RUKAVICE

Zásahové rukavice TIGERline - NOMEX
Zásahové hasičské rukavice podle EN 659: 2004, EN 420, EN
388. Rukavice poskytují vysokou tepelnou ochranu, ochranu
proti řezu a propíchnutí a dobré úchopové vlastnosti.
Materiál:
NOMEX® Tough
- dlaňová část KEVLAR®/SILICONE
- funkční membrána PORELLE®
- podšívka KEVLAR®
- manžeta NOMEX®/KEVLAR®
Nová koncepce rukavic:
- zkrácená délka rukavic neukončena pružnou manžetou
- kompatibilita s obleky typu FIREMAN
- snadné navlékání i za mokra
- nepřekrývání vnitřní manžety rukávu a manžety rukavic
- zvýšený komfort používání
- zvýšená prodyšnost.
Charakteristika:
- zesílená exponovaná místa
- stahovací pásek pro zajištění
- reflexní pásky Scotchlite®
- karabinka
- výborné úchopové vlastnosti

Zásahové rukavice JUBA BG 311
Zásahové hasičské rukavice vyrobené z impregnované hovězí
kůže, která je zesílena na palci a dlaňové části. Vnitřní vložka
je z pleteniny KEVLAR®, membrána GORE-TEX®
zajišt´uje odolnost proti vodě a zároveň prodyšnost rukavic.
Elastická manžeta je také vyrobena z materiálu KEVLAR®.
Materiál:
- Vrchní vrstva: Impregnovaná hovězí kůže odolná proti vodě,
oděru, prořezu, trhu a propíchnutí.
- Membrána GORE-TEX® zajišt´uje ochranu a komfort,
odolnost proti průniku vody, chemikáliím a prodyšnost.
- Vložka z pleteniny KEVLAR® se sníženou hořlavostí je
odolná proti chemikáliím, především zvyšuje ochranu proti
řezu a zajišťuje tepelnou izolaci při kontaktním teplu.
EN 420: 94. Ochranné rukavice – Všeobecné požadavky

EN 388: 94. Ochranné rukavice proti mechanickým rizikům
EN 407. 94. Ochranné rukavice proti tepelným rizikům
EN 659. 96. Ochranné rukavice pro hasiče
Údržba: nedoporučuje se praní ani chemické čištění, čistit
vlhkým hadříkem!
Barvy: modrá, černá

Zásahové rukavice PROFILINE PLUS
Zásahové hasičské rukavice podle EN 659: 2004, EN 420, EN
388. Rukavice poskytují vysokou tepelnou ochranu, ochranu
proti řezu a propíchnutí a dobré úchopové vlastnosti.
Materiál:
Dlaň:
- Vrchní materiál - 100% KEVLAR®, 520 g/m2
- Mezipodšívka - 50% KEVLAR® / 50% NOMEX®, netkaná
textilie 50 g/m2
- membrána - funkční PU membrána
- podšívka - 100% KEVLAR®, 200 g/m2
Hřbet:
- Vrchní materiál - NOMEX® Tough, 220 g/m2
- Mezipodšívka - 50% KEVLAR® / 50% NOMEX®, netkaná
textilie 100 g/m2
- membrána - funkční PU membrána
- podšívka - 100% KEVLAR®, 200 g/m2
Manžeta: NOMEX® Comfort
Rukavice jsou zesíleny na exponovaných místechimpregnovanou
kůží, reflexní pásek 3M, karabinky pro uchycení.

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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