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Ochranné pláště - DuPont™ Tyvek® 
 

V nabídce 3 TYPY PLÁŠŤŮ                                                     

Šité vnitřní švy 

Lze použít vícekrát 

PPE Category I 

Antistatic treatment (EN 1149-5) 

Ceny od 1 819 Kč bez DPH/10 ks 

 

 

                                                                                                          
3 kapsy, 5 knoflíků (kat. č.: PL30), dostupné velikosti: M – XXL 

                                          

2 kapsy, plášť na zip (kat. č.: PL309), dostupné velikosti: S – XXL 

                                                                               

Více na: www.biologicals.cz/e-shop v záložce Laboratorní pomůcky - Ochranné oděvy 

Bez kapes, 5 knoflíků (kat. č.: PL309) 

Dostupné velikosti: M - XXL 

 

Rouška (kat. č.: ML7360B) 

Cena od 1 345 Kč bez DPH/50 ks 

 

http://www.biologicals.cz/e-shop
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Ochranné oděvy 

Tyvek® Labo – ideální pro laboratoře a farmaceutické činnosti 

Oděv funguje jako bariéra, která pomáhá chránit uživatele před chemickými riziky a proces před kontaminací 

uživatelem. Je ideální k použití ve farmaceutickém průmyslu, v laboratořích a při výrobě a manipulaci v odvětví 

kosmetiky, optických a elektronických zařízení. 

 Systém ochrany obuvi 

připevněný k obleku pružnými úchyty 

 Neklouzavé podrážky 

pro maximální bezpečnost při chůzi 

 Polopružná kapuce 

s tunýlky pro pružné tkanice pro optimální utěsnění kolem obličeje   

 Tunýlky s pružnými tkanicemi u manžet 

 Zip Tyvek® 

a klopy zipů pro zvýšenou ochranu osoby v tomto obleku i procesu 

 Vnitřní švy 

pomáhající snižovat kontaminaci ve směru zevnitř ven 

 Pružná úprava v pase 
 

 
 

Tyvek® Classic Xpert 

                                                                                                                                     
Doplňky DuPont™ Tyvek® – ideální příslušenství k oděvům Tyvek®. 

Kapuce, rukávníky, laboratorní pláště, návleky na obuv a další doplňky vyráběné společností DuPont jsou speciálně 

navrženy tak, aby se daly kombinovat se sortimentem ochranných oděvů DuPont™ Tyvek®. 

                                                           
 

  www.biologicals.cz            Ceny jsou uvedeny bez DPH 
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Voděodolná kombinéza s kapucí, odolná chemikáliím, azbestu a prachu.  

Vnější šité švy, trojdílná pružná kapuce, zip Tyvek® s klopou. 

Ergonomický design pro lepší přizpůsobení, volnost pohybu. 

Elastické manžety, pas a kotníky.  

Nový design kapuce kopírující tvar obličeje. 

Rukávy se nevyhrnují. 

Nová technologie švů.  

 

 

 

6 888 Kč/25 ks 

5 231 Kč/25 ks 

394 Kč/20 ks 7 082 Kč/100 ks 354 Kč/10 ks 8 097 Kč/50 ks 

http://www.biologicals.cz/
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