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No

1 Sepatu Safety a Jenis sepatu boot tinggi 9" model pull-on untuk laki laki

- Bahan kulit anti air, menutupi tumit hingga betis

- Menggunakan jenis sol yang lembut hingga memudahkan

dan memberikan kenyamanan untuk berjalan

- Warna kulit sepatu coklat

- Ujung sepatu dilengkapi baja anti karat

- Setara merek Chetah

b Untuk jenis sepatu perempuan tinggi sepatu 5" model semi

- Bahan kulit anti air, menutupi tumit hingga betis

- Menggunakan jenis sol yang lembut hingga memudahkan

dan memberikan kenyamanan untuk berjalan

- Warna kulit sepatu coklat

- Ujung sepatu dilengkapi baja anti karat

- Setara merek Chetah

2 Pakaian Kerja - Bahan Drill 100% berkualitas baik

- Berat kain 322,115 gr/m

- Keunggulan Bahan: 

* Tahan gosokan kering/basah

* Bahan tidak mudah luntur

* Tahan terhadap pencucian dan sinar UV

* Tahan terhadap PH asam/basa

* Warna kain tidak mudah berubah setelah pencucian

-  :  Pakaian / Baju 

*

* Nama pekerja di dada sebelah kanan (bordir)

* Tulisan "PERTAMANAN" di dada sebelah kiri  (bordir)

* Logo Lingkungan Hidup  di punggungbagian belakang (bordir)

*

* Kantong di bagian dada kiri dan kanan

* Model kancing baju tertututp

* Scotlight warna putih di bagian dada, punggung dan siku 

* Lambang Pemkot Balikpapan (bordir) di lengan sebelah kiri

* Lis orange dibagian dalam lengan dan bagian luar badan

* Gasper kancing  sebelah kiri dan kanan bagian bawah baju

* Kancing Bagian lengan bawah 

* Tulisan DKPP di Lengan atas sebelah kiri ( bordir )

No

-  :   Celana Panjang

*

* Warna Celana Hijau Tosca

Jenis Barang Spesifikasi Teknis Barang

Jenis Barang Spesifikasi Teknis Barang

Kegiatan

Pekerjaan

Tahun Anggaran

SPESIFIKASI TEKNIS

Warna Baju sesuai pilihan yaitu Hijau Tosca kombinasi Orange 

Tulisan "DKPP BALIKPAPAN" (bordir) di punggung

Kantong di bagian depan kiri dan kanan, bagian belakang 

sebelah kanan



*

*

* Kantong tertutup dibagian lutut sebelah kiri dan kanan

3 Baju Kaos - Kerah berwarna Hijau

- Bahan Catton warna Hijau dan Orange

- Warna Orange dibagian dada 

- Berat catton 285,71 gram/m

- Keunggulan Bahan: 

* Bahan tidak luntur

* Tahan terhadap pencucian dan sinar UV

* Tidak mudah mengalami perubahan tekstur kain karena

lama pemakaian

- Kantong di sebelah kiri dengan lambang "MANUNTUNG "

(Sablon)

- Logo Lingkungan Hidup  di punggung bagian belakang (sablon)

- Tulisan "PERTAMANAN" di dada sebelah kiri (sablon)

- Nama pekerja di dada sebelah kanan (sablon)

- Tulisan "DKPP BALIKPAPAN" di punggung (sablon)

- Lis orange dibagian dalam lengan dan bagian luar badan

- Scotlight warna putih di bagian dada dan siku 

- Karet di bagian bawah lengan

4 - Bahan kain catton warna putih bintik kuning

- Model polkadot karet pada permukaan bahan

5 Sarung Tangan Kulit - Bahan Kulit dan tahan bahan kimia

- Warna merah

- Panjang 12 inch

6 Jas Hujan - Bahan parasut PVC

- Model baju dan celana

- Warna hijau /kuning

- Berat kain ± 1 Kg

- Terdapat Scothlight di bagian dada, punggung dan lengan

- Baju dan celana jas hujan memiliki lapisan dalam

- Include Topi

- Setara merek Axio

7 Masker kain - Dengan bahan busa dilapis kain

- Warna hitam

- Model full face, bagian belakang dengan retetan

8 Kacamata Las - Model standar, dengan bahan mika bening/transparan

9 Topi Kerja Kain - Bentuk bulat, model topi rimba/army

- Bahan kain warna hijau

- Lebar lingkaran samping 7 CM

10 Helm Safety - Bahan Fiber tahan benturan

- Warna kuning/biru

- Bentuk bulat seperti topi

Sarung Tangan Kerja

Scotlight warna putih disisi sebelah luar dari pinggang sampai 

mata kaki

Untuk tim Perintisan bahan celana dilapisi decker / pelindung 

dibagian lutut sampai mata kaki


