
Pracovní oděvy RIMECK® spojují extrémní odolnost a kvalitní řemeslné zpracování se zázemím 
renomovaného výrobce reklamního textilu ADLER. Montérky, laclové kalhoty, vesty a bundy 
RIMECK® jsou vyrobeny ze špičkového materiálu a outdoorová kolekce je navíc posilněná 
certifikovaným materiálem CORDURA® používaného například v armádě. 

CORDURA® CLASSIC
Je konstruována v souladu se schválenými standardy firmy INVISTA pro značku CORDURA®. 
Mezi hlavní vlastnosti tkaniny patří odolnost v oděru a roztržení, odolnost proti skvrnám. 
Díky své pevnosti zaručuje dlouhou životnost. 
CORDURA® je registrovanou obchodní značkou společnosti INVISTA pro odolné materiály.

3M™ Scotchlite™ retroreflexní materiál
Produkt jim opatřený zvyšuje viditelnost osoby, která jej nosí, a tím snižuje pravděpodobnost 
nehod. Technologie 3M™ Scotchlite™ retroreflexních materiálů je založena na vrstvě 
mikroskopických skleněných kuliček připevněných na podkladové vrstvě tkaniny, která je 
opatřena zrcadlovou plochou. Na jednom cm2 tkaniny se nachází až 30 000 skleněných kuliček. 

Norma EN ISO 13688:2013 Ochranné oděvy – tato 
mezinárodní norma určuje obecné požadavky na 
provedení ochranných pracovních oděvů z hlediska 
ergonomie, nezávadnosti, označení velikostí, stárnutí, 
označení ochranných oděvů a na informace, které 
jsou dodávány výrobcem s ochrannými oděvy.

Norma EN ISO 20471:2013 Oděvy s vysokou 
viditelností – mezinárodní norma určuje požadavky na 
oděv s vysokou viditelností, který je schopen vizuálně 
signalizovat přítomnost uživatele pro obsluhu 
vozidel nebo jiných mechanizovaných prostředků za 
jakýchkoliv světelných podmínek a to jak při denním 
světle, tak při osvětlení světlomety vozidel za tmy.

Norma EN 1150:1999 Ochranné oděvy – Výstražné 
oděvy s vysokou viditelností pro neprofesionální 
použití – norma uvádí požadavky na optické vlastnosti 
výstražných oděvů s vysokou viditelností určených pro 
dospělé nebo mladistvé k neprofesionálnímu použití. 
Oděvy jsou určeny pro vizuální signalizaci přítomnosti 
uživatele za jakýchkoliv světelných podmínek jak ve 
dne, při městském osvětlení, tak i při osvětlení světly 
dopravního prostředku za tmy.

Vybrané oděvy z kolekce HIGH-VISIBILITY (HV) značky RIMECK® odpovídají mezinárodním normám, které 
stanovují optimální podobu ochranného oděvu s vysokou viditelností. Certifikované oděvy z kolekce HV jsou 
opatřeny příbalovým letákem informujícím o správném skladování, ošetření a účelu použití tak, aby byly co nejlépe 
zachovány vlastnosti produktu.
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Fleece, 100 % polyester, 280 g/m2, 
retroreflexní pruhy 3M™ Scotchlite™

M - 3XL
M - 3XL

Single Jersey, vnitřní strana počesaná,
100 % polyester, 300 g/m2, 
retroreflexní pruhy 3M™ Scotchlite™

unisex bunda

HV FLEECE JACKET 5V1 HV ESSENTIAL 4V6

nastavitelná
univerzální velikost pro dospělé
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Kepr, 50 % bavlna, 50 % polyester, 
240 g/m2

Fleece, 100 % polyester, 240 g/m2

unisex čepice unisex čepice

HV REFLEX 3V5 HV PRACTIC 5V9

univerzální (45 x 34 cm) univerzální (50 x 26 cm)
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Oxford, 100 % polyester, 
70 - 80 g/m2, retroreflexní pruh

Single Jersey, 100 % polyester, 
190 g/m2, retroreflexní pruhy

batoh unisex šátek

POSCZNR

HV ENERGY 9V2 HV TWISTER 3V8
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Osnovní pletenina, fluorescenční 
100 % polyester, 120 g/m2, 
retroreflexní pruhy

M, 2XL; 31, 32 S - 3XL

Interlokové pique, 55 % bavlna, 
45 % polyester, 175 g/m2, 
retroreflexní pruhy 3M™ Scotchlite™

unisex/dětská vesta unisex tričko

HV BRIGHT 9V3, 9V4 HV PROTECT 1V9

Třída 3 – stupeň nejvyšší ochrany – minimální 
požadovaná plocha podkladového materiálu je 
0,80 m2 a 0,20 m2 retroreflexního materiálu 
(4 metry retroreflektivní pásky o šíři 5 cm)

Třída 2 – stupeň střední ochrany – minimální 
požadovaná plocha podkladového materiálu je 
0,50 m2 a 0,13 m2 retroreflexního materiálu 
(2,60 metry retroreflektivní pásky o šíři 5 cm)

Třída 1 – stupeň minimální ochrany – minimální 
požadovaná plocha podkladového materiálu je 
0,14 m2 a 0,10 m2 retroreflexního materiálu 
(2 metry retroreflektivní pásky o šíři 5 cm)

Oděvy s vysokou viditelností jsou vyrobeny 
z fluorescenčního materiálu a v kombinaci 
s retroreflexními pruhy se řadí do třech tříd:
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Keprová vazba,
100 % bavlna, 270 g/m2

Plátnová vazba, 65 % polyester, 
35 % bavlna, 270g/m2 
(CORDURA® 100 % PAD, 210 g/m2)

Plátnová vazba, 65 % polyester, 
35 % bavlna, 270g/m2 
(CORDURA® 100 % PAD, 210 g/m2)

poutko na zavěšení
poutko na zavěšení

multifunkční kapsy
poutko na zavěšení

poutko na zavěšení

multifunkční kapsy

pracovní bunda pánská pracovní bunda pánskápracovní kalhoty s laclem pánské

pracovní kalhoty s laclem pánské

WOODY W51 RANGER W53WOODY W02

RANGER W04

multifunkční kapsy multifunkční kapsy
nastavitelný lacl

nastavitelný lacl

retroreflexní páska

retroreflexní páska

reflexní páska

CORDURA®

pruženka v zadní části

pruženka v zadní části

poutko na zavěšení poutko na zavěšení
elastické šle

elastické šle

elastická manžeta elastická manžeta

zdvojená kolena

CORDURA®
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Keprová vazba,
100 % bavlna, 270 g/m2

Plátnová vazba, 65 % polyester, 
35 % bavlna, 270g/m2 
(CORDURA® 100 % PAD, 210 g/m2)

Plátnová vazba, 65 % polyester, 
35 % bavlna, 270g/m2 
(CORDURA® 100 % PAD, 210 g/m2)

pracovní vesta pánská pracovní vesta pánská

WOODY W52 RANGER W54

retroreflexní páska

retroreflexní páska

multifunkční kapsy multifunkční kapsy

poutko na zavěšení

CORDURA®

pruženka 3 druky
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Keprová vazba,
100 % bavlna, 270 g/m2

pracovní kalhoty pánské pracovní kalhoty pánské

WOODY W01 RANGER W03

46 - 64

Keprová vazba,
100 % bavlna, 270 g/m2
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multifunkční kapsy multifunkční kapsy

zdvojená kolena CORDURA®

pruženka v bocích pruženka v bocích

retroreflexní páska

retroreflexní páska

CORDURA®

pruženka v zadní části
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