
Beskyttende dress for redningsinnsats.

 ▪ Egnet for skogbrann og redningsinnsats
 ▪ Sertifisert i henhold til EN 15614:2007

THL D



Jakke design

 ▪  Front glidelås opp til øvre kant av kraven, dekket av klaff 
 ▪ God bevegelsesfrihet i ryggen med to golflegg og ergonomisk ermedesign 
 ▪ Individuell viddejustering på erme kanten med gummibånd og velcro 
 ▪ Jakken kan festes til buksen med glidelås 
 ▪ To innvendige brystlommer som radiolommer (venstre under klaff med festering - 
høyre med en liten karabiner)

 ▪ 15 cm fleece stripe for navne lapp over radiolommen
 ▪ Stropp til å feste den håndholdte mikrofon i skulderhøyde
 ▪ Sølv og gul/sølv/gul refleksstriper fra 3M
 ▪ Fleece striper på ryggen for feste av Velcro merke (8 x 38 cm) 

Frontglidelås opp til øvre kant 
av kraven

Golflegg gir  
optimal bevegelssfrihet

Forskjellen ligger i detaljene:
Ett lags materiale gjør 
dressen ekstremt lett og 
komfortabel.

Jakke og bukse

EN 15614:2007 A1
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Bukse design

 ▪ Bukser med beltestropper 
 ▪ Velcro striper på linningen til å feste avtakbare seler (tilleggsutstyr)
 ▪ Gylf med glidelås, kan i tillegg lukkes i livet med knapp
 ▪ God bevegelsesfrihet med ergonomisk buksedesign
 ▪ Forsterkning med slitasjebeskyttelse laget av silikon og karbonbelagt 
paraaramide materiale i kneområde 

 ▪ Buksebena kan strammes med Velcro stropp
 ▪ Buksesømmer er designet med friksjonsslitasjebeskyttelse og fuktighetssperre
 ▪ Buksen kan festes til jakken med en glidelås
 ▪ To sidelommer med sjulte glidelåser
 ▪ To lårlommer dekket av en klaff
 ▪ Velcro fleece stripe for navnelapp (15 x 2.5 cm) på venstre sides lommeklaff 
 ▪ Gul/sølv/gul refleksstripe fra 3M rundt bena under kneet 

THL D beskyttende dress er testet i henhold til EN15614:2007 og er spesielt egnet for skogbrann- og redningsinnsatser. 
THL D dressen er en lett og beskyttende dress, som gir brukeren høy komfort. I tillegg, karakteriseres dressen av sine  
praktiske detaljer, for eksempel kan jakken og buksen settes sammen med glidelås.

Forbedret synlighet Materiale

Ett-lagsstoffet på denne dressen består av et vann-, 
skitt- og oljeresistent meteriale. Membran og fòr er ikke 
nødvendig. Dette gjør dressen til en absolutt lettvekter på 
kun 1,80 kg (str. 52-54). Det sorte og blå utvendige 
materiale er laget av 35% aramide og 65% viskose FR og 
veier kun 310 g/m².

Beskyttende dress for redningsinnsats.

THL D

Jakken oppfyller i seg selv kravene i EN 15614:2007 
Pt. 9.2. „Reflekterende/fluoriserende egenskaper“ med 
hensyn til synlighet. Disse er identiske med kravene til 
synlighet i henhold til EN 469:2005 +A1:2006, tillegg B.1, 
B.2 og B.3.

Merk: ikke brannbekledning i henhold til EN 469

Sidelommer med glidelås Sammensettende glidelås mellom jakke/bukseSelene kan tas av om ønskelig (tillegg)
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THL D - Rosenbauer



THL D
Beskyttende dress for redningsinnsats.

Andre størrelser og skreddersøm er mulig.

Tekniske data

Utvendig lag Det sorte og blå utvendige materiale er laget av 35% aramide  
og 65% viskose FR

Jakke

Størrelser 40-42 til 60-64 i fem lengder: A (156-164 cm), B (164-172 cm),  
C (172-180 cm), D (180-188 cm) og E (188-196 cm)

Rygglengde 76 cm (str. 52–54 C)

Vekt Ca. 1 kg (str. 52-54C)

Bukser

Størrelser 40 til 64 i fem lengder: A (156-164 cm), B (164-172 cm),  
C (172-180 cm), D (180-188 cm) og E (188-196 cm)

Vekt Ca. 0,8 kg. (size 54 C)

Bestillingsdata

140641 THL D Jakke

140642 THL D Bukser

Tilbehør

1405966 Navnelapp sydd på velcro

141062 Velcro ryggstykke, størrelse 38 x 8 cm, to linjer, bokstavhøyde 3 cm

140928 Lyske lomme  med glidelås, venstre og høyre

1406428 Seler for THL D bukser lengde A-E

106650 Tekstilbelte, sort
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Tekst og bilder er kun brukt for informasjon og er ikke bindende. Figurer kan vise utstyr som kun er tilgjengelig som tilleggsutstyr. Med forbehold om tekniske forbedringer.

www.rosenbauer.com Follow us on


