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Dear customers and partners,
in the first part of our catalogue, we would like to present our production of special protective clothes to you. 
The history of our own production started in 2000 and we have always tried to offer quality and affordable 
textile products for fire brigades and rescue teams. The users should be satisfied with wearing comfort and 
we are able to modify the products according to the need of the customers. Our mission is to satisfy you with 
unique products, even in small series. All our clothes are designed and manufactured to meet the corresponding 
industry standards and we control all materials and production processes regularly. Innovation is an important 
part of our production and we are always searching for improvements, using your feedback as the most valuable 
input. Clothes, that have to be certified, are certificated according to the latest norms. We also manufacture 
special clothes according to ISO 9001:2008. We cooperate with many important and innovative producers of 
fabrics over the world to ensure we use materials, which reflect the latest trends and scientific research results for 
heat and flame protection. There are some examples of fabrics we use for our production: Aramide-based fabrics 
(Nomex, Kevlar, Tvaron), anti-flame cotton (Ciba, Pyrovatex, Proban), anti-flame polyester and viscose based 
fabrics, special antistatic materials, softshell fabrics, fleece fabrics with aluminum membrane, patented fabrics 
from Europrotect France, unique textiles from TenCate USA etc. Generally, we produce special clothes with 
70 material combinations at the moment and we are happy to design and offer a solution for every customer.

Bc. Karla Vebrová, CEO

Vážení zákazníci a partneři,
rádi bychom Vás v první části tohoto katalogu seznámili s vlastní produkcí pracovních a speciálních oděvů 
a oděvních doplňků, jejichž historie sahá do roku 2000. Naším hlavním cílem bylo nabídnout složkám 
integrovaného záchranného systému textilní výrobky v dostupných cenových relacích, s vysokým komfortem 
nošení a s možností volby střihu a střihových detailů. Tento cíl je stále naším primárním zájmem, přičemž se 
snažíme vyjít každému zákazníkovi vstříc v jeho potřebách i při malých objemech výroby. Veškeré naše oděvy jsou 
vyrobeny dle odpovídajících technických norem, kdy pravidelně kontrolujeme nejen kvalitu vstupních materiálů, 
ale i výrobní postupy. Snažíme se také naše oděvy neustále inovovat a zdokonalovat. Významnou pomocí při 
tomto procesu by měla být i zpětná vazba od Vás, uživatelů, zákazníků a odborníků. Oděvy podléhající certifikaci 
jsou certifikovány dle platných norem. Naše firma je rovněž držitelem certifikátu kvality řízení ISO 9001:2008 jak 
pro výrobu specializovaných pracovních oděvů, tak pro nákup a prodej vybavení pro hasiče a záchranáře. V tomto 
katalogu naleznete základní tematickou nabídku oděvů a oděvních doplňků. Jsme však připraveni navrhnout 
a vyvzorovat individuální produkt dle Vašich potřeb a požadavků. Naše flexibilita, zkušenosti a odborné zázemí 
nám to umožňuje. Při výrobě oděvů používáme veškeré dostupné materiály na světovém trhu, které odpovídají 
posledním výzkumným poznatkům a požadavkům na osobní ochranu. Jsou to například materiály na bázi 
meta- a para- aramidů, jako Nomex, Kermel, Kevlar, Tvaron a jejich varianty a směsi. Důležitým přírodním 
materiálem s vynikajícími užitnými vlastnostmi je i nehořlavá bavlna, upravovaná technologiemi Ciba Pyrovatex 
či Proban. Z dalších používaných materiálů můžeme dále zmínit nehořlavé polyesterové tkaniny, tkaniny na bázi 
viskózy, antistatické tkaniny atd. Poslední novinky reprezentují softshell materiály, fleece tkaniny s hliníkovou 
membránou, patentované materiály společnosti Europrotect France, unikátní textilie společnosti TenCate USA 
a další. Naše oděvy mohou být opatřeny membránami světových značek. V současnosti nabízíme oděvy v cca 
70 materiálových složeních pro širokou škálu použití dle mnoha evropských norem.

Bc. Karla Vebrová

ZÁCHRANNÉ A HASIČSKÉ SYSTÉMY

Clothes Catalogue
Katalog oděvů
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ZAHAS, spol. s r.o.
Trnávka 37
751 31 Lipník nad Bečvou
Czech Republic

tel.: +420 581 750 120
mob: +420 606 709 418
fax.: +420 226 015 619
e-mail: zahas@zahas-sro.cz
www.zahas-sro.cz
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