
 

ANNEX 3: FITXA TÈCNICA ANORAC 
 

 
Anorac amb membrana impermeable transpirable ¾ tipus “Tambo” groc / blau amb folro polar 
desmuntable i caputxa. Escaquer positiu doble fila plata, amb escuts i MERCABARNA serigrafiat reflectant 
plata.  (Veure fotografia de la peça) 
 
Mànigues: En el canell un sistema d’ajust mitjançant una tira de teixit amb sistema tipus Veler. La tira 
està posada a 20 mm de la bocamàniga i  mesura 120 mm de llarg i 60 mm d’ample en el c o s t a t  de 
la costura, en e l  seu extrem mesura 35 mm. Sobre a q u e st a  tira p o r t a  un Veler aspre de 11O 
mm. Sobre la peça a 70 mm de la costura porta una tira de Veler suau de 180 mm.  El Veler serà de 25 
mm d’ample. 
La part interior del puny porta una franja del mateix teixit exterior de 60 mm que s’uneix amb el forro per 
a impedir l’efecte metxa. 
En ambdues mànigues i just per sota del teixit de color groc porta una banda reflectant de 37 mm 
d’ample composta per un escaquer amb dues files de quadres reflectants de color plata. 

 
Davanters: Els davanters i l’esquena són de color blau i van units a l’altura del pit al canesú de color 
g r o c  fluor EN471, són rectes i  a m b  dos butxaques inclinades, un a  cada davanter, sota la sàgola,  
amb tapa i dos fermalls. Totes les butxaques són de cartera. 
A la cintura p o r t a r à  un ajust que serè tipus sàgola amb cordó a la seva part davantera i  t ipus 
goma de 30 mm a l’esquena. 
Tota la peça portarà en el seu contorn una cinta de 37 mm d’ample composta per un escaquer de dues 
files de quadres reflectants de color plata i a l’altura de 4 cm dels baixos una altra cinta amb les mateixes 
característiques. 
Els davanters rectes units en la seva part central por una cremallera de 68 cm fins a l’extrem del coll. 
La cremallera serà injectada amb caixa mòbil tipus 5 i està coberta per una doble vista de les quals la 
interior doblega 5 mm deixant un canal interior. 
La vista exterior corda sobre la interior amb 6 fermalls de pressió: El superior a 20 mm del final de la 
vista; l’ inferior a 40 mm del baix i els altres equidistants segons les talles. 

 
Esquena: D’una sola peça en color groc fluor amb la llegenda "MERCABARNA" en lletres soltes i cinta 
reflectant de color plata del mateix material per sota del canesú. 

 
Obertures laterals: Es tanca la jaqueta per tot el costat mitjançant una costura fina a l’altura de 41,5 
cm on s’aplicarà un tancament amb cremallera injectada tipus malla 5 amb 3 cursors. 

 
Coll: El coll camiser, sense peu, d’una sola peça. Els seus extrems s’uneixen amb la cremallera del 
davanter, portarà col·locats  tres fermalls per a posar la caputxa. 
 
Canesú: El canesú portarà dos mòduls en lletres soltes un a l’esquena amb la llegenda "MERCABARNA" 
en pit esquerra. En les espatlles es col·locaran muscleres semi rígides  del mateix teixit blau. El canesú  
en groc  d’alta visibilitat es prolongarà fins a la meitat del braç. 
 
Folre: La peça  anirà folrada per tot el seu interior i portarà en el pit esquerra una butxaca amb 
tancament de cremallera. 
En tot el contorn dels baixos portarà una barrera anti aigua del mateix teixit que l’exterior d’uns 1O cm 
d’alt per a evitar l’efecte metxa. 
 
Folre desmuntable: La peça portarà una armilla desmuntable, en el seu interior, de fibra polar amb 
mànigues el qual anirà unit a la peça per mitjà d’una cremallera d’espiral de 1800 m, així mateix aquesta 
armilla portarà una butxaca a la seva part esquerra amb tancament de cremallera tipus plastró. 

 
 
 
 



 

 
 

Resistència al Vapor d’aigua 
 
 
Ret: 4 76 rn2.'Pa/W 

 
UNE EN 343:2004 
ISO  11092 UNE EN 
31092:1996- 

 
2003A 
N4246 

Permeabilitat a l’aire 0.00 mm/s - CLASSE 3 UNE EN 342:2004 2008A 
N630b 

 
Permeabilitat a l’aigua (costures) 

 
 
> 100 Kp -CLASSE 3 

 
UNE EN 343:2004 
ISO 11092 UNE EN 
31092:1996 

 
2008A 
N5962 

 
Permeabilitat a l’aigua (després de 5 
cicles de rentat a 40"C) 

 
> 100 Kp -CLASSE 3 

 
UNE EN 343:2004 
UNE EN 340:2004 

 
2008A 
N6307 

 
Permeabilitat a l’aigua (després de 
1000 cicles d’abrasió) 

 
> 100 Kp -CLASSE 3 

 
UNE EN 343:2004 
UNE EN 530:1994 Mètode 2) 

 
2008A 
N6158 

 
Permeabilitat a l’aigua (després de 
9000 cicles de flexió) 

 
> 100 Kp -CLASSE 3 

UNE EN 343:2004 
UNE EN ISO 7854:1997 Mètode C 

 
2008A 
N6308 

Permeabilitat a l’aigua (després del 
procediment de petroli i oli} 

 
9 sobre 10 

 
UNE EN 343:2004 

2004A 
N1533 

 

Caputxa: Es confeccionarà en 3 peces en teixit groc amb visera i ajust davanter tipus Veler de 50 mm. 
Tindrà un sistema d’ajust en el coll tipus goma  i de  sujecció  a la peça per mitjà de tres fermalls. 
 
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES  DELS MATERIALS: 
 
Material laminat blau: 

 
 
 

Determinació de colorants 
Azoics 

 
En les condicions d’anàlisi aplicades no es detecten lamines 

cancerígenes prohibides sota esmentades derivades de colorants 
azoics, en concentració >30mg/kg segons la directiva europea 

2002/61/CE, per la qual cosa s’imposen limitacions a la 
comercialització i a l’ús de certes substàncies i preparats perillosos 

(colorants azoics). 

 
 
 

UNE EN 14352-1:2004 

 
 

2008A 
N6157 

Anàlisi Qualitatiu i Quantitatiu Polièster 100%,membrana PTFE Bi - component UNE EN 40327:1994 2004A 
N1533 

Massa Laminar 152,77% ± 0,22% UNE EN 12127:1998 2004A 
N4246 

Lligament Sarga  2004A 
N1533 

Resistència a la tracció U: 900 N± 2,53% 
T: 790 N + 3,70,5 

UNE EN 343:2004   UNE EN 
ISO 1421:1999 

200861 
59 

Resistència al esquinçat U: 53,40 N± 4,54% 
T:  55,90 N+ 2 93% 

UNE EN 343:2004   UNE EN ISO 
4674-1:2004 Método A 

2003A 
N4246 

 
Resistència de les costures 

 
340,48N ±._0,39% 

 2008A 
N5959 

Coordenades cromàtiques CIELAB L*:19.42  a*:0.90  b*:-5.93  C*: 6.00 H*:278.66 
X: 2.75  Y: 2.85  Z: 4.04  x: 0.2853 y:  0.2957 

 2008A 
N6281 

Índex de Solidesa (Valors mínims) Al rentat (40"C) Degradació:5 
Descàrrega:4-5 

UNE EN ISO 105-COS: 1997 2008A 
N6281 

 Al fregament (Sec i mullat) Degradació:4-5 
Descàrrega:  4..S 

UNE EN ISO 105-X12: 2003 2008A 
N6281 

 A la suor  (dissolució àcida i 
alcalina) 

Degradació:5 
Descàrrega: 5 

UNE EN ISO 105-E04:1996 2008A 
N6281 

Índex de solidesa  a la llum ISO 6 (Bona) UNE EN ISO 105-802:2001 2003A 
N4246 

 
Estabilitat Dimensional (després 
5 cicles de rentat  a 40" C) 

 
U:-0,3 % 
T:-0,4% 

 
UNE EN 343:2004 
UNE EN 340:2004 
UN EN 25077:1996 

 
2008A 
N6305 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

Folre interior: 
 

 
 
 
 
Determinació de colorants  
azoics 

 
En les condicions d’anàlisi aplicades no es detecten lamines 
cancerígenes prohibides sota esmentades derivades de 

colorants azoics, en concentració >30mg/kg segons la directiva 
europea 2002/61/CE, per la qual cosa s’imposen limitacions a 

la comercialització i a l’ús de certes substàncies i preparats 
perillosos (colorants azoics). 

 
 
 
 
 
UNE EN 14352-1:2004 

 
 
 
 
2008AN5 
985 

 
Anàlisi qualitatiu i quantitatiu 

 
Polièster 100% 

 
 
UNE EN 40327:1994 

 
2007AN5 
991 

 
 
Massa Laminar 

 
56.83 gr/m2 

 
 
UNE EN 12127:1998 

 
2007AN5 
991 

 
 
Estabilitat Dimensional 

U:-0.4% T  +0,6%  
 
UN EN 25077 1996 

 
 
2007AN5 
991 

 
Resistència a la rebentada amb àrea 
de 10 cm2 (sobre teixit i costura) 

 
662 Kpa 

 
. 

 
 
 
UNE EN ISO 13938-1:2000 

 
 
2007AN5 
991 

 
 

Folre polar: 
 

 
 
 
    Determinació de colorants  azoics 
 

 
En les condicions d’anàlisi aplicades no es detecten lamines 

cancerígenes prohibides sota esmentades derivades de colorants 
azoics, en concentració >30mg/kg segons la directiva europea 

2002/61/CE, per la qual cosa s’imposen limitacions a la 
comercialització i a l’ús de certes substàncies i preparats perillosos 

(colorants azoics). 

 
 
 
 
UNE EN 14352-1:2004 

 
 
 
 
2008AN5 
985 

 
Anàlisi qualitatiu i 
quantitatiu 

 
Polièster 100% 

 
 
UNE EN 40327:1994 

 
2007AN5 
991 

 
 
Massa Laminar 

 
56.83 gr/m2 

 
 
UNE EN 12127:1998 

 
2007AN5 
991 

 
 
Estabilitat Dimensional 

 
u· -0.4% T: +0,6% 

 
 
UN EN 25077:1996 

 
 
2007AN5 
991 

 
Resistència a la rebentada amb àrea 
de 10 cm2 (sobre teixit i costura) 

 
662 Kpa 

 
 
 
UNE EN ISO 13938-1:2000 

 
 
2007AN5 
991 

 
Entretela del cobreix coll: Vel de carda: 80 % Polièster, 20% Viscosa fixat mitjançant material 
aglomerant, amb aprest suau (pilós), amb peso de 80 gr/m2 

 
Làmina reflectant: La pel·lícula  està constituïda  per lents  de vidre d’alt rendiment embeguts  en una  
capa  de  polímer  de  gran  duració  unida  a una  capa  d’adhesiu termo segellat doble. 
 
Cremalleres: L’ impermeable porta com a elements de tancament dos tipus de cremalleres, una que 
uneix els davanters de 68 cm i dos que serveixen per ajustar una obertura de 41.5 cm cada una. 

 
 
 



 

Cremallera central: Cremallera injectada separador mòbil reversible. 
Les cintes de suport seran de Polièster i l’element de resina poliacetàl·lica  injectada amb cordó 
interior de polièster. La corredissa serà de Zamak amb acabat esmaltat i els topes superiors i el 
separador  de resina poliacetàl·lica injectada. 
 
Característiques tècniques (en (mm):   Standard  tolerància 
Ample de cinta de suport    14,00   +0,8 -0,0 
Ample total de la cremallera    30,00   +1,6 -0,14 
Ample de malla     5,7   +0,14 -0,14 
Gruix de la malla     2,6   +0,1 -0,07 
 
Característiques Mecàniques: valors mitjans mínims en Kg/cicle 
Tracció transversal de la cremallera      >35 
Bloqueig de la cremallera amb l’element     >3,5 
Límit superior tracció longitudinal a l’acció de la corredissa   >12 
Tracció transversal conjunt separador     >12 
Tracció longitudinal conjunt separador     >14 
Tracció corredissa amb el tirador en posició de 90o    >20 
Durabilitat, cicles d’obrir i tancar sense càrrega    >10.000 

 
Haurà de tenir una solidesa al rentat mig i sec de 4 i un encongiment al rentat màxim de 1.5%. 

 
Cremallera 41.5: Cremallera tancada amb tres cursors de dos tiradors cadascuna. 

 
La cinta de suport, l’element i el cordó interior són del mateix material que la anterior cremallera. 

 
La corredissa és de Zamak esmaltat i els topes superiors i el límit inferior seran d’alumini esmaltat. 

 
Les característiques tècniques i mecàniques seran iguals que l’anterior cremallera, excepte:  
 
Característiques mecàniques: 
Tracció longitudinal conjunt separador     >10 

 
Fermall: Fermall de pressió de moll paral·lel "S-FEDER", d’aliatge de llautó i acabat en plàstic blau a to 
amb el teixit exterior. 

 
CAP ULLET BOLA REBLÓ

 
DIÀMETRE EXTERIOR 

 
DIÀMETRE INTERIOR 

14.3 mm  12.4 mm  11mm 
 
2.7mm  5.4mm  4.5mm 

12 mm 
 
3.6mm 

 
ALTURA TOTAL 5.7mm  4 mm 3.9mm 6.9mm 

 
ALTURA MÍNIMA 3.3mm 2.7mm 



 

 
Gruix màxim del material:  Cap/ullet 1.9 mm. 
    Bola/rebló: 5 mm.  
Valors de funcionament:    Al tancament 20-35 N. 

A l’obertura: 0.7-17 N. 
 

Termo segellat: Es soldaran tèrmicament totes les costures que  siguin de penetració d’aigua  a 
l’interior de la peça: 

 
a. Totes les costures ha n  de  m e s ur a r  com a màxim 6 mm. D’ample i  h a n  d ’ a n a r  
c o m p l e t a m e n t  termo segellats amb cinta de termosellar. 

 
b. No haurà d’haver cap cremada sobre el teixit o la cinta de termosellar. 
 
c. No haurà d’haver cap zona torçada o arruga sobre el laminat o la cinta de termosellar.  
 
d. La cinta de termosellar s’aplicarà SOLAMENT sobre la part de punt (tricot) del laminat. La 
cinta de termosellar NO haurà d’aplicar-se sobre el teixit exterior o sobre les cintes de les 
cremalleres. 

 
e. Tots els f i ls  hauran de ser retallats. No haurà de quedar cap fil sobresortint de la costura de 
la cinta de termosellar.  
La Costura termo segellada suportarà una pressió de 0'2 Bar durant 2 minuts.  
 
MIDES: 

De la talla S a la talla XXL ambdues incloses. 
 
 

MIDES PECES ACABADES 
 
 

TAULA 
 
 

S 

PIT 
 
 

59 

LLARG 
 
 

77 

MÀNIGA 
 
 

77 
  

M 
 

63 
 

80 
 

80 
 
L 

 
67 

 
83 

 
82.5 

 
XL 

 
71 

 
85 

 
85 

 
2XL 

 
75 

 
87 

 
87 



 

 
 

IMATGE DE LA PEÇA: 
 

 
CAPUTXA: 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                         
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
FOLRE INTERIOR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1  ANORAK MOD. UNIFORMIDAD ANDALUCÍA 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 

ANNEX 3:  PANTALONS IMPERMEABLES 

 

DESCRIPCIÓ: 

La construcció del cos consisteix en davanters i del darrere. Els davanters són dos, iguals esquerre i 

dret. S'uneixen als posteriors pels costats i l'entrecuix, i entre si per el tir. Els darrere seran dos, iguals 

esquerre i dret. Iran units entre si per el tir. 

A l'extrem de cada cama, porta una manxa d'expansió tancat amb una cremallera vertical. Obertures 

laterals tancades amb cremalleres que permeten l'accés a l'interior. La cintura és tancada en tot el 

seu contorn, no tenint al capdavant de petrina, cremallera i tapadora. Per l'ajust adequat a la cintura 

i el fàcil accés al seu interior, portarà cosida una goma amb tres punts en tot el seu contorn. 

CARACTERÍSTIQUES DEL TEIXIT: 

Resistència a la penetració de 
l’aigua. Assaig sota  pressió 

Hidrostàtica 

> 1000 cm/H2O UNE-EN 20811:1993 2009AN5568 

Determinació de les variacions 
dimensionals dels teixits 
sotmesos al rentat i secat 
domèstics 

Ordit  -0,2 

Trama  -0,6    

UNE-EN ISO 
5077:2008 + 
ERRATUM:2008 

2009AN5562   

Solidesa de les tintures al 
rentat 

DEGRADACIÓ 

5 

UNE-EN ISO 105-
C06+AC2009 

2009AN5578 DESCÀRREGA 

Cotó 

4-5 

Polièster 

4-5 

Solidesa de les tintures al 
fregament 

DESCÀRREGA EN SEC 

4-5 

DESCÀRREGA EN MULLAT 

5 

UNE-EN ISO 105-
X12:2003 

2009AN5579 

 



 
 

Identificació de polímers per 
espectroscòpia infrarroja per 
transformada de fourier 

L’anàlisi per espectroscòpía IR-FT de la membrana 
de la mostra ref.: “TEJIDO REF.  

10011/001” indica que es tracta d’una estructura 
bicomponent formada per PTFE 
(politetrafluoroetilè) + poliuretà. 

2009AN5138   

Solidesa del color a la 
transpiració 

DEGRADACIÓ 

5 
UNE-EN ISO 105-
E04:2009+ERRATUM
:2009 

2009AN5580 DESCÀRREGA 

Cotó 

4-5 

Polièster 

5 

Massa laminar 116.03 g/m2 UNE EN 12127:1998 2009AN5137 

Anàlisi qualitatiu i quantitatiu 
de fibres 

POLIESTER 100%  2009AN5136   

Resistència a l’esquinçat 
Ordit:  36.94N + 2.07% 

Trama:  35.15N + 2.36% 

UNE EN 343 :2004; 
UNE EN ISO 4674-1 
:2004   

2009AN5570 

Resistència al vapor d’aigua Ret (m Pa/W): 3.04 ± 0.23 

EN 31092:1993 
equivalent a UNE-EN 
31092 :1996 y ISO 
11092:1993 

2009AN5573 

Resistència tèrmica 
Rct (m2*K/W) 
0.0082±0.0008 

EN 31092:1993 
equivalent a UNE-EN 
31092 :1996 y ISO 
11092:1993 

2009AN5575 

 

TERMOSEGELLAT: 

Seran termosegellades totes les costures que siguin de penetració d'aigua a l'interior de la peça: 

Totes les costures de mesurar com a màxim 6 mm, d'ample i han d'anar completament 

termosegellades amb cinta de termosegellar. No ha d'haver cremada alguna sobre el teixit o la cinta 

de termosegellar. No ha d'haver cap torçada o arruga sobre el laminat o la cinta de termosegellar. 

La cinta de termosegellar s'aplicarà NOMÉS sobre la membrana del laminat. 

La cinta de termosegellar NO s'ha d'aplicar sobre el teixit exterior o sobre les cintes de les 



 
 

cremalleres. 

Tots els fils han de ser retallats. No ha de quedar cap fil sobresortint de la costura de la cinta de 

termosegellar. 

PERSONALITZACIÓ: 

Just per sobre la cremallera de l’extrem de la cama hi ha dues franges d’escaquer termo-segellat de 

dues files en color plata reflectant i una franja entremig dels escaquers de color groc d’alta visibilitat. 

IMATGE DE LA PEÇA: 

 

 

 

  



 

ANNEX 3: Actualment portem aquests escuts en PVC i el Responsables de Torn aquests galons: 

 

 

 

 



 
 

ANNEX 3: PORTA TALONARIS DE LONA 

CARACTERÍSTIQUES:  

Funda porta talonaris per a documentació. 

Fabricat en niló d’alta resistència. 

Tancament amb sivella model TUC-20. 

Porta dues travetes de niló i plàstic a la part posterior per enganxar el porta talonaris al 
cinturó. 

MIDES: 

Llarg: 18 cm 

Alt: 13 cm 

Fundaria: 5 cm 

A la imatge de la part del darrera s’han modificat l’altura de les travetes cosint-les just en el 
marge per evitar que la funda quedi literalment despenjada. 

IMATGE DE LA PEÇA: 

 

 
 



 
 

ANNEX 3: CINTURÓ DE LONA 

CARACTERÍSTIQUES:  

El cinturó està fet de polièster de 50mm d’amplada. Es una matèria molt resistent que per tant no 

resulta abrasiva. 

Està dissenyat amb un reforç intern permetent suportar i utilitzar diversos accessoris i corretjam 

confortablement i amb perfecta estabilitat. 

Una sivella de seguretat amb botó permet evitar obertures accidentals. 

Sistema d’obertura i tanca ràpid, fiable. 

Folre del cinturó fet amb Gripper® facilitant la connexió del baix cinturó. 

COMPOSICIÓ: 

Matèria principal: Cinta polièster de 50mm 

Folre: Gripper® 

Reforç intern: Polipropilè 

Cinta orlar, sistema de tanca i costures: Poliamida 

Travetes i sivella: Niló 

MIDES: 

 

TALLES S M L XL 2XL 
Longitud total / cm 107.5 115.5 123.5 131.5 139.5 
Talla de cintura / cm 84 cm 92 cm 100 cm 108 cm 116 cm 

 



 
 

IMATGE DE LA PEÇA: 

 

 



ANNEX 3: BOTES 

Botes “Lynx” o similar 

CARACTERÍSTIQUES: 
 
Tall de pell i niló 

 
Folre anti humitat 
 
Sistema de llaçat amb anelles metàl·liques anti òxid 
 
Llengüeta acotxada folrada per a protecció de l’empeny 
 
Collaret anti fricció 
 
Estabilitzador d e l  d a r r e r a  
 
Zona d’absorció  d’impacte en el taló 
 
Plantilla termo-conformada recanviable d’escuma d’EVA amb folre anti humitat 
 
Cambrilló termoplàstic 
 
Planta de muntat de niló 
 
Entresola d’EVA modelada 
 
Pis de cautxú carbono de doble densitat 
 
Certificat EN ISO 20347 
 
IMATGE DE LA PEÇA: 
 
 

 



 
 

 

ANNEX 3: SABATES 

Sabates Duty o similar 

CARACTERÍSTIQUES:  

Tall  de pell flor hidròfuga. 

Collar antifricció. 

Folre anti humitat. 

Pis de cautxú carboni. 

Plantilla termo-conformada recanviable de escuma d’EVA amb folre anti humitat. 

Certificat EN ISO 20347. 

MIDES: 

De la talla 35 a la talla 49 ambdues incloses. 

IMATGE DE LA PEÇA: 

 



ANNEX 3: SABATA  

Sabata tipus “Lynx” o similar 

CARACTERÍSTIQUES: 

Tall de pell i niló 
 
Folre anti humitat 
 
Sistema de llaçat amb anelles metàl·liques anti òxid 
 
Llengüeta acotxada folrada per a protecció de l’empeny 
 
Collar anti fricció 
 
Estabilitzador del darrera 
 
Zona d’absorció d’impacte en el taló 
 
Plantilla termo-conformada recanviable d’escuma de EVA amb folre anti humitat 
 
Cambrilló termoplàstic 
 
Planta de muntat de niló 
 
Entresola de EVA modelada 
 
Pis de cautxú carbono de doble densitat 
 
Certificat EN ISO 20347 
 
Mides: de la 35 a la 52 
 
IMATGE DE LA PEÇA: 
 
 



 
 
 

ANNEX 3: GORRA DE CAMPANYA 

CARACTERÍSTIQUES:  

Casc: d'unapeçafrontalrectangulararquejadaa la part superior. Consta de dues peceslateralsen 

formadescendentpartintde darrere, arribant a la part frontal. 

Acabaen arc, per formar la finestrasemicircularposterior quetanca lagorra. 

La unió de lacoronetai elslaterals, un viude cordófolratdel mateix teixit principal. 

Coronetad'unapeça, ovaladaa la part posterior. 

Cadalateral, iper a millortranspiració, portacentratsdosullets metàl·lics ambvolandera decolor pavonat, d'un 

diàmetrede 4 mm, col·locatsa 25mm des de la cinturaiseparats25mml’un de l’altre. 

Visera: de doble teixit, construïda amb material plàstic de 2 mm de gruix, la seva fletxa de 70 mm per a totes 

les talles, disseny conformat als laterals i pla al centre, amb dos repunts paral·lels al cantó. 

Dessuador:a l'interiorde la gorraen contacteamb el frontamb unaamplada de 30mm, de color negrei de 

materialpolièstermicrofibraefecteantibacterià permanentper facilitar la sevatranspiració, assecat imales 

olors. 

Folre: gorra internament folrada. 

Color:Blau marí nit. 

Teixit: Raso 121i/o reixeta 

Composició: Raso 50% polièster – 50% cotó, i reixeta 100% poliamida. 

Gramatge: 160 g/m², +/- 5% 

MIDES: 

De la talla P a la talla G ambdues incloses. 

(Equivalències de talla: P 54 – 55 – 56, M 57 – 58 – 59, G 60 – 61 – 62). 

PERSONALITZACIÓ: 

Escaquer termo-segellat de dues files en color plata reflectant i logo Mercabarna al davant. 



 
 
 

IMATGE: 

 Tancament: 

 

 Teixit: 

   Reixeta 

   Raso 

 IMATGE DE LA PEÇA: 

 



 
 
 

 

 

 



ANNEX 3: MITJONS D’ESTIU 

Seran de color negre, 100% fil d’Escòcia 

IMATGE DE LA PEÇA: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ANNEX 3: PANTALONS D’ESTIU 

CARACTERÍSTIQUES:  

Pantalons rectes multi butxaques. Cintura exterior amb cinc travetes de trau i botó. Cintura interior de 65 mm 

d’ample amb dues tiretes de silicona. Els pantalons disposen de tres tipus de butxaques; els davanters, laterals i del 

darrera. Les butxaques davanteres són de tipus francès amb una entrada de 170 mm. Els laterals de plastó i 

tancament amb cremallera d’espiral, disposen d’una tapeta de plastó ubicada sobre de la cremallera de la butxaca. 

Butxaques del darrera de tipus trau amb entrada de 130 mm, amb dos vius i tancament a pressió. 

Els baixos dels pantalons estan rematats amb bastilla i repunt.  

Color: blau marí nit.  

Teixit: Bielàstic amb acabat en tefló Sanitized®. 

Composició: 64% Poliamida, 32% cotó i 4% Elastà. 

Gramatge: 230 g/m², +/- 5% 

Normes de rentat:                   

MIDES: 

De la talla 36 a la talla 60 ambdues incloses. 

  



 
 

 
CARACTERÍSTIQUES TEIXIT: 

 

 

  



 
 

 
IMATGE DE LA PEÇA: 

        



 
 

ANNEX 3: POLO MÀNIGA CURTA BICOLOR 

CARACTERÍSTIQUES:  

Canesú llarg groc fluor 

Cos i mànigues blau marí 

Coll camiser 

Butxaca de vivios en el braç esquerra, blau marí. 

Xarreteres amb tancament de cotó a pressió, color blau marí. 

Porta emissora en el pit dret i esquerra. 

Escaquer de dues línies, plata reflectant, positiu i termo segellat; situat en el contorn del pit. 

Logotip termo segellat “Mercabarna”, negre, positiu, de 10 cm de llarg; situat en el pit dret. 

Logotip termo segellat “Mercabarna”, plata reflectant, positiu de 30cms de llarg; situat en el centre 

de l’esquena. 

Escut de pit, modelo Auxiliar de Guàrdia Urbana, cosit en el pit esquerra. 

Escut braç, model “Mercabarna”, cosit en la màniga dreta. 

Color base:  Bicolor groc fluor i blau marí. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES: 

 

Sèrie 9939CF (granit Coolmax® 160g): És un teixit 100% polièster Dacron amb ions de plata (Ag+) 

certificat per ADVANSA com Coolmax Extreme Fresh, amb un UPF (Ultraviolet Protection Factor) de 

25+ per al groc AV i el blau 300C. I de 15+ per al blau marí navy. Te un gramatge de 160 g/m² +- 5% i 

un ample útil de 175 cm.  Es caracteritza per tenir dues cares diferents, una llisa que queda a la part 

interior de la peça, donant un tacte suau i agradable. Que per la seva construcció facilita que el 

Coolmax (gils amb 6 canals) pugui expulsar el suor per la capil·laritat. Passant-la a la cara exterior, on 

gràcies a la ràpida expansió (augment de superfície específica del líquid) i al contacte amb l’aire, 

s’evapora amb molt rapidesa. I evita la sensació de peça mullada. 



 
 

Per una altra banda, la cara exterior (granit o piqué)  fa com un gravat que a part de donar un bon 

aspecte a la peça (molt apropiat per a peces tipus polo), fa que tingui un baix nivell de píling (4-5) i 

molta resistència a la abrasió per fregament (velcro, paredes,…). 

Les solideses en el rentat domèstic i comercial, són d’una degradació de 4-5. 

Finalment, destacar que gràcies a la presència d’ions de plata, incorporats a la pròpia fibra, el teixit és 

antibacterià permanent, de manera que no poden proliferar en la seva superfície, ni les bactèries, ni 

els microbis. Efecte que perdura després de l’ús i rentats. 

Característiques de rentat:   

 
CERTIFICACIÓ TEIXIT COOLMAX® FRESH 

FITXA: 

Solidesa: A determinar per color i composició 

Elasticitat Manual: Trama: 90 % Ordit: 25 % 

Elasticitat Mecànica: Trama: % Ordit: % 

Càrrega: cN 

Encongiment al rentat: (EN ISO 6330) Trama: +- 3 % Ordit: +- 3 % 

Encongiment al trànsfer: (Temperatura 205ºC- Temps: 40 “) 

 Trama: 1 % Ordit: 1 % 

Píling: (EN ISO 12945-2) 5.000 Cicles: 10.000 Cicles: 

Snagging Test P21A M&S: 

Protecció UVA: 50 +  

INSTRUCCIONS DE MANTENIMENT: 

  

  

 



 
 

 

IMATGE DE LA PEÇA: 

 

 

 

 

 



ANNEX 3: BARRET D’HIVERN 

CARACTERÍSTIQUES 

Color: negre 

Teixit: Polar 

Composició: 100% polièster 

Talla: única 

IMATGE DE LA PEÇA: 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



ANNEX 3: TAPABOQUES – BUFF 

Buff compost per una peça curta i sense costures de fibra buida, cosida a una peça tubular de 
Windstopper elàstica i molt confortable.  
 
CARACTERÍSTIQUES: 
 
Color: Blau – groc reflectant 
 
Teixit: Fibra buida 
 
IMATGE DE LA PEÇA: 
 
 
 

 
  



 
 

ANNEX 3: GUANTS D’HIVERN 
 
Confeccionat íntegrament amb teixit polar Windbloc. Extremadament càlid I còmode. Bloqueja completament 
el vent, transpira I repèl la pluja I la neu. 
 
Mides: de la talla S a la talla XL ambdues incloses. 
 
IMATGE DE LA PEÇA: 
  
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 



ANNEX 3: MITJONS D’HIVERN 

Mitjons tècnics fabricats amb fibra buida. Alt poder aïllant i conservació de la temperatura 
corporal. Màxima lleugeresa i millora del confort. 

Confeccionats amb doble capa en zona de taló i puntera així com bandes elàstiques a l’empeny 
i a la canya. 

Redueixen la fricció i eviten rascades, esmorteeixen els cops continus, mantenen el peu sec i 
proporcionen una òptima ventilació, y asseguren un confort prolongat gràcies a la bona 
qualitat dels teixits amb que estan elaborats.  Estructura anatòmica que permet un perfecte 
ajustament al peu, evitant plecs en el teixit. 

CARACTERÍSTIQUES: 

Color: negre 

Teixit: Fibra buida, cotó i poliamida 

Composició: 41% polièster, 31% cotó i 18% poliamida 

Mides: de la P a la L ambdues incloses 

Normes de rentat:  

 

 

IMATGE DE LA PEÇA: 

 

  



 
 

 

ANNEX 3: PANTALONS D’HIVERN 

CARACTERÍSTIQUES:  

Pantalons rectes multi butxaques. Cintura exterior amb cinc travetes de trau i botó. Cintura interior de 65 mm 

d’ample amb dues tiretes de silicona. Els pantalons disposen de tres tipus de butxaques; els davanters, laterals i del 

darrera. Les butxaques davanteres són de tipus francès amb una entrada de 170 mm. Els laterals de plastó i 

tancament amb cremallera d’espiral, disposen d’una tapeta de plastó ubicada sobre de la cremallera de la butxaca. 

Butxaques del darrera de tipus trau amb entrada de 130 mm, amb dos vius i tancament a pressió. 

Els baixos dels pantalons estan rematats amb bastilla i repunt.  

Color: blau marí nit.  

Teixit: Bielàstic amb acabat en tefló Sanitized®. 

Composició: 58% Poliamida, 38% cotó i 4% Elastà. 

Gramatge: 280 g/m², +/- 5% 

Normes de rentat:                   

MIDES: 

De la talla 36 a la talla 60 ambdues incolses. 

  



 
 

 
CARACTERÍSTIQUES TEIXIT: 

 

 

  



 
 

 
IMATGE DE LA PEÇA: 

        



ANNEX 3: SAMARRETA TÈRMICA MÀNIGA LLARGA TSTH 

La peça, amb un grau de confort fisiològic ‘Excel·lent’ (Confort Plus 1), te una composició de 
polièster, poliamida i elastà (proporcions del 85, 7 y 8%, respectivament), amb un peso de 180 
gr/m2. De color negre amb reforços en color gris, és elàstica, d’una capa, amb màniga llarga. Es 
fabrica en el segment de talles XS – 2XL, estant destinada a la protecció davant les  
inclemències climàtiques. 

Les parts de la peça que està en contacte amb la pell està lliure de rugositats o arestes vives, 
que podrien causar irritació.  

La samarreta tèrmica TSTH destaca pel seu elevat índex d’impermeabilitat (im = 0,61), que 
correspon al grau de confort ‘Excel·lent’ o Confort Plus 1. Això és possible per la correlació 
existent entre els valors de transpirabilitat i aïllament tèrmic de la samarreta. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES: 

Confeccionada amb teixit transpirable color negre 

Aïllament tèrmic amb efecte termo regulador 

Tractament antibacterià 

Cambra d’aire amb efecte aïllant 

Sense costures 

Adaptació total als moviments del cos 

IMATGE DE LA PEÇA 

     



 
 

ANNEX 3: POLO MÀNIGA LLARGA BICOLOR 

CARACTERÍSTIQUES:  

Canesú llarg groc fluor 

Cos i mànigues blau marí 

Coll camiser 

Butxaca de vivios en el braç esquerra, blau marí. 

Xarreteres amb tancament de cotó a pressió, color blau marí. 

Porta emissora en el pit dret i esquerra. 

Escaquer de dues línies, plata reflectant, positiu i termo segellat; situat en el contorn del pit. 

Logotip termo segellat “Mercabarna”, negre, positiu, de 10 cms de llarg; situat en el pit dret. 

Logotip termo segellat “Mercabarna”, plata reflectant, positiu de 30cms de llarg; situat en el centre 

de l’esquena. 

Escut de pit, modelo Auxiliar de Guàrdia Urbana, cosit en el pit esquerra. 

Escut braç, model “Mercabarna”, cosit en la màniga dreta. 

Color base:  Bicolor groc fluor i blau marí. 

 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES: 

 

Sèrie 10118CF (granit Coolmax ® 185g ) : és un teixit 100% polièster Dacron amb ions de plata ( Ag + ) 

certificat per ADVANSA com Coolmax Extreme Fresh , amb un UPF ( Ultraviolet Protection Factor ) de 

25 + per al groc AV i el blau 300C . I de 15 + per al blau marí navy . Té un gramatge de 185 g / m² + - 

5% i un ample útil de 175 cm . Es caracteritza per tenir dues cares diferents , una llisa amb pèl que 

queda a la part interior de la peça , donant un tacte suau i agradable. Que per la seva construcció 

facilita que el Coolmax ( fils amb 6 canals) pugui expulsar la suor per la capil·laritat i, sobretot tenint 

pèl a l'interior mantingui la seva hidrofília i ràpid assecat inherent. Les característiques de protecció 

tèrmica es veuen accentuades gràcies al pèl interior, el teixit fa la peça més adequada per a l'hivern o 

climes més freds. Passant-la a la cara exterior, on gràcies a la ràpida expansió (augment de superfície 

específica del líquid) i al contacte amb l'aire, s'evapori amb molta rapidesa i eviti la sensació de peça 

mullada. 



 
 

D'altra banda, la cara exterior (granit o picar) fa com un gravat, que a part de donar un bon aspecte a 

la peça (molt apropiat per a peces tipus polo), fa que tingui un baix nivell de píling (4-5) i molta 

resistència a l'abrasió per fregament (velcro, parets, ...). 

Les solideses al rentat domèstic i comercial, són d'una degradació de 4-5. 

Finalment, destacar que gràcies a la presència de ions de plata, incorporats en la pròpia fibra, el teixit 

és antibacterià permanent, de manera que no poden proliferar en la seva superfície, ni els bacteris, 

ni els microbis. Efecte que perdura després de l'ús i rentats. 

Característiques de rentat:  

       

IMATGE DE LA PEÇA: 

 

 

 

 



 
 

 

ANNEX 3: POLO TÈRMIC MITJA CREMALLERA MÀNIGA LLARGA BICOLOR 

CARACTERÍSTIQUES:  

Canesú llarg groc fluor 

Cos i mànigues blau marí 

Coll mao blau marí 

Butxaca de vivios en braç esquerra, blau marí. 

Xarreteres amb tancament de cotó a pressió, color blau marí. 

Porta emissora en pit dret i esquerra. 

Escaquer de dues línies, plata reflectant, positiu i termo segellat situat en el contorno del pit. 

Logotip termo segellat “Mercabarna”, negre, positiu, de 10 cms de llarg; situat en el pit dret. 

Logotip termo segellat “Mercabarna”, plata reflectant, positiu de 30cms de llarg; situat en el 

centro de l’esquena. 

Escut pit, model Auxiliar de Guàrdia Urbana, cosit en el pit esquerra. 

Escut braç, model Mercabarna, cosit a la màniga dreta. 

Color base:  Bicolor groc fluor i blau marí 

COMPOSICIÓ TEIXIT: 

100% PES 

DESCRIPCIÓ: 

Doble roba llis perxat elàstic molt gruixut. 

FITXA: 

Solidesa: A determinar per color i composició 

Elasticitat Manual: Trama: 90 % Ordit: 25 % 

Elasticitat Mecànica: Trama: % Ordit: % 

Càrrega: cN 

Encongiment al rentat: (EN ISO 6330) Trama: +- 3 % Ordit: +- 3 % 



 
 

Encongiment al trànsfer: (Temperatura 205ºC- Temps: 40 “) 

 Trama: 1 % Ordit: 1 % 

Pilling: (EN ISO 12945-2) 5.000 Cicles: 10.000 Cicles: 

Snagging Test P21A M&S: 

Protecció UVA: 50 +  

INSTRUCCIONS DE MANTENIMENT: 

  

  

IMATGE DE LA PEÇA: 
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