PŘILBY
Přilba hasičská GALLET F1 SA čirý štít
Popis: F1 SA je zkrácená verze přilby F1 S s vyšším zakončením
zadní hrany. Tento typ je stále oblíbenější zejména u jednotek
dobrovolných hasičů. Přilba je formována ze speciálního plastu s
vysokou tepelnou a mechanickou odolností. Konstrukce přilby je
přizpůsobena pro použití obličejových masek s upínacími sponami
„kandahár". Mezi skořepinou přilby a tlumící vrstvou je prostor,
který zajišťuje proudění vzduchu a odvětrávání přilby. Anatomicky
tvarovaný obličejový štít je čirý. Hrana spodního okraje přilby je
zakončena oblým lemem černé barvy. Podbradník je jednostranně
odnímatelný s velkým rozsahem nastavení. Je dodáván s posuvným
krytem brady. K přilbě lze dodat zátylník s pokovenou vnější
stranou nebo tzv. „holandský límec" umožňující zahalení celého
krku a části obličeje. Přilba je standardně dodávána v žlutozelené,
fotoluminiscenční barvě, která jasně záři ve tmě.
Dále jsou k výběru barvy bílá, červená, černá, žlutá, oranžová .
Některá barevná provedení mohou být omezena minimálním
počtem k objednání.
Přilba je dodávána se systémem vnitřního nastavení pro velikosti
hlavy 53–60 cm.
Hmotnost vč. zátylníku 1 350 g.
Nejnižší teplota –30 °C.
Schválení dle ČSN EN 443.

Přilba hasičská KALISZ ZS-03 čirý štít
Popis: Zásahová full přilba pro hasiče. Skořepina polyester sklolaminát, zasouvací obličejový štít, zátylník, úchyty pro
protiplynovou masku, možnost instalace VOX pro radiostanici a
držáku pro svítilnu. Hmotnost 1600 g, plynulá regulace velikostí
podle obvodu hlavy 54 - 62 cm. Certifikace podle EN 443.
Barva:
zelená
bílá
červená

Přilba hasičská Schuberth F210 čirý štít
Popis: Přilba F 210 je vyrobena z mimořádně odolného materiálu
Duroplast (fenoltextil) u něhož je neměnnost vlastností zaručena při
vlivu okolní teploty –30° C až do +500° C. Typ F 210 má
vylepšenou povrchovou úpravu s vyšší odolností proti ošlehu
plamene („flashover). Hasičská přilba F 210 je oblíbena pro řadu
předností:velmi nízká hmotnost (1. 2 kg), konstrukce nezakrývající
uši (lepší komunikace, reakce na okolní teplotu), podbradník z
jemné kůže s kovovou pojistkou proti tlakové vlně, zapínání
nastavitelného podbradníku pevnou kovovou sponou, čelní štít lze
plně sklopit i při použití obličejové masky (dvojitá ochrana
obličeje), propracovaný systém vnitřní cirkulace vzduchu,
nastavitelný obvod a výška hlavy, vnitřní část s hlavovou síťkou,
zelenožlutá velmi jasně zářící luminiscenční barva ve tmě a reflexní
pásky, mimořádně vysoká tepelná a mechanická odolnost, několik
možností připevnění svítilny.

Přilba hasičská GALLET F1 SF
Nový typ
Popis: F1 E je nejnovější provedení přilby Gallet pro velikosti 58–
64 cm. Přilba je formována ze speciálního plastu s vysokou
tepelnou a mechanickou odolností. Přilba má vylepšený systém
upnutí masky, tzv. „kitfix". Upínací bod lze posunovat v rozsahu 1
cm a tak regulovat tlak masky na obličej. Kromě bodů „kitfix"
nejsou na vnější straně přilby další výčnělky a přilba má tak
elegantnější tvar. Mezi skořepinou přilby a tlumící vrstvou je
prostor který zajišťuje proudění vzduchu a odvětrávání přilby.
Anatomicky tvarovaný obličejový štít je potažen jednostranně
průhlednou vrstvou pozlacení, která účinně zvyšuje tepelnou
bariéru. Blíže k obličeji jsou v přilbě integrovány zasouvací
ochranné brýle z čirého nebo pozlaceného plastu. Podbradník je
jednostranně odnímatelný s velkým rozsahem nastavení. Je
dodáván s posuvným krytem brady. K přilbě lze dodat širší zátylník
s pokovenou vnější stranou nebo tzv. „holandský límec" z Nomexu,
umožňující zahalení celého krku a části obličeje. Přilba nabízí
velkou barevnou škálu, standardně je dodávána v žlutozelené,
fotoluminiscenční barvě, která jasně záři ve tmě.
Dále jsou k výběru barvy bílá, červená, černá, modrá, žlutá,
oranžová a pokovení niklem.
Nastavitelná velikost 58–64 cm.
Hmotnost vč. zátylníku 1 700 g.
Nejnižší teplota – 30 °C.
Schválení dle ČSN EN 443.

Přilba hasičská PAB Fire 03 čirý štít
Popis:Zásahová přilba pro hasiče, její další využití je možné
především v průmyslu.
- vyrobeno z kopolymeru se samozhášecí přísadou
- odolnost proti vysoké teplotě - 250°C po dobu 15min, 140°C
po dobu 30min
- vyhovující normě EN 443/1997
- váha 1.400 g (včetně štítu a zátylníku)
- polykarbonový štít vyhovující EN 166
- odnímatelný kožený zátylník
- nastavitelná velikost obvodu hlavy - 52-62cm
- komfortní odvětrávání hlavy
- reflexní pásky
- podbradník - NOMEX
- bílá barva
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