
A  munkaruházat  története  és  változása  –  a 
munkaruházat fejlődése

Már a kezdetek óta megfigyelhető, hogy az emberek 

használtak  munkaruházatot,  hiszen  a  kovácsoknak 

volt  bőrköténye,  a  katonáknak  páncélja. 

Természetesen  az  évek  folyamán  az  egyre  újabb 

technológiák  és  berendezések  megjelenésével,  a 

munkaruházat  is  megváltozott,  átalakult.  Ezzel 

párhuzamosan  pedig  az  is  megfigyelhető,  hogy 

ahogyan  egyre  közeledünk  a  jelenhez,  a  megfelelő 

munkaruházat  jelentősége  felértékelődött,  aminek 

több oka is van. 

Egyfelől  a  munkához  jó  felszerelésre  van  szükség.  Ezért  épp  olyan  fontos  a  profi 

szerszám,  mint  a  megfelelő  munkaruházat.  Másfelől  a  végeredmény  mellett,  a 

munkafolyamat közbeni balesetek, sérülések kivédése, az emberi élet megóvása végett 

kap kiemelkedő szerepet napjainkban a megfelelő munkaruházat.

Munkaruházat,  törvénnyel  a  tisztes munkáért,  az 
életekért

A munkaruházat jelentőségét az is nagyban mutatja, 

hogy  a  munkaruházat  biztosítását  napjainkban  már 

törvény  szabályozza.  A  Munka  Törvénykönyve 

részletesen  körüljárja  és  szabályozza  a 

munkaruházat  kérdését.  Jó  példa  ez  arra,  hogy  a 

munkaruházatnak az életben milyen fontos szerepe 

van,  és  hogy  milyen  fontos  a  megfelelő 

munkaruházat.
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Munkaruházat - nem léteznek fél megoldások

Bizonyára  mindenhol  azt  hallja,  milyen  fontos  a 

megfelelő munkaruházat, és ez nem véletlen. Ahogy 

egy autószerelő is profi emelőt használ, a festő sem 

temperával festi ki a szobát, vagy ahogy Ön is mindig 

a megfelelő eszközökkel, felszereléssel dolgozik, úgy 

a  munkaruházatnál  is  szükség  van  a  profi 

megoldásra. Ne elégedjen meg a fél megoldásokkal, 

akkor sem ha munkaruházatról van szó.

Egy nagyon hasonló mellény, egy majdnem olyan overall, vagy egy kicsit elértő kesztyű, a 

nem  megfelelő  munkaruházat nem  garantál  olyan  biztonságot,  mint  egy  valóban 

professzionális  munkaruházat.  A  majdnem  ütésálló,  az  épphogy  csak  nem  vízálló 

munkaruházat,  vagy  majdnak  szigetelt  cipő  –  vagyis  a  nem  profi munkaruházat 

következményei felbecsülhetetlenek. 

A munkaruházatnál  is,  mint  minden  szerszámnál, 

berendezésénél,  amelyeket munkája  közben 

használ,  fontos,  hogy  ne  csak  megfelelő,  de 

hiánytalan  is  legyen.  Fontos,  hogy  a  minőségi 

munkaruházat minden helyzetben védje az Ön testi 

épségét, bizonyos esetekben szó szerint az életét. 

Ne  várja  meg  a  fél  megoldások  végeredményét, 

használjon mindig minőségi munkaruházatot.

Munkaruházat, védelem a mindennapi munka folyamán

A munkaruházat a mindennapi munka szerves része, pont úgy, mint egy szerszám, egy 

munkaeszköz. Nem lehet elhanyagolni akkor se, ha esik, ha fúj, vagy ha épp rekkenő a 

hőség. Hiszen a megfelelő és hiánytalan felszerelés nélkül kellemetlenségek érhetik. 
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A munkaruházat hiányának veszélyei

Igen,  a  megfelelő  munkaruházat  és  a  megfelelő 

felszerelés  hiánya  a  legsúlyosabb  esetben  akár 

emberéletet  is  követelhet.  Persze  általában  csak 

kisebb  sérüléseket,  horzsolásokat  okoz  a 

munkarzuházat  hiánya,  mégis  inkább  élvezze  a 

megfelelő munkaruházat előnyeit, mintsem a hiánya 

miatt bosszankodjon.

A munkaruháza  t   előnyei  

A munkaruházat legfőbb előnye, hogy akár az életét is megmentheti. Ez persze kivételes 

eset,  de a megfelelő  munkaruházatnak a mindennapi  munka folyamán is  sok hasznát 

veheti.Ismerje meg, vagy még inkább tapasztalja meg a megfelelő munkaruházat előnyeit.

A munkaruházat kényelmes: a munkaruházat úgy van kialakítva, hogy az a munkavégzés 

közben kényelmes legyen. Az ideális munkaruházat nem túl feszes, és nem is túl bő. 

A  munkaruházat  kialakításának  köszönhetően 

nincsenek felesleges részek,  minden munkaruházat 

a  praktikumot helyezi  előtérben.  A  munkaruházat 

mindig  az  adott  szakma  és  az  Ön  igényeihez 

alkalmazkodik. Színben és kialakításban is. 

A  munkaruházat  megóvja  saját  ruháit  a 

szennyeződésektől  –  ugye  Ön  sem  szeretné,  ha 

kedvenc,  vagy az  új  cipője,  ruhája  lenne festékes, 

olajos,  vagy  szakadt  –  használódna  el  munka 

közben. A megfelelő munkaruházat erre is kitűnő megoldást kínál. 
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Az univerzális munkaruházat 

Mindenki  mást  ért  munkaruházat  alatt,  hiszen  az 

egyes  szakmák,  szakterületek  más  és  más 

munkaruházatot  igényelnek.  Eltérő  munkaruházatra 

van szüksége egy autószerelőnek, mint egy festőnek, 

egy  művezetőnek,  egy  hentesnek,  vagy  egy 

tűzoltónak.  A  lényeg  mégis  mindig  az,  hogy  a 

munkaruházatuk hiánytalan legyen.

A  különféle  munkaruházatok  az  egyes  szakmák 

sajátossághoz  illeszkedően  vannak  kialakítva,  és 

azok egyedi igényeihez illeszkednek. Találakozhatunk 

olyan  munkaruhával,  amelya  a  kopás,  más  a  hő  ellen  véd.  Egyes  munkaruházok 

univerzálisak,  több szakmában is  alkalmazhatók,  mint   például  a  csúszásnemtes cipő, 

vagy  egy  praktikusan  kialakított  overall.  Ezzel  szemben  több  olyan  munkaruházat  is 

elérhető, amelyek kifejezetten speciálisak. 

Extrém helyzetekhez - speciális munkaruházat

A  magas  veszélyekkel  járó  szakmákhoz  olyan 

munkaruházatra  van  szükség,  amelyek  az  extrém 

helyzetekben is megállják a helyüket, megóvják testi 

épségét. A fényvisszaverő munkaruházatok, a hőálló 

munkaruházatok,  a  vágás  biztos  munkaruházatok, 

tűzálló  munkaruházatok,  a  por-,  és 

vegyszervédelmet  biztosító  munkaruházatok  olyan 

extrém körülmények  között  is  alkalmazhatók, 

amelyekben a megfelelő felszerelés elengedhetetlen. 
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Ne  váljon  elrettentő  példává,  használjon 
megfelelő munkaruházatot

Az  emberi  figyelmetlenség,  vagy  egy véletlen,  egy 

nem várt fordulat bármikor előfordulhat, de nem kell, 

hogy  mindig  tragédiába  torkolljon.  A  katasztrófa 

elkerülhető,  megelőzhető  a  megfelelő 

munkaruházattal. Azért, hogy Önnel, és kollégáival ez 

nem  történhessen  meg,  mindig  szenteljen 

kiemelkedő  figyelmet  munkaruházatára, 

munkaruházatukra. 

Önnek teljes a munkaruházata? Nem hiányzik semmi a munkaruházatából? Ne várja meg, 

amíg már késő lesz. Munkaruházata legyen mindig az előírásoknak megfelelő, minőségi 

és  hiánytalan  –  ne  kockáztassa  testi  épségét,  egészségét,  életét.  Ellenőrizze 

munkaruházatát és pótolja a munkaruházati felszereléséből a hiányzó dolgokat.

Elérhetőségeink:
www.protectwear.hu
E-mail: info@protectwear.hu
Tel. (H-P 8-15): 48/474-051, 30/848-7511 
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