Oděv GoodPRO FR3 FireHorse - hasičský zásahový
Suit GoodPRO FR3 FireHorse - firefighters
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Materiál / Material:

EN 13034

vrchní vrstva:	53% Kermel®, 39% Lenzing FR®, 6% Technora, 2% uhlíková vlákna, vazba RipStop,
gramáž 230 g/m2, FC úprava proti vodě a chemickým kapalinám
vnitřní vrstva:
PU membrána TOPAZ nalaminovaná na úpletu Interlock, gramáž 140 g/m2
spodní izolační vrstva s podšívkou: 50% Aramid, 50% Lenzing FR®, prošev, gramáž 250 g/m2
Upper layer:	53% KERMEL®, 39% Lenzing FR®, 6% Technora, 2% conductive fibers, weave RipStop,
weight 230 g/m2, Fluor-carbon adjustment against water and chemical liquid
Lining:
PU membrane TOPAZ laminated to knitting Interlock, weight 140 g/m2
Inner layer:
50% Aramid, 50% Lenzing FR®, weight 250 g/m2
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Oděv GoodPRO FR3 FireHorse - hasičský zásahový
Suit GoodPRO FR3 FireHorse - firefighters
Popis / Description:

Tento zásahový dvoudílný ochranný oděv se skládá z kabátu a kalhot s reflexními pásy /barvy
žlutá-stříbrná-žlutá, 50 mm volitelně 75 mm/ a nápisem HASIČI v reflexním rámečku.
Je tvořen třívrstvou konstrukcí s dalším zesílením exponovaných míst.
Kapsy jsou poloměchové našité, aby nezasahovaly do ochranné konstrukce oděvu. Jsou kryté
klopy s poutky pro snadnější dostupnost i v zásahových rukavicích. Všechny kapsy jsou opatřeny
odtokovými otvory.
Kapsa na radiostanici je měchová našitá, odpovídající velikosti pro dobrou manipulaci a lepší
slyšitelnost.
Zip, krycí léga a límec jsou upraveny tak, aby dokonale bránily průniku tepla do exponované
oblasti krku.
Na kabátu je vnější poutko pro snadné uchycení masky v pohotovostní poloze.
Spodní vnitřní okraj rukávů, nohavic i kabátu je opatřen dostatečně vysokou zábranou proti
vzlínání vody do vnitřní struktury oděvu.
Nejen kolena, ale i okraje nohavic jsou vyztuženy speciální tkaninou pro vysokou mechanickou
zátěž.
Na bocích zvýšeného pasu kalhot jsou pásky se sponou na rychlou korekci jeho šířky. V oblasti
zad je pas ještě dodatečně zvýšen.
Nad spodním okrajem nohavic je našitý pásek se stuhovým uzávěrem a rychlosponou pro rychlé
a snadné zúžení nohavic, které efektivně zabrání pronikání tepla.
Mimořádně tepelně exponovaná místa kabátu i kalhot /ramena, prsa, stehna/ jsou zesílena
další izolační vrstvou.
Volitelně je kabát vybaven vnějším poutkem pro snadné zachycení dýchací masky v pohotovostní poloze a krytým uchycením klíčovacího tlačítka náhlavní soupravy. Společnost VOCHOC je
připravena realizovat dle individuálních přání zákazníků na zásahovém oděvu i další konkrétní
funkční prvky.
This protective suit for firefighters consists of jacket and trousers with reflective tape (yellow-silver-yellow colour 50 mm, optional 75 mm) and with inscription “firemen” in a reflective frame.
Construction of the suit is 3-layer. All details of the suit are designed for excellent function and
comfort.

Použití / Using:

Ochranný zásahový oděv FR 3 FireHorse je určen především pro likvidaci požárů a zásahy i v těch nejsložitějších podmínkách.
Míru ochrany a především komfortu užívání tohoto oděvu ještě umocníte použitím nehořlavého funkčního prádla GoodPRO HEROLD FR jako základní ochranné vrstvy (str. 44).
Protective suit for firefighters FR3 FireHorse is primarily intended for fire fighting as well as in the hardest conditions.
You can use underwear GoodPRO Herold FR for your better protection and comfort (page 44).
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