Praha, srpen 2015
Pohodlně po celý pracovní den s optimální bezpečností práce
Ochranný oděv k použití na pracovištích vystavených teplu ve venkovních i vnitřních
prostorách
Ať už při svařování nebo při práci ve slévárnách a hutích – horko představuje extrémní
potenciální nebezpečí pro osoby pracující v průmyslu a provozující řemesla. Pokud jsou
zaměstnanci při své činnosti vystaveni silnému účinku horka, létání jisker nebo kontaktu s
plameny, potřebují spolehlivý ochranný oděv proti horku a plamenům. A ten obvykle vypadá
jinak než „normální“ oděv u stolu v dílně.
Nekompromisní ochranné textilie proti horku a plamenům
Čím vyšší ochrana, tím méně pohodlný oděv – tento způsob uvažování už patří minulosti.
Kolekce pracovních oděvů MEWA TWINSTAR® PROTECT ULTRA je optimální ochranou na
pracovištích, na kterých se musí častěji svařovat. Ochranný oděv chrání podle ISO 11611
(ochranný oděv pro svařování a podobné úkony) a ISO 11612 (oděv k ochraně proti horku a
plamenům). Navíc má vlastnosti odvádějící elektrostatické náboje (EN 1149-3 a EN 1149-5).
Hodí se například pro zaměstnance v energetických a fotovoltaických společnostech, veřejných
službách, údržbářských podnicích, kovodílnách, strojírenských závodech a zámečnictvích.
Pokrokový oděv v těžké kvalitě (480 g/m2) chrání zaměstnance před horkem a plameny také při
pracích venku. Pro použití v montážních halách, ve kterých je průvan, se tento ochranný oděv
také dokonale hodí. Tkanina použitá na MEWA TWINSTAR® PROTECT ULTRA je jedinečná
ve své váhové kategorii. Zatímco jiné produkty v této ochranné třídě mají sklony po vyprání
tvrdnout, zůstává tato ultra-tkanina stále měkká. Tento dvoubarevný oděv je k dostání v
kombinaci královská modrá/námořnická modrá. Kolekce se skládá z bundy, kalhot do pasu a
montérek. Kalhoty jsou k dostání také s kolenními kapsami.
Ochranný oděv v souladu s potřebami
A kdy zaměstnanec potřebuje speciální ochranu před horkem a plameny? Kdo chce svým
zaměstnancům obléci ten „správný“ ochranný oděv, měl by nejdříve pomocí analýzy rizik
odhadnout rizika vyskytující se na pracovišti. Na základě výsledků této analýzy rizik může být

vybrán vhodný materiál pro tento ochranný účel. Zde je možné povolat poskytovatele služeb v
oblasti textilu jako MEWA Textil-Management a těžit z jeho dlouholetých zkušeností a
odborných znalostí. Protože podpora v souladu s potřebou předchází špatným investicím a
zároveň slouží k ochraně zaměstnanců.
Obrázky MEWA:

MEWA TWINSTAR® PROTECT ULTRA chrání podle ISO 11611 a ISO 11612 na pracovištích, na
kterých se musí častěji svařovat.

MEWA Textil-Management
Společnost MEWA se svými 42 pobočkami zásobuje podniky po celé Evropě pracovním a ochranným
oblečením, čisticími utěrkami pro průmyslové využití, rohožemi, ale také kompletním systémem služeb
pro čištění součástek. Výrobky pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci je možné objednat v katalogu
pod značkou „World Wide Work by MEWA“. O přibližně 172.000 živnostníků, řemeslníků a zákazníků
z oblasti průmyslu, obchodu nebo gastronomie se stará 4.900 zaměstnanců. Roku 2014 dosáhla skupina
MEWA obratu 583 milionů eur. Společnost MEWA byla založena roku 1908 a v současnosti se jedná

o přední firmu působící v oblasti textilního managementu. V listopadu 2013 se dostala MEWA mezi 3
favority Německé ceny trvale udržitelného rozvoje v kategorii „Německé produkty/služby“. Společnost
byla roku 2013 podruhé oceněna nakladatelstvím Deutsche Standards „Značkou století“ a dále byla roku
2015 podruhé vyznamenána jako „Vedoucí značka na světovém trhu“.
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MEWA Textil-Service s.r.o.
K Bílému vrchu 2946/2
193 00 Praha 9 – Horní Počernice
www.mewa.cz
Další informace a kontakt pro média:
MediaTrust Communications spol. s.r.o.
Madeleine Neuse
e-mail: mneuse@mediatrust.cz
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MEWA Textil-Management ve filmu:

Více o společnosti MEWA naleznete na www.youtube.com/user/mewacz.
Sledujte společnost MEWA na Twitteru: twitter.com/mewa_cz

