
NEWSLETTER - CS

NUOVI PREZZI 

Gentile diente, 
Le eomuniehiamo ehe dal 1° Giugno i seguenti guanti spalmati subiranno 
una modifiea di prezzo. 

1 ) 

PU2001E PU2006E:2018 
001372-0181 001376-0181 

NF1001E 
001373-0297 

N1002E N1002EBB 
001371-0180 001375-0180 

In allegato trova eopia del listino aggiornato, ehe sara anehe searieabile 
dal nostro sito-web nell'area riservata, sempre dal 01/06/2020. 

1 nostri responsabili eommereiali rimangono eomunque a disposizione per 
valutare offerte mirate in easo di ordini quantitativamente signifieativi. 

lndustrial Wear S.r.l. a Socio Unico 
Via Benito Partisani, 1 - 47016 Fiumana di Predappio (FC) - ltalia 
VAT number 03353860400 / +39 0543 941501
info@payperwear.com - www.payperwear.com 

Ringraziamo per l'attenzione. 
Cordiali saluti 
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Vážený zákazníku,

velmi rádi se Vámi podělíme o důležitou novinku, díky níž se budeme 
moci na trhu ještě více odlišovat.

V období stále závaznějších řízení výrobních specifikací a intenzivnějších 
kontrol kvality jak ve fázi výroby, tak na hotovém výrobku, jsme splnili 
povinnosti předepsané pro výrobce ochranných oděvů a mnoho 
výrobků zbožových kategorií, které v ní dosud nebyly zahrnuty, 
můžeme nyní označit jako OOPP (Osobní ochranné pracovní 
prostředky) di KATEGORIE I.

U těchto výrobků byl tedy formálně uzavřen komplexní proces hodnocení, ale již dříve splňovaly 
vysoké požadavky evropských nařízení 2016/425, která stanoví požadavky na navrhování a 
výrobu OOPP, a speciální normy EN 13688, která definuje výkonnostní požadavky pro ochranné 
oděvy.

S dalším uznáním KATEGORIE I budou uživatelé moci ocenit veškerou předchozí kvalitu s 
novou zárukou.
Takto se jak pro nás, tak pro vás, oprávněného distributora, zvýší autorita při nabízení na trhu 
výrobku s významnou přidanou hodnotou, dnes i zdokumentovanou a certifikovanou.

Stručně řečeno, aby mohl být výrobek uznán jako  OOPP KATEGORIE I, musí neustále po vyprání 
procházet předepsanými testy nezávadnosti, mechanické pevnosti, a rrozměrové změny.
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Ochranný oděv nesmí nepříznivě ovlivňovat zdraví nebo hygienu uživatele. Materiály 
použité k výrobě oděvu nesmí uvolňovat látky obecně známé jako toxické, karcinogenní 

(jako azobarviva), mutagenní, alergenní nebo jinak škodlivé.
Pro získání zcela nezávadného hotového výrobku jsme se již před lety rozhodli spolupracovat 
hlavně s výrobními partnery certifikovanými STANDARD 100 systémem OEKO-TEX®, 
mezinárodním kontrolním a certifikačním systémem pro suroviny, polotovary a hotové výrobky 
v textilním sektoru na všech úrovních zpracování.

Na výrobku se provádějí zkoušky odolnosti proti roztržení, prasknutí a pevnosti v tahu, aby 
se vyhodnotila robustnost materiálu a stupeň jeho ochranné účinnosti..

Pokud jde o zkoušky odolnosti proti roztržení našich triček a mikin, díky pečlivému výběru kvality 
a  délce bavlněných vláken , bylo dosaženo mnohem vyšších hodnot, než je požadováno 
normou.

Změny velikosti způsobené praním nesmí překročit 3% u ortogonálních tkanin a 5% u 
pletených tkanin (například žerzej) po 5 pracích cyklech. 

Po zkouškách provedených na našich výrobcích, které se staly OOPP, jsme tam, kde bylo třeba, 
aktualizovali hodnoty uvedené na etiketě údržby (care label) a v mnoha případech (trička, polokošile, 
mikiny) zvýšili povolenou prací teplotu na 40°C. 
Pro naši výrobu bavlněných oděvů používáme také reaktivní barviva (reactive dyes), tj. barvy, které 
určují vysokou stálost barvy, a jsou schopné lépe odolávat působení času, nepříznivých podmínek 
prostředí či údržbě při praní do 60°C.
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S ohledem na společenskou odpovědnost se však snažíme doporučovat politiku čištění oděvů, která hledí na dopady 
na životní prostředí, a proto doporučujeme prát při 30°C, je-li to možné. 
Stále v tomto smyslu jsme na etiketě údržby uvedli doporučené instrukce k průmyslovému čištění profesionální mycí 
vodou/Normální cyklus  ,  nebo suchým čištěním uhlovodíky/Normální cyklus  , místo nejrozšířenějšího 
čištění nasucho perchlorethylenem/Normální cyklus , s velkým dopadem na životní prostředí.

ODPOVĚDNĚ
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   TRIČKA

BACKFIRE

BEVERLY

CORPORATE

FENCER

FLAG

FLEXTOP

FLORIDA

LOOK

LOOK MAN

PINETA

PINETA LADY

PINETA MELANGE

PRINT

SHORE

SOUND+

SOUND+LADY

SUNRISE

SUNRISE LADY

SUNRISE LADY MELANGE

SUNRISE MELANGE

SUNSET

SUNSET FLUO

SUNSET LADY

SUNSET LADY FLUO

SUNSET LADY MELANGE

SUNSET MELANGE

V-NECK

V-NECK LADY

V-NECK LADY MELANGE

V-NECK MELANGE

   POLOKOŠILE

AVIAZIONE

AVIAZIONE MELANGE

CAMBRIDGE

CAMBRIDGE MELANGE

COMPANY

FLORENCE

FLORENCE LADY

FLORENCE LD MELANGE

FLORENCE MELANGE

FRANCE

GLAMOUR

ITALIA

ITALIA MELANGE

LEEDS

LEEDS MELANGE

LONG-NATION

LONG-NATION LADY

LONG-NATION LD MEL

LONG-NATION MELANGE

MEMPHIS

MEMPHIS LADY

NATION

NATION LADY

NATION LADY MELANGE

NATION MELANGE

NAUTIC

MIAMI+LADY

MISTRAL+

MISTRAL+LADY

NAZIONALE

NAZIONALE LADY

ORLANDO

PANAMA+

PANAMA+LADY

PORTLAND

RIO

SYDNEY

TORONTO

VANCOUVER

WORK 2.0

   KALHOTY Z TEPLÁKOVINY

JOGGING+

SEATTLE

SEATTLE LADY

   FLÍS A TECHNICKÝ FLÍS

ASPEN+

ASPEN+LADY

DOLOMITI+

EASY+

EASY+LADY

NEPAL

NORWAY

NORWAY LADY

PIRENEI

SOFT+

NAUTIC LADY

PRESTIGE

ROME

ROME MELANGE

SKIPPER

SKIPPER LADY

SKIPPER LADY MELANGE

SKIPPER MELANGE

VENICE

VENICE LADY

VENICE LADY MELANGE

VENICE MELANGE

VERONA

   MIKINY

ATLANTA+

ATLANTA+LADY

CANADA

CLASS+

CLASS+LADY

DALLAS+

DALLAS+LADY

FREESTYLE

FREESTYLE LADY

HAWAII+

HAWAII+LADY

HOUSTON

MAVERICK 2.0

MELBOURNE

MIAMI+

   SOFTSHELLOVÉ BUNDY

ALASKA

BERING

DUBLIN

DUBLIN LADY

GALE

GALE LADY

GLASGOW

OREGON

PERFORMER 2.0

PERTH

PERTH LADY

STORM

SUNNY

TRIP

TRIP LADY

   CELOROČNÍ

ATLANTIC 2.0

ATLANTIC LADY 2.0

ATLANTIC LADY R. 2.0

ATLANTIC R. 2.0

PACIFIC 2.0

PACIFIC LADY 2.0

PACIFIC LADY R. 2.0

PACIFIC R. 2.0

WIND

Zbožové třídy a příbuzné výrobky zapojené do označení CE I CAT:
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Označení    na těchto výrobcích je novým krokem vpřed na naší cestě 
neustálého zlepšování, orientovaného na hledání udržitelné kvality na všech úrovních.

Stále více se odlišovat, společně.

Se srdečným pozdravem.


