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• Міцна еластична тканина, швидкосохнуча, 
проста в догляді

• 2 передні кишені, 2 укріплені задні кишені з 
блискавкою справа, кишеня-карго, кишеня 
для складаного метра, кишеня для мобільного 
телефону, петля для молотка

• Світловідбивальні смужки LOXY®, 
• Потрійні шви
• , ергономічний крій в області коліна
• Наколінники, сертифіковані відповідно до 

стандарту EN 14404
• EN ISO 20471 Class 2, STANDARD 100 by 

OEKO-TEX®.

74% поліестер, 22% бавовна, 4% еластан - 
прибл. 250 г/м²

Штани NEON високої видимості, клас 2
Ці інноваційні робочі штани високої видимості забезпечують максимальну свободу рухів завдяки еластичній тканині. Високий вміст бавовни забез-
печує про максимальний комфорт без шкоди для міцності.

Стандартний 40/ 417 42/ 419 44/ 421 46/ 423 48/ 425 50/ 427 52/ 429 54/ 431 

56/ 433 58/ 435 60/ 439 62/ 443 64/ 447 66/ 451

Кремезний 90/ 457 94/ 459 98/ 461 102/ 463 106/ 465 110/ 467 114/ 469 118/ 471

Худорлявий 24/ 401 25/ 403 26/ 405 27/ 407 28/ 409 29/ 411 30/ 413

помаранчевий антрацит
M410079 ...

жовтий антрацит
M410080 ...

EN 20471

Що означає стандарт EN 20471?
Стандарт EN 20471 засвідчує, що одяг, який 
відповідає цьому стандарту, забезпечує види-
мість як у світлий, так і в темний час доби, 
тобто його можна візуально сприйняти у будь-
яких небезпечних ситуаціях. Тому сигнальний 
одяг використовується і вдень, і вночі. Особа, 
одягнута в такий одяг, повинна бути помітною 
і видимою за будь-яких обставин.

Класи безпеки стандарту EN 20471
Існують три класи безпеки, які застосовуються в 
ситуаціях з підвищеним або високим ризиком:

Клас 1 дозволений на дорогах зі швидкістю 
до 30 км/год. Який це одяг? Зазвичай - штани 
або аксесуари, такі як кепки або рукавички.
Цей рівень захисту настільки низький, що він 
не набув поширення в Німеччині.

Клас 2 дозволено для використання на доро-
гах зі швидкістю до 60 км/год, в умовах нор-
мальної видимості та невеликих заторів. Який 
це одяг? Жилети, футболки або пуловери.

Клас 3 Застосовується на дорогах з дозво-
леною швидкістю руху понад 60 км/год., в 
умовах поганої видимості та напруженого 
трафіку.

Обов'язково: Закритий торс і верх з дов-
гими рукавами, або довгі штани зі світловід-
бивальними смужками. Звісно, найкращий 
варіант  для ідеального захисту - одночасне 
використання обох захисних елементів.

Який одяг? Куртки, парки, комбінезони та 
штани.

У разі сумнівів, завжди безпечніше носити сиг-
нальний одяг класу 3! Поєднання сигнальних 
захисних штанів та сигнальної захисної куртки 
або сигнального жилета та сигнальних захис-
них шортів відповідають наведеним нижче 
вимогам, а також  вимогам класу 3.


