LOT Nº 3
POLAR BLANC

Descripció de la peça
Folra polar de color blanc de màniga llarga tancat amb cremallera pel davant i amb dues butxaques
exteriors.

Cos part davantera
Cos de color blanc òptic
Amb cremallera en la part central del coll a la cintura.
Butxaques tancades amb cremallera en la part inferior de la peça i a ambdós costats. I al costat esquerra, a
l’alçada del pit, logo corporatiu brodat brodat en color blau marí.
Dues bandes reflectants de 5 cm d’ample.
Coll lleugerament alt de color blanc.
La peça està acabada en la part baixa amb un doblegat ajustat per una goma interior.

Cos part de l’esquena
Cos de color blanc òptic
Dues bandes reflectants de 5 cm d’ample

Mànigues
Mànigues de color blanc òptic , inclòs el puny amb goma interior en el dobladet
Dues bandes reflectants de 5 cm d’ample

Colors
Color base: Blanc òptic

Logo
Logo corporatiu brodat en el costat esquerra del pit i de color Blau (ref.: P-19-4023 TPX)

Característiques del teixit

ELEMENT
Teixit
Anàlisi qualitatiu de la fibra
Massa laminar
Solidesa de les tintades a la llum
Solidesa al rentat
Solidesa a la transpiració
Senyalització

DEFINICIÓ
Teixit polar amb característiques
antibacterianes i altament transpirable
100% Poliester
275 gr/m2 amb una tolerància de +- 5
gr
Índex 5
Degradació 5
Descàrrega 4-5
Degradació 5
Descarrega 4-5
Bandes transpirables de 5 cm d’ample
i de nivell 2

NORMATIVA

UNE EN ISO 105B02:
2001+A1:2002.. Mètode 2
UNE EN ISO:105-C06:2010
UNE EN ISO 105E04:2009+ERRATUM:2009
EN 471:2003+A1:2007
EN ISO 20471

LOT Nº 3
POLAR VERD

Descripció de la peça
Folra polar bicolor de màniga llarga tancat amb cremallera pel davant i amb dues butxaques exteriors.

Cos part davantera
Cos de color groc d’alta visibilitat en la part superior i espatlles, i de color verd a partir de les bandes
reflectants
Amb cremallera en la part central del coll a la cintura.
Butxaques tancades amb cremallera en la part inferior de la peça i a ambdós costats. I al costat esquerra, a
l’alçada del pit, logo corporatiu brodat en color blau.
Dues bandes reflectants de 5 cm d’ample.
Coll lleugerament alt de color groc.
La peça està acabada en la part baixa amb un doblegat ajustat per una goma interior.

Cos part de l’esquena
Cos de color groc d’alta visibilitat en la part superior i espatlles, i de color verd a partir de les bandes
reflectants
Dues bandes reflectants de 5 cm d’ample

Mànigues
Mànigues partides amb la part superior a nivell d’avantbraç de color groc d’alta visibilitat i la resta ,
inclòs el puny, de color verd
Dues bandes reflectants de 5 cm d’ample sobre l’àrea de color verd P- 19- 5513 TPX.

Colors
Color base: Groc d’alta visibilitat
Color de contrast: Verd (ref.: P-19-5513 TPX)

Logo
Logo corporatiu brodat en el costat esquerra del pit i de color verd de contrast (ref.: P- 19-5513 TPX)

Característiques del teixit

ELEMENT
Teixit
Anàlisi qualitatiu de la fibra
Massa laminar
Solidesa de les tintades a la llum
Solidesa al rentat
Solidesa a la transpiració
Senyalització

DEFINICIÓ
Teixit polar amb característiques
antibacterianes i altament transpirable
100% Poliester
275 gr/m2 amb una tolerància de +- 5
gr
Índex 5
Degradació 5
Descàrrega 4-5
Degradació 5
Descarrega 4-5
Bandes transpirables de 5 cm d’ample
i de nivell 2

NORMATIVA

UNE EN ISO 105B02:
2001+A1:2002.. Mètode 2
UNE EN ISO:105-C06:2010
UNE EN ISO 105E04:2009+ERRATUM:2009
EN 471:2003+A1:2007
EN ISO 20471

LOT Nº 3
POLAR VERD

Descripció de la peça
Folra polar bicolor de màniga llarga tancat amb cremallera pel davant i amb dues butxaques exteriors.

Cos part davantera
Cos de color groc d’alta visibilitat en la part superior i espatlles, i de color verd a partir de les bandes
reflectants
Amb cremallera en la part central del coll a la cintura.
Butxaques tancades amb cremallera en la part inferior de la peça i a ambdós costats. I al costat esquerra, a
l’alçada del pit, logo corporatiu brodat en color blau.
Dues bandes reflectants de 5 cm d’ample.
Coll lleugerament alt de color groc.
La peça està acabada en la part baixa amb un doblegat ajustat per una goma interior.

Cos part de l’esquena
Cos de color groc d’alta visibilitat en la part superior i espatlles, i de color verd a partir de les bandes
reflectants
Dues bandes reflectants de 5 cm d’ample

Mànigues
Mànigues partides amb la part superior a nivell d’avantbraç de color groc d’alta visibilitat i la resta ,
inclòs el puny, de color verd
Dues bandes reflectants de 5 cm d’ample sobre l’àrea de color verd P- 19- 5513 TPX.

Colors
Color base: Groc d’alta visibilitat
Color de contrast: Verd (ref.: P-19-5513 TPX)

Logo
Logo corporatiu brodat en el costat esquerra del pit i de color verd de contrast (ref.: P- 19-5513 TPX)

Característiques del teixit

ELEMENT
Teixit
Anàlisi qualitatiu de la fibra
Massa laminar
Solidesa de les tintades a la llum
Solidesa al rentat
Solidesa a la transpiració
Senyalització

DEFINICIÓ
Teixit polar amb característiques
antibacterianes i altament transpirable
100% Poliester
275 gr/m2 amb una tolerància de +- 5
gr
Índex 5
Degradació 5
Descàrrega 4-5
Degradació 5
Descarrega 4-5
Bandes transpirables de 5 cm d’ample
i de nivell 2

NORMATIVA

UNE EN ISO 105B02:
2001+A1:2002.. Mètode 2
UNE EN ISO:105-C06:2010
UNE EN ISO 105E04:2009+ERRATUM:2009
EN 471:2003+A1:2007
EN ISO 20471

LOT Nº 3
POLO DE MÀNIGA CURTA BLANC

Descripció de la peça
Polo de màniga curta color blanc, amb obertura a nivell de coll amb tapeta de 14 cm de llarg cordada amb
3 botons transparents, coll de canalé, butxaca de trau de 11,5 cm en el costat esquerra amb el logo
corporatiu, i 2 bandes reflectants

Cos part davantera
Cos, espatlles, coll i mànigues de color blanc
Butxaca de trau de 11,5 cm de llarg en el costat esquerra i a l’alçada del pit, tancada amb velcro, cosit a
5,5 cm del centre de la peça, i amb el logo corporatiu sota de la butxaca de color blau marí.
Dues bandes reflectants transpirables termo-adhesives fragmentada de 5 cm d’ample.
Coll de canalé tipus polo de color blanc.
Obertura de tapeta de 14 cm de llarg cordada amb 3 botons.

Cos part de l’esquena
Cos, espatlles, coll, i mànigues de color blanc
Dues bandes reflectants transpirables termo-adhesives fragmentada de 5 cm d’ample

Mànigues
Mànigues curtes de color blanc acabades amb braçalet de canalé de color blanc.

Colors
Color base: Blanc òptic

Logo
Logo corporatiu serigrafiat en el costat Esquerra del pit i de color Blau (refª.: P-19-4023 TPX)

Característiques del teixit

ELEMENT
Teixit
Massa laminar
Resistència a l’esclat
Solidesa del color a la suor
Solidesa del color al rentat
Solides del color al fregat
Senyalització

DEFINICIÓ
De punt, calat transpirable, poliester
100%granet,
130gr/m2 amb una tolerància de +- 5
gr
1023 KN/m2
4-5
4-5
En sec: 4-5
En humit: 4-5
Bandesreflectants transpirables termoadhesives fragmentada de 5 cm
d’ample i de nivell 2

NORMATIVA
UNE EN ISO 23606:2009
UNE EN ISO 8388:2004 pto 3.3.24
UNE EN 12127:1998; pto.8.3
ISO 2926
ISO 105-E4
ISO 105-C06/C2S
ISO 105-X12:2016
EN 471:2003+A1:2007
EN ISO 20471:2013

LOT Nº 5
GORRES

GORRA DE COLOR BLAU MARÍ

GORRA DE COLOR VERD

GORRA DE COLOR BLANC
Descripció de la peça
Gorra de cotó 100% i malla transpirable de poliester 100%. Amb tancament de clic. Visera reforçada amb
6 repunts decoratius. 6 forats de ventilació brodats. Tira per la suor encoixinada de cotó.
(Igual o similar a la mostra que s’adjunta)

LOT Nº 5
GORRES

BUF

GORRO

GUANTS

Descripció de les peces
Buf:
Gorro polar i bufanda al mateix temps, amb cordo en un dels extrems que permet les dues funcions.
De color negre.
100% polar anti píling, de poliester 300 g/m2
(Igual o similar a la mostra)

Gorro
Gorro polar amb dobladet ample. Gramatge de 220 g/m2. I de 100% poliester polar anti píling.
(Igual o similar a la mostra)

Guants
Guants de polar. Gramatge de 220 g/m2. I de 100% micropoliester anti píling
(Igual o similar a la mostra)

