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TECHNICKÝ LIST 

SOFTSHELLOVÁ BUNDA SIGNAL 
 

 

Pracovní oděv 

 

Objednávkové číslo: H5912 (žlutá) 
    H5913 (oranžová) 
 

 

Materiál:  100% polyester                        
mechanical stretch,
 280 g/ m2 

 

Podšívka:   100% polyester mesh   
  

Velikost:   S – XXXXL 
 

 

Designová pánská softshellová bunda s reflexními pruhy (2 na trupu, 2 na pažích, 2 
přes ramena), s TPU membránou, voděodolnost 5000 mm, prodyšnost 5000 
g/m2/24h.  
4 kapsy na zip, kapsička na zip na rukávu, odnímatelná kapuce se stahováním pomocí 
stoperů, zapínání na zip krytý légou, stahování spodního lemu pomocí stoperů. 
 

Tento osobní ochranný prostředek je ve shodě s vybranými požadavky následující 
harmonizované normy: 
 

ČSN EN ISO 13688:2014 (EN ISO 13688:2013) : Ochranné oděvy - Obecné požadavky. 
ČSN EN ISO 20471:2013/A1:2017/Opr.1:2015 (EN ISO 20471:2013/A1:2016): Oděvy s 
vysokou viditelností – Zkušební metody a požadavky. 
 
Certifikace byla provedena notifikovanou osobou č. 1023 (ITC Zlín) dne 23. 1. 2019, 

číslo certifikátu 19 0038 T/NB. 
 

Počet kusů v kartonu: 20 ks 
Hmotnost kartonu:  20,6 kg 
Rozměr kartonu:  0,129 m3 

Dílčí balení:   1 ks 
 

Životnost závisí na míře používání a rychlosti opotřebení v daných podmínkách. Nevhodnými skladovacími 
podmínkami, nesprávným udržováním a ošetřováním se životnost zkracuje. Záruční doba je 24 měsíců. V 
žádném případě nelze zaměňovat záruční dobu s životností výrobku. Při intenzivním užívání může být 
životnost kratší než poskytovaná záruka. Výrobek neobsahuje žádné látky v koncentracích, které jsou 
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známé nebo podezřelé pro nepříznivý účinek na hygienu nebo zdraví uživatele. U citlivých osob však není 
vyloučeno podráždění pokožky, v takovém případě oděv dále nepoužívejte. Vyhněte se ohni a zdrojům 
intenzivního tepla. K těmto oděvům není určeno žádné příslušenství ani náhradní části. Pokud není oděv 
používán, je doporučeno jej skladovat v suchých a dobře větraných prostorách mimo dosah přímého 
slunečního záření. Přepravujte nejlépe v původním balení, chraňte před vlhkem a extrémními teplotami. 
Po použití ekologicky zlikvidujte. 


