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Buty strażackie

05

01

000

Buty specjalne strażackie wsuwane Brandbull
model 005 PL (skóra tłoczona)
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Buty strażackie BRANDBULL 005 z nowym rozwiązaniem IBISAFE®–wkładką
podeszwową z kevlaru®. Zastosowana wkładka nie zawiera metalu zapewnia
lekkość, giętkość i elastyczność obuwia. Buty BRANDBULL wsuwane, zapewniają
ochronę, wygodę i komfort noszenia. Wykonane zostały z materiałów wysokiej
jakości. Spełniają wymagania normy EN 15090

Buty specjalne strażackie z podwójnym systemem
zapięć Brandbull model 006 PL skóra tłoczona
(zamek i sznurowadła)
Najnowsze buty strażackie BRANDBULL model 006 PL zapewniają wysoki poziom bezpieczeństwa i komfort noszenia. Spełniają wymagania nowej normy EN
15090:2012 dla obuwia strażackiego typu 2.

Buty specjalne strażackie Brandbull Premium model 005 i 006
xx buty wsuwane
xx zapewniają ochronę charakterystyczną dla 3 stopnia odporności termicznej H/3
xx wykonane z czarnej skóry hydrofobowej impregnowanej, o grubości od 2,0 do 2,2

xx NITRIL® - podeszwa wykonana ze specjalnego kauczuku, dzięki

xx posiadają stalowe wzmocnienie noska buta odporne na uderzenie i przebicie
xx taśmy odblaskowe 3M w kolorze żółtym
xx dodatkowa plastikowa ochrona kostek, wyściółka w okolicach kostek
xx miękki kołnierz w górnej części buta
xx buty są dostępne w rozmiarach 37-48 (numeracja francuska)

xx

mm, żaroodpornej, a także wodoodpornej przez okres 180 min.

Rozwiązania zastosowane przy konstrukcji butów

xx

TE-POR® - membrana oddychająca i wodoodporna ułatwiająca odprowadzanie
potu na zewnątrz buta, poprawiająca parametry higieniczne, zabezpieczająca
przed przemakaniem,

czemu jest ergonomiczna, antystatyczna chroniąca przed mrozem
i wysokimi temperaturami, kwaso i olejoodporna, antypoślizgowa,
łatwa w utrzymaniu czystości
IBISAFE® -, wkładka podeszwowa z kevlar®-u zastępująca dotychczasową wkładkę stalową, lżejsza od stali, doskonale izolująca termicznie posiada wysoką giętkość i elastyczność

Wymagania

xx norma EN 15090:2012 dla obuwia strażackiego typu 2
xx Certyfikat zgodności CE nr 24212322/OE wydany przez jednostkę
nr 0498 tj. RICOTEST

xx Świadectwo dopuszczenia nr 1333/2012 wydane przez jednostkę
nr 1438 CNBOP w Józefowie.

Buty specjalne strażackie Brandbull Premium
model 005 (skóra gładka)
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Buty specjalne strażackie Brandbull Premium model
006 (skóra gładka)
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Buty specjalne strażackie Brandbull Premium model
BB 006 PL-N (skóra tłoczona)
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Buty specjalne strażackie Brandbull Premium model
BB 006 PL-N (skóra gładka)
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Buty specjalne Caser czarne, czerwono-czarne
Buty specjalne CASER na zawody i dla MDP:
xx wykonane z naturalnej skóry z impregnatem podwyższającym ich wodoszczelność oraz odporność na zarysowania i zginanie,
xx kołnierz buta posiada powłokę teflonową, z wzmocnieniem pianką 10 mm,
xx wewnętrzna podszewka buta - wyściółka wykonana
jest z trzech warstw, w tym materiału Cambrelle podnoszącego właściwości higieniczne,

xx wkładka podeszwowa jest wyjmowana i wymienna,
xx nosek buta posiada wzmocnienie z tworzywa termoplastycznego,

xx w tylnej części buta znajduje się wkładka - zapiętek,
wykonana z tworzywa termoplastycznego chroniąca
piętę,
xx podeszwa wykonana jest z tworzywa gumowego, odpornego na oleje, antystatyczna, z profilem antypoślizgowym.

Buty specjalne Caster czarne
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Buty specjalne Caster czerwono-czarne
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Buty strażackie specjalne 5526-0 S3 MB - z membraną (rozm. 36-50)
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xx obuwie specjalne, wyposażone w podwójny system zapinania typu C,
xx sznurowane z systemem wiązań i zamków błyskawicznych,
xx podeszwy z olejoodpornej i żaroodpornej gumy,
xx podeszwy antypoślizgowe, odporne na działanie rozpuszczalników, olejów i
kwasów,

xx obuwie posiada stalowe podnoski zabezpieczające palce przed urazami oraz
stalową wkładkę zabezpieczającą stopę przed przebiciem,

xx obuwie nie posiada oznakowania taśmami ostrzegawczymi,
xx metalowe elementy składowe są nierdzewne (oczka, zamki, haki, nity itp.).

Buty strażackie specjalne 5526-0 S3 (rozm. 36-50)
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Buty strażackie Fire guard boot model 9081/GA-C
rozmiar od 36 do 49
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Wewnętrzna podszewka wykonana z tkaniny wielowarstwowej Gore-Tex, licowana - wodoodporna skóra bydlęca oraz podeszwa wykonana z gumy nitrylowej, z
poduszką powietrzną w dolnej części. Podeszwa zewnętrzna to podwójna podeszwa gumowa wykonana z antystatycznej gumy nitrylowej, odporna na olej i benzynę, antypoślizgowa, nieścierająca się, odporna na wysoką i niską temperaturę.
Tłumi także drgania. Osłona przednia z aluminium, dzięki czemu buty odporne na
uderzenia do 200 J. Zapięcia - kombinacja zamkowo-sznurowadłowa Jolly.
Odzież posiada świadectwo dopuszczenia CNBOP.
Odporność temperaturowa podeszwy 400 °C. Masa ok. 2,4 kg.
Wysokość (w zależności od rozmiaru) ok. 30 cm. Dostępne rozmiary 36-49.

Buty specjalne z podwójnym systemem zapinania wz 801
Cholewka: wierzch obuwia: skóra bydlęca żaroodporna, wodoodporna czarna z
wstawkami w kolorze żółtym i odblaskowym, wyposażona w zamek błyskawiczny z systemem sznurowania oraz metalowy podnosek. Podszewka: materiał
włókienniczy podklejony paro-przepuszczalną membraną na nośniku z dzianiny
syntetycznej. Podeszwy: mieszanka gumowa, antystatyczna z wielowarstwową
wkładką z tkaniny poliestrowej zabezpieczającej stopę przed przebiciem, odporne
na oleje, benzynę, kwasy oraz kontakt z gorącym podłożem.
Właściwości ochronne i użytkowe obuwia:
xx wodoodporne i żaroodporne
xx spełnia wymaganie izolacji od ciepła – 3 poziom odporności termicznej
xx spełnia wymagania izolacji od zimna
xx chroni palce przed uderzeniem z energią 200J, podczas ściskania z siłą 15kN
xx chroni stopy przed przekłuciem z siłą 1100N
xx spełnia wymaganie absorpcji energii w części pięty
xx posiada właściwości antyelektrostatyczne
Certyfikat Oceny Typu WE nr IPS-1439-1/2012 (zgodnie z normą: PN-EN
15090:2008). Świadectwo Dopuszczenia CNBOP nr 1189/2012 z dn. 8.02.2012

Buty Komfort Plus bez membrany
xx niższa cholewka
xx opcjonalnie wewnętrzna membrana klimatyczna dla 100% zabezpieczenia
przed wilgocią i odpowiedniej cyrkulacji powietrza

xx żaroodporne szycia
xx skórzana wypustka do wciągania
xx podwójny system zapięcia buta
xx podeszwa antypoślizgowa chroniąca także przed porażeniem prądem do 1 kV
xx metalowa wkładka zabezpieczająca przed przekłuciem
xx stalowy podnosek chroniący palce przed zgnieceniem
xx Świadectwo dopuszczenia CNBOP, Certyfikat CE, zgodne z PN-EN 15090:2012

Buty Komfort Plus z membraną YUMA

xx niższa cholewka
xx najwyższej jakości skóra
xx wewnętrzna membrana klimatyczna dla 100% zabezpieczenia przed wilgocią i
odpowiedniej cyrkulacji powietrza

xx żaroodporne szycia
xx skórzana wypustka do wciągania
xx podwójny system zapięcia buta
xx podeszwa antypoślizgowa chroniąca także przed porażeniem prądem do 1 kV
xx metalowa wkładka zabezpieczająca przed przekłuciem
xx stalowy podnosek chroniący palce przed zgnieceniem

Świadectwo dopuszczenia CNBOP. Certyfikat CE. Zgodne z PN-EN 15090:2012
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Buty Proline Plus z membraną YUMA
xx wykonane z najwyższej jakości skóry,
xx opcjonalnie wewnętrzna membrana klimatyczna na całej długości buta dla
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100% zabezpieczenia przed wilgocią i odpowiedniej cyrkulacji powietrza

xx specjalny elastyczny przegub - amortyzator ścięgna Achillesa
xx podwójny system zapięcia buta, dodatkowa ochrona sznurowadeł
xx otwory wentylacyjne dla regulacji wilgotności
xx żaroodporne szycia, skórzana wypustka do wciągania
xx podeszwa antypoślizgowa chroniąca także przed porażeniem prądem do 1 kV
xx metalowa wkładka zabezpieczająca przed przekłuciem
xx stalowy podnosek chroniący palce przed zgnieceniem
xx dodatkowa ochrona okolicy kostki przez urazem

Świadectwo dopuszczenia CNBOP. Certyfikat CE. Zgodne z PN-EN 15090:2012

Buty specjalne strażackie PRIMUS 21 art. 33323
xx 21 cm czarna wodoodporna i ognioodporna cholewa (wytrzymałość buta w

temperaturze 250° przez 40 min) bez szwów bocznych, wykonana ze skór
licowych wysokiej jakości,
xx niski ciężar buta 1,13 kg,
xx czerwone, podwójnie stębnowane, gładkie i żaroodporne szycia,
xx wewnętrzna wyściółka – aktywna w oddychaniu membrana klimatyczna
SYMPATEX,
xx wzmocnione usztywnienia wokół kostki,
xx gumowa podeszwa poliuretanowa, antyelektrostatyczna z profilem antypoślizgowym, odporna na oleje, benzynę i kwasy, posiadająca tzw. bieżnik
samoczyszczący,
xx srebrne taśmy odblaskowe umieszczone z tyłu, z boku i
w zamku błyskawicznym buta,
xx podwójny system zapięcia buta: rozdzielczy zamek
błyskawiczny,
xx szerokość podeszwy 10 (na życzenie również 12)
umożliwiająca dobrą przyczepność do podłoża,
xx metalowe, antykorozyjne podnoski firmy ESJOT,
xx metalowa wkładka podpodeszwy chroniąca przed prze- xx zwiększona możliwość ruchu w obrębie pięty, ochrona
kłuciami od podłoża, odporna na korozję
ścięgna Achillesa przed uciskiem,
Rozmiary 36-48 (rozmiary specjalne: 48-50) wg francuxx wewnętrzna anatomicznie formowana wkładka perfoskiej numeracji.
rowana do odprowadzania potu, górną część wkładki
Zgodnie z normą EN 345 – 2, certyfikat CE nr BP 60002428
stanowi materiał Cambrelle, dolną część - folia alumi0001 wydany przez Jednostkę certyfikującą TÜV Rheinniowa, która dodatkowo chroni stopę przed wysokimi
land Product Safety GmbH oraz certyfikat CNBOP.
temperaturami przenikającymi od podeszwy,

Buty specjalne strażackie wz. 428
xx wierzchy trzewików wykonane są ze skór bydlęcych żaroodpornych i wodood-

pornych o bardzo dużej odporności na wysoką temperaturę a także na kontakt
z wodą,
xx zastosowanie tkaniny typu SYMPATEX lub TEPOR z membraną półprzepuszczalną pozwala odprowadzać wilgoć na zewnątrz obuwia,
xx nitro kauczukowe spody odporne na wysokie temperatury, oleje smary, rozpuszczalniki,
xx metalowe podnoski oraz metalowe wkładki podeszew,
xx spody butów o właściwościach przeciwpoślizgowych i antyelektrostatycznych,
xx charakteryzują się zdolnością odprowadzania ładunków elektrostatyczności
statycznej,
xx na cholewkach naszyte są paski taśmy fluorescencyjnej
xx podwójny system zapinania trzewików (sznurowadła i zamek błyskawiczny),
xx certyfikat zgodności CNBOP z normą PN-EN 345-2
xx podnoski metalowe wytrzymałe na uderzenia z energią do 200 J
xx w spodach obuwia wzmocnienie metalowe odporne na przebicia z siłą do
1100 N.
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Buty specjalne strażackie wz. 528
Certyfikat oceny typu WE nr IPS-1439-12/2007 (zgodnie z PN-EN 15090:2008)
Świadectwo Dopuszczenia CNBOP nr 0030/2007 z dnia 22.11.2007r
xx wierzchy: skóra bydlęca żaro- i wodoodporna (skóra nie pali się i nie żarzy),
xx podszewki: tkanina typu SYMPATEX lub TEPOR z membraną paroprzepuszczalną i wodoodporną,
xx F2A – obuwie dla strażaków, typu 2 z podnoskami stalowymi odpornymi na
uderzenie z energią 200J i z ochroną przed przekłuciem z siłą 1100N, posiadające właściwości antyelektrostatyczne,
xx HI3 – trzeci poziom odporności termicznej,
xx podwójny system zapinania (sznurowadła + zamek błyskawiczny),
xx spody: gumowe żaroodporne, olejoodporne, odporne na słabe kwasy i zasady,
xx system montażu: klejony.

Buty specjalne wsuwane wz 766
Wierzchy: naturalna skóra bydlęca żaro- i wodoodporna.
Podszewka: skóra naturalna podszewkowa.
Podnoski: stalowe, wytrzymałe na uderzenia z energią do 200J.
Wkładki: metalowe, odporne na przebicia.
Spody: gumowe z antyprzebiciową wkładką z tkaniny poliestrowej, olejoodporne,
odporne na kwasy i zasady.
System montażu: klejony.
Numeracja: 24-32, pełne numery i półnumery.

Buty specjalne strażackie trzewiki opinacze wz 011
Buty do munduru galowego z przeznaczeniem dla pocztu sztandarowego lub
kompani honorowej.
Buty sznurowane z opinaczem na dwie klamry.
Wierzch butów wykonany ze skóry bydlęcej, podeszwy - z wysokiej jakości gumy,
odporne na ścieranie, olej, benzynę i inne rozpuszczalniki organiczne, antypoślizgowe.
System montażu: przeszywano - klejono - dublowany,
numeracja: metryczna 25 - 31 całe numery i półnumery.

Buty kadry dowódczo-sztabowej wz 486/SP
Wierzchy: bukat bydlęcy wodoodporny
Podszewka: skóra podszewkowa bydlęca
Spody: gumowe, olejoodporne typu „WIBRAM”
System montażu: przeszywano-klejono-dublowany, gwoździowany
Numeracja: 23-32 (pełne numery i półnumery)

Buty kadry dowódczo-sztabowej wz 486/SP/J
Wierzch – skóra bydlęca w kolorze czarnym, język i kołnierz - skóra świńska.
Podszewka – włóknina Cambrella, zapiętek - włóknina zapiętkowa.
Wyściółka – włóknina ocieplająca z aluminium, plastykowa kratka.
Podpodeszwa – materiał podpodeszwowy na bazie celulozy.
Podeszwa – guma + PU.
System montażu – bezpośredni wtrysk.
rozmiary: 24,24,5 ,25 ,26, 26,5 27, 27,5, 28 ,28,5, 29, 30 ,30,5, 31 .
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Buty półsaperki strażackie wz 521
Wierzchy: skóra bydlęca wodoodporna
Podszewka: tkanina obuwnicza podszewkowa
Spody: gumowe, olejoodporne typu “WIBRAM”
System montażu: przeszywano-klejono-dublowany, gwoździowany
Numeracja: 23-32
pełne numery i półnumery

Buty półbuty służbowe wz 618
Wierzchy: skóra naturalna bydlęca
Podszewka: skóra naturalna podszewkowa
Spody: kauczuk termoplastyczny TR
System montażu: klejony

Buty półbuty wyjściowo-galowe wz 809
Wierzchy: skóra naturalna bydlęca
Podszewka: skóra naturalna podszewkowa
Spody: PCV
System montażu: klejony
Numeracja: 24-32 pełne numery i półnumery

Buty botki męskie wz 873
Wierzchy: skóra naturalna bydlęca, wodoodporna
Podszewka: tkanina ocieplająca
Spody: termokauczuk
System montażu: klejony

Buty półbuty koszarowe wz 836
Wierzchy: skóra naturalna bydlęca, wodoodporna
Podszewka: trójwarstwowa dzianina poliamidowa
Spody: termokauczuk (TR)
System montażu: klejony
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Buty strażackie gumowe z wkładami ocieplanymi
STRAŻAK (żółto-czarne) art. 01
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Obuwie to zapobiega przesiąkaniu wody i wilgoci do wnętrza. Dodatkowo obuwie
to zmniejsza ryzyko porażenia prądem elektrycznym.
Wyposażone jest w wymienne wkłady termoizolacyjne wykonane z filcu odpornego na zapalenia powierzchni ART. 012. Obuwie to chroni przed:
xx porażeniem prądem elektrycznym o napięciu do 1 kV (obuwie spełniające wymagania dla klasy 0), płomieniami i promieniowaniem cieplnym HI3
xx kontaktem z gorącym podłożem, poślizgiem SRC, olejami, wodą i wilgocią
xx uderzeniem z energią do 200 J i zgnieceniem z siłą do 15 kN (palce stóp)
xx przekłuciem z siłą do 1100 N (stopy)
Zgodne z: PN–EN 15090:2012 F2I, HI3, CI, SRC; PN–EN 50321:2002 Klasa 0
Posiada certyfikat oceny typu WE nr IPS-1439-6/2011 wydanie 2 z 20.02.2013
roku wydany przez Instytut Przemysłu Skórzanego - Ośrodek Certyfikacji.

Buty taktyczne GROM art. 070 Zefir Lux
Buty wykonane są w całości z wysokiej jakości naturalnej skóry licowej, co zapewnia doskonałą oddychalność.
Buty nie posiadają membrany, dzięki czemu noga będzie się mniej pocić przy dodatnich temperaturach zewnętrznych. Wodoodporne. Bieżnikowana podeszwa
jest olejoodporna, antypoślizgowa klasy SRC oraz spełnia normy:
- SRA: odporność na poślizg na podłożu ceramicznym pokrytym roztworem laurylosiarczanu sodu (silny detergent)
- SRB: odporność na poślizg na podłożu ze stali pokrytym glicerolem.
Buty wyposażono w żelową wkładkę ASO oraz obszar amortyzujący piętę.
Kolor: czarny. Sznurowanie: 2x 8 zaczepów.

Buty trzewiki KDS wz. 633
wierzchy: naturalna skóra bydlęca wodoodporna
podszewka: skóra podszewkowa bydlęca
spody: kauczuk termoplastyczny typu Casablanca
system montażu: klejony

Buty półsaperki nieocieplane wz. 689
Buty polecane do pocztów sztandarowych. Półsaerki wykonane ze skóry, zapinane na dwie klamry w kolorze czarnym.
Wierzchy: skóra bydlęca wodoodporna
Spody: gumowe, olejoodporne typu „WIBRAM”. System montażu: przeszywano-klejono-dublowany. Numeracja: 25 - 31

Buty półsaperki ocieplane wz. 663
- wierzchy - naturalna skóra bydlęca, gładka, czarna
- wyściółka - wyjmowana, z włókniny wyściółkowej o wysokiej higroskopijności
- spody - gumowe, olejoodporne typu SALUT, odporne na pękanie, przecięcia,
ścieranie, odporne na poślizg - SRA
- system montażu – przeszywano – dublowano- klejony
- numeracja - 25-31 pełne numery
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Buty półbuty służbowe PSP wz. 715
Obuwie zatwierdzone przez kg psp.
Wykonanie:
xx wierzchy z bukatów wodoodpornych
xx podszewka ze skór naturalnych
xx lekkie i elastyczne spody z pcv
Rozmiary: numeracja metryczna 24 – 30, pełne numery i półnumery

Buty półbuty koszarowe PSP wz. 982
Półbuty skórzane typu miejskiego / koszarowego bez podnoska ochronnego.
xx Wierzchy wykonane z naturalnych skór bydlęcych w kolorze czarnym.
xx Podszewka z dwoiny podszewkowej bydlęcej.
xx Spody termoplastyczny kauczuk.
xx System montakż: klejony.
xx Shock Absorber - absorpcja energii w pięcie.
xx Rozmiary 36 - 48

Buty półbuty wyjściowe PSP wz 705
xx wierzchy: naturalna skóra bydlęca;
xx podszewka: skóra podszewkowa świńska;
xx spody: kauczuk termoplastyczny typu MIKE;
xx system montażu: klejony
xx numeracja: 37-48;

Buty botki ocieplane art. 560 (do wyczerpania zapasów)
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- Wierzchy z bukatów wodoodpornych
- Podszewka z dzianiny laminowanej
- Lekkie i elastyczne spody z PCV typu ”WALES”
- Numeracja: metryczna 24 - 31 pełne numery i półnumery

Buty trzewiki strażackie taktyczne GROM art. 742
Wierzchy: naturalna skóra bydlęca wodoodporna / impregnowana tkanina
spody: dwuwarstwowy poliuretan
system montażu: wtrysk bezpośredni
numeracja: francuska 36 – 48
Podeszwa:
xx wykonana z dwuwarstwowego poliuretanu
xx odporna na oleje, smary i inne rozpuszczalniki organiczne
xx odporna na pękanie i ścieranie
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Buty taktyczne GROM art. 007 Zefir
Buty wykonane są w większości z naturalnej skóry licowej, jedynie obszar kostki
wykonano z cordury. Dodatkowo buty wyposażono w żelową wkładkę ASO oraz
obszar amortyzujący piętę. Buty są całkowicie wodoodporne a zarazem oddychające, co gwarantuje paroprzepuszczalna membrana Free-Tex o właściwościach
zbliżonych do goretexu. Głęboko bieżnikowana podeszwa jest olejoodporna i posiada właściwości antypoślizgowe klasy SRC spełniając równocześnie normy:
– SRA: odporność na poślizg na podłożu ceramicznym pokrytym roztworem laurylosiarczanu sodu (silny detergent),
– SRB: odporność na poślizg na podłożu ze stali pokrytym glicerolem.

Buty gumowe (wodery) art. WRPO2 "Premium"
Wodery wodoochronne o podwyższonej odporności na uszkodzenia mechaniczne, z wgrzanymi na stałe wysokiej jakości kaloszami i wzmocnieniami na kolanach. Model produkowany z wodoochronnej, wytrzymałej tkaniny Plavitex Heavy
Duty. Zapewniają skuteczną ochronę nóg przed wodą. Technika obustronnego
zgrzewania zwiększa wytrzymałość szwów.
Rodzaj materiału: Plavitex Heavy Duty
Gramatura materiału: 680 gram/m², grubość materiału: 0,68 mm
Produkt odporny na zginanie przy dużych ujemnych temperaturach.

Buty gumowe (wodery) art. WRCO2 (rozm. 40-47)
Wodery ochronne z wgrzanymi na stałe wysokiej jakości kaloszami o podeszwach
odpornych na poślizg na podłożu stalowym pokrytym glicerolem i podłożu ceramicznym pokrytym roztworem laurylosiarczanu sodu (typ ochrony OB FO E SRC).
Model produkowany z wodoochronnej, wytrzymałej tkaniny Plavitex Heavy Duty.
Zapewniają skuteczną ochronę nóg przed wodą. Technika obustronnego zgrzewania zwiększa wytrzymałość szwów.
Produkt spełnia wymagania normy EN ISO 20347:2012.
Typ ochrony OB FO E SRC.
Produkt odporny na zginanie przy dużych ujemnych temperaturach.

Buty gumowe (wodery) art. WRM02 FLUO „MAX S5”
(rozm. 39-48)
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Wodery ”MAX S5” WRM02 FLUO wykonane są z tkaniny Plavitex Heavy Duty
Fluo (PCV/Poliester) o gramaturze 700 gram/m2, zwiększonej widoczności poprzez zastosowanie specjalnej tkaniny Fluo. Dodatkowe wzmocnienie na kolanach chroni produkt przed przetarciem i jego ewentualnym uszkodzeniem. Nowe
mocowania taśmy nośnej z klamrą. Ergonomiczne obuwie (typ S5), wyposażone
we wkładkę antyprzebiciową oraz podnosek.
xx grubość materiału: 0,70 mm
xx dostępne kolory: pomarańczowy fluorescencyjny
xx - produkt odporny na zginanie przy dużych ujemnych temperaturach

Buty gumowe (wodery) art. 819
Wierzch i spód: guma. Metoda produkcji: wulkanizacja w formach, konfekcjonowanie ręczne.
Wysokość butów: 85 cm, waga 1 pary: ok. 2,8 kg, kolor: czarny.
Antypoślizgowa podeszwa, ścieralność podeszew ubytek obj. max 250 mm3,
odporna na zginanie min 30 tys. zgięć, wytrzymałość wierzchów na rozciąganie
min180 N, zginanie min 125 tys zgięć, wykorzystanie specjalnej technologii łączenia szwów Dual Connect.
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Wodery na szelki kombinezon art. SBPO1
"Premium" (rozm. 40-47)
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Spodniobuty wodoochronne o podwyższonej odporności na uszkodzenia mechaniczne, z wgrzanymi na stałe wysokiej jakości kaloszami. Posiadają wzmocnienia
na kolanach, szelki z elastycznej, szerokiej gumy i regulację w pasie.
Model produkowany z wodoochronnej, wytrzymałej tkaniny Plavitex Heavy Duty.
Zapewniają skuteczną ochronę przed wodą.
Technika obustronnego zgrzewania zwiększa wytrzymałość szwów.

Wodery na szelki kombinezon art. SBCO1
(rozm. 40-47)
Spodniobuty ochronne z wgrzanymi na stałe wysokiej jakości kaloszami o podeszwach odpornych na poślizg na podłożu stalowym pokrytym glicerolem i podłożu
ceramicznym pokrytym roztworem laurylosiarczanu sodu (typ ochrony OB FO E
SRC).
Posiadają regulowane szelki z elastycznej, szerokiej gumy. Model produkowany z
wodoochronnej, wytrzymałej tkaniny Plavitex Heavy Duty.
Zapewniają skuteczną ochronę przed wodą.
Technika obustronnego zgrzewania zwiększa wytrzymałość szwów.
Produkt spełnia wymagania normy EN ISO 20347:2012.

Wodery na szelki kombinezon art. SBM01 FLUO
“MAX S5” (rozm. 39-48)
Spodniobuty wodoochronne o podwyższonej odporności na uszkodzenia mechaniczne, z wgrzanymi na stałe, wysokiej jakości kaloszami z wkładką antyprzebiciową.
Posiadają wzmocnienia na kolanach, szelki z elastycznej, szerokiej gumy i regulację w pasie. Model produkowany z wodoochronnej, wytrzymałej tkaniny Plavitex
Heavy Duty Fluo.
Zapewniają skuteczną ochronę przed wodą.
Przeznaczone do użytku w warunkach ograniczonej widoczności.
Technika obustronnego zgrzewania zwiększa wytrzymałość szwów.

Wodery na szelki kombinezon art. 2009
Wyrób spełnia wymagania normy zharmonizowanej: PN EN 347
xx rozmiary: 40-47
xx wierzch i spód: guma
xx podszewka: materiały tekstylne
xx metoda produkcji: wulkanizacja w formach, konfekcjonowanie ręczne
xx waga 1 szt. : około 3,4 kg
xx kolor: Art. 2009 - czarny
xx podeszwa antypoślizgowa
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Buty specjalne strażackie art. 110-728
Wierzchy - naturalna skóra bydlęca, żaro i wodoodporna.
Podszewki – tkanina TE- POR z membraną paroprzepuszczalną i wodoodporną
(termoregulacja); izolująca od ciepła i zimna.
Podnoski stalowe odporne na uderzenie z energią 200 J oraz ściśnięcie z siłą 15 kN
Wyściółka - włóknina wyściółkowa przeszywana nicią antyelektrostatyczną.
Wkładka kevlarowa antyprzebiciowa – elastyczna, chroniącą stopę przed przebiciem z siłą 1100 N. Spody - gumowe, żaroodporne, olejoodporne.
Podwójny system zapinania - sznurowadła z włókna + zamek błyskawiczny.
System montażu – klejony. Dostępna numeracja od 40 do 46.
Świadectwo dopuszczenia nr 1953/2014

Buty specjalne strażackie art. 111-728
Wierzchy - naturalna skóra bydlęca, żaro i wodoodporna.
Podszewki – tkanina TE- POR z membraną paroprzepuszczalną i wodoodporną
(termoregulacja); izolująca od ciepła i zimna.
Podnoski stalowe odporne na uderzenie z en. 200 J oraz ściśnięcie z siłą 15 kN.
Wyściółka - włóknina wyściółkowa przeszywana nicią antyelektrostatyczną.
Wkładka kevlarowa antyprzebiciowa – elastyczna, chroniącą stopę przed przebiciem z siłą 1100 N. Spody - gumowe, żaroodporne, olejoodporne.
Podwójny system zapinania - sznurowadła z włókna + zamek błyskawiczny.
System montażu – klejony. Ochrona sznurowadeł. Dostępna numeracja 40 do 46.
Świadectwo dopuszczenia nr 1953/2014.

Buty trzewiki strażackie taktyczne GROM art.742 PLUS
xx wysoka cholewka zakończona miękkim kołnierzem
xx usztywniona warstwa skóry i nadlana część piętowa
xx system wiązania na haki
xx wysoko wszyty język
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Tkanina z membraną paro przepuszczalną TE-POR pozwala na: odprowadzanie
potu na zewnątrz, zabezpiecza przed przemakaniem i poprawia parametry higieniczne. Podeszwa z dwóch warstw poliuretanu nadaje dużą trwałość, odporność
na pękanie i ścieranie. Zgodne z normą PN-EN ISO 20347:2007
Wierzchy - tkaniny impregnowane oraz naturalne, gładkie skóry bydlęce, wodoodporne. Kołnierz z naturalnej skóry welurowej. Podszewki - tkanina typ TE-POR z
membraną przepuszczalną. Wyściółka - wyjmowana profilowana z włókniny wyściółkowej. System montażu - wtrysk PU/PU. Numeracja: 36-48

Buty trzewiki strażackie taktyczne GROM 1 art. 743
Lekkie obuwie taktyczne ze wzmocnioną konstrukcją uwzględniającą ochronę
stawu skokowego i z podeszwą terenową.
Cholewka: wierzch: bukat bydlęcy wodoodporny, nylon balistyczny impregnowany
Spody: gumowe typu „ZERMATT”.
System montażu: klejenie.
Waga pary: ok 1,6 kg.
Numeracja: 39-48.
Certyfikat AQAP 2110:2006.

Buty trzewiki strażackie taktyczne GROM 2 art. 744
Skóra naturalna zastosowana w tych butach jest całkowicie wodoodporna. W
środku dziana podszewka, która znacznie poprawia komfort ich noszenia.
W cholewkę wbudowany został suwak, który ma za zadanie pomagać w ich ubieraniu oraz zdejmowaniu. Podeszwa wykonana z elektrostatycznej gumy. Dodatkowo podeszwa jest całkowicie antypoślizgowa, odporna na działanie kwasów,
odporna na oleje. Wytrzymuje także kontakt z temperaturą do 300 stopni Celsjusza nawet do jednej minuty! Zastosowano klejony system montażu.
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Spodniobuty neoprenowe D.A.M. STEELPOWER
44/45 W/C - szary
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Wykonane z 5 mm dwuwarstwowego neoprenu, szwy podklejane i podwójnie
uszczelnione specjalną taśmą. Dodatkowe wzmocnienie na kolanach grubszym
neoprenem.
100% nieprzemakalne
Podeszwa profilowana.
Wykonane w 90% z neoprenu i 10 % z nylonu.
Rozmiar 44/45

Spodniobuty neoprenowe D.A.M. FIGHTER PRO
Wykonane z 4 mm neoprenu, szwy podklejane i uszczelnione specjalną taśmą.
Dodatkowe wzmocnienie na kolanach.
100% nieprzemakalne
Gumowa profilowana podeszwa, buty wyścielane neoprenem.
Regulowane wzmacniane neoprenowe szelki zapinane na rzep.
Kieszeń na piersiach zapinana na rzep.
Rozmiar 44/45. Długość wkładki 26,0 cm

Spodniobuty neoprenowe D.A.M. TOXIC
Trwałe spodniobuty wykonane z 4mm neoprenu Durasoft, który daje komfort
termiczny podczas brodzenia w chłodnych porach roku. Spodniobuty posiadają
wzmocnienia na kolanach oraz podwójne wzmacniane taśmą szwy. Wyposażone
w piersiową kieszeń. Specjalna antypoślizgowa podeszwa. Regulowane, neoprenowe szelki - zapięcie na długi rzep. Gumowe wzmocnienia kolan z logo D.A.M.
Podwójne klejone i wzmacniane taśmą szwy - 100%.
Wzmacniane dwuwarstwową, specjalnie uformowaną wkładką PVC kolana

Spodnie do pracy w wodzie (rozm. I, II, III) SDPW
Spodnie z tkanin gumowanych mogą być stosowane w kontakcie z: wodą, ściekami, roztworami soli,środkami ochrony roślin,ciekłymi i sypkimi nawozami sztucznymi i naturalnymi,ściekami zanieczyszczonymi olejami i smarami, roztworami
amoniaku, rozcieńczonymi kwasami organicznymi i nieorganicznymi, alkoholem,formaliną,detergentami.
Materiał: tkanina poliamidowa jednostronnie gumowana, szwy i złącza zabezpieczone taśmą uszczelniającą.
Kolor: zielony lub czarny.
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Wodery (rozm. I, II, III) WDPW
Buty wędkarskie – wodery przeznaczone do użytkowania na otwartej przestrzeni
w warunkach wymagających ochrony nóg przed działaniem wody i wilgoci np. dla
wędkarzy. Wyposażone są w elementy do przypinania cholew do paska. - zmiana
Materiał: tkanina poliamidowa jednostronnie gumowana, szwy i złącza zabezpieczone taśmą uszczelniającą.
Kolor: zielony lub czarny.
Rozmiary: 43-45

Buty strażackie gumowe FIREMAN z wkładką trudnopalną
Buty specjalne FIREMAN Wykonane z wysokiej jakości, przyjaznej dla środowiska mieszanki gumowej, przeznaczone dla jednostek straży pożarnej jako środek
zabezpieczający stopy przed: urazami mechanicznymi, przesiąkaniem do wnętrza wody, czynnikami termicznymi, działaniem chemikaliów (olejów, benzyn, kwasów i zasad).
xx 33 cm, ognioodporna cholewa z mieszanki gumowej o zawartości 55 % kauczuku naturalnego,
xx podeszwa z mieszanki gumowej o zawartości 55,7 % kauczuku NBR,
xx stalowy podnosek chroniący palce stopy przed uderzeniem,
xx wykonana ze stali nierdzewnej wkładka w podeszwie, zabezpieczająca śródstopie przed przekłuciem,
xx gumowe uchwyty przytwierdzone do górnej części cholewy, ułatwiające zakładanie,
xx antypoślizgowa, atystatyczna podeszwa, odporna na ciepło, oleje, benzyny,
kwasy oraz zasady
xx bawełniana wyściółka,
xx odcinek taśmy odblaskowej w kolorze srebrnym na zapiętku,
xx warstwa gumy o grubości 1,5 mm, naklejona na wysokości kości piszczelowej,
dodatkowo zabezpieczająca tę cześć nogi przed urazami mechanicznymi,
xx wyjmowane wkładki termoizolacyjne, trudnopalne
Obuwie strażackie, jako środek ochrony osobistej spełnia wymagania norm:
EN 15090:2012 - Obuwie dla strażaków
EN 50321:2002 - Obuwie elektroizolacyjne do prac przy instalacjach niskiego napięcia
Oceny zgodności CE nr 2369 .WIPO a. s. Partizanske, Słowacja
Przeznaczenie:
Obuwie przeznaczone jest. dla jednostek ochrony przeciwpożarowej, jako środek zabezpieczający stopy przed urazami mechanicznymi (uderzeniem z energią
200 J, zgnieceniem w okolicach palców stóp z siłą 15 kN; przekłuciem podeszwy
z siłą do 1100 N), czynnikami termicznymi (paziom izolacji cieplnej HI3), przesiąkaniem wody do wnętrza oraz działaniem prądu elektrycznego o napięciu przemiennym do 1kV (klasa elektryczna 0).
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Kombinezony
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Kombinezon ochronny przeciw szerszeniom
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Kombinezon zabezpiecza przed ukąszeniami os i szerszeni całe ciało. System
zamków oraz rzepów naszytych na łączenia zamków uniemożliwia przedostanie się owadów do środka kombinezonu.
Kombinezon posiada maskę rozpinaną na zamek, ale nie można jej oddzielić, a
jedynie zdjąć do tyłu głowy.
Dzięki kieszeniom użytkownik może zabrać ze sobą podstawowy sprzęt niezbędny do usuwania gniazd.
Ubranie wykonywane w kolorach jasnych.

Kominezon pszczelarski
Kombinezon pszczelarski z odpinanym kapeluszem z dwoma głębokimi kieszeniami. Gruba tkanina bawełniana gramatura min. 280g/m2.
Wymiary rozmiar L:
xx wzrost - 170 - 178 cm
xx obwód bluzy na wysokości klatki piersiowej - 130 cm
xx długość rękawa - 62 cm
rozmiar XL:
xx wzrost - 176 - 182 cm
xx obwód bluzy na wysokości klatki piersiowej - 140 cm
xx długość rękawa - 67 cm
rozmiar XXL:
xx wzrost - 180 - 186 cm
xx obwód bluzy na wysokości klatki piersiowej - 150 cm
xx długość rękawa - 67 cm

Kombinezon ochronny "HORNET" z napisem
STRAŻ i kapturem chroniący przed ukaszeniami
szerszeni, pszczół i os (rozmiar L; XL; XXL)
Specjalistyczny kombinezon chroniący przed użądleniem: szerszeni, pszczół i os.
Ochrona głowy, która przypinana jest do całości kombinezonu suwakiem, zakładana jest bezpośrednio na hełm strażacki.
Kombinezon wykonany jest z trzech warstw: dwie warstwy z tkaniny, jedna z
pianki,. Między warstwami tkaniny umieszczona została pianka 5 mm, która powoduje, że tkanina zewnętrzna nie dotyka bezpośrednio ciała osoby ubranej w
kombinezon. Stanowi to rodzaj zabezpieczenia, w przypadku gdyby żądło szerszenia przekuło tkaninę. Kombinezon chroni całe ciało z wyłączeniem dłoni i stóp.
Ochrona głowy jest przypinana do całości kombinezonu suwakiem. Dodatkowo
połączenie kaptura z kombinezonem jest uszczelnione przy pomocy kołnierza zapinanego na rzep. Rękawy i nogawki zakończone ściągaczem oraz paskiem ściągającym zapinanym na rzep. Podczas akcji, użytkownik powinien mieć założone
gogle lub mieć opuszczoną osłonę twarzy, aby ochronić oczy przed przedostaniem się do nich wypluwanego przez szerszenie jadu.
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Kombinezony i akcesoria przeciwchemiczne i żaroodporne
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Ubranie gazoszczelne przeciwchemiczne CPS
7900 L
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Skład: ubranie w kolorze niebieskim, wyposażone w buty ochronne Nitryl-P (rozmiar 44), rękawice witonowe (rozm. 10) rękawice bawełniane,
dodatkowe rękawice zewnętrzne Tricotril (rozmiar 11).
Przeznaczony do użycia w ekstremalnych warunkach: kombinezon gazoszczelny Dräger CPS 7900 zapewnia ochronę przed przemysłowymi
substancjami chemicznymi, czynnikami biologicznymi i innymi substancjami toksycznymi. Innowacyjny materiał kwalifikuje CPS 7900 do użycia
w strefach zagrożonych wybuchami i podczas pracy z substancjami kriogenicznymi.

Ubranie gazoszczelne przeciwchemiczne CPS 7900
XL
Skład: ubranie w kolorze niebieskim, wyposażone w buty ochronne Nitryl-P (rozmiar 46/47), rękawice witonowe (rozmiar 11) rękawice bawełniane,
dodatkowe rękawice zewnętrzne Tricotril (rozmiar 11).

Kombinezon jednorazowy PROCHEM IC
Kombinezon chemoodporny ProChem I C zapewnia ochronę przed nieorganicznymi substancjami chemicznymi oraz przed cząstkami stałymi o średnicy poniżej
1µm. Zabezpiecza również przed zagrożeniami biologicznymi.
Kombinezon spełnia wymagania dla odzieży Typ 3 (Odzież chroniąca przed działaniem strumienia cieczy pod ciśnieniem).
Kombinezon wykonany z lekkiego i bardzo wytrzymałego materiału Tychem® typ „C”. Butylowa osłona otworu twarzowego zapewnia ścisłe dopasowanie do
maski twarzowej. Elastyczne ściągacze przy rękawach i nogawkach oraz w talii.
Elastyczne pętelki na kciuki zapobiegające zsuwaniu się rękawów podczas prac
nad głową. Zamek błyskawiczny przykryty podwójną patką zamykaną dwustronną
taśmą klejącą. Szwy oklejone taśmą na gorąco - 100% szczelności, duża trwałość.
Kategoria
ochrony

Typ odzieży
chemoochronnej:

Normy

Wykonanie

Gramatura
[g/m2]:

Materiał

Uwagi

III - duże
ryzyko

Typ 3, Typ 4, Typ 5,
Typ 6

EN 14126, EN 1073, EN
13034, EN 13982-1, EN
14605, EN 1149-5

antystatyczny, niepylący,
ochrona biologiczna, ochrona przed pyłami radioakt.

85

Tychem C (włóknina
Tyvek z pokryciem
polimerowym)

możliwość powtórnego użycia kombinezonu nieskażonego
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Kombinezon jednorazowy PROCHEM IF
Kombinezon chemoodporny ProChem I F zapewnia ochronę przed organicznymi i nieorganicznymi substancjami chemicznymi w wysokim stężeniu oraz przed
cząstkami stałymi o średnicy poniżej 1µm. Zabezpiecza również przed zagrożeniami biologicznymi oraz przed bojowymi środkami trującymi.
Kombinezon spełnia wymagania dla odzieży Typ 3 (Odzież chroniąca przed działaniem strumienia cieczy pod ciśnieniem).
Kategoria
ochrony

Typ odzieży
chemoochronnej:

Normy

Gramatura [g/m2]:

Materiał

Uwagi

III - duże
ryzyko

Typ 3

EN 14126, 1073,
13034, 13982-1,
14605, 1149-5

120

Tychem F (włóknina
Tyvek z pokryciem
polimerowym)

możliwość powtórnego użycia kombinezonu nieskażonego

Kombinezon jednorazowy PROCHEM IIC
Kombinezon chemoodporny ProChem II C zapewnia ochronę przed nieorganicznymi substancjami chemicznymi oraz przed cząstkami stałymi o średnicy poniżej
1µm. Zabezpiecza również przed zagrożeniami biologicznymi.
Kombinezon spełnia wymagania dla odzieży Typ 3 (Odzież chroniąca przed działaniem strumienia cieczy pod ciśnieniem). Zapewnia szczelne dopasowanie do
maski twarzowej.
Kategoria
ochrony

Typ odzieży
chemoochronnej:

Normy

Gramatura [g/m2]:

Materiał

Uwagi

III - duże
ryzyko

Typ 3

EN 14126, 1073,
13034, 13982-1,
14605, 1149-5

85

Tychem C (włóknina Tyvek z pokryciem polimerowym)

butylowe uszczelnienie do maski
twarzowej

Kombinezon jednorazowy PROCHEM IIF

zapewnia skuteczną ochronę przed organicznymi i nieorganicznymi substancjami chemicznymi w
wysokim stężeniu, biologicznymi substancjami niebezpiecznymi oraz przed skażeniem cząstkami,
włóknami i pyłami (również radioaktywnymi), także przed środkami bojowymi. W wykonaniu standardowym posiada elastyczne pętelki na kciuki. Zapobiegają one zsuwaniu się rękawów podczas
prac nad głową. Wejście do kombinezonu znajduje się w poprzek na plecach. Osłona wokół twarzy
wykonana z butylu. Jeśli kombinezon i ewentualne opcje nie uległy skażeniu możliwe jest ich powtórne użycie.
Kategoria CE: Typ 3B i 4: zgodnie z normą EN 14605, Typ 5: zgodnie z normą EN ISO 13982-1, Typ
6: zgodnie z normą EN 13034
Ochrona biologiczna: zgodnie z normą EN 14126, Antystatyczny: zgodnie z normą EN 1149-1,
Ochrona przeciwko skażeniu radioaktywnemu: zgodnie z normą EN 1073-2*. Kolor: szary lub pomarańczowy. Materiał: TYCHEM F
ZASTOSOWANIE: Usuwanie zanieczyszczeń, straż pożarna i służby ratownicze, prace przy dekontaminacji, prace ze stałymi i ciekłymi substancjami niebezpiecznymi, czyszczenie zbiorników
i kanałów, przeglądy maszyn i urządzeń, praca w pomieszczeniach czystych, przemysł farmaceutyczny, wykonywanie powłok przemysłowych, wizytowanie zakładów pracy, prace budowlane, przemysł spożywczy, prace dochodzeniowe w policji, technologie nuklearne, prace z lakierami i farbami,
rolnictwo/ochrona roślin.
WYKONANIE: wszystkie szwy doszczelnione termicznie taśmą, ściągacze gumowe na rękawach,
nogawkach i w talii, podwójna osłona zamka błyskawicznego, zamykana dwustronną taśmą klejącą
typu rzep
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05 BUTY I KOMBINEZONY
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Kombinezon kwaso-ługoochronny typ A 125
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Kombinezon kwaso-ługoochronny typ B 125
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Kombinezon jednorazowy PROCHEM VF
Prace przy dekontaminacji, prace ze stałymi i ciekłymi substancjami niebezpiecznymi znajdującymi się pod ciśnieniem. Przeznaczony jest do stosowania z wewnętrznym aparatem powietrznym. Konstrukcja tylnej części umożliwia noszenie
sprzętu ochrony dróg oddechowych pod kombinezonem. Panoramiczny wizjer
wysokiej przeźroczystości zapewnia doskonałe pole widzenia. Jeśli kombinezon
nie uległ skażeniu możliwe jest jego powtórne użycie.
Kategoria CE: typ 3: zgodnie z normą EN 14605, ochrona biologiczna: zgodnie z
normą EN 14126, Antystatyczny: zgodnie z normą EN 1149-1.
Kolor: pomarańczowy lub szary. Materiał: TYCHEM F
– wszystkie szwy doszczelnione termicznie taśmą,
– ściągacze gumowe na rękawach, nogawkach,
– rozbudowana część tylna dla umieszczenia wewnątrz aparatu powietrznego,
– poprzeczny otwór wejściowy z tyłu, zapinany szczelnym zamkiem,
– podwójna osłona zamka błyskawicznego, zamykana na rzep,
– pętelki na kciuki
– panoramiczny wizjer.

Ubranie przeznaczone jest do pracy w środowisku chemicznie agresywnym,
może być również stosowane jako ochrona przed zamoczeniem wodą, ściekami
przemysłowymi o odczynie kwaśnym lub zasadowym oraz roztworami soli.
Kurtka typ A zapinana z przodu na zamek błyskawiczny osłonięty 2 patkami, posiada kaptur oraz otwory wentylacyjne umieszczone pod karczkiem z tyłu kurtki,
rozm. I, II i III.
Kurtka typ B jest wkładana przez głowę, posiada doklejone uszczelnienie gumowe wokół twarzy, ściągana jest na dole gumą, rozm. I, II i III.
Spodnie – identyczne dla typu A i B - z przyklejonymi na stałe butami kwaso-ługoochronnymi – podwyższony przód, szelki podtrzymujące spodnie zapinane
są na klamry umożliwiające regulację ich długości.
Posiada certyfikat CIOP.

A 125

B 125

Odzież przeciwchemiczna L-1
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Odzież przeciwchemiczna L-2
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Odzież przeznaczona jest do ochrony skóry przed działaniem bojowych
środków chemicznych i biologicznych, z możliwością zastosowania jej
podczas prac w środowisku chemicznie agresywnym oraz przy katastrofach ekologicznych związanych z produkcją, magazynowaniem i transportem trujących gazów i cieczy.
Dostępne w dwóch wariantach:
L-1 – odzież dwuczęściowa kurtka+spodnie) rozm. I; II; III
L-2 – jednoczęściowy kombinezon, rozm. I; II; III

L-1
DYSTRYBUTOR
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Ubranie specjalne chroniące przed promieniowaniem cieplnym i płomieniem model ISOTEMP
2000 spełnia wymagania normy PN-EN 1486
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Zastosowanie: Umożliwia prowadzenie akcji przeciwpożarowej o bardzo wysokim ryzyku, blisko ognia oraz działania ratownicze, które mogą obejmować dobrowolne, bezpośrednie, krótkotrwałe wejście w płomienie np. w przypadku pożaru samolotu, pożaru dużej ilości palnego gazu i
dużej ilości palnej cieczy. Ochrona dróg oddechowych: Bezwarunkowo należy ratownika
wyposażyć w aparat oddechowy, niezależnie od obiegu powietrza.
Składa się z: – bluzy z osłoną głowy wyposażoną w napylany złotem wizjer (150 x 250),
– zapasowego wizjera napylanego złotem, spodni, rękawic pięciopalczastych,
– butów z cholewami, chroniących przed gorącem, torby do zapakowania.
Wymiary: 540 x 380 x 400 mm (w torbie do noszenia). Ciężar: 10 kg + torba 1 kg = 11 kg.
Rozmiar: uniwersalny, Rękawice: 10/11, Rozmiar obuwia: 46
Materiały: włókno szklane aluminizowane nieprzepuszczające pary wodnej, wielowarstwowy
materiał izolacyjny
Opis: Osłona głowy jest na stałe połączona z bluzą. Na plecach umieszczony jest pokrowiec na
aparat oddechowy. W celu szybszego założenia spodnie są trzy razy złożone na butach. Buty w
rozmiarze 46. Bluzę zapina się przy pomocy dwóch długich suwaków, które sięgają od mankietów
poprzez pachy aż do brzegów bluzy, po obu jej stronach.
Ubiór posiada znak CЄ oraz świadectwo dopuszczenia CNBOP Nr 1606/2013

Rękawice pięciopalczaste chroniące przed promie
niowaniem cieplnym i płomieniem do ubrania ISOTEMP 2000 (CNBOP)
Kombinezon gazoszczelny VAUTEX ET rozm. M, L, XL

Vautex Elite ET jest jednoczęściowym kombinezonem chemoodpornym oferującym niezawodną ochronę przeciwko gazom, parom, substancjom chemicznym w postaci stałej i płynnej, jak również przeciwko zanieczyszczeniom radioaktywnym. Cechuje go duża zintegrowana szyba, która pozwala zmniejszyć ciężar w obszarze głowy. Gazoszczelny zamek z
osłoną oraz wymienne buty i rękawice zapewniają wysoki poziom bezpieczeństwa i elastyczności.
Wykonany z włókna pokrytego elastomerem, połączonego z wielowarstwowym laminatem.
xx Wysoka odporność na chemikalia, zwiększona odpornosć na płomienie
xx Przyciski na gazoszczelnym zamku pozwalają na łatwe i skuteczne odkażanie
xx Zintegrowany transponder zapewnia najnowocześniejszą funkcję elektronicznej identyfikacji sprzętu
xx Aparat powietrzny jest noszony pod kombinezonem,
xx Wymienne rękawice i buty ochronne
xx Opcja zintegrowanej wygodnej kieszeni na radiotelefon

Kombinezon gazoszczelny VAUTEX ET (M) posiada CNBOP
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Kombinezon gazoszczelny VAUTEX ET (L) posiada CNBOP
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Kombinezon gazoszczelny VAUTEX ET (XL) posiada CNBOP
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Lekkie ubranie przeciwchemiczne z rękawicami
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Kombinezon chroni użytkownika przed działaniem wielu organicznych oraz nieorganicznych substancji chemicznych w wysokim stężeniu. Ponadto zabezpiecza
przed zagrożeniami biologicznymi (najwyższa klasa odporności według normy EN
14126:2003).
Trzyczęściowy kaptur, elastyczne wykończenie otworu twarzowego, elastyczne
ściągacze przy rękawach, nogawkach i pasie, zamek błyskawiczny przykryty patką zaklejaną na taśmę, dodatkowo przylepna patka uszczelniająca podbródek,
szwy oklejone taśmą – 100% szczelności. Zapewnia barierę ochronną zgodną z
kategorią III odzieży ochronnej, typ 3, 4 i 5 i 6.
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Pozostałe
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Wkłady filcowe do butów STRAŻAK
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Sznurowadła z Nomex®-u 115 cm (para)
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Zamek błyskawiczny (sztuka)
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Wkładka uniwersalna (zastosowana w wyposażeniu
standardowym) (para)
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Wkładka zimowa (para)
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