
1. M R - koszula flanelowa

taliowana, z kołnierzykiem, z długim rękawem i mankietami, kołnierzyk i 

mankiet usztywniony, zapinana na guziki, z jedną kieszonką po lewej 

stronie na wysokości klatki piersiowej, pełna rozmiarówka.

skład: bawełna 100 %, gramatura 160- 200 gr/m ², 

zgodnie z normą EN 340, PN-P 84683, 

kolor: szaro-czarna

52

2. M
R - spodnie na szelkach 

/ogrodniczki

spodnie ogrodniczki z szelkami zapinanymi na  zapinki, dwie kieszenie z 

tyłu na rzepy oraz dwie boczne, kieszeń na nogawce z dodatkowymi 

kieszonkami na akcesoria, kieszeń boczna podłużna, kieszeń na klatce 

piersiowej z kieszonkami na telefon oraz przybory, umożliwiające 

doczepienie dodatkowych akcesoriów,  możliwość regulacji w pasie oraz 

długości za pomocą szelek, dodatkowe kieszenie na wkładki 

nakolannikowe, wzmocnienia: na kolanach i na wszystkich kieszeniach, 

pełna rozmiarówka,

skład:  60-65% (+/- 5%) poliester, 35-40% (+/- 5%) 

bawełna, gramatura 230-270 g/m ², odporność na 

promienie UV,materiał wzmocnień: oxford+pu, 

zgodnie z normą EN 340  i PN-P 84525, kolor szary 

z czarnymi dodatkami

60

3. M R - spodnie 

spodnie na pasku, dwie kieszenie z tyłu na rzepy oraz dwie boczne, kieszeń 

na nogawce z dodatkowymi kieszonkami na akcesoria, kieszeń boczna 

podłużna,  możliwość regulacji w pasie, dodatkowe kieszenie na wkładki 

nakolannikowe, wzmocnienia: na kolanach i na wszystkich kieszeniach, 

pełna rozmiarówka,

skład:  60-65% (+/- 5%) poliester, 35-40% (+/- 5%) 

bawełna, gramatura 230-270 g/m ², odporność na 

promienie UV,materiał wzmocnień: oxford+pu, 

zgodnie z normą EN 340  i PN-P 84525, kolor szary 

z czarnymi dodatkami

16

ELEMENT ODZIEŻY
Mężczyzna/K

obieta
StanowiskoL.p.

Konserwator, 

Robotnik 

gospodarczy, 

Pracownik 

techniczny, 

Dozorca, 

Szef Działu 

technicznego, 

Pokojowa, 

Fizjoterapeuta, 

Załącznik nr 1 do SWZ

ILOŚCI w okresie 24 

miesiecy

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

WYMAGANIA DOTYCZĄCE WZORU /FASONU ODZIEŻY / OBUWIA
WYMAGANIA DOTYCZĄCE TKANIN ODZIEŻY/ 

TYP SKÓRY 

Przedmiotem Zamówienia są sukcesywne, wg potrzeb Zamawiającego, dostawy odzieży roboczej ochronnej i środków ochrony indywidualnej oraz obuwia roboczego dla obiektów 

Elbest sp. z o.o.: Hotel Wodnik, Hotel Sport, Hotel Wolin,  Hotel Krynica, Hotel Solina, Hotel Rychło oraz CSiR Krasnobród w okresie 24 miesięcy, zgodnie 

z poniższym wykazem:  
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4. M R - bluza robocza

bluza drelichowa z długim rękawem i mankietami, 

z kołnierzykiem, zapinana na guziki, na dole bluzy regulacja obwodu, cztery 

kieszenie, dwie boczne, dwie po obu stronach klatki piersiowej zapinane na 

guziki/ rzepy, pełna rozmiarówka.

tkanina drelichowa 100% (-5%) bawełna, gramatura 

230-270 gr/m ²,  kolor szary z czarnymi dodakami, 

zgodnie z normą EN 340 i PN-P 84525.

32

K 4

M 76

6. K/M O - okulary ochronne

Prace związane z ręcznym czyszczeniem środkami chemicznymi, prace 

związane z obsługą chlorowni oraz z użytkowaniem preparatów 

chemicznych EN-166 

55

K 5

M 11

K 52

M 32

9. M
O - kurtka 

przeciwdeszczowa

z kapturem,  zapinana na suwak z dodatkowymi zapięciami na napy, kaptur ściągany 

na troczki, dwie kieszenie zewnętrzne, ściągacz 

w rękawach zabezpieczający przed wiatrem, system wentylacji pod pachami i na 

plecach, pełna rozmiarówka.

70% (+/- 5%) PCV, 30% (+/- 5%) poliester, kolor ciemny, 

preferowany czarny, zgodnie z normą EN 340 i EN 343
14

skóra naturalna, kolor czarny/ szary, kat. I,  S3, SRC, 

zgodnie z normą EN20345, EN20344

O - trzewiki/ buty 

robocze

O - trzewiki /buty 

robocze 

O - półbut roboczy/ sandał

półbut roboczy/sandał, zabudowana pięta, z podnoskiem wytrzymałym na uderzenia 

z energią do 200 J oraz zgniecenia do 15 kN, cholewka wykonana ze skóry 

naturalnej, podeszwa antypoślizgowa, olejoodporna, wkładka antyprzebiciowa, 

absorpcja uderzeń pod piętą, urzeźbiona (deseniowa) podeszwa, właściwości 

antyelektrostatyczne, rozmiar 36 - 46

skóra naturalna, kolor czarny/ szary, zgodnie z 

normą EN20345, EN20344

5.

7.

8.

Konserwator, 

Robotnik 

gospodarczy, 

Pracownik 

techniczny, 

Dozorca, 

Szef Działu 

technicznego, 

Pokojowa, 

Fizjoterapeuta, 

skóra naturalna, kolor czarny/ szary, kat. I,  S3, 

SRC, zgodnie z normą EN20345, EN20346, 

EN20347

trzewiki robocze, sięgające kostki, z podnoskiem wytrzymałym na uderzenia 

z energią do 200 J oraz zgniecenia do 15 kN, cholewka wykonana ze skóry 

naturalnej, podeszwa antypoślizgowa, olejoodporna, wkładka 

antyprzebiciowa, absorpcja uderzeń pod piętą, urzeźbiona (deseniowa) 

podeszwa, właściwości antyelektrostatyczne, rozmiar 38 - 46, 

trzewiki robocze ocieplane, sięgające nad kostkę, z  podnoskiem 

wytrzymałym na uderzenia z energią do 200 J oraz zgniecenia do 15 kN, 

podeszwa antypoślizgowa, izolacja kompleksu podeszwy przed zimnem, 

olejoodporna, wkładka antyprzebiciowa, absorpcja uderzeń pod piętą, 

urzeźbiona (deseniowa) podeszwa, właściwości antyelektrostatyczne, 

rozmiar 38 - 46
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10. M O - spodnie ocieplane

spodnie ocieplane ogrodniczki z szelkami zapinanymi na  zapinki, dwie kieszenie z 

tyłu na rzepy oraz dwie boczne, kieszeń na nogawce z dodatkowymi kieszonkami na 

akcesoria, kieszeń boczna podłużna, kieszeń na klatce piersiowej z kieszonkami na 

telefon oraz przybory, umożliwiające doczepienie dodatkowych akcesoriów,  

możliwość regulacji w pasie oraz długości za pomocą szelek, dodatkowe kieszenie 

na wkładki nakolannikowe, wzmocnienia: na kolanach i na wszystkich kieszeniach, 

pełna rozmiarówka,

 skład: 100% (-5%) Bawełna, gramatura 260-280 g/m2, 

kolor czarny z szarymi dodatkami, zgodnie z normą EN 

340 i 342

13

11. M O - czapka ocieplana 
czapka zimowa typu uszanka, wykonana z bawełny, ocieplana kożuszkiem, daszek 

usztywniony, uszy podpinane do góry, rozmiar uniwersalny

100% (-5%) bawełny o gramaturze 175-180 g/m2, 

podszewka 

o gramaturze nie mniejszej niż 100 g/m2,  wykończone 

kożuszkiem o gramaturze 700 g/m2, kolor czarny/ szary, 

zgodna z normą EN 340 i 342

13

12. K/M
O - czapka ocieplana 

akrylowa

czapka zimowa dziana, z przędzy akrylowej, ocieplana wkładką Thinsulate™, która 

zapewnia znakomitą izolację cieplną, wywijana co pozwala regulować jej długość, 

rozmiar uniwersalny.

100% (-5%) przędza akrylowa, ocieplana wkładką 

Thinsulate 100% poliester 3M ThinsulateTM, 140 g/m2, 

kolor czarny/ szary, zgodna z normą EN 340 i 342

10

K 14

M 16

14. M O - gumofilce

typu kozak, z dodatkowym wkładem filcowym oraz wkładką, sięgające pod kolano, 

cholewa wykonana z PCV, wodoszczelne, antypoślizgowe, odporne na niskie 

temperatury, cholewka filcowa połączona z cholewką gumową, rozm. 38-46.

100% PCV, kolor czarny/ szary, SRC, zgodnie znormą EN 

20347
16

15. K/M
O - rękawice ochronne 

letnie

rękawice ochronne, pięciopalcowe zakończone ściągaczem, powleczenie o 

chropowatej strukturze zapewniające doskonałą chwytność, nie powodujące 

usztywnienia rękawicy, odporne na ścieranie i rozdarcie, rozciągliwe i wytrzymałe, 

rozmiary 7-11

wykonane z poliestru powlekane latexem, kolor dowolny, 

EN 388 Kat. II i EN 420
124

16. K/M
O - rękawice ochronne 

zimowe 

rękawice ochronne pięciopalcowe, ocieplane z wysokiej jakości pętelkowej przędzy 

akrylowej, powlekane spienionym lateksem, wykończone elastycznym ściągaczem, 

bezszwowe, elastyczne, wygodne w użytkowaniu, zapewniające ciepło i izolację 

termiczną do -20º C, odporne na rozdarcie i powstawanie pęknięć, 

pętelkowa przędza akrylowa, lateks, rozmiary 7-11, EN 

388 Kat. II, EN 420
47

17. M
O - rękawice wzmacniane 

skórą

rękawice ochronne pięciopalcowe wzmacniane skórą, z przeszytym na dłoni 

dodatkowym wzmocnieniem, drelich i mankiet  od wewnątrz wypodszewkowane, 

wykonane ze skór bydlęcych licowych i drelichu, rozmiary 

7-11, EN 388, EN 420
12

 100% (-5%) bawełna, kolor szary, zgodna z normą EN 

340, PN-EN 13758-2+A1:2007
O - czapka letnia13.

Konserwator, 

Robotnik 

gospodarczy, 

Pracownik 

techniczny, 

Dozorca, 

Szef Działu 

technicznego, 

Pokojowa, 

Fizjoterapeuta, 

czapka z twardym daszkiem i regulowaną szerokością obwodu plastikowym 

zapięciem z tyłu/elastyczna opaską, rozmiar uniwersalny
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18.
pokojowa, 

fizjoterapeuta
K O- buty  Miraclogs

obuwie robocze stosowane tylko wewnątrz budynku, model półbut; 

posiada anty-poślizgową, gumową podeszwę (FO, SRA)

posiada wymienną, bawełnianą wkładkę

posiada pasek na piętę utrzymujący stopę w prawidłowej pozycji

dzięki właściwościom surowca dopasowuje się do kształtu stopy

zapewnia bardzo wysoki komfort noszenia i zapobiega męczeniu się stóp

ergonomiczny kształt podeszwy ze wsparciem łuku stopy

ochrona pięty dzięki konstrukcji absorbującej energię ( E )

perforacja na bokach zapewnia wentylację  i zapobiega poceniu się stóp

bardzo łatwe do utrzymania w czystości – można prać w pralce w temp. 40°C  ; rozm. 

36-43

wykonane z super lekkiej i elastycznej pianki  EVA; kolor 

biały; spełnia wymagania podstawowe OB. I odpowiednie 

wymagania dodatkowe PN EN ISO 20347:2012: E-

absorbcja energii w obszarze pięty, FO - odporność na 

olej napędowy, SRA- odporność na poślig na podłożu 

ceramicznym pokrytym roztworem (NaLS)

52

K 0

M 6

K 250

M 88

21. K R - spodnie

długie  z prostymi nogawkami, zapinane na guzik, rozporek zapinany na zamek, w 

pasie po bokach ściągacz na gumę, dwie kieszenie przednie wpuszczane, pełna 

rozmiarówka.

tkanina (40%-50% (+/- 5%) poliestru, 50-60% (+/- 5%) 

bawełny, do 5 % elastan), o gramaturze nie mniejszej  niż 

180 gr/m2, kolor granatowy, czarny,  zgodnie z normą EN 

ISO 13688. 

116

22. K R - spodnie

rybaczki (spodnie sięgające za kolana) z prostymi nogawkami sięgającymi za 

kolana, zapinane na guzik, rozporek zapinany na zamek, w pasie po bokach 

ściągacz na gumę, dwie kieszenie przednie wpuszczane, nogawka z bocznym 

rozcięciem, wykończona obrębem, pełna rozmiarówka.

tkanina (40%-50% (+/- 5%) poliestru, 50-60%(+/- 5%)  

bawełny, do 5 % elastan), o gramaturze nie mniejszej  niż 

180 gr/m2, kolor czarny, zgodnie z normą EN ISO 13688. 

4

K 3

M 22

obuwie robocze, podeszwa odporna na poślizg na utwardzonych powierzchniach. 

Ochrona antyelektrostatyczna, rozm. 38-46

R - koszulka polo

O - kurtka ocieplana 

praktyczny krój długości 3/4, zapinana na suwak, przykryty plisą zapinaną na napy, 

podkrój szyi wykończony stójką, kaptur odpinany na suwak, od wewnątrz podszyty 

polarem, ściągacz w rękawach 

i u dołu kurtki zapewniający ochronę przed wiatrem, regulacja 

w pasie,  6 kieszeni: dwie w dolnej części, dwie w górnej części zapinane, dwie 

wewnętrzne kieszenie zapinane, pełna rozmiarówka            

65% (+/- 5%) poliestru i 35% (+/- 5%) bawełny/ powłoka 

poliester powlekany PCV o gramaturze nie mniej niż 300 

g/m2, podszewka polar 190T o gramaturze nie mniej niż 

240 g/m2, wyściółka 100% poliester o gramaturze nie 

mniejszej niż 120 g/m ², kolor czarny/ szary, zgodnie z 

normą EN 340 i EN 342

19.

23.

Stanowiska z 

działów: 

technicznego, 

służby pięter i 

gastronomii.

20.

O - buty gumowe

cholewka z PVC  podszewka: dżersej, wkładka  stała, 

podeszwa z urzeźbieniem, poliester, tworzywo odporne na 

przesiąkanie wody, kolor czarny/ szary, SRC, zgodnie 

znormą EN 20347

koszulka typu polo z kołnierzykiem, dopasowany krój,  krótki rękaw zakończony 

ściągaczem - długość nie krótsza niż 20 cm, zapinana pod szyją na guziki w kolorze 

koszulki, podwójne szwy, korpus 

z bocznymi szwami,  z rozcięciami u dołu, wzmacniający pasek na karku i ramionach, 

długość koszulek damskich od 60 do 70 cm (dla rozmiarów od XS do XXL), długość 

koszulek męskich od 70 do 80 cm (dla rozmiarów od S do XXL),  haftowane logo 

"Elbest Hotels"*. 

bawełna 100% gramatura 180-200g/m
2
, splot pique, kolor 

biały, jasno niebieski, jasno zielony, raspberry,  czarny.

Certyfikat: OEKO-TEX® Standard 100, CE
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K 112

M 34

K 66

M 16

26. K R - spódnica
spódnica prosta z paskiem, zapinana na zamek, w pasie po bokach ściągacz na 

gumę, długość max. do połowy kolan, rozcięcie z tyłu, pełna rozmiarówka

tkanina (40%-50% (+/- 5%) poliestru, 50-60% (+/- 5%) 

bawełny)

o gramaturze nie mniejszej niż 200 gr/m2, kolor czarny lub 

biały, zgodnie z normą EN ISO 13688. 

12

27. K R - fartuch krótki

fartuch krótki rękaw, taliowany, rozpinany, zapinany z przodu na zatrzaski, dwie 

kieszenie po bokach na dole, kieszonka po lewej stronie na wyskokości klatki 

piersiowej, rozcięcie dolne po bokach, długość do bioder, pełna rozmiarówka

tkanina (40%-50% poliestru, 50-60% bawełny),

o gramaturze 150- 180 gr/m2, kolor biały, ciemny, zgodnie 

z normą EN ISO 13688.  

48

K

zapinane na guzik, rozporek zapinany na zamek,  w pasie po bokach ściągacz na 

gumę, szlufki, dwie kieszenie boczne wpuszczane, nogawka prosta, wykończona 

obrębem, pełna rozmiarówka

(40-50% (+/- 5%) poliestru, 50-60% (+/- 5%) bawełny), 

tkanina nie prześwitująca, gramatura: 220 - 280 g/m2, 

kolor biały  lub czarny zgodnie z normą EN ISO 13688

138

M

zapinane na guzik, rozporek zapinany na zamek, w  w pasie po bokach ściągacz na 

gumę, szlufki, dwie kieszenie boczne wpuszczane, nogawka prosta, wykończona 

obrębem, pełna rozmiarówka

(40-50% (+/- 5%) poliestru, 50-60% (+/- 5%) bawełny),  z 

powłoką odporną na zabrudzenia, gramatura: 220 - 280 

g/m2, kolor czarny lub pepitka biało-czarna, zgodnie z 

normą EN ISO 13688

44

29. K
R - bluza /bluza kucharska 

krótki rękaw

bluza krótki rękaw wykończony obrębem, taliowana z zaszewką piersiową, 

rozpinana, jednorzędowa, zapinana z przodu na napy, podkrój szyi w kształcie litery 

V, karczki przodu odcinane, dwie kieszenie po bokach na dole bluzy, kieszonka po 

lewej stronie na wysokości klatki piersiowej, rozcięcie dolne po bokach, długość do 

bioder  od 60 do 75 cm (dla rozmiarów od XS do XXL) 

tkanina (35%-40% (+/- 5%) poliestru, 60 -65% (+/- 5%) 

bawełny), 

o gramaturze 190-200 gr/m2, kolor biały, norma EN 340, 

temperatura prania 95°C

32

K

bluza taliowana, rozpinana z zapięciami zatrzaskowymi-springi, krytymi szeroką, 

podwójną plisą,  szerokość plisy nie mniej niż 10 cm, długi rękaw wykończony 

wywijanym mankietem z rozcięciem, naszywana kieszonka na lewym ramienu na 

długopis,  podkrój szyi wykończony stójką, pełna rozmiarówka

skład:(40-50 % (+/- 5%) poliestru, 50 - 60 % (+/- 5%) 

bawełny), gramatura 150-180 gr/m ², kolor: biały, zgodnie 

z normą EN 340, temperatura prania 95°C  

116

M

bluza taliowana, rozpinana z zapięciami zatrzaskowymi-springi, krytymi szeroką, 

podwójną plisą,  szerokość plisy nie mniej niż 10 cm, długi rękaw wykończony 

wywijanym mankietem z rozcięciem, naszywana kieszonka na lewym ramienu na 

długopis,  podkrój szyi wykończony stójką, pełna rozmiarówka

skład: (40-50% (+/- 5%) poliestru, 50-60% (+/- 5%) 

bawełny), gramatura 150 - 180gr/m ² , kolor: biały, 

granatowy  zgodnie z normą EN 340, temperatura prania 

95°C dla bieli.

42

28.

30.

R - spodnie/ spodnie 

kucharskie

R - bluza kucharska długi 

rękaw

 Szef kuchni, 

Kucharz, Pomoc 

kuchenna, 

Cukiernik, 

Technolog 

żywienia, 

Magzynier

cholewka - skóra naturalna, wkładka - skóra, podeszwa-

PU,  antypoślizgowa, antystatyczna, elementy wewnętrzne 

ze skóry  welurowej, o dużej absorcji potu, wkładka 

antybakteryjna, kolor biały lub czarny. Zgodnie z normą 

EN 20344, EN 20347, certyfikat CES

O - obuwie profilaktyczne

obuwie profilaktyczne typu saboty, przeszywane, cholewka 

z perforacją  z powłoką odporną na mycie, wyściółka wykonana 

z naturalnej skóry welurowej, palce zakryte, pięta odkryta z paskiem na pięte, pasek 

dwufunkcyjny przekładany, możliwość regulacji tęgości, protektor antypoślizgowy, 

podeszwa odporna na oleje, tłuszcze roślinne i zwierzęce,  rozm. 36-48

bluza zapinana na suwak,  klasyczny krój, bez kaptura, podkrój szyi zakończony 

stójką, dwie boczne, dolne kieszenie wpuszczane, zapinane na suwak, możliwość 

regulacji dolnego ściągacza za pomocą elastycznego sznurka, haftowane logo 

"Elbest Hotels"*,  pełna rozmiarówka.

skład: polar, 100% polyester, gramatura 230-270g/m², 

kolor czarny, na zewnętrznej stronie antipilling - 

zabezpieczenie przed mechaceniem, zgodnie z normą EN 

340 i PN-P 84525

R/ O - bluza polar24.

25.

Stanowiska z 

działów: 

technicznego, 

służby pięter i 

gastronomii.
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K 20

M 2

K

długa, wiązana w pasie, z paskiem wykonanym z tego samego materiału co zapaska, 

długość nie mniej niż 75 cm. Szerokość zapaski bez paska: 70-90 cm, długość paska 

zapaski: 250-270 cm; z jedną kieszonką z przodu po prawej stronie; kieszonka 

wykonana z tego samego materiału, co zapaska.

130

M

długa, wiązana w pasie, z paskiem wykonanym z tego samego materiału co zapaska, 

długość nie mniej niż 75 cm, szerokość zapaski bez paska: 80-100 cm, długość 

paska zapaski: 250-270 cm; z jedną kieszonką z przodu po prawej stronie; kieszonka 

wykonana z tego samego materiału, co zapaska

64

33. K/M

O - fartuch do zmywania/ 

fartuch przedni 

podgumowany

wodoochronny, posiada regulację na pasku szyjnym, długość 100 cm, szerokość 75 

cm

z tkaniny poliestrowej powleczonej poliuretanem, kolor 

biały, granatowy EN340
30

34. K/M O - czapka kucharska 

czapka kucharska uniwersalna, szerokość obwodu regulowana gumką: koło zszyte z 

kolistym odszyciem wszyte w wysoki otok, 

w otoku z tyłu wszyta guma dopasowująca, rozmiar uniwersalny

materiał: (35%-40% bawełny, 60 -65% poliestru), 

gramatura  nie mniejsza niż 185  g/m2, kolor biały, 

zgodnie z normą EN ISO 13688

23

35. K/M O - czapka kucharska 
Czapka z siatką na włosy. Główna część wykonana 100% bawełny z tyłu wszyta 

gumka , siatka na włosy 100% poliester.  

materiał: (100% bawełny - czapka, 100% poliestru - 

siatka), gramatura  nie mniejsza niż 185  g/m2, kolor biały, 

zgodnie z normą HACCP 0118

18

K 2

M 2

K 56

M 6

wierzch wykonany całości z mikrofibry, perforowany, 

podeszwa PU antypoślizgowa, olejoodporna, 

antyelektrostatyczna, odporna na ścieranie, z absorpcją 

energii w części piętowej, zgodnie z normą EN 20345, SB 

AE WRU, kolor biały

O - buty kucharskie

 Szef kuchni, 

Kucharz, Pomoc 

kuchenna, 

Cukiernik, 

Technolog 

żywienia, 

Magzynier

taliowany  z kołnierzykiem,  z kieszeniami bocznymi, rozpinany 

z przodu na zatrzaski, długi rękaw,  pełna rozmiarówka

Skład: (35%-40% bawełny, 60 -65% poliestru), gramatura 

nie mniejsza niż 240 g/m², kolor czarny lub biały, zgodnie 

z normą EN ISO 13688

sandał roboczy bezpieczny, łatwy do utrzymania w czystości, 

z metalowym podnoskiem wytrzymałym na uderzenia z energią 200 J oraz 

zgniecenia do 15 kN, wyjmowana profilowana wyściółka 

o wysokiej higroskopijności,  bardzo dobre właściwości higieniczne, możliwość 

odpięcia lub przestawienia paska na pięty w celu uzyskania klapka, rozm. 36-48   

R - fartuch płócienny

R - zapaska długa

31.

32.

36.

37.

skórzana cholewka koloru białego, podeszwa 

antypoślizgowa, EN ISO 20347
O - drewniaki

drewniaki zdrowotne (Pantolety) na spodach drewnianych z profilem ortopedycznym, 

podeszwa przeciwpoślizgowa, cholewka skórzana, palce u stóp zakryte,  rozm. 36-48

skład: bawełna 100 %, gramatura nie mniej niż 180gr/m², 

kolor biały, zgodnie z normą EN 340    
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38. O - obuwie

trzewiki robocze skórzane, ze skóry naturalnej, sięgające kostki, ze 

stalowym  podnoskiem wytrzymałym na uderzenia z energią do 200 J oraz 

zgniecenia do 15 kN, cholewka wykonana ze skóry typu "bufffal" o grubości 

skóra naturalna, kolor czarny/ szary, zgodnie z normą 

EN20345, EN20344
6

39. O - klapki klapki antypoślizgowe, podeszfa antypoślizgowa 8

40. R - spodenki krótkie
spodenki/szorty, guma lub sznurek w pasie,  dwie kieszenie boczne  oraz 

tylnia zapinana na rzep widoczne w kolorze czerwonym lub pomarńczowym

wykonane z poliester - mikrofibra impregnowana,  

przewiewny i szybkoschnący materiał
8

41. R - koszulka T-shirt
koszulka typu T-shirt na plecach widoczny napis RATOWNIK 

kolor czerwony lub pomarańczowy

bawełna 100%, gramatura 180-200g/m2, splot pique, 

kolor czerwony lub pomarańczowy 

Certyfikat: OEKO-TEX® Standard 100, CE

8

42. O - okulary ochronne
Prace związane z ręcznym czyszczeniem środkami chemicznymi, prace związane z 

obsługą chlorowni oraz z użytkowaniem preparatów chemicznych EN-166 
4

 UWAGA:   

Ratownik

Miejsca dostaw:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Hotel Wodnik, Słok k/ Bełchatowa, 97-400 Bełchatów,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Hotel Wolin, ul. Nowomyśliwska 76, 72-500 Międzyzdroje,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Hotel Krynica, ul. Park Sportowy 3, 33-380 Krynica Zdrój,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Hotel Solina SPA, Myczkowce k/ Soliny, 38-623 Uherce Mineralne,      

CSiR Krasnobród, ul. Kościuszki 73, 22-440 Krasnobród,          

Hotel Sport, ul. 1 Maja 63, 97-400 Bełchatów,    

Hotel Rychło, ul. Pocztowa 15, 59-920 Bogatynia,                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Odzież robocza  - powinna mieć wszyte na stałe naszywki z:

oznaczeniem nazwy produktu i skład, rozmiarem, instrukcją użytkowania i konserwacji odzieży  (instrukcja dotycząca czyszczenia, temperatury prasowania), dla każdego elementu odzieży, oraz znak CE.

Odzież powinna zostać uszyta z tkanin o podwyższonych parametrach jakościowych i wytrzymałościowych, z  przeznaczeniem  do pracy w hotelarstwie i gastronomii. Tkanina musi być odporna na zagniecenia  oraz 

pilingowanie. Dopuszczalna kurczliwość tkanin - do 3%. Wszystkie zamki, guziki itp. wykończenia powinny być dopasowane kolorystycznie, estetyczne i wykonane z materiałów odpornych na działanie czynników 

chemicznych stosowanych podczas czyszczenia/ prania.  

Każdy element odzieży powinien posiadać deklarację zgodności i/lub certyfikaty CE, a elementy odzieży dla personelu kuchennego powinny spełniać wymagania HACPP.

Obuwie robocze - ochronne powinno być oznakowane czytelnie, nieścieralnie i zawierać informacje takie jak: rozmiar, numer normy, oznaczenie typu, symbol wskazujący na właściwości ochronne lub odpowiednią 

kategorię, instrukcję konserwacji.

O - odzież ochronna

R - odzież robocza

*LOGO: Umieszczone po lewej stronie na wysokości klatki piersioweji logo Elbest Hotels (haft gęsty, estetycznie i precyzyjnie wykonany, niedopuszczalne wystające nitki, strona spodnia haftu wykończona estetycznie - 

dokładnie odcięty podkład haftu, haft odporny na częste pranie, kolor haftu PANTONE 647 C). Logo musi zawierać wszystkie zależności, kolor, proporcje  i odległości 

zg. z projektem dostarczonym przez Zamawiającego. Wymiary loga: 8cm x 8cm, logo bez ramki.   
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