Strefa 998 - Sprzęt Strażacki
Wietszyce 41
67-221 Białołęka
tel: 723 895 900

Ubranie specjalne FIRE MAX 3 granatowy
NOMEX
link do produktu:
http://strefa998.pl/ubrania-specjalne-typu-nomex/850-ubranie-specjalnie-ﬁre-max-3.html
Cena:

3 350,00 zł brutto

Stan: Nowy

Informacje:

Nowe ubranie bojowe FIRE MAX 3, które stworzono w celu zapewnienia
maksymalnej ochrony dla strażaków, z jednoczesnym zagwarantowaniem
doskonałego komfortu noszenia.

Pełny opis produktu

Ubranie specjalne FIRE MAX 3 granatowy NOMEX
Świadectwo dopuszczenia CNBOP
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Informacja o produkcie
Nowe ubranie bojowe FIRE MAX 3, które stworzono w celu zapewnienia maksymalnej ochrony dla strażaków, z jednoczesnym zagwarantowaniem doskonałego
komfortu noszenia.

Konstrukcja
Konstrukcja kurtki FIRE MAX 3
- Szwy ramion i kurtki z blokerem wilgoci wykonanym z materiału aramidowego powlekanego zmniejszającym palność poliuretanem (PU)
- Wysoce wytrzymały, trwały zamek błyskawiczny z klapka osłonową
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-

Ergonomicznie ukształtowane wzmocnienia na łokciach wykonane z tkaniny paraaramidowej powlekanej poliuretanem (PU)
Kołnierz zabezpieczający przed płomieniami, współpracujący w tylnej części z hełmem, z zapięciem na rzep z przodu
Dodatkowe zabezpieczenie przed promieniowaniem cieplnym na ramionach
Indywidualna regulacja rzepem na zakończeniu rękawów
Rękawy z mankietami z dzianiny i otworem na kciuk, wykonanymi z NOME-u
Dwie kieszenie napiersiowe na radiostacje
Dwie kieszenie boczne z klapkami, z uchwytem na rękawice bojowych

Konstrukcja spodni FIRE MAX 3
- 5 cm regulowane i odpinane szelki
- Regulowana, elastyczna taśma dla indywidualnego dopasowania rozmiaru pasa
- Dwie kieszenie boczne z klapkami, z uchwytem na rękawice bojowe
- Pasek rzepu nad lewą kieszenią na identyﬁkator (15 x 2,5 cm)
- Dwie wpuszczane kieszenie biodrowe zamykane na zamek błyskawiczny
- Krawędzie spodni z blokerem wilgoci wykonanym z materiału aramidowego powlekanego zmniejszającym palność poliuretanem (PU). Bloker zatrzymuje wodę
zanim jeszcze przedostanie się do wewnętrznej warstwy spodni
- Dwa ergonomicznie ukształtowane wzmocnienia kolan, wszyte w ubranie
- Dodatkowe wzmocnienia na kolanach, po bokach i na zakończeniach nogawek, wykonane z tkaniny paraaramidowej powlekanej poliuretanem (PU)
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Świadectwa, normy
Świadectwo dopuszczenia CNBOP
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