PŘEHLED TRHU – OCHRANNÉ ODĚVY

TRIO export - import, a.s.
5061 WORKGUARD 3000
EN ISO 13982-1; EN 14605; EN 1149-1

UVEX ARBEITSSCHUTZ GMBH
uvex 3B classic/model 9881
EN 14605, EN 13982-1, EN 1149-5,
EN 1073-2, EN 14126

UVEX ARBEITSSCHUTZ GMBH
uvex 4B/model 9878
EN 14605, EN 13982-1, EN 1149-5,
EN 14126, EN 32781, EN 13034

UVEX ARBEITSSCHUTZ GMBH
uvex 5/6 FR/model 8930
EN 13982-1, EN 13034, EN 1149-5,
EN 14116 - Index 1/0/0

M, L, XL, XXL
bílá
100% polypropylen, antistatická úprava

S, M, L, XL, XXL, XXXL
zelená
netkaná textilie/neprodyšná PP fólie

S, M, L, XL, XXL, XXXL
bílá/oranžová
netkaná textilie/mikroporézní PE fólie

S, M, L, XL, XXL, XXXL
modrá
netkaná textilie/mikrovlákno/netkaná textilie
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jednorázové použití

ropný, petrochemický, chemický a farmaceutický průmysl, sanace podlah a demontáž,
práce s barvami a laky, likvidace nebezpečných látek, zemědělství

automobilový průmysl, práce s barvami/laky,
zemědělství/zahradnictví, ošetřování zvířat,
farmaceutický průmysl, elektronický průmysl,
demontáže a práce s azbestem

ropný a petrochemický průmysl, distribuce
paliva, dodavatelé energií, truhlářské a kovodělné práce, broušení a leštění, výroba
cementu, práce s chemickou drtí a prachem,
práce s azbestem
švy spojené ultrazvukem (pro maximální bez- šešité a dodatečně přelepené švy pro vyšší
ochrana v případě náhodného a krátkého
pečnost); optimální střih; poutko na prostřed- bezpečnost; optimální střih; poutko na prostyku s malými plameny, kde nehrozí vysoká
níček ruky proti vyhrnutí rukávu; ochrana proti středníček ruky proti vyhrnutí rukávu; ochrana tepelná rizika; UV ochrana UPF 25; sešité
původcům infekcí
proti původcům infekcí
a přelepené švy pro max. ochranu;
antistatický
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