
Műszaki mentő védőruha

 ▪ Speciálisan erdőtűzoltáshoz  
és műszaki mentéshez

 ▪ EN 15614:2007 szerint tanúsítva

THL D



Kabát kivitel

 ▪  Elől cipzár fel egészen a gallér széléig, cipzártakaróval 
 ▪  Jó mozgásszabadság a hátnál, két berakásnak és az ergonomikus 
kabátujj felépítésnek köszönhetően 

 ▪  Gumis mandzsetta, egy tépőzáras szabályozó segítségével egyénileg 
állítható kabátujj lezárás 

 ▪  Bevetési kabát bevetési nadrághoz rögzítése összekapcsoló cipzárral 
 ▪  Két bevágott, rádiózsebként szolgáló mellzseb (bal oldalt a lap alatt  
rögzítőgyűrűvel - jobb oldalt egy kis karabinerrel)

 ▪  A rádiózseb felett: 15 cm tépőzár a névcímke számára 
 ▪  Vállmagasságban kézi mikrofont rögzítő fül 
 ▪  Csíkozás sárga/ezüst/sárga fényvisszaverő 3M csíkokkal
 ▪  A háton bolyhos rész a háti felirat rögzítésére (8 x 38 cm) Elől cipzár fel egészen a gallér széléig

Az optimális mozgásszabadságot 
hajtások biztosítják

A különbség a részletekben rejlik:
A ruha rendkívül könnyű és 
kényelmes, mert csupán egyetlen 
réteg anyagból készül.

Kabát és nadrág

EN 15614:2007 A1
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Nadrág kivitel

 ▪ Korcos nadrág, övtartó fülekkel 
 ▪  Korcnál tépőzár, a levehető nadrágtartók rögzítésére (fakultatív)
 ▪  Cipzáras nadrágslicc, a korcban gombbal
 ▪  Jó mozgásszabadság az ergonomikus nadrágfelépítésnek köszönhetően
 ▪  A térdnél megerősítés, szilikon-szén bevonatos paraaramid szövetből készült kopásvédelemmel 
 ▪  Tépőzárral szorosra állítható nadráglezáró
 ▪  Dörzsölés-kopásvédelemmel és nedvzáróval rendelkező nadrágbélés
 ▪  Bevetési kabát bevetési nadrághoz rögzítése összekapcsoló cipzárral
 ▪  2 oldalzseb, rejtett cipzárral
 ▪  2 combzseb, zsebfedővel
 ▪  A bal oldali oldalzseben gyapjúszalag a névcimke számára (15 x 2,5 cm)
 ▪  Körbefutó csíkozás a térd alatt, sárga/ezüst/sárga fényvisszaverő 3M csíkokkal  

A THL D védőruha ellenőrzése EN 15614:2007 szerint történt, és speciálisan erdőtűzoltáshoz és műszaki mentéshez alkal-
mas. A THL D ruha egy különösen könnyű védőruha, és nagyon magas szintű kényelmet biztosít a viselő számára. Ezenkívül 
a védőöltözetet a praktikus részletei jellemzik, pl. lehetőséget kínál a kabát és a nadrág cipzárral történő összekapcsolására.

Jobb láthatóság Anyagfelépítés

A ruha egyrétegű szövete víz-, piszok- és olajtaszító  
felsőrésszel rendelkezik. A membrán és a bélés nélkülözhető. 
Ennek köszönhetően a ruha abszolút könnyű súlyú, és a 
mérlegen (52-54 méret) mindössze 1,80 kg-ot nyom. A kék-
fekete külső anyag összetétele 35 % Aramid és 65 % Viskose FR, 
és mindössze 310 g/m².

Cipzáras oldalzsebek Összekapcsoló cipzár a kabát és a nadrág között

Műszaki mentő védőruha

THL D

Levehető nadrágtartó (fakultatív)

Láthatóság tekintetében a bevetési kabát megfelel az  
EN 15614:2007 Pkt. 9.2. „Fényvisszaverő-/fluoreszkáló 
képesség“ követelményeinek. Ezek megegyeznek az  
EN 469:2005 +A1:2006 szabvány B.1, B.2 és B.3 függelék 
szerinti láthatósági követelményekkel.

Megjegyzés: nem az EN 469 értelmében vett tűzoltó 
ruházat.
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THL D
Műszaki mentő védőruha

Egyéb méret és méretre készítés lehetséges.

Műszaki adatok

Külső anyag Külső anyag összetétele: 35 % Aramid és 65 % Viskose FR

Kabát

Méretek 40-42 ... 60-64 mindegyik 5 hosszúságban - A (156-164 cm),  
B (164-172 cm), C (172-180 cm), D (180-188 cm) és E (188-196 cm)

Hát hosszúsága 76 cm (méret: 52-54 C)

Súly kb. 1 kg (52-54 C méret)

Nadrág

Méretek 40 ... 64 mindegyik 5 hosszúságban - A (156-164 cm), B (164-172 cm),  
C (172-180 cm), D (180-188 cm) és E (188-196 cm)

Súly kb. 0,8 kg (54 C méret)

Megrendeléshez szükséges adatok

140641 THL D kabát

140642 THL D nadrág

Tartozék

1405966 Névcsík, tépőzár hímezve

141062 Hátlap tépőzárral, 38 x 8 cm, kétsoros, 3 cm betűmagasság

140928 Lágyék zseb, cipzáras, bal és jobb

1406428 Nadrágtartó THL D nadrág számára, hosszúságban A-E

106650 Textil öv, fekete
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Szöveg és ábrák kötelezettség nélkül. Az ábrák csak felár ellenében kapható opciós kivitelt tartalmazhatnak. Műszaki fejlődést szolgáló változtatás joga fenntartva. 

www.rosenbauer.com Follow us on


