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Vzhledem k významnému podílu přírodních, inherentně a trvale nehořlavých viskózových 
vláken Lenzing FR® garantuje oděv výbornou ochranu proti ohni, teplu i plameni. Nabízí 
vysoký komfort užívání, zejména mimořádnou prodyšnost a minimální tepelné smrštění.

Vzhledem k významnému podílu přírodních, inherentně a trvale nehořlavých viskózových vláken 
Lenzing FR® garantuje oděv výbornou ochranu proti ohni, teplu i plameni. Nabízí vysoký komfort 
užívání, zejména mimořádnou prodyšnost a minimální tepelné smrštění.
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Nejprodávanější multinormní zimní bunda a kalhoty s kom-

plexní ochranou a odepínací nepromokavou kapucí. Z inova-

tivního, inherentně a trvale nehořlavého materiálu: Lenzing FR® / 

aramid /polyamid a vyjímatelnou nehořlavou leece termo-
vložkou Xena na knolíky. Spolehlivě chrání proti chladu. 
Mimořádný poměr komfort – cena – výkon. V modro-
modré barevné kombinaci a prodlouženém komfortním střihu 
se  stříbrným relexním pruhem 3M.

Třívrstvá multinormní zimní bunda a kalhoty s komplexní ochranou 
a odepínací nepromokavou kapucí. Z inovativního, inherentně a trvale 
nehořlavého materiálu: Lenzing FR® / aramid / polyamid a vyjímatelnou 
nehořlavou leece termo-vložkou Xena na zip. Díky použité vlhkostní bariéře - 
membráně s podšívkou spolehlivě chrání i proti vodě, dešti a větru.  
V modro-šedé barevné kombinaci a prodlouženém komfortním střihu 
se  stříbrným relexním pruhem 3M.

Materiál:
Vrchní vrstva: 65% Lenzing FR®, 22% aramid, 12% polyamid, 1% Belltron, gramáž 250 g/m2

Termo-vložka: 70% modakryl, 30% Rayon, gramáž 410 g/m2

Materiál:
Vrchní vrstva:  65% Lenzing FR®, 22% aramid, 12% polyamid, 1% Belltron, 
gramáž 250 g/m2

Spodní vrstva: 50% Kermel®, 50% Lenzing FR®, nalaminovaná PU membrána, 
gramáž 170 g/m2

Termo-vložka:  70% modakryl, 30% Rayon, gramáž 410 g/m2
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Použití:
GoodPRO SF1 Oliver je univerzální multinormní ochranný zimní oděv s nejširším využi-
tím. Energetika, rainérie, plynárenství, petrochemie, ADR přeprava, chemický průmysl.

Použití:
GoodPRO SF3 Alex je univerzální multinormní ochranný zimní oděv s nejširším využitím.  
Energetika, rainérie, plynárenství, petrochemie, ADR přeprava, chemický průmysl.

Zimní oděv GoodPRO SF1 Oliver

Zimní oděv GoodPRO SF3 Alex
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