
 

ВИДИ КОСТЮМІВ 

 
1.КОСТЮМ FR RESISTANCE складається з куртки і напівкомбінезона, вогнетривка світло відбиваюча стрічка, фурнітура 

YKK. Вишивка логотипу на куртці і комбінезоні. 

 

Основна тканина: Nomex Comfort 

                 93% Nomex 

                  5% Kevlar 

                  2% P140 

                  195 г / м 

 

Термо-вогнестійка арамідна тканина, 

не плавиться, не виділяє токсичних газів 

і диму, захищає від опіків 2-й і 3-го 

ступеня, ефективніше ніж одяг 

з інших вогнестійких тканин. 

Відповідність євростандарту EN 11612. 

Розмірна сітка - 44-66 

Ціна костюма – по домовленості. 

 

 

 

 

 

 

2.КОСТЮМ PROTECT складається з куртки і напівкомбінезона, 

посилення наколінників, світло відбиваюча стрічка, фурнітура YKK. 

Вишивка логотипу на куртці і комбінезоні. Тканина підвищеної зносостійкості 

до складу якої входить антистатична нитка, що дозволяє витримувати питомий 

електричний опір 1,4 * 104 Ом. Великий вміст бавовни в костюмі дозволяє 

працівникам відчувати себе комфортно навіть при досить високій температурі. 

Основна тканина: Triton 

                80% Бавовна 



                19% поліестер 

                1% металізована антистатична нитка 

                260 г / м 

МВО (масло-водовідштовхувальна) просочення 

Відповідність ГОСТ 12.4.124-83, ГОСТ 11209, ГОСТ Е 2012 

ДСТУ EN 1149-1: 2003, Oeco-Tex Standard 100 

Тканина Oxford-просочення МВО, зносостійкість, стійкість від забруднення. 

Захист від статичної електрики. 

Розмірна сітка – 44-66 

Ціна костюма – по домовленості. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.КОСТЮМ HARD PROTECT 
складається з куртки з капюшоном і напівкомбінезона, 

світло відбиваюча стрічка, фурнітура YKK, 

вишивка логотипу на куртці і комбінезоне. 

Тканина підвищеної зносостійкості до складу якої входить 

антистатична нитка, що дозволяє витримувати питомий 

електричний опір 1,4 * 104 Ом. Великий вміст бавовни 

в костюмі дозволяє працівникам відчувати 

себе комфортно навіть при досить високій температурі. 

Для максимального захисту від сирої нафти і супутніх 

сполук на передній частині напівкомбінезона, поличках 

і верхніх частинах рукавів зроблені спеціальні накладки 

з тканини "Прем'єр Protect 170A". 

Основна тканина: Triton 

                80% бавовна 

                19% поліестер 

                1% металізована антистатична нитка 

 



                260 г/м 

                МВО (масло-водовідштовхувальна) просочення 

Відповідність ГОСТ 12.4.124-83, ГОСТ 11209, ГОСТ Е 2012 ДСТУ EN 1149-1: 2003, 

Oeco-Tex Standard 100 

Просочення МВО, зносостійкість, від забруднення. 

Захист від статичної електрики. 

Накладки на куртку і комбінезон: 

Додаткова тканину: Прем'єр Protecr 170A 

                      МВО просочення 

                      Покриття пастою "Клімат 1" 

                      150-г / м 

Відповідність ГОСТ Р 12.4.290-2013 

Розмірна сітка – 44-66 

Ціна костюма – по домовленості. 

 

 

4.КОСТЮМ EXPERT – WINTER 
Складається з куртки з капюшоном на додаткової знімною 

утепленою підкладці у вигляді жилета і напівкомбінезона, 

посилення наколінників, світловідбиваюча стрічка,  

фурнітура YKK. Вишивка логотипу на куртці і комбінезоне.  

Тканина підвищеної зносостійкості до складу якої входить 

антистатична нитка, що дозволяє витримувати питомий 

електричний опір 1, 4 * 104 Ом. Великий вміст бавовни 

в костюмі дозволяє працівникам відчувати себе комфортно 

навіть при досить високій температурі. 

Утеплювач Холлософт – це  номер 2 утеплювач після 

з своїм властивостями після Тинсулейт, це відмінна 

формостійкість і швидка відновлюваність початкового об'єму,  

полотно не сиплеться, не утримує вологу, не накопичує статичну 

електрику, зносостійкий, не боїться активного використання, 

багаторазового прання та термічного впливу. 

Не горючий, при загорянні плавиться не збільшуючи площі пожежі. 

Захисні властивості до -20 -30 градусів. 

 

Основна тканина: Triton 



                80% Бавовна 

                19% поліестер 

                1% металізована антистатична нитка 

                260 г / м 

                МВО (масло-водовідштовхувальна) просочення 

Підкладка: 100% бавовна 

Утеплювач: Холлософт-300 

Підстібка куртки: Холлософт-200 

Підсилювач наколінники: Тканина Oxford-просочення МВО, зносостійкість, стійкі до бруду .Захист від статичної електрики. 

Відповідність ГОСТ 12.4.124-83, ГОСТ 11209, ГОСТ Е 2012 ДСТУ EN 1149-1: 2003, Oeco-Tex Standard 100 

Розмірна сітка – 44-66 

 

 

 

5.КОСТЮМ HARD PROTECT – WINTE 
Складається з куртки з капюшоном на додаткової знімною утепленою 

підкладці з рукавами і напівкомбінезона, світловідбиваючі стрічка, 

фурнітура YKK, вишивка логотипу на куртці і комбінезоне. 

Тканина підвищеної зносостійкості до складу якої входить антистатична нитка, 

що дозволяє витримувати питомий електричний опір 1,4 * 104 Ом. 

Великий вміст бавовни в костюмі дозволяє працівникам відчувати себе 

комфортно навіть при досить високій температурі. 

Утеплювач Холлософт-це номер 2 утеплювач 

за своїми властивостями після 

Тинсулейт, це відмінна формостійкість і швидка відновлюваність 

початкового об'єму, полотно не сиплеться, не утримує вологу, 

не накопичує статичну електрику, зносостійкий, не боїться 

активного використання, багаторазового прання та термічного впливу. 

Не горючий , при загорянні плавиться не збільшуючи площі пожару.  

Захисні властивості до -20 -30 градусів. 

 

Для максимального захисту від сирої нафти і супутніх сполук на передній 

частині напівкомбінезона, поличках і верхніх частинах рукавів 

зроблені спеціальні накладки з тканини "Прем'єр Protect 170A". 

 

Основна тканина: Triton 



                80% Бавовна 

                19% поліестер 

                1% металізована антистатична нитка 

                260 г / м 

                МВО (масло-водовідштовхувальна) просочення 

Підкладка: 100% бавовна 

Утеплювач: Холлософт-200 

Утеплювач підстьобування: Холлософт-200 

Накладки на куртку і комбінезон: Прем'єр Protect 170A 

                      100% поліестер 

                      Антистатична нитка 

                      МВО просочення 

                      Покриття пастою "Клімат 1" 

                      150-г/м 

Відповідність ГОСТ Р 12.4.290-2013 

 
 

6.КОСТЮМ FR RESISTANCE-WINTER 
FR Resistance-winter 
Складається з куртки з капюшоном 

на додаткової знімною утепленою підкладці 

у вигляді жилета і напівкомбінезона, 

вогнетривка світовідбівна стрічка, 

фурнітура YKK. Вишивка логотипу 

на куртці і комбінезоні. 

 

Основна тканина: Nomex Comfort 

                93% Nomex 

                 5% Kevlar 

                 2% P140 

                 195 г/м 

Термо-вогнестійка арамідних тканину, не плити, 

не виділяє токсичних газів і диму, захищає від опіків 2-й і 3-го ступеня, 

ефективніше ніж одяг з інших вогнестійких тканин. 

Відповідність євростандарту EN 11612. 

Підкладка: 100% бавовна. Утеплювач: Холлософт-300. Утеплювач підстьобування: Холлософт-200. Розмірна сітка-44-66. 
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