
SIMBOLI 
Na tem seznamu si lahko ogledate pomen različnih simbolov DASSY. Te simbole lahko najdete na straneh izdelkov, za katere se 
uporabljajo.  

 
 

   

 
Skriti gumb Skriti gumb 
odpravlja nevarnost prask ali 
električne prevodnosti na delovnem 
mestu. 

 

Nastavljiva elastika za hrbet 
Hlače se popolnoma prilegajo pasu, 
zahvaljujoč nastavljivi elastiki za hrbet. 

 

Velik rob 
preprosto podaljša delovne hlače za 
pet centimetrov, zahvaljujoč dvojnemu 
zaključku roba.  

 

Šivanje s 
tremi iglami Šivanje s tremi iglami na 
tem izdelku zagotavlja dolgotrajen 
izdelek. 

 

Žepi, ojačani s CORDURO ®, 
varno shranite orodje v teh trpežnih, 
trpežnih žepih. 

 

Nastavljivi žepi za kolena Cordura® 
Ti žepi za kolena Cordura so 
certificirani v kombinaciji z blazinicami 
za kolena DASSY® Cratos in vam nudijo 
popolno zaščito za kolena. (EN 14404: 
2004 + A1: 2010). 

 

Zadrga 
za tiskalnik Zadrga za tiskalnik vam 
omogoča enostavno tiskanje ali 
vezenje imena ali logotipa vašega 
podjetja na hrbtni strani. 

 

Sistemska zadrga 
Zunanjo in notranjo jakno, ki sta 
opremljeni s sistemsko zadrgo, lahko 
kombiniramo, da tvorijo jakno 2 v 
1. Zunanja jakna ima dve zadrgi: 
običajno sprednjo zadrgo in sistemsko 
zadrgo, ki se uporablja za zadrgo na 
notranji jakni. Notranje jakne imajo 
samo eno zadrgo: sistemsko zadrgo, 
tako za individualno uporabo kot za 
kombinirano uporabo. Na ta način 
lahko grelec telesa DASSY® Bilbao z 
visoko vidljivostjo na telesu enostavno 
stisnete v park za vidljivost DASSY® 
Atlantis. Velja za naslednje izdelke 
DASSY®: Atlantis in Bilbao. 

 

Diha 
Tkanina, ki diha, omogoča, da se para 
vlage prenaša skozi material. Na ta 
način med delom ostanete suhi. 

 

Rebraste pletene nevihtne manšete 
Prilegajoče nevihtne manšete v rokavih 
nudijo dodatno zaščito pred vetrom. 

 

Veter 
Ta tkanina je veter, ki preprečuje veter 
skozi in ohranjanje telesne 
temperature. 

 

 

Vodoodporna tkanina 
Ta tkanina je vodoodporna in 
preprečuje dolgotrajno pronicanje 
vode. 

 

Vodoodporno oblačilo 
To oblačilo je popolnoma 
nepremočljivo, tako tkanina kot šivi ne 
dopuščajo prodiranja vode in vas v 
primeru dežja optimalno zaščitijo. 

 

mehansko raztezanje 
Uporaba raztegljive tkanine omogoča 
prožna in zelo udobna delovna 
oblačila. 

 

4-smerno raztezanje 
Zahvaljujoč 4-smernim raztegljivim 
vložkom ta delovna oblačila nudijo 
odlično svobodo gibanja. Vložki so 
ojačani z izjemno odpornimi vlakni 
Cordura® za izjemno vzdržljivost. 

 

UV zaščita pred soncem 
Ta oblačila svojega uporabnika ščitijo 
pred soncem. Zaščitni faktor 
ultravijolične zaščite UPF 50+ pomeni, 
da tkanina blokira več kot 98% 
sončnega škodljivega UV sevanja. 

 

Oeko-Tex® Standard 100 (0910058 / 
Centexbel) 
DASSY profesionalna delovna oblačila 
so certificirana z oznako Oeko-tex® 
standard 100. To pomeni, da je bilo 
oblačilo s to nalepko testirano na 
škodljive snovi. Vse uporabljene 
surovine ustrezajo standardom Oeko-
Tex®.  

 


