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Ubranie trudnopalne MOST QUENCH

www.rywal.eu

RYWAL-RHC Sp. z o.o.
ul. Polna 140B, 87-100 Toruń
rywal@rywal.com.pl

Opisy, cechy, aplikacje i zdjęcia podane są tylko w celach informacyjnych i nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzenia wszel-
kich niezbędnych modyfikacji.

�Materiał: 100% bawełna trudnopalna o splocie satynowym, 380 g/m2.
Rozmiary: wg tabeli rozmiarowej na odwrocie.
Kolor: szaro-granatowy.

 ▪ Obszycie specjalnymi nićmi trudnopalnymi.
 ▪ Wszywki odblaskowe z przodu i tyłu.
 ▪ Napy spinające.
 ▪ Wewnętrzne kieszenie.
 ▪  Dwa wzory bluz: QUENCH 311 (dłuższa-fartuch), QUENCH 511 (krótsza-bluza).
 ▪  Dwa wzory spodni: QUENCH 6 (typy jeans), QUENCH 611(proste, z dodatko-

wą kieszenią po prawej stronie).
 ▪ Możliwość umieszczenia własnego logo.

Numery katalogowe:

elementy
odblaskowe

specjalne nici
trudnopalne

napy spinające

możliwość dodania
własnego logo

wariant z krótką kurtką

77070014xx 
QUENCH 311

77070014xx 
QUENCH 511

77070014xx 
QUENCH 611

77070014xx 
QUENCH 6
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www.rywal.eu

RYWAL-RHC Sp. z o.o.
ul. Polna 140B, 87-100 Toruń
rywal@rywal.com.pl

Opisy, cechy, aplikacje i zdjęcia podane są tylko w celach informacyjnych i nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Producent zastrzega sobie prawo do 
wprowadzenia wszelkich niezbędnych modyfikacji.

Tabela�rozmiarowa�ubrań�UNAL-3,�QUENCH�MOST

Rozmiar Wzrost
[cm]

Obwód klatki 
piersiowej [cm]

Obwód w pasie 
[cm]

40 164 80 72
42 164 84 76
44 170 88 80
46 170 92 84
48 176 96 88
50 176 100 92
52 182 104 96
54 182 108 100
56 188 112 104
58 188 116 108
60 194 120 112

ODZIEŻ�OCHRONNA�-�NORMY

EN�ISO�13688 – Odzież ochronna – wymagania ogólne

EN�11611 – Odzież ochronna do stosowania podczas spawania i w procesach pokrewnych

EN�11612 – Odzież do ochrony przed czynnikami gorącymi i płomieniem

Dane prezentowane w tabelach rozmiarowych mają jedynie charakter orientacyjny i mają na celu pomóc w wyborze właściwego rozmiaru. Jeśli roz-
miar rzeczywisty wypada pomiędzy dwoma dostępnymi rozmiarami, należy zawsze wybierać rozmiar większy, gdyż środki ochrony indywidualnej 
powinny zapewnić zawsze maksymalny komfort użytkowania.

ODZIEŻ�OCHRONNA�-�ROZMIARY


