ZÁSAHOVÉ A PRACOVNÍ OBLEKY

FIREMAN III – komplet (bez nápisu HASIČI)
Certifikát ČSN EN 469:2006 - vnější vrstva NOMEX® Tough,
195 g/m2 - membrána PU - 120 g/m2 - tepelná bariéra
Nomex®/VS FR, 250 g/m2 - reflexní pásky 3M, 75 mm oceněný hodnocením TUPO a GŘ HZS MV ČR - tvarovaný
střih ACTION pro snadný pohyb - zesílená kolena - za
příplatek - volitelný nápis HASIČI + název SDH - tepelně
fixován na tkanině = vysoká životnost

Fireman TIGER - komplet (bez nápisu HASIČI)
Materiálové složení:
Vnější vrstva: NOMEX® Tough DIAMOND- 200 g/m2,
úprava SOFIGUARD
Vlhkostní bariéra: GORE-TEX® Fireblocker N - 140 g/m2
Tepelná bariéra: NOMEX® Comfort / Aramid Grid - 200
g/m2, úprava SOFIDRY
- redukce hmotnosti a objemu
- minimální absorpce vlhkosti
- výborná prodyšnost
- vysoká pohyblivost
- zvýšení výkonnosti, redukce tepelného stresu

Tiger Plus - komplet (bez nápisu HASIČI) –
novinka
Materiálové složení:
Vnější vrstva: NOMEX® DIAMOND Ultra - 210 g/m2,
úprava SOFIGUARD
Vlhkostní bariéra: GORE-TEX® Fireblocker N - 140 g/m2
Tepelná bariéra: NOMEX® Comfort / Aramid Grid - 200
g/m2, úprava SOFIDRY
- redukce hmotnosti a objemu
- minimální absorpce vlhkosti
- výborná prodyšnost
- vysoká pohyblivost
- zvýšení výkonnosti, redukce tepelného stresu

Fireman V Diamond - komplet (bez nápisu
HASIČI) – STANDARD
Nomex® Tough Diamond, Gore-Tex®, Paralinex® II
Nejpopulárnější zásahový oblek z produkce firmy,
vyznačující se mimořádnými ochrannými vlastnostmi.
Střih „ACTION“: redukuje stres, zvyšuje komfort a
pohyblivost a poskytuje vyjímečnou ochranu proti plamenu.
- spodní rukáv minimalizuje zvedání kabátu
- loket poskytuje přirozený ohyb rukávu
- koleno dovoluje přirozený pohyb
- klín v rozkroku redukující tah
- vazba Rip-Stop - dvojnásobná pevnost v trhu
Vnější tkanina (1)
- první vrstva ochrany, musí poskytovat odolnost vůči
plameni, roztrhnutí, řezu a propichnutí
Vlhkostní bariéra (2)
- odolná vrstva proti vodě, větru a chemikáliím, prodyšná
Tepelná bariéra (3)
- vnitřní izolační vrstva proti vodivému, radiačnímu a
konvekčnímu teplu

Fireman V Diamond - komplet (bez nápisu
HASIČI) – AIRLOCK

Nomex® Tough Diamond, Gore-Tex® -Airlock, Nomex®
lining
Nejpopulárnější zásahový oblek z produkce firmy,
vyznačující se mimořádnými ochrannými vlastnostmi.
Střih „ACTION“: redukuje stres, zvyšuje komfort a
pohyblivost a poskytuje vyjímečnou ochranu proti plamenu.
- spodní rukáv minimalizuje zvedání kabátu
- loket poskytuje přirozený ohyb rukávu
- koleno dovoluje přirozený pohyb
- klín v rozkroku redukující tah
- vazba Rip-Stop - dvojnásobná pevnost v trhu
Vnější tkanina (1)
- první vrstva ochrany, musí poskytovat odolnost vůči
plameni, roztrhnutí, řezu a propichnutí
Vlhkostní bariéra (2)
- odolná vrstva proti vodě, větru a chemikáliím, prodyšná
Tepelná bariéra (3)
- vnitřní izolační vrstva proti vodivému, radiačnímu a
konvekčnímu teplu

Fireman V Diamond - komplet (bez nápisu
HASIČI) - PROLINE
Nomex® Tough Diamond, Proline, Paralinex® II
Nejpopulárnější zásahový oblek z produkce firmy,
vyznačující se mimořádnými ochrannými vlastnostmi.
Střih „ACTION“: redukuje stres, zvyšuje komfort a
pohyblivost a poskytuje vyjímečnou ochranu proti plamenu.
- spodní rukáv minimalizuje zvedání kabátu
- loket poskytuje přirozený ohyb rukávu
- koleno dovoluje přirozený pohyb
- klín v rozkroku redukující tah
- vazba Rip-Stop - dvojnásobná pevnost v trhu
Vnější tkanina (1)
- první vrstva ochrany, musí poskytovat odolnost vůči
plameni, roztrhnutí, řezu a propichnutí
Vlhkostní bariéra (2)
- odolná vrstva proti vodě, větru a chemikáliím, prodyšná
Tepelná bariéra (3)
- vnitřní izolační vrstva proti vodivému, radiačnímu a
konvekčnímu teplu

Bushfire - komplet (bez nápisu HASIČI)
Materiál: NOMEX Comfort RS, 220 g/m2

Ochranný oděv pro hasiče při zdolávání požárů na volném
prostranství certifikovaný dle EN ISO 15614:2007. EN 531 .
Provedení: Dvoudílný oděv nebo kombinéza.
- permanentně nehořlavý materiál
- trvale antistatický podle EN 1149-5
- vysoká pevnost v trhu
- dobrý komfort nošení
- snadná údržba, dlouhá životnost
- reflexní pásky 3M SCOTCHLITE nebo REFLEXITE

PS II - PES/BA (komplet, bez nápisu)
- materiál PES/ba (65/35%), hmotnost 260g/m
- je určen pro pohyb na stanici a mimozásahovou činnost
- bez zvýrazňujících prvků
- vysoký komfort, konfekční vzhled

PS II - BAVLNA (komplet, bez nápisu)
- materiál 100% bavlna, hmotnost 260g/m, atlasová vazba
- je určen pro pohyb na stanici a mimozásahovou činnost

- zvýrazňující prvky
- dlouhá životnost, stálobarevnost

PS II - NOMEX Comfort RS
(komplet, bez nápisu)
- materiál NOMEX® Comfort RS, hmotnost 220 g/m
- je určen pro pohyb na stanici, venkovní zásahy, lesní požáry,
technickou asistenci
- certifikovaný dle EN 531, EN 1149-3
- vhodný pro přímý styk s pokožkou
- permanentně nehořlavý a antistatický
- vysoký komfort při dlouhodobém používán
- dobrý odvod vlhkosti, prodyšnost
- reflexní pásky
- dlouhá životnost
- díky Rip - Stop vazbě dvojnásobná pevnost v trhu

UPOZORNĚNÍ:
Při objednávce obleků, rukavic a obuvi je potřeba zdělit přesné míry postavy (Výška postavy, Obvod
hrudníku, Obvod pasu, Velikost ruky, Velikost nohy).

Kontakt

Sídlo
POŽÁRNÍ OCHRANA - BEZPEČNOST PRÁCE
Kotyza Jiří, Václavkova 1116/IIA
293 01 Mladá Boleslav
e-mail: po-bozp@po-bozp.com
tel. 326 375 041
fax. 326 737 094
mobil: 606 712 219 (Kotyza Jiří ml.)

Prodejna
POŽÁRNÍ OCHRANA - BEZPEČNOST PRÁCE
Kotyza Jiří, Ptácká 155
293 01 Mladá Boleslav
e-mail: po-bozp@po-bozp.com
tel. 326 727 609
fax. 326 737 094
mobil: 606 712 219 (Kotyza Jiří ml.)
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