GARMENTS SPECIAL - ČERVA
COEN bunda

Antistatická bunda s nehořlavou úpravou, 100% bavlna,
360 g/m2, velikosti 48-62
Antistatic jacket with ﬁre retardant treatment, 100% cotton,
360 g/m2, size 48-62
Určení: chemický průmysl, hutní průmysl
Application: chemical industry, metallurgy
kód/code

0301010640xxx*

barva/colour

tm. modrá/navy
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COEN kalhoty s laclem

Antistatické kalhoty s laclem s nehořlavou úpravou, 100%
bavlna, 360 g/m2, velikosti 48-62
Antistatic bibpants with ﬁre retardant treatment, 100% cotton,
360 g/m2, size 48-62
Určení: chemický průmysl, hutní průmysl
Application: chemical industry, metallurgy
kód/code

0302007340xxx*

barva/colour

tm. modrá/navy

COEN kalhoty

Antistatické kalhoty do pasu s nehořlavou úpravou, 100%
bavlna, 360 g/m2, velikosti 48-62
Antistatic trousers with ﬁre retardant treatment, 100% cotton,
360 g/m2, size 48-62
Určení: chemický průmysl, hutní průmysl
Application: chemical industry, metallurgy
kód/code

0302007240xxx*

barva/colour

tm. modrá/navy

* see explanation on page 391
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ODĚVY SPECIÁLNÍ - ČERVA
TUGELA bunda
reﬂexní doplňky
reﬂective accessories

Zateplená bunda s nehořlavou úpravou, reﬂexní pruhy, 100%
bavlna, 340 g/m2, velikosti S-XXXL
ermoinsulated jacket with ﬁre retardant treatment, reﬂective
stripes, 100% cotton, 340 g/m2, sizes S-XXXL
Určení: hutní průmysl
Application: metallurgy
kód/code

0301010740xxx*

barva/colour

sv. modrá/royal

reﬂexní doplňky
reﬂective accessories

TUGELA kalhoty s laclem

Zateplené kalhoty s laclem s nehořlavou úpravou, reﬂexní pruhy,
100% bavlna, 340 g/m2, velikosti S-XXXL
ermoinsulated bibpants with ﬁre retardant treatment, reﬂective stripes, 100% cotton, 340 g/m2, sizes S-XXXL
Určení: hutní průmysl
Application: metallurgy
kód/code

0302007440xxx*

barva/colour

sv. modrá/royal
* vysvětlivky na straně 391
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GARMENTS SPECIAL - ČERVA
PLUTO set

ochrana proti proniknutí pilin
good isolation against sawdust

Zcela nový set s protipořezovými kalhotami pohodlného střihu
v zeleném provedení s výstražným oranžovým značením. V
dolní části jsou opatřeny protiklíšťatovou úpravou. Blůza má
prodloužený zadní díl pro ochranu ledvin, na levém rukávu
kapsičku pro sterilní obvazový balíček první pomoci a na levé
straně diagonálně umístěnou kapsu na zip. Velikosti 46-68
A completely new outﬁt with saw cut proof trousers is comfortably cut in green with orange warning markings. e trousers
have been treated against ticks in the lower section. e jacket
has an extended rear section to protect the kidney area, pocket
on the left sleeve for a ﬁrst aid kit with sterile bandages and a
diagonally situated zipped pocket on the left hand side. Sizes
46-68
Určení: lesnictví
Application: forestry
kód/code

0312003110xxx*

barva/colour

zelená-oranžová/green-orange

pružný pas
elasticated waist
kompatibilní s PELTOR PEL,
str. 342
compatilble with PELTOR PEL,
page 342

PLUTO kalhoty s laclem

Protipořezové kalhoty s laclem pohodlného střihu v zeleném
provedení s výstražným oranžovým značením. V dolní části jsou
opatřeny protiklíšťatovou úpravou. Velikosti 46-68
Saw cut proof bibpants is comfortably cut in green with orange
warning markings. e trousers have been treated against ticks
in the lower section. Sizes 46-68

Určení: lesnictví
Application: forestry
kód/code

0302012810xxx*

barva/colour

zelená-oranžová / green-orange

* see explanation on page 391
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ODĚVY SPECIÁLNÍ - ČERVA
STING

ESD ochranný plášť Sting se stojáčkem, kryté zapínaní,
materiál: 39% polyester / 59% bavlna / 2% uhlíkové vlákno,
velikosti XS-XXXL
ESD protective Lab Coat Sting, white colour, hidden closing,
material: 39% polyester / 59% cotton / 2% carbon ﬁber, sizes
XS - XXXL
Určení: ochrana proti elektrostatickému výboji
Application: protection against electrostatic discharge
kód/code

0311002780xxx*

barva/colour

bílá/white

uhlíkové vlákno
carbon ﬁbre

EDGE

ESD ochranné triko s krátkým rukávem s antistatickými
vlastnostmi, 96% bavlna, 4% uhlíkové vlákno, velikosti S -XXL
ESD T-Shirt Edge, antistatic equipment, 96% cotton, 4% carbon
ﬁbre, sizes S - XXL

Určení: ochrana proti elektrostatickému výboji
Application: protection against electrostatic discharge
kód/code

0304002850xxx*

barva/colour

modrá-bílá / royal-white
* vysvětlivky na straně 391
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