GAROS G30
Ubranie specjalne do ratownictwa technicznego
i akcji gaśniczych prowadzonych na zewnątrz.
Certyfikowane zgodnie z normą PN-EN 469,
PN-EN 1149-5, PN-EN ISO 11612 A1 B2 C1
i PN-EN 343.
Lekkie. Ergonomiczne. Wszechstronne.

GAROS G30.
Ubranie
zapewniające
swobodę ruchów.
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W normie PN-EN 469 ustalono dwa poziomy ochrony dla
odzieży ochronnej. GAROS G30 spełnia te same wymagania co odzież specjalna dla strażaków (Y2 i Z2) pod
względem ochrony przed przenikaniem wody i oporu pary
wodnej oraz spełnia poziom 1 (X1) odnośnie wskaźnika
przenikania ciepła od płomienia i od promieniowania cieplnego. Sprawia to, że ubranie jest zdecydowanie lżejsze i
bardzo wygodne w noszeniu podczas długich akcji i działań
obciążających fizycznie.
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GAROS G30.
Do ratownictwa technicznego i akcji
pożarniczych prowadzonych na zewnątrz.

Przy opracowywaniu koncepcji GAROS G30, głównym celem było stworzenie
ubrania specjalnego, które jest idealnie dopasowane i które ratownicy mogą
nosić przez wiele godzin bez uczucia zmęczenia. Aby to osiągnąć, Rosenbauer
zastosował w nim wiele cech popularnego, wysokiej jakości ubrania specjalnego
FIRE FLEX. Dzięki ergonomicznej konstrukcji, wysokiej jakości materiałom oraz
minimalnej masie, GAROS G30 stanowi doskonałe ubranie bojowe dla strażaków
prowadzących działania na zewnątrz.
Zwiększony komfort w połączeniu z wyjątkową efektywnością
Jedynie niewielki procent strażaków potrzebuje dodatkowej ochrony przed
ciepłem wymaganej do gaszenia pożarów wewnętrznych. Dlatego Rosenbauer
opracował ubranie specjalne GAROS G30, które jest doskonałym wyborem
do wszelkich pozostałych akcji pożarniczych, zapewniającym jednocześnie
bardzo wysoki poziom komfortu dla użytkownika. Ubranie posiada istotne
zalety w postaci termoregulacji i swobody ruchów, aby wspomóc strażaków
w radzeniu sobie podczas długich i obciążąjących działań. Inną zaletą GAROS
G30 jest efektywność. Ubranie to jest rozsądną alternatywą w przypadku gdy
ubranie specjalne dla strażaków (poziom 2 do ochrony przed ciepłem) nie jest
rzeczywiście potrzebne.

Nasza nazwa zobowiązuje: Rosenbauer
Od ponad 150 lat Rosenbauer toruje drogę jako pionier i partner służb ratowniczych. Jest wyjątkowym producentem, gdyż dostarcza kompleksowe rozwiązania
niezbędne w każdych działaniach ratowniczo-gaśniczych. Od środków ochrony
indywidualnej po wszelkiego typu pojazdy, od aplikacji cyfrowych po wyposażenie osobiste i techniczne. Jako dostawca systemowy, Rosenbauer obsługuje
wszystkie powyższe obszary przy wykorzystaniu kompetencji i doświadczenia.
Dla firmy, doskonałość oznacza zachowanie dziedzictwa jako siły napędowej
postępu. Dlatego kontynuuje ona wyznaczanie nowych standardów dzięki swoim
innowacjom technologicznym w walce z pożarami i przy usuwaniu skutków
katastrof. Jest w stałym kontakcie ze swoimi Klientami, aby znaleźć najlepsze
rozwiązanie i jest tuż obok, kiedy ich potrzebujesz. Na całym świecie.

5

Rosenbauer – GAROS G30

Zwiększony komfort dla większej
wytrzymałości.
Optymalne wsparcie podczas długich akcji.
Przy opracowywaniu GAROS G30, naszym celem była optymalizacja komfortu użytkownika i maksymalizacja
swobody ruchów ratowników. Zmniejszona masa w połączeniu z wieloma zaawansowanymi cechami
konstrukcyjnymi, które zostały już z powodzeniem wdrożone w FIRE FLEX, są pomocne w zapobieganiu
szybkiemu zmęczeniu ratowników i ułatwiają działania ratownicze.

Lekka, ergonomiczna konstrukcja,
przemyślane wykończenia i wysokiej
jakości materiały czynią z GAROS
G30 doskonały wybór do długich akcji
ratownictwa technicznego.
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Komfortowo znaczy sucho

Ergonomiczna konstrukcja dla maksymalnego
komfortu i minimalnej masy
Kluczową cechą konstrukcyjną GAROS G30 jest ergonomiczny krój. Ergonomiczny krój zapewnia idealne dopasowanie. Zamiast uczucia noszenia pancerza, kurtka jest
dopasowana do ciała użytkownika jak druga skóra. Nowy
typ sekcji barkowo-ramiennej, wyprofilowany łokieć i
obszary kolana poprawiają swobodę ruchów użytkownika.
Zostały dodane mocno wszyte nakolanniki wykonane z
nienasiąkliwej gumy komórkowej w celu ułatwienia pracy
na kolanach. W połączeniu z bardzo małą masą, wszystkie powyższe cechy nie tylko poprawiają samopoczucie i
wytrzymałość użytkownika, ale również poprawiają jego
zwinność i możliwość pewnego poruszania się.

Aby zapewnić użytkownikowi suchość wewnątrz, wszystkie
brzegi kurtki i spodni zostały wyposażone w barierę przeciwwilgociową wykonaną z trudnopalnej tkaniny para-aramidowej pokrytej poliuretanem. Skutecznie zapobiega ona
przedostawaniu sie wilgoci do wnętrza kurtki. Nie trzeba
dodawać, że całe ubranie GAROS G30 jest wiatroszczelne
i wodoodporne, ale także posiada membranę, która czyni
je oddychającym. Ubranie jest wyposażone w segmentowe pasy odblaskowe, które są wyjątkowo elastyczne, aby
dodatkowo zwiększyć jego paroprzepuszczalność.
Praktyczne i trwałe
Niezawodność jest wszystkim, zwłaszcza jeśli chodzi o
środki ochrony indywidualnej. Dlatego, ubranie GAROS
G30 jest wyposażone w płynnie działający zamek błyskawiczny wykonany z tworzywa sztucznego. Nie tylko łatwo
zamyka się i otwiera, ale jest również niezwykle wytrzymały. Na mocne i elastyczne ząbki nie wpływają negatywnie
słabe uderzenia – a to zapewnia działanie zamka przez
wiele lat.

Bardziej precyzyjnie dobrany rozmiar
Ubrania ochronne GAROS G30 są dostępne w szerokim
zakresie rozmiarów w celu dopasowania do każdej budowy
ciała. Rosenbauer oferuje kurtki w rozmiarach 40-42 do
68-70 bez wyjątku i spodnie w rozmiarach 40 do 70.

kg

kg

1,45 kg
(rozmiar 48-50 C)

1,50 kg
(rozmiar 50 C)

Rozmiary
40-42 do 68-70

Rozmiar
40 do 70

Długości
A do E

Długość
A do E

7

Rosenbauer – GAROS G30

Idealnie zrównoważona ochrona.
Perfekcyjne ubranie do ratownictwa technicznego.
Głównymi wymaganiami stawianymi ubraniu specjalnemu
dla strażaków są:
▪ odporność na promieniowanie cieplne i płomienie,
▪ wodoszczelność,
▪ oddychalność.
Ubranie musi chronić użytkownika przed bardzo wysokimi temperaturami zewnętrznymi i wilgocią, aby uniknąć
negatywnych konsekwencji dla zdrowia i sprawności, jednocześnie zapewniając utrzymanie naturalnej zdolności
ciała do regulowania swojej własnej temperatury.

Certyfikowane zgodnie z poniższymi
normami:
▪ PN-EN 469:2020 (X1 Y2 Z2)
▪ PN-EN 1149-5:2018
(właściwości elektrostatyczne)
▪ PN-EN ISO 11612:2015 A1 B2 C1
▪ PN-EN 343:2019 (odzież specjalna –
ochrona przed deszczem)

Doskonały towarzysz do ratownictwa technicznego
Podczas opracowywania GAROS G30, Rosenbauer wykorzystał cieńszą wersję wysoce izolującej
warstwy termicznej z ubrania ochronnego FIRE FLEX. Zapewnia to ogromne korzyści dla każdego
ratownika, który nie jest zaangażowany w gaszenie pożarów wewnętrznych:
▪ Lepsze odprowadzanie ciepła ciała zwiększa wytrzymałość w okresach dużej aktywności.
▪ Cieńszy materiał umożliwia optymalną swobodę ruchów i szybkość.
▪ Zmniejszona masa sprawia, że ubranie jest bardziej komfortowe w noszeniu, co zapewnia
ratownikom możliwość radzenia sobie z długimi akcjami bez uczucia zmęczenia.
Fakt, że wyściółka wewnętrzna jest cieńsza nie wpływa na ochronę, jaką oferuje przed
krótkotrwałą ekspozycją na ciepło, wiatr i wodę. Sprawia to, że GAROS G30 jest doskonałym
ubraniem ochronnym do celów ratownictwa technicznego.

X1
Y2
Z2

PN-EN 469:2020

PN-EN 1149-5:2018

PN-EN ISO 11612:2015 A1 B2 C1
4
3
X

PN-EN 343:2019
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Wiele właściwości materiałowych i konstrukcyjnych FIRE FLEX zostało włączonych
do GAROS G30. GAROS G30 można również zamawiać w jednym kolorze tak, aby
ratownicy, którzy są odpowiedzialni w danej
akcji za ratownictwo techniczne mogli być
szybko zidentyfikowani na miejscu.

Odprowadzanie ciepła
Podszewka wewnętrzna GAROS G30 jest wykonana z mieszanki
włókien aramidowych i wiskozowych. Zapewnia to ochronę przed
ciepłem do poziomu ochrony X1. Zmniejszona masa podszewki w
porównaniu do podszewki termicznej ubrań specjalnych do pożarów
wewnętrznych oznacza, że ciepło wytwarzane przez użytkownika w
wyniku wysiłku fizycznego lub podczas długich działań przy wysokich
temperaturach zewnętrznych może być efektywniej odprowadzone.
Odporna na zużycie
Bardzo wytrzymała tkanina wykonana z trudnopalnych włókien
para-aramidowych powlekanych warstwą węglowo-silikonową
chroni brzegi, kolana i wewnętrzną stronę mankietów spodni przed
zużyciem mechanicznym. Zapewnia to długi okres użytkownia
ubrania.
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Materiały o wysokich parametrach.
Dla najlepszych wyników podczas akcji.
Strażacy nie mogą pozwolić sobie na półśrodki –
zwłaszcza jeśli chodzi o środki ochrony indywidualnej.
Dlatego GAROS G30, podobnie jak ubranie FIRE FLEX,
jest wykonane z materiałów, które są nie tylko wytrzymałe
i trwałe, ale także spełniają najbardziej rygorystyczne
wymagania pod względem odporności na płomienie,
wodoodporności i paroprzepuszczalności.
GAROS G30: wytrzymałe, trwałe i lekkie
Materiałem zewnętrznym jest NOMEX® NXT, który jest
bardzo odporny na naprężenia mechaniczne i wysokie
temperatury. Dzięki długotrwałej powłoce wodoodpornej,
zachowuje swoją zdolność do odpychania wody i brudu
przez wiele lat. Daje to pewność, że oddychająca
membrana pod spodem, a tym samym użytkownik, są
doskonale chronieni.

Otwór inspekcyjny umożliwiający szybką i łatwą kontrolę stanu membrany.

Wodoodporna i paroprzepuszczalna
Membrana zapewnia, że deszcz i woda
gaśnicza nie mogą przeniknąć do tkaniny kompozytowej ubrania GAROS G30.
Aby zapewnić użytkownikowi jak największą suchość również od wewnątrz,
membrana ta jest paroprzepuszczalna:
pot jest szybko odprowadzany z dala od
ciała na zewnątrz ubrania, zapobiegając
gromadzeniu się ciepła.

3 warstwy tkaniny do ochrony przed
ciepłem i warunkami pogodowymi
Warstwa zewnętrzna
NOMEX® NXT Odporne na wysoką temperaturę
włókna aramidowe z długotrwałą powłoką
wodoodporną.
Gramatura tkaniny: około 195 g/m²
Kolory: czarno-niebieski, czarno-niebieski/czerwony,
czarno-niebieski/złoty, złoty, złoty/niebieski,
pomarańczowy, pomarańczowy/niebieski

Ochrona przed wilgocią
Membrana wodoodporna i oddychająca.
Gramatura tkaniny: około 150 g/m²

Podszewka wewnętrzna
Mieszanka włókien aramidowych i wiskozowych.
Gramatura tkaniny: około 160 g/m²
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Wysokiej jakości środki do ratownictwa
Struktura kurtki GAROS G30.

Kołnierz zabezpieczający
przed płomieniami

Uchwyty mocujące po obu stronach kurtki
na mikrofon/gruszkę radiotelefonu

Zamek błyskawiczny z
tworzywa sztucznego

Specjalna konstrukcja ramion
dla zapewnienia maksymalnej
swobody ruchów

Pasek rzepu do
mocowania imiennika

Kieszenie na radiotelefon
po obu stronach kurtki
Ergonomiczny krój kurtki
Uchwyt na latarkę
w przedniej klapie
Ergonomicznie
wyprofilowane łokcie
Zintegrowana bariera
przeciwwilgociowa
Indywidualne dostosowanie
szerokości rękawa

Naszywane kieszenie boczne
Oddychające, segmentowe
pasy odblaskowe

Kurtka GAROS G30 zawiera wiele właściwości z linii FIRE FLEX. Najważniejszą z
nich jest ergonomiczny krój. W połączeniu
ze zmniejszoną masą, zapewnia maksymalny komfort dla użytkownika.
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technicznego.
Spodnie GAROS G30.

Rozporek zakryty zakładką, z
zamkiem błyskawicznym i
zapięciem na rzep

Elastyczny pas do regulacji
obwodu talii

Dwie kieszenie boczne skośne

Pasek rzepu do mocowania
imiennika
Naszywane kieszenie na udach
z uchwytem na rękawice
Oddychające, segmentowe pasy
odblaskowe
Ergonomicznie wyprofilowane kolana
ze wzmocnieniami i nakolannikami

Bariera przeciwwilgociowa
na mankietach spodni

Szczególnie odporne na zużycie
krawędzie nogawek wykonane z
trudnopalnej tkaniny para-aramidowej
pokrytej warstwą węglowo-silikonową
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Długi okres użytkowania.
Rozwój i produkcja w jednym.
Od dekad Rosenbauer jest pionierem w zakresie rozwoju, produkcji i marketingu technologii pożarniczej. Nasze
zdolności innowacyjne są bez wątpienia jedną z najmocniejszych i najtrwalszych głównych kompetencji firmy. Własny
dział rozwoju i pracownia krawiecka środków ochrony indywidualnej stanowią kluczowe elementy naszego ciągłego
rozwoju technologicznego.

Środki ochrony indywidualnej od stóp do głów
Rosenbauer dostarcza idealnie dopasowane środki ochrony
indywidualnej od stóp do głów. Jesteśmy jedynym dostawcą, który sam produkuje pełny zakres środków ochrony
indywidualnej do akcji pożarniczych. Całe wyposażenie
ochrony indywidualnej - od hełmów i ubrań specjalnych po
rękawice i buty - jest projektowane przez pracowników naszej firmy. Nasze hełmy HEROS ustanowiły nowe standardy
branżowe. Nasze ubrania specjalne zwiększają bezpieczeństwo strażaków na miejscu akcji. Rękawice i buty strażackie zapewniają idealne uzupełnienie do środków ochrony
indywidualnej.
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Przez specjalistów pożarnictwa dla specjalistów
pożarnictwa
Od wstępnego pomysłu do realizacji produktu. Rosenbauer
otrzymuje bezpośrednie opinie z rynku ze swoich własnych
szeregów. Wielu z naszych pracowników pracuje dla straży
pożarnej i dostarcza praktycznych opinii podczas procesu
rozwoju. Wszystkie środki ochrony indywidualnej są badane
w rzeczywistych warunkach przed wypuszczeniem na rynek.
Innowacje wprowadzane na rynek odpowiadają w 100%
potrzebom i wymaganiom naszych klientów.

Własny rozwój produktów i pracownia krawiecka
Sami opracowujemy nasze środki ochrony indywidualnej.
Nasze działy zarządzania produktem, rozwoju wzorów, projektowania i krawiectwa blisko współpracują nad nowymi
projektami i ciągłym ulepszaniem naszych ubrań. Oznacza
to również, że wszelkie indywidualne wymagania klientów
lub zmiany norm można szybko wdrożyć.

Maksymalne standardy jakości i najnowsze
standardy produkcji
Nasze liczne certyfikaty potwierdzają naszą zdolność
do spełniania najwyższych wymagań naszych klientów.
Nasza sieć audytowanych i certyfikowanych partnerów
produkcyjnych w Europie zapewnia zgodność z najwyższymi standardami i zrównoważony łańcuch dostaw do
naszych środków ochrony indywidualnej.
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GAROS G30
Pełny komfort podczas akcji ratownictwa technicznego.
Ubranie ochronne GAROS G30
Dostępne rozmiary
Kurtka: 40-42 do 68-70, wszystkie dostępne w 5 długościach: A (156-164 cm), B (164-172 cm), C (172-180 cm), D (180-188 cm) i E (188-196 cm).
Spodnie: 40 do 70, wszystkie dostępne w 5 długościach: A (156-164 cm), B (164-172 cm), C (172-180 cm), D (180-188 cm) i E (188-196 cm).
Materiał
zewnętrzny
Kolor
Kurtka

NOMEX® NXT
czarno-niebieski

NOMEX® NXT
czarno-niebieski/
złoty

NOMEX® NXT
czarno-niebieski/
czerwony

NOMEX® NXT
złoty

NOMEX® NXT
złoty/niebieski

NOMEX® NXT
pomarańczowy

NOMEX® NXT
pomarańczowy/
niebieski

140676

140693

140692

140678

140695

140690

140694

Spodnie

140677 (czarno-niebieski)

140679 (złoty)

140691 (pomarańczowy)

Opcje
140949

Napis z tyłu trwale wydrukowany
1-szy wiersz: STRAŻ POŻARNA, 2-gi wiersz: NAZWA MIEJSCOWOŚCI, rozmiar czcionki 4 cm
Kolor czcionki musi być wskazany!

1410621

Rzep na emblemat na plecach 38 x 8 cm

1409504

Kieszenie skośne wpuszczane w boki (poniżej kieszeni kurtki)

1410625

Kieszeń napoleońska (kieszeń między zamkiem błyskawicznym i plisą)

Akcesoria
1405966

Wyszywany imiennik na rzepie, 15 x 3 cm. Wskazać kolor imiennika i haftu!

141062

Napis z tyłu na rzepie, dwa wiersze, rozmiar 8 x 38 cm (tylko w połączeniu z 1410621: rzep z tyłu kurtki)

1410625 Kieszeń napoleońska

www.rosenbauer.com

Follow us on

1409504 Kieszeń skośna

Tekst i ilustracje nie są wiążące. Obrazy mogą przedstawiać opcjonalne wyposażenie dostępne wyłącznie za dodatkową opłatą. Rosenbauer zastrzega sobie prawo do zmian w specyfikacji i
wymiarach bez wcześniejszego powiadomienia.
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140949 Napis z tyłu

