
Szanowni Państwo,

mamy przyjemność poinformować, że wprowadzamy kombinezon Tyvek® Classic Xpert, czyli nową, 

ulepszoną wersję kombinezonu Tyvek® Classic.

Zapewniamy, że Tyvek® Classic Xpert posiada wszystkie zalety swojego poprzednika a dodatkowo kilka 

udoskonaleń. To wciąż ten sam sprawdzony TYVEK®, tyle że chroni jeszcze skuteczniej, jest lepiej 

dopasowany do ciała i dostarczany w nowoczesnym opakowaniu. 

 

Co się zmieniło?

 eXtra ochrona przed działaniem cieczy
• Nowa technologia szwów (patent zgłoszony)

•  Kombinezon spełnia wymagania nowej, bardziej surowej normy w zakresie ochrony przed przesiąkaniem 

rozpylonej cieczy (Typ 6)*

•  Kombinezon przepuszcza zdecydowanie mniej cieczy niż kombinezony z tradycyjnymi szwami, 

mimo że jest poddany nowemu, bardziej rygorystycznemu testowi (Typ 4)**

 eXtra ochrona przed cząstkami stałymi
• 6 x skuteczniejszy niż Tyvek® Classic

•  Nominalny współczynnik ochrony przed cząstkami stałymi (EN 1073-2:2002): Tyvek® Classic Xpert 

uzyskał klasę 2

eXtra komfort dzięki ulepszonej konstrukcji
• Ergonomiczna konstrukcja, pełna swoboda ruchów

• Kaptur optymalnie dopasowuje się do ruchów głowy

• Nowa konstrukcja rękawa, który nie opada podczas unoszenia rąk

Kombinezon spełnia normę EN 14126:2003 dotyczącą ochrony przed czynnikami biologicznymi 

Nowe opakowanie jednostkowe: nowocześnie zaprojektowane, zajmujące mało miejsca 

(mniej odpadów), na opakowaniu znajdują się informacje istotne dla użytkownika

*      Norma EN ISO 17491-4 Metoda A: 2008, badanie odporności kombinezonu na przesiąkanie rozpylonej cieczy 

przy niskim natężeniu rozpylonej cieczy

**  Norma EN ISO 17491-4 Metoda B: 2008, badanie odporności kombinezonu na przesiąkanie rozpylonej cieczy 

przy wysokim natężeniu rozpylonej cieczy



Co pozostaje bez zmian?

Cena: lepszy produkt wprowadzany w niezmienionej cenie!

Materiał użyty do produkcji kombinezonu – to wciąż ta sama włóknina Tyvek®, z której wykonany 

jest kombinezon Tyvek® Classic

Wymiary pudełka bez zmian

Kombinezony tak jak dotychczas pakowane są do poręcznych paczek po 25 sztuk (identyczne wymiary)

Ścisła kontrola jakości, aby zapewnić najwyższą jakość kombinezonów
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Kody i numery referencyjne 

Nr katalogowy
Nr referencyjny 

do zamówienia
Rozmiar Opis produktu Kategoria/Typ
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1 DuPont - C
CXP_001 

Tyvek®

ClassicXpert

TYV CHF5S WH 00

D14663953 S NOWOŚĆ!
Tyvek® Classic Xpert – kolor biały, model CHF5
Materiał: włóknina Tyvek® 1431 N, 41 g/m2

Nowa technologia szwów (patent zgłoszony). Kombinezon 

z kapturem, zewnętrzne szwy, trzyczęściowy kaptur,  zamek 

błyskawiczny z blokadą wykonany z użyciem włókniny Tyvek® 

oraz patka zakrywająca zamek, elastyczne wykończenie 

otworu kaptura, mankietów rękawów i nogawek, wklejona 

gumka w talii.

NOWOŚĆ
Ergonomiczna konstrukcja, lepsze dopasowanie kombine-

zonu do ciała, pełna swoboda ruchów, większy suwak zamka 

błyskawicznego, kaptur optymalnie dopasowujący się do 

ruchów głowy, rękawy, które nie opadają  podczas unoszenia 

rąk (pętelki na kciuk zbędne). Nowe, innowacyjne opakowa-

nie z informacjami przydatnymi dla użytkownika.

Kategoria III Typ 5b/6b

•  Typ 6: EN 13034:2005 +A1 

2009 (NOWA METODA 
BADANIA: EN ISO

17491-4:2008 metoda A)

•  Typ 5: EN ISO 13982-1:2004 

+A1:2010 

•  NOWOŚĆ Norma dotycząca 

ochrony przed czynnikami 

biologicznymi: EN 14126:2003

•  Wykończenie antystatyczne 

po obu stronach kombinezo-

nu wg EN 1149-5:2008

•  EN 1073-2 (NOWOŚĆ: 

Klasa 2)

D14663967 M

D14663977 L

D14663986 XL

D14663997 XXL

D14664003 XXXL
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