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GoodPRO - inovativní materiály
GoodPRO - hi-tech materials

Společnost VOCHOC vyrábí své nejlepší ochranné oděvy značky GoodPRO z inovativních materiálů s výrazným podílem přírodních, 
trvale nehořlavých vláken Lenzing FR®. Ochranné oděvy GoodPRO jsou díky těmto moderním materiálům odolnější proti žáru, teplu a 
plameni a vykazují minimální tepelné smrštění.
To produce the best garments under our own brand  GoodPRO, we always use hi-tech materials containing natural fibres with permanent flame-resistant 
fibres Lenzing FR®. It provides a better heat and flame resistance with minimum heat shrinkage.

Tyto ochranné oděvy GoodPRO prošly nezávislými testy.
All protective garments GoodPRO have been independently tested.

Nejvýznamnějším přínosem materiálů s vlákny Lenzing FR® je ovšem zcela mimořádný komfort užívání ochranných oděvů GoodPRO. 
Díky přírodní podstatě vláken Lenzing FR® jsou GoodPRO oděvy dokonale prodyšné a oproti ochranným oděvům ze 100% aramidu vel-
mi dobře propouští tělesné teplo.  Člověk se pak v oděvech GoodPRO při práci nepřehřívá a je dobře termoregulován za všech okolností.
Mimořádná prodyšnost těchto materiálů byla potvrzena srovnávacím testem na Medicínské univerzitě v Grazu, který provedla společnost 
Lenzing AG.
All GoodPRO garments benefit from the use of the  Lenzing FR® fibers, which ensure maximum comfort. Moreover, the garments are lightweight and 
breathable and, unlike 100 % aramid garments, they release body heat. It enables effective thermoregulation. 

Lenzing AG carried out tests comparing properties of the Lenzing fibres with 100 % aramid fibres. The tests confirmed unique properties of the Lenzing fibres, 
such as exceptional permeability.

Termosnímek testovaného oděvu s vlákny Lenzing FR® (vlevo) pořízený ve speciální klima-
tizované komoře se stálou teplotou 35ºC při fyzické zátěži figuranta jasně dokazuje, že tě-
lesné teplo proniká oděvem pryč od těla narozdíl od oděvu ze 100% aramidu, který tělesné 
teplo nepropouští (termosnímek vpravo).
The tests were performed under certain physical strain. The photo of the tested garment containing 
the Lenzing FR® (left) fibres taken in the specialized clima-chamber with the permanent temperature 
35ºC clearly shows that the garment releases the body heat much better than garments made of 100% 
aramid materials. (right).

Značka GoodPRO vám dává nejen 100% ochranu, ale i mimořádné pohodlí a jedinečný komfort. Tím prokazatelně 
šetří vaše síly a významně tak příspívá k vašemu úspěchu při práci v extrémních podmínkách.

Our brand GoodPRO can boast not only excellent protective properties, but also high comfort.
The use of our garments can contribute to your success and protection of your health.

ochranný oděv GoodPRO FR3 FireHorse
protective suit GoodPRO FR3 FireHorse

ochranný oděv GoodPRO SF1 Oskar
protective suit GoodPRO SF1 Oskar

ochranný oděv GoodPRO SF1 Oskar
protective suit GoodPRO SF1 Oskar

ochranný oděv GoodPRO SF2 Mario
protective suit GoodPRO SF2 Mario




