STANDARD KAKOVOSTI
Gasilska delovna obleka obleka

GASILSKA ZVEZA
SLOVENIJE

GASILSKA DELOVNA OBLEKA

Standard kakovosti : PRILOGA 1A

Datum:24.09. 2013

(k standardom GZS-DO-J-2013-1A
GZS-DO-H-2013-1A
GZS-DO-K-2013-1A)

1. BARVA tkanine

Svinčeno siva – GZS
L* = 29,52
a* = 1,62
b* = - 7,69
∆E * ≤ 2

(DIN 5033 metoda CMC(2:1) (D65/10°))

GASILSKA ZVEZA
SLOVENIJE

GASILSKA DELOVNA OBLEKA
JAKNA

Standard kakovosti :GZS-DO-J-2013-1B

Datum:24.09. 2013

1. PREDMET STANDARDA
Ta standard se nanaša na jakno, ki je sestavni del gasilske delovne obleke.
Sestavni del standarda je tudi certifikat tkanine s pripadajočim testnim poročilom iz katere
je izdelan potrjeni vzorec, ki se uporablja za vizualni izgled in nianso barve ter slikovno
gradivo (glej navodilo za izdelavo fotografij).
Certifikat tkanine oz .testno poročilo, mora biti v originalni obliki oz. dovoljena je tudi
overjena kopija enaka originalu.
Jakna ustreza pravilniku o osebni varovalni opremi in standardu EN 340 in nosi znak
skladnosti CE.
2. SPLOŠNE ZADEVE
2.1. Osnovna tkanina:
Osnovna tkanina mora biti kakovostna in preizkušena. Imeti mora karakteristike, ustrezne
opisanim zahtevam v tem standardu.
2.1.1. Barva tkanine
Svinčeno siva barva GZS, barvana.
Vrednosti L*a*b* ΔE so v Prilogi 1.
2.1.2. Tehnični podatki za osnovno tkanino
Teža tkanine

ISO 3572 : 1976

Surovinski sestav

250 gr/m2 ( -+5% ) za mešanico 50 % bombaž – 50 %
poliester
Ali
245 gr/m2 (+5%) za mešanico 35% bombaž -65 %
poliester
50 % bombaž – 50 % poliester
Ali

EN ISO 1833:1977
Barva tkanine
Vezava tkanine
EN ISO 3572:1976
Končna obdelava
Vodo-odbojna
EN ISO 4920 :1981
PILING

35 % bombaž – 65 % poliester
Svinčeno siva – GZS
(glej Priloga 1)
Keper 3:1 za mešanico 50 % bombaž – 50 % poliester
Ali
Keper 2:1 za mešanico 35 % bombaž – 65 % poliester
5
(odstopanje -1)

min 2-3

(5000 drgniti)

ISO 12945-2:2000
Natezna trdnost
EN ISO 13934-1:1999
Vzdrževanje (doma)
ISO 6330, 2A 60 °C:2002
Vzdrževanje (industrijsko)
ISO 15797, 75°C:2002
EKO STANDARD
Odpornost na drgnjenje
ISO 12947-2 1999 ( at 12
kPA)
pH
EN ISO 3071 : 2006

1500N x 900 N +- 10%
60°C
75°C
Öko-tex. classe2
Min. 30000

4-7,5

2.1.3. Vzdrževanje-simboli
Vzdrževanje je določeno v poročilu o preizkušanju tkanine proizvajalca.

2.1.4. Tehnični podatki za termo vložek
Termovelur teže 245 gr/m2, sestava 100 % poliester, antipiling obdelava, barva temno
modra.
2.2. Šivanje
Šivanje izdelka mora biti izvedeno tako, da šivi vzdržijo normalna naprezanja. Zaključki
šivov morajo biti izdelani čvrsto. Notranji šivi morajo biti takšni, da ne dopuščajo usipanja
tkanine. Izgled šivov mora vizuelno ustrezati potrjenemu vzorcu.
2.2.1. Všivne etikete
2.2.1.1. Všivna etiketa
Na vsakem izdelku mora biti všita tekstilna etiketa, na kateri mora biti z obstojno barvo
natisnjeno: :
-zaščitni znak CE,
-oznaka velikosti,
-surovinski sestav osnovne tkanine,
-znaki vzdrževanja
-naziv proizvajalca.
2.2.1.2 Všivna etiketa GZS

Na izdelku mora biti všita tudi etiketa GZS (Zaščitni znak kakovosti Gasilske zveze
Slovenije). Le ta se všije nad desni prsni žep.

2.2.2 Obesna etiketa
Na vsakem izdelku mora biti obesna etiketa, iz katere mora biti razvidno:
- naziv in naslov proizvajalca,
- številka pogodbe o uporabi zaščitnega znaka Gasilske zveze Slovenije
- naziv izdelka iz tehnične dokumentacije,
- oznaka velikosti ali poimenska oznaka ( ime in priimek )
- piktogram velikosti.
Prav tako mora obesna etiketa vsebovati še osnovne podatke o tkanini, kratek opis
oblačila, servisne storitve.

2.2.3. Potrjevanje vzorcev izdelka-GZS
Vsak proizvajalec ob vlogi za tipizacijo v pregled dostavi 1 vzorec ter vso zahtevano
dokumentacijo. Vzorec se po potrditvi v hrambo vrne proizvajalcu.
2.3. Vzdrževanje izdelka
Proizvajalec je dolžan podati pisno in jasno navodilo za vzdrževanje:
-temperaturo pranja
-beljenje
-temperaturo likanja
-sušenje
-kemično čiščenje
2.4. Pakiranje novega izdelka
Jakna se zloži in se pakira v vrečko, skupaj s hlačami in kapo, ki so sestavni del
kompleta delovne obleke. Obesna etiketa mora biti na izdelek pritrjena tako, da so njeni
podatki vidni skozi prozorno folijo.
2.5. Shranjevanje izdelka
Proizvajalec je dolžan podati pisno in jasno navodilo za shranjevanje oblačil:
a) pogoji shranjevanja (temperatura, prostor, vlaga..)
b) oblika shranjevanja.
(npr. Izdelek se shranjuje v suhih prostorih, zaščitenim pred vlago, prahom, mehanskimi
poškodbami in delovanjem svetlobe).

3. OBLIKA IN DIMENZIJE

3.1. Oblika
Jakna je oprijetega kroja, dolžine da višine bokov. Spredaj se zapenja z zadrgo, ki sega
do vrha ovratnika, pod njo pa je podložen preklop. V prsni višini je na vsaki strani izdelan
žep, ki se zapenja z zadrgo. V gubi zgornjega levega žepa je izdelan še skriti žep za
osebne dokumente, ki se ravno tako zapenja z zadrgo. Na spodnjem delu sprednjega
dela sta izdelana dva poševna žepa za roke, ki se zapenjata z magnetom. Vsi žepi na
sprednjem delu izgledajo kot celota in so ob robu poudarjeni z odsevno paspulo. Na
desni prednji strani naplečnika je zanka za mikrofon radijske postaje na levi je ježek kot
nosilec napisa uporabnika uniforme.
Zadnji del je zgoraj prerezan v obliki rokavnega izreza, poudarjen z odsevno paspulo v
prerezu pa je vstavljena guba, ki omogoča lažje gibanje uporabnika. Zadnji del je
prerezan tudi v spodnjem delu in poudarjen z odsevno paspulo. Dolžina bluze je izdelana
z obrobo, obseg bluze pa se regulira s poklopci na sprimni trak.
Rokavi so oblikovani po obliki roke, imajo v svojem prerezu tudi odsevno paspulo, obseg
rokava spodaj pa se regulira s poklopci na sprimni trak. Spodaj pod roko ima rokav
dodan vstavek, ki skupaj z oblikovanim rokavom, omogoča lažje gibanje uporabnika.
Jakna ima znotraj z zadrgo pripet termo vložek, ki se lahko po potrebi odstrani.

3.2. Dimenzije
Tabela mer, izražena v cm, za NORMALNO TELESNO VIŠINO - NORMALEN KROJ:
Velikost
Obseg prsi
Širina rame
Obseg bokov
Dolžina
rokava
Dolžina jakne

46
108
48
104
60

48
112
49
108
61

50
116
50
112
62

52
120
51
116
63

54
124
52
120
64

56
128
53
124
65

58
132
54
128
66

60
136
55
132
67

62
140
56
136
68

64
144
57
140
69

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

Tabela mer, izražena v cm, za MANJŠO TELESNO VIŠINO - SKRAJŠAN KROJ:
Velikost
Obseg prsi
Širina rame
Obseg bokov
Dolžina
rokava
Dolžina jakne

23
108
48
104
57

24
112
49
108
58

25
116
50
112
59

26
120
51
116
60

27
124
52
120
61

28
128
53
124
62

29
132
54
128
63

30
136
55
132
64

31
140
56
136
65

32
144
57
140
66

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

Tabela mer, izražena v cm, za VISOKO TELESNO VIŠINO - PODALJŠAN KROJ:
Velikost

92

96

100

104

108

112

116

120

124

128

Obseg prsi
Širina rame
Obseg bokov
Dolžina
rokava
Dolžina jakne

108
48
104
63

112
49
108
64

116
50
112
65

120
51
116
66

124
52
120
67

128
53
124
68

132
54
128
69

136
55
132
70

140
56
136
71

144
57
140
72

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

Proizvajalec lahko ob tipizaciji predloži svojo tabelo mer.
Dopušča se izdelava obleke po meri.

3.2.1. Merjenje izdelka
Izdelek se položi na ravno površino, poravna brez natezanja in izmeri zahtevane
dimenzije. Dovoljeno je odstopanje + - 1 %.
3.3. Kontrola pri dobavitelju
Komisija za gasilsko tehniko (GZS) v primeru kontrole pri dobavitelju izbere vzorec za
preverjanje vizualnega izgleda in dimenzij izdelka ter za laboratorijsko analizo.
3.3.1. Vizualni pregled
Vizualni pregled se vrši pri dobavitelju, s pomočjo potrjenega primerjalnega vzorca
Izdelek mora ustrezati vsem zahtevam standarda kakovosti.

NAVODILO ZA SLIKOVNO GRADIVO:
Dokumentaciji naj bodo priložene fotografije modelov, ki nazorno prikazujejo model,
sorazmerja ter detajle. Predlagamo fotografiranje modelov, položenih na ravno
enobarvno podlago; modeli morajo biti lepo poravnani da ni odvečnih gub. Fotografiran
mora biti tako pogled s sprednje strani, z zadnje strani in po lastni presoji tudi s
stranskega dela. Zelo pomembna je razdalja fotografiranja, saj ob prekratki razdalji pride
do popačenja slike, zato mora biti razdalja takšna, da je lepo zajet celoten del in da se
sorazmerja na modelu ohranijo. Poleg celot naj bodo fotografirani tudi detajli, kjer bo
razvidna kvaliteta šivanja.

4. SKICE
Skica I: Pogled delovne jakne od spredaj

Skica II: Pogled delovne jakne od zadaj

GASILSKA ZVEZA
SLOVENIJE

GASILSKA DELOVNA OBLEKA
HLAČE

Standard kakovosti :GZS-DO-H-2013-1B

Datum:24.09. 2013

1. PREDMET STANDARDA
Ta standard se nanaša na hlače, ki so sestavni del gasilske delovne obleke.
Sestavni del standarda je tudi certifikat tkanine s pripadajočim testnim poročilom iz katere
je izdelan potrjeni vzorec, ki se uporablja za vizualni izgled in nianso barve ter slikovno
gradivo (glej navodilo za izdelavo fotografij).
Certifikat tkanine oz .testno poročilo, mora biti v originalni obliki oz. dovoljena je tudi
overjena kopija enaka originalu.
Hlače ustrezajo pravilniku o osebni varovalni opremi in standardu EN 340 in nosi znak
skladnosti CE.
2. SPLOŠNE ZADEVE
2.1. Osnovna tkanina:
Osnovna tkanina mora biti kakovostna in preizkušena. Imeti mora karakteristike, ustrezne
opisanim zahtevam v tem standardu.
2.1.1. Barva tkanine
Svinčeno siva barva GZS, barvana.
Vrednosti L*a*b* ΔE so v Prilogi 1.
2.1.2. Tehnični podatki za osnovno tkanino
Teža tkanine

ISO 3572 : 1976

Surovinski sestav

250 gr/m2 ( -+5% ) za mešanico 50 % bombaž – 50 %
poliester
Ali
245 gr/m2 (+5%) za mešanico 35% bombaž -65 %
poliester
50 % bombaž – 50 % poliester
Ali

EN ISO 1833:1977
Barva tkanine
Vezava tkanine
EN ISO 3572:1976
Končna obdelava
Vodo-odbojna
EN ISO 4920 :1981
PILING

35 % bombaž – 65 % poliester
Svinčeno siva – GZS
(glej Priloga 1)
Keper 3:1 za mešanico 50 % bombaž – 50 % poliester
Ali
Keper 2:1 za mešanico 35 % bombaž – 65 % poliester
5
(odstopanje -1)

min 2-3

(5000 drgniti)

ISO 12945-2:2000
Natezna trdnost
EN ISO 13934-1:1999
Vzdrževanje (doma)
ISO 6330, 2A 60 °C:2002
Vzdrževanje (industrijsko)
ISO 15797, 75°C:2002
EKO STANDARD
Odpornost na drgnjenje
ISO 12947-2 1999 ( at 12
kPA)
pH
EN ISO 3071 : 2006

1500N x 900 N +- 10%
60°C
75°C
Öko-tex. classe2
Min. 30000

4-7,5

2.1.3. Vzdrževanje
Vzdrževanje je določeno v poročilu o preizkušanju tkanine proizvajalca.

2.2. Šivanje
Šivanje izdelka mora biti izvedeno tako, da šivi vzdržijo normalna naprezanja. Zaključki
šivov morajo biti izdelani čvrsto. Notranji šivi morajo biti takšni, da ne dopuščajo usipanja
tkanine. Izgled šivov mora vizuelno ustrezati potrjenemu vzorcu.
2.2.1. Všivne etikete
2.2.1.1. Všivna etiketa
Na vsakem izdelku mora biti všita tekstilna etiketa, na kateri mora biti z obstojno barvo
natisnjeno: :
-zaščitni znak CE,
-oznaka velikosti,
-surovinski sestav osnovne tkanine,
-znaki vzdrževanja
-naziv proizvajalca.
2.2.1.2 Všivna etiketa GZS
Na izdelku mora biti všita tudi etiketa GZS (Zaščitni znak kakovosti Gasilske zveze
Slovenije). Le ta se všije pod prvo rinko za pas na desni strani.

2.2.2 Obesna etiketa in navodila o uporabi
Na vsakem izdelku mora biti obesna etiketa, iz katere mora biti razvidno:
- naziv in naslov proizvajalca,
- številka pogodbe o uporabi zaščitnega znaka Gasilske zveze Slovenije

- naziv izdelka iz tehnične dokumentacije,
- oznaka velikosti ali poimenska oznaka ( ime in priimek )
- piktogram velikosti.
Prav tako mora obesna etiketa vsebovati še osnovne podatke o tkanini, kratek opis
oblačila, servisne storitve.

2.2.3. Potrjevanje vzorcev izdelka-GZS
Vsak proizvajalec ob vlogi za tipizacijo v pregled dostavi 1 vzorec ter vso zahtevano
dokumentacijo. Vzorec se po potrditvi v hrambo vrne proizvajalcu.
2.3. Vzdrževanje izdelka
Proizvajalec je dolžan podati pisno in jasno navodilo za vzdrževanje:
-temperaturo pranja
-beljenje
-temperaturo likanja
-sušenje
-kemično čiščenje
2.4. Pakiranje novega izdelka
Hlače se zloži in se pakira v vrečko, skupaj z jakno in kapo, ki so sestavni del kompleta
delovne obleke. Obesna etiketa mora biti na izdelek pritrjena tako, da so njeni podatki
vidni skozi prozorno folijo.
2.5. Shranjevanje izdelka
Proizvajalec je dolžan podati pisno in jasno navodilo za shranjevanje oblačil:
a) pogoji shranjevanja (temperatura, prostor, vlaga..)
b) oblika shranjevanja.
(npr. Izdelek se shranjuje v suhih prostorih, zaščitenim pred vlago, prahom, mehanskimi
poškodbami in delovanjem svetlobe).

3. OBLIKA IN DIMENZIJE
3.1. Oblika
Hlače so izdelane tako, da funkcionalno, maksimalno zadovoljijo potrebe uporabnika.
Obseg pasu se regulira enostavno s sprimnim trakom v pasu, kar daje hlačam
prilagodljivo velikost in s tem tudi večjo uporabnost. V pasu so našite tudi zanke za pas,
ki je priporočljiv del hlač. Spredaj se razporek zapenja z zadrgo in gumbom v pasu. Hlače
imajo dva poševna globoka žepa za roke, pod katerima sta na stranskih delih hlač našita
še dva bočna žepa, katera prekrivata poklopca, ki se zapenjata s sprimnim trakom. Med
sedalom in korakom hlač je dodan diagonalni vstavek, ki omogoča lažje gibanje. Na
zadnjem delu hlač sta našita dva zadnja žepa, katera prekrivata poklopca, ki se
zapenjata s sprimnim trakom. Vsi poklopci žepov imajo odsevni primež, za lažje
odpiranje žepov in boljšo vidnost uporabnika. V višini kolena so hlače oblikovane po
obliki noge. Sprednja in zadnja hlačnica sta pod kolenom tudi prerezana, prereza pa

poudarjena z odsevno paspulo. Dolžina hlač je enostavno zarobljena, kar omogoča
uporabniku enostavnejšo prilagoditev dolžine hlač.

3.2. Dimenzije
Tabela mer, izražena v cm, za NORMALEN KROJ:
Velikost
Obseg pasu
Obseg bokov
Dolžina hlač
Korak

46
82
101
98
75

48
86
105
99
76

50
90
109
100
77

52
94
113
101
78

54
98
117
102
79

56
102
121
103
80

58
106
125
104
81

60
110
129
105
82

62
114
133
106
83

64
118
137
107
84

29
106
125
100
78

30
110
129
101
79

31
114
133
102
80

32
118
137
103
81

116
106
125
108
84

120
110
129
109
85

124
114
133
110
86

128
118
137
111
87

Tabela mer, izražena v cm, za SKRAJŠAN KROJ:
Velikost
Obseg pasu
Obseg bokov
Dolžina hlač
Korak

23
82
101
94
72

24
86
105
95
73

25
90
109
96
74

26
94
113
97
75

27
98
117
98
76

28
102
121
99
77

Tabela mer, izražena v cm, za PODALJŠAN KROJ:
Velikost
Obseg pasu
Obseg bokov
Dolžina hlač
Korak

92
82
101
106
82

96
86
105
106
82

100
90
109
106
82

104
94
113
106
82

108
98
117
106
82

112
102
121
107
83

Proizvajalec lahko ob tipizaciji predloži svojo tabelo mer.
Dopušča se izdelava obleke po meri.

3.2.1. Merjenje izdelka
Izdelek se položi na ravno površino, poravna brez natezanja in izmeri zahtevane
dimenzije. Dovoljeno je odstopanje + - 1 %.
3.3. Kontrola pri dobavitelju
Komisija za gasilsko tehniko (GZS) v primeru kontrole pri dobavitelju izbere vzorec za
preverjanje vizualnega izgleda in dimenzij izdelka ter za laboratorijsko analizo.
3.3.1. Vizualni pregled
Vizualni pregled se vrši pri dobavitelju, s pomočjo potrjenega primerjalnega vzorca
Izdelek mora ustrezati vsem zahtevam standarda kakovosti.

NAVODILO ZA SLIKOVNO GRADIVO:
Dokumentaciji naj bodo priložene fotografije modelov, ki nazorno prikazujejo model,
sorazmerja ter detajle. Predlagamo fotografiranje modelov, položenih na ravno
enobarvno podlago; modeli morajo biti lepo poravnani da ni odvečnih gub. Fotografiran
mora biti tako pogled s sprednje strani, z zadnje strani in po lastni presoji tudi s
stranskega dela. Zelo pomembna je razdalja fotografiranja, saj ob prekratki razdalji pride
do popačenja slike, zato mora biti razdalja takšna, da je lepo zajet celoten del in da se
sorazmerja na modelu ohranijo. Poleg celot naj bodo fotografirani tudi detajli, kjer bo
razvidna kvaliteta šivanja.

4. SKICE
Skica I: Pogled delovnih hlač od spredaj

Skica II: Pogled delovnih hlač od zadaj

GASILSKA ZVEZA
SLOVENIJE

GASILSKA DELOVNA OBLEKA
KAPA

Standard kakovosti :GZS-DO-K-2013-1B

Datum:24.09. 2013

1. PREDMET STANDARDA
Ta standard se nanaša na kapo, ki je sestavni del gasilske delovne obleke.
Sestavni del standarda je tudi certifikat tkanine s pripadajočim testnim poročilom iz katere
je izdelan potrjeni vzorec, ki se uporablja za vizualni izgled in nianso barve ter slikovno
gradivo (glej navodilo za izdelavo fotografij).
Certifikat tkanine oz .testno poročilo mora biti v originalni obliki oz. dovoljena je tudi
overjena kopija enaka originalu.
Kapa ustreza pravilniku o osebni varovalni opremi in standardu EN 340 in nosi znak
skladnosti CE.
2. SPLOŠNE ZADEVE
2.1. Osnovna tkanina:
Osnovna tkanina mora biti kakovostna in preizkušena. Imeti mora karakteristike, ustrezne
opisanim zahtevam v tem standardu.
2.1.1. Barva tkanine
Svinčeno siva barva GZS, barvana.
Vrednosti L*a*b* ΔE so v Prilogi 1.
2.1.2. Tehnični podatki za osnovno tkanino
Teža tkanine

ISO 3572 : 1976

Surovinski sestav

250 gr/m2 ( -+5%) za mešanico 50 % bombaž – 50 %
poliester
Ali
245 gr/m2 (+5%) za mešanico 35% bombaž -65 %
poliester
50 % bombaž – 50 % poliester
Ali

EN ISO 1833:1977
Barva tkanine
Vezava tkanine
EN ISO 3572:1976
Končna obdelava
Vodo-odbojna
EN ISO 4920 :1981
PILING

35 % bombaž – 65 % poliester
Svinčeno siva – GZS
(glej Priloga 1)
Keper 3:1 za mešanico 50 % bombaž – 50 % poliester
Ali
Keper 2:1 za mešanico 35 % bombaž – 65 % poliester
5
(odstopanje -1)

min 2-3

(5000 drgniti)

ISO 12945-2:2000
Natezna trdnost
EN ISO 13934-1:1999
Vzdrževanje (doma)
ISO 6330, 2A 60 °C:2002
Vzdrževanje (industrijsko)
ISO 15797, 75°C:2002
EKO STANDARD
Odpornost na drgnjenje
ISO 12947-2 1999 ( at 12
kPA)
pH
EN ISO 3071 : 2006

1500N x 900 N +- 10%
60°C
75°C
Öko-tex. classe2
Min. 30000

4-7,5

2.1.3. Vzdrževanje
Vzdrževanje je določeno v poročilu o preizkušanju tkanine proizvajalca.

2.2. Šivanje
Šivanje izdelka mora biti izvedeno tako, da šivi vzdržijo normalna naprezanja. Zaključki
šivov morajo biti izdelani čvrsto. Notranji šivi morajo biti takšni, da ne dopuščajo usipanja
tkanine. Izgled šivov mora vizuelno ustrezati potrjenemu vzorcu.
2.2.1. Všivne etikete
2.2.1.1. Všivna etiketa
Na vsakem izdelku mora biti všita tekstilna etiketa, na kateri mora biti z obstojno barvo
natisnjeno: :
-zaščitni znak CE,
-oznaka velikosti,
-surovinski sestav osnovne tkanine,
-znaki vzdrževanja
-naziv proizvajalca.
2.2.1.2 Všivna etiketa GZS
V notranjosti kape mora biti všita tudi etiketa GZS (Zaščitni znak kakovosti Gasilske
zveze Slovenije).

2.2.2 Obesna etiketa in navodila o uporabi
Na vsakem izdelku mora biti obesna etiketa, iz katere mora biti razvidno:

- naziv in naslov proizvajalca,
- številka pogodbe o uporabi zaščitnega znaka Gasilske zveze Slovenije
- naziv izdelka iz tehnične dokumentacije,
- oznaka velikosti ali poimenska oznaka ( ime in priimek )
- piktogram velikosti.
Prav tako mora obesna etiketa vsebovati še osnovne podatke o tkanini, kratek opis
oblačila, servisne storitve.

2.2.3. Potrjevanje vzorcev izdelka-GZS
Vsak proizvajalec ob vlogi za tipizacijo v pregled dostavi 1 vzorec ter vso zahtevano
dokumentacijo. Vzorec se po potrditvi v hrambo vrne proizvajalcu.
2.3. Vzdrževanje izdelka
Proizvajalec je dolžan podati pisno in jasno navodilo za vzdrževanje:
-temperaturo pranja
-beljenje
-temperaturo likanja
-sušenje
-kemično čiščenje
2.4. Pakiranje novega izdelka
Kapa se zloži in se pakira v vrečko, skupaj z jakno in hlačami, ki so sestavni del kompleta
delovne obleke Obesna etiketa mora biti na izdelek pritrjena tako, da so njeni podatki
vidni skozi prozorno folijo.
2.5. Shranjevanje izdelka
Proizvajalec je dolžan podati pisno in jasno navodilo za shranjevanje oblačil:
a) pogoji shranjevanja (temperatura, prostor, vlaga..)
b) oblika shranjevanja.
(npr. Izdelek se shranjuje v suhih prostorih, zaščitenim pred vlago, prahom, mehanskimi
poškodbami in delovanjem svetlobe).

3. OBLIKA IN DIMENZIJE
3.1. Oblika

Kapa je ovalne oblike s senčnikom. Senčnik je ojačan s plastičnim vložkom in 1 x široko
pošit ( 3 cm ). Dolžina senčnika je 7 cm. Kapa ima fiksirano medvlogo in je podložena,
ter obšita na notranji strani s potnico. Višina kape pri senčniku je 8 cm, zadaj pa 7 cm.
Stranski del kape je po obsegu vodoravno prerezan in ima v tem sestavnem šivu
vstavljeno odsevno paspulo. Na zadnjem delu kape je izdelan sistem za regulacijo
velikosti kape, ki se regulira v notranjosti kape pod potnico. V sredini spredaj je na
pokončnem delu našit grb Gasilske zveze Slovenije.
Ker je kapa izdelana tako da je možno velikost kape prilagajati velikosti glave, se izdeluje
samo v treh velikostih, kot je razvidno iz tabele mer.

3.2. Dimenzije
Interna tabela mer – kapa (moška, ženska)
Velikost
obseg kape
Višina kape spredaj
višina kape zadaj
Dolžina senčnika

S
Od 51 do 54 cm
8 cm
7 cm
7 cm

M
Od 55 do 58 cm
8 cm
7 cm
7 cm

L
Od 59 do 62 cm
8 cm
7 cm
7 cm

3.2.1. Merjenje izdelka
Izdelek se položi na ravno površino, poravna brez natezanja in izmeri zahtevane
dimenzije. Dovoljeno je odstopanje + - 1 %.
3.3. Kontrola pri dobavitelju
Komisija za gasilsko tehniko (GZS) v primeru kontrole pri dobavitelju izbere vzorec za
preverjanje vizualnega izgleda in dimenzij izdelka ter za laboratorijsko analizo.
3.3.1. Vizualni pregled
Vizualni pregled se vrši pri dobavitelju, s pomočjo potrjenega primerjalnega vzorca
Izdelek mora ustrezati vsem zahtevam standarda kakovosti.

NAVODILO ZA SLIKOVNO GRADIVO:
Dokumentaciji naj bodo priložene fotografije modelov, ki nazorno prikazujejo model,
sorazmerja ter detajle. Predlagamo fotografiranje modelov, položenih na ravno
enobarvno podlago; modeli morajo biti lepo poravnani da ni odvečnih gub. Fotografiran
mora biti tako pogled s sprednje strani, z zadnje strani in po lastni presoji tudi s
stranskega dela. Zelo pomembna je razdalja fotografiranja, saj ob prekratki razdalji pride
do popačenja slike, zato mora biti razdalja takšna, da je lepo zajet celoten del in da se
sorazmerja na modelu ohranijo. Poleg celot naj bodo fotografirani tudi detajli, kjer bo
razvidna kvaliteta šivanja.

4. SKICE
Skica I: Delovna kapa

GASILSKA ZVEZA SLOVENIJE

GASILSKA DELOVNA OBLEKA - PAS

Standard kakovosti

Datum: 16. 11. 2019

1. PREDMET STANDARDA
Ta standard se nanaša na pas, ki je sestavni del delovne obleke. Sestavni del standarda
je tudi potrjen vzorec, ki se ga uporablja v namene pregleda ustreznosti artikla ob
prevzemu dobavljene serije izdelkov.

2. SPLOŠNE ZADEVE
2.1. Osnovni material:
Material za izdelavo, izdelava, barva in vizualna podoba modela morajo ustrezati
zahtevam in biti skladni s podanimi navodili za izdelavo ter potrjenemu vzorcu.
2.2. Predložen vzorec:
Vzorec, ki ga v skladu z dokumentacijo izdela ponudnik mora biti izdelan v velikostni
številki 50 (moški model) oz. v velikostni številki 38 (ženski model). Vizualno (sorazmerja,
barve, oblika) mora ustrezati potrjenemu vzorcu naročnika.
2.3. Barva materiala:
Črna. Vsi izdelki morajo biti izdelani iz enake barve, brez razlik med niansami
posameznih izdelkov.
2.4. Način izdelave:
Sestavljanje izdelka mora biti izvedeno kakovostno. Tekstilni pas mora imeti kompaktno
površino in robove. Zaključki s kovinskimi deli morajo biti izdelani čvrsto.
2.5. Oprema izdelka: Obesna etiketa
Na vsakem izdelku mora biti obesna etiketa, iz katere morajo biti razvidni naslednji
podatki:
- naziv izdelka iz tehnične dokumentacije,
- naziv in naslov proizvajalca,
- številka pogodbe o uporabi zaščitnega znaka Gasilske zveze Slovenije,
- velikostna številka,
- surovinska sestava,
- postopek nege.
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2.6. Postopek nege izdelka in simboli
Postopek nege:

Simbol:

Opis:

Pranje

Pranje ni dovoljeno.

Kemično čiščenje

Beljenje

Profesionalno kemično čiščenje v tetrakloretilenu
(perkloretilenu) in vseh topilih, navedenih za simbol F.
Normalen postopek.
Beljenje ni dovoljeno.

Sušenje

Sušenje v bobnu ni dovoljeno.

Likanje

Likanje pri najvišji temperaturi likalne plošče
110°C.
Likanje s paro lahko povzroči nepopravljivo škodo.

Proizvajalec je dolžan podati pisno in jasno navodilo za vzdrževanje za vse navedene
postopke nege.
Besedilo na etiketah mora biti tiskano z obstojnimi barvili in mora biti vidno do konca
življenjske dobe izdelka.

2.7. Shranjevanje izdelka
Proizvajalec je dolžan podati pisno in jasno navodilo za shranjevanje pasu:
a) pogoji shranjevanja (temperatura, prostor, vlaga..)
b) oblika shranjevanja (npr. Izdelek se shranjuje v suhih prostorih, zaščitenim pred
vlago, prahom, mehanskimi poškodbami in delovanjem svetlobe).

3. MATERIAL ZA IZDELAVO
Zaponka mora biti kovinska, nerjaveča.
Surovinska sestava tekstilnega traku je 76 % poliester / 24 % polipropilen.
3.1. Tehnični podatki – kakovost traku
Kakovostni parametri

Enota

Vrednost

%

76 % poliester
24 % polipropilen
49,8

Odstopanje

Metoda

Barva – črna
Surovinska sestava
Površinska masa

g/m
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Dimenzijska stabilnost:
%
največ 2 %
pri pranju pri 40˚
Barvne obstojnosti na:
Ocene
**A/B/C najmanj
Vodo
A/B/C
4
Tkanina mora biti proizvedena v skladu s Eko-tex standardom.
**Legenda:
A – sprememba barvnega tona preskušanca
B – prehod barve na belo bombažno tkanino
C – prehod barve na belo poliestrno tkanino

ISO 6630
SIST EN ISO 105C06-E01

4. TEHNIČNI PODATKI IN OPIS IZDELKA
Pas je izdelan iz kompaktnega tekstilnega materiala, ki je tkan v obliki traku. Debelina pasu je 2,2
mm. Pas širine 40 mm (+/–1 mm) je na koncu zaključen s kovinsko objemko (zaponko), ki
zajame celotno širino pasu. Dimenzija zaključne objemke (zaponke) je 1 cm s spodnje in zgornje
strani.
Zaponka je nerjaveča kovina (litina), barve črn nikel mat, satinirana ter svetlo gravirana s
stilizirano obliko znaka GZS. Kovinska zaponka je velikosti 45 mm x 59 mm. Zaponka mora
omogočati enostavno krajšanje pasu. Na notranji strani pasu mora biti všita etiketa z dolžino
pasu.
Ženski in moški pas sta enaka, smer zapenjanja je enaka.

Dimenzije in pozicija našitkov
Predmet
Všivna etiketa GZS / zaščitni znak
kakovosti Gasilske zveze Slovenije

Etiketa za nego, ki vsebuje podatke:
oznaka velikosti, surovinska sestava
osnovnega materiala, nega, naziv
proizvajalca

Dimenzije
32 mm x 28 mm vidnega dela.
Izdelana v pregibu ter z dodatki
za všivanje (po 7,5 mm). Razprta
dimenzija: 32 mm x 71 mm
-

Pozicija
Pod pas v predelu
ob zaponki.

Pod pas v predelu
ob zaponki.

5. OBLIKA IN DIMENZIJE
5.1. Oblika
Skica delovnega pasu - pas z licne in hrbtne strani ter s strani
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Zaponka in znak GZS na zaponki – ohraniti je potrebno sorazmerje velikosti znaka in
zaponke.

5.2. Piktogram velikosti
Skica dimenzij modela:

a – dolžina pasu
b – širina pasu 40 mm
c – dolžina zaponke 59 mm
d – širina simbola 28 mm
e – širina simbola 25 mm
f – širina zaponke 45 mm

5.3. Dimenzije
Vsi modeli, ki so narejeni po velikostnih številkah, morajo ustrezati danim meram. Pasovi
se izdelujejo v velikosti dolžine 70 cm do 140 cm (dolžina skupaj z zaponko), v skladu s
specifikacijo naročnika. Vizualni pregled se opravi pri dobavitelju na osnovi potrjenega
vzorca.
Mero pasu predstavlja dolžina pasu skupaj z zaponko. Dimenzije zajemajo naslednje
dolžine: 70 cm, 75 cm, 80 cm, 85 cm, 90 cm, 95 cm, 100 cm, 105 cm, 110 cm, 115 cm,
120 cm, 125 cm, 130 cm 135 cm, 140 cm.
Dovoljeno odstopanje dimenzij +/- 2%.
Pri zahtevanih dimenzijah, ki so manjše od 10 cm je dovoljeno odstopanje 2-3 mm.
5.4. Merjenje izdelka
Izdelek se položi na ravno površino, poravna brez natezanja in izmeri zahtevane
dimenzije.
Dovoljeno odstopanje dimenzij pri izdelku:
- dovoljeno odstopanje dimenzij je ± 2 %,
- pri 12 cm ali manj na izdelku je dovoljeno odstopanje ± 2-3 mm.
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6. EMBALIRANJE IN OPREMA IZDELKA
Izdelke se pakira v manjše škatle te pa v večje kartonske škatle. Vsaka škatla mora imeti
na vidnem mestu izpisane iste podatke kot posamezni izdelek. Na škatli mora biti tudi
navedeno skupno število izdelkov.

7. POTRJEVANJE VZORCEV IZDELKA S STRANI GZS
Standard s potrjenim originalnim - referenčnim vzorcem se hrani na GZS. Vsak
proizvajalec ob vlogi za tipizacijo izdela primerjalni vzorec, ki se po končani obravnavi
vrne, njegova dokumentacija pa se hrani na GZS.
Potrjen vzorec proizvajalca se uporabljata ob pregledih proizvodnje proizvajalca, zalog
pri dobavitelju oz. pri reševanju sporov glede kakovosti.
Ob predložitvi primerjalnega vzorca proizvajalec odda še tehnični list o predpisanih
materialih ter poda izjavo o skladnosti uporabljenih materialov z zahtevanimi te tipizacije.
Predloži tudi certifikat Eko-tex standarda za uporabljen material, za katerega jamčijo
proizvajalci materialov.
Prav tako predloži 1 m traku, ki je uporabljena za izdelavo vzorca v aktualni širini. Ta
material bo namenjen primerjavam, ter morebitnim testom v neodvisnem inštitutu, v
kolikor bi se izkazalo, da pri materialih za izdelavo katera vrednost v kakovosti odstopa
od zahtevanih podatkov. V kolikor bi podatki, ki jih proizvajalec predloži odstopali od
zahtevanih parametrov več kot je dovoljeno, stroške testiranja nosi proizvajalec.

7.1. Kontrola pri dobavitelju
Komisija za gasilsko tehniko (GZS) v primeru kontrole pri dobavitelju izbere vzorec za
preverjanje vizualnega izgleda in dimenzij izdelka ter za laboratorijsko analizo.

7.2. Vizualni pregled
Vizualni pregled se vrši pri dobavitelju, s pomočjo potrjenega primerjalnega vzorca
Izdelek mora ustrezati vsem zahtevam standarda kakovosti.
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GASILSKA ZVEZA SLOVENIJE

VETROVKA

Standard kakovosti: GZS

Datum: 18.12.2015

1. PREDMET STANDARDA
Ta standard se nanaša na Vetrovko, ki je sestavni del gasilske delovne obleke. Sestavni
del standarda je tudi potrjen vzorec, ki se ga uporablja v namene pregleda ustreznosti
artikla ob prevzemu dobavljene serije izdelkov.
Certifikat tkanine oz. testno poročilo, mora biti v originalni obliki, oz. dovoljena je tudi
overjena kopija enaka originalu.
Vetrovka ustreza pravilniku o osebni varovalni opremi in standardu EN ISO 13688:2013
in nosi znak skladnosti CE.

2. SPLOŠNE ZADEVE
2.1. Osnovna tkanina:
Osnovna tkanina mora biti kakovostna in preizkušena, enakomerno pobarvana v temno
modri barvi. Konstrukcija materiala mora biti izdelana enakomerno, brez drsenja niti.
Imeti mora karakteristike, ustrezne opisanim zahtevam v tem standardu.
2.2. Predložen vzorec:
Vzorec, ki ga v skladu z dokumentacijo izdela ponudnik mora biti izdelan v velikostni
številki L (52-54) (moški model) oz. v velikostni številki M (40-42) (ženski model; dodatno
označen s črko Ž). Vizualno (sorazmerja, barve, oblika) mora ustrezati potrjenemu
vzorcu naročnika.
2.3. Barva preje:
Temno modra barva GZS, barvana.
Vrednosti L*a*b* ΔE* so naslednje: L* = 22,22 , a* = 0,63, b* = -10,45.
Odstopanje mora biti v skladu z ΔE* ≤ 1,7.
2.4. Način izdelave:
Šivanje izdelka mora biti izvedeno tako, da šivi vzdržijo normalna naprezanja. Zaključki
šivov morajo biti izdelani čvrsto. Pri šivanju je s pravilno izbiro pomožnih materialov in
igle treba zagotoviti optimalne pogoje za kakovostno izdelavo, ki ne povzroča drsenja niti
iz šivov. Preprečiti je treba, da bi z vidika uporabnih vrednosti oziroma vizualnega izgleda
kakorkoli vplivalo na slabšo oceno izdelka. Izgled šivov mora vizualno ustrezati
potrjenemu vzorcu.
Vsi šivi na laminatu morajo biti kakovostno varjeni s termovarilnim trakom, ki je
pričvrščen s pomočjo termovarilnega stroja.
Vsi izdelki morajo biti izdelani iz enake barve, brez razlik med niansami posameznih
izdelkov.
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2.5. Test vodotesnosti vetrovke:
Ob predložitvi modela mora vsak dobavitelj predložiti poleg tehničnih podatkov tkanine
tudi vzorec tkanine 20 cm x 20 cm, ki je v sredini prerezan in sešit na enak način kot so
šivi vetrovke. Šiv, viden na tem laminatu mora biti obdelan tako kot celotna vetrovka, torej s
termovarilnim trakom, ki mora biti na oblačilo pričvrščen s pomočjo termovarilnega stroja.

2.6. Oprema izdelka: Obesna etiketa
Na vsakem izdelku mora biti obesna etiketa, iz katere morajo biti razvidni naslednji
podatki:
- naziv izdelka iz tehnične dokumentacije,
- naziv in naslov proizvajalca,
- številka pogodbe o uporabi zaščitnega znaka Gasilske zveze Slovenije,
- velikostna številka,
- piktogram velikosti,
- surovinska sestava,
- postopek nege,
- odstotek krčenja,
- leto izdelave.
2.6. Postopek nege izdelka in simboli
Postopek nege:

Simbol:

Opis:

Kemično čiščenje

Najvišja temperatura pranja 40°C.
Blag postopek.
Kemično čiščenje ni dovoljeno.

Beljenje

Beljenje ni dovoljeno.

Sušenje

Sušenje v bobnu ni dovoljeno.

Likanje

Likanje pri najvišji temperaturi likalne plošče
110°C.
Likanje s paro lahko povzroči nepopravljivo škodo.

Pranje

Proizvajalec je dolžan podati pisno in jasno navodilo za vzdrževanje za vse navedene
postopke nege. Pranje na 40°C je obvezno. V kolikor ostali parametri odstopajo, prosimo,
da priložite natančna navodila o dovoljenih postopkih nege.
Besedilo na etiketah mora biti tiskano z obstojnimi barvili in mora biti vidno do konca
življenjske dobe izdelka.

2.7. Shranjevanje izdelka
Proizvajalec je dolžan podati pisno in jasno navodilo za shranjevanje oblačil:
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a) pogoji shranjevanja (temperatura, prostor, vlaga..)
b) oblika shranjevanja.
(npr. Izdelek se shranjuje v suhih prostorih, zaščitenim pred vlago, prahom, mehanskimi
poškodbami in delovanjem svetlobe).

3. MATERIAL ZA IZDELAVO
Surovinska sestava tkanine je 100 % poliester in membrana 100 % poliuretan oziroma
ekvivalentna funkcijska plast – ustrezna predpisom v tehnični specifikaciji.
3.1. Tehnični podatki – kakovost osnovne preje
Kakovostni parametri

Enota

Vrednost
L* = 22,22
a* = 0,63
b* = -10,45

Barva – temno modra

Odstopanje

Metoda

Δ E* ≤ 1,7 DIN 5033 (D65/100)

– barvno razliko
računati po CIEL*a*b*

Surovinska sestava
zgornje tkanine

%

100 % poliester

Mikrokemične
reakcije,mikroskopija

Surovinska sestava
funkcijske plasti
(membrana)

%

poliuretan ali
ekvivaletna
funkcijska plast
ustrezna ostalim
predpisom v
tehnični specikaciji

Mikrokemične
reakcije,mikroskopija

Površinska masa
Obstojnost na piling
(Martindale)

g/m2
Po
7.000 ciklih
drgnjenja
Vodni
stolpec
mm
Vodni
stolpec
mm

140
5

Vodonepropustnost
laminata – original
Vodonepropustnost
laminata – po 5 pranjih
in kemičnih čiščenjih

Odpor tkanine pri
Ret (m²Pa/W)
prehodu vodne
pare/dihanje
Dimenzijske spremembe
pri pranju
%
40 0 C
po dolžini
po širini
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SIST ISO 1773
SIST EN ISO 12945-2

˃5000 mm

SIST EN ISO 20811

˃6000 mm

SIST EN ISO 20811

max 14

EN 31092

SIST EN 25077
SIST EN 3759
SIST EN ISO 6330
do 2 %
do 2 %
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Barvne obstojnosti na:

Pranje
Znoj kisli
Znoj alkalni
Vodo
Drgnjenje suho
Drgnjenje mokro
Svetloba modra skala

Ocene*
A/B/C
A/B/C
A/B/C
A/B/C
A/B/C
A/B
A/B
A

-0,5 enote

4/3-4/3-4
4/3-4/3-4
4/3-4/3-4
4/3-4/3-4
4/3-4
4/3
Min 4-5

SIST EN ISO 105-C01
SIST EN ISO 105-E04
SIST EN ISO 105-E01
SIST EN ISO 105-X12
SIST EN ISO 105-X12

Eko-tex standard 100 je zahtevan.
*Legenda:
A – sprememba barvnega tona preskušanca
B – prehod barve na belo bombažno tkanino
C – prehod barve na belo poliestrno tkanino

4. OPIS IZDELKA
Material za vetrovko ne prepušča dežja, telo v njem diha in hkrati zagotavlja zaščito
pred dežjem. Primerna je za nošenje v prehodnem obdobju in ob dežju tudi poleti.
Predstavlja prvo zaščito pred dežjem.
Vetrovka je ravno krojena, spredaj v prsni višini ima prerez z vstavljeno odsevno
paspulo (vidnega dela je 2,5 mm). V sestavni šiv rokava s sprednjim in zadnjim delom
je v predelu ramen vstavljena epoleta, ki je z vseh treh strani ozko pošita. Epoleta je v
spodnjem delu širine 46 mm in v zgornjem delu 34 mm. Višina epolete je 87 cm. Širino
epolete je glede na debelino materiala treba prilagoditi tako, da epoleta ne glede na
debelino materiala ustreza činu in se le ta enostavno nadene na epoleto. Epoleta mora
biti fiksirana, da tudi po pranju ohrani svojo obliko. Na vrhu se pripenja s sprimnim
trakom tako, da je na epoleto všit grobi del sprimnega traku širine 20 mm, na vetrovko
na ustreznem mestu pa mehki (kosmačeni) del sprimnega traku.
Model se zapenja z dvosmerno spiralno zadrgo šir. 6 mm, z dvema ključema. Prekriva
jo 6,2 cm široka letev, ki ima vstavljenih šest vodotesnih pritisnih gumbov. Na
sprednjem delu pod predelom pasu sta všita dva paspulinarana žepa z dvema
paspuloma, ki se zapenjata z zadrgo (dimenzije žepa so 20 cm x 1,6 cm (2 x 8 mm
paspuli)). Žepa sta prekrita z letvijo dim. 22 cm x 4,3 cm, ki je odprta samo s spodnje
strani. Za poseg v žep je treba poseči pod letev. Žepa pod letvijo sta vzporedno z
odprtino zamaknjena za 1 cm pod letev.
Zadnji del ima v sredini 11 cm nižje od linije našivanja ovratnika odsevni napis
GASILCI. Dimenzije napisa so: 27 cm x 5,2 cm, pisava Arial. Nad dolžino zadnjega dela
je polkrožni prerez z vstavljeno odsevno paspulo. Lok je v najvišji točki odmaknjen od
dolžine 19,5 cm, v stranskem šivu pa 12 cm (za vel. št. 50). Ostale velikostne številke
imajo sorazmerno od te točke podaljšano ali skrajšano linijo prereza.
Ovratnik je spredaj visok 6,5 cm, v sredini zadaj pa 8 cm. Vzporedno z linijo našivanja
ovratnika po ovratniku poteka okrasni šiv (razdalja 3,2 cm od linije našivanja ovratnika k
delom). Ob našivanju ovratnika k sprednjemu in zadnjemu delu je ob straneh in zadaj
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puščena odprtina za kapuco, ki se pripenja s tremi pritisnimi gumbi (ob ramenskem šivu
in v sredini zadaj). Ovratnik ima vstavljano fiksno všito kapuco, ki se jo po potrebi
uporabi. Po obodu in dolžini kapuce je vpeljana elastična vrvica, ki ima na obeh straneh
plastičen regulator in po dve rinčici za boljše prilagajanje glavi. Na vrhu kapuce je
dodatna regulacija s sprimnim trakom. Kapuca se v sredini spredaj zapenja z dvema
pritisnima gumboma.
Na rokavu so v komolčnem predelu za večjo gibljivost izdelani trije všitki. Dolžina
rokava je pošita na 2,3 cm.
Vetrovka je podložena z močno poliestrsko podlogo, del med prsnim in pasnim prerezom
je na sprednjih delih zaradi boljše stabilnosti žepov izdelan iz osnovne tkanine. Na
obrobniku (v prsni višini) je na desni strani izdelan žep z dvema paspulama (dim. žepa
so 17 cm x 2 paspuli po 8 mm). Na levi strani sta všita dva paspulirana žepa z dvema
paspuloma šir. 2 x 8 mm. Vsi trije žepi se zapenjajo s 3 mm široko spiralno zadrgo.
Zgornji žep je dolg 17,5 cm in se zaključi v obrobniku. Spodnji žep je dolg 19 cm in
posega v žep, sešit s črne mrežaste podloge. Na prsnem desnem delu je našit žep za
mobilni telefon, ki ga prekriva poklopec. Dimenzije žepa so dolžina 15 cm, širina 7,5 cm,
globina 2,3 cm. Žep je zgoraj pošit na 2 cm, v tej širini je v sredino žepa našit tudi mehki
del sprimnega traku (1,5 cm x 3 cm), ki ga prekriva poklopec. Ta ima dimenzije šir. 7,8
cm, višina 5 cm, našit je 1 cm nad žep. V sredini poklopca spodaj je našit kosmačeni del
sprimnega traku in vstavljen rdeči trak širine 1,4 cm (vstavljen v pregibu) v višini 1,2 cm.
Žep je spredaj podaljšan za 3,4 cm. Namenjen je vstavljanju pisal.
Ob obrobniku na sprednjih in zadnjem delu ter v prsnem prerezu je vstavljena rdeča
paspula (vidnega dela je 2 mm).
Velikostna številka je všita v vratni izrez, etiketa za vzdrževanje, ter etiketa zaščitni znak
kakovosti GZS pa sta na levem sestavnem šivu. V vratnem izrezu je stavljena rdeča
obesna vrvica (TP 18-1652 TP Roccoco Red).
Model ima nad prsnim prerezom na levi strani našit mehki del sprimnega traku (dim.
120 mm x 20 mm), namenjen pripenjanju imenske oznake. Pod našitim mehkim delom
sprimnega traku je v sredinski poravnavi 45 mm nižje našit vezen našitek z oznako
položajnih funkcij za opravljanje operativnih nalog v gasilstvu. Na levem rokavu je 9 cm
pod ramo našit vezen emblem Gasilske enote. Vse našivne etikete in emblemi morajo
biti prišiti po sredini vezene obrobe našitka s sukancem v isti barvi kot je obroba. Tako
prišiti robovi se ne vihajo.
Pri ženskem modelu so vsi detajli enaki kot pri moškem modelu, le kroj je prilagojen
ženskemu telesu.
Vsi rdeči dodatki (paspule, obesna vrvica) morajo biti izdelani iz enakega odtenka rdeče
barve (TP 18-1652 TP Roccoco Red).
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Pošivanje šivov:
- Celotna dolžina modela in dolžina rokavov je pošita na 23 mm.
- Pošivanje 6 mm: šivi ob zadrgi zapenjanja v sredini spredaj, ovratnik, letev
zapenjanja, rokavni prerezi, ramenski detajli, rokavne okrogline,
- Pošivanje 1 mm: žepi, ramenski prerezi, rokavna okroglina, stranski šivi, kapuca, vsi
šivi notranje izdelave, obrobe vseh paspuliranih žepov, epolete.
Dolžina vseh sestavnih in okrasnih šivov mora biti 4 šivi / cm.
3.4. Dimenzije in pozicija našitkov
Predmet
Sprimni trak – mehki (kosmačeni)
del traku, temno modra barva (za
vezeno imensko oznako)
Vezen emblem Gasilske enote

Dimenzije
20 mm x120 mm

Všivna etiketa GZS / zaščitni znak
kakovosti Gasilske zveze Slovenije

32 mm x 28 mm
vidnega dela.
Izdelana v
pregibu ter z
dodatki za
všivanje (po 7,5
mm). Razprta
dimenzija: 32 mm
x 71 mm
-

Velikostna številka:
Moške velikosti: 52, 54
Ženske velikosti:
Vsi ženski modeli morajo imeti poleg
velikostne številke še črko Ž, npr.
36Ž, 38Ž.
Etiketa za nego, ki vsebuje podatke:
Zaščitni znak CE, oznaka velikosti,
surovinska sestava osnovne
tkanine, znaki za nego, naziv
proizvajalca
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Pozicija
Leva stran vetrovke 9 mm
nad prsni prerez.
Našito na levi rokav, 9 cm
od ramenskega šiva
Levi sestavni šiv v
notranjosti vetrovke.

V vratni izrez zadnjega
dela.

Levi sestavni šiv v
notranjosti vetrovke.
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5. OBLIKA IN DIMENZIJE
5.1. Oblika
Skica in opis moškega modela spredaj in zadaj:

GZS _ Standard kakovosti _ Vetrovka

Stran 7 od 16

Skica notranje izdelave:

Skica notranjega žepa za mobilni tel. In pisalo:
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Skica kapuce:

Skica našivanja sprimnih trakov:

Skica izdelave papuliranega žepa in letve, ki ga prekriva:
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Skica desnega sprednjega dela – detajli zapenjanja:
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5.2. Dimenzije ramenske epolete in prikaz pripenjanja čina
5.2.1. Dimenzije ramenske epolete:

5.2.1. Dimenzije činov in prikaz pripenjanja činov na epoleto
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5.2.2. Prikaz pripetih činov na model:

5.2. Piktogram velikosti
Skica dimenzij modela:

a – ½ prsnega obsega
b – hrbtna širina 9 cm pod vratnim izrezom
c – dolžina modela
d – dolžina rame
e – dolžina rokava
f – širina modela na dolžini
g – širina polkrožnega obsega v najvišji točki
h - razdalja od ramena do našivanja vezenega emblema Gasilskega znaka je 10 cm
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5.3. Dimenzije
Dimenzije moške vetrovke, NORMALNE VEL. ŠTEVILKE, mere so izražene v cm:

Vel. modela
-konf. štev.
a-1/2
prsnega
obsega
b – hrbtna
šir. 9 cm pod
vrat. izrezom
c - dolžina
modela
d – dolžina
rame
e - dolžina
rokava
½ širine
vetrovke na
dolžini

40

42

44

46

48

50

52

54

56

58

60

62

64

66

68

70

49

51

53

55

57

59

61

63

65

67

69

71

73

75

77

79

45,0

46,1

47,2

48,3

49,4

50,5

51,6

52,7

53,8

54,9

56

57,1

58,2

59,3

60,4

61,5

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

15,5

15,8

16,1

16,4

16,7

17,0

17,3

17,6

17,9

18,2

18,5

18,8

19,1

19,4

19,7

20

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

47

49

51

53

55

57

59

61

63

65

67

69

71

73

75

77

Dovoljeno odstopanje je +/- 2 %.

Dimenzije moške vetrovke, OKRAJŠANE VEL. ŠTEVILKE, mere so izražene v cm:

Vel. modela
-konf. štev.
a-1/2
prsnega
obsega
b – hrbtna
šir. 9 cm pod
vrat. izrezom
c - dolžina
modela
d – dolžina
rame
e - dolžina
rokava
½ širine
vetrovke na
dolžini

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

49

51

53

55

57

59

61

63

65

67

69

71

73

75

77

79

45,0

46,1

47,2

48,3

49,4

50,5

51,6

52,7

53,8

54,9

56

57,1

58,2

59,3

60,4

61,5

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

15,5

15,8

16,1

16,4

16,7

17,0

17,3

17,6

17,9

18,2

18,5

18,8

19,1

19,4

19,7

20

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

47

49

51

53

55

57

59

61

63

65

67

69

71

73

75

77

Dovoljeno odstopanje je +/- 2 %.

Dimenzije moške vetrovke, PODALJŠANE VEL. ŠTEVILKE, mere so izražene v cm:

Vel. modela

80

84

88

92

96
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100

104

108

112

116

120

124

128

132

136

140

Stran 13 od 16

-konf. štev.
a-1/2
prsnega
obsega
b – hrbtna
šir. 9 cm pod
vrat. izrezom
c - dolžina
modela
d – dolžina
rame
e - dolžina
rokava
½ širine
vetrovke na
dolžini

49

51

53

55

57

59

61

63

65

67

69

71

73

75

77

79

45,0

46,1

47,2

48,3

49,4

50,5

51,6

52,7

53,8

54,9

56

57,1

58,2

59,3

60,4

61,5

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

15,5

15,8

16,1

16,4

16,7

17,0

17,3

17,6

17,9

18,2

18,5

18,8

19,1

19,4

19,7

20

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

47

49

51

53

55

57

59

61

63

65

67

69

71

73

75

77

Dovoljeno odstopanje je +/- 2 %.

Dimenzije ženske vetrovke, NORMALNE VEL. ŠTEVILKE, mere so izražene v cm:

Vel. modela
-konf. štev.
a-1/2
prsnega
obsega
c - dolžina
modela
d – dolžina
rame
e - dolžina
rokava
½ širine
vetrovke na
dolžini

34

36

38

40

42

44

46

48

50

52

54

56

58 60

47

49

51

53

55

57

59

63

66

69

72

75

78

81

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

14,9

15,2

15,5

15,8

16,1

16,4

16,7

17,0

17,3

17,6

17,9

18,2

18,5

18,8

59

59

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

68

68

49

51

53

55

57

59

61

64

67

70

73

76

79

82

Dovoljeno odstopanje je +/- 2 %.

Dimenzije ženske vetrovke, OKRAJŠANE VEL. ŠTEVILKE, mere so izražene v cm:

Vel. modela
-konf. štev.
a-1/2
prsnega
obsega
c - dolžina
modela
d – dolžina
rame
e - dolžina

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

47

49

51

53

55

57

59

63

66

69

72

75

78

81

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

14,9

15,2

15,5

15,8

16,1

16,4

16,7

17,0

17,3

17,6

17,9

18,2

18,5

18,8

56

56

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

65

65
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rokava
½ širine
vetrovke na
dolžini

49

51

53

55

57

59

61

64

67

70

73

76

79

82

Dovoljeno odstopanje je +/- 2 %.

Dimenzije ženske vetrovke, PODALJŠANE VEL. ŠTEVILKE, mere so izražene v cm:

Vel. modela
-konf. štev.
a-1/2
prsnega
obsega
c - dolžina
modela
d – dolžina
rame
e - dolžina
rokava
½ širine
vetrovke na
dolžini

68

72

76

80

84

88

92

96

10
0

10
4

10
8

11
2

11
6

12
0

47

49

51

53

55

57

59

63

66

69

72

75

78

81

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

14,9

15,2

15,5

15,8

16,1

16,4

16,7

17,0

17,3

17,6

17,9

18,2

18,5

18,8

62

62

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

71

71

49

51

53

55

57

59

61

64

67

70

73

76

79

82

Dovoljeno odstopanje je +/- 2 %.

5.4. Merjenje izdelka
Izdelek se položi na ravno površino, poravna brez natezanja in izmeri zahtevane
dimenzije. Dovoljeno je odstopanje  1 cm.

6. EMBALIRANJE IN OPREMA IZDELKA
Polo majice se zloži v PE vrečko. Na sprednji strani vrečke mora biti nalepljena etiketa z
velikostno številko. Ta mora imeti minimalno 1 cm visoke črke, da je številka na nevtralni barvi
etikete takoj vidna.
Vsaka serija, ki se dobavi v večji količini se pakira v kartonsko embalažo, ki mora vsebovati dve
etiketi, s sprednje in bočne strani.

Vsaka polo majica mora imeti embalažo, iz katere mora biti razvidno:
- naziv izdelka iz tehnične dokumentacije,
- oznaka velikosti,
- piktogram velikosti,
- surovinska sestava,
- postopek nege,
- odstotek krčenja,
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- leto izdelave,
- naziv in naslov proizvajalca,
- številka pogodbe o uporabi zaščitnega znaka Gasilske zveze Slovenije.

7. POTRJEVANJE VZORCEV IZDELKA S STRANI GZS
Standard s potrjenim originalnim - referenčnim vzorcem se hrani na GZS.
Vsak proizvajalec ob vlogi za tipizacijo izdela dva (2) primerjalna vzorca. En potrjen (s
strani GZS) primerjalni vzorec proizvajalca ostane skupaj z dokumentacijo na GZS. Drugi
potrjen (potrditev od GZS na samem izdelku) primerjalni vzorec ima v hrambi
proizvajalec, ki ga uporablja kot vzorec v proizvodnji. Oba primerjalna vzorca proizvajalca
se uporabljata ob pregledih proizvodnje proizvajalca, zalog pri dobavitelju oz. pri
reševanju sporov glede kakovosti.

7.1. Kontrola pri dobavitelju
Komisija za gasilsko tehniko (GZS) v primeru kontrole pri dobavitelju izbere vzorec za
preverjanje vizualnega izgleda in dimenzij izdelka ter za laboratorijsko analizo.

7.2. Vizualni pregled
Vizualni pregled se vrši pri dobavitelju, s pomočjo potrjenega primerjalnega vzorca
Izdelek mora ustrezati vsem zahtevam standarda kakovosti.
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GASILSKA ZVEZA SLOVENIJE

PULOVER

Standard kakovosti: GZS

Datum: 18.12.2015

1. PREDMET STANDARDA
Ta standard se nanaša na Pulover, ki je sestavni del gasilske delovne obleke. Sestavni
del standarda je tudi potrjen vzorec, ki se ga uporablja v namene pregleda ustreznosti
artikla ob prevzemu dobavljene serije izdelkov.

2. SPLOŠNE ZADEVE
2.1. Osnovni material:
Osnovna pletenina mora biti kakovostna in preizkušena, enakomerno pobarvana v temno
modri barvi. Konstrukcija materiala mora biti izdelana enakomerno, brez drsenja niti.
Imeti mora karakteristike, ustrezne opisanim zahtevam v tem standardu.
2.2. Predložen vzorec:
Vzorec, ki ga v skladu z dokumentacijo izdela ponudnik mora biti izdelan v velikostni
številki 52. Vizualno (sorazmerja, barve, oblika) mora ustrezati potrjenemu vzorcu
naročnika.
2.3. Barva preje in tkanine:
Barva preje:
Temno modra barva GZS.
Vrednosti L*a*b* ΔE* so naslednje: L* = 12,77, a* =1,15, b* = -5,72.
Odstopanje mora biti v skladu z ΔE* ≤ 1,7.
Barva tkanine: Temno modra barva GZS.
Vrednosti L*a*b* ΔE* so naslednje: L* = 17,60, a* = 0,59, b* = -5,21.
Odstopanje mora biti v skladu z ΔE* ≤ 1,7.
2.4. Način izdelave:
Pletenje izdelka mora biti izvedeno tako, da ni spuščenih zank in morebitnih napak. Šivi
morajo vzdržati normalna naprezanja. Zaključki šivov morajo biti izdelani čvrsto. Pri
šivanju je s pravilno izbiro pomožnih materialov in igle treba zagotoviti optimalne pogoje
za kakovostno izdelavo, ki ne povzroča drsenja niti iz šivov. Preprečiti je treba, da bi z
vidika uporabnih vrednosti oziroma vizualnega izgleda kakorkoli vplivalo na slabšo oceno
izdelka. Izgled šivov mora vizualno ustrezati potrjenemu vzorcu.
Vsi izdelki morajo biti izdelani iz enake barve, brez razlik med niansami posameznih
izdelkov.
GZS _ Standard kakovosti _ Pulover

Stran 1 od 11

2.5. Oprema izdelka: Obesna etiketa
Na vsakem izdelku mora biti obesna etiketa, iz katere morajo biti razvidni naslednji
podatki:
- naziv izdelka iz tehnične dokumentacije,
- naziv in naslov proizvajalca,
- številka pogodbe o uporabi zaščitnega znaka Gasilske zveze Slovenije,
- velikostna številka,
- piktogram velikosti,
- surovinska sestava,
- postopek nege,
- odstotek krčenja,
- leto izdelave.

2.6. Postopek nege izdelka in simboli
Postopek nege:

Simbol:

Opis:

Beljenje

Najvišja temperatura pranja 30°C.
Normalen postopek.
Profesionalno kemično čiščenje v tetrakloretilenu
(perkloretilenu) in vseh topilih, navedenih za simbol F.
Blag postopek.
Beljenje ni dovoljeno.

Sušenje

Sušenje v bobnu ni dovoljeno.

Pranje
Kemično čiščenje

Likanje pri najvišji temperaturi likalne plošče 110°C.
Likanje s paro lahko povzroči nepopravljivo škodo.
Proizvajalec je dolžan podati pisno in jasno navodilo za vzdrževanje za vse navedene
postopke nege. Pranje na min. 30°C je obvezno. V kolikor ostali parametri odstopajo,
prosimo, da priložite natančna navodila o dovoljenih postopkih nege.
Likanje

Besedilo na etiketah mora biti tiskano z obstojnimi barvili in mora biti vidno do konca
življenjske dobe izdelka.
2.7. Shranjevanje izdelka
Proizvajalec je dolžan podati pisno in jasno navodilo za shranjevanje oblačil:
a) pogoji shranjevanja (temperatura, prostor, vlaga.)
b) oblika shranjevanja.
(npr. Izdelek se shranjuje v suhih prostorih, zaščitenim pred vlago, prahom, mehanskimi
poškodbami in delovanjem svetlobe).
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3. MATERIAL ZA IZDELAVO
Surovinska sestava pletenine je 50 % bombaž / 50 % poliakril. Zaradi morebitnega
prekomernega krčenja pletenine, ki se razlikuje od krčenja tkanine je treba upoštevati te
razlike že v fazi pletenja. Ker bi različno krčenje na gotovem izdelku povzročilo
nagubanje tkanine, je treba napletene dele pred sestavo krojnih delov oprati. S tem se
izognemo neenakomernemu krčenju gotovega izdelka.
3.1. Tehnični podatki – kakovost osnovne preje
Kakovostni parameter

Enota

Barva – temno modra

Vrednost

L* = 12,77,
a* =1,15,
b* = -5,72

Surovinska sestava

%

50 % bombaž
50 % poliakril

Dolžinska masa preje

Nm oz.
tex
Ocena
Po 7000
obratih

30/2
33,3 x 2

Obstojnost na piling
(Martindale)

Odstopanje Metoda
Δ E* ≤ 1,7

DIN 5033 (D65/100)

– barvno razliko
računati po CIEL*a*b*
± 5%
±10 %

SIST ISO 1833

DIN 53 830 - 3

Najmanj 3

SIST EN ISO 129451.02

do 8 %
do 4,5 %

SIST EN 25077
ISO 6330

Dimenzijska stabilnost
%
Skrčenje pri pranju 40 C
Skrčenje po dolžini
Skrčenje po širini
0

Barvne obstojnosti na:
Pranje
Kemična čistilnica
Znoj kisli
Znoj alkalni
Vodo
Drgnjenje suho
Drgnjenje mokro
Svetlobo

Ocene*

A/B/C
A
A/B/C
A/B/C
A/B/C
A/B/C
A/B
modra skala

Eko-tex standard 100

-0,5 enote
4 / 3-4/3-4
4 / 3-4/3-4
4 / 3-4 / 3-4
4 / 3-4 / 3-4
4 / 3-4 / 3-4
4 / 3-4
3-4 / 2-3
Min 4-5

SIST EN ISO 105-C06
SIST EN ISO 105-X05
SIST EN ISO 105-E04
SIST EN ISO 105-E01
SIST EN ISO 105-X12
SIST EN 20105-B02

zahtevan

*Legenda:
A – sprememba barvnega tona preskušanca
B – prehod barve na belo bombažno tkanino
C – prehod barve na belo akrilno tkanino
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Vrsta pletenja /osnovni deli/:

- desno - desno

Gostota pletiva /10cm:

- v stolpcu: 90/10cm;
- vrstic: 100/10cm.

Vrsta pletenja patenta:

- kompaktno 1:1

Gostota pletenja patenta/10cm

- v stolpcu 46 /10 cm;
- vrstic: 76/10 cm.
- patent ima na začetku pletenja patenta vpleteno elastično nit.
Dovoljeno odstopanje gostote niti je +/- 3%.

3.2. Tehnični podatki – kakovost tkanine za našitke / kombinacija
Kakovostni parameter
Barva – temno modra

Enota

Surovinska sestava

%

65 % poliester
35 % bombaž

Površinska masa

g/m2

210

L* = 17,60,
a* = 0,59,
b* = -5,21

Vezava
Gostota nit
Osnova
Votek
Pretržna sila
Osnova
Votek

Odpornost tekstilij proti
drgnjenju po Martindalovi
metodi (5.000)

Pranje
Znoj kisli
Znoj alkalni
Drgnjenje suho
Kemično čiščenje
Svetlobo

Eko-tex standard 100

Odstopanje Metoda
ISO 105-A05
ΔE*1,5
(D65/100) ) – barvno
Siva skala:
razliko računati po
-0,5 enote
CIEL*a*b*
+/- 5%
SIST ISO 1833
+/- 10g/ m2

DIN-EN 12127

Keper Z / 2x1
±10%
niti/1 cm

46
25

N

≥ 1100 N
≥ 600 N

Interval
pretrga

3/4

Dimenzijska stabilnost pri
pranju 5 x 75 0 C

Barvne obstojnosti na:

Vrednost

+ 5%
SIST EN ISO 13934-1

Predobdelava 5x ISO
15797
SIST EN ISO 12945-2
ISO 15797

+/- 2 %

Ocene*
A/B/C
A/B/C
A/B/C
A/B/C
A/B
A
spre. etalona
modre skale
5-6
zahtevan

ISO 7211-2

-0,5 enote
4/3-4/3-4
4/3-4/3-4
4/3-4/3-4
4/4
4
min. 4

SIST EN ISO 105-C06 E1S
SIST EN ISO 105-E04
SIST EN ISO 105-X12
SIST EN ISO 105-D01
SIST EN 20105-B02

*Legenda:
A – sprememba barvnega tona preskušanca
B – prehod barve na belo bombažno tkanino
C – prehod barve na belo poliamidno tkanino
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4. OPIS IZDELKA
Pulover je kombinacija pletenega dela in tkanine v isti barvi. Vratni izrez zaključuje 7,5
cm širok del dvojnega pletiva, ki se v sredini sprednjega dela zaključi z zapenjanjem z
zadrgo dolžine 25 cm. Sprednji del vratnega pletiva je z notranje strani zaščiten z
dodatnim trakom širine 15 mm, ki lepo zaključi notranjost ob zadrgi.
Enojni patent v enaki vezavi širine 8,5 cm je tudi na spodnjem delu puloverja in na
rokavih. Ti se zaključujejo s 14 cm dolgim patentom, ki se lahko nosi zavihan, lahko se
tudi poljubno podaljša.
Pulover je na ramenskem in komolčnem delu ojačan s tkanino v barvi puloverja.
V prsni višini sta našita dva žepa pokrita s poklopcema. Poklopec se na žep pripenja z
gumbom vel. 28''v barvi puloverja. Poklopec je podaljšan 27 mm navzgor, v tej širini je
našit s šivom nakazan okvir velikosti imenske oznake z namenom da oriše prostor, kjer
je treba našiti imensko oznako. Dimenzije okvirja so 19 mm x 118 mm – kar prepreči,
da bi se ta šiv videl izpod vezene imenske oznake. Po dolžini žepa je z zunanje strani
zalikana guba globine 2x10 mm. Dimenzije žepa so: dolžina žepa (brez poklopca): 13,5
cm, širina žepa: 13,8 mm, širina poklopca: 14,2 cm, višina poklopca: 70 mm. Razdalja
našivanja med poklopcem in žepom: 13 mm. Ramena so dodatno ojačana na sprednji
in na zadnji del s tkanino v enakem odtenku modre barve kot je pletenina.
Enaka tkanina kot za ramena je uporabljena tudi za ojačitev komolcev. Komolčni
našitek ima dolžino 30,5 cm in širino 18 cm, ob straneh pri komolcu je prirezan. Pri
opisu in skici našitka rokava so mere navedene za vel. št. 52. Mere se spreminjajo
sorazmerno z velikostnimi številkami.
V sestavni šiv rokava s sprednjim in zadnjim delom je vstavljena epoleta, ki je z vseh
treh strani ozko pošita. Dimenzije epolete so: v spodnjem delu je široka 46 mm, v
zgornjem delu 34 mm, višina je 87 cm. Epoleta mora biti fiksirana, da tudi po pranju
ohrani svojo obliko. Na vrhu se pripenja s sprimnim trakom tako, da je na epoleto všit
grobi del sprimnega traku širine 20 mm in dolžine 30 mm, na pulover na ustreznem
mestu pa mehki (kosmačeni) del sprimnega traku. Trak s položajno funkcijo se pripne
na gumb levega žepa.
Na levem rokavu je 10 cm pod ramo našit vezen emblem Gasilske enote. Vse našivne
etikete in emblemi morajo biti prišiti po sredini vezene obrobe našitka s sukancem v isti
barvi kot je obroba. Tako prišiti robovi se ne vihajo.
Velikostna številka, etiketa za nego izdelka in všivna etiketa GZS so všite v levi sestavni
šiv.
Ženski model puloverja je vizualno identičen moškemu, kroj je prilagojen ženskemu
telesu, detajli so prilagojeni sorazmerju ženskih proporcev.
Pošivanja šivov:
- Poklopci in žepi na rokavih so okrasno pošiti na 2 mm,
- Ostali šivi našivanja tkanine – naplečnik, komolčni našitki, prsni žepi, našitek na
ovratniku – je našivanje z dvojnim šivom 2 in 8 mm od roba.

GZS _ Standard kakovosti _ Pulover

Stran 5 od 11

3.4. Dimenzije in pozicija našitkov
Predmet
S šivom nakazan okvir našivanja
imenske oznake, temno modra
barva (za vezeno imensko oznako)
Vezen emblem Gasilske enote

Dimenzije
20x120 mm

Všivna etiketa GZS / zaščitni znak
kakovosti Gasilske zveze Slovenije

32 mm x 28 mm
vidnega dela.
Izdelana v pregibu
ter z dodatki za
všivanje (po 7,5
mm). Razprta
dimenzija: 32 mm
x 71 mm
-

Velikostna številka

Etiketa za nego, ki vsebuje
podatke:
Zaščitni znak CE, oznaka velikosti,
surovinska sestava osnovne
tkanine, znaki za nego, naziv
proizvajalca
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Pozicija
Leva stran puloverja na
poklopcu.
Našito na levi rokav, 10 cm
od ramenskega šiva
Levi sestavni šiv v
notranjosti puloverja.

V vratni izrez zadnjega
dela.
Vsi ženski modeli morajo
imeti poleg velikostne
številke še črko Ž, npr.
40Ž.
Levi sestavni šiv v
notranjosti puloverja.
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5. OBLIKA IN DIMENZIJE
5.1. Oblika
Skica in opis modela:
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5.2. Dimenzije ramenske epolete in prikaz pripenjanja čina
5.2.1. Dimenzije ramenske epolete (1:1):

5.2.1. Dimenzije činov in prikaz pripenjanja činov na epoleto
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5.2.2. Prikaz pripetih činov na model:

5.2. Piktogram velikosti
Skica dimenzij modela:
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5.3. Dimenzije
Dimenzije moškega puloverja, mere so izražene v cm:

Velikost modela

42

44

46

48

50

52

54

56

58

60

62

a - 1/2 prsnega
obsega
b - dolžina
modela
c – dolžina rame

48

50

52

54

56

58

60

62

64

66

68

65

66

66

67

68

70

72

73

74

76

77

11,5

12,5

13

14

14

15

15,5

15,5

15,5

16

16,5

d - dolžina rokava

62

63

64

64

64,5

65

66

66

67

67

67

Dovoljeno odstopanje je +/- 2 %.

Dimenzije ženskega puloverja, mere so izražene v cm:

Velikost modela

36

38

40

42

44

46

48

50

a-1/2 prsnega
obsega
b - dolžina
modela
c – dolžina rame

48

50

52

54

56

59

61

63

61,5

62

62,5

65

67

67,5

69,5

70,5

10,5

11

11,5

11,5

12

13

13,5

14

d - dolžina rokava

58,5

58,5

59,5

60

60,5

61

61,5

62,5

Dovoljeno odstopanje je +/- 2 %.

5.4. Merjenje izdelka
Izdelek se položi na ravno površino, poravna brez natezanja in izmeri zahtevane
dimenzije. Dovoljeno je odstopanje  1 cm.

6. EMBALIRANJE IN OPREMA IZDELKA
Pulover se zloži v PE vrečko. Na sprednji strani vrečke mora biti nalepljena etiketa z velikostno
številko. Ta mora imeti minimalno 1 cm visoke črke, da je številka na nevtralni barvi etikete takoj
vidna.
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Vsaka serija, ki se dobavi v večji količini se pakira v kartonsko embalažo, ki mora vsebovati dve
etiketi, s prečne in bočne strani.

Vsak pulover mora imeti embalažo, iz katere mora biti razvidno:
- naziv izdelka iz tehnične dokumentacije,
- oznaka velikosti,
- piktogram velikosti,
- surovinska sestava,
- postopek nege,
- odstotek krčenja,
- leto izdelave,
- naziv in naslov proizvajalca,
- številka pogodbe o uporabi zaščitnega znaka Gasilske zveze Slovenije.

7. POTRJEVANJE VZORCEV IZDELKA S STRANI GZS
Standard s potrjenim originalnim - referenčnim vzorcem se hrani na GZS.
Vsak proizvajalec ob vlogi za tipizacijo izdela dva (2) primerjalna vzorca. En potrjen (s
strani GZS) primerjalni vzorec proizvajalca ostane skupaj z dokumentacijo na GZS. Drugi
potrjen (potrditev od GZS na samem izdelku) primerjalni vzorec ima v hrambi
proizvajalec, ki ga uporablja kot vzorec v proizvodnji. Oba
primerjalna vzorca
proizvajalca se uporabljata ob pregledih proizvodnje proizvajalca, zalog pri dobavitelju
oz. pri reševanju sporov glede kakovosti.

7.1. Kontrola pri dobavitelju
Komisija za gasilsko tehniko (GZS) v primeru kontrole pri dobavitelju izbere vzorec za
preverjanje vizualnega izgleda in dimenzij izdelka ter za laboratorijsko analizo.

7.2. Vizualni pregled
Vizualni pregled se vrši pri dobavitelju, s pomočjo potrjenega primerjalnega vzorca
Izdelek mora ustrezati vsem zahtevam standarda kakovosti.
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GASILSKA ZVEZA SLOVENIJE

POLO MAJICA - FUNKCIJSKA

Standard kakovosti: GZS

Datum: 11.2.2016

1. PREDMET STANDARDA
Ta standard se nanaša na Polo majico – kratek rokav - funkcijsko (poliestrno), ki je
sestavni del gasilske delovne obleke. Sestavni del standarda je tudi potrjen vzorec, ki se
ga uporablja v namene pregleda ustreznosti artikla ob prevzemu dobavljene serije
izdelkov.

2. SPLOŠNE ZADEVE
2.1. Osnovni material:
Osnovna pletenina mora biti kakovostna in preizkušena, enakomerno pobarvana v temno
modri barvi. Konstrukcija materiala mora biti izdelana enakomerno, brez drsenja niti.
Imeti mora karakteristike, ustrezne opisanim zahtevam v tem standardu.
2.2. Predložen vzorec:
Vzorec, ki ga v skladu z dokumentacijo izdela ponudnik mora biti izdelan v velikostni
številki L (52-54) (moški model) oz. v velikostni številki M (40-42) (ženski model; dodatno
označen s črko Ž). Vizualno (sorazmerja, barve, oblika) mora ustrezati potrjenemu
vzorcu naročnika.
2.3. Barva preje:
Temno modra barva GZS, barvana.
Vrednosti L*a*b* ΔE* so naslednje: L* = 15,28, a* =1,99, b* = -8,34 .
Odstopanje mora biti v skladu z ΔE* ≤ 1,7.
2.4. Način izdelave:
Šivanje izdelka mora biti izvedeno tako, da šivi vzdržijo normalna naprezanja. Zaključki
šivov morajo biti izdelani čvrsto. Pri šivanju je s pravilno izbiro pomožnih materialov in
igle treba zagotoviti optimalne pogoje za kakovostno izdelavo, ki ne povzroča drsenja niti
iz šivov. Preprečiti je treba, da bi z vidika uporabnih vrednosti oziroma vizualnega izgleda
kakorkoli vplivalo na slabšo oceno izdelka. Izgled šivov mora vizualno ustrezati
potrjenemu vzorcu.
Vsi izdelki morajo biti izdelani iz enake barve, brez razlik med niansami posameznih
izdelkov.
2.5. Oprema izdelka: Obesna etiketa
Na vsakem izdelku mora biti obesna etiketa, iz katere morajo biti razvidni naslednji
podatki:
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naziv izdelka iz tehnične dokumentacije,
naziv in naslov proizvajalca,
številka pogodbe o uporabi zaščitnega znaka Gasilske zveze Slovenije,
velikostna številka,
piktogram velikosti,
surovinska sestava,
postopek nege,
odstotek krčenja,
leto izdelave.

2.6. Postopek nege izdelka in simboli
Postopek nege:

Simbol:

Opis:

Kemično čiščenje

Najvišja temperatura pranja 40°C.
Normalen postopek.
Kemično čiščenje ni dovoljeno.

Beljenje

Beljenje ni dovoljeno.

Sušenje

Sušenje v bobnu ni dovoljeno.

Likanje

Likanje ni dovoljeno.

Mehčanje

Profesionalno mokro čiščenje.
Zelo blag postopek.

Pranje

Proizvajalec je dolžan podati pisno in jasno navodilo za vzdrževanje za vse navedene
postopke nege. Pranje na min. 40°C je obvezno. V kolikor ostali parametri odstopajo,
prosimo, da priložite natančna navodila o dovoljenih postopkih nege.
Besedilo na etiketah mora biti tiskano z obstojnimi barvili in mora biti vidno do konca
življenjske dobe izdelka.
2.7. Shranjevanje izdelka
Proizvajalec je dolžan podati pisno in jasno navodilo za shranjevanje oblačil:
a) pogoji shranjevanja (temperatura, prostor, vlaga..)
b) oblika shranjevanja.
(npr. Izdelek se shranjuje v suhih prostorih, zaščitenim pred vlago, prahom, mehanskimi
poškodbami in delovanjem svetlobe).

3. MATERIAL ZA IZDELAVO
Surovinska sestava pletenine je 98 % poliester / 2 % antistatičnih niti.
GZS _ Standard kakovosti _ Polo majica – Kratek rokav / Funkcijska

Stran 2 od 12

3.1. Tehnični podatki – kakovost osnovne preje
Kakovostni parametri

Enota

Barva – temno modra

Surovinska sestava
%

Vrednost

Odstopanje

L* = 15,28,
a* =1,99,
b* = -8,34

Δ E* ≤ 1,7

Metoda
DIN 5033 (D65/100)

– barvno razliko
računati po
CIEL*a*b*

98 % poliester
2%
antistatičnih niti

SIST ISO 1833

Vrsta pletenja
pique

Prehod vlage

Po
7.000 ciklih
drgnjenja
Predpis

Hitro sušenje

Prehod vodne pare

g/m2 / 24h

15.000

Prehodnost zraka

l/m²/s

≥ 2.000 oz.
200 Pa

Površinska masa
Dimenzijska stabilnost

g/m2

175

Obstojnost na piling
(Martindale)

Skrčenje pri pranju 40 0 C
Skrčenje po dolžini
Skrčenje po širini

Barvne obstojnosti na:

Pranje
Znoj kisli
Znoj alkalni
Drgnjenje suho
Drgnjenje mokro
Svetloba

%

SIST EN ISO 12945-2
5

ISO 15496
EN ISO 9237

±7 %

do +1 % in - 5 %
do +1 % in - 3 %

Ocene*
A/B/C

SIST ISO 3801

SIST EN ISO 6330

-0,5 enote

A/B/C
A/B/C
A/B/C
A/B
A/B

4/3-4/3-4
4/3-4/3-4
4/3-4/3-4
4/4
3-4/3-4

A - modra
skala

Min 4-5

SIST EN ISO C06 A2S
SIST EN ISO 105-E04
SIST EN ISO 105-X12
SIST EN ISO 105-X12
SIST EN 20105-B02

Eko-tex standard 100 je zahtevan.
Prepovedana je uporaba mehčalca.
*Legenda:
A – sprememba barvnega tona preskušanca
B – prehod barve na belo bombažno tkanino
C – prehod barve na belo poliestrno tkanino
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4. OPIS IZDELKA
Majica je izdelana iz jersey pletiva vezava pique.
Model se zapenja s tremi gumbi. Okrasni sukanec je v vseh vidnih šivih enak barvi osnovnega
materiala. Glede na različno konstrukcijo ženskih, moških in otroških modelov se razlikuje tudi
pozicija našivanja, oz. število našivnih etiket:
- MOŠKE POLO MAJICE:
Na levi strani majice je v prsni višini našita vezena imenska oznaka dolžine 12 cm. Pozicija
našivanja imenske oznake pri moških polo majicah pri velikosti L (52-54) je 21 cm nižje od
najvišje točke v ramenskem šivu navzdol in 3 cm od šiva letve, V sredini pod imensko oznako je
40 mm nižje našita funkcijska oznaka GZS. Na levem rokavu je 8 cm pod ramo našit vezen
emblem Gasilske enote.
- ŽENSKE POLO MAJICE :
Na levi strani majice je v prsni višini našita vezena imenska oznaka dolžine 12 cm. Pozicija
našivanja imenske oznake na ženskih majicah pri velikosti M (40-42) je to 13 cm navzdol od
najvišje ramenske točke v šivu in 2,5 cm od šiva letve. V sredini pod imensko oznako je 40 mm
nižje našita funkcijska oznaka GZS. Na levem rokavu je 8 cm pod ramo našit vezen emblem
Gasilske enote.
- OTROŠKE POLO MAJICE:
Na levi strani majice je v prsni višini našita vezena imenska oznaka dolžine 12 cm. Pozicija
našivanja imenske oznake pri otroški velikosti 140 je 18 cm nižje od najvišje točke v
ramenskem šivu navzdol in 1 cm od šiva letve. Na levem rokavu je 4 cm pod ramo našit vezen
emblem Gasilske enote.
Vse našivne etikete in emblemi morajo biti prišiti po sredini vezene obrobe našitka s sukancem
v isti barvi kot je obroba. Tako prišiti robovi se ne vihajo.
Ob letev zapenjanja, dolžine 15 cm je vstavljena rdeča paspula, vidnega dela naj je 2,5 mm.
Model je po robu pošit 1 mm. Širina celotne letve skupaj s paspulo je 3 cm. Ovratnik je
konfekcioniran, širine med 7,2 in 7,5 cm, všit v vratni izrez. Šiv všivanja je v notranjosti izdelan z
11 mm široko obrobno paspulo rdeče barve, krojene iz ustrezno raztegljivega rdečega traku.
V sestavni šiv rokava s sprednjim in zadnjim delom je vstavljena epoleta, ki je (spredaj/zadaj)
simetrična in z vseh treh strani ozko pošita. Dimenzije epolete so: v spodnjem delu je široka 46
mm, v zgornjem delu 34 mm, višina je 87 cm. Epoleta mora biti fiksirana, da tudi po pranju
ohrani svojo obliko. Na vrhu se pripenja s sprimnim trakom širine 20 mm tako, da je na epoleto
všit mehki (kosmačeni) del sprimnega traku, na majico na ustreznem mestu pa grobi (ostri) del
sprimnega traku. Epoleta se zapenja pod gubo ramenskega dela, to pa zaradi zaščite
osnovnega materiala majice, da ostri del sprimnega traku pri pranju ne poškoduje materiala. Da
se pletenina, ki prekriva sprimni trak ne raztegne, jo je potrebno z notranje strani utrditi. Celoten
ramenski detajl mora biti izdelan tako, da je takrat, ko je pripet čin, epolete ob rokavnem šivu in
ob gubi zapenjanja vidnega le po 2 mm.
Dolžina majice in dolžina rokavov je zarobljena, 20 mm od gotove dolžine in v razmiku igel 6
mm (19 mm – 25 mm).
Velikostna številka izdelka je všita v vratni izrez zadnjega dela.
Etiketa z zahtevanimi podatki je všita v levi stranski šiv – notranja stran. Prav tako je v enaki
višini všita etiketa s pritrjenim rezervnim gumbom.
Ženski model polo majice je vizualno identičen moškemu, kroj je prilagojen ženskemu telesu,
detajli so prilagojeni sorazmerju ženskih proporcev.
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Pošivanja šivov:
- Ob zapenjanju je model po robu pošit 1 mm, prav tako okrasni šiv na ovratniku.
- Dolžina majice in rokavov je zarobljena, 20 mm od gotove dolžine in v razmiku igel 6 mm
(19 mm – 25 mm).
Dolžina vseh sestavnih šivov mora biti 4 šivi / cm, dolžina vseh okrasno pošitih šivov mora biti 5
vbodov / cm.
Otroška polo majica nima našite funkcijske oznake. Imenska oznaka je našita v liniji letve – pol
cm nad najnižno točko pritrjevanja letve (linija zgornjega šiva, ki zatrdi letev) in 1 cm od šiva letve
na prsno stran.

3.4. Dimenzije in pozicija našitkov
Predmet
Vezena imenska oznaka

Dimenzije
20 mm x120 mm

Vezen emblem Gasilske enote
Vezen našitek z oznako položajnih
funkcij za opravljanje operativnih
nalog v gasilstvu
Všivna etiketa GZS / zaščitni znak
kakovosti Gasilske zveze Slovenije

Velikostna številka mora biti
zapisana v obeh velikostnih
sistemih, npr.:
Moške velikosti: L(52-54)
Ženske velikosti:
Vsi ženski modeli morajo imeti poleg
velikostne številke še črko Ž, npr.
S(36-38)Ž.
Etiketa za nego, ki vsebuje podatke:
Zaščitni znak CE, oznaka velikosti,
surovinska sestava osnovne
tkanine, znaki za nego, naziv
proizvajalca

32 mm x 65 mm

32 mm x 28 mm
vidnega dela.
Izdelana v
pregibu ter z
dodatki za
všivanje (po 7,5
mm). Razprta
dimenzija: 32 mm
x 71 mm
-

-

Pozicija
Našita na levo stran
majice. Razdalje
našivanja:
a1 = 21 cm moška in 13
cm ženska.
b1 = 3 cm moška in 2,5 cm
ženska.
Našito na levi rokav, 8 cm
od ramenskega šiva
Našita na levo stran majice
4 cm nižje od imenske
oznake
Levi sestavni šiv v
notranjosti majice.

V vratni izrez zadnjega
dela.

Levi sestavni šiv v
notranjosti majice.

5. OBLIKA IN DIMENZIJE
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5.1. Oblika
Skica in opis moškega modela modela:

Skica ženskega modela:

5.2. Dimenzije ramenske epolete in prikaz pripenjanja čina
5.2.1. Dimenzije ramenske epolete:
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5.2.1. Dimenzije činov in prikaz pripenjanja činov na epoleto
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5.2.2. Prikaz pripetih činov na model:
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5.2.3. Prikaz izdelave gube na ramenih, namenjene pripenjanju epolete:
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5.2. Piktogram velikosti
Skica dimenzij modela:
a – ½ prsnega obsega
b – hrbtna širina 9 cm pod vratnim izrezom
c – dolžina modela
d – dolžina rame
e – dolžina kratkega rokava
f – razdalja od ramena do našivanja
vezenega emblema Gasilske enote je 8 cm
g – širina robljenja 19 mm in 25 mm od
dolžine rokava in dolžine modela

5.3. Dimenzije
Dimenzije moške polo majice, mere so izražene v cm:

Vel. modela
-konf. štev.
Vel. modela
- črk. oznake
Velikostna
št. srajce
Obseg prsi –
telesne mere
a-1/2
prsnega
obsega
b – hrbtna
šir. 9 cm pod
vrat. izrezom
c - dolžina
modela
d – dolžina
rame
e - dolžina
kratkega
rokava

40

42

44

XS

46

48

S

50

52

54

M

L

56

58

XL

60

62

XXL

64

66

68

XXXL

70

XXXXL

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

80

84

88

92

96

100

104

108

112

116

120

124

128

132

136

140

Mere modela po piktogramu
56
59
62

52

54

65

68

71

44,4

45,4

46,4

48

50

52

53

56

74

75

76

77

78

79

80

81

17,4

17,7

18

18,5

19

19,5

20,0

20,5

23,0

23,5

24,0

24,5

25,0

25,5

26,0

26,5
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Dovoljeno odstopanje je +/- 2 %.

Dimenzije ženske polo majice, mere so izražene v cm:

Tabela mer, izražena v cm, za NORMALNO TELESNO VIŠINO - NORMALEN KROJ:
Konf. štev.
modela
Velikost
modela
Obseg prsi –
telesne mere
a-1/2
prsnega
obsega
b – hrbtna
šir. 9 cm pod
vrat. izrezom
56c - dolžina
modela
d – dolžina
rame
e - dolžina
kratkega
rokava

34

36

XS
80

38

40

S
84

42

44

46

M
88

92

L
96

100

48

50

XL
104

110

116

52

54

XXL
122

128

56
XXXL
134

58

60

XXXXL
140

146

48

52

54

56

62

65

68

71

43,4

44,4

45,4

46,4

50

52

54

56

67

69

70

71

73

74

75

76

15,0

15,4

15,7

16

17

17,5

18,0

18,5

22,0

23,0

23,5

24,0

25,0

25,5

26,0

26,5

5.4. Merjenje izdelka
Izdelek se položi na ravno površino, poravna brez natezanja in izmeri zahtevane
dimenzije. Dovoljeno je odstopanje  1 cm.

6. EMBALIRANJE IN OPREMA IZDELKA
Polo majice se zloži v PE vrečko. Na sprednji strani vrečke mora biti nalepljena etiketa z
velikostno številko. Ta mora imeti minimalno 1 cm visoke črke, da je številka na nevtralni
barvi etikete takoj vidna.
Vsaka serija, ki se dobavi v večji količini se pakira v kartonsko embalažo, ki mora
vsebovati dve etiketi, s sprednje in bočne strani.
Vsaka polo majica mora imeti embalažo, iz katere mora biti razvidno:
- naziv izdelka iz tehnične dokumentacije,
- oznaka velikosti,
- piktogram velikosti,
- surovinska sestava,
- postopek nege,
- odstotek krčenja,
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- leto izdelave,
- naziv in naslov proizvajalca,
- številka pogodbe o uporabi zaščitnega znaka Gasilske zveze Slovenije.

7. POTRJEVANJE VZORCEV IZDELKA S STRANI GZS
Standard s potrjenim originalnim - referenčnim vzorcem se hrani na GZS.
Vsak proizvajalec ob vlogi za tipizacijo izdela dva (2) primerjalna vzorca. En potrjen (s
strani GZS) primerjalni vzorec proizvajalca ostane skupaj z dokumentacijo na GZS. Drugi
potrjen (potrditev od GZS na samem izdelku) primerjalni vzorec ima v hrambi
proizvajalec, ki ga uporablja kot vzorec v proizvodnji. Oba
primerjalna vzorca
proizvajalca se uporabljata ob pregledih proizvodnje proizvajalca, zalog pri dobavitelju
oz. pri reševanju sporov glede kakovosti.

7.1. Kontrola pri dobavitelju
Komisija za gasilsko tehniko (GZS) v primeru kontrole pri dobavitelju izbere vzorec za
preverjanje vizualnega izgleda in dimenzij izdelka ter za laboratorijsko analizo.

7.2. Vizualni pregled
Vizualni pregled se vrši pri dobavitelju, s pomočjo potrjenega primerjalnega vzorca
Izdelek mora ustrezati vsem zahtevam standarda kakovosti.
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GASILSKA ZVEZA SLOVENIJE

POLO MAJICA – DOLG ROKAV

Standard kakovosti: GZS

Datum: 18.1.2016

1. PREDMET STANDARDA
Ta standard se nanaša na Polo majico – dolg rokav (bombažno), ki je sestavni del
gasilske delovne obleke. Sestavni del standarda je tudi potrjen vzorec, ki se ga uporablja
v namene pregleda ustreznosti artikla ob prevzemu dobavljene serije izdelkov.

2. SPLOŠNE ZADEVE
2.1. Osnovni material:
Osnovna pletenina mora biti kakovostna in preizkušena, enakomerno pobarvana v temno
modri barvi. Konstrukcija materiala mora biti izdelana enakomerno, brez drsenja niti.
Imeti mora karakteristike, ustrezne opisanim zahtevam v tem standardu.
2.2. Predložen vzorec:
Vzorec, ki ga v skladu z dokumentacijo izdela ponudnik mora biti izdelan v velikostni
številki L (52-54) (moški model) oz. v velikostni številki M (40-42) (ženski model; dodatno
označen s črko Ž). Vizualno (sorazmerja, barve, oblika) mora ustrezati potrjenemu
vzorcu naročnika.
2.3. Barva preje:
Temno modra barva GZS, barvana.
Vrednosti L*a*b* ΔE* so naslednje: L* = 19,28, a* = 1,14, b* = -10,66.
Odstopanje mora biti v skladu z ΔE* ≤ 1,7.
2.4. Način izdelave:
Šivanje izdelka mora biti izvedeno tako, da šivi vzdržijo normalna naprezanja. Zaključki
šivov morajo biti izdelani čvrsto. Pri šivanju je s pravilno izbiro pomožnih materialov in
igle treba zagotoviti optimalne pogoje za kakovostno izdelavo, ki ne povzroča drsenja niti
iz šivov. Preprečiti je treba, da bi z vidika uporabnih vrednosti oziroma vizualnega izgleda
kakorkoli vplivalo na slabšo oceno izdelka. Izgled šivov mora vizualno ustrezati
potrjenemu vzorcu.
Vsi izdelki morajo biti izdelani iz enake barve, brez razlik med niansami posameznih
izdelkov.
2.5. Oprema izdelka: Obesna etiketa
Na vsakem izdelku mora biti obesna etiketa, iz katere morajo biti razvidni naslednji
podatki:
- naziv izdelka iz tehnične dokumentacije,
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naziv in naslov proizvajalca,
številka pogodbe o uporabi zaščitnega znaka Gasilske zveze Slovenije,
velikostna številka,
piktogram velikosti,
surovinska sestava,
postopek nege,
odstotek krčenja,
leto izdelave.

2.6. Postopek nege izdelka in simboli
Postopek nege:

Simbol:

Opis:

Beljenje

Najvišja temperatura pranja 40°C.
Normalen postopek.
Profesionalno kemično čiščenje v tetrakloretilenu
(perkloretilenu) in vseh topilih, navedenih za simbol F.
Normalen postopek.
Beljenje ni dovoljeno.

Sušenje

Sušenje v bobnu pri nižji temperaturi (največ 50°C).

Likanje

Likanje pri najvišji temperaturi likalne plošče 150°C.

Pranje
Kemično čiščenje

Proizvajalec je dolžan podati pisno in jasno navodilo za vzdrževanje za vse navedene
postopke nege. Pranje na min. 40°C je obvezno. V kolikor ostali parametri odstopajo,
prosimo, da priložite natančna navodila o dovoljenih postopkih nege.
Besedilo na etiketah mora biti tiskano z obstojnimi barvili in mora biti vidno do konca
življenjske dobe izdelka.
2.7. Shranjevanje izdelka
Proizvajalec je dolžan podati pisno in jasno navodilo za shranjevanje oblačil:
a) pogoji shranjevanja (temperatura, prostor, vlaga..)
b) oblika shranjevanja.
(npr. Izdelek se shranjuje v suhih prostorih, zaščitenim pred vlago, prahom, mehanskimi
poškodbami in delovanjem svetlobe).

3. MATERIAL ZA IZDELAVO
Surovinska sestava pletenine je 100 % bombaž.
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3.1. Tehnični podatki – kakovost osnovne preje
Kakovostni parametri

Enota

Barva – temno modra

Vrednost

Odstopanje

L* = 19,28,
a* = 1,14,
b* = -10,66

Δ E* ≤ 1,7

Metoda
DIN 5033 (D65/100)
– barvno razliko
računati po CIEL*a*b*

Surovinska sestava
%

100 % bombaž

SIST ISO 5088
SIST ISO 1833

Vrsta pletenja
Interlock
Obstojnost na piling
(Martindale)

Po
2.000 ciklih
drgnjenja

SIST EN ISO 12945-2
3
SIST ISO 7211

Gostota na 1 cm
Zančnih vrst
Zančnih stolpcev
Površinska masa
Dimenzijska stabilnost
Skrčenje pri pranju 40 0 C
Skrčenje po dolžini
Skrčenje po širini

Barvne obstojnosti na:

Pranje
Znoj kisli
Znoj alkalni
Voda
Drgnjenje suho
Drgnjenje mokro
Svetloba

g/m2

%

15
13

±10 %
±10 %

190

±7 %

do +1 % in - 6 %
do +1 % in - 6 %

Ocene*
A/B/C

SIST ISO 3801

SIST EN ISO 25077

-0,5 enote

A/B/C
A/B/C
A/B/C
A/B/C
A/B
A/B

4/3-4/3-4
4/3-4/3-4
4/3-4/3-4
4/3-4/3-4
4/4
3-4/3-4

A - modra
skala

Min 4-5

SIST EN ISO C06 A2S
SIST EN ISO 105-E04
SIST EN ISO 105-E01
SIST EN ISO 105-X12
SIST EN ISO 105-X12
SIST EN 20105-B02

Eko-tex standard 100 je zahtevan.
*Legenda:
A – sprememba barvnega tona preskušanca
B – prehod barve na belo bombažno tkanino
C – prehod barve na belo poliestrno tkanino

4. OPIS IZDELKA
Majica je izdelana iz jersey pletiva.
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Model se zapenja s tremi gumbi. Okrasni sukanec je v vseh vidnih šivih enak barvi osnovnega
materiala. Glede na različno konstrukcijo ženskih, moških in otroških modelov se razlikuje tudi
pozicija našivanja, oz. število našivnih etiket:
- MOŠKE POLO MAJICE:
Na levi strani majice je v prsni višini našita vezena imenska oznaka dolžine 12 cm. Pozicija
našivanja imenske oznake pri moških polo majicah pri velikosti L (52-54) je 21 cm nižje od
najvišje točke v ramenskem šivu navzdol in 3 cm od šiva letve, V sredini pod imensko oznako je
40 mm nižje našita funkcijska oznaka GZS. Na levem rokavu je 8 cm pod ramo našit vezen
emblem Gasilske enote.
- ŽENSKE POLO MAJICE :
Na levi strani majice je v prsni višini našita vezena imenska oznaka dolžine 12 cm. Pozicija
našivanja imenske oznake na ženskih majicah pri velikosti M (40-42) je to 13 cm navzdol od
najvišje ramenske točke v šivu in 2,5 cm od šiva letve. V sredini pod imensko oznako je 40 mm
nižje našita funkcijska oznaka GZS. Na levem rokavu je 8 cm pod ramo našit vezen emblem
Gasilske enote.
- OTROŠKE POLO MAJICE:
Na levi strani majice je v prsni višini našita vezena imenska oznaka dolžine 12 cm. Pozicija
našivanja imenske oznake pri otroški velikosti 140 je 18 cm nižje od najvišje točke v
ramenskem šivu navzdol in 1 cm od šiva letve. Na levem rokavu je 4 cm pod ramo našit vezen
emblem Gasilske enote.
Vse našivne etikete in emblemi morajo biti prišiti po sredini vezene obrobe našitka s sukancem
v isti barvi kot je obroba. Tako prišiti robovi se ne vihajo.
Ob letev zapenjanja, dolžine 15 cm je vstavljena rdeča paspula, vidnega dela naj je 2,5 mm.
Model je po robu pošit 1 mm. Širina celotne letve skupaj s paspulo je 3 cm. Ovratnik je
konfekcioniran, širine med 7,2 in 7,5 cm, všit v vratni izrez. Šiv všivanja je v notranjosti izdelan z
11 mm široko obrobno paspulo rdeče barve, krojene iz ustrezno raztegljivega rdečega traku.
V sestavni šiv rokava s sprednjim in zadnjim delom je vstavljena epoleta, ki je (spredaj/zadaj)
simetrična in z vseh treh strani ozko pošita. Dimenzije epolete so: v spodnjem delu je široka 46
mm, v zgornjem delu 34 mm, višina je 87 cm. Epoleta mora biti fiksirana, da tudi po pranju
ohrani svojo obliko. Na vrhu se pripenja s sprimnim trakom širine 20 mm tako, da je na epoleto
všit mehki (kosmačeni) del sprimnega traku, na majico na ustreznem mestu pa grobi (ostri) del
sprimnega traku. Epoleta se zapenja pod gubo ramenskega dela, to pa zaradi zaščite
osnovnega materiala majice, da ostri del sprimnega traku pri pranju ne poškoduje materiala. Da
se pletenina, ki prekriva sprimni trak ne raztegne, jo je potrebno z notranje strani utrditi. Celoten
ramenski detajl mora biti izdelan tako, da je takrat, ko je pripet čin, epolete ob rokavnem šivu in
ob gubi zapenjanja vidnega le po 2 mm.
Dolžina rokavov je zaključena s patentom iz iste tkanine kot je celotna polo majica; širina
patenta je 7 cm. Patentni del mora biti v sestavnem šivu razlikan, da se izognemo odebelitve
tkanine pri sestavljanju k rokavu. Velikostna številka izdelka je všita v levi stranski šiv.
Dolžina polo majice je zarobljena, 20 mm od gotove dolžine in v razmiku igel 6 mm (19 mm – 25
mm).
Velikostna številka izdelka je všita v vratni izrez zadnjega dela.
Etiketa z zahtevanimi podatki je všita v levi stranski šiv – notranja stran. Prav tako je v enaki
višini všita etiketa s pritrjenim rezervnim gumbom.
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Ženski model polo majice je vizualno identičen moškemu, kroj je prilagojen ženskemu telesu,
detajli so prilagojeni sorazmerju ženskih proporcev.
Pošivanja šivov:
- Ob zapenjanju je model po robu pošit 1 mm, prav tako okrasni šiv na ovratniku.
- Dolžina majice je zarobljena, 20 mm od gotove dolžine in v razmiku igel 6 mm (19 mm – 25
mm).
Dolžina vseh sestavnih šivov mora biti 4 šivi / cm, dolžina vseh okrasno pošitih šivov mora biti 5
vbodov / cm.
Otroška polo majica nima našite funkcijske oznake. Imenska oznaka je našita v liniji letve – pol
cm nad najnižno točko pritrjevanja letve (linija zgornjega šiva, ki zatrdi letev) in 1 cm od šiva letve
na prsno stran.

3.4. Dimenzije in pozicija našitkov
Predmet
Vezena imenska oznaka

Dimenzije
20 mm x120 mm

Vezen emblem Gasilske enote
Vezen našitek z oznako položajnih
funkcij za opravljanje operativnih
nalog v gasilstvu
Všivna etiketa GZS / zaščitni znak
kakovosti Gasilske zveze Slovenije

Velikostna številka mora biti
zapisana v obeh velikostnih
sistemih, npr.:
Moške velikosti: L(52-54)
Ženske velikosti:
Vsi ženski modeli morajo imeti poleg
velikostne številke še črko Ž, npr.
S(36-38)Ž.
Etiketa za nego, ki vsebuje podatke:
Zaščitni znak CE, oznaka velikosti,
surovinska sestava osnovne
tkanine, znaki za nego, naziv
proizvajalca

32 mm x 65 mm

32 mm x 28 mm
vidnega dela.
Izdelana v
pregibu ter z
dodatki za
všivanje (po 7,5
mm). Razprta
dimenzija: 32 mm
x 71 mm
-

-
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Pozicija
Našita na levo stran
majice. . Razdalje
našivanja:
a1 = 21 cm moška in 13
cm ženska.
b1 = 3 cm moška in 2,5 cm
ženska.
Našito na levi rokav, 8 cm
od ramenskega šiva
Našita na levo stran majice
4 cm nižje od imenske
oznake
Levi sestavni šiv v
notranjosti majice.

V vratni izrez zadnjega
dela.

Levi sestavni šiv v
notranjosti majice.
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5. OBLIKA IN DIMENZIJE
5.1. Oblika
Skica in opis moškega modela:

Skica ženskega modela:
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5.2. Dimenzije ramenske epolete in prikaz pripenjanja čina
5.2.1. Dimenzije ramenske epolete:

5.2.1. Dimenzije činov in prikaz pripenjanja činov na epoleto
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5.2.2. Prikaz pripetih činov na model:

5.2.3. Prikaz izdelave gube na ramenih, namenjene pripenjanju epolete:

5.2. Piktogram velikosti
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Skica dimenzij modela:
a – ½ prsnega obsega
b – hrbtna širina 9 cm pod
vratnim izrezom
c – dolžina modela
d – dolžina rame
e – dolžina kratkega rokava
f – razdalja od ramena do
našivanja vezenega emblema
Gasilske enote je 8 cm
g – širina robljenja 19 mm in 25
mm dolžine modela
h – širina patentnega dela
rokava – 7 cm

5.3. Dimenzije
Dimenzije moške polo majice, mere so izražene v cm:

Vel. modela
-konf. štev.
Vel. modela
- črk. oznake
Velikostna
št. srajce
Obseg prsi –
telesne mere
a-1/2
prsnega
obsega
b – hrbtna
šir. 9 cm pod
vrat. izrezom
c - dolžina
modela
d – dolžina
rame
e - dolžina d.
rokava

40

42

44

XS

46

48

S

50

52

54

M

L

56

58

XL

60

62

XXL

64

66

68

XXXL

70

XXXXL

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

80

84

88

92

96

100

104

108

112

116

120

124

128

132

136

140

Mere modela po piktogramu
56
59
62

52

54

65

68

71

44,4

45,4

46,4

48,0

50,0

52,0

54,0

56,0

74

75

76

77

78

79

80

81

17,4

17,7

18

18,5

19

19,5

20,0

20,5

60

61

62

63

64

65

66

67

Dovoljeno odstopanje je +/- 2 %.
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Dimenzije ženske polo majice, mere so izražene v cm:

Tabela mer, izražena v cm, za NORMALNO TELESNO VIŠINO - NORMALEN KROJ:
Konf. štev.
modela
Velikost
modela
Obseg prsi –
telesne mere
a-1/2
prsnega
obsega
b – hrbtna
šir. 9 cm pod
vrat. izrezom
c - dolžina
modela
d – dolžina
rame
e - dolžina d.
rokava

34

36

XS
80

38

40

S
84

42

44

46

M
88

92

L
96

100

48

50

XL
104

110

116

52

54

XXL
122

128

56
XXXL
134

58

60

XXXXL
140

146

48

52

54

56

62

65

68

71

43,4

44,4

45,4

46,4

50

52

54

56

67

69

70

71

73

74

75

76

15,0

15,4

15,7

16

17

17,5

18,0

18,5

58

59

60

61

62

63

64

65

5.4. Merjenje izdelka
Izdelek se položi na ravno površino, poravna brez natezanja in izmeri zahtevane
dimenzije. Dovoljeno je odstopanje  1 cm.

6. EMBALIRANJE IN OPREMA IZDELKA
Polo majice se zloži v PE vrečko. Na sprednji strani vrečke mora biti nalepljena etiketa z
velikostno številko. Ta mora imeti minimalno 1 cm visoke črke, da je številka na nevtralni barvi
etikete takoj vidna.
Vsaka serija, ki se dobavi v večji količini se pakira v kartonsko embalažo, ki mora vsebovati dve
etiketi, s sprednje in bočne strani.

Vsaka polo majica mora imeti embalažo, iz katere mora biti razvidno:
- naziv izdelka iz tehnične dokumentacije,
- oznaka velikosti,
- piktogram velikosti,
- surovinska sestava,
- postopek nege,
- odstotek krčenja,
- leto izdelave,
- naziv in naslov proizvajalca,
- številka pogodbe o uporabi zaščitnega znaka Gasilske zveze Slovenije.
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7. POTRJEVANJE VZORCEV IZDELKA S STRANI GZS
Standard s potrjenim originalnim - referenčnim vzorcem se hrani na GZS.
Vsak proizvajalec ob vlogi za tipizacijo izdela dva (2) primerjalna vzorca. En potrjen (s
strani GZS) primerjalni vzorec proizvajalca ostane skupaj z dokumentacijo na GZS. Drugi
potrjen (potrditev od GZS na samem izdelku) primerjalni vzorec ima v hrambi
proizvajalec, ki ga uporablja kot vzorec v proizvodnji. Oba
primerjalna vzorca
proizvajalca se uporabljata ob pregledih proizvodnje proizvajalca, zalog pri dobavitelju
oz. pri reševanju sporov glede kakovosti.

7.1. Kontrola pri dobavitelju
Komisija za gasilsko tehniko (GZS) v primeru kontrole pri dobavitelju izbere vzorec za
preverjanje vizualnega izgleda in dimenzij izdelka ter za laboratorijsko analizo.

7.2. Vizualni pregled
Vizualni pregled se vrši pri dobavitelju, s pomočjo potrjenega primerjalnega vzorca
Izdelek mora ustrezati vsem zahtevam standarda kakovosti.
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GASILSKA ZVEZA SLOVENIJE

LETNE NOGAVICE

Standard kakovosti: GZS

Datum: 13.4.2015

1. PREDMET STANDARDA
Ta standard se nanaša na letne nogavice, ki so sestavni del gasilske delovne obleke.
Sestavni del standarda je tudi potrjen vzorec, ki se ga uporablja v namene pregleda
ustreznosti artikla ob prevzemu dobavljene serije izdelkov.

2. SPLOŠNE ZADEVE
2.1. Osnovni material:
Vsi materiali morajo biti kakovostni in preizkušeni, enakomerno pobarvani. Tudi
parameter obstojnosti barve. Imeti mora karakteristike, ustrezne opisanim zahtevam v
tem standardu. Za vse vgrajene materiale je potrebno predložiti laboratorijsko poročilo
proizvajalca materiala.
Osnovna preja mora biti kakovostna in preizkušena, enakomerno pobarvana v temno
modri barvi. Imeti mora karakteristike, ustrezne opisanim zahtevam v tem standardu.
2.2. Predložen vzorec:
Vzorec, ki ga v skladu z dokumentacijo izdela ponudnik mora biti izdelan v velikostni
številki 43 – 44. Vizualno (sorazmerja, barve, oblika) mora ustrezati potrjenemu vzorcu
naročnika.
2.3. Barva preje:
Temno modra barva GZS, barvana.
Vrednosti L*a*b* ΔE* so naslednje: L* = 12,13, a* = - 0,11, b* = - 4,95.
Odstopanje mora biti v skladu z ΔE* ≤ 2.
Temno siva barva, namenjena simbolu čelade GZS, barvana.
Vrednosti L*a*b* ΔE* so naslednje: L* = 25,31, a* = 0,39, b* =- 0,97
Odstopanje mora biti v skladu z ΔE* ≤ 2.
2.4. Način pletenja:
Letne nogavice morajo biti pletene na eno-cilindričnih strojih dimenzij 3 3/4 “ 168 igel
Pletenje mora biti enakomerno, brez izpuščenih zank ter brez napak, ki bi z vidika
uporabnih vrednosti oziroma vizualnega izgleda kakorkoli vplivale na oceno izdelka.
Vsi izdelki morajo biti izdelani iz enake barve, brez razlik med nianso posameznih
nogavic.
2.5. Oprema izdelka: obesna etiketa:
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Vsak par nogavic mora biti opremljen s pritrjeno etiketo z naslednjimi podatki:
- naziv izdelka iz tehnične dokumentacije,
- naziv in naslov proizvajalca,
- številka pogodbe o uporabi zaščitnega znaka Gasilske zveze Slovenije,
- velikostna številka,
- surovinska sestava,
- postopek nege,
- odstotek krčenja,
- leto izdelave.
2.6. Postopek nege izdelka in simboli
Postopek nege:

Simbol:

Opis:

Kemično čiščenje

Najvišja temperatura pranja 40°C.
Normalen postopek.
Kemično čiščenje ni dovoljeno.

Beljenje

Beljenje ni dovoljeno.

Sušenje

Sušenje v bobnu ni dovoljeno.

Likanje

Likanje ni dovoljeno.

Pranje

Proizvajalec je dolžan podati pisno in jasno navodilo za vzdrževanje za vse navedene
postopke nege. Pranje na min. 40°C je obvezno. V kolikor ostali parametri odstopajo,
prosimo, da priložite natančna navodila o dovoljenih postopkih nege.
2.7. Shranjevanje izdelka
Proizvajalec je dolžan podati pisno in jasno navodilo za shranjevanje oblačil:
a) pogoji shranjevanja (temperatura, prostor, vlaga..)
b) oblika shranjevanja.
(npr. Izdelek se shranjuje v suhih prostorih, zaščitenim pred vlago, prahom, mehanskimi
poškodbami in delovanjem svetlobe).

3. MATERIAL ZA IZDELAVO
Surovinska sestava nogavice je 90 % bombaž, ostali prispevek k surovinski sestavi (7 %
elastan / 3 % poliamid) predstavljajo dodatne vgrajene preje. Dovoljeno odstopanje
surovinske sestave je ± 7 %. Natančen opis prikazuje naslednja skica z opisom.
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A)
B)
C)
-

DVOJNI ROB, LIST (IZDELAN IZ TREH VRST MATERIALOV)
osnovna preja 100% česan bombaž NM 70/2 ( zavoji/m 700, zasuki/m 450)
vezno pletivo 100% poliamid 6.6 44F13X2
elastična nit (ovita lycra DTEX 130 TIP 902 S PA 78/1X2)
NADPETNI DEL, PETA, PRSTI IN STOPALO: (IZDELAN IZ DVEH VRST MATERIALOV)
osnovna preja 100% česan bombaž NM 70/2 ( zavoji/m 700, zasuki/m 450)
ELASTIČNI PAS V STOPALU: IZDELANO IZ TREH VRST MATERIALOV
osnovna preja 100% česan bombaž NM 70/2 ( ZAVOJI/m 700, ZASUKI/m 450)
vezno pletivo elastan DTEX 22 ovit z poliamidom 78/1 zavoji/m 600
elastična nit (ovita lycra DTEX 130 tip 902 S PA 78/1X2)

3.1. Tehnični podatki – kakovost osnovne preje
Kakovostni parametri

Enota

L* = 12,13,
a* = - 0,11,
b* = - 4,95
L* = 25,31
a* = 0,39
b* = - 0,97

Barva – temno siva,
namenjena simbolu čelade
GZS

Dolžinska masa preje
Število zavojev (enojna)
Število zasukov (dvojna)

Odstopanje
Δ E*  1,7

Barva – temno modra

Surovinska sestava

Vrednost

Δ E*  1,7

100%

Česan
bombaž

NM

70/2

± 5%

Zavoji/m

Min 700
Min 450

± 10%

Metoda
DIN 5033 (D65/100)

– barvno razliko
računati po
CIEL*a*b*
DIN 5033 (D65/100)

– barvno razliko
računati po
CIEL*a*b*
SIST ISO 1833

SIST EN ISO 2060

SIST EN ISO 2061

Dimenzijska stabilnost
%
Skrčenje pri pranju 40 0 C
Stopalni del po dolžini
Barvne obstojnosti na:

Pranje

SIST EN 25077
do 10,0

Ocene*
A/B/C
A/B/C
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Znoj kisli
Znoj alkalni
Vodo
Drgnjenje suho
Drgnjenje mokro

A/B/C
A/B/C
A/B/C
A/B
A/B

4/4/4
4/4/4
4/4/4
4/3
4/3

SIST EN ISO 105-E04
SIST EN ISO 105-E01
SIST EN ISO 105-X12
SIST EN ISO 105-X12

*Legenda:
A – sprememba barvnega tona preskušanca
B – prehod barve na belo bombažno tkanino
C – prehod barve na belo poliestrno tkanino

3.2. Vezno pletivo – dvojni rob, list
Kakovostni parametri

Enota

Vrednost

Odstopanje

%

100% poliamid

± 3%

SIST ISO 1833

± 10%

SIST
2060

Surovinska sestava
Dolžinska masa preje

dtex

PA6.6
R=44, 13X2

Metoda

EN

ISO

3.2. Vezno pletivo – stopalo, peta, prsti, nadpetni del
Kakovostni parametri

Enota

Vrednost

Odstopanje

%

93% poliamid
7% elastan

± 5%

SIST ISO 1833

± 10%

SIST
2060

Surovinska sestava
Dolžinska
elastan

masa

preje

dtex

Dolžinska
poliamid

masa

preje

dtex

78/20X1

Zavoji/m

600

Število zavojev

22

Metoda

EN

ISO

SIST EN ISO
2060
± 10%

SIST EN ISO 2061

3.3. Elastična preja v dvojnem robu, rebričastem patentu in elastičnem patentu v
stopalu
Kakovostni parametri

Enota

Vrednost

Odstopanje Metoda

Surovinska sestava

%

86% poliamid
PA 6
14% lycra

± 5%

SIST ISO 1833

Dolžinska masa preje

dtex

Lycra 130,
78/1x2

± 10%

SIST
2060
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3.4. Preja za vzorec GZS (Znak) in velikostno številko:
Kakovostni parametri

Enota

Barva 2 – srednje siva
(kombinacija za znak in
velikostno številko)

Vrednost

Odstopanje

Metoda

L* = 25,31
a*= 0,39
b* = -0,97

Δ E*  1,7

DIN 5033
(D65/100)

Surovinska sestava

%

100% poliamid PA
6.6

Dolžinska masa preje

dtex

R=100, 26X2

– barvno razliko
računati po
CIEL*a*b*
SIST ISO 1833
± 10%

SIST
2060

EN

ISO

4. OPIS IZDELKA
Zgoraj se nogavice zaključujejo s 3,5 cm širokim dvojnim robom, v katerega je vpletena
elastična /elastan/ preja. Rob je z notranje strani skrito fiksiran po obodu nogavice. List
nogavice je pleten rebričasto z vpleteno elastično prejo. Zadnji del nogavice je pleten
rebričasto 3:1, sprednji del nogavice je pleten rebričasto 1:1 kar omogoča nogam prijetno
zračnost.
Nogavica v predelu goleni je pletena rebričasto z vpleteno elastično prejo, ki tvori mehak,
oblazinjen elastični rob. Zadnji del nogavice od gležnjev do zaključka nogavice je pleten v
patentnem pletivu 3:1, ter sprednji v patentnem pletivu 1:1, kar omogoča nogam prijetno
zračnost.
Notranji del nogavice, v predalu stopala, prstov, pete in nadpetni del je pleten v frotir
vezavi.
Stopalo in nadpetni del pa sta pletena z elastansko prejo. Za boljšo stabilnost nogavice je
na stopalnem in nartnem delu izdelan patent širine 3 cm do 3,5 cm, z vpleteno elastično
prejo. V kolikor je prstni del nogavice sestavljen s šivom, mora biti ta tanek in nemoteč.
Nogavica je lahko izdelana tudi brezšivno.
62 mm pod robom nogavice je ob obeh straneh nogavice pleten znak GZS (čelada) v
temno sivi barvi. Pod opisom nogavice pri piktogramu z dimenzijami se nahaja njegova
risba. Simbol mora biti izdelan v dimenzijah: višina 42 mm in širina 35 mm (v
neraztegnjenem stanju, položeno na mizi). Zaradi pletiva, ki se na nogi raztegne se
simbol spremeni na želeno vizualno podobo šele takrat, ko je model v uporabi.
32 – 35 mm nad sestavnim šivom nad prsti je vtkana velikostna številka nogavice, npr.
»39-40«. Velikost označene številke je 8 mm, temno srednje siva, enaka kot za pletenje
znaka.
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5. OBLIKA IN DIMENZIJE
5.1. Oblika
Skica in opis nogavice z zunanje strani:

Skica in opis nogavice z notranje strani:
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5.2. Piktogram velikosti
Skica dimenzij nogavice in simbola:

a) dolžina nogavice
b) dolžina stopala
c) nadpetni del do patenta: 30 mm
d) razdalja od zaključka zgoraj do znaka GZS (čelada) 62 mm
e) višina znaka: 42 mm
f) širina znaka: 35 mm
g) širina dvojnega patenta 35 mm

5.3. Dimenzije
Tabela mer, izražena v cm:
Velikost (obutev)

37-38

39-40

41-42

43-44

45-46

47-48

Dovoljeno
odstopanje
0,5 cm

a - dolžina

22

23

24

25

26

27

b - dolžina

23,5

25,5

28

30,5

33

35

1

c - dolžina

3,5

3,5

3,5

3,5

3,5

3,5

0,5 cm

cm

5.4. Merjenje izdelka
Izdelek se položi na ravno površino, poravna brez natezanja in izmeri zahtevane
dimenzije.

6. EMBALIRANJE IN OPREMA IZDELKA
Par nogavic se zloži v PE folijo, tako da so vidne velikostna številke. Pari nogavic se zložijo v
kartonsko embalažo. Če naročilo zajema večje količine, naj bodo nogavice sortirane v kartonaste
škatle po velikostnih številkah. Vsaka kartonska embalaža mora vsebovati dve etiketi, s sprednje
in bočne strani.
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Vsak par nogavic mora imeti embalažo, iz katere mora biti razvidno:
- naziv izdelka iz tehnične dokumentacije,
- oznaka velikosti,
- surovinska sestava,
- postopek nege,
- odstotek krčenja,
- leto izdelave,
- naziv in naslov proizvajalca,
- številka pogodbe o uporabi zaščitnega znaka Gasilske zveze Slovenije.

7. POTRJEVANJE VZORCEV IZDELKA S STRANI GZS
Standard s potrjenim originalnim - referenčnim vzorcem se hrani na GZS.
Vsak proizvajalec ob vlogi za tipizacijo izdela dva (2) primerjalna vzorca. En potrjen (s
strani GZS) primerjalni vzorec proizvajalca ostane skupaj z dokumentacijo na GZS. Drugi
potrjen (potrditev od GZS na samem izdelku) primerjalni vzorec ima v hrambi
proizvajalec, ki ga uporablja kot vzorec v proizvodnji. Oba
primerjalna vzorca
proizvajalca se uporabljata ob pregledih proizvodnje proizvajalca, zalog pri dobavitelju
oz. pri reševanju sporov glede kakovosti.

7.1. Kontrola pri dobavitelju
Komisija za gasilsko tehniko (GZS) v primeru kontrole pri dobavitelju izbere vzorec za
preverjanje vizualnega izgleda in dimenzij izdelka ter za laboratorijsko analizo.

7.2. Vizualni pregled
Vizualni pregled se vrši pri dobavitelju, s pomočjo potrjenega primerjalnega vzorca
Izdelek mora ustrezati vsem zahtevam standarda kakovosti.
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GASILSKA ZVEZA SLOVENIJE

DOKOLENKE

Standard kakovosti: GZS

Datum: 13.4.2016

1. PREDMET STANDARDA
Ta standard se nanaša na dokolenke, ki so sestavni del gasilske delovne obleke.
Sestavni del standarda je tudi potrjen vzorec, ki se ga uporablja v namene pregleda
ustreznosti artikla ob prevzemu dobavljene serije izdelkov.

2. SPLOŠNE ZADEVE
2.1. Osnovni material:
Vsi materiali morajo biti kakovostni in preizkušeni, enakomerno pobarvani. Tudi
parameter obstojnosti barve. Imeti mora karakteristike, ustrezne opisanim zahtevam v
tem standardu. Za vse vgrajene materiale je potrebno predložiti laboratorijsko poročilo
proizvajalca materiala.
Osnovna preja mora biti kakovostna in preizkušena, enakomerno pobarvana v temno
modri barvi. Imeti mora karakteristike, ustrezne opisanim zahtevam v tem standardu.
2.2. Predložen vzorec:
Vzorec, ki ga v skladu z dokumentacijo izdela ponudnik mora biti izdelan v velikostni
številki 43 – 44. Vizualno (sorazmerja, barve, oblika) mora ustrezati potrjenemu vzorcu
naročnika.
2.3. Barva preje:
Temno modra barva GZS, barvana.
Vrednosti L*a*b* ΔE* so naslednje: L* = 12,13, a* = - 0,11, b* = - 4,95.
Odstopanje mora biti v skladu z ΔE* ≤ 2.
Temno siva barva, namenjena simbolu čelade GZS, barvana.
Vrednosti L*a*b* ΔE* so naslednje: L* =25,31, a* = 0,39, b* = - 0,97
Odstopanje mora biti v skladu z ΔE* ≤ 2.
2.4. Način pletenja:
Dokolenke morajo biti pletene na eno-cilindričnih strojih dimenzij 3 3/4 “ 168 igel
Pletenje mora biti enakomerno, brez izpuščenih zank ter brez napak, ki bi z vidika
uporabnih vrednosti oziroma vizualnega izgleda kakorkoli vplivale na oceno izdelka.
Vsi izdelki morajo biti izdelani iz enake barve, brez razlik med nianso posameznih
nogavic.
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2.5. Oprema izdelka: obesna etiketa:
Vsak par nogavic mora biti opremljen s pritrjeno etiketo z naslednjimi podatki:
- naziv izdelka iz tehnične dokumentacije,
- naziv in naslov proizvajalca,
- številka pogodbe o uporabi zaščitnega znaka Gasilske zveze Slovenije,
- velikostna številka,
- surovinska sestava,
- postopek nege,
- odstotek krčenja,
- leto izdelave.
2.6. Postopek nege izdelka in simboli
Postopek nege:

Simbol:

Opis:

Kemično čiščenje

Najvišja temperatura pranja 40°C.
Normalen postopek.
Kemično čiščenje ni dovoljeno.

Beljenje

Beljenje ni dovoljeno.

Sušenje

Sušenje v bobnu ni dovoljeno.

Likanje

Likanje ni dovoljeno.

Pranje

Proizvajalec je dolžan podati pisno in jasno navodilo za vzdrževanje za vse navedene
postopke nege. Pranje na min. 40°C je obvezno. V kolikor ostali parametri odstopajo
prosimo, da priložite natančna navodila o dovoljenih postopkih nege.
2.7. Shranjevanje izdelka
Proizvajalec je dolžan podati pisno in jasno navodilo za shranjevanje oblačil:
a) pogoji shranjevanja (temperatura, prostor, vlaga..)
b) oblika shranjevanja.
(npr. Izdelek se shranjuje v suhih prostorih, zaščitenim pred vlago, prahom, mehanskimi
poškodbami in delovanjem svetlobe).
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3. MATERIAL ZA IZDELAVO
Surovinska sestava nogavice je 90 % bombaž, ostali prispevek k surovinski sestavi (7 %
elastan / 3 % poliamid) predstavljajo dodatne vgrajene preje. Dovoljeno odstopanje
surovinske sestave je ± 7 %. Natančen opis prikazuje naslednja skica z opisom.

A)
B)
C)
-

DVOJNI ROB, LIST (IZDELAN IZ TREH VRST MATERIALOV)
osnovna preja 100% česan bombaž NM 70/2 ( zavoji/m 700, zasuki/m 450)
vezno pletivo 100% poliamid 6.6 44F13X2
elastična nit (ovita lycra DTEX 130 TIP 902 S PA 78/1X2)
NADPETNI DEL, PETA, PRSTI IN STOPALO: (IZDELAN IZ DVEH VRST MATERIALOV)
osnovna preja 100% česan bombaž NM 70/2 ( zavoji/m 700, zasuki/m 450)
vezno pletivo elastan DTEX 22 ovit z poliamidom 78/1 zavoji/m 600
ELASTIČNI PAS V STOPALU: IZDELANO IZ TREH VRST MATERIALOV
osnovna preja 100% česan bombaž NM 70/2 ( ZAVOJI/m 700, ZASUKI/m 450)
vezno pletivo elastan DTEX 22 ovit z poliamidom 78/1 zavoji/m 600
elastična nit (ovita lycra DTEX 130 tip 902 S PA 78/1X2)

3.1. Tehnični podatki – kakovost osnovne preje
Kakovostni parametri

Enota

Barva – temno modra

Barva – temno siva,
namenjena simbolu čelade
GZS
Surovinska sestava
Dolžinska masa preje
Število zavojev

Vrednost

Odstopanje

L* = 12,13,
a* = - 0,11,
b* = - 4,95

Δ E* ≤ 1,7

L* = 25,31
a* = 0,39
b* = - 0,97

Δ E* ≤ 1,7

Metoda
DIN 5033 (D65/100)

– barvno razliko
računati po
CIEL*a*b*
DIN 5033 (D65/100)

– barvno razliko
računati po
CIEL*a*b*

100%

Česan
bombaž

NM

70/2

±5%

SIST EN ISO 2060

Zavoji/m

Min 700
Min 450

± 10 %

SIST EN ISO 2061

SIST ISO 1833

Dimenzijska stabilnost
%
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Skrčenje pri pranju 40 0 C
Stopalni del po dolžini
Barvne obstojnosti na:

Pranje
Znoj kisli
Znoj alkalni
Vodo
Drgnjenje suho
Drgnjenje mokro

do 10,0
Ocene*
A/B/C

-0,5 enote

A/B/C
A/B/C
A/B/C
A/B/C
A/B
A/B

4/4/4
4/4/4
4/4/4
4/4/4
4/3
4/3

SIST EN ISO 105-C01
SIST EN ISO 105-E04
SIST EN ISO 105-E01
SIST EN ISO 105-X12
SIST EN ISO 105-X12

*Legenda:
A – sprememba barvnega tona preskušanca
B – prehod barve na belo bombažno tkanino
C – prehod barve na belo poliestrno tkanino

3.2. Vezno pletivo – dvojni rob,
Kakovostni parametri

Surovinska sestava

Dolžinska masa preje

Enota

Vrednost

%

100 % poliamid
PA 6.6

dtex

R=44, 13X2

Odstopanje

Metoda
Mikrokemične
reakcije
mikroskopija

± 10%

SIST
2060

EN

in

ISO

3.2. Vezno pletivo – list, stopalo, peta, prsti, nadpetni del
Kakovostni parametri

Surovinska sestava

Enota

Vrednost

Odstopanje

%

93 % poliamid
7 % elastan

±5%

SIST ISO 1833

± 10%

SIST EN ISO 2060

Dolžinska
elastan

masa

preje

dtex

Dolžinska
poliamid

masa

preje

dtex

78/20X1

Zavoji/m

Min 600

22

Metoda

SIST EN ISO 2060

Število zavojev
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3.3. Elastična preja v dvojnem robu, rebričastem patentu in elastičnem patentu v
stopalu
Kakovostni parametri

Enota

Surovinska sestava

%

Dolžinska masa preje

dtex

Vrednost

Odstopanje Metoda

86 % poliamid
PA 6
14 % lycra

±5%

SIST ISO 1833

Lycra 130,
78/1x2

± 10 %

SIST
2060

Odstopanje

Metoda

EN

ISO

3.4. Preja za vzorec GZS (Znak) in velikostno številko:
Kakovostni parametri

Enota

Vrednost
L* = 25,31
a*= 0,39
b* = -0,97

Barva 2 – srednje siva
(kombinacija za znak in
velikostno številko)

Surovinska sestava

%

100% poliamid
PA 6.6

Dolžinska masa preje

dtex

R=100, 26X2

Δ E* ≤ 1,7

DIN 5033
(D65/100)

– barvno razliko
računati po
CIEL*a*b*
SIST ISO 1833
± 10 %

SIST
2060

EN

ISO

4. OPIS IZDELKA
Zgoraj se dokolenke zaključujejo s 6 cm širokim dvojnim robom, v katerega je vpletena
elastična /elastan/ preja. Rob je z notranje strani skrito fiksiran po obodu nogavice. List
nogavice je pleten gladko z vpleteno elastansko prejo.
Nogavica je v predelu gležnja pletena rebričasto 3:1 z vpleteno elastično prejo, ki tvori
mehak, elastični rob.
Notranji del nogavice, v predalu stopala, prstov, pete in nadpetni del je pleten v frotir
vezavi. Stopalo in nadpetni del pa sta pletena z elastansko prejo. Za boljšo stabilnost
nogavice je na stopalnem in nartnem delu izdelan patent širine med 3 cm do 3,5 cm, z
vpleteno elastično prejo. V kolikor je prstni del nogavice sestavljen s šivom, mora biti ta
tanek in nemoteč. Nogavica je lahko izdelana tudi brezšivno.
3 cm nad rebričastim pletenjem v predelu gležnja ima nogavica ob obeh straneh
nogavice pleten znak GZS (čelada) v temno sivi barvi. Pod opisom nogavice je risba
originalnega emblema, ki mora biti izdelana v temno sivi barvi. Simbol mora biti izdelan v
dimenzijah: višina 37 mm in širina 37 mm (v neraztegnjenem stanju, položeno na mizo).
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12-15 mm nad sestavnim šivom nad prsti je vtkana velikostna številka nogavice, npr.
»39-40«. Velikost označene številke je 8 mm, barva temno siva, enaka kot za pletenje
znaka.

5. OBLIKA IN DIMENZIJE
5.1. Oblika
Skica in opis dokolenke z zunanje strani:

Skica in opis dokolenke z notranje strani:
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5.2. Piktogram velikosti
Skica dimenzij nogavice in simbola:

a) širina patenta
a+b) dolžina nogavice
c) dolžina stopala
d) razdalja od patenta zgoraj do znaka
e) širina patenta nad gležji
f) nadpetni del do patenta: 30 mm
g) višina znaka: 37 mm
h) širina znaka: 37 mm

5.3. Dimenzije
Tabela mer, izražena v cm:
Velikost (obutev)

37-38

39-40

41-42

43-44

45-46

47-48

6

6

6

6

6

6

Dovoljeno
odstopanje
 0,5 cm

a+b - dolžina

45,5

48,5

51,5

54,5

57,5

60,5

 1 cm

c - dolžina

23,5

25,5

28

30,5

33

35

 1 cm

e - dolžina

6,5

6,5

6,5

6,5

6,5

6,5

 0,5 cm

f - dolžina

4

4

4

4

4

4

 0,5 cm

a - dolžina
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5.4. Merjenje izdelka
Izdelek se položi na ravno površino, poravna brez natezanja in izmeri zahtevane
dimenzije.

6. EMBALIRANJE IN OPREMA IZDELKA
Par dokolenk se zloži v PE folijo, tako da so vidne velikostna številke. Pari dokolenk se zložijo v
kartonsko embalažo. Če naročilo zajema večje količine, naj bodo nogavice sortirane v kartonaste
škatle po velikostnih številkah. Vsaka kartonska embalaža mora vsebovati dve etiketi, s sprednje
in bočne strani.

Vsak par nogavic mora imeti embalažo, iz katere mora biti razvidno:
- naziv izdelka iz tehnične dokumentacije,
- oznaka velikosti,
- surovinska sestava,
- postopek nege,
- odstotek krčenja,
- leto izdelave,
- naziv in naslov proizvajalca,
- številka pogodbe o uporabi zaščitnega znaka Gasilske zveze Slovenije.

7. POTRJEVANJE VZORCEV IZDELKA S STRANI GZS
Standard s potrjenim originalnim - referenčnim vzorcem se hrani na GZS.
Vsak proizvajalec ob vlogi za tipizacijo izdela dva (2) primerjalna vzorca. En potrjen (s
strani GZS) primerjalni vzorec proizvajalca ostane skupaj z dokumentacijo na GZS. Drugi
potrjen (potrditev od GZS na samem izdelku) primerjalni vzorec ima v hrambi
proizvajalec, ki ga uporablja kot vzorec v proizvodnji. Oba
primerjalna vzorca
proizvajalca se uporabljata ob pregledih proizvodnje proizvajalca, zalog pri dobavitelju
oz. pri reševanju sporov glede kakovosti.

7.1. Kontrola pri dobavitelju
Komisija za gasilsko tehniko (GZS) v primeru kontrole pri dobavitelju izbere vzorec za
preverjanje vizualnega izgleda in dimenzij izdelka ter za laboratorijsko analizo.

7.2. Vizualni pregled
Vizualni pregled se vrši pri dobavitelju, s pomočjo potrjenega primerjalnega vzorca
Izdelek mora ustrezati vsem zahtevam standarda kakovosti.
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GASILSKA ZVEZA SLOVENIJE

PLETENA KAPA

Standard kakovosti: GZS

Datum: 18.12.2015

1. PREDMET STANDARDA
Ta standard se nanaša na Pleteno kapo, ki je sestavni del gasilske delovne obleke.
Sestavni del standarda je tudi potrjen vzorec, ki se ga uporablja v namene pregleda
ustreznosti artikla ob prevzemu dobavljene serije izdelkov.

2. SPLOŠNE ZADEVE
2.1. Osnovni material:
Osnovna pletenina mora biti kakovostna in preizkušena, enakomerno pobarvana v temno
modri barvi. Imeti mora karakteristike, ustrezne opisanim zahtevam v tem standardu.
2.2. Predložen vzorec:
Vzorec, ki ga v skladu z dokumentacijo izdela ponudnik mora biti izdelan v velikostni
številki L. Vizualno (sorazmerja, barve, oblika) mora ustrezati potrjenemu vzorcu
naročnika.
2.3. Barva preje:
Temno modra barva GZS, barvana.
Vrednosti L*a*b* ΔE* so naslednje: L* = 12,58, a* = 0,88, b* = - 7,35.
Odstopanje mora biti v skladu z ΔE* ≤ 1,7.
2.4. Način izdelave:
Pletenje izdelka mora biti izvedeno tako, da ni spuščenih zank in morebitnih napak. Šivi
morajo vzdržati normalna naprezanja. Zaključki šivov morajo biti izdelani čvrsto. Pri
šivanju je s pravilno izbiro pomožnih materialov in igle treba zagotoviti optimalne pogoje
za kakovostno izdelavo, ki ne povzroča usipanja zank. Preprečiti je treba, da bi z vidika
uporabnih vrednosti oziroma vizualnega izgleda kakorkoli vplivalo na slabšo oceno
izdelka. Izgled šivov mora vizualno ustrezati potrjenemu vzorcu.
Vsi izdelki morajo biti izdelani iz enake barve, brez razlik med niansami posameznih
izdelkov.
2.5. Oprema izdelka: Obesna etiketa
Na vsakem izdelku mora biti obesna etiketa, iz katere morajo biti razvidni naslednji
podatki:
- naziv izdelka iz tehnične dokumentacije,
- naziv in naslov proizvajalca,
- številka pogodbe o uporabi zaščitnega znaka Gasilske zveze Slovenije,
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velikostna številka,
piktogram velikosti,
surovinska sestava,
postopek nege,
odstotek krčenja,
leto izdelave.

2.6. Postopek nege izdelka in simboli
Postopek nege:

Simbol:

Opis:

Kemično čiščenje

Najvišja temperatura pranja 30°C.
Blag postopek.
Kemično čiščenje ni dovoljeno.

Beljenje

Beljenje ni dovoljeno.

Sušenje

Sušenje v bobnu ni dovoljeno.

Likanje

Likanje ni dovoljeno.

Pranje

Proizvajalec je dolžan podati pisno in jasno navodilo za vzdrževanje za vse navedene
postopke nege. Pranje na min. 30°C je obvezno. V kolikor ostali parametri odstopajo,
prosimo, da priložite natančna navodila o dovoljenih postopkih nege.
Besedilo na etiketah mora biti tiskano z obstojnimi barvili in mora biti vidno do konca
življenjske dobe izdelka.
2.7. Shranjevanje izdelka
Proizvajalec je dolžan podati pisno in jasno navodilo za shranjevanje oblačil:
a) pogoji shranjevanja (temperatura, prostor, vlaga.)
b) oblika shranjevanja.
(npr. Izdelek se shranjuje v suhih prostorih, zaščitenim pred vlago, prahom, mehanskimi
poškodbami in delovanjem svetlobe).

3. MATERIAL ZA IZDELAVO
Surovinska sestava pletenine je 50 % volna / 50 % akril.
3.1. Tehnični podatki – kakovost osnovne preje
Kakovostni parameter

Enota
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L* = 12,58
a *= 0,88
b *= - 7,35

Barva – temno modra

Δ E* ≤ 1,7

DIN 5033 (D65/100)
– barvno razliko
računati po
CIEL*a*b*

Biserno lovilno pletenje

Vrsta pletenja
Surovinska sestava

%

50 % volna
50 % akril

+/- 3%

SIST ISO 1833

Finost preje

Nm

2/28

+/- 3%

SIST EN ISO 2060

Število zavojev dvojne /
sukane preje

Z/m

219

+/- 5%

SIST EN ISO 2061

Število zavojev enojne
preje

Z/m

390

+/- 5%

SIST EN ISO 2061

Barvne obstojnosti na:
Vodo
Alkalni znoj
Kisli znoj
Drgnjenje suho
Drgnjenje mokro
Kemično čiščenje
Likanje
Prehod na suho bombažno
tkanino
Prehod na mokro
bombažno tkanino
Pranje pri 30C
Svetlobo
Eko-tex standard 100

Ocene*
A/B/C
A/B/C
A/B/C
A/B/C
A/B
A/B
A

3-4 / 3-4 / 3-4
4/4/4
3-4 / 3-4 / 3-4
3/3
4/4
4

A

4

A

4-5

A/B/C

4/4/4

-0,5 enote

spre. etalona
6
modre skale 5-6
zahtevan

SIST EN ISO 105-E01
SIST EN ISO 105-E04
SIST EN ISO 105-E04
SIST EN ISO 105-X12
SIST EN ISO 105-X12
SIST EN ISO 105-D01
SIST EN ISO 105-X11

SIST EN 20105 C01

SIST EN 20105-B02

*Legenda:
A – sprememba barvnega tona preskušanca
B – prehod barve na belo akrilno tkanino
C – prehod barve na belo volneno tkanino

3.2. Tehnični podatki – vrsta pletenja
Vrsta pletenja:

- Rebrasto biserno lovilno

Gostota pletiva /10cm:

- 22 zančnih stolpcev /10cm;
- 40 zančnih vrstic/10cm;
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3.3. Tehnični podatki – kakovost osnovne tkanine za vezeno aplikacijo
Kakovostni parameter

Enota

Barva – temno modra

Površinska masa

19-4023 TP
Blue Nights
60% bombaž
40% poliakril

%

Surovinska sestava

Vrednost

g/m2

210

Odstopanje

Metoda

+/- 5%

SIST ISO 1833

+/- 10g/ m2

DIN-EN 12127

3.4. Tehnični podatki – kakovost netkanega stabilizatorja za vezeno aplikacijo
Kakovostni parameter

Enota

Površinska masa

Odstopanje

Črna ali temno
modra
100 % poliester

Barva – temno modra
%

Surovinska sestava

Vrednost

g/m2

+/- 10g/ m2

80

Metoda

Mikrokemične reakcije,
mikroskopija
DIN-EN 12127

3.5. Tehnični podatki – kakovost sukanca za vezenje vezene aplikacije
Sukanec za vezenje mora biti egalno obarvan in imeti mora dobre barvne obstojnosti.
Kakovostni parameter

PANTONE® PANTONE®
Matching
Textil System

Odstopanje

Metoda

System

Barva – temno modra za
obrobo vezenega našitka

2768 C

19-3925 TC

Barva – rumena za vezenje
napisa GASILCI

116 C

15-1046 TC

%

100 % viskoza

Surovinska sestava
Finost preje

Nm

75/2

+/- 3%

Zavoji/m

660 S
540 Z
2400

± 10%

Mikrokemične
reakcije,
mikroskopija
SIST EN ISO 2060.97

Število zavojev
Število vbodov
Barvne obstojnosti na:

Ocene*
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Pranje
Kemično čiščenje
Znoj kisli
Znoj alkalni
Vodo
Drgnjenje suho
Drgnjenje mokro
Svetlobo

Eko-tex standard 100

A/B/C
A
A/B/C
A/B/C
A/B/C
A/B/C
A/B
modra
skala

4/4/4
4/5
3-4 / 3-4 / 4-5
3-4 / 3-4 / 5
4-5 / 4-5 / 5
3-4 / 3-4 / 4-5
3-4 / 4-5
Min 4-6

SIST EN ISO 105-C03
SIST EN ISO 105-D01
SIST EN ISO 105-E04
SIST EN ISO 105-E01
SIST EN ISO 105-X12
SIST EN 20105-B02

zahtevan

*Legenda:
A – sprememba barvnega tona preskušanca
B – prehod barve na belo bombažno tkanino
C – prehod barve na belo akrilno tkanino

4. OPIS IZDELKA
Kapa je pletena rebričasto 1:1, pletenje mora biti kompaktno.
Izdelana je iz enega osnovnega dela, sestavljen je na zadnjem delu kape. Zgoraj je s
snemanjem zank zaključen tako, da se obseg kape sorazmerno zmanjšuje in se lepo
zaokroženo zaključi na vrhu kape. Na spodnjem delu je kapa dvakrat zavihana. Širina
vidnega dela zaviha je 6 cm, širina notranjega dela zaviha pa 5 cm.
Na zadnjem sestavnem šivu kape je v notranjosti kape ob etiketi za nego in velikostni
številki všita še tkana etiketa GZS, ki je zaščitni znak kakovosti Gasilske zveze Slovenije.
V sredini zaviha spredaj je vezena aplikacija GASILCI, širina aplikacije je 20 mm, dolžina
80 mm. Aplikacija GASILCI je vezena na osnovno tkanino, položeno na pleteno kapo in
podloženo z netkanim stabilizatorjem vezenja.
Dolžina sestavnih in okrasnih šivov mora biti 4 vbodi /cm.

3.4. Dimenzije in pozicija našitkov
Predmet
Všivna etiketa GZS / zaščitni znak
kakovosti Gasilske zveze Slovenije

Velikostna številka
Etiketa za nego, ki vsebuje
podatke:
Zaščitni znak CE, oznaka velikosti,

Dimenzije
32 mm x 28 mm
vidnega dela.
Izdelana v pregibu
ter z dodatki za
všivanje (po 7,5
mm). Razprta
dimenzija: 32 mm
x 71 mm
-
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Pozicija
Sestavni šiv v notranjosti
pletene kape.

Sestavni šiv v notranjosti
pletene kape.
Sestavni šiv v notranjosti
pletene kape.
Stran 5 od 8

surovinska sestava osnovne
tkanine, znaki za nego, naziv
proizvajalca
Vezena aplikacija GASILCI

80 mm x 20 mm
Velikost črk je 1
cm. Navodila za
izvedbo aplikacije
so v nadaljevanju.

Aplicirana na sredino
dvojnega zaupogiba
spredaj

5. OBLIKA IN DIMENZIJE
5.1. Oblika
Skica in opis modela:

Skica in opis vezenega našitka GASILCI:

Slika vezene aplikacije:
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5.2. Piktogram velikosti
Skica dimenzij modela:

5.3. Dimenzije
Dimenzije pletene kape, mere so izražene v cm:
Vel. modela - črk. oznake
a – 1/2 obsega kape
b – višina kape z zavihki
c = d – širina zaupogiba
e– notranji zaupogib

S-M
23
30
6
5

od »L« naprej
24
32
6
5

Dovoljeno odstopanje je +/- 2 %.

5.4. Merjenje izdelka
Izdelek se položi na ravno površino, poravna brez natezanja in izmeri zahtevane
dimenzije. Dovoljeno je odstopanje  1 cm.

6. EMBALIRANJE IN OPREMA IZDELKA
Pleteno kapo se zloži v PE vrečko. Na sprednji strani vrečke mora biti nalepljena etiketa z
velikostno številko. Ta mora imeti minimalno 1 cm visoke črke, da je številka na nevtralni barvi
etikete takoj vidna.
Vsaka serija, ki se dobavi v večji količini se pakira v kartonsko embalažo, ki mora vsebovati dve
etiketi, s sprednje in bočne strani.
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Vsaka pletena kapa mora imeti embalažo, iz katere mora biti razvidno:
- naziv izdelka iz tehnične dokumentacije,
- oznaka velikosti,
- piktogram velikosti,
- surovinska sestava,
- postopek nege,
- odstotek krčenja,
- leto izdelave,
- naziv in naslov proizvajalca,
- številka pogodbe o uporabi zaščitnega znaka Gasilske zveze Slovenije.

7. POTRJEVANJE VZORCEV IZDELKA S STRANI GZS
Standard s potrjenim originalnim - referenčnim vzorcem se hrani na GZS.
Vsak proizvajalec ob vlogi za tipizacijo izdela dva (2) primerjalna vzorca. En potrjen (s
strani GZS) primerjalni vzorec proizvajalca ostane skupaj z dokumentacijo na GZS. Drugi
potrjen (potrditev od GZS na samem izdelku) primerjalni vzorec ima v hrambi
proizvajalec, ki ga uporablja kot vzorec v proizvodnji. Oba
primerjalna vzorca
proizvajalca se uporabljata ob pregledih proizvodnje proizvajalca, zalog pri dobavitelju
oz. pri reševanju sporov glede kakovosti.

7.1. Kontrola pri dobavitelju
Komisija za gasilsko tehniko (GZS) v primeru kontrole pri dobavitelju izbere vzorec za
preverjanje vizualnega izgleda in dimenzij izdelka ter za laboratorijsko analizo.

7.2. Vizualni pregled
Vizualni pregled se vrši pri dobavitelju, s pomočjo potrjenega primerjalnega vzorca
Izdelek mora ustrezati vsem zahtevam standarda kakovosti.
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GASILSKA ZVEZA SLOVENIJE

VETRNE PODHLAČE

Standard kakovosti: GZS

Datum: 18.12.2015

1. PREDMET STANDARDA
Ta standard se nanaša na Vetrne podhlače, ki so sestavni del gasilske delovne obleke.
Sestavni del standarda je tudi potrjen vzorec, ki se ga uporablja v namene pregleda
ustreznosti artikla ob prevzemu dobavljene serije izdelkov.

2. SPLOŠNE ZADEVE
2.1. Osnovni material:
Osnovna tkanina mora biti kakovostna in preizkušena, enakomerno pobarvana v temno
modri barvi. Konstrukcija materiala mora biti izdelana enakomerno, brez drsenja niti.
Imeti mora karakteristike, ustrezne opisanim zahtevam v tem standardu.
2.2. Predložen vzorec:
Vzorec, ki ga v skladu z dokumentacijo izdela ponudnik, mora biti izdelan v velikostni
številki 52. Glede na to, da gre za unisex model uporabimo tabelo mer za moške.
Vizualno (sorazmerja, barve, oblika) mora model ustrezati potrjenemu vzorcu naročnika.
2.3. Barva tkanine:
Črna, model se nosi pod hlače, zato preverjanje barve ni potrebno.
2.4. Način izdelave:
Šivanje izdelka mora biti izvedeno tako, da šivi vzdržijo normalna naprezanja. Zaključki
šivov morajo biti izdelani čvrsto. Pri šivanju je s pravilno izbiro pomožnih materialov in
igle treba zagotoviti optimalne pogoje za kakovostno izdelavo, ki ne povzroča drsenja niti
iz šivov. Preprečiti je treba, da bi z vidika uporabnih vrednosti oziroma vizualnega izgleda
kakorkoli vplivalo na slabšo oceno izdelka. Izgled šivov mora vizualno ustrezati
potrjenemu vzorcu.
Vsi izdelki morajo biti izdelani iz enake barve, brez razlik med niansami posameznih
izdelkov.
2.5. Oprema izdelka: Obesna etiketa
Na vsakem izdelku mora biti obesna etiketa, iz katere morajo biti razvidni naslednji
podatki:
- naziv izdelka iz tehnične dokumentacije,
- naziv in naslov proizvajalca,
- številka pogodbe o uporabi zaščitnega znaka Gasilske zveze Slovenije,
- velikostna številka,
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piktogram velikosti,
surovinska sestava,
postopek nege z opozorilom, da se lahko membrana poškoduje,
odstotek krčenja,
leto izdelave.

Proizvajalec je dolžan podati pisno in jasno navodilo za vzdrževanje za vse navedene
postopke nege.
Etikete morajo biti tiskane z obstojnimi barvami, ki se ohranijo tudi po večkratnem pranju.
2.6. Postopek nege izdelka in simboli
Postopek nege:

Simbol:

Opis:

Pranje

Najvišja temperatura pranja 40°C.
Normalen postopek.

Kemično čiščenje

Profesionalno kemično čiščenje v tetrakloretilenu
(perkloretilenu) in vseh topilih, navedenih za
simbol F. Normalen postopek.

Beljenje

Beljenje ni dovoljeno.

Sušenje

Sušenje v bobnu ni dovoljeno.

Likanje

Likanje ni dovoljeno.

Proizvajalec je dolžan podati pisno in jasno navodilo za vzdrževanje za vse navedene
postopke nege. Pranje na min. 40°C je obvezno. V kolikor ostali parametri odstopajo,
prosimo, da priložite natančna navodila o dovoljenih postopkih nege.
Besedilo na etiketah mora biti tiskano z obstojnimi barvili in mora biti vidno do konca
življenjske dobe izdelka.
2.7. Shranjevanje izdelka
Proizvajalec je dolžan podati pisno in jasno navodilo za shranjevanje oblačil:
a) pogoji shranjevanja (temperatura, prostor, vlaga..)
b) oblika shranjevanja.
(npr. Izdelek se shranjuje v suhih prostorih, zaščitenim pred vlago, prahom, mehanskimi
poškodbami in delovanjem svetlobe).

3. MATERIAL ZA IZDELAVO
Surovinska sestava tkanine – dvoplastnega laminata je: zgornja plast 100 % poliester,
spodnja plast je membrana, npr. 100 % poliuretan.
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3.1. Tehnični podatki – kakovost osnovne tkanine – dvoplastnega laminata
Lastnosti laminata: vodoodbojni, zaščita pred vetrom, diha, pralni.
Kakovostni parametri

Enota

Vrednost

Odstopanje

Metoda

Barva – črna
Surovinska sestava
zgornje tkanine

%

Surovinska sestava
funkcijske plasti
(membrana)

%

membrana, npr.
PTFE, PUR, itd

Površinska masa
Vodotesnost v novem
stanju in po naslednjih
poobdelavah:

g/m2

120
Pri opravljenih
testnih postopkih
se ne sme pokazati
nobena kapljica

%

mikroskopija,
mikrokemične
reakcije

100 % poliester

Original (v novem stanju)
Na površini:
≥ 0,6 bar;
2 min
Prehodnost zraka

±10 %

SIST ISO 1773
ISO 811 (=SIST ISO
20811)

Testi rezultat:
≥ 0,5 bar
≤ 3 l/m²/s

DIN EN ISO 9237

Dimenzijska stabilnost
%
Skrčenje pri pranju 40 0 C
Skrčenje po dolžini
Skrčenje po širini
Barvne obstojnosti na:
Vodo
Pranje
Znoj kisli
Znoj alkalni
Drgnjenje suho
Drgnjenje mokro
Kemično čiščenje

+/- 3 %
+/- 3 %
Ocene*
A/B/C
A/B/C
A/B/C
A/B/C
A/B/C
A/B
A/B
A

4/3-4/3-4
4/3-4/3-4
4/3-4/3-4
4/3-4/3-4
4/3-4
4/3-4
4

EN 25 077
1 x ISO 6330

ISO 105-E-01
ISO 105-C06 A1S
ISO 105-E04
ISO 105-E04
ISO 105-X12
ISO 105 D01

Eko-tex standard 100 je zahtevan.
*Legenda:
A – sprememba barvnega tona preskušanca
B – prehod barve na belo poliestrno tkanino
C – prehod barve na belo bombažno tkanino
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3.2. Tehnični podatki – kakovost pletiva
Kakovostni parametri

Enota

Vrednost

Odstopanje

Metoda

Barva – črna
Surovinska sestava
zgornje tkanine

%

Površinska masa

g/m2

90 % bombaž
10 % elastan

205

+/- 7%

SIST ISO 1833

±10 %

SIST ISO 1773

4. OPIS IZDELKA
Hlače so enostavnega kroja. Pas in dolžini obeh hlačnic se zaključujeta s patentom v
pregibu. Patent v pasu je širok 7 cm, patent na dolžni pa 6,5 cm. V sredini spredaj je
razporek, ki nima zapenjanja ampak se zaključuje z enojnim zaupogibom tkanine na
vsaki strani.
Hlače se nosijo tako, da je mehka plast materiala ob telesu, funkcijska plast (membrana)
pa ob hlačah, zato mora biti model zložen tako, da je z notranje strani material, z zunanje
pa funkcijska plast. Iz tega sledi, da so vse etikete vstavljene tako, da so vidne z notranje
strani modela.
Velikostna številka izdelka je všita v levi sestavni šiv – zunanja stran.
Etiketa z zahtevanimi podatki je všita v levi stranski šiv – zunanja stran.
Ženski model vetrnih podhlač je vizualno identičen moškemu, kroj je prilagojen ženskemu
telesu, detajli so prilagojeni sorazmerju ženskih proporcev.
Dolžina vseh sestavnih šivov mora biti 4 šivi / cm.

3.4. Dimenzije in pozicija našitkov
Predmet
Všivna etiketa GZS / zaščitni znak
kakovosti Gasilske zveze Slovenije

Dimenzije

Velikostna številka mora biti
zapisana v konfekcijskih številkah:
moške velikosti: 52, 54, 56
Ženske velikosti:
Vsi ženski modeli morajo imeti poleg

-

Pozicija

Levi sestavni šiv na
32 mm x 28 mm
zunanji strani modela.
vidnega dela.
Izdelana v pregibu
ter z dodatki za
všivanje (po 7,5
mm). Razprta
dimenzija: 32 mm x
71 mm
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Levi sestavni šiv na
zunanji strani modela.
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velikostne številke še črko Ž, npr.
36Ž, 38Ž.
Etiketa za nego, ki vsebuje podatke:
Zaščitni znak CE, oznaka velikosti,
surovinska sestava osnovne
tkanine, znaki za nego, naziv
proizvajalca

-

Levi sestavni šiv na
zunanji strani modela.

5. OBLIKA IN DIMENZIJE
5.1. Oblika
Skica in opis modela:
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5.2. Piktogram velikosti
Skica dimenzij modela:
a – dolžina modela
b – ½ pasnega obsega
c – ½ bočnega obsega
d – ½ obsega patenta na dolžini
modela
e – širina patenta v pasu = 7 cm
f – širina patenta na dolžini modela
= 6,5 cm

44

46

48

50

52

54

56

58

60

62

64

44

46

5.3. Dimenzije
Dimenzije moških vetrnih podhlač, mere so izražene v cm:

Velikostna številka

42

44

46

48

50

52

54

56

58

60

62

64

66

a - dolžina modela

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

b - ½ pasnega
obsega
c - ½ bočnega
obsega
d - ½ obsega
patenta na dolžini
modela
e – širina patenta v
pregibu v pasu
f – širina patenta v
pregibu na dolžini

34

35

36

38

40

42

44

46

48

50

52

54

56

46

48

50

52

54

56

58

60

62

64

66

68

70

11

11

12

12

12

13

13

13

14

14

14

15

15

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

6,5

6,5

6,5

6,5

6,5

6,5

6,5

6,5

6,5

6,5

6,5

6,5

6,5
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Dovoljeno odstopanje je +/- 2 %.

5.4. Merjenje izdelka
Izdelek se položi na ravno površino, poravna brez natezanja in izmeri zahtevane
dimenzije. Dovoljeno je odstopanje  1 cm.

6. EMBALIRANJE IN OPREMA IZDELKA
Vetrne podhlače se zloži v PE vrečko. Na sprednji strani vrečke mora biti nalepljena etiketa z
velikostno številko. Ta mora imeti minimalno 1 cm visoke črke, da je številka na nevtralni barvi
etikete takoj vidna.
Vsaka serija, ki se dobavi v večji količini se pakira v kartonsko embalažo, ki mora vsebovati dve
etiketi, s sprednje in bočne strani.

Vsake vetrne podhlače morajo imeti embalažo, iz katere mora biti razvidno:
- naziv izdelka iz tehnične dokumentacije,
- oznaka velikosti,
- piktogram velikosti,
- surovinska sestava,
- postopek nege,
- odstotek krčenja,
- leto izdelave,
- naziv in naslov proizvajalca,
- številka pogodbe o uporabi zaščitnega znaka Gasilske zveze Slovenije.

7. POTRJEVANJE VZORCEV IZDELKA S STRANI GZS
Standard s potrjenim originalnim - referenčnim vzorcem se hrani na GZS.
Vsak proizvajalec ob vlogi za tipizacijo izdela dva (2) primerjalna vzorca. En potrjen (s
strani GZS) primerjalni vzorec proizvajalca ostane skupaj z dokumentacijo na GZS. Drugi
potrjen (potrditev od GZS na samem izdelku) primerjalni vzorec ima v hrambi
proizvajalec, ki ga uporablja kot vzorec v proizvodnji. Oba
primerjalna vzorca
proizvajalca se uporabljata ob pregledih proizvodnje proizvajalca, zalog pri dobavitelju
oz. pri reševanju sporov glede kakovosti.

7.1. Kontrola pri dobavitelju
Komisija za gasilsko tehniko (GZS) v primeru kontrole pri dobavitelju izbere vzorec za
preverjanje vizualnega izgleda in dimenzij izdelka ter za laboratorijsko analizo.

7.2. Vizualni pregled
Vizualni pregled se vrši pri dobavitelju, s pomočjo potrjenega primerjalnega vzorca
Izdelek mora ustrezati vsem zahtevam standarda kakovosti.
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