
  
 

 

 
NAVODILA ZA UPORABO 

 
Zaščitni kombinezon za večkratno uporabo, primeren za popravilo avtomobilov 
udobna in zračna zaščitna delovna oblačila 
 

• Majhna teža in zelo udobne za nošenje 

• Nastavljiva velikost odprtine na hlačah za noge za enostavno oblačenje in slačenje  

• Udobna podloga na kolenih za posebno udobje pri delu 

• Robustna prekrita dvojna zadrga  

• Antistatičen material, ki odbija vodo    

• Pralna                                
                  
Inovativni zaščitni kombinezon za večkratno uporabo 50425 od 3M zagotavlja optimalno zaščito v 
številčnih delovnih okoljih in situacijah. Izdelek dopolnjuje program zaščitnega kombinezona za 
enkratno uporabo 50198, kateri nudi dodatno stopnjo zaščite, katera je potrebna pri aplikaciji kot je 
lakiranje avtomobilov.  
 
Zaščitni kombinezon za večkratno uporabo je izdelan iz lahkega, zračnega poliestra in je zato izredno 
udoben in prijeten za nošenje. Dodatno nudi zaščitni kombinezon nastavljivo velikost odprtine na 
hlačah za noge za enostavno oblačenje in slačenje tudi s čevlji. Zakrita dvojna zadrga nudi dodatno 
zaščito pred umazanijo.  
 
Integrirana podloga na kolenih nudi najvišjo udobje pri delu. Stranski hlačni žepi so bili opremljeni z 
dodatnim postopkom, da se  lažje dosežejo žepi, ki so na hlačah pod kombinezonom, brez da bi morali 
sleči celoten kombinezon. 
 

• Lahek in zračen material za zmanjševanje kopičenja toplote. Elastičnost nudi dodatno udobje 
pri nošenju  

• Fleksibilna kapuca, z možnostjo nastavitve velikosti za zaščito glave in lasov 

• Udobna podloga na kolenih za posebno udobje pri delu 

• Brez silikona in brez vlaken 
 
Zaščitni kombinezon za večkratno uporabo 50425 

Št. dela  HBK št. 
artikla 

Velikost Telesna 
višina 

Obseg prsi Kosi/pak.  
50425 zaščitni 
kombinezon za 
večkratno uporabo 

50425M 769825 M 167-176 cm 92-100 cm 10 

50425L 713381 L 174-181 cm 100-108 cm 10 

50425XL 713383 XL 179-187 cm 108-115 cm 10 

50425XXL / XXL 186-194 cm 115-124 cm 10 

 
Več informacij in celotno izjavo o skladnosti lahko najdete na spletni strani: www.haberkorn.si ali na 
telefonski številki: 02/320-67-10. 


