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Ubrania koszarowe
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Ubranie koszarowe (tkanina z siatką RIB-STOP) 4 cz.

07

01

001

07

01

002

Tkanina bawełniano-poliestrowa z siatką RIB-STOP. Taśmy odblaskowe, napis
STRAŻ z przodu i z tyłu ubrania oraz miejsce na dystynkcje.
Tkanina: bawełniano-poliestrowa z siatką Rib-Stop.
Opcjonalnie wzór produkowany z tkaniny:
- bawełnianej impregnowanej niepalnie.
- bawełniano-poliestrowej.
Kolor: czarny.
Wzór dla PSP zgodny z Zarządzeniem Komendanta Głównego PSP.

Ubranie koszarowe (tkanina z siatką RIB-STOP) 4 cz.
(dopinane rękawy)
Tkanina bawełniano-poliestrowa z siatką RIB-STOP. Kamizelka z dopinanymi rękawami. Taśmy odblaskowe, napis STRAŻ z przodu i z tyłu ubrania oraz miejsce na
dystynkcje.
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Ubrania specjalne
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Ubranie ochronne specjalne 4/S/G
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Aramidowa tkanina zewnętrzna. Membrana PTFE GORE-TEX.
Warstwa termoizolacyjna ARAMID- VISCOZA FR.
Nie wymaga reimpregnacji.
Tkanina zewnętrzna: Straker 150 lub Straker
Membrana: ePTFE Gore-Tex® - Model 4S/G, 4O/G, 4S/G/K, 4O/G/K
PU Topaz – Model 4S/T, 4O/T, 4S/T/K, 4O/T/K
Termoizolacja: Aramid - Viskoza FR
Taśmy odblaskowe: 3M ScotchliteTM
Kolor: granatowy lub czarny
Zgodne z normą EN 469
Certyfikat oceny typu WE, nr jednostki 1435
Swiadectwo dopuszczenia CNBOP

Ubranie ochronne specjalne 4/S/T
Aramidowa tkanina zewnętrzna. Membrana PU TOPAZ. Warstwa termoizolacyjna
ARAMID- VISCOZA FR. Nie wymaga reimpregnacji.
Tkanina zewnętrzna: Straker 150 lub Straker
Membrana: ePTFE Gore-Tex® - Model 4S/G, 4O/G, 4S/G/K, 4O/G/K
PU Topaz – Model 4S/T, 4O/T, 4S/T/K, 4O/T/K
Termoizolacja: Aramid - Viskoza FR
Taśmy odblaskowe: 3M ScotchliteTM
Kolor: granatowy lub czarny
Zgodne z normą EN 469
Certyfikat oceny typu WE, nr jednostki 1435
Swiadectwo dopuszczenia CNBOP
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Ubranie ochronne specjalne 6S
Tkanina zewnętrzna wykonana z naturalnie niepalnego włókna DuPont Nomex
Tough. Membrana Topaz PTFE.
Warstwa termoizolacyjna 100% Aramid.
Nie wymaga reimpregnacji.
Model: 6S, 6S/K – podpinka stala
Tkanina zewnętrzna : Nomex Outershell Tough ®
Membrana: Topaz PTFE
Warstwa termoizolacyjna: 100% aramid przepikowana
z włókniną aramid
Taśmy odblaskowe: 3M ScotchliteTM
Kolor: granatowy
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Zgodne z norma EN 469
Certyfikat oceny typu WE, nr jednostki 1435
Świadectwo dopuszczenia CNBOP.

Ubranie ochronne specjalne 6O
Tkanina zewnętrzna wykonana z naturalnie niepalnego włókna DuPont Nomex Tough. Membrana Topaz PTFE.
Warstwa termoizolacyjna 100% Aramid.
Nie wymaga reimpregnacji.
Model: 6O, 6O/K – podpinka odpinana
Tkanina zewnętrzna: Nomex Outershell Tough ®
Membrana: Topaz PTFE
Warstwa termoizolacyjna: 100% aramid przepikowana z włókniną aramid
Taśmy odblaskowe: 3M ScotchliteTM
Kolor: granatowy
Zgodne z norma EN 469
Certyfikat oceny typu WE, nr jednostki 1435
Świadectwo dopuszczenia CNBOP.
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Ubranie ochronne specjalne 7
Tkanina zewnętrzna wykonana z naturalnie niepalnego włókna DuPont Nomex
Tough.
Membrana Gore-Tex Airlock.
Nie wymaga reimpregnacji.
Zgodne z normą EN 469
Certyfikat oceny typu WE, nr jednostki 1435
Świadectwo dopuszczenia CNBOP
Tkanina zewnętrzna: Nomex Outershell Tough ®
Membrana: GORE-TEX AIRLOCK®
Podszewka: 98% meta-aramid, 2% antystatyk
Taśmy odblaskowe: 3M ScotchliteTM
Kolor: granatowy
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Kamizelki / kurtki / płaszcze
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Kurtka ocieplana wyjściowa z ortalionu

07

03

001

07

03

002

07

03

003

07

03

004

Ortalion, kolor czarny, odpinana podpinka.
Tkanina: Trojlaminat lub Trojlaminat Gore-Tex®
Kolor: Czarny
Podpinka: Polar lub Windstoper®

Kurtka wyjściowa CAMELA (nowy wzór)
Tkanina - trójlaminat lub trójlaminat GORE-TEX, kolor czarny. Podpinka odpinana
polarlubWINDSTOPER

Płaszcz męski lub damski OSP
Tkanina - flausz (wełna, poliamid kaszmir), kolor granatowy, krój klasyczny.

Sztormiak (rozmiary M, L, XL, XXL)
Sztormiak wykonany jest z tkaniny wodoodpornej, posiada chowany kaptur,
oraz oznaczenia „STRAŻ”
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Kurtka wodoodporna z napisem STRAŻ art. 071

07

03

007

Kurtka wodoodporna z napisem STRAŻ art. 071
ocieplana
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Kamizelka chłodząca CVP 5220
Kamizelka może być noszona pod kombinezonem ochronnym, jak np. kombinezonem CPS 7900. Działanie chłodzące pochodzi z 22 elementów zmiennofazowych
(PCM) znajdujących się w kamizelce.
Dostępne rozmiary kamizelek:
- S/M obwód klatki piersiowej od 84 cm do 100 cm
- L/XL obwód klatki piersiowej od 100 cm do 116 cm
- XXL/XXXL obwód klatki piersiowej od 116 cm do 132 cm
- XXXXL/XXXXXL obwód klatki piersiowej od 132 cm do 148 cm

Kamizelka ostrzegawcza z napisem STRAŻ żółta
– Rozmiar uniwersalny,
– regulacja rzepem,
– znak zgodności CE,
– napis odblaskowy,
– EN 471.

Kurtka zapinana na napy, z kapturem i dwiema bocznymi kieszeniami przykrytymi
patkami. Posiada dwa rodzaje taśmy ostrzegawczej zwiększającej widzialność
pracownika. Model produkowany z wodoochronnej tkaniny Plavitex, przeznaczony do użytku w niesprzyjających warunkach pogodowych, kiedy widoczność
jest ograniczona. Zapewnia skuteczną ochronę przed wiatrem i deszczem.
Technika obustronnego zgrzewania zwiększa wytrzymałość szwów. Produkt
spełnia standardy europejskich norm: EN ISO 13688 i EN 343.

Peleryna wodoodporna z napisem STRAŻ model
105
Peleryna zapinana na napy, z kapturem i wlotami do rąk przykrytymi patkami.
Posiada taśmy ostrzegawcze zwiększające widzialność pracownika. Model produkowany z wodoochronnej tkaniny Plavitex, przeznaczony do użytku w niesprzyjających warunkach pogodowych kiedy widoczność jest ograniczona. Zapewnia skuteczną ochronę przed wiatrem i deszczem. Technika obustronnego
zgrzewania zwiększa wytrzymałość szwów. Produkt spełnia standardy europejskich norm: EN ISO 13688 i EN 343.

Kamizelka ostrzegawcza z napisem STRAŻ pomarańczowa
– rozmiar uniwersalny
– regulacja rzepem
– znak zgodności CE
- napis odblaskowy
– EN 471
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Rękawice strażackie specjalne i techniczne
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Rękawice strażackie PATRON FIRE long
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Spełniają wymogi normy EN 659 + A1:2008 + AC:2009
6 – 13
czarny

Rozmiary
Kolor
Materiały
Część chwytna i grzbietowa

Specjalnie wyselekcjonowana skóra typu nappa, niepalna, odporna na
wysoką temperaturę, wodoodporna, bardzo miękka, garbowana w sposób zapobiegający kurczeniu się

Mankiet

dzianina o bardzo gęstym splocie w 100% z Kevlar®-u
dwoina bydlęca, z wykończeniami na obrzeżach ze skóry typu nappa,
wraz zregulowanym paskiem z zapięciem na rzep

Wkładka

membrana Hipora, wodoodporna, wiatroszczelna, oddychająca

Podszewka

Świadectwo dopuszczenia nr 1719/2013 - CNBOP Józefów

Rękawice strażackie PATRON FIRE short
Spełniają wymogi normy EN 659 + A1:2008 + AC:2009
Rozmiary
Kolor
Materiały:

6 – 13
czarny

Część chwytna i grzbietowa
Podszewka:
Mankiet
Wkładka

Specjalnie wyselekcjonowana skóra typu nappa, niepalna, odporna na
wysoką temperaturę, wodoodporna, bardzo miękka, garbowana w sposób zapobiegający kurczeniu się
dzianina o bardzo gęstym splocie w 100% z Kevlar®-u
dwoina bydlęca, z wykończeniami na obrzeżach ze skóry typu nappa,
wraz zregulowanym paskiem z zapięciem na rzep
membrana Hipora, wodoodporna, wiatroszczelna, oddychająca

Świadectwo dopuszczenia nr 1719/2013 - CNBOP Józefów

Rękawice strażackie FIRE KEEPER długie
Spełniają wymogi normy EN 659 + A1:2008 + AC:2009
Rozmiary
Długość
Kolor
Materiały:
Część chwytna
Grzbiet, mankiet
Podszewka:
Podszewka mankietu
Wkładka

6 – 12
około 37 cm
czarny/granatowy
elastyczna tkanina wykonana w 100% z Kevlar®-u, z niepalną powłoką silikonowo-węglową
tkanina Nomex® Delta TA, szwy wykonane z nici niepalnych wzmocnionych silikonem
dzianina Interlock wykonana w 100% Kevlar®-u, wzmocniona włókniną w 50% z Kevlar®-u i w 50% z Nomex®-u
tkanina wykonana z meta-aramidu
membrana Porelle, wodoodporna, wiatroszczelna, optymalnie oddychajaca, anatomicznie ukształtowana

Świadectwo dopuszczenia nr 1719/2013 - CNBOP Józefów
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Rękawice techniczne Grip Ultra (rozm. 9-11)
Spełniają wymagania EN 388:2006
•dostępne kolory: czarno-pomarańczowy,
•konstrukcja: wykonane ze skóry syntetycznej, część grzbietowa rękawicy z nylonu/spandex-u, pasek na wewnętrznej części dłoni i kciuka wykonany z silikonu,
grzbiet rękawicy z pomarańczowej nylonowej tkaniny dzianej, elastyczne, dobrze
dopasowujące się do dłoni.
Odporność na: przetarcie – 3 (max. 4), przecięcia – 2 (max. 5), rozdarcie – 3 (max.
4), przebicie – 2 (max. 4), poziom zręczności – 5 (max. 5).

Rękawice techniczne Security Protection (rozm. 9-11)
Spełniają wymagania EN 388:2006 „Rękawice chroniące przed zagrożeniami mechanicznymi”.
Kolor: czarny. Konstrukcja: wykonane ze skóry syntetycznej, część grzbietowa
rękawicy z nylonu/spandex-u, podwójne szwy z Kevlar®-u, poduszeczka na wewnętrznej części dłoni, wzmocnienia na koniuszkach palców, wzmocnienia ochronne kostek i palców, doskonale dopasowane, wygodne, ochronny mankiet zapobiegający przenikaniu brudu do wnętrza rękawic
Rezultaty badań: odporność na przetarcie – 4 (max. 4), Odporność na przecięcia
– 3 (max. 5), Odporność na rozdarcie – 4 (max. 4), Odporność na przebicie – 3
(max. 4), Poziom zręczności – 3 (max. 5).

Rękawice techniczne Deer Skin (rozm. 9-11)
Rękawice spełniają wymagania EN 388:2006 „Rękawice chroniące przed zagrożeniami mechanicznymi”.
Konstrukcja: ochraniacze palców i kostek na wewnętrznej części dłoni wykonane z sarniej skóry, wewnętrzna część dłoni wzmocniona poprzez zastosowanie
dodatkowych aplikacji wykonanych z Kevlar®-u z powłoką węglową, możliwość
połączenia w pary za pomocą karabińczyka i pierścienia, opuszki palców pokryte
powłoką PU

Rękawice strażackie ze skóry licowo-bydlęcej ściagacz WUS-1R (rozm. 7-12)
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Skóra licowo-bydlęca wodo i ognioodporna, membrana poliuretanowa, taśmy odblaskowe, krótki dzianinowy mankiet.

Rękawice strażackie ze skóry licowo-bydlęcej ściągacz WUS-1aR (rozm. 7-12)
Wzmocnienie silikonowe obejmujące kciuk oraz śródręcze.
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Rękawice strażackie ze skóry licowo-bydlęcej długie
WUS-2R (rozm. 7-12)
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Skóra licowo-bydlęca wodo i ognioodporna, membrana poliuretanowa, taśmy odblaskowe, długi skórzany mankiet.

Rękawice strażackie ze skóry licowo-bydlęcej długie
WUS-2aR (rozm. 8-11)
Wzmocnienie silikonowe obejmujące kciuk oraz śródręcze.

Rekawice strażackie 3R-MD (meta-aramid, para-aramid, antystatyk ściągacz (rozm. 7-12)
Tkanina: meta-aramid, para-aramid, antystatyk; membrana poliuretanowa, taśmy
odblaskowe, krótki dziany mankiet.
Zgodne z normą PN-EN 659. Certyfikat oceny typu WE, nr jednostki 1435
Świadectwo dopuszczenia CNBOP
Materiał: 93% meta-aramid, 5% para-aramid, 2% antystatyk
Membrana: poliuretanowa

Rękawice strażackie 3R-MS (meta-aramid, para-aramid, antystatyk długie (rozm. 7-12)
Długi, skórzany mankiet
Zgodne z normą PN-EN 659. Certyfikat oceny typu WE, nr jednostki 1435
Świadectwo dopuszczenia CNBOP
Materiał: 93% meta-aramid, 5% para-aramid, 2% antystatyk
Membrana: poliuretanowa.

Rekawice strażackie 3R-MT (meta-aramid, para-aramid, antystatyk długie (rozm. 7-12)
Długi, tkaninowy mankiet
Zgodne z normą PN-EN 659. Certyfikat oceny typu WE, nr jednostki 1435
Świadectwo dopuszczenia CNBOP
Materiał: 93% meta-aramid, 5% para-aramid, 2% antystatyk
Membrana: poliuretanowa.

Rękawice strażackie specjalne Fire-Max (rozm. 8-12)
Rękawice strażackie pięciopalcowe, przeznaczone do akcji bojowych
• materiał wierzchni stanowi wodoodporna skóra
• blokadę przed wilgocią uzyskuje się poprzez zastosowanie dwuwarstwowego
laminatu
• rękawica wewnątrz wyłożona jest 100 % Kevlarem
• mankiet zachodzący na rękaw ubrania specjalnego wykonany jest z wyprawionej dwoiny czarnej
• do mankietu przymocowany jest karabińczyk i zwieracz wielkości
• bardzo duży stopień wytrzymałości technicznej
DYSTRYBUTOR
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Rękawice strażackie specjalne Fire-Max II krótkie
(rozm. 8-12)

07

04

015

07

04

016

07

04

017

07

04

018

07

04

019

07

04

020

Rękawice strażackie pięciopalcowe trzywarstwowe Fire-Max 2
• materiał wierzchni stanowi skóra licowa wołowa - wodoodporna
• wyłożenie: HakaniTHN 210/2
• membrana – Sympatex
• mankiet: ściągacz Hakanit-THN 210/2
• rękawice posiadają karabińczyk
• na wysokości stawów nasady palców umieszczono żółtą taśmę odblaskową
• spełniają one normy PN EN 659, PN EN 420

Rękawice strażackie Proline ECO
Czterowarstwowe pięciopalczaste rękawice wykonane z wysokiej jakości materiału Protex z mankietem. Posiadają membranę wodoszczelną, paroprzepuszczalną,
która zapobiega przedostawaniu się do wnętrza rękawicy wody, substancji chemicznych i innych cieczy a także bakterii. Jednocześnie membrana umożliwia odprowadzanie wilgoci z wnętrza rękawicy co zapobiega nadmiernemu poceniu się
dłoni. Kompaktowy kształt i długość mankietu są kompatybilne z rękawem odzieży
ochronnej. Na grzbiecie rękawice posiadają odblaskowy pasek.
Świadectwo dopuszczenia CNBOP. Dostępne rozmiary: 7-8-9-10-11-12

Rękawice strażackie specjalne GSP FIRE (czarne)
(rozm. 8-11)
Rękawice strażackie III generacji. Rękawice skórzane ze ściągaczem lub mankietem. Wykonane zgodnie z normą EN 659, posiadają ŚWIADECTWO DOPUSZCZENIA CNBOP-PIB Nr 2132/2014.

Rękawice strażackie specjalne GSP/BC FIRE (czarne) (rozm. 8-11)
Rękawice trójwarstwowe, wykonane w warstwie zewnętrznej z czarnej, wodoodpornej, bydlęcej skóry licowej. Środkową część stanowi membrana wodoszczelna,
paroprzepuszczalna oraz chroniąca przed przenikaniem chemikaliów, krwi oraz
wirusów. Jako warstwę wewnętrzną zastosowano wkładkę para-aramidową, która
również zwiększa ochronę antyprzecięciową. Zgodne z normą strażacką EN 659.
Świadectwo dopuszczenia CNBOP-PIB Nr 2132/2014.

Rękawice ochronne (szerszeń)
Rękawice ochronne służące do usuwania gniazd szerszeni. Rękawice pięciopalcowe z długim mankietem zakończonym ściągaczem w postaci gumy zapobiegający przedostaniu się owadów do dłoni. Rękawice są obowiazkowym dodatkiem do
kombinezonu.

Rękawice ochronne pszczelarskie
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Rękawice strażackie Proline Harley (PBI)
Czterowarstwowe rękawice strażackie, w których podstawową warstwą w części
grzbietowej stanowi bardzo odporny materiał PBI ® zwiększający ochronę przed
zagrożeniami mechanicznymi oraz cieplnymi. Część chwytna - z Kevlaru ® pokrytego warstwą sylikonu zapewniającego odporność na ciepło, ścieranie i przecięcie.
Rękawica posiada wodoszczelną, paroprzepuszczalną membranę Porelle ® nieprzepuszczającą cieczy, krwi, bakterii oraz substancji chemicznych. Bezpośrednią
ochronę rąk zapewnia podszewka aramidowa, która gwarantuje komfort podczas
zakładania oraz zdejmowania rękawic nawet gdy są mokre. Rękawice posiadają
mankiet COMPACT. Świadectwo dopuszczenia CNBOP

Rękawice strażackie PROLINE II Compact (membraną) rozm. 7-12 CNBOP
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Czterowarstwowa rękawica z membraną. Podstawową warstwą strony grzbietowej
jest Kermel. Część chwytna wykonana jest ze specjalnego rodzaju Kevlaru, odpornego na ciepło, ścieranie i przecięcie. Kolejne dwie warstwy stanowi materiał
aramidowy dodatkowo zwiększający odporność na ciepło, ścieranie i przecięcia.
Rękawica posiada membranę klimatyczną nie przepuszczającą cieczy, krwi, bakterii oraz substancji chemicznych.
Świadectwo dopuszczenia CNBOP

Rękawice strażackie KOMFORT ECO (z membraną)
rozm. 7-12 CNBOP
Trójwarstwowe pięciopalczaste rękawice wykonane ze skóry z mankietem skórzanym. Posiadają membranę wodoszczelną, paroprzepuszczalną, która zapobiega
przedostawaniu się do wnętrza rękawicy wody, substancji chemicznych i innych
cieczy, a także bakterii. Jednocześnie membrana umożliwia odprowadzanie wilgoci z wnętrza rękawicy co zapobiega nadmiernemu poceniu się dłoni. Podszewka
rękawicy - z bawełny. Obszar śródręcza wykonany ze wzmocnionej warstwy materiału pochłaniającego wstrząsy. Świadectwo dopuszczenia CNBOP

Rękawice techniczne PENELOPE PLUS
Chronią dłonie ratowników podczas operowania narzędziami hydraulicznymi.
• duża przepuszczalność powietrza, duża przyczepność do trzymanej powierzchni,
• odporne na uszkodzenia mechaniczne,
• elastyczne usztywnienie chroni stawy,
• palce chronione przez profilowaną utwardzaną piankę poliuretanową,
• kciuk i palec wskazujący wzmocnione KEVLAR’em,
• część chwytna hydrofobowa skóra kozia,
• część grzbietowa – elastyczny SPANDEX.

Rękawice techniczne LESLEY
Chronią dłonie ratowników podczas operowania narzędziami hydraulicznymi,
• duża przepuszczalność powietrza, przyczepność do trzymanej powierzchni oraz
odporność na uszkodzenia mechaniczne,
• ochrona stawów – AMORTEX + wypełnienie pianką,
• palce wzmocnione KEVLAR’em,
• rozmiary M – L - XL,
• część chwytna – TONGDA – komfort pracy, elastyczność, odporność na uszkodzenia,
• część grzbietowa – elastyczny SPANDEX FT 0388.
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Kominiarka strażacka Typu KS kolor ciemny granat
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Chroni część twarzy i szyję przed krótkotrwałym działaniem płomienia.
Jest przeznaczona dla osoby narażonej na niebezpieczeństwo działania płomienia i ciepła konwekcyjnego.
Kominiarka wykonana jest z dzianiny o symbolu 12385 (o składzie 50% KERMEL, 50% VISKOZA) o masie powierzchniowej 210 g/m.
Kominiarka jest kompatybilna z aparatem oddechowym i hełmem

Kominiarka strażacka 4 (dwuwarstwowa, kość słoniowa) (M-XL)
Dzianina 95% meta-aramid (nomex), 5% para-aramid (Kevlar). Dwuwarstwowa,
kolor kości słoniowej.
Rozmiar: M / 53-55cm, L / 56-59cm, XL / 60-62cm.
Posiada: Certyfikat Zgodności WE – Instytut Technik i Technologii Dziewiarskich
„TRICOTEXTIL” Świadectwo dopuszczenia CNBOP.

Kominiarka strażacka 3 (dwuwarstwowa; granat)
(M-XL)
Dzianina 48,5% włókien Kermel, 48,5% Viskoza FR, 3% antystatyk. Dwuwarstwowa, kolor granatowy. Rozmiary M, L, XL
Certyfikaty oceny typu WE, nr jednostki 1475 –
Świadectwo dopuszczenia CNBOP.

Kominiarka strażacka 2K (jednowarstwowa, kość
słoniowa) (M-XL)
Dzianina 95% meta-aramid, 5% para-aramid. Jednowarstwowa, kolor kości słoniowej. Rozmiar: M / 53-55cm, L / 56-59cm, XL / 60-62cm
Posiada: Certyfikat oceny typu WE – Instytut Technologii Bezpieczeństwa „MORATEX” Świadectwo dopuszczenia CNBOP.

Kominiarka strażacka 2C (jednowarstwowa, czarna)
(M-XL)
Dzianina 95% meta-aramid, 5% para-aramid. Jednowarstwowa, kolor czarny.
Rozmiary M, L, XL
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Certyfikat na zgodność z p. 6.2.1 , 6.3, 6.9, 7.2 i 7.3,
normy EN ISO 11612 nr jednostki 1475
Dzianina:
skład surowcowy: 50% meta-aramid, 50% Viskoza FR
Kolor: Czarny
Zestaw przeznaczony dla strażaków, górników oraz osób pracujących w środowisku stwarzającym zagrożenie pożarowe, a także w atmosferze zagrożenia wybuchem. Elementy zestawu: T-shirt, koszulka z długim rękawem, krótkie spodenki-bokserki, długie spodnie typu dres. Dzianina Kermel, Viskoza FR, Beltron.

Suszarka do ubrań strażackich
Dzięki umieszczeniu kanałów nadmuchowych wewnątrz odzieży suszenie zaczyna się od warstwy wewnętrznej. Jest to bardziej efektywne, maksymalnie
skracając cały proces. Konstrukcja stelaża uwzględnia intensywniejsze suszenie
tych elementów odzieży, które najbardziej narażone są na przemoczenie. Zwarta
budowa i niewielkie wymiary oraz mała waga pozwalają na użycie suszarki w
niemal każdym miejscu.
Suszarka jest w pełni bezobsługowa- po zawieszeniu mokrej czy zawilgoconej
odzieży wystarczy nacisnąć przycisk START. Urządzenie wyłączy się samoczynnie po zakończonym 3 godzinnym cyklu suszenia. Najnowszej generacji
półprzewodnikowa grzałka pozytronowa, oraz szereg zabezpieczeń sprawiają,
że suszarka jest w pełni bezpieczna. Pozwala to na pozostawienie pracującej
suszarki bez nadzoru. Grzałka pozytronowa nie posiada elementów żarzących
się, reguluje samoczynnie swoją moc grzania obniżając w miarę nagrzewania
się pobór energii elektrycznej.

Pokrowiec na mundur wyjściowy OSP (długi lub
krótki)
Pokrowiec wykonany z nieprzemakalnego materiału (polister, nylon) z zamkiem
błyskawicznym oraz okienkiem. Rozmiar 100 x 60.
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