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Výběr ze základních norem EN 
 
Hasiči: 
EN 1486  Ochranné oděvy pro hasiče - Požadavky a zkušební metody pro reflexní oděvy pro speciální hašení 

ohně. 
 

EN 469   Ochranné oděvy pro hasiče - Technické požadavky na ochranné oděvy pro hasiče. 
 

EN 15614  Ochranné oděvy pro hasiče - Laboratorní metody zkoušení a technické požadavky na provedení 
oděvů pro likvidaci požárů v otevřeném terénu. 

 

EN 16689 Ochranné oděvy pro hasiče - Požadavky na provedení ochranných oděvů pro technické zásahy 
 

EN 13911  Ochranné oděvy pro hasiče - Požadavky a metody zkoušení pro kukly pro hasiče. 
 

EN 15090  Obuv pro hasiče. 
 

EN ISO 17249 Bezpečnostní obuv odolná proti pořezání řetězovou pilou. 
 
 
Oděvy: 
EN ISO 13688 Ochranné oděvy - Obecné požadavky. 
 

EN ISO 11612  Ochranné oděvy - Oděvy na ochranu proti teplu a plameni. 
 

EN ISO 11611  Ochranné oděvy pro použití při svařování a příbuzných postupech. 
 

EN 1149-5  Ochranné oděvy - Elektrostatické vlastnosti. 
 

EN 13034 Ochranný oděv proti kapalným chemikáliím - Požadavky na provedení pro ochranné 
oděvy proti chemikáliím poskytující omezenou ochranu proti kapalným chemikáliím. 

 

EN ISO 20471  Oděvy s vysokou viditelností - Zkušební metody a požadavky. 
 

EN 61482-1-2  Práce pod napětím - Oblečení chránící před tepelným účinkem elektrického oblouku. 
 

EN 14058  Ochranné oděvy - Oděvní součásti na ochranu proti chladnému prostředí. 
 

EN 343   Ochranné oděvy - Ochrana proti dešti. 
 
 
Rukavice: 
EN 420   Ochranné rukavice – Všeobecné požadavky a metody zkoušení. 
 

EN 407   Ochranné rukavice proti tepelným rizikům - teplu nebo ohni. 
 

EN 388  Ochranné rukavice proti mechanickým rizikům 
 

EN 12477  Ochranné rukavice pro svářeče. 
 
 
Štíty + přilby 
EN 166   Osobní prostředky na ochranu očí - Základní ustanovení. 
 

EN 1731  Osobní prostředky k ochraně očí – Prostředky z pletiva k ochraně očí a obličeje. 
 

EN 397   Průmyslové ochranné přilby. 
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