Specyfikacja

Załącznik nr 1

Rodzaj odzieży:
1

Bluza multiochronna

2

Spodnie multiochronne (do pasa)

3

Spodnie multiochronne (typu ogrodniczki)

4

Bluza multiochronna ocieplana

5

Spodnie multiochronne ocieplane (do pasa)

6

Spodnie multiochronne ocieplane (typu ogrodniczki)

7

Bluza drelichowa

8

Spodnie drelichowe (do pasa)

9

Bluza drelichowa ocieplana

10 Spodnie drelichowe ocieplane (do pasa)
11 Kalesony
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Ubranie multiochronne (3w1) „letnie” + Ubranie multiochronne (3w1) ocieplane
1.
•
•
•

Właściwości:
antyelektrostatyczne
trudnopalne
odporne na chemikalia

2.
•
•
•
•

Spełniające normy:
EN ISO 13688:2013
EN ISO 1149-5:2008
EN ISO 11612:2008 A1 i A2 B1 C2 E1
EN 13034:2005 + A1 Typ 6 i PB {6}

Kategoria III , podlega systemowi kontroli dla produktu końcowego
wg art. 11 A lub 11 B dyrektywy Rady nr 89/686/EWG.
3. Tkanina:
• min. 80% bawełna
• gramatura 250 – 280 g/m2
4. Przeznaczenie : pranie przemysłowe, zachowanie właściwości materiału - minimum 50 prań, w temp. 750C
5. W przypadku odzieży ocieplanej : ubranie napełnione ociepliną o właściwościach niepalnych.
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6. Opis odzieży:
a) Bluza
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ubranie powinno posiadać taśmy odblaskowe koloru żółto- srebrnego
szerokości min. 50 mm zgodne z normą PN-EN ISO 20471:2013.
.
Ubranie
w kolorach zielono czerwonych wykonane zgodnie ze specyfikacją
korporacyjną
Bluza zapinana na guziki.
Rękawy wykończone gumą.
Poniżej patek do zamocowania detektora wszyta gumka do mocowania
urządzenia
Wewnętrzna kieszeń zamykana na rzep.
Dwie kieszenie dolne, kryte patkami zapinane na napy. Szwy podwójne
wzmocnione przy kieszeniach.
Z przodu wyszyte piktogramy informujące o właściwościach:
antyelektrostatycznych, trudnopalnych, ochronnych przed chemikaliami.
Z przodu i z tyłu bluzy wyszyte logo TAMEH
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b) Spodnie do pasa oraz spodnie typu ogrodniczki :
•
•
•
•
•
•

Dwie kieszenie boczne wpuszczone
Spodnie zapinane na guziki.
W pasie z tyłu guma dopasowująca.
Kieszeń miarowa na prawej nogawce.
Zamykana kieszeń na klatce piersiowej (spodnie typu ogrodniczki)
Długie, szerokie, regulowane szelki (spodnie typu ogrodniczki)
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Ubranie drelichowe „letnie” + Ubranie drelichowe ocieplane
1. Właściwości:
• Odzież ochronna – wymagania ogólne. Kategoria I.
2. Spełniające normy:
• EN ISO 13688:2013
• Ubranie powinno posiadać taśmy odblaskowe koloru żółto- srebrnego szerokości min. 50 mm zgodne z normą PN-EN ISO 20471:2013.
3. Tkanina:
• min. 60% bawełna
• gramatura 250 – 280 g/m2
4. Przeznaczenie : pranie przemysłowe, zachowanie właściwości materiału - minimum 50 prań
5. Opis odzieży:
•
•
•
•

Krój, wzornictwo jak w przypadku odzieży muliochronnej.
Ubranie w kolorach zielono czerwonych wykonane zgodnie ze specyfikacją korporacyjną.
Logo firmy naklejane, niepalne.
W przypadku odzieży ocieplanej : ubranie napełnione ociepliną o właściwościach niepalnych.
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1. Właściwości:
• Odzież ochronna – wymagania ogólne. Kategoria I.
2. Spełniające normy:
• EN ISO 13688:2013 Odzież ochronna – wymagania ogólne. Kategoria I.
• Kalesony muszą posiadać deklarację zgodności parametrów ochronnych i użytkowych oraz być oznaczone znakiem CE oraz wszytą
informacją o sposobie konserwacji wg PN-EN ISO 3758:2006.
3. Tkanina:
• 100% bawełna
• Gramatura 170 – 200 g/m2
4. Opis odzieży:
•
•
•

Kalesony długie wykonane z dzianiny bawełnianej.
U góry ściągane taśma gumową, nogawki zakończone ściągaczem, część tylna wszyta w kształcie klinu, pozwalająca zachować swobodę
ruchu.
Dostarczane w różnych rozmiarach i kolorach (popielaty, granatowy)
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