Ochranný oděv GoodPRO HR2 FireFly - speciální reflexní
Protective suit GoodPRO HR2 FireFly - firefighters

EN 1486

Materiál / Material:

Vrchní vrstva: 2x pohliníkovaný para-aramidový
úplet Gentex Dual Mirror®, vazba RipStop,
gramáž 300 g/m2
Vnitřní izolační vrstva: meta-aramidový izolační
filc, gramáž 340 g/m2
Spodní vrstva – podšívka: NOMEX® Delta C,
vazba RipStop, gramáž 110 g/m2
Izolační vrstva je spojena s podšívkou
prošitím
Upper layer: double aluminized layer on the
para-aramid fabric Gentex Dual Mirror®,
weight 300 g/m2
Isolation layer: meta-aramid felt, weight 340 g/m2
Lining: NOMEX® DELTA C, weave RipStop,
weight 110 g/m2

Popis / Description:

Tento speciální reflexní oděv je tvořen třívrstvou konstrukcí. Plášť je pevně sešit s kuklou,
která je osazena bezpečnostním zorníkem z
vrstveného skla pokoveného zlatou reflexní
vrstvou. Rukávy s regulovatelnou šířkou jsou
opatřeny vnitřními nomexovými náplety. Plášť
má dvojité zapínání zasahující až do kukly pro
snadnější oblékání i odkládání oděvu, které
zároveň umožňuje efektivní pohotovostní
polohu kukly. Volitelně lze plášť a kuklu dodat
odděleně.
Plášť je na spodním okraji zúžen do gumy,
aby do oděvu nepronikalo sálavé teplo. Střih
pláště počítá s dostatečným prostorem na
lahev a masku dýchacího přístroje.
Kalhoty se zvýšeným pasem mají regulovatelné šle a šířku pasu. Konce nohavic jsou
rozepínatelné pro pohodlnou manipulaci i s
obutou zásahovou obuví.
Rukavice jsou pětiprsté s vnitřním nomexovým nápletem. Dlaň a vnitřní strana prstů je
zpevněna speciální tkaninou se silikonovým
zátěrem pro vyšší mechanickou odolnost a
protiskluzný účinek.
Ochrana obuvi má dvojité zapínání a je provedena volitelně ve dvou variantách:
Převlek přes zásahovou obuv s ocelovým
třmenem umožňující bezprostřední přiblížení
k požáru.
Speciální obuv s nitrilovou podrážkou, která
dovoluje přímý vstup do ohně.
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Ochranný oděv GoodPRO HR2 FireFly - speciální reflexní
Protective suit GoodPRO HR2 FireFly - firefighters
HR2 FireFly II
bez membrány
without membrane
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1504
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Reflexní oděv se vyrábí v jedné univerzální
velikosti s možností snadného a rychlého
přizpůsobení na menší postavu pomocí
několika regulačních prvků.
Oděv je dodáván v sestavě dle individuálního přání zákazníka v transportní brašně
o celkové hmotnosti cca 7,9 kg. Lze
objednat i variantu s PU membránou pod
označením HR2 FireFly I.
Reflective protective suit HR2 FireFly is
primarily intended for special fire fighting.
The suit is ready to keep protection against flame and intensive radiant heat. The
protective suit consists of coat with hood
(the hood has visor with gold reflective
and protective glass), trousers, 5-finger
gloves (palm made of special silicon coated fabric) and protective shoes in two variants: leggings
and shoes overcoat. The protective suit is built to be suitable for all common respirators, protective
helmets and shoes. Weight of the suit is max. 7,9 kg.
By request is a variant of the suit with membrane HR2 FireFly I.
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HR2 FireFly I
s membránou
with membrane

HR2 FireFly II
bez membrány
without membrane

Popis produktu
Product description

HR2 FireFly I
s membránou
with membrane
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Kukla / hood

1402

1503

Plášť / coat

1403

1505

Plášť s kuklou / coat with hood

1405

1504

Kalhoty / trausers

1404

1506

Rukavice / gloves
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Převlek přes zásahovou obuv s ocelovým třmenem / cover over shoes with steel tapes (gaiters)

1407

1508

Speciální obuv s nitrilovou podrážkou / special shoes with nitril sole

1408

Použití / Using:

Ochranný reflexní oděv GoodPRO řady HR 2 FireFly je určen především pro likvidaci požárů a
záchranné akce v nejextrémnějších podmínkách s dýchacím přístrojem.
V průmyslu lze tento oděv využívat na speciální činnosti v prostředí s kritickým tepelným rizikem.
Míru ochrany a především komfortu užívání tohoto oděvu ještě umocníte použitím nehořlavého funkčního
prádla GoodPRO HEROLD FR jako základní ochranné vrstvy (viz. str. 44) a pracovního stejnokroje PS II Oskar
(viz. str. 39).
Reflective protective suit HR2 FireFly is primarily intended for special fire fighting and rescue
action in the extremes conditions. Variant of the suit HR2 FireFly II without membrane is possible to use in industry.
You can use underwear GoodPRO Herold FR and station uniform PS II for your better protection and comfort (pages 44 and 39).
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