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Kolekcja FIRESTAT PLUS posiada zdolność rozpraszania ładunku elektrostatycznego 
w celu zapobiegania wyładowaniom zapalającym. Ubrania zapewniają ochronę przed 
krótkotrwałym kontaktem z płomieniem oraz oddziaływaniem ciepła konwekcyjnego. 
Szczególnie polecane są pracownikom wykonującym prace w przestrzeniach 
zagrożonych pożarem czy wybuchem. 

Bluza
n    Bluza zapinana jest na zamek przykryty plisą zapinaną na kryte napy.
n    Wyposażona w dwie kieszenie na przodzie przykryte patkami zapinanymi na kryte 

napy, kieszeń na krótkofalówkę zapinaną na rzep i kontrastujący karczek.
n    Miejsca narażone na rozdarcia zostały dodatkowo wzmocnione ryglami.

Spodnie do pasa
n    Wyposażone są w szereg praktycznych kieszeni:

n   dwie otwarte kieszenie boczne,
n   kieszenie w kontrastowym kolorze przykryte patkami zapinanymi na napy na 

obu nogawkach,
n    kieszenie na kolanach przykryte patkami umożliwiające instalację nakolanników,
n    kieszeń znajdującą się z tyłu spodni przykrytą patką zapinaną na kryte napy.

n    W pasie wszyto gumę w tunelu, co wpływa na lepsze dopasowanie spodni.

n    Specjalne uchwyty umożliwiają zamocowanie aparatu ucieczkowego.

n    Miejsca narażone na rozdarcia zostały dodatkowo wzmocnione ryglami.

Produkt spełnia wymagania zasadnicze dla środków ochrony indywidualnej zawarte 
w  Rozporządzeniu  (UE)  2016/425 oraz w normach zharmonizowanych:       
EN ISO 13688, EN ISO 11612, EN ISO 14116 i EN 1149-5.

Informacje techniczne: bluza
Materiał 75% bawełna, 24% poliester, 1% włókno 

węglowe wykończenie trudnopalne, 
245g/m2

Kolory szary, granatowy, niebieski, czerwony
Rozmiary S, M, L, XL, XXL, XXXL
Kod zamówienia P-O-FIRES-B-SZAR-XXXX*   szary

P-O-FIRES-B-GRA-XXXX*     granatowy
P-O-FIRES-B-NIEB-XXXX*    niebieski
P-O-FIRES-B-CZER-XXXX*   czerwony
*proszę wstawić rozmiar w miejscu XXXX

Informacje techniczne: spodnie do pasa
Materiał 75% bawełna, 24% poliester, 1% włókno 

węglowe wykończenie trudnopalne, 
245g/m2

Kolory szary, granatowy, niebieski, czerwony
Rozmiary S, M, L, XL, XXL, XXXL
Kod zamówienia P-O-FIRES-ST-SZAR-XXXX*   szary

P-O-FIRES-ST-GRA-XXXX*     granatowy
P-O-FIRES-ST-NIEB-XXXX*    niebieski
P-O-FIRES-ST-CZER-XXXX*   czerwony
*proszę wstawić rozmiar w miejscu XXXX

FIRESTAT PLUS

EN ISO 11612

A1 + A2 B1 C1 F1

EN ISO 14116

Materiał zgodny z EN ISO 14116
Wskaźnik ograniczonego 

rozprzestrzeniania się płomienia 3

EN 1149-5
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Kolekcja FIRESTAT PLUS posiada zdolność rozpraszania ładunku elektrostatycznego 
w celu zapobiegania wyładowaniom zapalającym. Ubrania zapewniają ochronę przed 
krótkotrwałym kontaktem z płomieniem oraz oddziaływaniem ciepła konwekcyjnego. 
Szczególnie polecane są pracownikom wykonującym prace w przestrzeniach 
zagrożonych pożarem czy wybuchem. 

Spodnie ogrodniczki
n    Wyposażone są w szereg praktycznych kieszeni:

n   kieszeń na karczku przykrytą patką zapinaną na kryte napy,
n   dwie otwarte kieszenie boczne,
n   kieszenie w kontrastowym kolorze przykryte patkami zapinanymi na napy na 

obu nogawkach,
n   kieszenie na kolanach przykryte patkami umożliwiające instalację nakolanników,
n   kieszeń znajdującą się z tyłu spodni przykrytą patką zapinaną na kryte napy.

n    W pasie wszyto gumę w tunelu, co wpływa na lepsze dopasowanie spodni.

n    Konstrukcja szelek zapinanych na funkcjonalne klamry zapewnia stabilność 
spodni.

n    Specjalne uchwyty umożliwiają zamocowanie aparatu ucieczkowego.

n    Miejsca narażone na rozdarcia zostały dodatkowo wzmocnione ryglami.

Produkt spełnia wymagania zasadnicze dla środków ochrony indywidualnej zawarte 
w  Rozporządzeniu  (UE)  2016/425 oraz w normach zharmonizowanych:       
EN ISO 13688, EN ISO 11612, EN ISO 14116 i EN 1149-5.

Informacje techniczne: spodnie ogrodniczki
Materiał 75% bawełna, 24% poliester, 1% włókno 

węglowe wykończenie trudnopalne, 
245g/m2

Kolory szary, granatowy, niebieski, czerwony
Rozmiary S, M, L, XL, XXL, XXXL
Kod zamówienia P-O-FIRES-SO-SZAR-XXXX*   szary

P-O-FIRES-SO-GRA-XXXX*     granatowy
P-O-FIRES-SO-NIEB-XXXX*    niebieski
P-O-FIRES-SO-CZER-XXXX*   czerwony
*proszę wstawić rozmiar w miejscu XXXX

FIRESTAT PLUS

EN ISO 11612

A1 + A2 B1 C1 F1

EN ISO 14116

Materiał zgodny z EN ISO 14116
Wskaźnik ograniczonego 

rozprzestrzeniania się płomienia 3

EN 1149-5


