Specifikace uživatelských skupin pracovních oděvů v různých pracovních prostředích
Uživatelská skupina 8
Obory zákaznických
služeb, které vyžadují
upravený vzhled

Uživatelská skupina 7
Lehký průmysl a sektor služeb,
kde se oděvy nešpiní a dochází
jen v menší míře k opotřebení

•
•

•

Farmacie
Zdravotní péče

•
•
•
•
•
•
•

Zpracování potravin a
nealkoholických nápojů
Elektronický průmysl (ESD)
Sektor služeb a maloobchodu.
Zdravotnictví a ošetřovatelské
služby
Doprava
Servis automobilů
Úklidové služby
Farmaceutický průmysl

Uživatelská skupina 6
Těžký průmysl, kde dochází
k silnému znečištění a
výraznému opotřebení
pracovních oděvů
•
•
•
•
•
•

Kovozpracující průmysl a
stavebnictví
Svářečské oděvy
Reflexní oděvní součásti
v závislosti na stupni
znečištění (6 nebo 7)
Odvětví zpracování masa
Pekárenství
Garáže a údržba

Uživatelská skupina je specifikována podle oboru zákazníkovy činnosti, případně podle jeho potřeb, a
zaznamenává se do objednávky (fitting list). Uživatelská skupina může být definována individuálně
pro každého zaměstnance zákazníka podle pracovních podmínek v jednotlivých útvarech nebo na
jednotlivých pracovištích. Individuálně dohodnutá uživatelská skupina se může lišit od hlavní
uživatelské skupiny, do níž je zákazník zařazen. Uživatelské skupiny specifické pro jednotlivé útvary
nebo uživatele musí být dohodnuty se zástupcem zákazníka a zaznamenány do smlouvy,
objednávky (fitting list).
Uživatelská skupina zákazníka je zaregistrována do informací každého uživatele pracovních oděvů
v databázi Solar. Může být stejná pro všechny uživatele za daného zákazníka nebo se může podle
pracovních podmínek lišit pro různé skupiny uživatelů stejného zákazníka.

Kritéria kvality uživatelských skupin

Skvrny

Uživatelská skupina 8

Uživatelská skupina 7

Uživatelská skupina 6

•

•

•

•

Jsou přípustné 1-2
malé bodové skvrny
(průměr přibližně 2
mm).
Na bílých košilích
nesmí být žádné
skvrny.

Přípustných je několik
skvrn. Akceptovaná
míra čistoty by měla být
dohodnuta podle potřeb
zákazníka. Během
inspekce je třeba vzít v
úvahu obor působnosti
zákazníka.

•

Přípustné jsou skvrny a
zašlé barvy.
Pokud skvrnami oděvní
součást ztrácí poddajnost,
je vyměněna.
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•

Opravy

•
•

Opravy švů jsou
přípustné.
Žádné záplaty ani
zašívání.

•

•

•

Opotřebení

•

•

Vzhled
oděvu

•

Drobné třepení je
přípustné pouze
v místech snadno
podléhajících
opotřebení, jako jsou
podpaží, otvory kapes
a vnitřní švy nohavic.
Zašlé barvy nejsou
přípustné.
Velice dobrý celkový
vzhled oděvu.

•

•
•

Oděvy se skvrnami od
kreslicího inkoustu a
potravinářských barev,
které nelze odstranit,
jsou odesílány
k výměně, pokud není
se zákazníkem
uzavřena jiná dohoda.
Drobné opravy šitím
jsou přípustné, ale
musí být brán ohled na
celkový vzhled oděvní
součásti.
Drobné opravy jsou
přípustné například
v blízkosti vnitřních švů
nebo v záložce
nohavic.
Opravy nejsou
přípustné na vestě.

•
•
•

Opotřebení a třepení je
přípustné. Pokud je
oděv zcela opotřebený
nebo značně
roztřepený, musí být
zaslán k výměně.
Mírně zašlé barvy jsou
přípustné.

•

Dobrý celkový vzhled
oděvu.

•

•

Oděv musí být
neporušený, ale může být
mnohokrát opravovaný.
Všechny opravy jsou
přípustné podle provozního
pokynu WW141F.
Přípustné jsou drobné
otvory po svařování (max.
průměr 0,5 cm), větší díry
se opravují. Pokud má
oděv velké množství děr,
musí být odeslán
k výměně.
Opotřebení a třepení je
přípustné. Pokud je oděv
zcela opotřebený nebo
značně roztřepený, musí
být zaslán k výměně.
Zašlé barvy jsou přípustné.

Důležité je, aby oděv
chránil, nikoliv jeho vzhled.
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