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 ▪ Certyfikowane zgodnie z normą EN 469:2005+A1:2006
 ▪ Perfekcyjna ochrona w trakcie działań ratowniczo-
gaśniczych

 ▪ Sprawdzone i przetestowane połączenie materiałów 
zapewniających bezpieczeństwo i idealny komfort 
użytkowania

FIRE MAX SF 
Ubranie specjalne
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Tekst i zdjęcia nie są wiążące prawnie. Zdjęcia mogą przedstawiać edycje specjalne, które są dostępne tylko za dodatkową opłatą. Zastrzega się możliwość zmiany z uwagi na postęp techniczny.

www.rosenbauer.com Follow us on

Spodnie ubrania Fire Max SF

 ▪ Wygodne i ergonomiczne
 ▪ Z łatwo wymiennymi  szelkami z możliwością regulacji 
wysokości noszenia

 ▪ Optymalne dopasowanie jest zapewnione dzięki 
regulowanym elastycznym paskom z każdej strony

 ▪ Rozporek z zamkiem błyskawicznym, z zapięciem na rzep 
oraz osłoną 

 ▪ Dwie zewnętrzne kieszenie udowe, zakrywane patkami; 
na obu patkach miejsce na rzep

 ▪ Kieszenie z odwodnieniem 
 ▪ Bloker wilgotności wykonany z opóźniającego palenie 
materiału aramidowego pokrytego PU, zapewniający 
najlepszą ochronę przed wodą i wchłanianiem wilgoci 

 ▪ Dodatkowo wszyte nakolanniki wykonane z hydrofobowej 
gumy celulozowej. Możliwość wymiany wkładek dzięki 
kieszeniom wewnętrznym.

 ▪ Wzmocnienia na kolanach, na zewnątrz oraz po stronie 
wewnętrznej zapięcia spodni wykonane z opóźniających 
palenie materiałów para-aramidowych pokrytych 
warstwą węglowo-silikonową

 ▪ Każda nogawka posiada żółto - srebrno - żółte pasy 
odblaskowe o szerokości 7.5 cm

 ▪ Dwa otwory rewizyjne do obustronnego sprawdzania 
stanu membrany

Kurtka ubrania Fire Max SF

 ▪ Ergonomiczna i komfortowa konstrukcja kurtki
 ▪ Na rękawach kurtki warstwa zapobiegająca podsiąkaniu 
wykonana z odpornego na płomień materiału aramidowe-
go powlekanego PU, zapobiegająca przedostawaniu się 
wilgoci do wnętrza kurtki

 ▪ Optymalna swoboda ruchu dzięki specjalnej konstrukcji 
ramion

 ▪ Bardzo odporny zamek błyskawiczny z funkcją antypa-
niczną, zakrywany plisą

 ▪ Dodatkowe wzmocnienia w obszarze łokci
 ▪ Kołnierz chroniący przed płomieniem z możliwością 
włożenia pod hełm

 ▪ Obszar ramion z dodatkową ochroną przed ciepłem
 ▪ Indywidualne dostosowanie szerokości rękawa za  
pomocą rzepu

 ▪ Rękaw zakończony wygodnym mankietem z otworem  
na kciuk dla większego komfortu

 ▪ Kieszenie piersiowe po obu stronach, przy czym lewa 
kieszeń jest zaprojektowana jako kieszeń na radiotele-
fon, z prawej strony kieszeń wewnętrzna

 ▪ Zaczep do montażu latarki z prawej strony kurtki
 ▪ Z dwiema kieszeniami wewnętrznymi - jedną napoleoń-
ską pomiędzy zamkiem błyskawicznym a plisą i drugą 
umieszczoną na warstwie wewnętrznej ubrania.

 ▪ Uchwyt do przycisku PTT lub mikrofonogłośnika po lewej 
stronie kurtki i po obu stronach kołnierza

 ▪ Łatwiejszy chwyt dzięki wzmocnieniom na patkach i 
plisie kurtki

 ▪ Na kurtce znajduje się żółto - srebrny perforowany pas 
odlaskowy oraz żółto - srebrno - żółte pasy odblaskowe

 ▪ Miejsca na zaczepienie rzepów z tyłu, z przodu oraz na 
rękawie

 ▪ Otwory odwadniające znajdują się zarówno na spodzie 
kurtki jak i na rękawie

 ▪ Czarne wzmocnienia na kurtce (w tym na rękawach)  
wykonane są z materiału para-aramidowego (połączenie 
silikonu i węgla)

 ▪ Dwa otwory rewizyjne do obustronnego sprawdzania 
stanu membrany

Materiał zewnętrzny
NOMEX® NXT,  
gramatura: 195 g/m², kolor: piaskowy

Bariera przeciwwilgociowa (wkładka):
Membrana PTFE wykonana na 
nośniku z żywicy melaminowej /
włókien aramidowych. Wodoszczelna i 
oddychająca, gramatura około 100 g/m²

Zabezpieczająca wyściółka termiczna: 
Podszewka z żywicy melaminowej 
i włókien aramidowych z pikowaną 
osłoną wykonaną z mieszanki włókien 
aramidowo-wiskozowych.  
Gramatura: ok. 195 g / m² 

Dane do zamówienia

141275 Kurtka ubrania specjalnego FIRE MAX SF

141276 Spodnie ubrania specjalnego FIRE MAX SF

Rozmiary Od 42 do 70 dla każdej z długości: A (156-164 cm), B (164-172 cm),  
C (172-180 cm), D (180-188 cm) i E (188-196 cm)


