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DOchrana proti omezenému postřiku a prachu

typ 5 a 6

Řada prodyšných kombinéz oblékaných 
přes oděv typu 5 a 6 ze SMMS 
polypropylenového materiálu, které jsou 
vyráběny s lepenými švy pro účinnou 
ochranu proti prachu a kapalinám. 
Uživatelům nabízí nízké náklady a vysoký 
komfort.

Vysoce jakostní MicroMAX mikroporézní 
fólie bez vrstvy řídkého nylonu, použité 
ve standardní řadě MicroMAX®. Vynikají- 
cí komfort a ochrana typu 5 a 6, z níž se 
vyrábí kombinézy oblékané přes oděv 
tohoto typu s možná vůbec nejnižší 
cenou.

Polyetylénová mikroporézní fóliová 
vrstvená tkanina, vyznačující se unikátní 
nylonovou řídkou tkaninou umístěnou 
mezi lepené vrstvy, ze které se vyrábějí ty 
nejpevnější a nejtrvanlivější oděvy typu 5 
a 6, jaké jsou vůbec k dispozici. Jsou v ní 
kombinovány vlastnosti vynikající pevnosti 
a ochrany, komfort a výhodná cena.

Ochrana proti chemickému postřiku a rozstřiku
typ 3 a 4

MicroMAX NS Cool Suit je kombinéza 
pro jednorázové použití typu 5 & 6, která 
nabízí nejlepší ochranu s vysokou mírou 
pohodlí založeném na dobré prodyšnosti.

Oděvy řady MicroMAX NS vyráběné 
s šitými a páskou olepovanými švy, 
nabízející bezpečnou ochranu typu 4 
v podobě výjimečně lehkých 
a pohodlných kombinéz oblékaných přes 
oděv. Použití páskou olepených švů 
znamená, že oděvy MicroMAX TS jsou 
pevnější než obdobné kombinézy 
oblékané přes oděv, které jsou vyráběny 
se svařovanými švy, a přitom se vyznačují 
velmi konkurenceschopnou cenou.

Lehké kombinézy oblékané přes oděv 
proti chemickému rozstřiku pro aplikace 
typu 3 a 4. Vyznačují se vlastnostmi 
účinné bariéry proti širokému spektru 
chemikálií, silnými a bezpečnými páskou 
olepenými švy a unikátní chlopní 
s dvojitým zdrhovadlem pro snadné 
a bezpečné zapnutí předního uzávěru.

Ochrana proti rozstřiku a ochrana proti ohni
EN533 - Index 1

Ochrana proti ohni a teplu
EN531

Na rozdíl od standardních prostředků na 
jedno použití představuje řada Pyrolon® 
XT ochranné kombinézy oblékané přes 
oděv typu 6, které nehoří. Tento unikátní 
materiál je možno bezpečně a bez 
strachu z možnosti vzplanutí používat 
i v místech, v nichž hrozí riziko kontaktu 
s plamenem. Pro zvýšení tepelné ochrany 
je možné je bezpečně oblékat i přes 
tradiční oděvy pro tepelnou ochranu.

Řada Pyrolon® DTP představuje unikátní 
ochranné kombinézy oblékané přes oděv 
na jedno použití, které nabízejí plnou 
ochranu proti ohni a teplu podle normy 
EN 533 (A,. B2, C1). Chemické složení 
materiálu také zaručuje, že řada Pyrolon® 
DTP nabízí vynikající ochranu proti 
obrovskému teplu generovanému při 
událostech obloukového výboje.

Řada Pyrolon CRFR se vyznačuje stejnými 
ohnivzdornými vlastnostmi jako řada 
Pyrolon® XT, s kombinézami oblékanými 
přes oděv vyráběnými z tkaniny 
s vlastnostmi bariéry proti chemikáliím 
a s páskou olepenými švy pro chemickou 
ochranu typu 3 a 4.

Řada produktů na jedno použití
Společnost Lakeland Industries, Inc. je největším výrobcem průmyslových ochranných oděvů na světě, 
který prostřednictvím celosvětové výrobní základny vyrábí více než 600 000 oděvů týdně. Po celou dobu 
fungování je kvalita pro společnost Lakeland faktorem číslo jedna a kvalita je také důvodem, proč si zákazníci na 
celém světě stále více vybírají oděvy Lakeland jako své preferované ochranné oděvy. A pro společnost Lakeland 
kvalita znamená ochranu, pohodlí a hodnotu pro zákazníky. Společnost Lakeland Europe dodává celou řadu 
ochranných oděvů na jedno použití společnosti Lakeland průmyslovým a bezpečnostním distributorům po celé 
Evropě a Středním východě.
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