
ODZIEŻ OCHRONNA DLA SPAWACZY

RE
V 

13
10

WWW.ROBOD.PL

RINO TEXTILE MAX
Jedna z najbardziej popularnych kolekcji wśród odzieży ochronnej, 
RINO TEXTILE MAX wykonana jest w 100% z bawełny o trudnopalnym 
wykończeniu.Odzież ochronna dla spawaczy model: RINO TEXTILE 
MAX może być wykorzystywana podczas spawania i w procesach 
pokrewnych. Zapewnia ochronę przed krótkotrwałym kontaktem          
z płomieniem, przenikaniem ciepła (promieniowaniem)
i oddziaływaniem kropli stopionego metalu.

Bluza
n    Bluza zapinana jest na zamek YKK®  przykryty plisą zapinaną na 

napy YKK®.
n    Wyposażona jest w zapinaną na zamek kieszeń wewnętrzną 

umieszczoną na wysokości klatki piersiowej.
n    Szwy zewnętrzne wykonane są niepalnymi nićmi Kevlar®. 
n    Miejsca na rękawach szczególnie narażone na oddziaływanie kropli 

stopionego metalu wyposażone są w dodatkową aplikację z tkaniny.
n    Miejsca narażone na rozdarcia zostały dodatkowo wzmocnione 

ryglami. 
n    Zgodnie z wymaganiami normy EN ISO 11611:2015 odzież została 

zakwalifikowana do Klasy 1. Odzież Klasy 1 zapewnia ochronę 
przed mniej niebezpiecznymi technikami spawania i sytuacjami 
powodującymi niższe poziomy oddziaływania rozprysków i 
promieniowania cieplnego. 

Produkt jest zgodny z odpowiednimi wymaganiami unijnego 
prawodawstwa harmonizacyjnego: z Rozporządzeniem (UE) 2016/425 
oraz normami: EN ISO 13688:2013 i EN ISO 11611:2015. 

Informacje techniczne: bluza
Materiał 100% bawełna, wykończenie trudnopalne, 320g/m2

Kolory niebieski
Rozmiary S, M, L, XL, XXL, XXXL
Kod zamówienia I-RINO-MAX-B-XXXX*    

*proszę wstawić rozmiar w miejscu XXXX

niebieski

Klasa 1
A1+A2

EN ISO 11611:2015
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RINO TEXTILE MAX
Jedna z najbardziej popularnych kolekcji wśród odzieży ochronnej, 
RINO TEXTILE MAX wykonana jest w 100% z bawełny o trudnopalnym 
wykończeniu.Odzież ochronna dla spawaczy model: RINO TEXTILE 
MAX może być wykorzystywana podczas spawania i w procesach 
pokrewnych. Zapewnia ochronę przed krótkotrwałym kontaktem          
z płomieniem, przenikaniem ciepła (promieniowaniem)
i oddziaływaniem kropli stopionego metalu.

Spodnie ogrodniczki
n    Spodnie wyposażone są w dwie otwarte kieszenie boczne.
n    W pasie wszyto gumę w tunelu, co zapewnia lepsze dopasowanie 

spodni.
n    Miejsca na nogach oraz z tyłu spodni szczególnie narażone na  

oddziaływanie kropli stopionego wyposażone są w dodatkową 
aplikację z tkaniny.  

n    Szwy zewnętrzne wykonane są niepalnymi nićmi Kevlar®.
n    Miejsca narażone na rozdarcia zostały dodatkowo wzmocnione 

ryglami.
n    Zgodnie z wymaganiami normy EN ISO 11611:2015 odzież została 

zakwalifikowana do Klasy 1. Odzież Klasy 1 zapewnia ochronę 
przed mniej niebezpiecznymi technikami spawania i sytuacjami 
powodującymi niższe poziomy oddziaływania rozprysków                  
i promieniowania cieplnego. 

Produkt jest zgodny z odpowiednimi wymaganiami unijnego 
prawodawstwa harmonizacyjnego: z Rozporządzeniem (UE) 2016/425 
oraz normami: EN ISO 13688:2013 i EN ISO 11611:2015.

Informacje techniczne: spodnie ogrodniczki
Materiał 100% bawełna, wykończenie trudnopalne, 320g/m2

Kolory niebieski
Rozmiary S, M, L, XL, XXL, XXXL
Kod zamówienia I-RINO-MAX-SO-XXXX*    

*proszę wstawić rozmiar w miejscu XXXX

niebieski

Klasa 1
A1+A2

EN ISO 11611:2015
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RINO TEXTILE MAX
Jedna z najbardziej popularnych kolekcji wśród odzieży ochronnej, 
RINO TEXTILE MAX wykonana jest w 100% z bawełny o trudnopalnym 
wykończeniu.Odzież ochronna dla spawaczy model: RINO TEXTILE 
MAX może być wykorzystywana podczas spawania i w procesach 
pokrewnych. Zapewnia ochronę przed krótkotrwałym kontaktem          
z płomieniem, przenikaniem ciepła (promieniowaniem)
i oddziaływaniem kropli stopionego metalu.

Spodnie do pasa
n    Spodnie wyposażone są w dwie otwarte kieszenie boczne.
n    W pasie wszyto gumę w tunelu, co zapewnia lepsze dopasowanie 

spodni.
n    Miejsca na nogach szczególnie narażone na oddziaływanie kropli 

stopionego metalu wyposażone są w dodatkową aplikacje z tkaniny. 
n    Szwy zewnętrzne wykonane niepalnymi nićmi Kevlar®.   
n    Miejsca narażone na rozdarcia zostały dodatkowo wzmocnione 

ryglami. 
n    Zgodnie z wymaganiami normy EN ISO 11611:2015 odzież została 

zakwalifikowana do Klasy 1. Odzież Klasy 1 zapewnia ochronę 
przed mniej niebezpiecznymi technikami spawania i sytuacjami 
powodującymi niższe poziomy oddziaływania rozprysków                      
i promieniowania cieplnego. 

Produkt jest zgodny z odpowiednimi wymaganiami unijnego 
prawodawstwa harmonizacyjnego: z Rozporządzeniem (UE) 2016/425 
oraz normami: EN ISO 13688:2013 i EN ISO 11611:2015. 

Informacje techniczne: spodnie do pasa
Materiał 100% bawełna, wykończenie trudnopalne, 320g/m2

Kolory niebieski
Rozmiary S, M, L, XL, XXL, XXXL
Kod zamówienia I-RINO-MAX-ST-XXXX*    

*proszę wstawić rozmiar w miejscu XXXX

niebieski

Klasa 1
A1+A2

EN ISO 11611:2015
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RINO TEXTILE MAX
The collection is made 100% of cotton with a flame retardant finish.
It ensures protection against short-term contact with flames and radiant 
heat as well as small splashes of molten metal during welding work and 
allied processes.

Jacket 
n    Provided with two open side pockets.
n   Spots on the legs particularly exposed to the impact of molten metal 

splashes and mechanical damages are provided with an additional 
application made of a woven fabric.

n   External seams made of flame retardant Kevlar® threads.
n   Vulnerable spots strengthened with bar tacks.

The product meets general requirements for personal protective 
equipment provided in Regulation (UE) 2016/425 and in EN ISO 13688 
and EN ISO 11611 Harmonized Standards.

Technical Information: Jacket
Material: 100% Cotton, FR finish, 320 g/sm
Colors: blue
Sizes: S, M, L, XL, XXL, XXXL
Order numbers: I-RINO-MAX-B-XXXX*    

*insert size for XXXX

blue

Klasa 1
A1+A2

EN ISO 11611:2015
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RINO TEXTILE MAX
The collection is made 100% of cotton with a flame retardant finish.
It ensures protection against short-term contact with flames and radiant 
heat as well as small splashes of molten metal during welding work and 
allied processes.

Bib Pants 
n    Provided with two open side pockets.
n    Spots on the legs particularly exposed to the impact of molten metal 

are provided with an additional application made of a woven fabric.
n    External seams made of flame retardant Kevlar® threads.
n    Vulnerable spots strengthened with bar tacks.

The product meets general requirements for personal protective 
equipment provided in Regulation (UE) 2016/425 and in EN ISO 13688 
and EN ISO 11611 Harmonized Standards.

Technical Information: Bib Pants
Material: 100% Cotton, FR finish, 320 g/sm
Colors: blue
Sizes: S, M, L, XL, XXL, XXXL
Order numbers: I-RINO-MAX-SO-XXXX*    

*insert size for XXXX

blue

Klasa 1
A1+A2

EN ISO 11611:2015
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RINO TEXTILE MAX
The collection is made 100% of cotton with a flame retardant finish.
It ensures protection against short-term contact with flames and radiant 
heat as well as small splashes of molten metal during welding work and 
allied processes.

Waist Trousers 
n    Provided with two open side pockets.
n    Spots on the legs and on the back particularly exposed to the 

impact of molten metal splashes and mechanical damages are 
provided with an additional application made of a woven fabric.

n    External seams made of flame retardant Kevlar® threads.
n    Vulnerable spots strengthened with bar tacks.
■  The product meets general requirements for personal protective 

equipment The product meets general requirements for personal 
protective equipment provided in Regulation (UE) 2016/425 and in 
EN ISO 13688 and EN ISO 11611 Harmonized Standards.

Technical Information: Waist Trousers
Material: 100% Cotton, FR finish, 320 g/sm
Colors: blue
Sizes: S, M, L, XL, XXL, XXXL
Order numbers: I-RINO-MAX-ST-XXXX*    

*insert size for XXXX

blue

Klasa 1
A1+A2

EN ISO 11611:2015


