
POKYNY A INFORMACE VÝROBCE

MONTERKOVÉ ODĚVY HARRISON

Popis: 
montérkové oděvy s velmi odolnými přeloženými zdvojenými švy,
zesílení pro� oděru a roztržení na kapsách, loktech 
nebo kolenou (Cordura), 

2materiál: 65% polyester, 35% bavlna, 300g/m

Použi�: 
Ochranné oděvy Harrison jsou OOP kategorie I 
(oděvy chránící před minimálními riziky). Odpovídají
základním požadavkům nařízení EU 2016/425 
(ergonomie, pohodlí, pevnost a zdravotní nezávadnost).
Vyhovují bezpečnostním vlastnostem uvedeným v normě 
EN ISO 13688:2013 o obecných požadavcích 
na ochranné oděvy. 
Kalhoty splňují navíc normu EN 14404 - ochrana pro práci vkleče.

Oděvy jsou vhodné pro stavební a montážní práce, 
údržbu, logis�ku apod..
Nejsou vhodné pro ochranu před teplem a požárem, 
chemickým a elektrickým nebezpečím a nízkou viditelnos�
(zde je nutné použít oděvy, které spadají do kategorie II a III
definované v nařízení EU 2016/425).

Skladování, přeprava, likvidace: 
Oděvy jsou baleny v igelitovém sáčku, 
v tomto obalu je skladujte na suchém a větraném místě 
mimo dosah přímého slunečního záření a zdrojů tepla. 
Výrobce ani dovozce nenesou žádnou zodpovědnost 
za poškození způsobené nevhodným použi�m 
nebo skladováním. 
Oděvy nevhodné k používání se mohou likvidovat 
jako běžné tex�lní odpady, pokud nedošlo ke kontaminaci 
oděvu nebezpečnými látkami. V takovém případě se řiďte 
právními předpisy upravujícími likvidaci zvláštních odpadů.

Upozornění
Materiály, které přicházejí do styku s pokožkou uživatele, 
mohou být u citlivých osob příčinou alergických reakcí. 
V případě podráždění pokožky oděv dále nepoužívejte. 
Zaměstnavatel musí zvolit vhodné OOP v závislos� na rizicích 
pracoviště.

Výrobce: 
SIR SAFETY SYSTEM S.p.A.  
Zona Industriale S.Maria degli Angeli
06081 ASSISI (PG) - ITALY

EU prohlášení o shodě je k dispozici na

stránkách výrobce www.sirsafety.com

PRA-P-OR s.r.o., IČ: 26842017,
Orlovská 343/148, 713 00 Ostrava Heřmanice
www.pra-p-or.cz, objednavky@pra-p-or.cz
+420 596 628 776,  +420 725 890 513

Distributor do ČR a SR:        Název výrobku: 

Kód:  

3201    blůza šedá   (31041)44-62
3201    blůza modrá  (31041B)66-82
3200    blůza khaki   (31041K)66-82
3101    kalhoty do pasu šedé  (31051)44-62
3101    kalhoty do pasu modré  (31051B)64-82
3101 -3102   kalhoty do pasu khaki  (31051K)86 02
3101    kalhoty s náprsenkou šedé  (31058G)14-34
3106    kalhoty s náprsenkou modré  (31058B)46-62
3100    kalhoty do pasu khaki  (31058K)64-82

Značení: 
Na š�tku v oděvu je:    
označení loga výrobce, velikost, název nebo typ oděvu, 
symboly pro praní a údržbu, materiál,   
označení norem, které oděv splňuje, značka         .         

 Návod na údržbu:
Oděv lze prát buďto odděleně anebo se stejně barevnými věcmi, 
dle symbolů na e�ketě. Před praním zapněte zipy, knoflíky 
a suché zipy. Perte naruby.

Je-li oděv poškozen, nezajišťuje již plnohodnotnou ochranu 
a nelze jej používat. 

Životnost  je závislá na intenzitě a náročnos� činnos�, 

při které jsou používány. Nelze proto určit konkrétní 
časový údaj životnos�.

60°

Velikost:  44 -62


