
 ▪ Certyfikowana zgodnie z normą EN 15614:2007
 ▪ Kurtka lekka ubrania Fire Max SF została zaprojektowana 
pod kątem długotrwałych akcji, np. podczas gaszenia 
pożarów lasów, akcji ratownictwa technicznego czy 
podczas usuwania skutków miejscowych zagrożeń.

Kurtka lekka SF 

EN 15614:2007/A1



Kurtka lekka SF  

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

Dane do zamówienia

140675 Kurtka lekka 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)

Kurtka lekka ubrania SF

 ▪ Od lat sprawdzone i przetestowane połączenie 
materiałów zapewniających idealny komfort noszenia

 ▪ Optymalna swoboda ruchu dzięki specjalnej konstrukcji 
ramion kurtki

 ▪ Bardzo odporny zamek błyskawiczny z funkcją 
antypaniczną, zakrywany plisą kurtki

 ▪ Dodatkowe wzmocnienia w obszarze łokci
 ▪ Kołnierz chroniący przed płomieniem może zostać 
włożony pod hełm

 ▪ Indywidualne dostosowanie szerokości rękawa za 
pomocą rzepu

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

 ▪ Z kieszeniami na piersi po obu stronach, przy czym  
lewa kieszeń jest zaprojektowana jako kieszeń na radio-
telefon, z prawej strony kieszeń wewnętrzna

 ▪ Zaczep do montażu latarki z prawej strony kurtki
 ▪ Uchwyt do przycisku PTT lub mikrofonogłośnika po lewej 
stronie kurtki lub po obu stronach kołnierza

 ▪ Z dwiema kieszeniami wewnętrznymi - jedną 
napoleońską pomiędzy zamkiem błyskawicznym, a plisą i 
drugą umieszczoną na warstwie wewnętrznej ubrania. 

 ▪ 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 kurtki 
oraz na rękawie

Zaczep do montażu latarki z prawej strony kurtki

Uchwyt do przycisku PTT lub mikrofonu po lewej stronie kurtki

Tkanina jednowarstwowa

 ▪ Tkanina zewnętrzna: NOMEX® NXT, gramatura 195 g/m2,  
kolor: złoty/piaskowy

 ▪ Zastosowanie jednowarstwowej tkaniny pozwoliło na 
stworzenie kurtki niezwykle lekkiej zapewniającej idealny 
komfort podczas działań

 ▪ Specjalna długotrwała impregnacja (do 40 prań bez 
powtórnej impregnacji) i wysoka wytrzymałość na 
rozdarcie materiału NXT zapewniają wyjątkowo długą 
żywotność.
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Follow us on


