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ARDON®4XSTRETCH®

ARTIKL H6084 (modrá)
 H6098 (šedá)
 H6091 (tmavě šedá)

MATERIÁL A 98 % bavlna, 2 % polyester, Amalytton®, kanvasová vazba
MATERIÁL B 88 % nylon, 12 % spandex, TABIFLEX®

MATERIÁL C 100 % polyester - Oxford
MATERIÁL D 65 % polyester, 35 % bavlna    

GRAMÁŽ 250 g/m2

VELIKOST 46 - 64

POPIS
Strečové bavlněné montérkové kalhoty s laclem s kapsou na nákoleníky ze speciálního materiálu  
Amalytton®, který zajišťuje zvýšenou pevnost a odolnost bavlněné tkaniny při zachování komfortu elasticity 
a všech benefitů přírodního materiálu jako je prodyšnost a příjemný pocit při nošení. Na exponovaných 
partiích je použitý extra odolný super elastický materiál Tabiflex®. Kalhoty mají vysoce ergonomický a funkč-
ní střih SLIM FIT, který zvýrazňuje siluetu, včetně anatomicky tvarovaného designu kolena pro maximální 
přizpůsobení pohybu. Oblast kolena je zdvojená odolným materiálem Oxford s vodoodpudivou úpravou 
a vybavená kapsou na nákoleníky. Technologie ADN®ADAPTBELT umožňuje plynulé přizpůsobování šířky 
pasu při každém pohybu bez pocitu omezemí. Kalhoty jsou vybaveny D kroužkem na karabinu, 2 hlubokými 
průhmatovými kapsami, 1 přední zipovou kapsou, 1 přední nářaďovou kapsou s širokým poutkem, na pravé 
nohavici je umístěna multifunkční kapsa na skládací metr, šroubovák a odlamovací nůž s širokými poutky, na 
levé nohavici je velká dvojitá kapsa krytá patkou na druk. Zadní díl člení sedlo a 2 kapsy, pravá zadní kapsa je 
krytá patkou na druk. Spodní lem nohavice je vyztužený materiálem Oxford proti oděru. Na laclu je umístěna 
1 zipová kapsa, elastické šle se sponou pro snadné nastavení délky. Zvýšenou viditelnost uživatele zajišťují 
reflexní pásky umístěné na předním i zadním dílu a hi-vis doplňky. Kalhoty umožňují snadné prodloužení 
délky o 5 cm.  

KALHOTY S LACLEM
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Tento osobní ochranný prostředek je ve shodě s požadavky následující 
harmonizované normy:

ČSN EN ISO 13688:2013 – Ochranné oděvy, všeobecné požadavky

Samocertifikace byla provedena na základě technické dokumentace vý-
robku a praktických zkoušek ergonomických vlastností výrobku firmou 
Ardon Safety s.r.o. dne 25. 09. 2022

Kolekce 4Xstretch splňuje požadavky na zdravotní nezávadnost  
a je držitelem certifikace OEKO-TEX®Standard 100, 
číslo certifikátu PG020 128167 OETI.

POČET KUSŮ V KARTONU 20 ks
HMOTNOST KARTONU  14 kg
ROZMĚR KARTONU  0,0508 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 známé nebo podezřelé pro nepříznivý účinek 
na hygienu nebo zdraví uživatele. U citlivých osob však není vyloučeno podráždění pokožky, v takovém pří-
padě 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 do-
poručeno 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.

TECHNOLOGIE

®
COTTON

REFLECTIVE STRETCH ///STITCH 3D SILHOUETTE KNEE PADSBREATHABLE
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