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MULTI® Econ

Ochrona i bezpieczeñstwo w pracy
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MULTI® Econ Bia³y

MULTI® Econ Niebieski

Kombinezony Econ
Kat. I
Kombinzezon Econ zapewnia ochronê przed brudem podczas
wykonywania czynności i dodatkowo nadaje siê do stosowania
jako kombinezon dla osób wizytuj¹cych zak³ady pracy. Materia³
doskonale przepuszcza powietrze i gwarantuje wysoki komfort
noszenia. Kombinezony ECON mo¿na bez problemu praæ w
temperaturze do 30 stopni C.

Econ Bia³y
2

Linia kombinezonów Econ dostêpna jest w dwóch kolorach
– bia³ym i niebieskim. Kombinezony w kolorze niebieskim
doskonale nadaj¹ siê do wykonywanych prac, przy których
istnieje prawdopodobieñstwo szybszego zabrudzenia odzie¿y
(np. konserwacja i naprawa maszyn). Kolor niebieski doskonale
maskuje zabrudzenia. U¿ytkownik przez d³u¿szy czas wygl¹da
czysto, inaczej ani¿eli mia³oby to miejsce w przypadku zastosowania kombinezonu bia³ego.
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Niebieski kolor kombinezonów Econ u³atwia te¿ procedurê ich
wydawania szczególnie w zak³adach, gdzie u¿ywa siê tak¿e
bia³ej odzie¿y przeciwchemicznej kategorii III (np. kombinezonów typu 5 i 6).
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W oparciu o charakter pracy mo¿na w prosty sposób dobraæ
kolor kombinezonu. W obszarach, w których istnieje wymóg
stosowania odzie¿y przeciwchemicznej, widoczne bêd¹ zatem
tylko bia³e kombinezony.

Materia³:

Econ Niebieski

W³óknina propylenowa

Masa podstawowa:
2

50 g/m2
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Kolor:

CE:

Bia³y, niebieski

Kat. I
4

Zastosowanie:
Prace brudne, prace ogrodowe, naprawa samochodów,
wstêpne prace w lakiernictwie, wizytowanie zak³adów pracy, kombinezony dla gości, prace budowlane, wykonywanie
pow³ok przemys³owych, przegl¹dy maszyn i urz¹dzeñ,
ochrona przed py³em nieszkodliwym dla zdrowia, ochrona
odzie¿y roboczej i codziennej, hobby.
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Wykonanie:
1 Ści¹gacze gumowe na rêkawach, nogawkach i kapturze
2 Ergononiczny, trzyczêściowy kaptur
3 Gumka w talii zapewniaj¹ca optymalne dopasowanie
kombinezonu do cia³a
4 Os³ona zamka b³yskawicznego przed³u¿ona do podbródka
5 Zewnêtrzne szwy overlock (w kolorze ﬁoletowym)
6 Obszerny krój z klinem wzmacniaj¹cym w kroku
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