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ANTYSTAT PETROLEUM NEW
Kolekcja ANTYSTAT PETROLEUM posiada zdolność rozpraszania 
ładunku elektrostatycznego w celu zapobiegania wyładowaniom 
zapalającym. Badanie właściwości elektrostatycznych zostało 
zrealizowane po 50 cyklach prania. Ponadto tkaninę charakteryzuje 
wykończenie “wrinkle free” (niemnące) oraz wysoką odporność 
wybarwień. Wszystkie ubrania Antystat Petroleum wyposażone są          
w akcesoria YKK®, gwarantują jednocześnie ochronę i wysoką jakość.

Bluza
n    Bluza zapinana jest na zamek YKK® przykryty plisą zapinaną na 

kryte napy YKK®.
n    Wyposażona jest w praktyczne przednie kieszenie przykryte 

patkami: dwie boczne kieszenie otwarte oraz dwie kieszenie 
umieszczone na wysokości klatki piersiowej.

n    Posiada przedłużony tył i specjalną ergonomiczną konstrukcję 
rękawów.

n    Miejsca narażone na rozdarcia zostały dodatkowo wzmocnione 
ryglami w kontrastowym kolorze.

n    Atrakcyjny wygląd podkreślają przeszycia w kontrastowym kolorze.
n    Na życzenie klienta może zostać wykonana w różnych 

kombinacjach kolorystycznych obejmujących dostępne materiały. 
Dodatkowo może być wyposażona w taśmy odblaskowe 3M.

Produkt jest zgodny z odpowiednimi wymaganiami unijnego 
prawodawstwa harmonizacyjnego: z Rozporządzeniem (UE) 2016/425 
oraz spełnia wymagania norm: EN ISO 13688, EN 1149-5.

Informacje techniczne: bluza
Materiał 65% poliester, 34% bawełna, 1% włókno węglowe, 

245g/m2

Kolory niebieski
Rozmiary S, M, L, XL, XXL, XXXL
Kod zamówienia I-PETRO-B-NEW-NIE-XXXX*  

*proszę wstawić rozmiar w miejscu XXXX

EN 1149-5
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Kolekcja ANTYSTAT PETROLEUM posiada zdolność rozpraszania 
ładunku elektrostatycznego w celu zapobiegania wyładowaniom 
zapalającym. Badanie właściwości elektrostatycznych zostało 
zrealizowane po 50 cyklach prania. Ponadto tkaninę charakteryzuje 
wykończenie “wrinkle free” (niemnące) oraz wysoką odporność 
wybarwień. Wszystkie ubrania Antystat Petroleum wyposażone są          
w akcesoria YKK®, gwarantują jednocześnie ochronę i wysoką jakość.

Spodnie ogrodniczki
n    Wyposażone są w przykryte zamki YKK®oraz szereg praktycznych 

kieszeni:
n   kieszeń na karczku przykryta patką zapinaną na zamek,
n   dwie kieszenie boczne,
n   kieszenie na nogawkach przykryte patkami zapinanymi na kryte 

napy YKK®.
n    W pasie szyto gumę w tunelu, co zapewnia lepsze dopasowanie 

spodni.

n    Specjalna konstrukcja szelek zapewnia stabilność spodni.

n    Funkcjonalne i łatwe w obsłudze szelki zapinane są na klamry.

n    Miejsca narażone na rozdarcia zostały dodatkowo wzmocnione 
ryglami w kontrastowym kolorze.

n    Atrakcyjny wygląd podkreślają przeszycia w kontrastowym kolorze.

n    Na życzenie klienta mogą zostać wykonane w różnych kombinacjach 
kolorystycznych obejmujących dostępne materiały. Dodatkowo 
spodnie mogą być wyposażone w taśmy odblaskowe 3M. 

Produkt jest zgodny z odpowiednimi wymaganiami unijnego 
prawodawstwa harmonizacyjnego: z Rozporządzeniem (UE) 2016/425 
oraz spełnia wymagania norm: EN ISO 13688, EN 1149-5.

Informacje techniczne: spodnie ogrodniczki
Materiał 65% poliester, 34% bawełna, 1% włókno węglowe, 

245g/m2
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