
• EN 14325:2004 

• EN ISO 13982-1:2004+A1:2010 

 

 

 

 

 
Název výrobku:  Ochranný oblek BEZ KRYCÍ PÁSKY 
Kat. označení:  COV001 
Balení:   Balení 1 ks 
Dodavatel:   ALFI Corp., s.r.o., Provozní 5492/3, 722 00 
Ostrava-Třebovice 
 
 
Charakteristika výrobku: 

Jednorázová mikroporézní kombinéza, v bílé barvě podléhající CAT III, typu 5/6. 

Ochranný oblek s kapucí spadá do kategorie III a odpovídá standardu ochranného oděvu proti 

prachovým částicím a určitým postřikům kapalnými chemikáliemi. 

Ultralehký jednorázový ochranný oblek ve dvou velikostech S, M, L, XL, XXL, XXXL, XXXL 

poskytuje spolehlivou ochranu a prvotřídní pohodlí při nošení. Oblek je antistatický. 

Kombinéza se zapíná na zip. Lepší přilnavost k tělu zajišťuje provedení s gumičkou na lemech kapuce, 

rukou a nohou. 

Overal používejte jako svrchní oděv na běžný pracovní oděv. Nepoužívejte v prostředí s vysokou 

teplotou, nebezpečím požáru, při práci s otevřeným ohněm apod. 

 

Certifikace:  

• EN 13034:2005+A1:2009    

• EN 1149-5:2018 

• EN ISO 13688:2013 

 

Počet možných použití: 1 

Složení výrobku:  netkaná mikroporézní textilie 100 % Polypropylene 

 

Rozměry:                                                    výška                           hrudník 

                                                     S         162-170cm                       84-92 

                                                    M        170-176cm                       92-100 

                                                     L         176-182cm                       100-108 

                                                    XL        182-188cm                       108-116 

                                                   XXL      194-200cm                        124-132 

                                                   XXXL     194-200cm                       142-132 

                                                   XXXXL   207-215cm                       144-152 

 

 

 
ALFI Corp., s.r.o. 

Provozní 5492/3 

Ostrava-Třebovice 

722 00 

+ 420 602 671 141 

info@4toilet.cz 

www.4toilet.cz 
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