
    
   
   
   
   
 

 

Uusi Leijonan Hitsaus- ja kuumatyövaatemallisto suojaa 
tulelta, sulametalliroiskeilta ja kipinöiltä 

- Uusi laadukas ja kevyt materiaali uusin yksityiskohdin 
 
Leijona on uudistanut kuumuudelta, tulelta ja kipinöiltä suojaavan hitsaus- ja kuumatyövaatemalliston. 
Erityisesti hitsaustöihin suunnitelluissa vaatteissa on panostettu työntekoa helpottaviin teknisiin 
yksityiskohtiin ja mukavuuteen muun muassa uusin leikkauksin ja materiaalein, näkyvyydestä ja 
turvallisuudesta tinkimättä.   
 

Uusi mallisto on osa Leijonan mittavaa tuotekehitysinvestointia, jolla haetaan voimakasta 
kasvua myös kansainvälisillä työvaatemarkkinoilla. Loppuvuodesta 2015 lanseerattu täysin 
uusi erittäin näkyvä työ- ja suojavaatemallisto saa seuraa. 
 
– Uuden hitsaus- ja kuumatyövaatemalliston asut täyttävät luonnollisesti  
EN ISO 11611, EN ISO 11612 ja IEC 61482 -standardien vaatimukset.  
Nyt uudesta ja kevyestä antistaattisesta materiaalista valmistetut asut täyttävät myös 
antistaattiset ominaisuudet EN 1149-5 standardin, Leijona Group Oy:n suunnittelija Jonna 
Reinikainen kertoo.  
 

Fluoresoiva keltainen ja palosuojatut rasteriheijasteet parantavat näkyvyyttä 
 
Hitsaus- ja kuumatyöhön soveltuva työvaatemallisto on likaantumisen takia ollut 
perinteisesti väritykseltään tumma. Uudessa mallistossa on huomioitu myös 
työntekijöiden näkyminen ja erottautuminen yleensä normaalia pimeämmästä 
työympäristöstä. 
 
– Vaatteiden hihoihin ja selkään on lisätty huomionäkyvyyden takaamiseksi fluoresoivaa 
keltaista. Materiaalin sijoittelu on suunniteltu niin, ettei se heijasta hitsauksessa syntyvää 
UV-säteilyä työntekijän kasvoille, Reinikainen selventää. 
 
Myös rasteriheijastimella on saatu kuumatyövaatemallistoon toiminnallista 
käyttömukavuutta. Rasteriheijastimet on sijoitettu mallistossa sekä puseron että 
umpisuojan selkäosaan, joissa ne parantavat työntekijän huomionäkyvyyttä kaikissa 
työskentelyolosuhteissa. 
 
– Joustava rasteriheijastin ei kangista työvaatetta, jolloin työnteko on helppoa ja vaatteen 
käyttömukavuus säilyy, Reinikainen lisää. 
 



 
  

  

Tekniset yksityiskohdat lisäävät työvaatteiden käyttömukavuutta 
 

Leijonan Hitsaus- ja kuumatyövaatemallistossa on yksityiskohtia, jotka lisäävät 
työvaatteiden käyttömukavuutta. Housuissa on esimerkiksi säädettävät polvisuojataskut 
erikokoisille polvisuojille ja lahkeensuissa pidennysvaraa. Puserossa on tarratampeilla 
säädettävä, selkää suojaava takaa pidennetty helma. Liikkumatilaa antavat laskokset 
helpottavat työn tekoa, uutta istuvuutta parantavaa mitoitusta unohtamatta. 
 
– Lisäksi puseron rintataskussa on riippuva korttitasku, jonka saa tarvittaessa taskun 
sisään suojaan kipinöiltä. Henkilökortin voi laittaa taskuun sekä vaaka- että 
pystyasennossa, Reinikainen selittää. 
  
Työvaatteiden CE-symbolit näkyvät hihoissa vaatteiden ulkopuolella, jolloin vaatteiden 
täyttämät standardit on mahdollista tarkistaa työmaalla silmämääräisesti ilman, että 
työntekijöiden tarvitsee riisua vaatteita. 
 
 

Tuotetiedot 
 
LEIJONA HITSARIN PUSERO 120428 
Vanha tuotenumero: 301415-730 
Tuotetiedot: Puseron edessä vetoketju ja päällä suojalista tarroilla, kaksi rintataskua, taskuissa tarralla suljettavat 
kannet, oikeassa rintataskussa kynävälikkö ja lokerikko esim. puhelimelle, vasemman rintataskun päällä riippuva 
henkilökorttitasku jonka saa laitettua taskun sisään, kortin saa laitettua joko pysty- tai vaaka-asentoon, riippuva 
vetoketjullinen povitasku, alataskut joissa tarrakiinnitys, alataskunpusseista muodostuu sisäpuolelle lisätaskut, 
tarratampeilla säädettävä helma, piilopainonapit hihansuissa, takana selässä joustava rasteriheijastin.  
Materiaali: t.sininen 99 % puuvilla 1 % antistaattinen kuitu, paino 350g/m², fl.keltainen: 54 % modakryyli,  
44 % puuvilla, 1 % antistaattinen kuitu, paino 320g/m². Värit: 556 t.sininen/fl.keltainen (79). Koot: Miesten C46–64 
Standardit: Suojavaatetus hitsaus- ja vast. töissä EN ISO 11611 luokka 1 & 2 A1, A2, Kuumuudelta ja tulelta suojaava 
vaatetus EN ISO 11612 A1, A2, B1,C1, E1, Valokaari EN 61482-1-2 luokka 1 [4kA], Antistaattiset ominaisuudet  
EN 1149-5. 
 
LEIJONA HITSARIN HOUSUT 120430 
Vanha tuotenumero: 303415-0730 
Tuotetiedot: Housun edessä vetoketju ja nappi, takana farkkuleikkaus, sivutaskut, takataskut joissa kannet tikattu 
sivuista kiinni, vasaralenkit molemmin puolin, mittatasku, ulkopuolella muotoillut polvitaskut säädöllä, vyölenkit, 
lahkeensuissa pidennysvaraa. Materiaali: t.sininen 99 % puuvilla 1 % antistaattinen kuitu, paino 350g/m², 
fl.keltainen: 54 % modakryyli 44 % puuvilla, 1 % antistaattinen kuitu, paino 320g/m². Värit: 556 t.sininen/fl.keltainen 
(79). Koot: Miesten C46–64. Standardit: Suojavaatetus hitsaus- ja vast. töissä EN ISO 11611 luokka 1 & 2 A1, A2, 
Kuumuudelta ja tulelta suojaava vaatetus EN ISO 11612 A1, A2, B1,C1, E1, Valokaari EN 61482-1-2 luokka 1 [4kA] 
Antistaattiset ominaisuudet EN 1149-5. 
 
 



 
  

  

 
LEIJONA HITSARIN UMPISUOJA 120265 
Vanha tuotenumero: 305415-730 
Tuotetiedot: Edessä metallipiilonapitus, kaksi rintataskua, rintataskuissa tarralla suljettavat kannet, oikeassa 
rintataskussa kynävälikkö ja lokerikko esim. puhelimelle vasemman rintataskun päällä riippuva henkilökorttitasku 
jonka saa laitettua taskun sisään, henkilökortin saa taskuun pysty- tai vaaka-asentoon, riippuva vetoketjullinen 
povitasku, sivutaskut, joista pääsy sisäpuolelle, kaksi takataskua, takataskun kansissa trenssit sivuissa, ulkopuolella 
muotoillut polvitaskut säädöllä, mittatasku, kauluksessa tarrakiinnitys, haalarin selässä laskokset, takana vyötäröllä 
säädettävä kuminauha, piilopainonapit hihansuissa, lahkeissa pidennysvaraa, takana selässä joustava 
rasteriheijastin. Materiaali: t.sininen 99 % puuvilla 1 % antistaattinen kuitu, paino 350g/m², fl.keltainen  
54 % modacryyli, 44 % puuvilla, 1 % antistaattinen kuitu, paino 320g/m². Värit: 556 t.sininen/fl.keltainen (79).  
Koot: Miesten C46–64. Standardit: Suojavaatetus hitsaus- ja vast. töissä EN ISO 11611 luokka 1 & 2 A1, A2, 
Kuumuudelta ja tulelta suojaava vaatetus EN ISO 11612 A1, A2, B1,C1, E1, Valokaari EN 61482-1-2 luokka 1 [4kA]. 
Antistaattiset ominaisuudet EN 1149-5. 
 
Myynti: ks. www.leijonagroup.com 
 
Lisätiedot 
Myyntijohtaja Seppo Aksila puh. 020 150 5296, seppo.aksila@leijonagoup.com, www.leijonagroup.com 
Kuvia median käyttöön: www.akvamariini.fi/leijonamedia 
 
Kuvat ja tuotetestit  
Viestintätoimisto Akvamariini Porter Novelli, p. (09) 241 0072, tiedotteet@akvamariini.fi 
 
 

 

       Leijona Group Oy 
Leijona-työvaatteistaan tunnetun Leijona Group Oy:n päätuotteita ovat raskaan teollisuuden 
kovaa kulutusta kestävät työvaatteet. Yritys tarjoaa kattavan työ- ja suojavaatevalikoiman 
raskaalle teollisuudelle, kiinteistö-, rakennus-, HoReCa-, terveys-, kuljetus- ja siivousaloille. 
Leijona Group Oy:llä on toimipisteet Savonlinnassa ja Helsingissä, ja liikevaihdoltaan  
15 miljoonan euron yritys työllistää 60 työ- ja suojavaatealan ammattilaista.  
Yrityksen toiminta täyttää laatua ja ympäristöä koskevat ISO 9001:2008 ja ISO 14001:2004 - 
johtamisjärjestelmästandardien vaatimukset. Yritys kuuluu Asiakastiedon Rating Alfan AA+- 
luokkaan, johon Suomessa kuuluu 11 % työvaatetoimialan 44 yrityksestä. Leijona Group Oy  
on osa Euroopan johtavaa työvaatevalmistajaa Fristads Kansas Groupia (ent. Kwintet Group),  
jonka liikevaihto on noin 500 miljoonaa euroa ja henkilöstömäärä 2 000. Yritys siirtyi keväällä 
2015 yksityisomistukseen. 

mailto:seppo.aksila@leijonagoup.com
http://www.leijonagroup.com/
http://www.akvamariini.fi/leijonamedia
mailto:tiedotteet@akvamariini.fi

