Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
ZADANIE nr 1

BLUZA MEDYCZNA DAMSKA
- wykonana z

elanobawełny: 67- 65% poliester,33 - 35% bawełna,
- ciężar 120-140g/m2,
- temp. prania min 60oC
- kolory pastelowe (bluza w kolorze pastelowym z kontrastującymi lamówkami w innym kolorze)
- bluza z dekoltem, pod szyją wykończenie na gładko, krótki rękaw, trzy kieszenie naszywane, zapinana na
napy, zaszewki modelujące sylwetkę, wykończenia lamówkami przy dekolcie, kieszeniach, rękawach

SPODNIE MEDYCZNE DAMSKIE
- wykonane z

elanobawełny: 67 -65% poliester, 33- 35% bawełna,
- ciężar 120-140g/m2,
- temp. prania min 60oC
- kolory pastelowe,
- spodnie długie, nogawka zwężana, zapinane na zamek i guzik, gumka wszyta, po bokach w pasku, zaszewki
modelujące sylwetkę.

SPÓDNICA MEDYCZNA
- wykonana z elanobawełny: 67 -65% poliester, 33- 35% bawełna
- ciężar 120-140g/m2
- temp. prania min 60oC
- kolory pastelowe,
- spódnica zapinana na zamek i guzik, gumka wszyta po bokach w pasku

BLUZA MEDYCZNA, DAMSKA, MĘSKA
- wykonana z elanobawełny: 67 -65% poliester, 33 -35% bawełna
- kolor niebieski
- ciężar 120-140g/m2
- temp. prania min 60oC
- bluza typu chirurgicznego bez kołnierza do szpica, krótki rękaw trzy kieszenie naszywane, nie rozpinana

SPODNIE MEDYCZNE, DAMSKIE, MĘSKIE
- wykonane z elanobawełny: 67 -65% poliester, 33 -35% bawełna
- kolor niebieski
- ciężar 120-140g/m2
- temp. prania min 60oC
- spodnie luźne zapinane na zamek i guzik, gumka wszyta po bokach w pasku

UBRANIE MEDYCZNE MĘSKIE
-wykonane z elanobawełny: 67 -65% poliester, 33 - 35% bawełna
- spodnie + bluza, wymagane kolory biały, niebieski, seledynowy
- ciężar min 165g/m2
- temp. prania min 60oC
- bluza typu marynarkowego z kołnierzykiem, rękaw krótki, trzy kieszenie naszywane, zapinana na napy
- spodnie luźne z dwoma kieszeniami wpuszczanymi, zapinane na zamek i guzik gumka wszyta po bokach w
pasku

FARTUCH DAMSKI
bawełny, kolor biały bez kołnierza, rękaw krótki
- ciężar 120-140g/m2
- temp. prania min 600C
- wykonany z
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FARTUCH MĘSKI
bawełny, kolor biały z kołnierzem, rękaw krótki
- ciężar 120-140g/m2
- temp. prania min 600C
- wykonany z

ZADANIE nr 2 *

KOSZULKA Z KRÓTKIM RĘKAWEM (męska, damska): typu t-shirt ,
Barwa: czerwona zgodnie z Polską Normą PN-EN 471+A1:2008 lub norma ją zastępująca, granatowe dodatki
poprawiające funkcjonalność koszulki
MATERIAŁ : o oporze pary wodnej nie większym niż 5m2 x Pa/W
OZNAKOWANIE: z przodu po lewej stronie w górnej części wzór graficzny systemu

KOSZULKA Z DŁUGIM RĘKAWEM (męska, damska): typu polo z kołnierzykiem wykładanym,
zapinana pod szyją na dwa lub trzy małe guziki, rękawy zakończone ściągaczem
Barwa: czerwona zgodnie z Polską Normą PN-EN 471+A1:2008 lub norma ja zastępująca, granatowe dodatki
poprawiające funkcjonalność koszulki
MATERIAŁ : o oporze pary wodnej nie większym niż 5m2 x Pa/W,
OZNAKOWANIE: z przodu po lewej stronie w górnej części wzór graficzny systemu,

SPODNIE LETNIE (męskie, damskie ):
Barwa: fluoroscencyjna czerwona zgodnie z Polską Normą PN-EN 471+A1:2008 lub norma ją zastępująca,
klasa 2 w zakresie minimalnej powierzchni materiałów zapewniających widzialność członków zespołu
ratownictwa medycznego, granatowe dodatki
-zapinane na zamek błyskawiczny spiralny i guzik/nap, w pasie szlufki, regulacja tęgości w pasie
-dwa równoległe pasy z materiału odblaskowego o szerokości 5 cm, zgodnie z Polską Normą PN-EN
471+A1:2008 lub norma ją zastępująca, rozmieszczone poniżej uda wokół całego obwodu nogawek,
-kieszenie: dwie poniżej pasa z przodu skośne-wpuszczane z granatowym wnętrzem, co najmniej jedna z tyłu
na prawej części spodni wpuszczana przykryta klapką w kolorze granatowym zamykaną taśmą samoczepną lub
zapinana na spiralny zamek błyskawiczny pokryty patką w kolorze granatowym, na nogawkach po
zewnętrznych stronach na wysokości ½ uda kieszenie zewnętrzne w kolorze granatowym pokryte klapkami
zamykanymi na taśmę samoczepną lub zapinane na zamki błyskawiczne kryte patką, z przodu na prawej
nogawce kieszeń w kolorze granatowym na telefon komórkowy przykryta klapką zamykaną na taśmę
samoczepną naszyta równolegle z kieszenią boczną-zewnętrzną
-na wysokości kolan wzmocnienia w kolorze granatowym
-wzmocnienia koloru granatowego od kolan w dół na całej szerokości nogawki z przodu spodni
GRAMATURA: 200-250 g/m2
SKŁAD : 50-65 % bawełna , 50-35 % poliester

SPODNIE ZIMOWE (męskie, damskie):
Barwa: fluoroscencyjna czerwona zgodnie z Polską Normą PN-EN 471+A1:2008 lub norma ją zastępująca,
klasa 2 w zakresie minimalnej powierzchni materiałów zapewniających widzialność członków zespołu
ratownictwa medycznego, granatowe dodatki
-zgodne z Polska Normą PN-EN 343+A1:2008 lub norma ją zastępująca, co najmniej klasa 2 w zakresie
wodoszczelności i co najmniej klasa 2 w zakresie oporu pary wodnej
- do pasa
- zapinane na zamek błyskawiczny spiralny i guzik/nap, w pasie szlufki, regulacja tęgości w pasie
- spodnie wewnątrz wykończone podszewką membranową: laminowaną, wodoszczelną, paroprzepuszczalną,
-dwa równoległe pasy z materiału odblaskowego o szerokości 5 cm, zgodnie z Polska Normą PN-EN
471+A1:2008 lub norma ją zastępująca, rozmieszczone poniżej uda wokół całego obwodu nogawek,
-kieszenie: dwie poniżej pasa z przodu skośne-wpuszczane z granatowym wnętrzem, co najmniej jedna z tyłu
na prawej części spodni wpuszczana przykryta klapką w kolorze granatowym zamykaną taśmą samoczepną ,
na nogawkach po zewnętrznych stronach na wysokości ½ uda kieszenie zewnętrzne w kolorze granatowym
pokryte klapkami zamykanymi na taśmę samoczepną lub zapinane na zamki błyskawiczne kryte patką, z
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przodu na prawej nogawce kieszeń na telefon komórkowy w kolorze granatowym przykryta klapką zamykaną
taśmą samoczepną naszyta równolegle z kieszenią boczną
-na wysokości kolan wzmocnienia w kolorze granatowym
-wzmocnienia koloru granatowego od kolan w dół na całej szerokości nogawki z przodu spodni
-wzdłuż nogawek po zewnętrznej stronie wszyte zamki błyskawiczne
GRAMATURA: 240-280 g/m2
SKŁAD : 50-65 % bawełna , 50-35 % poliester

KURTKA (CAŁOSEZONOWA- męska, damska):
Barwa: fluoroscencyjna czerwona zgodnie z Polską Normą PN-EN 471+A1:2008 lub norma ją
zastępująca, klasa 2 w zakresie minimalnej powierzchni materiałów zapewniających widzialność członków
zespołu ratownictwa medycznego, granatowe dodatki
- zgodna z Polską Normą PN-EN 343+A1:2008 lub norma ją zastępująca, co najmniej klasa 2 w zakresie
wodoszczelności i w zakresie oporu pary wodnej
- pasy z materiału odblaskowego zgodnie z Polską Normą PN-EN 471+A1:2008 lub norma ją zastępująca,
rozmieszczone: na dole ( nie mniej niż 5 cm od dolnej krawędzi ) wokół całego obwodu kurtki pas
odblaskowy umieszczony poziomo o szerokości nie mniej niż 5 cm, nad ściągaczem w pasie ( nie mniej niż
5 cm od dolnego pasa odblaskowego) wokół całego obwodu kurtki pas odblaskowy umieszczony poziomo
o szerokości 5 cm, na rękawach na wysokości ramion ( poniżej naszywki z wzorem graficznym systemu )
pas odblaskowy umieszczony poziomo o szerokości 5 cm, na rękawach na wysokości poniżej łokcia ( nie
mniej niż 5 cm od dolnej krawędzi rękawów) pas odblaskowy umieszczony poziomo o szerokości 5 cm,
minimalna powierzchnia materiału odblaskowego 0,13 m2
- kaptur w kolorze granatowym doszyty na stałe i chowany w stójce zapinanej na zamek błyskawiczny
spiralny, kaptur profilowany zapobiegający spływaniu deszczu po twarzy
- na obwodzie części twarzowej kaptura, wokół pasa i dolnej krawędzi kurtki odszyty tunel ze sznurkami
ściągającymi
- z przodu co najmniej dwie kieszenie dolne umieszczone symetrycznie ze skośnymi otworami zamykane na
zamek błyskawiczny spiralny pokryty granatową plisą,
- z przodu dwie kieszenie w kolorze granatowym naszyte na wysokości klatki piersiowej umieszczone
symetrycznie po obu stronach, z zapięciem przykrytym klapą zapinaną na taśmę samoczepną, z prawej
strony dodatkowa kieszeń w kolorze granatowym zapinana na taśmę samoczepną o wymiarach
umożliwiających zmieszczenie przenośnego radiotelefonu,
- rękawy odpinane łączone rozłącznie na zamki błyskawiczne spiralne przykryte plisami z regulacją obwodu
mankietów na taśmie samoczepnej, na łokciach wzmocnienia w kolorze granatowym, granatowe
wzmocnienia poniżej łokcia oraz mankiety
- zamek błyskawiczny głównego zapięcia dwustronnie rozdzielczy
- plisa/listwa w kolorze granatowym pokrywająca zapięcie główne zapinana na taśmę samoczepną,
- co najmniej jedna kieszeń wewnętrzna zamykana na zamek błyskawiczny spiralny
- od wewnątrz wykończona podszewką membranową: laminowaną, wodoszczelną, paroprzepuszczalną,
- długość kurtki co najmniej do wysokości bioder,
- karczek przód i tył na wysokości barku oraz stójka w kolorze granatowym
- OZNAKOWANIE PRZODU: na lewej górnej kieszeni naszywka lub taśma samoczepna z nazwą funkcji
, na lewym rękawie wzór graficzny systemu w postaci nadruku na materiale odblaskowym
- OZNAKOWANIE TYŁU: na wysokości klatki piersiowej naszywka na materiale odblaskowym z wzorem
graficznym systemu, na plecach na materiale odblaskowym nazwa funkcji,
GRAMATURA: 240-280 g/m2
SKŁAD : 50-65 % bawełna , 50-35 % poliester

BLUZA –PODPINKA DO KURTKI (męska, damska,):
Barwa: fluoroscencyjna czerwona zgodnie z Polską Normą PN-EN 471+A1:2008 lub norma ją
zastępująca
- zgodna z Polską Normą PN-EN 14058:2007 lub norma ją zastępująca, co najmniej klasa 2 w zakresie oporu
cieplnego
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- mocowanie do kurtki w sposób rozdzielny na zamek błyskawiczny
-z przodu na dole co najmniej dwie kieszenie ze skośnymi otworami zapinane na zamek błyskawiczny
-zalecana jedna kieszeń wewnętrzna z zapięciem otworu
- regulacja obwodu u dołu, regulacja dołu rękawa
-OZNAKOWANIE: naszywka z wzorem graficznym systemu po lewej stronie na wysokości klatki
piersiowej, wykonana na materiale odblaskowym
BLUZA – typu POLAR (męska, damska):
Barwa: fluoroscencyjna czerwona zgodnie z Polską Normą PN-EN 471+A1:2008 lub norma ją
zastępująca, granatowe dodatki
- zapinana na zamek błyskawiczny spiralny, wysoka stójka od środka w kolorze granatowym i na zewnątrz
stójki wzmocnienie materiałowe w kolorze granatowym
- zewnętrzna boczna strona pod pachami kolor granatowy ok. 6-10cm
- na rękawie po zewnętrznej stronie od stójki, a od łokcia na całym obwodzie wzmocnienia z materiału w
kolorze granatowym
- z przodu co najmniej dwie kieszenie dolne umieszczone symetrycznie ze skośnymi otworami zamykane na
zamek błyskawiczny spiralny pokryty granatową plisą,
- u góry po lewej stronie naszywana kieszeń z materiału w kolorze granatowym zamykana pionowo na
zamek błyskawiczny spiralny
- u dołu rękawów regulacja obwodu mankietów materiałowa w kolorze granatowym na taśmie samoczepnej
- regulacja obwodu dołu,
- OZNAKOWANIE: naszywka na lewym rękawie na wysokości ramienia wzorem graficznym systemu,
naszywka z przodu odzieży po lewej stronie nad górną kieszenią z nazwą funkcji, nadruk na plecach z
nazwą funkcji
GRAMATURA materiału typu polar: 240-280 g/m2
SKŁAD materiału typu polar : 100% poliester
KAMIZELKA (męska, damska):
Barwa: fluoroscencyjna czerwona zgodnie z Polską Normą PN-EN 471+A1:2008 lub norma ją
zastępująca, klasa 2 w zakresie minimalnej powierzchni materiałów zapewniających widzialność członków
zespołu ratownictwa medycznego, granatowe dodatki,
- 2 poziome pasy materiału odblaskowego o szerokości 5 cm, spełniającego wymagania zgodne z Polską
Normą PN-EN 471+A1:2008 lub norma ją zastępująca, rozmieszczone na dole (nie mniej niż
5 cm od dolnej krawędzi), wokół całego obwodu, w odległości od siebie nie mniejszej niż 5 cm
- 2 kieszenie górne pokryte patkami, kieszeń na długopis, kieszeń wewnętrzna, 2 pojemne kieszenie dolne
pokryte patkami zapinane na taśmę samoczepną, z zachowaniem wymaganych powierzchni materiałów: tła
i odblaskowego
- zapinana na zamek błyskawiczny,
- OZNAKOWANIE:
- oznakowanie przodu:
- po prawej stronie na wysokości klatki piersiowej naszywka z wzorem graficznym systemu wykonana na
materiale odblaskowym
- po lewej stronie na wysokości klatki piersiowej naszywka lub nadruk z oznakowaniem funkcji
- oznakowanie z tyłu:
- naszywka lub nadruk na materiale odblaskowym z wzorem graficznym systemu, znaki białe wypełnione
elementem odblaskowym o średnicy 20 cm
- nadruk na materiale odblaskowym z nazwą funkcji
GRAMATURA: 220-280 g/m2
SKŁAD : 50-20 % bawełna , 50-80 % poliester

* Zamawiający dopuszcza wstawki w kolorze czarnym zamiast koloru granatowego w opisie dotyczącym
zadania nr 2
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ZADANIE nr 3
Ubranie letnie: (spodnie + bluza):
- materiał elanobawełna: skład 50-65% bawełna, 50-35% poliester ,gramatura min. 165g/m2
kolor czerwono-granatowy
Bluza:
- zapinana na napy
- kolor czerwony
- rękaw długi
- trzy kieszenie (dwie u dołu , jedna u góry po lewej stronie)
- rękawy posiadające wewnętrzny zapinany pasek do mocowania podwiniętego rękawa
Oznaczenia odblaskowe:
- lewy przód nad kieszonką: aplikacja-naszywka lub taśma samosczepna z nazwą funkcji np. kierowca
- pas odblaskowy srebrny szerokości 50 mm, na rękawach powyżej łokcia i na plecach bluzy poziomo
Spodnie(bojówki):
- zapinane na zamek i guzik, w pasie szlufki, regulacja tęgości w pasie
- na biodrach dwie kieszenie wpuszczane, na tylnej prawej części spodni kieszeń, na prawej nogawce dwie
poszerzane kieszenie ( duża oraz mała na telefon komórkowy), na lewej nogawce jedna poszerzana kieszeń,
wszystkie kieszenie na nogawkach i tylna kieszeń zamykane patkami na rzep
- na wysokości kolan wzmocnienia w kolorze granatowym
- wzmocnienia koloru granatowego od kolan w dół na całej szerokości nogawki z przodu spodni
Oznaczenia odblaskowe:
- pas odblaskowy srebrny szerokości 50 mm, naszyty wokół całego obwodu dołem nogawek(powyżej kostki)
Kurtka całoroczna, ocieplana samodzielnym polarem .
Kurtka:
- materiał: 100% poliester , nieprzemakalny, wiatroszczelny, miękki, wytrzymały na uszkodzenia
mechaniczne,
- kolor: czerwony
- zapięcie główne na zamek błyskawiczny
- kaptur chowany do stójki
- rękawy zakończone ściągaczem z gumki
- w pasie regulacja tęgości
- posiadająca cztery kieszenie zapinane na rzep (dwie górne naszywane na wysokości klatki piersiowej
zapinane na rzep oraz dwie dolne wpuszczane także zapinane na rzep)
- - od wewnątrz wykończona podszewką
Oznaczenia odblaskowe:
- tył: na rzepie emblemat o wymiarach 310 mm x 100 mm z funkcją np. kierowca
- pas odblaskowy srebrny szerokości 50 mm, na rękawach i wokół całego obwodu dołem
Polar:
- materiał: gramatura min.300 g/m²
- kolor: czerwony
- zapinany na zamek błyskawiczny, wysoka stójka
- posiadający dwie kieszenie dolne zapinane na zamek
- tył: rzep na emblemat o wymiarach 310mm x 100 mm
Oznaczenia odblaskowe:
- pas odblaskowy srebrny szerokości 50 mm, na rękawach powyżej łokcia
Pas odblaskowy w przypadku ubrania letniego oraz kurtki całorocznej mocowany na stałe zgodny z
normą EN 471
ZADANIE nr 4
Ubranie robocze
Ubranie robocze typ szwedzki, kolor niebieski, tkanina bawełniano-poliestrowa, bawełna 35-50%+ poliester
65-50% o gramaturze min 245g/m2, dwuczęściowe (bluza + spodnie tzw. ogrodniczki), spodnie ogrodniczki
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posiadające kieszeń na karczku i co najmniej cztery kieszenie boczne (dwie główne i dwie boczne poniżej np.,
na metr, szpachelkę), bluza o długości do połowy pośladków, zapinana na guziki z dwoma kieszeniami na
piersi i dwoma kieszeniami u dołu bluzy, mankiety zapinane na guziki, dół bluzy ściągany gumą po bokach.
Spodnie robocze typ szwedzki
Spodnie robocze typ szwedzki, kolor niebieski, tkanina bawełniano-poliestrowa, bawełna 35-50%+ poliester
65-50% o gramaturze min 245g/m2, spodnie ogrodniczki posiadające kieszeń na karczku i co najmniej cztery
kieszenie boczne (dwie główne i dwie boczne poniżej np., na metr, szpachelkę).
Spodnie robocze do pasa
Spodnie robocze do pasa, kolor niebieski, tkanina bawełniano-poliestrowa, bawełna 35-50%+ poliester 65-50%
o gramaturze min 245g/m2, spodnie posiadające co najmniej cztery kieszenie boczne (dwie główne i dwie
boczne poniżej np., na metr, szpachelkę).
Bluza robocza
Bluza robocza typ szwedzki, kolor niebieski, tkanina bawełniano-poliestrowa, bawełna 35-50%+ poliester 6550% o gramaturze min 245g/m2, bluza o długości do połowy pośladków, zapinana na guziki z dwoma
kieszeniami na piersi i dwoma kieszeniami u dołu bluzy, mankiety zapinane na guziki, dół bluzy ściągany gumą
po bokach
Ubranie robocze ocieplane
Ubranie robocze typ szwedzki, kolor niebieski, tkanina bawełniano-poliestrowa, bawełna 35-50%+ poliester
65-50% o gramaturze min 245g/m2, dwuczęściowe (bluza + spodnie tzw. ogrodniczki), ocieplane watą
pikówką o gramaturze min. 60g/m2 spodnie ogrodniczki posiadające kieszeń na karczku i co najmniej cztery
kieszenie boczne (dwie główne i dwie boczne poniżej np., na metr, szpachelkę), bluza o długości do połowy
pośladków, zapinana na guziki z dwoma kieszeniami na piersi i dwoma kieszeniami u dołu bluzy, mankiety
zapinane na guziki, dół bluzy ściągany gumą po bokach
Kurtka robocza ocieplana
Kurtka robocza ocieplana, kolor granatowy, tkanina nieprzemakalna, miękka , wytrzymała na uszkodzenia
mechaniczne, kurtka ocieplana pikówką-pikowaną o gramaturze min 300g/m2, pikówka rękawów 100g/m2,
zapięcie z przodu na zamek błyskawiczny przykryty plisą zapinaną na napy, co najmniej cztery kieszenie
zewnętrzne w tym dwie na piersiach, tył kurtki dłuższy.
Kamizelka/Bezrękawnik roboczy ocieplany
Bezrękawnik roboczy ocieplany, kolor granatowy, tkanina nieprzemakalna, miękka, wytrzymała na
uszkodzenia mechaniczne, bezrękawnik ocieplany pikówką-pikowaną o gramaturze min 300g/m2, zapięcie z
przodu na zamek błyskawiczny przykryty plisą zapinaną na napy, co najmniej cztery kieszenie zewnętrzne w
tym dwie na piersiach, tył bezrękawnika dłuższy.
Koszula flanelowa
Koszula flanelowa z kołnierzykiem, długi rękaw, zapinana na guziki
Kurtka robocza, bezrękawnik roboczy oraz bluza ubrania roboczego oznakowana na plecach trwałym
( odpornym na spieranie i warunki atmosferyczne ) napisem SZPITAL POWIATOWY W
LIMANOWEJ. Kolor czcionki żółty lub pomarańczowy, wysokość czcionki 5cm.
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ZADANIE nr 5
BLUZA – typu POLAR (męska, damska):
Barwa: czerwona, granatowe dodatki
- tkanina posiadająca wykończenie antypilingowe,
- zapinana na zamek błyskawiczny spiralny, wysoka stójka od środka w kolorze granatowym i na zewnątrz
stójki wzmocnienie materiałowe w kolorze granatowym
- zewnętrzna boczna strona pod pachami kolor granatowy ok. 6-10cm
- z przodu co najmniej dwie kieszenie dolne umieszczone symetrycznie ze skośnymi otworami,
- u góry po lewej stronie naszywana kieszeń z materiału w kolorze granatowym zamykana pionowo na
zamek błyskawiczny spiralny,
- u dołu rękawów regulacja obwodu mankietów materiałowa w kolorze granatowym na taśmie samosczepnej
- regulacja obwodu dołu,
- OZNAKOWANIE: naszywka nad kieszenią po lewej stronie wielkości ok. 8 x 3 cm z napisem ,,SOR” wysokość czcionki ok1,5cm
GRAMATURA materiału typu polar: 240-280 g/m2
SKŁAD materiału typu polar : 100% poliester
ZADANIE nr 6

Bluza typu Olimpijka (męska, damska)
Materiał: elana: 100% poliester, gramatura 200-250g/m2
Kolor: czarny
- zapinana na zamek pokryty plisą zapinaną na guziki od wewnętrznej strony, na ramionach naszyte pagony,
kołnierz wykładany, u dołu pas szerokości ok. 6cm, manszety zapinane na guziki
- dwie kieszenie przednie dolne naszywane wpuszczane, dwie kieszenie przednie górne naszywane z klapką
zapinaną na rzep
- na plecach bluzy stały napis odblaskowy OCHRONA, wysokość czcionki 10cm, na lewym przedramieniu
naszyty rzep formatu tarczy wielkości ok. 10 x 5cm

Spodnie (męskie, damskie)
Materiał: elana: 100% poliester, gramatura 200-250g/m2
Kolor: czarny
- krój prosty garniturowy, zapinane na zamek i guzik, szlufki w pasie dwie kieszenie wpuszczane z przodu,
jedna z tyłu wpuszczana zapinana na guzik

Koszula mundurowa z kołnierzykiem- krótki rękaw (męska, damska)
Materiał: 35% bawełna, 65% poliester, gramatura 100-120g/m2
Kolor: niebieski,
- zapinana na guziki, dwie kieszenie z przodu z klapką zapinane na guziki, klapki i pagony w kolorze czarnym
- na plecach koszuli stały napis odblaskowy OCHRONA, wysokość czcionki 5cm, na lewym przedramieniu
naszyty rzep formatu tarczy wielkości ok. 10 x 5cm

Koszula mundurowa z kołnierzykiem - długi rękaw (męska, damska)
Materiał: 35% bawełna, 65% poliester, gramatura 100-120g/m2
Kolor: niebieski
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- zapinana na guziki, dwie kieszenie z przodu z klapką zapinane na guziki, klapki, pagony i manszety w kolorze
czarnym

Kurtka długa (męska, damska)
Materiał: ortalion wodoodporny: 100% poliester
Kolor: czarny
- ocieplana
- zapinana na zamek pokryty plisą na rzepy
- rękaw ściągany
- regulacja obwodu w pasie od wewnątrz oraz dołem
- kaptur chowany w stójce
- na plecach kurtki napis odblaskowy OCHRONA, wysokość czcionki 10cm, na lewym przedramieniu naszyty
rzep wielkości ok. 10 x 5cm

Krawat bezpieczny
Materiał: 100% poliester
Kolor: czarny
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