
Odzież ciepłochronna antyelektrostatyczna  trudnopalna dla spawacza.  

 

Certyfikat oceny typu WE 

                                                  

   PN-EN 11611                PN-EN 11612 

                          

   EN1149-5:2006                       EN-342 

1. Odzież wykonana z tkaniny impregnowanej trudnopalnie (99% CO, 1% włókna 
węglowe) o masie powierzchniowej (350±8) g/m2, oraz z włókniny ocieplającej o masie 
powierzchniowej 150 g/m2 (100 % PES) przepikowanej z podszewką (100 % CO) o masie 
powierzchniowej (170±8) g/m2. 

Przeznaczenie: 
 
Odzież może być stosowana np. do prac w pomieszczeniach i na wolnej przestrzeni, w 
strefach zagrożenia wybuchem. Odzież stanowi ochronę przed działaniem elektryczności 
statycznej i odczuciem zimna – tj. kombinacji wilgotności powietrza i wiatru przy 
temperaturze do - 300C . 

Stanowi ochronę przed tzw. małymi kroplami stopionych metali powstających w czasie 
procesów spawania, iskrami powstającymi przy procesach szlifowania, gorących cząstek 
żużla, itp. oraz dużymi kroplami stopionego żelaza. Materiały odzieży nie podtrzymują 
palenia, nie dają płonących szczątków przy działaniu płomienia, gorących kropli 
stopionego tworzywa. W ograniczonym zakresie chroni przed promieniowaniem cieplnym.  

Opis wyrobu: 

Bluza ubrania MER-AN/T 1026-C o długości do bioder, ze stójką, zapinana jest na  
zamek błyskawiczny przykryty listwą. Przód i tył wykonane z karczkiem. U dołu 
wykończona paskiem z bocznymi ściągaczami. Z przodu wariantowo wzmocnienia na 
całej powierzchni z tkaniny wierzchniej. Z przodu poniżej karczka i na dole naszyte są 
kieszenie (łącznie 4) przykryte klapkami zapinanymi na taśmę samosczepną. Rękawy 
jednoczęściowe zakończone mankietami zapinanymi na guziki. Wariantowo rękawy 
wykonane są ze wzmocnieniami z tkaniny wierzchniej. 



Spodnie ubrania MER-AN/T 1026-C z bawetem przednim i tylnym, zapinane z boku 
na guziki. Na bawecie przednim naszyta kieszeń przykryta klapką zapinaną na taśmę 
samosczepną. Do bawetu tylnego doszyte szelki zapinane z przodu na plastikowe klamry. 
Wariantowo na przednich częściach nogawek i z tyłu poniżej pasa, wykonane 
wzmocnienia z tkaniny wierzchniej. Z tyłu w tunelu na wysokości pasa ściągacz gumowy. 
Z przodu poniżej pasa wszyte dwie wewnętrzne kieszenie z pionowymi otworami przy 
szwach bocznych, z tyłu na prawej nogawce poniżej pasa naszyta kieszeń przykryta 
klapką i na wysokości uda naszyta kieszeń narzędziowa. 

Kurtka ubrania typ MER–AN/T 1008-C o długości poniżej bioder, ze stójką, zapinana 
jest na zamek błyskawiczny przykryty listwą. Do stójki z tyłu dopinany jest na zamek 
błyskawiczny kaptur. Z przodu wariantowo wzmocnienia na całej powierzchni z tkaniny 
wierzchniej. Na wysokości torsu i bioder naszyte kieszenie (łącznie 4) przykryte klapkami 
zapinanymi na taśmę samosczepną. Rękawy jednoczęściowe, wykończone mankietami 
zapinanymi na guziki. W pasie i na dole kurtki wykonane tunele ze ściągającym 
sznurkiem konfekcyjnym do regulacji obwodów. 

Spodnie ubrania typ MER–AN/T 1008-C o regulowanym obwodzie pasa – dodatkowy 
pasek zapinany na guziki, z przodu zapinane na guzik i w rozporku zamek błyskawiczny. 
Na pasie doszyte podtrzymywacze. Z przodu poniżej pasa wszyte są dwie wewnętrzne 
kieszenie z pionowymi otworami przy szwach bocznych, z tyłu na prawej nogawce poniżej 
pasa naszyta kieszeń przykryta klapką i na wysokości uda kieszeń narzędziowa. Spodnie 
wariantowo ze wzmocnieniami z tkaniny wierzchniej na przodach nogawek. 

Ubranie typ MER–AN/T 1028-C składa się z kurtki ubrania typ MER–AN/T 1008-C i 
spodni ubrania spodni ubrania typ MER-AN/T 1026-C. 

Kombinezon typ MER-AN/T 300-C u góry wykończony jest stójką lub kołnierzem. Do 
stójki z tyłu dopinany jest kaptur na metalowy zamek błyskawiczny. Zapięcie przednie na 
metalowy zamek błyskawiczny przykryty listwą zapinaną na taśmę samosczepną na całej 
długości korpusu. Na przodzie naszyte kieszenie zewnętrzne z poziomymi otworami 
przykryte klapkami (dwie na wysokości torsu i dwie poniżej pasa). Z tyłu, poniżej pasa na 
prawej nogawce naszyta jest kieszeń przykryta klapką, na wysokości uda kieszeń 
narzędziowa. Tył kombinezonu (od pasa w górę) jednoczęściowy. Po bokach na 
wysokości pasa i z tyłu odszyty jest tunel z gumą ściągającą. Rękawy jednoczęściowe ze 
szwem pod pachami, u dołu zakończone mankietami zapinanymi na guziki.  

Kamizelka typ MER-AN/T 250-C o długości do bioder u góry wykończona jest stójką 
zapinana jest na zamek błyskawiczny przykryty listwą zapinaną na metalowy zamek 
błyskawiczny. Na wysokości torsu i bioder naszyte są kieszenie przykryte klapkami 
zapinanymi na taśmę samosczepną. 

Dostępne typy ubrań: 

TYP UBRANIA SYMBOL 

spodnie do pasa, bluza 3/4 MER-AN/T 1008-C  

spodnie ogrodniczki, bluza szwedka MER-AN/T 1026-C 

spodnie ogrodniczki, bluza 3/4 MER-AN/T 1028-C 

kombinezon 
kamizelka 
 
 
 

 

MER-AN/T 300-C 
MER-AN/T 250-C 
 
 

 



 Fotografie wyrobów 
 
 

        
Bluza ubrania MER-AN/T 1026-C             

 
 

    
Bluza ubrania MER-AN/T   1008-C  
 

              



 
Spodnie ogrodniczki MER-AN/T 1026-C 
 

 
Spodnie do pasa MER-AN/T 1008 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

              
 
Kombinezon typ MER-AN/T 300-C                              Czapka typ MER-ANT/TC 
 

 
 
 
Jednostka notyfikowana biorąca udział w procesie oceny zgodności:  
Centralny Instytut Ochrony Pracy-Państwowy Instytut Badawczy,  
00-701 Warszawa, ul. Czerniakowska 16 

 

 
 

 
    
       Kamizelka typ MER-AN/T 250-C 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


