PŘEHLED TRHU – OCHRANNÉ ODĚVY

OCHRANNÉ
VAROVNÉ
ODĚVY

Produktové číslo výrobku

VÝROBCE: NITRAS
NIGHTHAWK P / 7144

Výrobek patří k řadě:
Řada zahrnuje tyto výrobky:
Na trhu od:
Splňuje tyto normy:
Ochranná třída:
Barvy:
Vnější materiál:
Mezivrstva:
Podšívka, materiál:
Počet kapes:

NITRAS
HAWKEYE / 7171

TRIO export-import, a.s.
6235 TIM ECO

NIGHTHAWK
Kvalitní varovná bunda pro piloty, součást
varovných oděvů
2016
EN ISO 20471, EN343

HAWKEYE
Bunda pro piloty, ze softschellu – varovný
oděv
2015
EN ISO 20471

OOP
Ochranná vesta s vysokou viditelností

3
neonově oranžová-modrá, neonově žlutámodrá
Oxford-Polyester
Polyester
Polyester

Polyester

2016
EN ISO 20471:2013, EN ISO 13688:2014,
89/686/EHS, 89/686/EEC
3 (M-XXXXL), 2 (XS, S)
II.
neonově oranžová/černá (Art.7170), neonově oranžovo červená
žlutá/černá
Polyester
100 % polyester, suchý zip

2x náprsní kapsa, 2x postranní, kapsa
na rukávu, napoleonská, vnitřní, kapsa
na tablet a na smartphone venku i uvnitř

Náprsní, dvě postranní, vnitřní – celkem 4
kapsy

Možnost sušit v elektr. sušičce

ne

ne

Druh čištění:

Prát při max. 30 °C, nebělit chlorem, nežehlit,
nečistit chemicky. Reflexní materiál určen pro
max. 5 pracích cyklů
XS – XXXXL

Prát při max. 40 °C, nebělit chlorem, nežehlit, praní 40 °C, 25 cyklů
nečistit chemicky. Reflexní materiál určen pro
max. 30 pracích cyklů
XS – XXXXXL
XL

Další ochrana proti – vzplanutí
– elektr. oblouku
– chemikáliím
– postříkání roztaveným kovem
Odolnost proti nízkým teplotán do °C:

Velikosti:
Další vlastnosti dle deklarace výrobce:

Doplněna kapucí, má dvoucestný zip, alterna- Dvouvrstvá bariéra proti větru (pod zipem
tivně zimní odepínací kapuce, dokola varovné uvnitř), suchý zip a guma na lemu rukávů,
pruhy
okolo reflexní pásek z materiálu 3M
Scotchlite-Reflex

zajišťuje dobrou viditelnost, vizuální signalizace, třída II.

Oblasti použití:

Průmysl a obchod, stavebnictví, řemeslné
práce, práce venku

Průmysl a obchod, stavebnictví, řemeslné
práce, práce venku

stavebnictví, autodoplňky

Adresa prodejce:

NITRAS SAFETY PRODUCTS
Heinrich-Hertz-Str. 11, 50181 Bedburg
+49-2272-90600
info@nitras.de
www.nitras.de
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TRIO export-import, a.s.
Tř. T. Bati 393, 763 02 Zlín
577 102 620
info@trio.cz
www.trio.cz

Telefon
E-mail
Internet

38

