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Odzież ochronna na sezon jesienno-zimowy

Zi mą pra cow ni cy bu dow la ni są szcze gól nie na ra że ni na ne -
ga tyw ny wpływ czyn ni ków at mos fe rycz nych. Podczas

pra cy często doskwiera im niska temperatura
potęgowana przez mroź ny wiatr czy opa dy śnie gu. Właśnie
dlatego pracownicy placu budowy po win ni być skutecznie chro -
nie ni no sząc od po wied nią dla tej po ry ro ku odzież, środ ki ochro -
ny in dy wi du al nej oraz obu wie. Od po wied nie bu ty to pod sta wa
kom for tu pra cy. Chronią przed zimnem, wnikaniem wilgoci i
poślizgnięciem. Same buty, choćby najlepsze, jednak nie
wystarczą. Gdy chwy ci mróz, nie na le ży za po mi nać o za kła da -
niu do pra cy od po wied nio ocie pla nych spodni. Do brym roz wią -
za niem są tak że za kła da ne pod nie ka le so ny. Rów nie istot ne
zna cze nie ma kurt ka ter mo izo la cyj na bę dą ca środ kiem ochro ny
in dy wi du al nej, a nie zwy kłą odzie żą ro bo czą. Wła śnie dla te go
mu si ona speł niać okre ślo ne pa ra me try ochro ny przed ni skim
tem pe ra tu ra mi oraz po sia dać ozna ko wa nie CE. Tyl ko od po -
wied nio ubra ny pra cow nik, mi mo wy sta wie nia na nie sprzy ja ją ce
wa run ki at mos fe rycz ne, mo że wy ko ny wać za da nia bez piecz nie
i wy daj nie. Dla te go wła śnie nie zwy kle waż ny jest wy bór od po -
wied niej odzie ży ochron nej, któ ra spraw dzi się w ni skiej tem pe -
ra tu rze, przy sil nym mroź nym wie trze. Nie prze siąk nie tak że
pod czas opa dów desz czu czy śnie gu. Na co za tem zwró cić
uwa gę przy wy bo rze zimowych ubrań na plac budowy?
Wy bór odzie ży ochron nej sto so wa nej zi mą jest bar dzo sze ro -
ki. Dostępne są ocie pla ne spodnie, ogrod nicz ki, ka mi zel ki,
kurt ki oraz kom bi ne zo ny. Ro dzaj wy bra nej czę ści gar de ro by
za le ży od miej sca, cha rak te ru i wa run ków wy ko ny wa nej pra -
cy. Pa ra me try efek tyw nej i wy ni ko wej izo la cyj no ści ciepl nej,
a tak że prze pusz czal no ści po wie trza, po zwa la ją na opty mal -
ne do bra nie mo de lu odzie ży do spo so bu i miej sca wy ko ny -
wa nia obo wiąz ków służ bo wych. Na le ży pa mię tać, iż odzież
zi mo wa mu si chro nić cia ło pra cow ni ka, za pew nia jąc kom fort
i bez pie czeń stwo, nie tyl ko przed ni ski mi tem pe ra tu ra mi, ale
tak że przed sil nym, mar z ną cym wia trem czy opa da mi at mos -
fe rycz ny mi, a tak że po tem. Dla te go wła śnie odzież ta ka po -
win na być wo dosz czel na oraz za pew niać od po wied nią cyr ku -
la cję po wie trza. W przy pad ku odzie ży ocie pla nej du żą ro lę
od gry wa gra ma tu ra tka ni ny – im więk sza, tym le piej. Wy bie ra -
jąc kurt kę ocie pla ną na le ży zwró cić uwa gę na wy dawałoby
się ma ło istot ne ele men ty ta kie jak: ścią ga cze przy rę ka wach,
tu nel w pa sie za pew nia ją cy do pa so wa nie do syl wet ki użyt -
kow ni ka czy wia trosz czel ny kap tur, a tak że licz ne kie sze nie
za pew nia ją ce wy go dę pra cy. Te ele men ty za pew nią kom for -
to wą pra cę w nie sprzy ja ją cych wa run kach at mos fe rycz nych. 
– Zi mą odzież ochron na ma przede wszyst kim chro nić pra -
cow ni ka przed od mro że nia mi i wy chło dze niem. PW Kry stian
po sia da w swej ofer cie ko lek cję odzie ży ochron nej
WinterGuard, cer ty fi ko wa ną zgod nie z nor ma mi EN 342 oraz
EN 343. Jest to sze ro ka ga ma odzie ży ka te go rii II, prze zna cza -
na do kom for to wej pra cy w tem pe ra tu rach ujem nych lub
przy złych wa run kach po go do wych. Na si spe cja li ści po mo gą
do brać od po wied nią odzież w za leż no ści od wy ko ny wa nej
pra cy. Pro duk ty WinterGuard do sko na le spraw dza ją się zi mą
przy pra cach ze wnętrz nych, jak i w prze strze niach za mknię -
tych ta kich jak chłod nie czy miej sca nie ogrze wa ne – mó wi
Elż bie ta Ro gow ska Wi ce pre zes Za rzą du ds. Ope ra cyj nych.
Naj lep szą ochro nę przed ni ski mi tem pe ra tu ra mi gwa ran tu je
sto so wa nie ubrań z cer ty fi ka tem EN 342 sku tecz nie chro nią -

cych pra cow ni ka i utrzy mu ją cej go w cie ple. Nie wol no tak że
za po mi nać, że opty mal ną ochro nę przed zim nem da je je dy nie
odzież su cha. Naj sku tecz niej szą ochro nę da ją ubra nia szczel -
nie za pi na ne, nie tyl ko pod szy ją, ale tak że wo kół nad garst ków.
Pra wi dło wo ubra ny pra cow nik w wa run kach zi mo we go pla cu
bu do wy po wi nien też no sić rę ka wi ce oraz czap kę, któ re za po -
bie ga ją lo kal ne mu wy chło dze niu. Waż ne też, aby ubiór ro bo -
czy po zo stwał w zgod no ści z nor mą EN 343 i chro nił pra cow -
ni ków wy ko nu ją cych za da nia na te re nie otwar tym przed wia -
trem i opa da mi at mos fe rycz ny mi, a przy tym po zwa lał skó rze
od dy chać i sku tecz nie od pro wa dzał wil goć z po tu. Jest to o ty -
le waż ne, że ubra nia ro bo cze użyt ko wa ne w róż nych wa run -

kach po go do wych mu szą nada wać się do no sze nia pod czas
wy ko ny wa nia cięż kiej pra cy fi zycz nej. Ma te riał, z któ re go szy ta
jest odzież zgod na z nor mą EN 343, jest te sto wa ny na od por -
ność na ro ze rwa nie, roz cią ga nia i de fa so no wa nie. Spra wia to,
że po do ła wszel kim wy zwa niom, ja kie sta wia zi mo wa au ra. 
W okre sie zi mo wym na pra co daw cy cią żą do dat ko we obo -
wiąz ki zwią za ne z ko niecz no ścią za pew nie nia pra cow ni kom
od po wied nich wa run ków pra cy. Pod sta wą jest do bór od po -
wied niej odzie ży o er go no micz nym kro ju i wła ści wo ściach
za pew nia ją cych kom fort ter micz ny. Ni skie tem pe ra tu ry, opa -
dy śnie gu czy ob lo dze nie nie są oko licz no ścia mi zwal nia ją -
cy mi pra co daw cę z obo wiąz ków z za kre su bhp – wręcz prze -
ciw nie. Na le ży do ło żyć wszel kich sta rań, aby pra ca w ta kich
wa run kach, któ ra nie na le ży do przy jem nych, jed nak jest ko -
niecz na, by ła jak naj mniej ob cią ża ją ca dla pra cow ni ka. 
Wię cej in for ma cji na te mat odzie ży ochron nej moż na zna leźć
na stro nie www.kry stian.com.pl 

Zimowa pogoda ma negatywny wpływ na kom fort, bez pie czeń stwo oraz wy daj -
ność pra cy. Dla te go wła śnie nie zwy kle waż ny jest wy bór od po wied niej odzie ży 


