

kontakt in ČR: DuPont CZ

Pekařská 7, 170 00 Praha 7

724 158 967

jaroslav.burger@dupont.com

www.dpp-europe.com

DuPont 

Tyvek® Classic Plus s ponožkami

ano

ano, typ 4

ne

ano

ano

ano

ne

ne

ne

ano

Tyvek® HDPE

bez údržby

bílá, zelená

S – XXXL

jednorázový

průmyslové čištění, likvidace azbestu, ptačí

chřipka, manipulace s odpady

recyklace - plast (nekontaminovaný)

integrované ponožky + dvojitá nohavice, přele-

pené švy a samolepící klopa, palcová poutka

dle distributora

DuPont Luxembourg

kontakt in ČR: DuPont CZ

Pekařská 7, 170 00 Praha 7

724 158 967

jaroslav.burger@dupont.com

www.dpp-europe.com

DuPont

Tychem® C2

ano

ano

ne

ano

ano

ano

ne

ne

ne

ano

Tyvek® + ochranný polymer

dekontaminace vodní sprchou

žlutá

S – XXXL

opakované použití

chemický průmysl, přeprava nebezp. látek,

likvidace havárií

recyklace - plast (nekontaminovaný)

dvojitý zip, dvojité rukávy

dle distributora

DuPont Luxembourg

kontakt in ČR: DuPont CZ

Pekařská 7, 170 00 Praha 7

724 158 967

jaroslav.burger@dupont.com

www.dpp-europe.com
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Fristads

PS 25 - 242

65 % polyester, 35 % bavlna, 300g/m2, stre-

čový

Praní na 85 °C, běžná údržba dle přiloženého návodu

černá, khaki

C 44– C62, C 146 – C156, D96 – D120

Montéri, klempíři, pokrývači

Odepínací nohavice, od kolen ke spodnímu

lemu nohavic Cordura, možnost vkládat náko-

lenky, odepinaci přídavné kapsy

2485,– Kč vč. DPH

Kwintet

U Průhonu 21

170 00 Praha 7

+420 777 644 311

martin.kosik@kwintet.com

www.kwintet.de

Fristads

FLAM 498

EN 470-1 a EN 531 A, B1, C1

75 % bavlna, 25 % polyester, ošetřeno

Probanem

Doporučeno chemicky ošetřovat

tmavěmodrá/červená

S – XXL

Elektrikáři, svářeči, průmysl

Testováno proti elektrickému oblouku

3585,– Kč vč. DPH

Kwintet

U Průhonu 21

170 00 Praha 7

+420 777 644 311

martin.kosik@kwintet.com

www.kwintet.de

Fristads

GXB 487

2 vrstvy GORE-TEX laminát, vrchní látka 100 %

polyester

Praní na 60 °C, běžná údržba dle přiloženého návodu

černá, šedá

XS – XXL

Celoroční použití v extrémních přírodních pod-

mínkách

EN 343, odepinaci kapuce,ramena, lokty

a záda zesíleny ripstopem

8470,– Kč vč. DPH

Kwintet

U Průhonu 21

170 00 Praha 7

+420 777 644 311

martin.kosik@kwintet.com

www.kwintet.de

HELLY HANSEN

ASTRUP LANGARMHEMD 75009

100% Polypropylen - 140 g

černá 990

XS - XXXXL

Spodní prádlo HellyHansen-(HH) slouží jako 1.

zákl.vrstva třívrst. systému ochr. oděvu. Kolekce

Super je zvlášť elastická a lehká, vhodná zejmé-

na pro namáhavé práce při střídavých teplotách.

Super-stretch, raglánové rukávy bez ramenních švů – lepší pohy-

blivost, šedý kontrastní šev, prodloužená zádová část, certifikace

OKO-Tex Standard 100, třída 2. K této sérii HH patří i kalhoty Hel-

lum 75411, polokošile Demstrup se zipem a tričko Fjelsted

25,- Euro + DPH

Helly Hansen Pro GmbH

Gustav-Heinemann-Ring 212

81739 München, Deutschland

+49 (0)89 67349621

workwear.ec@hellyhansen.no

www.hellyhansenpro.com
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VÝROBCE

Model

Ochrana proti kapalným chemikáliím dle EN 13034

Ochrana proti kapalným chemikáliím dle EN 14605

Ochrana proti kapalným, plynným chemikáliím, aero-

solům, pevným částicím dle EN 943-1, EN 943-2

Ochrana proti polétavým pevným částicím

dle EN ISO 13982-1

Ochrana proti biologickým činitelům dle EN 14126

Ochrana proti radioaktivním částicím

dle EN 1073-1, EN 1073-2

Ochrana proti teplu: třída odolnosti A, B, C, D, E,

dle EN 531 a EN 470-1

Ochrana proti kapkám kovu dle EN 470-1

Použitelné jako hasičské oděvy dle EN 469, EN 1486

Antistatické vlastnosti dle EN 1149

Základní použitý materiál

Způsob údržby

Barvy

Velikosti

Časové nebo jiné omezení spojené s užíváním

Oblasti použití

Možnost ekologické likvidace

Další vlastnosti

Cena:

Adresa výrobce nebo prodejce:

Telefon

E-mail

www

HELLY HANSEN

HALIFAX JACKE 72003

100 % Polyester – Crafter Fleece TM – 320 g

černá 990, tmavě červená 190, tmavě zelená

490, námořní modrá 590

S - XXXL

Vlís ‚Crafter Fleece TM je funkční, trvanlivá tkanina. Výbor-
ně izoluje a odvádí přebytečně teplo a vlhkost, rychle
schne. Bundy z tohoto materiálu slouží jako druhá – tepel-
ně izolační vrstva - třívrstvého systému.

Certifikace podle EN 342, náprsní kapsa se

zipem, 2 přední kasy se zipem, poutko pro

identifikační kartu, elastický pásek na manže-

tách a lemu

49,– Euro + DPH

Helly Hansen Pro GmbH, Gustav-Heinemann-

Ring 212, 81739 München, Deutschland

+49 (0)89 67349621

workwear.ec@hellyhansen.no

www.hellyhansenpro.com

HELLY HANSEN

EINBECK JACKE 71311

PU-potažený Helly Tech HighTenacity, 100 % Nylon – 210 g,

100 % nylonová podšívka: 120 g tělo – 80 g rukávy

černá 990, 991 černá/tmavě červená, 995

černá/kobaltově modrá, 999 černá/tmavě šedá

XS - XXXL

Oděvy HH mají speciální membránu, která umožňuje odvět-
rání potu a zároveň brání průniku vlhkosti zvenku. Serie Ein-
beck byla vyvinuta spec. pro vlhké a chladné počasí, chrání
proti extrémnímu počasí a je 3. vrstvou třívrstvého sytému.

Materiál odolný proti vodě/prodyšný-EN 342,
ochrana proti chladu-EN 342, odním. kapuce,
zipy-ochrana proti větru, větrání pod pažemi, 2
přední + vnitřní kapsy, prodlouž. záda, sámky
z reflekt.mat., altern. jako parka (71312).

92,– Euro + DPH

Helly Hansen Pro GmbH, Gustav-Heinemann-

Ring 212, 81739 München, Deutschland

+49 (0)89 67349621

workwear.ec@hellyhansen.no

www.hellyhansenpro.com

Mascot International A/S

Como – dvoubarevná pracovní blůza

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

65 % polyester, 35 % bavlna, 310 g/m2 twill

praní i chemicke čištění

111 modrá navy/modrá royal, 21 červená /modrá navy, 31 lah-
vová zelená/modrá navy, 51 khaki/modrá navy, 61 bíla/modrá
navy, 881 světle šedá/modrá navy, 1101 modrá royal/ modrá
navy, 8889 antracitová/černá, 9888 černá/antracitová, 88802
antracitová/červená

C42-C72

ne

Průmysl, doprava a služby.

Široká možnost kombinace s mnoha výrobky

serií MASCOT. Jednobar.model i v 100% bavlně.

Mascot International A/S

Julsoevej 100, DK-8600 Silkeborg

obch.z. Martin Koptík, mob.: 605 880 894

info@mascot.dk

www.mascot.dk

OCHRANNÉ
ODĚVY
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Mascot International A/S

Milano – dvoubarevné pracovní kalhoty s laclem

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

65 % polyester, 35 % bavlna, 310 g/m2 twill

praní i chemicke čištění

111 modrá navy/modrá royal, 21 červená/ modrá navy, 31 lah-
vová zelená/modrá navy, 51 khaki/modrá navy, 61 bíla/modrá
navy, 881 světle šedá/modrá navy, 1101 modrá royal/ modrá
navy, 8889 antracitová/černá, 9888 černá/antracitová, 88802
antracitová/červená

C42-C72, délka vnitřního švu 82 cm

(standardní) a 90 cm (prodloužená)

ne

Průmysl, doprava a služby.

Široká možnost kombinace s mnoha výrobky

serií MASCOT. Jednobar.model i v 100% bavlně.

Mascot International A/S

Julsoevej 100, DK-8600 Silkeborg

obch.z. Martin Koptík, mob.: 605 880 894

info@mascot.dk

www.mascot.dk

Mascot International A/S

Torino – dvoubarevné pracovní kalhoty

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

65 % polyester, 35 % bavlna, 310 g/m2 twill

praní i chemicke čištění

111 modrá navy/modrá royal, 21 červená/ modrá navy, 31 lah-
vová zelená/modrá navy, 51 khaki/modrá navy, 61 bíla/modrá
navy, 881 světle šedá/modrá navy, 1101 modrá royal/ modrá
navy, 8889 antracitová/černá, 9888 černá/antracitová, 88802
antracitová/červená

C42-C72, délka vnitřního švu 82 cm

(standardní) a 90 cm (prodloužená)

ne

Průmysl, doprava a služby.

Široká možnost kombinace s mnoha výrobky

serií MASCOT. Jednobar.model i v 100% bavlně.

Mascot International A/S

Julsoevej 100, DK-8600 Silkeborg

obch.z. Martin Koptík, mob.: 605 880 894

info@mascot.dk

www.mascot.dk

Snickers Workwear

Bunda nehořlavá Antiflame

EN 531 A, B1, C1

bavlna s probanem 75 % + 25 % polyester

365g/m2

praní na 85°C

tmavě modrá,sv.modrá

XS – XXL

svářeči, řemeslníci,brusiči

ano

Bunda v délce k bokům s postranními pásky má velké

boční kapsy, dvě náprsní kapsy s ochrannými chlopněmi

a vnějšími oddíly na levé straně. Včetně trvanlivého zipu

po celé délce.Našité sedlo pro mimořádnou trvanlivost.

Clinitex CZ s.r.o.

Zengrova 660/33, 703 00 Ostrava-Vitkovice

+420 725 725 777

leona.kucharova@clinitex.cz

www.profi-odevy.cz

Snickers Workwear

Kalhoty nehořlavé

EN 531 A, B1, C2

bavlna s probanem 75 % + 25 % polyester

365g/m2

praní na 85 °C

tmavě modrá

44 – 62, zkrácené i prodloužené

svářeči, řemeslníci,brusiči

ano

Mají dvě prostorné pouzdrové kapsy, které je možné vložit

do pevných kapes pod nimi – aby nepřekážely, když je ne-

používáte. Dále kolenní kapsy a poutko se suchými zipy

k připevnění pouzdra na nástroje či držáků na kladivo.

Clinitex CZ s.r.o.

Zengrova 660/33, 703 00 Ostrava-Vitkovice

+420 725 725 777

leona.kucharova@clinitex.cz

www.profi-odevy.cz
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VÝROBCE

Model

Ochrana proti kapalným chemikáliím dle EN 13034

Ochrana proti kapalným chemikáliím dle EN 14605

Ochrana proti kapalným, plynným chemikáliím, aero-

solům, pevným částicím dle EN 943-1, EN 943-2

Ochrana proti polétavým pevným částicím

dle EN ISO 13982-1

Ochrana proti biologickým činitelům dle EN 14126

Ochrana proti radioaktivním částicím

dle EN 1073-1, EN 1073-2

Ochrana proti teplu: třída odolnosti A, B, C, D, E,

dle EN 531 a EN 470-1

Ochrana proti kapkám kovu dle EN 470-1

Použitelné jako hasičské oděvy dle EN 469, EN 1486

Antistatické vlastnosti dle EN 1149
Základní použitý materiál

Způsob údržby

Barvy

Velikosti

Časové nebo jiné omezení spojené s užíváním

Oblasti použití

Možnost ekologické likvidace

Další vlastnosti

Cena:

Adresa výrobce nebo prodejce:

Telefon

E-mail

www

Snickers Workwear

Laclové kalhoty nehořlavé

EN 531 A, B1, C3

bavlna s probanem 75 % + 25 % polyes-
ter 365g/m2

praní na 85 °C

tmavě modrá, sv. modrá

44 – 62, zkrácené i prodloužené

svářeči, řemeslníci, brusiči

ano

Má široké ramenní popruhy, které drží na místě;

náprsní kapsy, řadu praktických přihrádek a kolen-

ní kapsy plněné shora – další ergonomický komfort.

Clinitex CZ s.r.o., Zengrova 660/33

703 00 Ostrava-Vitkovice

+420 725 725 777

leona.kucharova@clinitex.cz

www.profi-odevy.cz

TAKOS

108517 – Plášť pro slévače, délka 1300 mm, stojatý
límec s kalikovou podšívkou, kimonové rukávy, dva vět-
rací otvory v podpaží, suchý zip, materiál
KF1/Z kevlar/sklo 390g/m2

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ČSN EN 531:  ohraničené šíření plamene (kódové ohraničení
A)  konvektivní žár (kódové označení B, 5 stupeň)  sálavé
teplo (kódové označení C, 4 stupeň)  postřik tekutým hliní-
kem (kódové označení D, 3 stupeň)  postřik roztaveným žele-
zem (kódové označení E, 3 stupeň)

ano

ne

ne
paraamidová/skelná tkanina s vakuově pokove-
nou venkovní odrazovou vrstvou
Metalizované oděvy nesmí být čištěny v automatických pračkách
ani chemicky čištěny. Silně znečištěné partie mohou být očištěny
měkkým hadříkem nebo houbou za pomoci běžných čistících pro-
středků v teplé vodě rozpuštěných (saponátů). Poté musí být
opláchnuty čistou vodou a dokonale vysušeny.

M, L, XL, XXL
Pro zjištění správného typu ochranného oděvu je nutno např.
rozhodnout, zda použít celistvý oděv – kompletní ochrana
těla, či zda dostačuje dílčí ochrana částí těla. Zejména je
nutno zjistit, zda hrozí nebezpečí postřiku taveninou nebo zda
je přítomno pouze konvektivní či sálavé teplo.

slévárny, ocelárny, válcovny, vysoké pece, kovár-

ny, žíhárny, mořírny, žárové zinkovny, svařovny

lehké, vzdušné a výborně se přizpůsobí uživateli,

bezpečnostní rychlootevírání

TAKOS s.r.o.

Heydukova 7, Praha 8

+420 284 826 624,64

info@takos.cz

www.takos.cz

TAKOS

107 511 – Plášť pro slévače – zapínání na pérovou pře-
zku, délka 1300 mm, větrání v zadní části, stojatý límec
s bavlněnou podšívkou, kimonové rukávy, dva větrací
otvory v podpaží, přezkové zapínání, materiál RF1/Y
rayon 540g/m2

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ČSN EN 531:  ohraničené šíření plamene (kódové ohraničení
A)  konvektivní žár (kódové označení B, 5 stupeň)  sálavé
teplo (kódové označení C, 4 stupeň)  postřik tekutým hliní-
kem (kódové označení D, 3 stupeň)  postřik roztaveným žele-
zem (kódové označení E, 3 stupeň)

ano

ne

ne
paraamidová/skelná tkanina s vakuově pokove-
nou venkovní odrazovou vrstvou
Metalizované oděvy nesmí být čištěny v automatických pračkách
ani chemicky čištěny. Silně znečištěné partie mohou být očištěny
měkkým hadříkem nebo houbou za pomoci běžných čistících pro-
středků v teplé vodě rozpuštěných (saponátů). Poté musí být
opláchnuty čistou vodou a dokonale vysušeny.

M, L, XL, XXL
Pro zjištění správného typu ochranného oděvu je nutno např.
rozhodnout, zda použít celistvý oděv – kompletní ochrana
těla, či zda dostačuje dílčí ochrana částí těla. Zejména je
nutno zjistit, zda hrozí nebezpečí postřiku taveninou nebo zda
je přítomno pouze konvektivní či sálavé teplo.

slévárny, ocelárny, válcovny, vysoké pece, kovár-

ny, žíhárny, mořírny, žárové zinkovny, svařovny

lehké, vzdušné a výborně se přizpůsobí uživateli,

bezpečnostní rychlootevírání

TAKOS s.r.o.

Heydukova 7, Praha 8

+420 284 826 624,64

info@takos.cz

www.takos.cz

OCHRANNÉ
ODĚVY
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TAKOS

200 111 – Zástěra s rukávy a otevřenými zády, délka
přední strany 1100 mm, záda 160 mm, šířka 1000 mm,
kimonové rukávy, zapínání pomocí druků, nastavitelný
mosazný řetízek.

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ČSN EN 531:  ohraničené šíření plamene (kódové ohraničení
A)  konvektivní žár (kódové označení B, 5 stupeň)  sálavé
teplo (kódové označení C, 4 stupeň)  postřik tekutým hliní-
kem (kódové označení D, 3 stupeň)  postřik roztaveným žele-
zem (kódové označení E, 3 stupeň)

ano

ne

ne
paraamidová/skelná tkanina s vakuově pokove-
nou venkovní odrazovou vrstvou
Metalizované oděvy nesmí být čištěny v automatických pračkách
ani chemicky čištěny. Silně znečištěné partie mohou být očištěny
měkkým hadříkem nebo houbou za pomoci běžných čistících pro-
středků v teplé vodě rozpuštěných (saponátů). Poté musí být
opláchnuty čistou vodou a dokonale vysušeny.

M, L, XL, XXL
Pro zjištění správného typu ochranného oděvu je nutno např.
rozhodnout, zda použít celistvý oděv – kompletní ochrana
těla, či zda dostačuje dílčí ochrana částí těla. Zejména je
nutno zjistit, zda hrozí nebezpečí postřiku taveninou nebo zda
je přítomno pouze konvektivní či sálavé teplo.

slévárny, ocelárny, válcovny, vysoké pece, kovár-

ny, žíhárny, mořírny, žárové zinkovny, svařovny

lehké, vzdušné a výborně se přizpůsobí uživateli,

bezpečnostní rychlootevírání

TAKOS s.r.o.

Heydukova 7, Praha 8

+420 284 826 624,64

info@takos.cz

www.takos.cz

AXENTO GmbH, SRN

uvex sil-Wear Typ 5/6

typ: 9807

model: 98744

ano

ne

ne

ano

ne

ano

ne

ne

ne

ano
polypropylenový vlís/polyethylenová fólie

jednorázový

bílá/limetová

M – XXXL

práce v lakovnách, prašných prostředích,

výroba a zpracování skelných vláken, potra-

vinářství, všeobecná údržba, atd.

159,–

Uvex-Safety CZ, Na Jamách 394

516 01 Rychnov nad Kněžnou

+494 531 331, +494 533 395

info@uvex.cz

www.uvex-safety.cz

AXENTO GmbH, SRN

uvex sil-Wear Typ 3

typ: 9800

model: 98740

ano

ano

ne

ano

ne

ano

ne

ne

ne

ano
polypropylenový vlís/polypropylenová fólie

jednorázový

stříbrná

S – XXXL

chemický, automobilový průmysl, sanace,

lékařství, a další

patentovaný model; kompatibilní s ochr.

maskou a brýlemi

1016,–

Uvex-Safety CZ, Na Jamách 394

516 01 Rychnov nad Kněžnou

+494 531 331, +494 533 395

info@uvex.cz

www.uvex-safety.cz

AXENTO GmbH, SRN

uvex sil-Wear Typ 3B

typ: 9808

model: 98741

ano

ano

ne

ano

ano

ano

ne

ne

ne

ano
polypropylenový vlís/polypropylenová fólie
s aktivní vrstvou AgPure

jednorázový

stříbrná

S – XXXL

styk s biologic.nebezpeč.látkami, lékařství,

chemický, stavební, farmaceutický průmysl,

a další

patentovaný model; kompatibilní s ochr.

maskou a brýlemi

1468,-

Uvex-Safety CZ, Na Jamách 394

516 01 Rychnov nad Kněžnou

+494 531 331, +494 533 395

info@uvex.cz

www.uvex-safety.cz
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