
Ubranie ochronne certyfikowane według  
normy EN 469, EN 1149-5, EN 61482-2,  
EN 343 i EN 14360.

Profesjonalna ochrona. Idealne dopasowanie.

FIRE FLEX
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FIRE FLEX – Rosenbauer

PEŁNA  
OCHRONA z Rosenbauer 

Specjaliści w zakresie środków ochrony indywidualnej

Rosenbauer to znany lider na rynku pojazdów pożarniczych, 
jednak niewielu wie o tym, że: 
Rosenbauer produkuje również profejsonalną odzież i obuwie 
ochronne oraz hełmy strażackie w których rozwoju jest pio-
nierem. Unikalne know-how i kompletne portfolio rozwiązań 
umożliwiają modułowe propozycje, które zapewniają bezpie-
czeństwo i komfort w każdej sytuacji. Elastyczność i wszech-
stronność dostawcy oraz innowacyjna siła producenta, który 
rozwija i produkuje kompletne środki ochrony indywidualnej w 
swoich zakładach - oto co czyni firmę Rosenbauer unikalną.
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Rosenbauer – FIRE FLEX
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Ubrania ochronne dla  
bezkompromisowych ratowników.

FIRE FLEX.  

FIRE FLEX – Rosenbauer

Tylko ci, którzy mogą w 100 % polegać na swoich materia-
łach, są w stanie zachować zimną krew i poprawnie działać 
w niebezpiecznych sytuacjach. Misja jest prosta: ubranie 
strażaka musi być dopasowane jak druga skóra i zapew-
niać kompleksową ochronę.

Ergonomia - największy nacisk został położony na ergono-
miczny krój i idealne dopasowanie wszystkich rozmiarów i 
długości.

Elastyczność - materiał, uważne wykonanie i idealne 
dopasowanie zapewniają swobodę ruchów podczas działań, 
bez oporów i bez ograniczeń.

Innowacyjność - zaawansowane wyposażenie opracowane 
przez specjalistów ułatwia obsługę intuicyjną na miejsu 
zdarzenia.

Gdy liczy się każda sekunda, dobrze przemyślane detale i 
inteligentne wyposażenie stanowią ogromną różnicę.  

Maksymalna ochrona i optymalny komfort noszenia to stan- 
dard w produktach Rosenbauer. To ubranie ochronne zostało 
zaprojektowane tak, aby pasowało idealnie. Praktyczne  
detale zapewniają jeszcze większą swobodę ruchów, a zaawan- 
sowany wyposażenie zmieniają wysokiej klasy ubranie ochronne  
w nowoczesne wszechstronne ubranie na każdą sytuację.
 

Z FIRE FLEX, dostajesz najbardziej zaawansowane ubranie 
ochronne na rynku. 
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Niezwykle komfortowa ochrona.

Ochrona szyta na miarę.

Potrójna, bezkompromisowa ochrona

Podczas projektowania nowego ubrania ochronnego, nacisk kładzie się przede wszystkim na trzy największe zagrożenia  
ekstremalnego użytkowania: promieniowanie cieplne, wodoodporność i odporność na przenikanie pary wodnej. W tych 
trzech obszarach, osiągnięto najwyższy poziom ochrony. 

Rosenbauer – FIRE FLEX

Najlepszy komfort noszenia dzięki Ergocut.

Doskonałość kroju ma swoją nazwę: Ergocut. To dokładne i precyzyjne dopa-
sowanie zapewnia maksymalny komfort noszenia. Rosenbauer nie traktuje 
komfortowego kroju ubrań jako dodatkowej opcji. Ostatecznie dopasowanie i 
komfort decydują o większej swobodzie przemieszczania się strażaków, a zatem 
są istotnymi aspektami bezpieczeństwa. Jeśli precyzyjnie dobrane rozmiary 
standardowe nie są odpowiednie dla klienta, w razie potrzeby ubranie może 
zostać uszyte na miarę.
Każdy komu zależy na funkcjonalności, nie może obejść się bez nowoczesnego i 
sportowego kroju. Ubranie ochronne FIRE FLEX to wysoce oddychający wszech-
stronny produkt wykonany z innowacyjnych materiałów, który nie pozostawia 
nic do życzenia. 

High-tech od Rosenbauer

Ubrania ochronne firmy Rosenbauer 
zawsze zapewniały maksymalną ochro-
nę przed wirusami i bakteriami. Dla 
firmy Rosenbauer, ta funkcja ochrony 
strażaków jest niezywkle istotna, co 
stanowi również znaczącą przewagę 
na rynku ubrań specjalnych. 
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FIRE FLEX – Rosenbauer

Certyfikowane zgodnie z nastepującymi normami:
- EN 469:2020
- EN 1149-5:2018 (test antystatyczny)
- EN 61482-2:2018 (ochrona przed łukiem elektrycznym)
- EN 343:2019 (ochrona przed deszczem)
- EN 14360:2004 (próba deszczowa)

Certyfikowane według  
najwyższych poziomów ochrony,  

np. EN 14360:2004  
(próba deszczowa).
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Dedykowane dla komfortu.

Zaangażowane w bezpieczeństwo.

Rosenbauer – FIRE FLEX

Elastyczność

Połączenie najlepszej możliwej ochrony z optymalnym komfortem noszenia jest jednym z największych 
wyzwań. FIRE FLEX oferuje nie tylko nowoczesny, sportowy wygląd, ale także zapewnia swobodę ruchów 
bez ograniczeń we wszystkich codziennych sytuacjach podczas działań ratowniczo-gaśniczych. Ulepszone 
nacięcia rękawów i specjalna konstrukcja ramienia zapewniają dużą mobilność. Kołnierz został dostoso-
wany do naturalnej pozycji głowy i jest  dopasowany do użytkowania przez dłuższy czas bez uciskania. 
Dzięki nowej technice aplikacji pasy odblaskowe zapewniają maksymalną swobodę ruchów w połączeniu 
z wysoką oddychalnością.

Zaprojektowane do długotrwałych działań. 

Optymalny krój nie jest czymś, co jest widoczne gołym 
okiem. Jedynie długie działania ujawnią czy krój spełnia 
oczekiwane kryteria. Nowe ubranie FIRE FLEX zostało 
zaprojektowane, aby imponować: w pracy,  
bez względu na to, jak długo trwa. 
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Zaangażowane w bezpieczeństwo.

Ergonomiczność

W sytuacji zagrożenia, dopasowanie 
może mieć również krytyczne 
znaczenie. Dzięki FIRE FLEX udało 
nam się zaprojektować ergonomiczne 
ubranie ochronne. Wytrzymuje ono 
wilgoć, zimno, ciepło i ogień - pod 
względem bezpieczeństwa marka 
Rosenbauer zawsze wyznaczała 
najwyższe standardy. Jednak FIRE 
FLEX dzięki Ergocut gwarantuje 
najwyższy stopień zwinności. Sprawia 
wrażenie drugiej skóry, lecz nie 
kosztem bezpieczeństwa. 

FIRE FLEX – Rosenbauer

Innowacyjność

Wszystkie czynności i działania wykonywane na miejscu zdarzenia przez stra- 
żaków muszą być możliwie intuicyjne. FIRE FLEX wspiera to dzięki ergonomicznie 
zaprojektowanemu wyposażeniu. Wyściełane elementy na klapkach kieszeni 
i suwaku ułatwiają bezpieczne chwytanie, a uniwersalne kieszenie i elementy 
mocujące oferują niezliczone możliwości na miejscu zdarzenia. Segmentowane 
pasy używane do poprawy widoczności zostały pokryte i zintegrowane w 
wyrafinowanej koncepcji ogólnej. Dzięki nowej technologi aplikacji zastępującej 
szycie są one nie tylko bardziej elastyczne, ale także bardziej oddychające. 

Ze względu na brak szwów materiał nie jest obciążony ścieraniem. Solidne barie- 
ry absorpcyjne we wszystkich punktach krytycznych zapobiegają przenikaniu 
wilgoci do wnętrza ubrania specjalnego. W szczególności zastosowano zupełnie 
nowy, oddychający, 3-warstwowy materiał barierowy na obrzeżach rękawów i 
do zewnętrznych wykończeń. Płynnie działający plastikowy zamek antypaniczny 
pozostaje w pełni funkcjonalny nawet przy niewielkich uszkodzeniach zębów. 

9



FIRE FLEX z materiału zewnętrznego NOMEX® NXT

Rosenbauer – FIRE FLEX

Nowe elementy konstrukcyjne, seg-
mentowe paski odblaskowe i dwuko-
lorowy design zapewniają optymalną 
widoczność i nowoczesny wygląd.
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Bezpieczna podszewka termiczna
Podszewka z żywicy melaminowej i włókien aramidowych z pikowaną 
osłoną wykonaną z mieszanki włókien aramidowo-wiskozowych. 
Gramatura: około 180 g/m²

Bariera przeciwwilgociowa (wkładka)
Membrana 3D PTFE wykonana na nośniku z żywicy melaminowej/włókien 
aramidowych. Gramatura powierzchni: około 125 g/m²

Materiał zewnętrzny
NOMEX® NXT
Gramatura:  
około 195 g/m²  
Kolory: czarno-niebieski/
czerwony, czarnoniebieski/
złoty, czarnoniebieski, złoty

3-warstwowa konstrukcja tkaniny o sprawdzonym składzie

NOMEX® XTR
Gramatura:  
około 195 g/m²
Kolory: czarno-niebieski/
czerwony, czarnoniebieski/
złoty, czarnoniebieski, złoty, 
czerwony

X55 z PBI
Gramatura:  
około 205 g/m²  
Kolor: złoty/brązowy



FIRE FLEX z materiału zewnętrznego NOMEX® XTR

Materiały o wysokich parametrach. 

Zapewnienie wysokich parametrów w miejscu zagrożenia.

Nie ma wątpliwości, że tylko najlepsze materiały są 
używane w produktach Rosenbauer. Sekret FIRE FLEX tkwi 
jednak przede wszystkim w składzie i strukturze warstw 
zastosowanego materiału, a także w składzie samej tkaniny. 

FIRE FLEX – Rosenbauer

FIRE FLEX: wytrzymały, trwały i nowoczesny

Zastosowane materiały gwarantują trwałość i żywotność. 

W szczególności materiały zewnętrzne charakteryzują się 
wyjątkowo wysokimi właściwościami mechanicznymi. Jeśli 
chodzi o wytrzymałość na rozciąganie, materiał zewnętrzny 
X55 z PBI osiąga ośmiokrotnie wyższą wydajność niż 
zakłada norma PN-EN 469. Jeśli chodzi o wytrzymałość na 
rozdzieranie, przekracza wielokrotnie minimalne wymagania. 

Nasze wyposażenie dodatkowe, takie jak rękawice, hełm i 
buty, są doskonale dopasowane do nowego FIRE FLEX. 

Membrana PTFE o wysokich parametrach

FIRE FLEX ma innowacyjną strukturę materiału. Nowa membra-
na 3D  PTFE charakteryzuje się najwyższym poziomem oddy-
chalności, ogromną odpornością na ciepło i wodoszczelnością. 
Dzięki wyrafinowanej strukturze tkaniny w połączeniu z mem-
braną PTFE, wilgoć jest bardzo szybko transportowana z ciała 
na zewnątrz i dlatego nie dochodzi do gromadzenia się ciepła.  

Dzięki specyficznej strukturze tkaniny, wartość odporności 
na przenikanie pary wodnej znacznie poniżej dopuszczalnej 
wartości standardowej w najwyższej klasie wydajności jest 
osiągana w teście RET (określającym współczynnik oporu 
parowania). 
Membrana 3D PTFE jest certyfikowana jako odporna na wirusy 
i bakterie oraz zapewnia optymalną ochronę w kontakcie z 
osobami poszkodowanymi. 

Bezpieczna podszewka termiczna

W modelu FIRE FLEX zastosowano izolującą, oddychającą 
podszewkę termiczną, która zapewnia optymalną ochronę 
przed czynnikami zewnętrznymi, nawet w ekstremalnych 
warunkach. Podszewka z żywicy melaminowej i włókien 
aramidowych z pikowaną osłoną wykonaną z mieszanki 
włókien aramidowo-wiskozowych spełnia wysokie wymaga-
nia materiałowe.
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3-warstwowa konstrukcja tkaniny o sprawdzonym składzie



Różne warianty kolorystyczne.

Rosenbauer – FIRE FLEX

NOMEX® NXT 

Ubranie ochronne FIRE FLEX, będący rozwi-
nięciem NOMEX® Tough, wykonane z NOMEX® 
NXT to doskonały wybór zarówno pod względem 
wizualnym, jak i technicznym. Znakomicie wypada 
również podczas prania. Odzież ochronna
zachowuje swój kolor i kształt nawet po wielu 
praniach. Specjalna długotrwała impregnacja (do 
40 prań bez powtórnej impregnacji) i ogromna 
wytrzymałość na rozdarcie materiału NXT zapew-
niają również wyjątkowo długą żywotność. 

Do wyboru: NOMEX® NXT, NOMEX® XTR lub X55 z PBI.

Materiały wypróbowane 
i przetestowane tysiące 
razy w całkowicie nowym, 
nowoczesnym stylu.

Ubrania ochronne 
FIRE FLEX
NOMEX® NXT
kolor czarno-niebieski/ 
złoty

Ubranie ochronne  
FIRE FLEX
NOMEX® NXT
kolor czarno-niebieski/
czerwony
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NOMEX® XTR 

Ubranie ochronny FIRE FLEX wykonany z NOMEX® 
XTR o innowacyjnej konstrukcji jest najnowszym 
osiągnięciem w serii FIRE FLEX. Zoptymalizowany 
skład materiału składa się z 82 % metaaramidu, 
16 % paraaramidu i 2 % włókna antystatycznego. 
Charakteryzuje się doskonałym wyglądem po praniu 
i odpornością na światło dzięki przesunięciu części 
paraaramidowej do wnętrza tkaniny, lepszą izolacją 
termiczną dzięki trójwymiarowej strukturze oraz 
długotrwałą impregnacją Powershell (do 40 prań bez 
ponownej impregnacji).



Różne warianty kolorystyczne.

FIRE FLEX– Rosenbauer

X55 z PBI 

Ubranie ochronne jest również dostępne w wersji dwuko-
lorowej X55 z PBI. Złoto i brąz tworzą kontrast i akcenty. 
Modny krój sprawia szczególnie dobre wrażenie. Obszar 
ramienia jest podkreślony mocnym brązem. Nawet w tej 
wersji, ubranie ochronne zachowuje swój kształt i kolor po 
wielu praniach. 

Ubrania ochronne 
FIRE FLEX
X55 z PBI

kolor złoty/brązowy

Ubranie ochronne 
FIRE FLEX 

NOMEX® NXT  
kolor czarno- 

niebieski/złoty
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Chroni w sposób bezpieczny.

Ratowanie przy użyciu FIRE FLEX.

Rosenbauer – FIRE FLEX

Dzięki innowacyjnej kurtce ochronnej FIRE FLEX, służby 
ratunkowe mają możliwość zabezpieczenia innych osób i 
siebie - w razie zagrożenia. Ta odzież o wysokich parame-
trach zapewnia funkcję samoratowania (opcja). 

Uprząż ratownicza

Wytrzymała uprząż ratownicza jest standardowo montowa-
na z tyłu kurtki, umożliwiając ewakuację rannego strażaka 
z bezpośredniej strefy zagrożenia.

Uprząż składa się z dwuwarstwowego pasa wykonanego 
z ognioodpornego Nomexu®, który biegnie przez tył pod 
kołnierzem, równomiernie rozprowadzając obciążenia 
rozciągające. Ze względów bezpieczeństwa pas jest wy-
posażony w dodatkowe zapięcie na rzep (eliminując w ten 
sposób ryzyko wypięcia lub zaczepienia). Jest wyposażona 
w wyściełany uchwyt, który zapewnia lepszą obsługę.

Kurtka ze zintegrowanym systemem ratowniczym

Kurtka FIRE FLEX może być opcjonalnie wyposażona w 
wewnętrzną obudowę, przez którą można przewlec pas 
Rosenbauer IRS. Pasujący pas jest dostępny jako wyposa-
żenie opcjonalne i jest certyfikowany zgodnie z wymaga-
niami normy PN-EN 1498 Cl. A i PN-EN 358. Pas ara- 
midowy o szerokości 85 mm jest wyposażony w karabinek 
aluminiowy HMS z zamkiem trzytaktowym zgodnie z normą 
PN-EN 362. 

  Funkcja opcjonalna
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FIRE FLEX – Rosenbauer

System asekuracyjny
 
Szczególnie niebezpieczne są sytuacje, w których występu-
je zwiększone ryzyko upadku. Aby prowadzenie działań na 
nasypach lub płaskich dachach uczynić bezpieczniejszymi, 
system ogranicza zasięg ruchu ratowników do określone-
go promienia, dzięki czemu niebezpieczne krawędzie nie 
stanowią już zagrożenia. System asekuracyjny utrzymuje 
strażaka bezpiecznie na miejscu i zapobiega upadkowi. 

System pozycjonowania

System może być używany jako pomoc przy pozy- 
cjonowaniu podczas pracy na wysokości (na przykład 
na drabinach). Napięcie pasa podczas odchylania się 
do tyłu w systemie może zapewnić stabilną pozycję 
roboczą i dzięki temi zapobiec upadkowi.

  Obszary zastosowań

System ratowniczy

W sytuacjach ekstremalnych pas IRS może być również  
używany do samoratowania.
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Rosenbauer – FIRE FLEX

Ergonomiczność. Elastyczność. Innowacyjność.

Liczne wyposażenie.       

Indywidualne dostosowanie 
szerokości rękawa

Uchwyty mocujące po obu 
stronach kurtki na mikrofon/
gruszkę radiotelefonu

Pasek rzepu do  
mocowania imiennika

Uchwyt na latarkę  
w przedniej klapie

Oddychające, segmentowe 
paski odblaskowe

Kieszenie na radiotelefon  
po obu stronach kurtki

Dwie komfortowe 
kieszenie skośne

Maksymalna ochrona i komfort 
nie wykluczają się wzajemnie. 
Wiele wyrafinowanych detali 
sprawia, że FIRE FLEX jest 
funkcjonalnym, wszechstronnym 
ubraniem i właściwym środkiem 
do najtrudniejszych akcji 
pożarniczych.

Tworzywowy zamek błyskawiczny  
z funkcją szybkiego zwolnienia

Oddychająca 3-warstwowa
bariera przeciwwilgociowa

Kołnierz zabezpieczający 
przed płomieniami Obszar ramion z dodatkową 

osłoną termiczną

Wytrzymała uprząż  
ratownicza na plecach.

Ergonomicznie wyprofilowane  
łokcie ze wzmocnieniami

Nowy ergonomiczny  
krój kurtki

Konstrukcja ramion zapewnia 
maksymalną swobodę ruchów

Kieszenie boczne

Klapy kieszeni z wyściełanymi  
czerwonymi uchwytami



Liczne wyposażenie.       

Komfortowe szelki, 
odpinane na rzepy 

Rozporek z zamkiem błyskawicznym 
z zapięciem na rzep oraz osłoną

Szczególnie odporne na zużycie krawędzie 
nogawek wykonane z opóźniających palenie 
materiałów para-aramidowych pokrytych 
warstwą węglowo-silikonową

Oddychające, segmentowe  
paski odblaskowe

Bariera absorpcyjna na  
mankietach spodni

Kieszenie boczne z  
z uchwytem na rękawice

Elastyczny pas do  
regulacji obwodu talii

Pasek rzepu do  
mocowania imiennika

Ergonomicznie wyprofilowane kolana 
ze wzmocnieniami i nakolannikami

Dwie komfortowe 
kieszenie skośne

Klapy kieszeni z 
czerwonymi uchwytami
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Dwie kieszenie 
boczne skośne



FIRE FLEX – Rosenbauer

  Wyposażenie spodni

Rozporek z zamkiem błyskawicznym z 
zapięciem na rzep oraz osłoną

Elastyczny pas do regulacji obwodu taliiSzerokie na 5 cm komfortowe szelki,  
odpinane na rzepy 
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Kieszenie boczne z uchwytem na rękawice Ergonomicznie wyprofilowane kolana ze 
wzmocnieniami i nakolanniki wykonane z 
wodoodpornej gumy komórkowej

Na lewej klapie kieszeni bocznej pasek 
rzepu 15 x 2,5 cm do zamocowania 
imiennika 

Bariera przeciwwilgociowa wykonana z 
wytrzymałej, trudnopalnej tkaniny aramidowej 
pokrytej poliuretanem wzdłuż szwu spodni.

Otwory rewizyjne do sprawdzania stanu 
membran po obu stronach (spodni i 
kurtki)

Wzmocnienia po stronie wewnętrznej 
nogawek spodni wykonane z opóźniających 
palenie materiałów para-aramidowych 
pokrytych warstwą węglowo-silikonową

Klapy kieszeni z 
czerwonymi uchwytami



  Wyposażenie kurtki
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Wykończenie 207 mm

FIRE FLEX – Rosenbauer

Praktyczne, wyściełane uchwyty na wszystkich 
klapach kieszeni i przedniej klapie

Maksymalna swoboda ruchów dzięki  
ergonomicznej konstrukcji rękawów

Uprząż ratownicza na plecach z uchwytem

Uchwyty mocujące po obu stronach kurtki na 
mikrofon/gruszkę radiotelefonu.

Oddychająca 3-warstwowa bariera przeciw- 
wilgociowa na brzegu rękawa i przedniej klapie

Dostosowanie szerokości rękawa

Tworzywowy zamek błyskawiczny z funkcją 
szybkiego zwolnienia

Komfortowe kieszenie boczne skośneUchwyt na latarkę w przedniej klapie 
i kieszenie na radiotelefon po obu 
stronach kurtki



Rozwój i produkcja z pojedynczego źródła.

Środki ochrony indywidualnej. 
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Rosenbauer – FIRE FLEX

Rosenbauer jest liderem w zakresie rozwoju, produkcji i marketingu technologii pożarniczej od dekad. Innowacja stanowi 
z pewnością jedną z najsilniejszych i najbardziej spójnych kluczowych kompetencji firmy. Własny dział rozwoju i pracownia 
projektowa środków ochrony indywidualnej stanowią kluczowe elementy ciągłego rozwoju technologicznego.

Środki ochrony indywidualnej od stóp do głów

Rosenbauer dostarcza idealnie dopasowane, kompletne 
środki ochrony indywidualnej. Jest jedynym dostawcą na 
rynku, który oferuje wszystkie środki ochrony indywidu-
alnej do działań strażackich z jednego źródła. Cały sprzęt 
– od hełmów i ubrania ochronnego po rękawice i buty – są 
projektowane przez naszych pracowników. Nowe standardy 
zostały wyznaczone przez hełmy HEROS. Odzież ochronna 
zwiększa bezpieczeństwo pracy. Rękawice i obuwie stra-
żackie uzupełniają idealnie środki ochrony indywidualnej.
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 Od strażaków dla strażaków 

Od pomysłu do dojrzałości rynkowej produktu. Rosenbauer 
otrzymuje bezpośrednie opinie z rynku. Wielu pracowni-
ków to również strażacy, którzy dostarczają praktycznych 
opinii podczas procesu rozwoju. Wszystkie środki ochrony 
indywidualnej są badane w rzeczywistych warunkach przed 
wypuszczeniem na rynek. Produkt wprowadzany na rynek 
jako innowacja odpowiada w 100 % wymaganiom i potrze-
bom klientów.

Maksymalne normy jakościowe  
Najnowocześniejsze normy produkcyjne

Liczne certyfikaty potwierdzają, że najwyższe wymagania 
klientów są spełnione. Sieć audytowanych i przetestowa-
nych partnerów produkcyjnych w Europie zapewnia zgod-
ność z najwyższymi standardami i zrównoważony łańcuch 
dostaw odzieży ochronnej. 

Własny rozwój produktów i dostosowanie ich do 
potrzeb klientów

Ubrania strażackie są opracowywane w firmie Rosenbauer. 
Działy zarządzania produktem, rozwoju, projektowania i 
wzornictwa intensywnie współpracują nad nowymi modela-
mi i ciągłym ulepszaniem ubrania ochronnego. Dzięki temu 
wszelkie indywidualne wymagania klientów lub zmiany 
norm można szybko wdrożyć w nowych produktach.



FIRE FLEX
Profesjonalna ochrona. Idealne dopasowanie.
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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

Ubranie ochronne FIRE FLEX
Dostępne rozmiary: 40-42 do 68-70 każdy w pięciu długościach: A (156-164 cm), B (164-172), C (172-180), D (180-188) a i E (188-196 cm)

Materiał zewnętrzny
Kolor 

NOMEX® NXT 
czarno-niebieski/

czerwony

NOMEX® NXT 
czarno-niebieski/złoty

NOMEX® NXT 
czarno-niebieski

NOMEX® NXT 
złoty

X55 Z PBI 
złoty/brązowy

Kurtka 141470 141471 141472 141473 141474

Spodnie 141432 (czarno-niebieski) 141435 141437 (złoty)

Materiał zewnętrzny
Kolor 

NOMEX® XTR 
czarno-niebieski/

czerwony

NOMEX® XTR 
czarno-niebieski/złoty

NOMEX® XTR 
czarno-niebieski

NOMEX® XTR 
złoty

NOMEX® XTR 
czerwony

Kurtka 141442 141443 141444 141446 141448

Spodnie 141445 5 (czarno-niebieski) 141447 141449

Akcesoria
1405966 Wszywany imiennik na rzepie, 15 x 3 cm. Wskazać kolor imiennika i haftu!

140948 Napis z tyłu na rzepie, dwa wiersze, rozmiar 10 x 45 cm

141062 Napis z tyłu na rzepie, dwa wiersze, rozmiar 8 x 38 cm

141253 Pas bezpieczeństwa / pas ratowniczy pasem IRS, dostępny w rozmiarach 40-42 do  
68-70 (takich samych jak rozmiary kurtek)

Opcje
140949 Napis z tyłu trwale nadrukowany

1-szy wiersz: STRAŻ POŻARNA, 2-gi wiersz: NAZWA MIEJSCOWOŚCI, rozmiar czcionki 4 cm,  
maks. długość czcionki 38,5 cm, 2 wiersze

Kolor czcionki musi być wskazany!

14059922 Rzep na emblemat na plecach 45 x 10 cm

1410621 Rzep na emblemat na plecach 38 x 8 cm

1410629 Tunel do kurtki ochronnej FIRE FLEX do użycia w połączeniu z pasem IRS

1410628 Kieszeń pod przednią klapą (kieszeń napoleońska)

1409806 Wszywanie chipa RFID UHF (kurtka lub spodnie)

140781 Kieszeń na lewym rękawie o wymiarach 16 x 9 x 4 cm z klapką i rzepem

140949 Napis z tyłu 1410628 Kieszeń napoleońska 141253 Pas bezpieczeństwa / pas ratowniczy  
IRS BELT


