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Ubranie SYRIUSZ i kurtka PROTON - 3 cz.
OPZ
Rozmiar munduru: A1,

link do produktu:
https://strefa998.pl/ubranie-specjalne-zgodne-z-opz-kg-psp-z-2019r/2242-16618-ubranie-specjal
ne-syriusz-i-kurtka-lekka-proton.html#/rozmiar_munduru-a1

Cena: 4 797,00 zł brutto

Nr referencyjny:  SUB113-A1

Stan:  Nowy

Inne kombinacje produktu:

Rozmiar munduru cena brutto
A1 4 797,00 zł
A2 4 797,00 zł
A3 4 797,00 zł
A4 4 797,00 zł
B1 4 797,00 zł
B2 4 797,00 zł
B3 4 797,00 zł
B4 4 797,00 zł
C1 4 797,00 zł
C2 4 797,00 zł
C3 4 797,00 zł
C4 4 797,00 zł
D1 4 797,00 zł
D2 4 797,00 zł
D3 4 797,00 zł
D4 4 797,00 zł

Informacje

Ubranie specjalne SYRIUSZ i kurtka lekka PROTON posiada świadectwo dopuszczenia CNBOP.
Zgodna z opisem przedmiotu zamówienia KG PSP.

Cechy produktu

Zgodne z OPZ Tak

Kolor Ubrań specjalnych Piaskowy

Opis produktu

Ubranie specjalne SYRIUSZ i kurtka lekka PROTON

Ubranie specjalne 3 częściowe : Ubranie specjalne ciężkie SYRIUSZ X i kurtka lekka PROTON S.
Ubranie składa się z trzech części : Kurtka i spodnie ciężkie zgodne z normą PN EN 469 -(Ubranie specjalne 2 częściowe SYRIUSZ) oraz kurtka lekka do
przestrzeni otwartych zgodna z normą PN EN 15614 -(kurtka lekka PROTON)

Ubranie specjalne ciężkie SYRIUSZ (kurtka i spodnie) ma budowę warstwową:
-Tkanina zewnętrzna : Tkanina w kolorze piaskowym żółtym(odcień naturalnego aramidu), granatowym i czarnym o składzie: 98 % metaaramid, 2 %
antystatyk.Gramatura 210 g/m2
•wzmocnienia na łokciach i kolanach wykonane z kevlaru pokrytego silikonem oraz na końcach nogawek i mankietów.
•Ubranie jest oznakowane taśmami perforowanymi o szerokości 50 i 75 mm.
•Ubranie posiada zamek szybkiego otwierania.
Warstwa wewnętrzna:
-Membrana o składzie: 50% metaaramid, 25% paraaramid, 25 % laminat PTFE.
-Wkład termoizolacyjny : podszewka 50% aramid , 50 % viskoza FR, filc 85% metaaramidy, 15 % paraaramidy.
ATUTY ubrania specjalnego SYRIUSZ:
•Ubranie posiada system do montowania pętli ratowniczej.

https://strefa998.pl/ubranie-specjalne-zgodne-z-opz-kg-psp-z-2019r/2242-16618-ubranie-specjalne-syriusz-i-kurtka-lekka-proton.html#/rozmiar_munduru-a1
https://strefa998.pl/ubranie-specjalne-zgodne-z-opz-kg-psp-z-2019r/2242-16618-ubranie-specjalne-syriusz-i-kurtka-lekka-proton.html#/rozmiar_munduru-a1


•Elementy narażone na uszkodzenia posiadają dodatkowe wzmocnienia z tkaniny kevlarowej powlekanej silikonem.
•Wyposażone jest w zamek szybkiego otwierania.

Kurtka lekka PROTON ma budowę jednowarstwową:
Tkanina aramidowa w kolorze piaskowym(odcień naturalnego aramidu), granatowym i czarnym , o składzie: 98% metaaramid,2% antistatic; o gramaturze 220
g/m2 .Kurtka PROTON S oznakowana jest taśmami perforowanymi o szerokości 50 i 75 mm. Posiada zamek szybkiego otwierania.

Ubranie specjalne SYRUSZ X + kurtka PROTON S Spełnia wymagania następujących dokumentów i aktów prawnych :
-Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 maja 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie umundurowania strażaków
Państwowej Straży Pożarnej.
-ZARZĄDZENIE NR 6 KOMENDANTA GŁÓWNEGO PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ z dnia 20 czerwca 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wzorców oraz
szczegółowych wymagań, cech technicznych i jakościowych przedmiotów umundurowania, odzieży specjalnej i środków ochrony indywidualnej użytkowanych w
Państwowej Straży Pożarnej.
-OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA KG PSP
Ubranie posiada Świadectwo Dopuszczenia CNBOP.
Ubranie posiada certyfikat WE na zgodność normami PN-EN 469 i PN-EN 15614.


