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DROGOWIEC HI-VIS
Ubranie przeznaczone jest do zapewnienia widoczności użytkownikowi 
w sytuacjach zagrożenia, w każdych warunkach oświetlenia dziennego 
i w ciemności oraz przy oświetleniu światłami pojazdów.

Bluza ochronna o intensywnej widzialności
n    Bluza z kołnierzem zapinana na metalowe springi.
n    Wyposażona w dwie otwarte boczne kieszenie oraz jedną kieszeń 

umieszczoną z lewej strony na wysokości klatki piersiowej, przykrytą 
patką zapinaną na springi.

n    Umieszczone na dole bluzy paski zapinane na metalowe springi, 
umożliwiają regulację obwodu. 

n    Profilowana budowa rękawów zapinanych na springi oraz specjalna 
konstrukcja ubrania zapewnia wygodę pracy i dopasowanie bluzy   
w trakcie użytkowania.

n    Taśmy odblaskowe zostały naszyte w jednej linii na bluzie i rękawie 
- na wysokości klatki piersiowej oraz w dole bluzy poniżej dolnej 
kieszeni. 

n    Na życzenie klienta kolekcja może być uszyta również w innej 
wersji  kolorystycznej: całej żółtej lub całej pomarańczowej oraz                  
w rozmiarach specjalnych XS, MX, XLS.

n    Kolekcja spełnia wymagania zasadnicze dla środków ochrony 
indywidualnej zawarte w Rozporządzeniu (UE) 2016/425 oraz 
normach zharmonizowanych: EN ISO 13688 i EN ISO 20471/A1.
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Informacje techniczne: bluza HI-VIS
Materiał 50% poliester, 50% bawełna, 250g/m2

Kolory żółto-granatowy; pomarańczowo-granatowy
Rozmiary S, M, L, XL, XXL, XXXL
Kod zamówienia P-I- DROG-B-YELLOWMIX-XXXX*

P-I- DROG-B-ORANGEMIX-XXXX* 
*proszę wstawić rozmiar w miejscu XXXX

Informacje techniczne: ubranie: bluza+spodnie do pasa/
                                    ogrodniczki - na zamówienie
Materiał 50% poliester, 50% bawełna, 250g/m2

Kolory żółto-granatowy; pomarańczowo-granatowy
Rozmiary S, M, L, XL, XXL, XXXL, XS, MX, XLS
Kod zamówienia P-I- DROG-U-YELLOWMIX-XXXX*

P-I- DROG-U-ORANGEMIX-XXXX* 
*proszę wstawić rozmiar w miejscu XXXX
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DROGOWIEC HI-VIS
Ubranie przeznaczone jest do zapewnienia widoczności użytkownikowi 
w sytuacjach zagrożenia, w każdych warunkach oświetlenia dziennego 
i w ciemności oraz przy oświetleniu światłami pojazdów.

Spodnie do pasa o intensywnej widzialności
n    Spodnie wyposażone są w szereg praktycznych kieszeni:

n   dwie otwarte boczne kieszenie, 
n   kieszeń umieszczoną z tyłu spodni po prawej stronie, przykrytą 

patką zapinaną na metalowe springi,
n   na lewej nogawce pojemną kieszeń, przykrytą patką zapinaną na 

metalowe springi.
n    Szlufki na pasek i guma z boku umożliwia dopasowanie spodni do 

sylwetki użytkownika.
n    Zaszewki na kolanach sprawiają, że spodnie dostosowują się do 

ruchów pracownika.
n    Taśmy odblaskowe zostały naszyte z przodu i z tyłu spodni - dwa 

pasy w dolnej części nogawki, jeden pas nad kolanem.
n    Na życzenie klienta kolekcja może być uszyta również w innej 

wersji  kolorystycznej: całej żółtej lub całej pomarańczowej oraz                 
w rozmiarach specjalnych XS, MX, XLS.

n    Kolekcja spełnia wymagania zasadnicze dla środków ochrony 
indywidualnej zawarte w Rozporządzeniu (UE) 2016/425 oraz 
normach zharmonizowanych: EN ISO 13688 i EN ISO 20471/A1.
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Informacje techniczne: spodnie do pasa HI-VIS
Materiał 50% poliester, 50% bawełna, 250g/m2

Kolory żółto-granatowy; pomarańczowo-granatowy
Rozmiary S, M, L, XL, XXL, XXXL
Kod zamówienia P-I- DROG-ST-YELLOWMIX-XXXX*

P-I- DROG-ST-ORANGEMIX-XXXX* 
*proszę wstawić rozmiar w miejscu XXXX

Informacje techniczne: ubranie: bluza+spodnie do pasa
                                    - na zamówienie
Materiał 50% poliester, 50% bawełna, 250g/m2

Kolory żółto-granatowy; pomarańczowo-granatowy
Rozmiary S, M, L, XL, XXL, XXXL, XS, MX, XLS
Kod zamówienia P-I- DROG-U-YELLOWMIX-XXXX*

P-I- DROG-U-ORANGEMIX-XXXX* 
*proszę wstawić rozmiar w miejscu XXXX



ODZIEŻ OCHRONNA HI-VIS

RE
V 

13
10

WWW.ROBOD.PL

DROGOWIEC HI-VIS
Ubranie przeznaczone jest do zapewnienia widoczności użytkownikowi 
w sytuacjach zagrożenia, w każdych warunkach oświetlenia dziennego 
i w ciemności oraz przy oświetleniu światłami pojazdów.

Spodnie ogrodniczki o intensywnej widzialności
n    Spodnie wyposażone są w szereg praktycznych kieszeni:

n   kieszeń umieszczoną na karczku, zamykaną na plastikowy 
zamek, przykrytą patką.

n   dwie otwarte boczne kieszenie, 
n   kieszeń umieszczoną z tyłu spodni po prawej stronie, przykrytą  

patką zapinaną na metalowe springi,
n   na lewej nogawce pojemną kieszeń przykrytą patką zapinaną      

na metalowe springi.
n    Z tyłu w pasku umieszczona jest gumka do ściągania i regulacji 

obwodu talii. 
n    Zaszewki na kolanach sprawiają, że spodnie dostosowują się         

do ruchów pracownika.
n    Taśmy odblaskowe zostały naszyte z przodu i z tyłu spodni - dwa 

pasy w dolnej części nogawki, jeden pas nad kolanem.
n    Na życzenie klienta kolekcja może być uszyta również w innej 

wersji  kolorystycznej: całej żółtej lub całej pomarańczowej oraz                 
w rozmiarach specjalnych XS, MX, XLS.

n    Kolekcja spełnia wymagania zasadnicze dla środków ochrony 
indywidualnej zawarte w Rozporządzeniu (UE) 2016/425 oraz 
normach zharmonizowanych: EN ISO 13688 i EN ISO 20471/A1.
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Informacje techniczne: spodnie ogrodniczki
Materiał 50% poliester, 50% bawełna, 250g/m2

Kolory żółto-granatowy; pomarańczowo-granatowy
Rozmiary S, M, L, XL, XXL, XXXL
Kod zamówienia P-I- DROG-SO-YELLOWMIX-XXXX*

P-I- DROG-SO-ORANGEMIX-XXXX* 
*proszę wstawić rozmiar w miejscu XXXX

Informacje techniczne: ubranie: bluza+spodnie ogrodniczki
                                    - na zamówienie
Materiał 50% poliester, 50% bawełna, 250g/m2

Kolory żółto-granatowy; pomarańczowo-granatowy
Rozmiary S, M, L, XL, XXL, XXXL, XS, MX, XLS
Kod zamówienia P-I- DROG-U-YELLOWMIX-XXXX*

P-I- DROG-U-ORANGEMIX-XXXX* 
*proszę wstawić rozmiar w miejscu XXXX


