UBRANIE SPECJALNE BALLYCLARE
XENON BASIC
Przedstawiamy Państwu kolejne ubranie brytyjskiej marki
Ballyclare Limited. Model Xenon Basic to podstawowy
strój specjalistyczny strażaka, stworzony z materiałów
wiodących producentów jak DU PONT, GORE, 3M. Dzięki
temu nawet jak na model podstawowy w ofercie
Ballyclare wyróżnia się on wysoką jakością i trwałością
wykonania. Ubranie Xenon Basic posiada sportowy
design, zapewniający wygodę i maksimum zakresu
ruchów wykonywanych podczas działań.

OPIS PRODUKTU
Ubranie spełnia normy:
• EN ISO 13688:2013
• EN 469:2005/A1:2006+AC:2006 (Xf2, Xr2, Y2, Z2)
• Posiada świadectwo dopuszczenia CNBOP-PIB
Cechy charakterystyczne:
Kurtka Xenon Basic FIR336
• Ergonomiczny krój, zapewniający pełny zakres ruchu ramion.
• Obszar chroniący łokcie wzmocniony wkładką z Kevlaru oraz ochraniaczem ze 100% para aramidu pokrytego silikonem,
zapewniający komfort, bezpieczeństwo i ochronę stawów podczas pracy
• 1 kieszeń wewnętrzna
• 2 kieszenie napoleońskie umieszczone pod klapą zamka błyskawicznego
• Na lewej piersi kieszeń na radio, na prawej uchwyty na latarkę, mikrofonogłośnik,
• 2 kieszenie przednie
Spodnie Xenon Basic FIR337
• Trwałe, regulowane szelki z klamrami zapewniające bezpieczne i wygodne dopasowanie
• Dwie kieszenie boczne
• Wzmocniony obszar kolan z ochraniaczem pokrytym Kevlarem zapewniający dodatkowy komfort i ochronę stawów
podczas pracy
• Komfortowy krój i regulacja pasa
• Wzmocniony spód nogawek zapewnia dodatkową wytrzymałość na ścieranie
Konstrukcja:
• Warstwa zewnętrzna: NOMEX NXT 195 g/m² - 75% Nomex/ 23%Kevlar / 2% Antistatic
• Membrana: Proline 89/52 (PU) 135 g/m² - 42%meta aramid/ 30% PU FR/ 28% para aramid
• Podszewka: Spacer Aramid/Viscose FR 200 g/m² - 34,5% para aramid/ 33,5% Viscose FR/ 32% meta aramid
• Taśmy odblaskowe: 3M™ Scotchlite
• Gramatura ubrania: 530 g/m²
• Rozmiary: XS, S, M, L, XL, 2XL
• Dostępne kolory: gold, navy blue
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