
POKYNY A INFORMACE VÝROBCE

SOFTSHELLOVÁ BUNDA
SHARK

Popis: 
so�shellová bunda s TPU membránou,
prodyšná, větru a voděodolná.
Vnitřní mikrofleecová vrstva zajišťuje odvádění potu
na povrch tkaniny mnohem rychleji než standardní podšívky,
posílení z RIPSTOP  tkaniny v oblastech nejvíce náchylných k prodření,®
- náprsní držák na pero,
- 2 podšité boční kapsy s voděodolnými zipy,
- 1 vnitřní kapsa na mobil se zapínáním na zip,
- 1 vnitřní kapsa vhodná na tablet (vel. až 10 palců)
  s bezpečným velcro zapínáním,
vysoce odolný centrální zip s vnitřní větruodolnou klopou,
Ergofit  - střih na rukávech pro maximální pohyblivost,®
prodloužená strečová vložka v rukávech s otvorem pro palec,
oddělitelný držák na ID kartu,
reflexní prvky.

Materiál: 96% polyester, 4% spandex (so�shell - 3-vrstvý laminát),
2               TPU membrána, 350 g/m ,

               vnitřní vrstva 100% polyester - mikrofleece

Použi�: 
Ochranné oděvy série HARDWEAR jsou OOP kategorie I 
(oděvy chránící před minimálními riziky). 
Splňují požadavky Oeko-Tex® Standard 100.

Oděvy jsou vhodné pro odvětví: logis�ka, doprava, skladování, 
stavebnictví, údržba, lehký průmysl, zemědělství apod..
Nejsou vhodné pro ochranu před teplem a požárem, 
chemickým a elektrickým nebezpečím a nízkou viditelnos�

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
Zaměstnavatel musí zvolit vhodné OOP v závislos� na rizicích 
pracoviště.
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Distributor do ČR a SR:        Název výrobku: 

Kód:  38870 (31147),  XS - 4XL (0-7) 0-7 velikost:  

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 i suché zipy.
Nepoužívejte znečištěné, roztrhané nebo jinak poškozené 
oděvy.

Životnost  je závislá na intenzitě a náročnos� činnos�, 

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

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

EU prohlášení o shodě je k dispozici na

stránkách výrobce www.sirsafety.com
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