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Hełmy strażackie, ratownicze i MDP
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Hełm strażacki CALISIA VULCAN MO
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Hełm strażacki CALISIA VULCAN TO
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Hełm strażacki CALISIA VULCAN ST
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Hełm strażacki TYTAN typ Hot
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z wizjerem metalizowanym i okularami w cenie: kołnierz krótki z tkaniny
niepalnej, wnętrze komfort uchwyt zestawu łączności, uniwersalny uchwyt
do montażu nahełmowej maski oddechowej oraz latarki
Posiada Świadectwo Dopuszczenia nr 1344/2012 wydane przez CNBOP
w Józefowie - ważne do 2017-09-24.

z wizjerem przezroczystym i okularami, w cenie: kołnierz krótki z tkaniny
niepalnej, wnętrze komfort, uchwyt zestawu łączności, uniwersalny uchwyt
do montażu nahełmowej maski oddechowej oraz latarki.
Posiada Świadectwo Dopuszczenia nr 1344/2012 wydane przez CNBOP
w Józefowie - ważne do 2017-09-24

z pojedyńczą przezroczystą osłoną twarzy - przezroczystym wizjerem bez
okularów, w cenie kołnierz krótki z tkaniny niepalnej (waga 1490 g).
Świadectwo dopuszczenia nr 1344/2012 wydane przez CNBOP w Józefowie.

z wizjerem przezroczystym, w cenie: kołnierz krótki z tkaniny niepalnej
Masa 700 g.
okulary ochronne
ochronniki słuchu
uchwyt latarek umożliwiający montaż latarek PELI®, Streamlight®
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Hełm strażacki TYTAN typ Hot z goglami
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Hełm MDP "Płomyk"
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Hełm Gallet F1SF 2008 (biały lub czerwony)
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Hełm strażacki TYTAN typ Hot z goglami, w cenie: kołnierz
krótki z tkaniny niepalnej. Masa 700 g.

Skorupy hełmu z poliamidu PA 6.6 wzmacnianego włóknem szklanym, czasza
amortyzacyjna wykonana ze sztywnej pianki poliuretanowej.
Wyposażenie standardowe:
xx osłona twarzy,
xx wnętrze wykonane z miękkiego i trwałego materiału – skóra naturalna
xx wkładka amortyzująca uderzenie
xx system regulacji obwodu głowy o szerokim zakresie
xx system regulacji wysokości noszenia, system wentylacji
xx 3-punktowy pasek podbródkowy z łatwą do zapięcia klamerką
xx osłona karku z tkaniny niepalnej
xx odblaskowe elementy
xx uchwyt służący do montażu nahełmowej maski oddechowej i latarki.
Wyposażenie dodatkowe: okulary ochronne, ochronniki słuchu, uchwyt latarek
umożliwiający montaż latarek PELI®, Streamlight®
Hełm TYTAN typ HOT 101.03 jest produkowany zgodnie z wymaganiami norm:
xx EN 12492:2012 Kaski dla alpinistów
xx EN 397:2005 Przemysłowe hełmy ochronne
xx EN 443:1997 Hełmy strażackie (odporność na płomień)
xx EN 443:2008 Hełmy stosowane podczas walki z ogniem w budynkach i innych
obiektach, potwierdzone certyfikatem oceny typu WE nr WE/S/1938/2012

Przeznaczony jest dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych.
Skorupa hełmu wykonana w technologii wtryskowej

front złoty, osłona karku aluminizowana według Normy EN 443/2008

Osłona twarzy zgodnie z EN 14458, przezroczysta lub metalizowana. Osłona
oczu chowana do wewnątrz czaszy hełmu. Przyłącze paska podbródkowego
dopasowane do kształtu głowy użytkownika (4 pozycje). Pasek podbródkowy
z trzypunktowym zaczepem z automatyczną sprzączką oraz regulowanymi
paskami dla optymalizacji stabilności. Siatka nagłowna dla optymalizacji komfortu. Wyściółka piankowa absorbująca uderzenia z powłoką aramidową do
ochrony termicznej i mechanicznej.
Rozmiar: 53 do 63 cm z więźbą ratchet cradle, 53 do 63 ze standardową więźbą. Waga: 1450 g (+/-50)
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Hełm Gallet F1SF 2008 metalizowany,
front złoty, osłona karku aluminizowana w pokrowcu
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xx Osłona twarzy dopuszczona zgodnie z EN 14458.
xx Osłona oczu chowana do wewnątrz czaszy hełmu przy akcjach ratowniczych
lub innych zdarzeniach.

xx Przyłącze paska podbródkowego, dopasowane do kształtu głowy (4 pozycje).
xx Pasek podbródkowy z trzypunktowym zaczepem z automatyczną.sprzączką
oraz regulowanymi paskami dla optymalizacji stabilności

xx Siatka nagłowna dla optymalizacji komfortu.
xx Wyściółka piankowa absorbująca uderzenia z powłoką aramidową do ochrony
termicznej i mechanicznej.

xx Komfortowa wkładka piankowa.
xx Płyta frontowa (przystosowana do indywidualnych życzeń).

Hełm F1SF EN 443 2008 fotolum, osłona karku aluminizowana
Hełm F1 SF posiada zintegrowane uchwyty na lampy po obu stronach.
xx Adapter do maski „KITFIX” można regulować w kilku miejscach dla większej
stabilności i ergonomiczności podczas noszenia maski
xx Rozmiar: 53 do 63 cm z więźbą ratchet cradle, 53 do 63 ze standardową
więźbą
xx Waga: 1450 g (+/-50)
xx kolorystyka: biały, żółty, czerwony, czarny, niebieski, fluoroscencyjny, pomarańczowy, szary.
Dopuszczenia i normy:
xx EN 443/97 Options E2 and /or E3.
xx Flame engulfment test.

Hełm strażacki HPS 7000 biały lub czerwony płyta czołowa

czarna matowa

Dwie skorupy hełmu do obwodu głowy od 50 do 66 cm.
Wizjer można unieruchomić na stałe podczas używania.
Skorupa zewnętrzna z materiału kompozytowego, skorupa wewnętrzna poliuretanowa.
Tworzywo sztuczne wzmacniane włóknem szklanym i aramidowym chroni głowę
strażaka przed ekstremalnie wysokimi temperaturaami.
Wizjery z polimeru termoplastycznego chronią oczy i twarz przed wysokimi temperaturami, szkodliwymi cząstkami i płynnymi chemikaliami.
4-punktowa uprząż w miękkim obiciu pozwala dopasować hełm do kształtu głowy. Nomex, materiał z którego wykonano wyściółkę.
Lekka latarka diodowa, zintegrowana ze skorupą hełmu, jest wyposażona w
skuteczną ochronę przed oślepianiem i inteligentny system zarządzania zasilaniem.
W skład wyposażenia wewnętrznego mogą wchodzić różne zestawy mikrofonowo-słuchawkowe.
Waga około 1380 g
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Hełmy ozdobne
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Hełm strażacki paradny (ozdobny) "Florian" wersja
S- srebrna
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Hełm strażacki paradny (ozdobny) "Florian" wersja
C- czarna
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- Przeznaczony dla pocztów sztandarowych, kompanii honorowych,
- bardzo lekki,
- wygodne wnętrze wykonane ze skóry, umożliwiające komfortowe noszenie
hełmu nawet przez kilka godzin,
- posiada elementy zdobiące, które nadają mu charakter reprezentacyjny,
- skorupa hełmu wykonana w technologii wtryskowej, powłoka skorupy hełmu
jest metalizowana.
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Wyposażenie dodatkowe do hełmów
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Dopłata do hełmu z otokiem funkcyjnym - otok
funkcyjny
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Dopłata do kołnierza ze skóry naturalnej
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Dopłata do kołnierza z tkaniny niepalnej, długiego,
zapinanego pod brodą
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Dopłata do kołnierza z tkaniny metalizowanej
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Dopłata za wnętrze komfort + (komfortowy zespół
poduszek i wyściółki NOMEX)
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(dotyczy zakupu wraz z hełmem)
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Farba fotoluminescencyjna na skorupie do hełmu
Calisia Vulcan

04

03

006

Farba fotoluminescencyjna na skorupie do hełmu
Tytan
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Części zamienne do hełmów strażackich
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Wizjer metalizowany
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Wizjer przezroczysty
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Wizjer ZS-03; ZS-03/09; AK-06 - bezbarwny wizjer
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Okulary
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xx osłona twarzy - wizjer - sferyczna o grubości 2,5 mm
xx metalizowany pokryty złotym filtrem chroniącym przed promieniowaniem
podczerwonym (stopień przepuszczalności światła 4-3)

xx odporny na działanie wysokiej temperatury, płomienia, chemikaliów oraz na
zarysowania

xx spełnia wymagania norm EN 171:2002, EN 14458:200
xx Wizjer dostępny tylko dla hełmu Calisia AK/10M.

Zapewnia ochronę oczu i twarzy użytkownika w czasie bliskiego podejścia do
źródła ognia oraz przed ciałami stałymi i cieczami w czasie wykonywania zadań ratowniczych.

Zapewnia ochronę oczu i twarzy użytkownika w czasie bliskiego podejścia do
źródła ognia oraz przed ciałami stałymi i cieczami.
Charakterystyka wyrobu:
xx osłona twarzy - wizjer - wykonana z płyty poliwęglanu
xx przezroczysty lub przydymiony
xx odporny na działanie wysokiej temperatury, płomienia, chemikaliów oraz na
zarysowania
xx spełnia wymagania norm: EN 166:1998, EN 172: 2000.

DYSTRYBUTOR

K ATA L OG SPRZĘTU POŻARNICZEGO

04 HEŁMY I AKCESORIA
Części zamienne do hełmu Tytan
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Ochronniki słuchu
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Wizjer przezroczysty
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Gogle
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Kołnierz krótki z tkaniny niepalnej
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Elementy odblaskowe
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- ochronniki słuchu – UNIVER-OSY - ochrona słuchu - zamontowane ochronniki słuchu gwarantują wygłuszenie: H=28
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Uchwyty do hełmów
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Zestaw uchwytów do latarki
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Zestaw uchwytów do latarki przy zamówieniu na
hełmy
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Zestaw dolnych uchwytów do latarek wraz z gniazdami
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Uniwersalny uchwyt na hełm PELI 770 przy zakupie latarki
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Uchwyt na hełm GALLET
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Uniwersalny uchwyt na hełm PELI 770 - zakup
samego uchwytu
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