ODZIEŻ MULTI-OCHRONNA

MEGACHRON TEC
Kolekcja odzieży Megachron Tec 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
■

Bluza o nowoczesnym i ergonomicznym kroju.

■

Wydłużony tył bluzy dla lepszej ochrony lędźwi.

■

Zapinana na zamek przykryty plisą zapinaną na kryte napy.

■

Wyposażona w szereg praktycznych kieszeni przykrytych patkami:
dwie kieszenie boczne oraz dwie kieszenie na wysokości klatki
piersiowej zapinane na metalowe zamki.

■

Posiada specjalne uchwyty umożliwiające zamontowanie aparatu
ucieczkowego.

■

W dole bluzy wszyto gumę do regulacji obwodu.

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

Informacje techniczne: bluza
Kolory
Rozmiary
Kod zamówienia

75 % bawełna, 24% poliester, 1% włókno węglowe
(wykończenie trudnopalne), 280 g/m 2
niebieski, pomarańczowy, granatowy
S, M, L, XL, XXL, XXXL
P-O-MEGACH-TEC-B-NIEGRA-XXXX
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Spodnie do pasa
■

Spodnie wyposażone są w zamek błyskawiczny oraz szereg
praktycznych kieszeni: dwie kieszenie przednie wszyte w linie szwu
bocznego, kieszeń znajdującą się z tyłu spodni oraz kieszenie
mieszkowe na obu nogawkach.

■

Wszystkie kieszenie przykryte są patkami zapinanymi na kryte
metalowe napy.

■

W części tylnej paska wszyto gumę dopasowującą obwód pasa do
sylwetki.

■

Posiadają specjalny uchwyt umożliwiający zamontowanie aparatu
ucieczkowego.

■

Cięcia i zaszewki kolanowe zwiększają swobodę ruchu.

■

Posiadają możliwość wydłużenia nogawki o 8 cm.

Spodnie ogrodniczki
■

Posiadają szereg praktycznych kieszeni: kieszeń na
przodzie zapinana na zamek kryty patką, dwie
kieszenie przednie wszyte w linie szwu bocznego,
dwie kieszenie mieszkowe umieszczone na
nogawkach na wysokości ud oraz kieszeń na tylnej
nogawce.

■

Wszystkie kieszenie przykryte są patkami
zapinanymi na kryte metalowe napy.

■

W części tylnej paska wszyto gumę dopasowującą
obwód pasa do sylwetki.

■

Na prawym przodzie na piersi oraz na lewym tyle
nad gumą umieszczone są zaczepy na zestaw
ewakuacyjny.

■

Cięcia i zaszewki kolanowe zwiększają swobodę
ruchu.

■

Posiadają możliwość wydłużenia nogawki o 8 cm.

Informacje techniczne: spodnie do pasa, spodnie ogrodniczki
Kolory
Rozmiary
Kod zamówienia

75 % bawełna, 24% poliester, 1% włókno węglowe
(wykończenie trudnopalne), 280 g/m 2
niebieski, pomarańczowy, granatowy
S, M, L, XL, XXL, XXXL
P-O-MEGACH-TEC-ST-NIEGRA-XXXX – spodnie do pasa
P-O-MEGACH-TEC-SO-NIEGRA-XXXX – spodnie ogrodniczki
* proszę wstawić rozmiar w miejscu XXXX
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