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MEGACHRON BIS
Ubrania kolekcji MEGACHRON BIS posiadają zdolność rozpraszania 
ładunku elektrostatycznego w celu zapobiegania wyładowaniom 
zapalającym. Badanie właściwości elektrostatycznych zostało 
zrealizowane po 50 cyklach prania. Zapewniają ochronę przed 
krótkotrwałym kontaktem z płomieniem oraz oddziaływaniem ciepła 
konwekcyjnego. Badanie rozprzestrzeniania płomienia zostało 
zrealizowane po 50 cyklach konserwacji. Kolekcja wzbogacona została   
o wysokiej jakości dodatki.

Bluza 
n    Bluza zapinana na zamek przykryty plisą zapinaną na kryte napy.
n    Wyposażona w dwie praktyczne i ergonomiczne przednie kieszenie  

przykryte patkami zapinanymi na napy.
n    Szwy zewnętrzne wykonane są z niepalnych nici metaaramidowych.

Spodnie do pasa 
n    Spodnie wyposażone są w zamek błyskawiczny oraz szereg 

praktycznych kieszeni:
n   dwie kieszenie boczne, 
n   kieszeń znajdującą się z tyłu spodni przykrytą patką zapinaną na  

metalowe napy,
n   kieszenie na obu nogawkach przykryte patką zapinaną na 

metalowe napy.
n    Specjalny uchwyt umożliwia zamontowanie aparatu ucieczkowego.
n    Szwy zewnętrzne wykonane są z niepalnych nici metaaramidowych.

Produkty zgodne z odpowiednimi wymaganiami unijnego 
prawodawstwa harmonizacyjnego: z Rozporządzeniem (UE) 2016/425 
oraz spełnia wymagania norm: EN ISO 13688, EN ISO 11612, EN ISO 
14116 i EN 1149-5.

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

trudnopalne, 280g/m2

Kolory pomarańczowy, niebieski
Rozmiary S, M, L, XL, XXL, XXXL
Wersja z dodatkowymi opcjami: taśmy odblaskowe na rękawach i/lub na klatce piersiowej
Kod zamówienia P-I- MEGACH-ST-POM-XXXX*    pomarańczowy

I- MEGACH-ST-NIEB-XXXX*        niebieski
*proszę wstawić rozmiar w miejscu XXXX

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

trudnopalne, 280g/m2

Kolory pomarańczowy, niebieski
Rozmiary S, M, L, XL, XXL, XXXL
Wersja z dodatkowymi opcjami: taśmy odblaskowe na rękawach i/lub na klatce piersiowej
Kod zamówienia P-I-MEGACH-B-POM-XXXX*   pomarańczowy

I-MEGACH-B-NIEB-XXXX*       niebieski
*proszę wstawić rozmiar w miejscu XXXX

EN ISO 11612

A1 + A2 B1

EN ISO 14116

Materiał zgodny z EN ISO 14116
Wskaźnik 3

EN ISO 1149-5
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MEGACHRON BIS
Ubrania kolekcji MEGACHRON BIS posiadają zdolność rozpraszania 
ładunku elektrostatycznego w celu zapobiegania wyładowaniom 
zapalającym. Badanie właściwości elektrostatycznych zostało 
zrealizowane po 50 cyklach prania. Zapewniają ochronę przed 
krótkotrwałym kontaktem z płomieniem oraz oddziaływaniem ciepła 
konwekcyjnego. Badanie rozprzestrzeniania płomienia zostało 
zrealizowane po 50 cyklach konserwacji. Kolekcja wzbogacona została   
o wysokiej jakości dodatki.
 
Spodnie ogrodniczki
n    Spodnie wyposażone są w zamek oraz szereg praktycznych kieszeni:
 n   kieszeń na karczku przykrytą patką zapinaną na kryte napy,
 n   dwie otwarte kieszenie boczne,

n   kieszeń znajdującą się z tyłu spodni przykrytą patką zapinaną na 
metalowe napy,

n   funkcjonalne kieszenie umieszczone na obu nogawkach przykryte 
patkami zapinanymi na napy, 

n    Szwy zewnętrzne wykonane są z niepalnych nici metaaramidowych.

Produkt jest zgodny z odpowiednimi wymaganiami unijnego 
prawodawstwa harmonizacyjnego: z Rozporządzeniem (UE) 2016/425 
oraz spełnia wymagania norm: 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, 280g/m2

Kolory pomarańczowy, niebieski
Rozmiary S, M, L, XL, XXL, XXXL
Wersja z dodatkowymi opcjami: taśmy odblaskowe na rękawach i/lub na klatce piersiowej
Kod zamówienia P-I- MEGACH-SO-POM-XXXX*     pomarańczowy

I- MEGACH-SO-NIEB-XXXX*         niebieski
*proszę wstawić rozmiar w miejscu XXXX

EN ISO 11612

A1 + A2 B1

EN ISO 14116

Materiał zgodny z EN ISO 14116
Wskaźnik 3

EN ISO 1149-5


