
 

 

TECHNICKÝ LIST 

VISION 01 

 

Pracovný odev 

 

Objednávkové číslo: H9103 (čierna) 

H9106 (sivá) 

H9109 (tarmac) 

H9142 (tarmac – predĺžená) 

H9145 (tarmac – skrátená) 

 

Materiál: keper 60 % bavlna, 40 % polyester 

Gramáž: 260 g/m2 

 

Veľkosť: 46 – 64 

 

Montérková blúza z kvalitného zmesového materiálu. 

Popis: kryté zapínanie, vrecká na zips aj suchý zips, na ľavom rukáve vrecko na zips, uťahovanie v 

páse na patentky, prešívané sedlo, skryté odvetrávanie zadného dielca 

 

Tento osobný ochranný prostriedok je v zhode s požiadavkami nasledujúcej harmonizovanej normy: 

 

ČSN EN ISO 13688:2013 – Ochranné odevy – Všeobecné požiadavky OOP jednoduchej konštrukcie 

proti minimálnym rizikám, ktoré môžu byť včas a bezpečne používateľom rozpoznané. 

 

Samocertifikácia bola vykonaná na základe technickej dokumentácie výrobku a praktických skúšok 

ergonomických vlastností výrobku firmou Voženílek pracovní ochranné pomůcky s.r.o. dňa 22. 1. 

2014. 

 



Kolekcia VISION spĺňa požiadavky na zdravotnú bezchybnosť a je držiteľom certifikácie OEKO-

TEX®Standard 100, číslo certifikátu PG020128167. 

 

Počet kusov v kartóne: 10 ks 

Hmotnosť kartónu: 22 kg 

Rozmer kartónu: 0,077 m3 

Čiastkové balenie: 1 ks 

 

Životnosť závisí od miery používania a rýchlosti opotrebenia v daných podmienkach. Nevhodnými 

skladovacími podmienkami, nesprávnym udržiavaním a ošetrovaním sa životnosť skracuje. Záručná 

lehota je 24 mesiacov. V žiadnom prípade nie je možné zamieňať záručnú lehotu so životnosťou 

výrobku. Pri intenzívnom používaní môže byť životnosť kratšia než poskytovaná záruka. 

Výrobok neobsahuje žiadne látky v koncentráciách, ktoré sú známe alebo podozrivé pre nepriaznivý 

účinok na hygienu alebo zdravie používateľa. U citlivých osôb však nie je vylúčené podráždenie 

pokožky, v takom prípade odev ďalej nepoužívajte. Vyhnite sa ohňu a zdrojom intenzívneho tepla. 

K týmto odevom nie je určené žiadne príslušenstvo ani náhradné časti. Pokiaľ sa odev nepoužíva, je 

odporučené ho skladovať v suchých a dobre vetraných priestoroch mimo dosahu priameho 

slnečného žiarenia. Prepravujte najlepšie v pôvodnom balení, chráňte pred vlhkom a extrémnymi 

teplotami. 

Po použití ekologicky zlikvidujte. 
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