
więcej niż bezpieczeństwo

Odzież ochronna
jednorazowego użytku
Kombinezony i nakładki ochronne



JAKOŚĆ

NORMY

WARTOŚCI
OXYLINE

ZDROWIE
I BEZPIECZEŃSTWO

OPTYMALIZACJA

EKOLOGIA

Długi okres przydatności do użycia 5 lat (od daty wyprodukowania).

Zarządzanie jakością wg. normy ISO 9001:2015

NASZĄ GŁÓWNĄ MISJĄ JEST POPRAWIENIE JAKOŚCI ŻYCIA
PRACOWNIKÓW I ICH RODZIN.

Jasna strategia sprzedaży. Sieć dystrybucyjna oparta jest na
dystrybutorach oraz agentach.

Prokonsumencjkie podejscie do klienta.
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oxyline.eu

Komfortowy
trójpanelowy

kaptur

Materiał Dwuczęściowy
krój wkroku

Dwukierunkowyzamek
błyskawiczny z klapką
przykrywającą ekspres

Elastyczna
pętelka na
kciuk

Kombinezon Ochronny, Kat. III, Typ 5, 6

OxyChem C110B

Ochrona zgodna z normami
Cząstki stałe
radioaktywne
skażenie

(brak promieni)

EN 1073-2:2002EN 13034:2005
+A1:2009

TYP 6

EN ISO 13982:2004
+A1:2010

TYP 5

EN 1149-5:2008

Wymagania dotyczące
odzieży antystatycznej

EN 13688:2013

Ochrona odzieży
ogólnej

Właściwości:
- Materiał Spunbond-Meltblown-Spunbond (SMS) włóknina polipropylenowa,

55g/m2

- Kaptur trójpanelowy
- Dwukierunkowy zamek błyskawiczny z klapką

przykrywającą ekspres
- Dwuczęściowy krój w kroku
- Elastyczne ściągacze w mankietach, nogawkach, talii i kapturze
- Elastyczna pętelka na kciuk
- Wytrzymałe szwy szyte owerlokowo od wewnątrz
- Kolor: biały, niebieski

Przykłady zastosowań:
- Malarskie
- Tynkarskie
- Murarskie
- Wyburzeniowe
- Przy azbeście
- Przy obróbce drewna i plastiku
- Szlifierskie (np. szlifowanie gładzi gipsowych)
- Porządkowo, gospodarcze
- Kamieniarskie
- Przy ociepleniach poddaszy wełną mineralną
- Przy obróbce włókna szklanego
- Ogólne prace przy produkcji i utrzymaniu ruchu
- W przemyśle farmaceutycznym

Lekki i wytrzymały
Kombinezon OxyChem C110 zapewnia ograniczoną ochronę
przeciwchemiczną typu 5/6. Wykonany jest z „oddychającej” włókniny
polipropylenowej SpunbondMeltblownSpunbond (SMS) o masie 55g/m2,
dzięki której komfort pracy jest dużo lepszy. OxyChem C110 zapewnia także
ochronę przed pyłami promieniotwórczymi oraz posiada właściwości
antyelektrostatyczne. Jego konstrukcja została zaprojektowana w taki sposób,
aby zapewnić użytkownikowi jak najwyższy poziom bezpieczeństwa, ergonomii
i komfortu podczas pracy.
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Spunbond

Spunbond

Meltblown

Komfortowy
trójpanelowy

kaptur

Materiał Dwuczęściowy
krój wkroku

Dwukierunkowyzamek
błyskawiczny z klapką
przykrywającą ekspres

Elastyczna
pętelka na
kciuk

Kombinezon Ochronny, Kat. III, Typ 5, 6

OxyChem C110

Ochrona zgodna z normami

Właściwości:
- Materiał Spunbond-Meltblown-Spunbond (SMS) włóknina polipropylenowa,

55g/m2

- Kaptur trójpanelowy
- Dwukierunkowy zamek błyskawiczny z klapką przykrywającą ekspres
- Dwuczęściowy krój w kroku
- Elastyczne ściągacze w mankietach, nogawkach, talii i kapturze
- Elastyczna pętelka na kciuk
- Wytrzymałe szwy szyte owerlokowo od wewnątrz
- Kolor: biały, niebieski

Przykłady zastosowań:
- Malarskie
- Tynkarskie
- Murarskie
- Wyburzeniowe
- Przy azbeście
- Przy obróbce drewna i plastiku
- Szlifierskie (np. szlifowanie gładzi gipsowych)
- Porządkowo, gospodarcze
- Kamieniarskie
- Przy ociepleniach poddaszy wełną mineralną
- Przy obróbce włókna szklanego
- Ogólne prace przy produkcji i utrzymaniu ruchu
- W przemyśle farmaceutycznym

Lekki i wytrzymały
Kombinezon OxyChem C110 zapewnia ograniczoną ochronę
przeciwchemiczną typu 5/6. Wykonany jest z „oddychającej” włókniny
polipropylenowej SpunbondMeltblownSpunbond (SMS) o masie 55g/m2,
dzięki której komfort pracy jest dużo lepszy. OxyChem C110 zapewnia także
ochronę przed pyłami promieniotwórczymi oraz posiada właściwości
antyelektrostatyczne. Jego konstrukcja została zaprojektowana w taki sposób,
aby zapewnić użytkownikowi jak najwyższy poziom bezpieczeństwa, ergonomii
i komfortu podczas pracy.

Cząstki stałe
radioaktywne
skażenie

(brak promieni)

EN 1073-2:2002EN 13034:2005
+A1:2009

TYP 6

EN ISO 13982:2004
+A1:2010

TYP 5

EN 1149-5:2008

Wymagania dotyczące
odzieży antystatycznej

EN 13688:2013

Ochrona odzieży
ogólnej
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MPFL
MATERIAL

Komfortowy
trójpanelowy

kaptur

Materiał Dwuczęściowy
krójwkroku

Dwukierunkowy zamek
błyskawiczny z klapką
przykrywającą ekspres

Elastyczna
pętelka na
kciuk

Lekki i wytrzymały
Kombinezon ochronny OxyChem C210 jest przeznaczony do ochrony w
miejscach narażonych na kontakt z materiałem infekcyjnym zakaźnym oraz
zapewnia ograniczoną ochronę przeciwchemiczną typu 5/6. Wykonany jest z
włókniny laminowanej folią mikroporowatą (MPFL) o masie 63g/m2 +/- 2g/m2.
Warstwa zewnętrzna: folia polietylenowa. Warstwa wewnętrzna: włókna
polipropylenowa. Włóknina (MPFL) posiada odporność na przenikanie
czynników infekcyjnych. OxyChem C210 zapewnia również ochronę przed
skażeniami promieniotwórczymi oraz posiada właściwości antyelektrostatyczne.
Jego konstrukcja została zaprojektowana w taki sposób, aby zapewnić
użytkownikowi jak najwyższy poziom bezpieczeństwa, ergonomii i komfortu
podczas pracy.

Przykłady zastosowań:
- Przy pracach z azbestem
- Przy malowaniu i lakierowaniu natryskowym
- Przy układaniu izolacji oraz przy robotach ziemnych
- Podczas prac przy instalacjach wodociągowych, w kanałach
- W przemyśle farmaceutycznym
- Przy pracy z żywicą
- Przy konserwacji maszyn
- Podczas lekkich oprysków np. w rolnictwie
- W przemyśle motoryzacyjnym
- Podczas szlifowania i polerowania
- W przemyśle farmaceutycznym oraz w branży medycznej

Właściwości
- Tkanina typu spunbond laminowana folią mikroporowatą

(MPFL), 63g/m2 +/- 2g/m2

- Trójpanelowy kaptur
- Dwukierunkowy zamek błyskawiczny z patką z materiału
- Dwuczęściowy krój w kroku
- Elastyczne ściągacze przy mankietach, nogawkach, talii i kapturze
- Elastyczna pętla na kciuk
- Wytrzymałe szwy overlockowe po wewnętrznej stronie

Kombinezon Ochronny, Kat. III, Typ 5, 6.Wyrób medyczny Klasa I

OxyChem C210

EN 13034:2005
+A1:2009

Typ 5 - Odzież
chroniąca przed
cząstkami stałymi

EN ISO 13982-1:2004
+A1:2010

EN 14126:2003
+AC:2004

Ochrona przed
czynnikami
infekcyjnymi

EN ISO 13688:2013

Odzież ochronna
- Wymagania ogólne

Odzież chroniąca przed
skażeniami

promieniotwórczymi

EN 1073-2:2002 EN 1149-5:2018

Właściwości
elektrostatyczne

oxyline.eu 5

PRODUKT MEDYCZNY

Typ 6 - Odzież
chroniąca przed

ciekłym chemikaliami
-rozbryzgi o niewielkim

ciśnieniu

Ochrona zgodna z normami



Lekki i wytrzymały
Kombinezon OxyChem C250 zapewnia ograniczoną ochronę
przeciwchemiczną typu 5/6. Wykonany jest z tkaniny laminowanej folią
mikroporowatą (MPFL) o masie 63g/m2. Warstwa zewnętrzna: folia
polietylenowa. Warstwa wewnętrzna: włókna polipropylenowe, która posiada
odporność na przenikanie czynników zakaźnych. Panel „oddychający”
wykonany jest z włókniny polipropylenowej Spunbond-Meltblown-Spunbond
(SMS) o masie 55g/m2. OxyChem C250 zapewnia również ochronę przed
pyłami promieniotwórczymi oraz posiada właściwości antyelektrostatyczne.
Jego konstrukcja została zaprojektowana w taki sposób, aby zapewnić
użytkownikowi jak najwyższy poziom bezpieczeństwa, ergonomii i komfortu
podczas pracy.

Właściwości:
- Tkanina spunbond laminowana folią mikroporowatą (MPFL) 63g/m2

+ (SMS) 55g/m2 „panel oddychający”.
- Dwukierunkowy zamek błyskawiczny z przylepną patką
- Dwuczęściowy krój w kroku
- Elastyczne ściągacze na mankietach, nogawkach, w talii i kapturze
- Elastyczna pętla na kciuk
- Wytrzymałe szwy owerlokowe po wewnętrznej stronie

Przykłady zastosowań:
- Prace z azbestem
- Malowanie i lakierowanie natryskowe
- Układanie izolacji, roboty ziemne
- Prace na instalacjach wodociągowych, w kanałach
- Przemysł farmaceutyczny
- Konserwacja maszyn
- Lekkie opryskiwanie, rolnictwo
- Motoryzacja, pomieszczenia czyste
- Szlifowanie, polerowanie
- Praca w przemyśle farmaceutycznym

EN 14126:2003
+AC:2004

Ochrona przed
czynnikami
zakaźnymi

EN 13034:2005
+A1:2009

TYP 6

EN ISO 13982:2004
+A1:2010

TYP 5

EN 13688:2013

Ochrona odzieży
ogólnej

Kombinezon Ochronny, Kat. III, Typ 5, 6

OxyChem C250

Ochrona zgodna z normami

EN 1073-2:2002 EN 1149-5:2008

Wymagania
dotyczące odzieży
antystatycznej

Komfortowy
trójpanelowy

kaptur

Materiał Dwuczęściowy
krójwkroku

Dwukierunkowy zamek
błyskawiczny z klapką
przykrywającą ekspres

Elastyczna
pętelka na
kciuk

oxyline.eu6

MPFL
MATERIAL

SMS
Back panel
Breathable

Cząstki stałe
radioaktywne
skażenie



Typ 4 - Odzież
chroniąca przed

ciekłymi chemikaliami
-rozpylona ciecz

EN14605:2005
+A1:2009

Typ 6 - Odzież
chroniąca przed ciekłymi

chemikaliami
-rozbryzgi o niewielkim

ciśnieniu

EN 13034:2005
+A1:2009

Typ 5 - Odzież
chroniąca przed
cząstkami stałymi

EN ISO 13982-1:2004
+A1:2010

Lekki i wytrzymały
Kombinezon ochronny OxyChem C310 jest przeznaczony do ochrony
w miejscach narażonych na kontakt z materiałem infekcyjnym zakaźnym oraz
zapewnia ograniczoną ochronę przeciwchemiczną typu 4/5/6. Jest też
składnikiem Indywidualnego Zestawu Ochrony Biologicznej (IZOB), stworzonego
zgodnie z rekomendacją WHO. Wykonany jest z włókniny laminowanej folią
mikroporowatą (MPFL) o masie 63g/m2 +/- 2g/m2. Warstwa zewnętrzna: folia
polietylenowa. Warstwa wewnętrzna: włóknina polipropylenowa. Włóknina (MPFL)
posiada odporność na przenikanie czynników infekcyjnych. Wzmocnione i
dodatkowo uszczelnione taśmą szwy zapewniają ochronę typu 4. OxyChem C310
zapewnia również ochronę przed skażeniami promieniotwórczymi oraz posiada
właściwości antyelektrostatyczne. Jego konstrukcja została zaprojektowana w taki
sposób, aby zapewnić użytkownikowi jak najwyższy poziom bezpieczeństwa,
ergonomii i komfortu podczas pracy

Właściwości:
- Spunbond laminowany z folią mikroporowatą (MPFL), 63g/m2 +/- 2g/m2

- Dodatkowo podklejone szwy
- Trójpanelowy kaptur
- Dwukierunkowy zamek błyskawiczny z samoprzylepną patką
- Dwuczęściowy krój w kroku
- Elastyczne ściągacze przy mankietach, nogawkach, talii i kapturze
- Elastyczna pętla na kciuk
- Trwałe szwy overlockowe po wewnętrznej stronie, podklejone na zewnątrz

niebieską taśmą

Przykłady zastosowań:
- W przemyśle farmaceutycznym
- W kontakcie z materiałami toksycznymi
- Podczas zabezpieczenia miejsc zbrodni
- W weterynarii
- W szpitalach
- Przy pracy z chorymi np. w trakcie pandemii
- Przy pracach z azbestem
- Przy malowaniu i lakierowaniu natryskowym

OxyChem C310

Ochrona zgodna z normami

EN 14126:2003
+AC:2004

Ochrona przed
czynnikami
infekcyjnymi

EN ISO 13688:2013

Odzież ochronna
-Wymagania ogólne

Odzież chroniąca
przed skażeniami

promieniotwórczymi

EN 1073-2:2002 EN 1149-5:2018

Właściwości
elektrostatyczne

oxyline.eu

Kombinezon Ochronny, Kat. III, Typ 4, 5, 6. Wyrób medyczny Klasa I
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Komfortowy
trójpanelowy

kaptur

Materiał Dwuczęściowy
krójwkroku

Dwukierunkowy zamek
błyskawiczny z klapką
przykrywającą ekspres

Elastyczna
pętelka na
kciuk

MPFL
MATERIAL

TAPED
SEAMS

PRODUKT MEDYCZNY



Oxy Lac
Kombinezon ochronny Kat. I

Kombinezon OxyLac dzięki podwyższonym właściwościom
ochronnym kombinezon OxyLac jeszcze lepiej chroni przed
zanieczyszczeniami, pyłem, areozolami, brudem.

Przykłady zastosowań:
- Lakiernictwo
- Prace remontowo-budowlane
- Remonty i konserwacja maszyn i urządzeń
- Ochrona przed pyłami i substancjami nieszkodliwymi dla

zdrowia
- Nakładanie powłok przemysłowych
- Przeprowadzanie kontroli w zakładach pracy (kombinezon

dla gości)
- przemysł farmaceutyczny i medyczny
- Sprzątanie
- Dezynfekcja

Właściwości:
- Stuprocentowy materiał polipropylenowy 55g/m² typu MPFL

(pokryty filmem mikroporowatym) zwiększa jego wytrzymałość
i odporność na działanie czynników zewnętrznych

- Ergonomiczny kaptur
- Wydłużona osłona zamka błyskawicznego
- Elastyczne ściągacze w kapturze, nadgarstkach i nogawkach

zapewniające lepsze doszczelnienie
- Ściągacz w talii poprawia dopasowanie do sylwetki co

zwiększa komfort pracy

oxyline.eu8

Ergonomiczny kaptur Ściągaczwtalii
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KPP40
Kombinezon ochronny Kat. I

Przykłady zastosowań:
- Lakiernictwo
- Prace remontowo-budowlane
- Remonty i konserwacja maszyn i urządzeń
- Ochrona przed pyłami i substancjami nieszkodliwymi dla

zdrowia
- Nakładanie powłok przemysłowych
- Przeprowadzanie kontroli w zakładach pracy (kombinezon

dla gości)
- Przemysł farmaceutyczny i medyczny
- Sprzątanie
- Dezynfekcja

Kombinezon KPP40 gwarantuje odpowiedni poziom ochrony
użytkownikowi w części, którą zakrywa kombinezon przeciwko
zagrożeniom spowodowanym przez pyły nietoksyczne, tłuszcze
stałe nietoksyczne i innymi podobnymi odpadami nietoksycznymi
oraz przed lekkimi zagrożeniami fizycznymi takimi jak otarcia,
zadrapania etc. i małymi natryskami cieczy nietoksycznych. Nie
należy stosować tego ŚOI w przypadku zagrożeń innego typu.

Właściwości:
- Materiał 100% polipropylen (PP) 40g/m2 (biały)
- Kaptur
- Zamek błyskawiczny
- Elastyczne ściągacze w mankietach, nogawkach, talii i kapturze
- Wytrzymałe szwy szyte owerlokowo od wewnątrz
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ONBWUR 50
Osłona na buty wysokie z podeszwą antypoślizgową

ONBW 50

Właściwości:
- Wykonane z materiału barierowego - włóknina laminowana folią

mikroporowatą MPFL 65g/m2,
warstwa zewnętrzna: folia polietylenowa
warstwa wewnętrzna: włóknina polipropylenowa.
- Elastyczne nogawki dopasowujące się do nogi
- Paski zabezpieczające przed zsunięciem - zwiększające komfort

użytkowania
- Kolor: biały

Właściwości:
- Wykonane z materiału barierowego - włóknina laminowana folią

mikroporowatą MPFL 65g/m2,
warstwa zewnętrzna: folia polietylenowa
warstwa wewnętrzna: włóknina polipropylenowa
- Podeszwa antypoślizgowa o gramaturze 530g/m2.
- Elastyczne nogawki dopasowujące się do nogi
- Paski zabezpieczające przed zsunięciem - zwiększające komfort

użytkowania
- Kolor: biały

Przykłady zastosowań:
- Lakiernictwo
- Prace remontowo-budowlane
- Remonty i konserwacja maszyn i urządzeń
- Ochrona przed pyłami i substancjami nieszkodliwymi dla zdrowia
- Nakładanie powłok przemysłowych
- Przeprowadzanie kontroli w zakładach pracy (osłony dla gości)
- Prace ogrodowe
- Sprzątanie
- Ochrona odzieży

Przykłady zastosowań:
- Lakiernictwo
- Prace remontowo-budowlane
- Remonty i konserwacja maszyn i urządzeń
- Ochrona przed pyłami i substancjami nieszkodliwymi dla zdrowia
- Nakładanie powłok przemysłowych
- Przeprowadzanie kontroli w zakładach pracy (osłony dla gości)
- Prace ogrodowe
- Sprzątanie
- Ochrona odzieży

Pakowanie:
Ilość w kartonie: 50 par (100szt.)

Wymiary kartonu: 43 cm x 30 cm x 24cm

Pakowanie:
Ilość w kartonie: 50 par (100szt.)
Wymiary kartonu: 43 cm x 30 cm x 24cm

Osłona na buty wysokie

14cm

14cm

36cm

36cm

50cm

50cm

Podeszwaantypoślizgowa
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Dane logistyczne

50 szt. 50 szt. 50 szt. 50 szt. 50 szt.50 szt. 50 szt.

950 szt. 950 szt. 1000 szt. 1000 szt. 1200 szt.1000 szt. -

-

-

19 szt. 19 szt. 20 szt. 20 szt. 24 szt.20 szt.

10,6 kg 10,6 kg 12,8 kg 10,6 kg 10 kg13 kg

48x28x62cm 48x28x62cm 48x28x54cm 48x28x56cm 48x28x46cm48x28x60cm 48x28x37cm

Ilość kombinezonów w kartonie

Ilość kombinezonów na palecie

Ilość kartonów na palecie

Waga kartonu

Rozmiar kartonu

C310C110B C210 C250 OxyLacC110 KPP30

Wzrost

Obwód

Rozmiary S M L XL XXL XXXL

Test Metoda
testowania

OxyChem C110 OxyChem C210 OxyChem C250 OxyChem C310

Ograniczone działanie ochronne przed lekkim
rozpyleniem, ciekłym aerozolem lub niskim
ciśnieniem, rozpryskami o małej objętości
i czynnikami zakaźnymi

EN 13034 Typ 6 Typ 6B Typ 6B Typ 6B

Ochrona przed unoszącymi się w powietrzu
cząstkami stałymi i czynnikami zakaźnymi EN ISO 13982-1 Typ 5 Typ 5B Typ 5B Typ 5B

Działanie ochronne przed rozpryskami
i czynnikami zakaźnymi EN 14605 Typ 4B

Całkowity przeciek wewnętrzny EN 1073-2 Klasa 1 Klasa 2 Klasa 1 Klasa 2

Test ciśnieniowy, odporność na penetrację krwi
i płynów ustrojowych z użyciem krwi
syntetycznej

Klasa 6
Klasa 6

(Tylko na tkaninie
mikroporowatej)

Klasa 6

Odporność na penetrację patogenów z krwi
z zastosowaniem bakteriofagów (Fag Fi-X174)
(odporność na przenikanie wirusów)

Klasa 6 Klasa 6

Odporność na przenikanie czynników
zakaźnych w wyniku mechanicznego kontaktu
z substancjami zawierającymi skażone ciecze

Klasa 6
Klasa 6

(Tylko na tkaninie
mikroporowatej)

Klasa 6

Odporność na przenikanie zanieczyszczonych
cząstek stałych Klasa 3

Klasa 3
(Tylko na tkaninie
mikroporowatej)

Klasa 3

Odporność na przenikanie zanieczyszczonych
cząstek stałych Klasa 3

Klasa 3
(Tylko na tkaninie
mikroporowatej)

Klasa 3

Badanie cytotoksyczności

194-200189-194182-188176-182170-176164-170

124-132116-124108-117100-10892-10084-92

Nie jest
cytotoksyczny

Nie jest
cytotoksyczny

Ty
p
oc
hr
on

y

OSIĄGNIĘTE POZIOMY WYDAJNOŚCI

O
ch
ro
na

pr
ze
d
cz
yn
ni
ka
m
i

in
fe
kc
yj
ny
m
i/z
ak
aź
ny
m
i

EN 14126

Dane techniczne kombinezonów

- - -

-

-

-

-

-

-

-

-



Oxyline Sp.z o.o.
95-200 Pabianice, Polska
ul. Piłsudskiego 23
tel.: +48 42 215 10 68
e-mail : oxyline@oxyline.eu

www.oxyline.eu

więcej niż bezpieczeństwo

NOTATKI


