UBRANIE SPECJALNE BALLYCLARE XENON PL
2.0 (3 CZĘŚCIOWE)
Najnowsze ubranie specjalne renomowanej ﬁrmy
Ballyclare Limited, zgodne OPZ KG PSP.
Skonstruowane z wysokiej jakości materiałów: warstwa
wierzchnia - oryginalny Nomex®, membrana Proline® PTFE , wkład termoizolacyjny - Duﬂot® włókna aramidowe z wiskozą . Krój ubrania oparty o
ubranie Xenon Pro, ale zgodny z wytycznymi Komendy
Głównej Państwowej Straży Pożarnej. Ubranie Xenon
PL 2.0 Posiada świadectwo dopuszczenia
CNBOP-PIB nr. 4348/2021.

PRODUCT DESCRIPTION
XENON PL 2.0 ULEPSZONY O UWAGI UŻYTKOWNIKÓW!
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Kurtka ciężka XENON PL FIR398
Ergonomiczny krój kurtki, umożliwiający swobodne podnoszenie rąk, bez powodowania podciągania kurtki do góry.
Kołnierz zapewniający ochronę przed płomieniami i współpracujący w tylnej części z hełmem, z zapięciem na rzep z
przodu.
Wysoce wytrzymały, trwały zamek błyskawiczny z funkcją „anti-panic” z klapką osłonową.
Dwie kieszenie wewnętrzne umieszczone pod klapą zamka.
Wzmocnienia na łokciach wykonane z Kevlaru® pokrytego silikonem.
Regulowana wielkość mankietów.
Napalcznik zapewniający komfort pracy oraz zabezpieczający przed podciąganiem się mankietu.
Po lewej stronie duża, regulowana kieszeń na radiostacje, po prawej stronie uchwyt z mocowaniem na rzep
przeznaczony na latarkę kątową.
Dwie pojemne kieszenie boczne, z karabińczykiem na rękawice.
Wykończenia mankietów wykonane z trudnopalnego, czarnego Kevlaru®, pokrytego warstwą silikonu,
zabezpieczające przed przemakaniem i uszkodzeniami mechanicznymi.
Wewnątrz kurtki otwór inspekcyjny umożliwiający kontrolę stanu membrany
Dodatkowe wzmocnienia na barkach
Otwór na pętle ratunkową w standardzie
Budowa materiałowa:
Materiał zewnętrzny: Nomex® BC - tkanina zewnętrzna NOMEX® stworzona specjalnie na potrzeby ﬁrmy
Ballyclare
Membrana: Proline PTFE®
Wkład termoizolacyjny: Duﬂot® - włókna aramidowe z wiskozą
Taśmy reﬂeksyjne: 3M Scotchlite
Spodnie XENON PL FIR399
Ergonomiczny krój spodni w połączeniu z wygodnymi szelkami daje wyjątkowy komfort noszenia i użytkowania.
Szelki mocowane na zatrzaski, z możliwością szybkiego ich odłączenia, a także z systemem łatwej regulacji
działającym jak w aparatach ODO.
Klamry boczne w pasie dają możliwość regulacji obwodu, co ułatwia dopasowanie do odpowiedniego rozmiaru.
Wysoce wytrzymały zamek błyskawiczny podnosi komfort i szybkość zakładania spodni. Dodatkowy rzep zapewnia
lepsze dopasowanie i większą ochronę.
Dwie duże, boczne kieszenie zamykane na rzep, w tym jedna posiadająca organizer - m.in na nóż ratowniczy.
Wzmocnienia kolan wykonane z Kevlaru ® pokrytego silikonem z wszytymi poduszkami zapewniającymi komfort oraz
bezpieczeństwo podczas pracy na kolanach.
Dodatkowe wzmocnienia na rancie spodni chronią je przed uszkodzeniami.
Indywidualna regulacja rzepem na zakończeniu nogawek Z tyłu spodni otwór inspekcyjny umożliwiający kontrolę
stanu membrany.
Budowa materiałowa:
Materiał zewnętrzny: Nomex® BC - tkanina zewnętrzna NOMEX® stworzona specjalnie na potrzeby ﬁrmy
Ballyclare
Membrana: Proline PTFE
Wkład termoizolacyjny: Duﬂot - włókna aramidowe z wiskozą
Taśmy reﬂeksyjne: 3M Scotchlite
Kurtka lekka XENON PL BFR395
Ergonomiczny krój kurtki, umożliwiający swobodne podnoszenie rąk, bez powodowania podciągania kurtki do góry.
Kołnierz zapewniający ochronę szyi współpracujący w tylnej części z hełmem, z zapięciem na rzep z przodu.
Wysoce wytrzymały, trwały zamek błyskawiczny z funkcją „anti-panic” z klapką osłonową.
Dwie kieszenie wewnętrzne umieszczone pod klapą zamka.
Wzmocnienia na łokciach wykonane z Kevlaru ® pokrytego silikonem.
Regulowana wielkość mankietów.
Napalcznik zapewniający komfort pracy oraz zabezpieczający przed podciąganiem się mankietu.
Po lewej stronie duża, regulowana kieszeń na radiostacje, po prawej stronie uchwyt z mocowaniem na rzep
przeznaczony na latarkę kątową.
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Dwie pojemne kieszenie boczne, z karabińczykiem na rękawice.
Budowa materiałowa:
Materiał zewnętrzny: Toryt
Taśmy reﬂeksyjne: 3M Scotchlite
Deklarujemy spełnienie norm:
Świadectwo dopuszczenia do użytkowania wydane na podstawie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i
Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa
publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do
użytkowania (Dz. U. z 2007 r. Nr 143, poz. 1002, z późn. zm.) - CNBOP-PIB nr. 4348/2021.
Deklarację spełnienia wymagań określonych w punkcie 4 i 5.1 OPZ
Deklaracja spełnienia wymagań rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 listopada
2005 r. w sprawie umundurowania strażaków Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2006 r. Nr 4, poz. 25, z późn. zm.)
Deklaracja spełnienia wymagań zarządzenia nr 9 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 5 lutego
2007 r. w sprawie wzorców oraz szczegółowych wymagań, cech technicznych i jakościowych przedmiotów
umundurowania, odzieży specjalnej i środków ochrony indywidualnej użytkowanych w Państwowej Straży Pożarnej
(Dz. Urz. KG PSP z 2009 r. Nr 2, poz. 17, z późn. zm.).
Certyﬁkat CE
Zgodność z normą PN EN 469:2005. (kurtka ciężka i spodnie)
Zgodność z normą PN EN 15614:2007. (kurtka lekka)

FILM Z TESTU TYPU "THERMOMAN" + WYNIKI
https://www.youtube.com/watch?v=duPwReExWX8
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Link do prawidłowego wymiarowania ubrania Xenon PL
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