PŘEHLED TRHU – OCHRANNÉ ODĚVY

TRIO export-import, a.s.
6110 TIM

TRIO HAVEL s.r.o.
Bunda REGIMENTAL 4v1 (art. 5625-15)

OOP
Ochranná vesta s vysokou viditelností
2016
EN ISO 20471:2013, EN ISO 13688:2014,
89/686/EHS, 89/686/EEC
II.
oranžovo červená
100 % polyester, plastový zip

HI-VIS Green Color
Montérková bunda, pasové kalhoty, mikina,
zimní nepromokavá – bunda a kalhoty.
2015
EN ISO 20471 tř. 3, EN 343 3:3

TRIO HAVEL s.r.o.
Bunda Green Hi-Vis (art. 5421-10), kalhoty
pasové Green Hi-Vis (art. 5402-12)
HI-VIS Green Color
Montérková bunda, pasové kalhoty, mikina,
zimní nepromokavá – bunda a kalhoty.
2015
EN ISO 20471 tř. 2

TRIO HAVEL s.r.o.
Bunda Mistral Duo (art. 5421-08), kalhoty
pasové Mistral Duo (art. 5402-09)
HI-VIS Color
Montérkové bundy, pasové kalhoty, laclové
kalhoty a kombinézy.
2014
EN ISO 20471 třída 2

Kategorie II
Výstražná žlutá/tmavě zelená

Kategorie II
Výstražná žlutá/tmavě zelená

Kategorie II
Výstražná žlutá/tmavě modrá

3x laminovaný 100% PES Clipper-Tex
55 % Ba/45 % PES, 240 g/m²
55 % Ba/45 % PES 240 g/m²
zateplení PES 180 g/m²
Vnitřní bunda z rubu i líce z PES, mezivrstva
z dutého vlákna
Vnější bunda – 7 vnějších kapes, 2 vnitřní
Bunda – 2 multifunkční kapsy, pasové kalhoty Bunda - 3 kapsy, pasové kalhoty - 6 kapes
kapsy, vnitřní bunda – 2 vnější kapsy, 1 vnitřní – 6 kapes
kapsa
Ochrana proti pronikání vody úrovně 3,
paropropustnost úrovně 3

ano
praní 40 °C, 25 cyklů

Možno prát v pračce do 40 °C

L, XL

S – 4XL

zajišťuje dobrou viditelnost, vizuální signaliza- Bunda se skládá z vnější a vnitřní bundy, vnitřce, třída II.
ní bunda má odepínatelné rukávy. Možno
nosit jako zateplenou nepromokavou Hi-Viz
bundu, nepromokavou Hi-Viz bundu, zateplenou Hi-Viz bundu a zateplenou Hi-Viz vestu.
Gramáž 160–320 g/m².
stavebnictví, autodoplňky
Silniční a stavební práce i při použití stavebních strojů. Instalace dopravního značení
a veškeré činnosti v okolí dopr. komunikací.
TRIO export-import, a.s.
TRIO HAVEL s.r.o.
Tř. T. Bati 393, 763 02 Zlín
Mánesovo náměstí 616, 415 01 Teplice
577 102 620
+420 417 835 048-051
info@trio.cz
info@trio-havel.cz
www.trio.cz
www.trio-havel.cz

ano

Možno sušit pouze studeným vzduchem

Možno prát v pračce do 60 °C

Možno prát v pračce do 60 °C i chemicky čistit. Dané vlastnosti si zachová do 50 pracích
cyklů.
44 – 62

44 – 62
Kalhoty: zapínání na knoflík a zip, s širokými
poutky na pásek. Mnoho praktických kapes,
zesílená skládaná kolena. Bunda: košilový
límec, zapínání na zip krytý légou s druky,
praktické náprsní kapsy, nastavitelné manžety
na suchý zip. Gramáž 160–320 g/m².
Silniční a stavební práce i při použití stavebních strojů. Instalace dopravního značení
a veškeré činnosti v okolí dopr. komunikací.
TRIO HAVEL s.r.o.
Mánesovo náměstí 616, 415 01 Teplice
+420 417 835 048-051
info@trio-havel.cz
www.trio-havel.cz

Materiál ze směsi bavlna/polyester zaručuje
vysokou viditelnost a zároveň mimořádný
komfort nošení. K dispozici ve dvou barevných
provedeních (žluto/modré či oranžovo/modré)
a dvou gramážích (240 a 350 g/m².)
Při všech činnostech vyžadující zvýšenou viditelnost uživatele. Silnice, pohyb osob
po komunikacích za snížené viditelnosti.
TRIO HAVEL s.r.o.
Mánesovo náměstí 616, 415 01 Teplice
+420 417 835 048-051
info@trio-havel.cz
www.trio-havel.cz
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