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دفتر مرکزي : تهران ، شهرك ژاندارمري ، بلوار مرزداران ، خیابان سپهر ،نبش زاگرس شرقی ، پلاك 44 

کد پستی :1463846159  طبقه 4 ، واحد 7

تلفن :00 28 28 44 - 10 58 28 44 - 02 58 28 44                                  فاکس : 76 27 28 44  

فروشـگاه شمـاره 1 : تهـران ، خیابـان امـام خمینی ، روبروي بیمارستان سینا ، پاساژ رشید 3 ، شماره 18 

تلفن : 84 64 34 66 - 61 78 34 66 - 44 78 34 66                                  فاکس : 90 77 34 66 

فروشـگاه شمـاره 2 : تهـران ، میـدان رازي ، خیـابان هلال احمر ،  پاسـاژ ایـمنی نگیـن رازي  ، شمـاره 51 

تلفن : 12 - 10 86 68 55               تلفکس : 13 86 68 55
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I.S.P
Imen Sanat Pars Co.
شرکت ایمن صنعت پارس

معرفی شرکت ایمن صنعت پارس

 شرکت ایمن صنعت پارس از سال 1375 در زمینه تهیه و توزیع لـوازم حفاظت فردي و آتش نشانی طیف کامل و گستـرده اي
از مجموعه خدمات خود را در داخل کشور مبادرت ورزید.

این شرکت با اتکا به تجربـه کـارشناسان خـود و استفـاده از بـروزتـریـن تـکنـولـوژي اقـدام بـه بررسی و ارائـه مناسب تریـن 
راهکارهاي علمی و عملی در تهیه لوازم ایمنی و آتش نشانی می نماید و همواره در جهت رضایت مشتریـان حرکت کرده وآماده 

ارائه این فناوري به روز به تمام شرکت ها و سازمان ها  در سطوح مختلف خواهد بود.
از آنجا که امروزه بحث ایمنی حفاظت فردي و آتش نشانی به یکی از دغدغه هاي مهم سازمان ها و شرکت ها تبدیل شده است ،
فراهم کردن بستر مناسب که تامین کننده این نیاز ها باشد امري است اجتناب ناپذیر .  شرکت ایمن صنعت پارس در ایـن امـر 

مهم فعالیت دیرینه خود را اعالم می نماید.

دامنه فعالیت :

 شرکت ایمن صنعت پارس در زمینه تهیه و توزیع لوازم حفاظت فردي و آتش نشانی از برندهاي خارجی به شرح ذیل می باشد.

 شرکت ایمن صنعت پارس نماینده رسمی و انحصاري شرکتهاي  ,ProductosMesa  در زمینه شلنگهاي آتش نشانی ، شرکت
 ,DPL  در زمینه دستکش هاي ایمنی و شرکت  ,Matrix Safety در زمینه کاله و عینک و کمربند و شیلد در ایران می بـاشد.

همکاران تجاري شرکت ایمن صنعت پارس

شرکت ایمن صنعت پارس داراي نمایندگی رسمی و انحصاري 7 شرکت آلمانی در ضمینه تجهیزات آتش نشانی بـه شرح ذیـل 
می باشد:

1- شرکت LHD GROUP یا LION در زمینـه لبـاس هـاي آتش نشانی 
2- شرکت AUGUST PENKERT در زمینه دستکش هاي آتش نشانی  

3- شرکت CASCO در زمینـه کاله هـاي آتش نشانی 
4- شرکت BALTES در زمینه کفش هاي آتش نشانی 

5- شرکت STEITZ SECURA در زمینه کفش هاي آتش نشانی
6- شرکت SKY LOTEC در زمینه وسایل کار در ارتفاع 
HAZMAT در زمینه لباس هاي ISOTEMP 7- شرکت

جهت اطالع بیشتر از کلیه محصوالت، نظر شما را به بازدید از سایت شرکت ایمن صنعت پارس
( www.imensanatpars.com ) جلب می نماییم.

Rosenbauer, CAMP, Matrix Safety, DPL, POLYCO, ProductosMesa, Dräger, 3M, PELTOR,

MSA, NORTH, SPERIAN, JACKSON, Rhino Safety
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هدف ما - حفاظت از شما
LION  با تاریخچه اي بیشتر از یک قرن تجربه در زمینه ي ارایه ي سرویس ها
و ساخت محصوالت جدید همواره تامین سالمت و تضمیـن امنیـت بـراي عملکـرد

عالی  قهرمانان در فعالیت هاي روزمره شان آن هم با بـاالتریـن سطح کیـفیـت را

در نظر داشته و این هدف را در آینده نیز دنبال خواهد کرد.

نو آوري هاي  Lionدر مسیر بهبود و ایجاد استاندارد هاي جدیـد از نظر کیفیـت

و عملکرد ادامه دارد.

از روپوش هـاي مطابـق بـا استـانـدارد,HuPF  تـا البـسـه ي محـافـظ خـالقانـه ي 

 V-FORCE بـا دوخت منـحصر بـه فـرد بـراي موقعیـت هـاي خـاص , محصوالت 

 LIONارزش خود را در استفاده ي روزمره ثابـت کرده انـد و در سرتـاسر دنیـا

براي حفاظت از آتشنشانان به کـار گرفته می شونـد , از هامبـورگ و آمستـردام

 گرفته تا هنگ کنگ و آدالید در استرالیا و شیکاگو درآمریکا . 

آنچه به دنبال آن هستیم
 در مسیـر ایـجـاد محصـوالت جدیــد و ادامــه ي بـهبـود بـخـشیـدن بـه کیفیـت 

محصوالت و خدمات پرکیفیتمان هدف اصلی مان دست نخورده باقی مانده است

، سالمت شما!

مراقبت کلی
با ویژگی هاي طراحی خالقانه و استفاده از مـواد جدیـد ما بهتریـن امکـان آزادي

در حـرکـت بـه هـمــراه حـداکثــر حفـاظـت را بـرایـتــان بـه ارمـغـان آورده ایـم.

بدین ترتیب شما همیشه آماده ي عملیـات بـاقـی خواهیـد مانـد. باالتـریـن سطح 

نگهداري،تحت پوشش مفهوم "باالترین سطح پوشش منـحصر بـه فـرد مـا" تمـام 

خدمات پـس از فـروش البـسه ي حفـاظتـی شـمـا را بـه عهـده خـواهیـم گـرفـت،

از شست و شو و تعمیر گرفتـه تا خدمـات اضطـراري , از طـریـق فـروشـگاه هـاي 

اینترنتی که براي تک تک استفاده کنندگان قابل استفاده است.

این امر طول عمر محصـوالت را افـزایـش داده , از محیـط زیـست حفـاظـت کـرده

و هزیـنـه هـا را بـه حـداقـل می رسانـد و در عیـن حـال شمـا را وادار می سـازد

تا تمام تـمرکـزتـان را بـر روي آنـچـه کـه بیـشتـریــن اهمیـت را دارد متـمـرکــز 

کنید، شغلتان ! 

OUR OBJECTIVE
YOUR PROTECTION

MADE
IN

GERMANY
Deutschland Qualität



قطعات ایمنی و نجات یکپارچه جدید

طراحی عملکردي ارگونومیک همراه با مواد نوآورانه

حالت هاي هنري در شکل، رنگ و تغییرات فردي متناسب با نظر مشتري 
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لباسی با طراحی جدید و مبتکرانه داراي دو قسمت (اورکت و شلوار)
با استاندارد EN 46952005 به همراه نوارهاي شبرنگ  3M با طرحی

جدید براي تنفس بهتر.
1- حلقه اي جدید براي بهتر باز کردن جیب.

2- گیره براي قسمت گلو.
3- جاي مخصوص براي میکروفون خارجی در محدوده شانه. 

4- 2 عدد جیب پاکتی .
5- 2 عدد جیب کناري براي گیرایی بهتر. 

6- محافظ پشت دست.
7- محافظ مچ دست ها براي بهتر پوشیدن لباس.

8- قسمت مخصوص براي بازرسی الیه میانی.
9- برش جدید براي راحتی بیشتر.

10- آستین ارگونومیک براي حرکت بهتر.
11- آرنج تقویت شده.

12- ترکیب رنگ براي جاهایی که احتمال کثیف شدن بیشتري دارد.
13- قسمت دنباله دار براي بهتر جلوه دادن لباس.

 .DRD 14- قسمت دنباله دار براي نجات

JACKET KINETIC

/New body contoured protective suit combining
innovative technical features with fit for purpose 
design
/2-piece suit, certified acc. to EN 469:2005
/Perforated reflective trims by 3M Scotchlite for
improved breathability
  1- New grasp loop for easier opening of
stormflap and pockets
  2-Contured throat tab
  3- Loop for external microphone in shoulder area
  4- 2 adjustable radio pockets: right one with loop
and carabine for attachment of torch
  5- 2 side-pockets with padded flap for better grip
  6- Back-hand protection
  7- Cuffs protected against extracting while getting
dressed
  8- Inspection opening (inside)
  9- New raglan cut
10- Ergonomic sleeve-design for higher movability
and best protection
11- Reinforcement on elbow
12- Colour combination, e.g. with dark areas for
dirt-protection 
13- Extended jacket hem customisable
14- Integrated rescue device
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FIRE FIGHTING SUIT
w w w. l i o n i n t e r n a t i o n a l . c o m

TURNOUT GEAR

اورکت کینتیک

 TROUSERS KINETIC

  1- Scalloped hem covered with 
reinforcement 
  2- High back waistband 
  3- 2 low-slanted leg pockets for better
accessibility
  4- Right one with holder for wedges 
  5- inside pocket for additional kneepads
  6- New seam-design for better movability 
and higher durability
  7- Ergonomic performed knee and buttocks
for increased movability
  8- Knee and ancle with optimised 
reinforcement 
  9- Adjustable waist with elastic 
10- Detachable comfort braces
11- Inspection opening(inside)       

> COLOR IMAGES

585

585

585

550

> WEIGHT TM

1- لبه حلزونی براي پوشش و نقویت بیشتر.
2- بند کمر که برگشته است.

3- 2 جیب کنار ران براي دسترسی راحتتر.
4- جیب راست با وصله تقویت شده براي نگهداشتن لوازم (مثل تبر)

5- جیب داخلی براي پدهاي زانو.
6- دوخت جدید براي حرکت بهتر.

7- سیستم اضافه براي راحتی زانو ها و ران ها جهت حرکت بهتر.
8- قسمت تقویت شده در زانو و ساق پا.

9- بند قابل تنظیم کمر. 
10- بندینک هاي قابل جابجایی.

11- قسمت بازشونده براي بازبینی. 

شلوار آتش نشانی کینتیک

The IsoDri DifferenceThe IsoDri Difference

MADE
IN
GERMANY

Deutschland Qualität
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-MOVE 

 < ELBOW SOLUTION

-MOVE 

 < RAGLAN CONSTRUCTION

-SAFE 

 < COLLAR FLAP

-SAFE 

 < POCKET SYSTEM-SAFE 

 < HAND PROTECTION
-MOVE 

 < KNEE SOLUTION

کاله آتش نشانی

ساختار دوخت منحصر به فرد راگالن

حرکت آزادانه آرنج

حفاظت کامل دست ها

حرکت آزادانه زانوها

جیب هاي کامال امن 
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 JACKET V-FORCE

 
Outershell: NOMEX  antistatic
Moisture Barrier: PUDOTS
Lining: 50 % NOMEX  ,
50 % viscose FR
2 Piece Suit, certification to
EN 469
- 1 upper arm pocket, 2 radio
pockets on breast, 2 side pockets,
padded for better grip,
watertight Napoleon pocket
- extended sleeve saves the
backhands
- contured throat tab
- inspection opening
- ergonomic preformed raglan
construction for more comfort
and movability
- preformed, 3-dimensional
sleeves

 

 
 
 
 

 

V-FORCE  اورکت آتش نشانی
 Antistatic NOMEX  : پوسته خارجی

PUDOTS الیه محافظ رطوبت و حرارت
50%NOMEX  , 50%VISCOSE :آستر
EN469  اورکت و شلوار داراي گواهینامه

- یـک جـیـب در قسمـت بـاالي بـازو, دو جیب بیسیم بـر روي
سینه, دو جیب کناري آستر دار براي گیرایی بیشتر.

- یک جیب بغل ضد آب.
- بخش اضافی سر آستین ها از پشت دست ها حفاظت می کند.

- بند قابل تنظیم در قسمت یقه.
- دکمه مخفی.

- برش سرشانه هوشمندانه براي راحتی و توان حرکت بیشتر.
- قابلیت حرکت آستین ها در سه جهت.

- داراي نوار شبرنگ 3M جدید.

 V-FORCE شلوار 
 Antistatic NOMEX  :پوسته خارجی

PUDOTS  الیه محافظ رطوبت وحرارت
50%NOMEX  ,50%VISCOSE  :آستر

- دو جیب بغل در قسمت ران ها ، یک جیب براي چاقوي نجات
دو بخش بازشونده در کناره شلوار حاوي جیب.

- داراي برش حلزونی تقویت شده
- داراي بخش سرشانه اي بالشتکی در پشت سر شانه.

- زانوي داراي جیب براي اضافه شدن بالشتک.
- جیب بازشوي مخفی.

- کمربند قابل جدا شدن.
- طراحی مدبرانه در بخش زانو ها و نشیمن گاه براي توان حرکت باال.

- گشادي قابل تنظیم پاچه و کمر در قسمت درز ها.
- داراي آستین هاي 3 بعدي.

- داراي نوار شبرنگ 3M جدید.

 

 
 

 
 
 
 

 

TROUSER V-FORCE

®

®

®

®

®
®

®

®

®

®

®

Outershell: NOMEX   antistatic
Moisture Barrier: PUDOTS
Lining: 50 % NOMEX  ,50 % viscose FR
– 2 thigh side pockets,1 pocket for 
rescue knife
– 2 side openings with flap and pocket
– scalloped hem covered with 
reinforcement
– high back waistbandwith reinforcement 
(cushioning)
– inspection opening
– detachable comfort braces
– ergonomic preformed knee and buttocks 
for unmet movability
– knee with reinforcement and pocket for 
additional cushioning
– width of leg hem and waist adjustable

®

®

®

FIRE FIGHTING SUIT
w w w. l i o n i n t e r n a t i o n a l . c o m



- دو جیب بغل در قسمت ران ها ، یک جیب براي چاقوي نجات
دو بخش بازشو در کناره شلوار حاوي جیب.

- داراي برش حلزونی تقویت شده.
- داراي بخش سرشانه اي بالشتکی در پشت سر شانه.

- زانوي داراي جیب براي اضافه شدن بالشتک.
- جیب بازشوي مخفی.

-  کمربند قابل جدا شدن.
-  طراحی هوشمندانه در بخش زانو ها و نشیمن گاه براي توان

حرکت باال.
- گشادي قابل تنظیم پاچـه و کمـر در قسمت درزهـا.

- درز سه دوخت عمودي.
- داراي نوار شبرنگ 3M جدید.

 TROUSER  V-FORCE      MAX

- 2 thigh side pockets, 1 pocket

for rescue knife, 2 side openings with flap and pocket

- scalloped hem covered with reinforcement

- high back waistband  with

reinforcement (cushioning)

- knee with pocket for additio- nal cushioning

- inspection opening

- detachable comfort braces

- ergonomic preformed knee and buttocks for unmet movability

- width of leg hem and waist adjustable

- vertical triple trim on side seam
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  V-FORCE  MAX  شلوار

®

®

V-FORCE  MAX  اورکت
EN469 اورکت و شلوار داراي گواهینامه ي

- داراي زبانه براي اتصال انتهاي کمربنـد هاي نـجات در زمانـی که
استفاده نمی شوند.

- یک جیب در قسمت بـاالي بـازوي چپ ، دو جیـب بـی سیـم در
روي سینه ها ،

دو جیب بغل با در آستر  دار براي گیرایی بیـشتـر، جیـب منـاسب
براي حمل کارت هوشمند بر روي قسمت پایین آستین چپ, جیب

داراي حلقه ي نگه دارنده ي چراغ قوه و گیـره کوچک ، جیب بغـل 
ضد آب.

- داراي بخش اضافی در سر آستین براي حفاظت از پشت دست ها.
- زبانه قابل تنظیم در قسمت یقه.

- دکمه مخفی 
- ساختار حلقه آستین هوشمندانه براي راحتی و توان حرکت بیشتر

- قابلیت حرکت آستین ها در سه جهت.
- داراي نوار شبرنگ 3M جدید.

JACKET V-FORCE  MAX

 
2 Piece Suit, certification to EN 469

-attached flaps to store rescue belt ends

when not in use

-1 upper arm pocket (left arm), 2 radio

pockets on breast, 2 side

pockets with padded flaps for better grip,

chipcardpocket on left lower sleeve, pocket

with torch loop and carabiner, watertight

Napoleon pocket

-extended sleeve for extra back of hand

protection

-contured throat tab

-inspection opening

-ergonomic preformed raglan construction for

more comfort and movability

-preformed, 3-dimensional sleeves

 

 
 
 
 

 

 <OPTION: INTEGRATED RESCUE-LOOP ACC. TO EN 1498 , 
EN 358, EN 354, EN 795B (SEE ACCESSOIRES)

 EN 1498,EN 358, EN 354, EN 795B: انتخابی : محافظت یک پارچه با گواهینامه
(موجود در لوازم جانبی)

®

®

MADE
IN
GERMANY

Deutschland Qualität

الیه بیرونی الیه میانی مقاوم در برابر طوبت و حرارت الیه داخلی gr/M² وزن رنگبندي

FIRE FIGHTING SUIT
w w w. l i o n i n t e r n a t i o n a l . c o m
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FIRE FIGHTING SUIT

 JACKET KEBIAN

 JACKET HUPF

Outershell: NOMEX   Antistatic
Moisture Barrier: PUDOTS
Lining: 50 % NOMEX  ,
50 % viscose FR
also available in:
Outershell: NOMEX  Comfort
Moisture Barrier: GORE-TEX
Airlock
Lining: 50 % NOMEX  , 50 %
viscose FR
(only 1 Verlo an backside)
2 Piece Suit, certified to HuPF
2006
- velcro for two back panels,
each 38 x 8 cm
- concealed top-open frontzipper
- 2 radio pockets extendable in
depth by velcro
- 2 side pockets closed by velcro
- 1 pocket on lining
- turn-down collar that can be
closed with flab as a stand-up
collar
- adjustable sleeve-hem
- cuffs with thumbhole
- inspection opening

Outershell: NOMEX   Antistatic
Moisture Barrier: PUDOTS
Lining: 50 % NOMEX  ,
50 % viscose FR

also available in:
Outershell: NOMEX   Comfort
Moisture Barrier: GORE-TEX
Airlock
Lining: 50 % NOMEX  ,
50 % viscose FR

- detachable comfort-braces
- sidepockets with opening
- adjustable leg hem, elastic
sideways
- two bulky pockets closed
by velcro, rescue knife pocket
- knee-reinforcement with
coated Kevlar
- scalloped heel
eg hem with concealed zipper

 TROUSER HUPF

Outershell: NOMEX   Comfort
Moisture Barrier: PUDOTS
Lining: 50 % NOMEX  , 50 % viscose FR
2 piece suit with detachable inner part,
certified to EN 469 Outer layer without
inner part certified to ISO 15384:2003

- new sideconstruction for excellent
movability, even  overarm
- slight ergonomic preformed elbow
- extended back
- torch loop and torch holder system on
right breast
- radio pockets with flap-openings for
antenna left
- 2 side pockets with bellow

 TROUSER  KEBIAN

Outershell: NOMEX   Comfort
Moisture Barrier: PUDOTS
Lining: 50 % NOMEX  , 50 % viscose FR
- ergonomic preformed trousers
- H-braces
- waistline in the back slightly higher,
adjustable
- knee reinforcement with coated Kevlar
- 2 sewn-on Cargo-pockets
- scalloped heel
Seite 13

KEBIAN  اورکت آتش نشانی 

  Comfort NOMEX  : پوسته خارجی
PUDOTS  : الیه ضد رطوبت

50% Viscose FR - 50% NOMEX  : آستـر
اورکت و شلوار با بخش هاي داخـلـی قابل جداشدن

. EN 469  داراي گواهینامه
الیـه خـارجـی بـدون بـخـش هـاي داخـلـی داراي

گواهـیـنــامه  ISO15384 2003 می بـاشد.
داراي بخش تعبیه شده در کناره هاي اورکت حتـی
در بخش بـاالي بـازوها بـراي توانایـی بـیـشتـر در

حرکت راحت تر. 
- طراحی ارگونومیک بـراي حرکـت بهتـر در بـخش 

آرنج ها.
- پشت اورکت برزگتر و راحت تر طراحی شده است. 
- در قسمـت راست سیـنـه حلقـه و گـیـره بـــراي

چراق قوه وجود دارد. 
- یـک جیـب بـراي بـیـسیـم بـا درب بـاریـک کـه

مخصوص عبور آنتن طراحی شده است. 
- دو جیب درب دار در قسمت پایین اورکت.

- داراي نوار شبرنگ 3M جدید.

 KEBIAN شلوار 
  Comfort NOMEX  : پوسته خارجی

PUDOTS  : الیه ضد رطوبت
 50% Viscose FR - 50% NOMEX  : آستر

- طراحی هوشمنـدانـه بـراي راحتـی حـرکـت در شلـوار.
- کمربندهاي H شکل 

- خط پشت که اندکی باالتر است و قابل تنظیم می باشد.

- بخش زانوها با پـوشش بـرزنـتـی تـقـویـت شـده است.
- دو جیب درب دار و داراي نـوار شبـرنـگ بـر روي آنـها.

- داراي درز حلزونی در بخش پارچه.
- داراي نوار شبرنگ 3M جدید.

HUPF اورکت آتش نشانی
Antistaticپوسته خارجی :    NOMEX 

PUDOTSالیه ضد رطوبت : 
Viscose FR - 50% NOMEX %50آستر :   

همچنین قابل ارائه با :
راحت  NOMEX پوسته خارجی :    

  Airlock  : الیـه ضد رطوبـتGORE-TEX  
Viscose FR - 50% NOMEX %50آستـر :   

(فقط نوار شبرنگ در هر طرف پشت )
HuPF 2006اورکت و شلـوار ، داراي گواهینامه   
- نوار شبرنگ در هر طرف پشت ، به طول و عرض

8 در 38 سانتیمتر.
- جیب بازشوي زیپی در جلوي اورکت که پوشیده

بوده و دیده نمی شود.
-دو جیب حمل بی سیم که می تـوانند حجیـم تر

شوند .
-دوجیب بغل درب دار. 

- یک جیب داخلی درون آستر اورکت. 
- یقه قابل برگردان یا استفاده به شکل یقه اسکی. 

- درز آستین قابل تنظیم در بخش مچ.
- مچ کش باف ، با سوراخی براي عبور انگشت شصت.  

- جیب بازشونده جلوي اورکت بشکل مخفی است. 
- داراي نوار شبرنگ 3M جدید.

HUPF شلوار
  Antistatic NOMEX  : پوسته خارجی

PUDOTS : الیه ضد رطوبت
50% Viscose FR - 50% NOMEX  : آستر

همچنین قابل ارائه با :
 Comfort NOMEX  : پوسته خارجی

Airlock GORE-TEX  : الیه ضد رطوبت
 50% Viscose FR - 50% NOMEX  : آستر

- بندهاي کمري قابل جدا شدن. 
- جیب هاي کناري درب دار.

- درزهاي بغل قابل تنظیم و ارتجاعی. 
- دوجیب بزرگ که با درب هاي چسبی بـاز و

بسته می شوند.
- جیب حمل چاقوي نجات.

- بخش زانو توسط پوشش برزنتی تقویت شده
است.

- درز حلزونی در بخش پاشنه ها
- درز کنار پارچه  شلـوارتـوسط زیـپ قـابـل

تنظیم است.
3M.داراي نوار شبرنگ  جدید -
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FIRE FIGHTING SUIT

JACKET SINGAPUR

Outershell: NOMEX   Comfort
Moisture Barrier: GORTEX  FIRE BLOCKER
Lining: ISOMEX  , ISODRY
2 piece suit with detachable inner part,
certified to EN 469 Outer layer without
inner part certified to ISO 15384:2003

- new sideconstruction for excellent
movability, even  overarm
- slight ergonomic preformed elbow
- extended back
- torch loop and torch holder system on
right breast
- radio pockets with flap-openings for
antenna left
- 2 side pockets with bellow

TROUSERS  SINGAPUR

 BRAVE اورکت 
  Antistatic NOMEX  : پوسته خارجی

PUDOTS  : الیه ضد رطوبت
50% Viscose FR - 50% NOMEX  : آستر

همچنین قابل ارائه با :
LENZIG FR : پوسته خارجی

Fire Blocker CROSS TECH  : الیه ضد رطوبت
50% Viscose FR - 50% NOMEX  : آستر

اورکـت و شلـوار داراي گواهینامـه  EN469 ، اورکت به 
 B  و تبـصره EN 469 تنهایی تحت پـوشش گواهینامـه

می باشد.
- طراحی ساختاري جدید در بخش هـاي کنـاري بـراي
راحتی و قابلیـت حرکت بهتـر درکت ، حتـی در بـخش

باالي بازوها.
- طراحی ارگونومیک در بخش آرنج ها براي حرکت بهتر.
- پشت پهن تر براي کت در نـظـر گـرفـتـه شـده است. 
- داراي قابلیت حمل چراغ قـوه توسـط حـلقـه و گیـره.

- دو جیب حمل بی سیم بـا درب برگـردان منـاسب براي
عبور آنتن.

- دو جیب پایینی  با بخش قابل حجیـم شـدن در بـخش
پایین جیب .

- جیب بازشوي مخفی در قسمت جلوي اورکت. 
- داراي نوار شبرنگ 3M جدید.

Outershell: NOMEX  antistatic
Moisture Barrier: PUDOTS 
Lining: 50 % NOMEX  ,
 50 % viscose FR

also available in:
Outershell: Lenzig FR
Moisture Barrier:
CROSSTECH   Fireblocker
Lining: 50% Kermel,
50% viscose

2 Piece Suit, certified to EN 469.
Jacket itself fulfills EN469 Annex B.

- new sideconstruction for excellent
movability, even  overarm
- slight ergonomic preformed Elbow
- extended back
- Torch loop and torch holder system
- 2 radio pockets with
- flap-openings for antenna
- 2 side pockets with bellows
- inspection opening

 TROUSERS BRAVE

 JACKET BRAVE

BRAVE  شلوار 

 Antistatic NOMEXپوسته خارجی :   

PUDOTS  : الیه ضد رطوبت
50% Viscose FR - 50% NOMEX  : آستر

همچنین قابل ارائه با :
LENZIG FRپوسته خارجی : 

Fire Blocker   : الیه ضد رطوبتCROSS TECH

Viscose FR - 50% Kermel %50آستر :  

- شلوارهایی با طراحی ارگونومیک براي کاربري بهتر.
- بندهاي کمري قابل جدا شدن .

- درزهاي کناري داراي زیپ.
- خط کمر در پشت شلوار اندکی باالتر است و

قابل تنظیم می باشد.
.- بخش زانوها تقویت شده است 

.- دو جیب بزرگ در روي رانها
.- بخش حلزونی در قسمت پاشنه ها

3M- داراي نوار شبرنگ  جدید.

Outershell: NOMEX   antistatic
Moisture Barrier: PUDOTS 
Lining: 50 % NOMEX  , 50 %
viscose FR

also available in:
Outershell: Lenzig FR
Moisture Barrier: CROSSTECH
Fireblocker
Lining: 50% Kermel, 50% viscose

- ergonomic preformed trousers
- detachable Comfort-Braces
- leg-hem with zipper
- waistline in the back slightly
higher, adjustable
- knee reinforcement
- 2 sewn-on cargo-pockets
- scalloped heel

Version blue also available with yellow reflective trims
در نسخه  آبی رنگ نوارهاي شبرنگ زرد رنگ قابل سفارش است

Outershell: NOMEX   Tough
Moisture Barrier: GORE  -TEX
Fireblocker
Lining: ISOMEX   ISODRY  ,
quilted lining
- H shape brace configuration
- articulated ‚free moving‘
knee section
- mknee reinforcement with
additional cushioning
- 2 sewn-on side pockets
with flap
- ‘scalloped’ heel construction
- stomach & lower back
protection
- waist adjustment with side
tabs for comfort

SINGAPORE  اورکت
 Comfort NOMEX  : پوسته خارجی

 Fire Blocker GORE  -TEX : الیه ضد رطوبت
آستر :   ISODRY  ، ISOMEX پنبه دوزي شده 

. EN 469 اورکت و شلوار داراي گواهینامه
- بخش شانه ها و آرنج ها داراي بالشتک اضافی می باشد.
- آرنج بند و مفصل دار ، بـراي حرکت بهتـر و آزادانـه تر.

- داراي وصله تقویتی در بخش زیر بغل ها از حلقه آستین 
تا مچ براي کم شدن فشار بر روي درزهاي آستین.

- مچ هاي تقویت شده. 
- جیب بر روي بازو و جیب حمل بیسیم.

- جیب هاي کناري با درب قابل تنظیم و سوراخهاي عبورآب.
- یک جیب داخلی.

- جیب بغل براي حمل نقشه.  
- داراي نوار شبرنگ 3M جدید.

 SINGAPORE شلوار 
 Comfort NOMEX  : پوسته خارجی

 Fire Blocker GORE  -TEX : الیه ضد رطوبت
آستر :   ISODRY  ، ISOMEX پنبه دوزي شده 

- کمربند شانه اي H شکل. 
- قسمت زانو با ساختار حرکت آزادانه .
- بخش زانوها با بالشتک تقویت میشود.

- دو جیب درب دار در کنـاره هـاي پـا دوختـه
شده اند. 

- بخش حلزونی در قـسمـت پـاشنـه هـاي پـا.
- بخش حفـاظتـی در قسمـت شکـم و قسمت

پایین پشت کمر.
- قابلیت تنظیـم در کنـاره هـاي پهلـو تـوسط

بندینک براي راحتی بیشتر. 
- داراي نوار شبرنگ 3M جدید.
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FIRE FIGHTING SUIT

JACKET WILDLAND PRO

TROUSERS WILDLAND PRO

HONG KONG  اورکت 
  Matrix  : پوسته خارجیPBI

 Air lock   : الیه حفاظت رطوبتیGORE  -TEX

Viscose FR - 50% NOMEX %50آستر :  

اورکت و شلوار هر دو با بخشهاي داخلی قابل جدا
EN 469شدن و داراي گواهینامه  

الیه خارجی بدون الیه داخلی نیز داراي
ISO 15384,2003گواهینامه  

- داراي پشت بنـد تقویتی زیـر بغل بـراي باالبـردن 
قدرت حرکت.

- گیره و حلقه چراغ قوه در روي سمت راست سینه. 
- دوجیب حامل بیسیم با درپوش مناسب براي عبور

آنتن و داراي نوار شبرنگ.
- داراي دو جیب کناري که در قسمت پایین مجرایی

براي عبور آب دارد.(مانع از ماندن آب می شود)
- پوسته خارجی و الیه ضد رطوبتی می تواند بصورت

جداگانه شسته شوند.  
3M- داراي نوار شبرنگ  جدید.

HONG KONG  شلوار 
  PBI Matrix  : پوسته خارجی

  Air lock GORE  -TEX: الیه حفاظت رطوبتی
50% Viscose FR - 50% NOMEX  : آستر

کمر بند راحتی ، قابل جدا شدن
خط کمر در پشت کمر کمی باالتر است و قابل تنظیم میباشد .

در قسمت پشت داراي بخشهاي ارتجاعی است .
طراحی مدبرانه در بخش زانوها دوجیب بزرگ بر روي شلوار دوخته شده که داراي حلقه اي 

بعنوان دستگیر بر روي درب جیب میباشد
درزهاي شلوار داراي بندینکهاي قابل تنظیم هستند .

- داراي نوار شبرنگ 3M جدید.

Outershell: PBI   Matrix
Moisture Barrier: GORE  -TEX Airlock
Lining: 50 % NOMEX  , 50 % Viscose FR
2 piece suit with detachable inner part, certified
to EN 469
Outer layer without inner part certified to 
ISO 15384:2003
- underarm gusset for better movement
- torch loop and torch holder system on right
chest
- 2 radio pockets with flap-openings for antenna 
and reflective tape
- antenna loop, 1 radio pocket on left chest
- 2 side pockets with bellow and incl. bartacks 
for water drain
- grasp loop on side pocket flaps
- back pleat
- outershell and moisture
barrier can be washed separately

 JACKET HONG KONG

Outershell: PBI   Matrix Moisture Barrier: GORE  -TEX Airlock
Lining: 50 % NOMEX  , 50 % Viscose FR

- detachable comfort-braces
- waistline in the back slightly higher, adjustable
- elastic part in the back
- ergonomic preformed knee
- knee reinforcement
- 2 sewn-on cargo-pockets with grasp loop on pocket flap
- adjustable, reinforced leg hem

 TROUSERS HONG KONG

Material: Tecasafe XL
2-Piece-Suit certified acc. to
EN ISO 11612:2008 & ISO 15384:2003
Jacket and Trousers can be connected
via zipper

- front zipper under double frontflap
- collar adjustment tab with touch and
close fastening
- two breast pockets with flaps
- two side pockets with flaps
- fire-retardant,  non-absorbent
elbow pads with reinforcement
- sleeve-hem adjustable

Material: Tecasafe XL
- front zip with hook and bar fastening
easy donning
- knee reinforcement with additional
cushioning
- inner ankle abrasion protection
- two side pockets
-  two cargo pockets with full bellows
and flaps

 WILD LAND PRO کت 
 Tecasafe XL  : جنس

اورکت و شلوار تحت گواهینامه ي
ISO15348:2003 و ISO11612:2008 ,EN 

اورکت و شلوار می توانند با زیپ به هم متصل شوند .
- زیپ جلوي اورکت توسط 2 الیه پوشش ، پوشانده و 

مخفی میشود.
- قسمت نواري در بخش جلـویـی گلـو در یقـه بـا 

تماس دست محکم میشود.
- دو جیب در دار درقسمت سینه اورکت .
- دو جیب در دار در طرفین پایین اورکت.

- الیه هاي تقویت شده حفاظتی ضد آتش و ضد جذب.
- داراي بندینک تنظیم درزها در آستین ها.

3M- داراي نوار شبرنگ  جدید.

 WILD LAND PRO شلوار 
- زیپ جلو و قالب و بند براي راحتی بـازو بستـه شدن. 
- زانوهاي تقویت شده بـه همراه بالشتک هـاي اضافـی.
- داراي بـخش حفـاظتـی در داخـل و پـایین پاچـه ها

براي مقاومت در برابر سایش.
- دو جیب بغل .

- دو جیب حجیم شونده با زائـده اي در بـخش پاییـن 
جیب و درب برگردان در روي جیب .

3M- داراي نوار شبرنگ  جدید.
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FIRE FIGHTING SUIT

JACKET  TASMANIA

Outershell: PBI   Gemini XTL™
Moisture Barrier: GORE  -TEX 
Airlock
Lining: Twill white square, without Isolation

- detachable, adjustable braces
- small pockets to stow away
the braces bands
- cargo-pockets with bellow and flap
- ergonomic preformed knee
with reinforcement
- scalloped hem with reinforce- ment
- interrupted vertical reflec- tive trim at 
side for better movement
- inspection opening
Seite 19

TROUSERS  TASMANIA

 JACKET WILDLAND WILD LAND اورکت 
PBI   Triguard  : جنس

داراي گواهیـنـامـه ي :  EN15614Code:A1 و
EN ISO 11612 Code:A1,B1

اورکت وشلوار با طراحی مدبرانه  و وزن کم داراي 
نوارهاي شاخص براي تشخیص و شناسایی آسـان 
- انتخاب شکل مهندسی و مدبـرانـه در سـاختـار

زانو ها و آرنج ها.
- آستین هاي انعطاف پذیر براي آزادي در حرکت. 

- داراي وصله تقویتی در زیربـغـل هـا.
- داراي حلقه اتصال بی سیم.

- دو جیب داخلی مغزي دار ، جیب روي آستین ها .
- داراي مـچ داخلـی آستـیـن هـا بـا حلقـه انگشت

شست و بندینک تنظیم.
3M- داراي نوار شبرنگ  جدید.

 WILD LAND شلوار 
PBI  Triguard  : جنس

- داراي بنـدهـاي قابـل تنـظیـم 
- دو جیب در کناره ها

- حرکت آزادانه در بخش زانوهـا
- تقویت زانوها با بالشتک اضافی
-لبه هاي پاچـه  قابـل تنـظیـم
- داراي نوار شبرنگ 3M جدید.

Material: PBI   Triguard

Certified acc. to EN15614 Code
A1 and EN ISO 11612 Code A1
and B1
Light-weight, ergonomically
designed suit
Reflective trims for easy
identification and recognition
- ergonomically shaped elbow
and knee construction
- articulated sleeve for freedom
of movement
- underarm gusset
- adjustable radio loops
- two concealed, welted pockets,
sleeve pocket
- inside cuff with thumb loop and
adjustable fastening

Material: PBI   Triguard

- adjustable braces with adjustable H-bar
- waist adjustment
- 2 sewn-on side pockets
- articulated ‚free moving‘ knee
section
- knee reinforcement with
additional cushioning
- adjustable leg hem

 TROUSERS WILDLAND

 TASMANIA اورکت 
PBI  Gemini XTL  : جنس

 Air lock GORE  -TEX: الیه ضد رطوبـت
آستر: پارچه سفید بدون خاصیت نفوذ ناپـذیـري.
اورکت و شلوار ، سـه الیـه ، داراي گـواهیـنـامـه
AS/NZS 4967:2009 استانداردهاي استرالیایی

- یقه ایستاده براي حفاظت از گردن. 
- طراحی مدبرانـه و مـهنـدسی شده در قـسمـت 

آرنج ها.
- الیه اضافی از زیر بغل تا مچ آستین ها .

- حلقه جیب براي اتصال بیسیم .
- جیب حمل بی سیم در سمت چـپ جلـوي کت .

- جیب دردار در پایین اورکت.
- داراي جیب بغل داخلی.

- داراي مـچ از جنـس نـرم و داراي حـلقـه شصت. 
- جیب مخفی در جلوي اورکت. 
- داراي نوار شبرنگ 3M جدید.

 TASMANIA شلوار 
PBI  Gemini XTL   : پوسته خارجی

Air lock GORE  -TEX: الیه ضد رطوبتی
الیه داخلی آسترسفید با دوخت هاي مربعی و غیر قابل نفوذ

- کمربندهاي قابل اتصل و جدا شدن .
- جیب هاي کوچک.

- جیب هاي دردار با قابلیت حجیم شدن توسط زاپاس.
- زانوهاي تقویت شده با طراحی مدبرانه براي آزادي در حرکت.

- درزهاي حلزونی و تقویت شده.
- داراي نوار شبرنگ 3M جدید.

Outershell: PBI   Gemini XTL™
Moisture Barrier: GORE  -TEX
Airlock
Lining: Twill white square, without Isolation

2 pieces suit, 3-layers
certified to australian standard
AS/NZS 4967:2009

- preformed collar flap to pro- tect the throat
- ergonomic preformed elbow
- underam insert from hem to cuff
- radio pocket loops
- radio pocket on the left front
- two side pockets, closed with a flap
- Napoleon pocket inside
- soft cuff with thumb loop
-  inspection opening
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FIRE FIGHTING SUIT

JACKET  AMESTERDAM

Outershell: Milenia Light™
Moisture Barrier: GORE  -TEX
Fireblocker
Lining: 100 % Aramid
2 Piece Suit, certified to EN 469,
option: EN 14404
- ergonomic preformed Raglan
construction for more comfort
and movability
- preformed, 3-dimensional
sleeves
- extended back
- sleeve reinforcement
- 1 upper arm pockets (left arm)
- 2 combined velcro tags (name
tag, collar)
- Torch loop
- 2 radio pockets with flapopenings
for antenna
- 2 side pockets (welt pockets)
- inspection opening

TROUSERS AMESTERDAM

 SAMFS اورکت 
PBI   Gemini XTL : پوسته خارجی

Airlock GORE  -TEX : الیه میانی ضد رطوبت
آستر: پارچه سفید بدون خاصیت نفوذ ناپذیري.

اورکت و شلوار ، سه الیه ، داراي گواهینامه استانداردهاي
AS/NZS 4967:2009 استرالیایی

- طراحی مهندسی در بخش یقه بـراي حفاظت از گلـو 
- طراحی مدبرانه و مهندسی شده در قسمت آرنـج هـا

براي حرکت راحت تر.
- داراي وصله تقویتی در زیربغل ها براي راحتی بیشتر در

حرکت.
- حلقه  اتصال بیسیم .

- دوجیب حمل بیسیم در جلوي اورکت.
- نوارهاي داراي حلقه ي D شکل در داخل جیب هاي 

کناري.
-درزهاي آستین به شکل خاصی تقویت شده.

- دو جیب کناري دردار.
- داراي جیب بغل داخلی.

- داراي چسب لباس که به راحتی دیده میشود در بخش
پشت آستر براي کاهش احتمال آسیب.

- داراي مچ از جنس نرم و داراي حلقه شصت. 
- جیب بازشونده مخفی در جلوي اورکت. 

- داراي نوار شبرنگ 3M جدید.

 SAMFS شلوار 
PBI   Gemini XTL : پوسته خارجی

Airlock GORE  -TEX : الیه ضد رطوبت
آستر: پارچه سفید بدون خاصیت نفوذ ناپذیري.
- کمربندهاي قابل اتصال و جدا شـدن ، داراي
بخش نـرم سرشـانـه اي بـراي راحتـی بیشتر .

- داراي بند کمردر قسمت باالي پشت.
- کمر قابل تنظیم.

- جیب هاي دردار با قابلیت حجیم شدن توسط
جیب اضافه در بخش پایینی.

- زانوهاي تقویت شده با طراحی مدبرانـه بـراي
آزادي در حرکت.

- درزهاي حلزونی و تقویت شده.
- برگردان لبه پارچه با زاپاس و زیپ.

- جیب زیپ دار مخفی در جلوي شلوار.
- داراي نوار شبرنگ 3M جدید.

AMESTERDAM اورکت
 Milenia Light الیه خارجی : الیه سبک

Fire Blocker GORE  -TEX : الیه میانی ضد رطوبت
آستر:  100% آرامید

 EN 469  اورکت و شلوار هر دو داراي گواهینامه
  EN 14404  و قابل سفارشی با گواهینامه

- طراحی ارگونومیک براي راحتی حرکت در قسمت
حلقه آستین ها و سرشانه ها که براي راحتی

بهتر قابلیت بیشتر در حرکت طراحی شده اند.
- آستین ها طوري طراحی شده اند که در سه

جهت به راحتی حرکت کنند.
- پشت اورکت گشاد تر طراحی شده است.

- آستین ها تقویت شده اند.
- یک جیب بر روي بازوي چپ 

- دو عدد بر چسب ترکیبی اسم براي روي بازو و یقه .
- حلقه حمل چراغ قوه.

- دو جیب براي حمل  بیسیم با در برگردان براي
عبور آنتن.

- دو جیب بغل بازشو از کنار اورکت.
- جیب مخفی در جلوي اورکت. 
- داراي نوار شبرنگ 3M جدید.

 AMESTERDAM شلوار
 Milenia Light پوسته خارجی : الیه سبک

Fire Blocker GORE  -TEX : الیه میانی ضد رطوبت
الیه داخلی:  100% آرامید

- کمربندهاي قابل جدا شدن سرشانه.
- طراحی ارگونومیک براي زانوهـا و نشیـمن گـاه بـراي

حرکت آسان.
زانوهاي محافظت شده مطابق با استاندارد

EN14404 
- حلقه اتصال کمربند.

- تسمه کمري قابل تنظیم.
- دوجیب در قسمت جلوي شکم دوخته شده است.

- زانوها تقویت شده اند.
- درزهاي حلزونی در قسمت پاشنه هاي پـاچه هـا.

- جیب زیپ دار مخفی در جلوي شلوار.
- داراي نوار شبرنگ 3M جدید.

Outershell: PBI   Gemini XTL™
Moisture Barrier: GORE  -TEX
Airlock
Lining: Twill white square, without
Isolation

- detachable, adjustable pad- ded
comfort braces
- high back waistband
- adjustable waist
- cargo-pockets with bellow and flap
- ergonomic preformed knee
with reinforcement
- scalloped hem with Riffelb- lech
reinforcement
- leg flap with velcro and zipper
- inspection opening

 TROUSERS SAMFS

Outershell: PBI   Gemini XTL™
Moisture Barrier: GORE  -TEX
Airlock
Lining: Twill white square, without Isolation

2 piece suit, 3-layers with detachable lining, 
certified to australian standard 
AS/NZS 4967:2009

- ergonomic preformed elbow
- preformed collar flap to
protect the throat
- underam gusset for better movement
- radio pocket loops
- 2 radio pockets on the front
- two side pockets, closed with a shaped flap
- straps with D-ring inside side
pockets
- Napoleon pocket inside
- reinforced sleeve hem with Riffelblech
- soft cuff with thumb loop
- backside: high visibly velcro to
attach the lining, for safety
- inspection opening

 JACKET SAMFS
Outershell: Milenia Light™
Moisture Barrier: GORE  -TEX
Fireblocker
Lining: 100 % Aramid

- detachable comfort braces
- ergonomic preformed knee and
buttocks for unmet   movability
- knee protection according to
EN 14404 as option
- belt loops
- waist adjustment
- 2 sewn-on belly-pockets
- knee reinforcement
- scalloped heel
- inspection opening
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FIRE FIGHTING SUIT

JACKET TWENTE

Outershell: Milenia light™
Moisture barrier: GORE  -TEX
Fireblocker
Lining: 100 % Aramid

2-part suit, certified to EN 469

- ergonomically shaped collar
- ergonomic raglan sleeves for improved 
mobility
- elbow  reinforcement
- extended sleeve hem with soft cuff
- arm pocket on left sleeve
- reinforcement below front zipper
- loop for flashlight on front flap
- Napoleon pocket below front flap
- 2 velcro strips
-  2 radio device pockets
- 2 side pockets with loop for karabiner
- inspection opening

TROUSERS TWENTE

 TROUSERS WATERLAND

WATER LAND اورکت
 Milenia Light الیه خـارجـی : الیـه سبـک

  Fireblocker GORE  -TEX: الیه میانی ضد رطوبت 
الیه داخلی آستر:  100% آرامید

 EN 469 اورکت و شلوار هر دو داراي گواهینامه
-  نوارهاي شبرنگ براي بهتر دیده شدن.

- طراحی ارگونومیک و مهنـدسی شـده در بخش
آرنج ها و زانوها.

- برگردان در قسمت یقه بـراي محافظت بیشتـر
از گردن.

- حلقه آستین با برش بارانی.
- بخش آرنج ها تقویت شده است.

- زیر بغل ها نرم طراحی شـده انـد و در هنـگام 
کشیده شدن پاره نمی شوند.

- برچسب حاوي نام.
- دوجیب مخصوص حمل بیسیم.

- جیب جلوي اورکت تقویت شده است.
- دو جیـب بـا برگردان از کناره هـا در قـسمت

جلوي اورکت.
- داراي نوار شبرنگ 3M جدید.

 WATER LAND شلوار
 Milenia Light الیه خارجـی : الیـه سبـک

 Fireblocker GORE  -TEX : الیه میانی ضد رطوبت
الیه داخلی آستر:  100% آرامید

- کمربندهاي قابل اتصال و جـدا شـدن ، داراي
بخش نرم سرشانه اي براي راحتی بیشتر.

- طراحی ارگونومیک براي زانوها.
- زانوهاي محافظت شده مطابق با استانـدارد -

EN14404
- داراي حلقه اتصال کمربند.
- تسمه کمري قابل تنظیم.

- دوجیب حجیم با زاپـاس در پـاییـن جیـب و
در برگردان.

- زانوها تقویت شده اند.
- دوخت حـلزونـی در قسمت لبـه پـاچـه هـا.

- لبه برگردان جلوي شلوار براي مخفی کردن زیپ.
- داراي نوار شبرنگ 3M جدید.

TWENTE اورکت
 Milenia Light الیه خـارجـی : الیـه سبـک

 Fireblocker GORE  -TEX   : الیه میانی ضد رطوبت
الیه داخلی آستر:  100% آرامید

 EN 469  اورکت و شلوار هر دو داراي گواهینامه
- یقه داراي طراحی ارگونومیک. 

- حلقه آستین داراي طـراحـی مهنـدسـی شـده
 براي قدرت حرکت بیشتر.

- آرنج تقویت شده.
- درزهاي پهن تر در آستین هـا و داراي مـچ بـا

بافت نرم.
- جیب بر روي بازوي آستین چپ.

- بخش زیرین زیپ جلوي اورکت تقویت شده است.
- برگردان جیب هـاي جلـوي اورکـت داراي حلقـه 

اتصال چراغ قوه هستند.
- در زیر برگردان جلوي اورکت جیب مخفی وجود دارد.

- دو نوار شبرنگ بر روي آستین ها.
- دو جیب حمل بیسیم.

- دو جیب کناري در جلوي اورکت با حلقه اتصال.
- جیب باز شونده مخفی در جلوي اورکت.

- داراي نوار شبرنگ 3M جدید.

 TWENTE شلوار
 Milenia Light الیه خارجـی : الیـه سبـک

 Fireblocker GORE  -TEX  : الیه میانی ضد رطوبت
الیه داخلی آستر:  100% آرامید

- کمربندهاي قابل اتصال و جدا شـدن ، داراي 
بخش نرم سرشانـه اي بـراي راحتـی بیـشتـر.
- بندینک کشسانی براي تنظیم گشادي کمـر

در کناره هاي شلوار.
- طراحی مدبرانه ومهندسی شده براي زانوها.

- داراي حلقه اتصال کمربند.
- کمر قابل تنظیم.

- دوجیب شلواري معمولی.
- دو جیب حجیم شونده در کنار پاها.
- جیب مخصوص حمل چاقوي نجات.

- زانوها تقویت شده اند.
- برش دراز در پشت شلوار.

- لبه جلوي شلوار براي مخفی کردن زیپ.
- داراي نوار شبرنگ 3M جدید.

Outershell: Milenia light™
Moisture barrier: GORE  -TEX
Fireblocker
Lining: 100 % Aramid

2-part suit, certified to EN 469
- reflective trim for better visibility
- ergonomic preformed knee and 
elbow
- preformed collar flap for thro- 
at protection
- raglan sleeve
- ergonomic preformed ellbow 
with  reinforcement
- soft cuff, secured against 
withdrawal when doffing
- name tag
- 2 radio pockets
- reinforcement behind front zipper
- 2 welt pockets

 JACKET WATERLAND

Outershell: Milenia light™
Moisture barrier: GORE  -TEX   Fireblocker
Lining: 100 % Aramid
- detachable, adjustable, cushioned braces
- adjustable waist
- belt loops
- 2 cargo pockets with bellow, closed with flap
- ergonomic preformed knee with reinforcement
- leg flap for width regulation
- scalloped hem

Outershell: Milenia light™
Moisture barrier: GORE  -TEX
Fireblocker
Lining: 100 % Aramid

- detachable, adjustable and padded 
suspenders
- elastic waistband with side adjustment
- ergonomically formed knee
-  knee reinforcement, chan- neled
- 2 side accesses
- 2 cargo pockets
- knife pocket
- rear trouser seam with cut out
- inspection opening
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FIRE FIGHTING SUIT

LONG-JACKET
NOMEX  -VISCOSE

Outershell: 50 % NOMEX  ,50 % viscose FR
Lining: 100 % cotton, flame retardant
Certified according to EN ISO 11612

- concealed zipper, front flap and
 golf fold in the back
- fold-down collar with collar tab
- elbow reinforcement and flap
for sleeve hem regulation
- chest pockets on both sides with
 velcro, pocket pouch made of outershell
- left chest pocket serves as radio pocket
- 2 inner pockets with zip

BIB TROUSERS,
NOMEX  -VISCOSE

Outershell: 50% NOMEX  , 
50% viscose FR
Lining: 100% cotton, flame retardant 
Certified according to EN ISO 11612
- elastic waistband (at the sides)
- back part with collar and decorative  
seams
- front part with small yoke with decorative  
strips from chest   pocket.
- 2 chest pockets, closure by velcro
- radio pocket under left chest pocket
- waist closed at front by push buttons
- sleeve hem adjustable by velcro
- 2 double piped pockets in lining, 
closure  by
loop and button
- collar with neckband, with collar tab, 
detacha- ble via button attachment, 
velcro fastener
- side pockets with double piping
- sleeve pocket on left sleeve
- shoulder tunnel
-  velcro tape for name tag on right 
chest pocket

 JACKET BLOUSON

Material: 50 % NOMEX  ,50 % viscose FR

Certified according to EN ISO 11612
- bib at front with large pocket
- knee pad of Kevlar cotton wool
- knee reinforcement of Kevlar PU
- front slit with zip closure

بدون آستر دوزي نیز موجود است

Material: 50 % NOMEX  , 50 % viscose FR
Lining laminate: 50 % Kermel, 50 % viscose FR;
Thermal lining: 50 % aramid, 50 % viscose FR

Combination of work and weatherproof jacket, 
certified in accordance with EN ISO 11612 
A1, B1, C1, F1; EN 343 X3, Y3.
In combination with thermal lining: EN 14058

- loop for digital radio in shoulder area
- lightweight construction with lining laminate
- thermal lining available separately
- reflective according to EN 469 Annex B
- two adjustable chest pockets
- inside pocket at left side with Velcro closure
- 2 side pockets with flap, carabiner loop and
carabiner
- 1 upper sleeve pocket with flap at left side

اورکت براي نجات بخشی تخصصی
50% Viscose FR - 50% NOMEX   : جنس

50% Viscose FR - 50% Karmel : الیه آستر میانی
50% Viscose FR - 50% aramid : الیه آستر داخلی

اورکت براي کار و فعالیت هاي ضد آب مناسب بوده و داراي 
گواهینامه ي   

EN ISO 11612 A1,B1,C1F1; EN 343 X3,Y3      
مـی بـاشد و الیـه آستـر داخلی تـحت گـواهـیـنـامـه

EN 14058 می باشد.

- حلقه بی سیم دیجیتال روي شانه.  
- حتی به همراه الیه آستر میانی نیز داراي وزنـی سبـک 

می باشد.
 EN 469 داراي نوارهاي بازتابی مطابـق بـا استـانـدارد -

بخش  B  می باشد.
- دو جیب در بخش سینه کـه قـابـل تنـظیـم می باشند.

- داراي جیب بغل در طرف داخل و چپ سینـه بـا بـازشو 
چسبی.

- دو جـیـب دردار در هـر طـرف اورکت که داراي حلقه و 
بندینک در برگردان هستند.

- یک جیب در باالي بازوي آستیـن چـپ کـه داراي درب 
برگردان است.

BLOUSON اورکت
50% Viscose FR - 50% NOMEX : الیه خارجی  

الیه آستر : صد در صد نخ مقاوم شده نسبت به آتش
EN ISO 11612   داراي گواهینامه ي 

می بـاشد و الیـه آسترداخلـی تـحـت گواهـیـنـامـه 
 EN 14058 می باشد.

- داراي بندینک تنظیم کمر در بـخش کنـاري کمـر.
- داراي یقه تزئینی در قسمت پشت اورکت.

- دوخت ظریف در قسمت سر شانه هـا ، جیـب روي 
سینه و جلوي اورکت.

- دو جیب بر روي سینه اورکت که با چسب 
باز و بسته می شوند.

- جیـب مخصوص حـمـل بـی سیـم در زیـر جیـب 
سمت چپ سینه.

- جلوي سینه ي اورکت با دکمه فشاري بسته میشود.
- گشادي بخش مچ آستین به وسیله بندینک چسبی 

قابل تنظیم است.
- دو جیب بغل در داخل آستر داخل اورکت که با دکمه 

و جادکمه بسته می شوند.
- یقه داراي بند و بندینک چسبی در قسمت یقه کـه 
براي تنظیم گشادي یقه توسط دکمـه جـدا می شود.

- جیب هاي کناري اورکت با آستر دوالیه.
- جیب روي بازوي آستین چپ.
- نوار توخالی روي سر شانه هـا.

- نوار چسبی براي بـرچسب اسـم روي جیـب سمت
راست سینه.

- داراي نوار شبرنگ 3M جدید.
 JACKET FOR TECHNICAL RESCUE

همچنین با بند سر شانه 

و جیب روي آستین نیز 

قابل ارائه است

NOMEX   - VISCOSE اورکت بلند
50% Viscose FR - 50% NOMEX : الیه خارجی  
الیه داخلی آستر : صد در صد نخ کتان ، مقاوم شده در 

EN ISO 11612 برابر آتش داراي گواهینامه
- داراي زیپ و برگـردان روي زیپ در قسمت جلوي اورکت

- یقه برگردان و داراي بندینک تنظیم.
- حلقه آستین داراي طراحی مهندسی شـده بـراي قـدرت 

حرکت بیشتر.
- آرنج تقویت شده داراي دوبل برگردان در سر آستین هـا 

براي تنظیم بلندي آستین.
- جیب بـروي سیـنه در هر دو طرف اورکت کـه بـا چسب 
باز و بسته می شوندو داراي برگردان از جنس الیـه خارجی

اورکت هستند.
- جیب سمت چپ اورکت به عنوان جیب حامل بی سیم عمل 

می کند.
-دو جیب داخلی داراي زیپ در داخل اورکت.

VISCOSE - NOMEX   شلوار پیش بندي 
50% Viscose FR - 50% NOMEX   : جنس

EN ISO 11612  داراي گواهینامه
- داراي زیپ دو طرفه براي جدا کردن پیش بند شلوار.

- یک جیب چسبان.
- یک برچسب داراي نوار چسبی براي برچسب اسم.

- دو جیب بغل.
- دو جیب بر روي پاها.

- یک جیب پشت.
- بندینک کشی قابل تنظیم سر شانه اي.

 VISCOSE - NOMEX   شلوار پیش بندي
50% Viscose FR - 50% NOMEX   : جنس

EN ISO 11612  داراي گواهینامه
- داراي جیب بزرگ در قسمت جلوي پیش بند.

- داراي بالشتک نخ و پشمی در قسمت زانوها.
- بخش زانوها از جنس KEVLAR تقویت شده است.

- داراي جیب بازشونده زیپی در جلوي شلوار که با لبه برگردان 
مخفی شده است.

- داراي نوار شبرنگ 3M جدید.

BIB TROUSERS,
NOMEX  -VISCOSE

Material: 50 % NOMEX  , 50 % viscose FR
Certified according to EN ISO 11612

- front split bib with 2-way zipper
- 1 patch pocket
- velcro tape for name tag
- 2 side pockets
- 2 leg pockets
- 1 back pocket
- elastic braces adjustable

®

®

®
®

® ®

®

®

®

®

®

®

®

®

®

®

MADE
IN
GERMANY

Deutschland Qualitätw w w. l i o n i n t e r n a t i o n a l . c o m



Page 28

FIRE FIGHTING SUIT

JACKET WAIST

Material: 50 % NOMEX   , 50 % viscose FR
- collar with collar tab, closure per button
- concealed front zipper, wind
guard closed by velcro
- 2 chest pockets with velcro:
- left one as radio pocket
- right one including pen pocket
- velcro tape for name tag
- 1 inner pockets
- 2 side pockets
- seam adjustable
- shoulder tunnel
- zip closure pocket added on left sleeve
- velcro tape for insignia on sleeve pocket
- velcro on sleeve hem
- Including back panel
“ Feuerwehr “

TROUSERS  WAIST

Outershell & moisture barrier:
100 % polyester
Lining: 100 % polyamide
- water-proof,  wind-proof, breathable
- detachable, separat wearable fleecejacket
- fleecejacket with mesh-lining
- optimum protection against rain, wind and 
cold by means of a 2-layer laminate with 
an OMNICLIMA membrane
- with two side slit pockets
- one breast pocket (velcro name strip,
foldout form)
- waist drawcord with cord stopper
- detachable hood with drawcord, fastened 
to collar by   button
- fleece collar
- 2-way front zipper with flap cover
- key tape with spring hook in right side
- with red or blue braid on the shoulders
- with velcro for name tag
- optional: with adapter construction for 
badge or insignia
- shouldertunnel

 3-IN-1 ALLWEATHER-JACKET

Material: 98 % NOMEX  ,
2 % carbon fibre

- front part of trousers lined with cotton 
lining
- dorn loop
- half ring for attaching pocket knife 
chain on the right
- 2 angled side pockets
- 2 thigh pockets with velcro
- 1 seat pocket with flap, clo- sable by 
push button

بدون کشباف روي آستین و پشت هم موجود است

WAIST اورکت چسبان کمري
EN ISO 11612 داراي گواهینامه ي

جنس : نود وهشت درصد   NOMEX   دو درصد الیـاف کربـن
NOMEX   - VISCOSE : همچنین قابل سفارش در نوع

 50% Viscose FR - 50% NOMEX   : جنس
- یقه به همراه بندینک دکمه دار براي تنظیم.

- جلوي اورکت به وسیله زیپ باز و بسته میشود و با لبه پوشانـده
شده و تـوسط بندینـک چسبـی محـکـم می شـود.
- دو جیب برروي سینه بـه عنـوان جیـب بی سیـم.
- جیب راست روي سینه داراي جیب حمل خودکار.

- داراي نوار چسبی براي برچسب اسم.
- داراي یک جیب  داخلی.

- داراي بندینک تنظیم گشادي.
- داراي دوخت تو خالی در بخش شانه ها.

- داراي جیب با بازشوي زیپی  بر روي آستین چپ.
- داراي نوار چسبی براي اتصال برچسب آرم بر روي 

جیب روي آستین.
- داراي بندینک چسبی برروي مچ بـراي تـنـظـیـم 

گشادي آستین.
 “Firefighter” داراي بـرچـسـب بــزرگ عـنـوان -

(آتش نشان) بر روي باالي پشـت اورکـت.

اورکت مناسب براي هر نوع آب و هوا (3 کاره) 
پوسته خارجی و الیه ضد رطوبت : صد در صد پلی استـر

آستر: صد در صد پلی آمید
- ضد آب ، ضد باد ، با قـدرت تنـفس و عبـور دهـی هـوا.

- داراي اورکت پوستی که قابل جدا شدن است و می تواند 
به تنهایی نیز پوشیده شود.

- حد اکثر محافظت در برابر باران ، باد و سرما کـه تـوسط 
دوالیه عایق با یک الیه  OMNICLIMA مهیـا شـده است.
- داراي دو جیب روي سینه (با نوار چسبی براي بـرچسب 

اسم بشکلی که می تواند به سمت باال تا شود .)
- داراي بند در قسمت کمر براي تنظیم گشادي اورکت که 

داراي گیره نگهدارنده و تنظیم بند می باشد .
- کاله قابل جدا شدن داراي بند در جلوي کاله که تـوسط 

دکمه به جلوي یقه اورکت محکم و متصل می شود .
- داراي یقه ي پوستی.

- بازشوي جلوي اورکت بـا زیـپ دو طرفـه است که با لبه 
برگردان پوشانده میشود. 

- با نوار اتصال کلید با حلقه فنري در سمـت راست اورکت.
- داراي نوار مغزي قرمز یا آبی در سر شانه ها.
- داراي نوار چسبی براي اتصال برچسب اسم.

- با گزینه ي انتخابـی بـراي اتصال بـرچسب یـا دوخت آرم 
دائمی بر روي اورکت.

- داراي دوخت لوله اي در سر شانه ها.

FLEECE  اورکت پوستی
جنس : صد در صد پلی استر 

آستر : آستر توري متصل به بدنه اورکت و آستر نرم 
در داخل آستین ها

- بدنه با الگوي مناسب و خوش دوخت.
- دو جیب داخلی در کناره هـاي اورکت کـه داراي 

زیپ بوده و روي آنها نیز با در پوشانده شده است.
- جیب روي سینه کـه داراي بـازشـوي چـسبـی 

می باشد.
- داراي دوخت مضاعف بر روي شانه ها و قسمت 

پائین آستین ها.
- داراي نوار چسبکی براي اتصـال بـر چسب اسم.
- داراي بندینک کلید با حلقه ي فنـري در سمت 

راست اورکت.
- با گزینه انتخـاب در نظـر گیـري محـل اتـصـال 
مـوقت بـرچست آرم و یـا دوخـت دائـمی آرم بـه 

لباس.

با بافت آبی هم

موجود است

با بافت آبی هم

موجود است

FLEECE  ژاکت

به صورت جداگانه

نیز موجود است
Material: 100 % polyester
Lining: mesh lining on the body, smooth
 lining on the sleeves

- body-tailored cut
- two side slit pockets with zip closure 
and flap and
- breast pocket with velcro fastener
- trimmings on shoulders and lower 
sleeve
- with velcro for name tag
- key tape with spring hook in right side
- optional: with adapter construction for
badge or insignia

 FLEECE JACKET

®

®

®

®

®

 WAIST  شلوار چسبان کمري
EN ISO 11612 داراي گواهینامه ي

 50% Viscose FR - 50% NOMEX  : جنس
همچنین قابل ارائه در نوع : نومکس ضد حساسیت

جنس : نود وهشت درصد   NOMEX   دو درصد الیاف 
کربن

- جلوي شلوار داراي آستر نخی کتانی می باشد.
- داراي حلقه آویزان کردن زنجیرکیـف چاقـوي نجـات 

در کنار سمت راست شلوار.
- داراي حلقه هاي عبور کمربند.

- دو جیب کناري داخلی در دو طرف شلوار.
- دو جیب بر روي رانها با درب هاي چسبی.

- یک جیب عقب دردار که در آن با دکمه فشاري بسته 
می شود.

®

®
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FIRE FIGHTING SUIT

TROUSERS

Material: 65 % cotton, 35 % polyester
- dirt repellent fluor-carbon treatment
- 2 superimposed leg pockets
- hem adjustable with velcro fitting

CAP

Material: 100 % Polyester
- high quality DJF embroidery
- water and wind proof, breathable
- adjustable in the back

اورکت مناسب هر نوع آب و هوا
شامل اورکت پوست

پوسته خارجـی : صد در صد پلی استـر
الیه ضد رطوبت / آستر : الیه محافظتی

PU روي پلی استر
- داراي اورکت پوستی قابل جدا شدن که

آستین هایش نیز جدا می شوند.
- اورکت پوستی داراي آستـر تـوري است.

- دوجیب روي سینه که داراي درب 
چسبی  هستند.

- کاله در داخل یقه قرار دارد.
- دو جیب در پهلو ها.

- یک جیب مخفی در زیر برگردان اورکت.
- نوارپوستی براي اتصال برچسب اسم و 

نوار نشان پشت اورکت.
- نوار نشان نقره اي رنگ در پشت اورکت.
- آستین ها داراي جیب دردار مخصوص 
حمل خودکار و تلفن همـراه ، به همـراه 

عالمت DJF بر روي در جیب.
- گشادي آستین ها توسط نوار چسبـی 

قابل تنظیم است.
- دو جیب در داخل اورکت.

- داراي نوار شبرنگ 3M جدید.

BLOUSON  اورکت
جنس : 65 درصد نـخ کتـان ، 35 در صد 

پلی استر 
- فناوري شده با فلوئورکربن براي مقاومت 

در برابر کثیف شدن.
- یقه گرد ایستاده که بوسیله نوار چسبی 

بسته می شود.
- بازشوي جلوي اورکت با زیپ مخفی است.

- برگردان زیـپ تـوسط نـوار چسبـی در 
جلوي اورکت محکم می شود.

- جیب ها روي سینه توسط نوار چسبـی 
بسته می شوند.

DJF داراي برچسب نشان -

شلوار پیش بندي 
جنس : 65 درصد نخ کتان ، 35 در صد پلی استـر 
- فناوري شده با فلوئورکربن براي مقاومت در برابـر 

کثیف شدن.
- داراي جیب در جلـوي پیش بنـد که بـا چسب 

بسته می شود.
- دوجیب بزرگ بر روي پاها.

- گشادي پاچه ها با نوار چسبی قابل تنظیم است.
- داراي نوار شبرنگ 3M جدید.

شلوار پیش بندي 

جنس : 65 درصد نخ کتان ، 35 در صد پلی استر 
- فناوري شده با فلوئورکربن براي مقاومت در برابر کثیف شدن.

- دوجیب بزرگ بر روي پاها.
- گشادي پاچه ها با نوار چسبی قابل تنظیم است.

- داراي نوار شبرنگ 3M جدید.

دستکش
ACC EN 388 داراي گواهینامه ي
- ساخته شده از چرم محکم و زیبا.
- داراي قدرت محافظت از مچ ها ، 

انگشتان و شست ها. 
- مقاوم در برابر آب.

کاله 
جنس : 100 در صد پلی استر 

- داراي گلدوزي دقیق و زیباي 
DJF در جلوي کاله.

- ضد آب ، ضد باد ، اما داراي 
توان تنفسی و عبور هوا.

- قـابـل تنظیـم  از طریق پشت 
کاله.

کاله ایمنی 
جنـس :  پالستیـک ، پلـی اتیـلـن
- داراي دریچه هـاي تنفسی عبـور 

هوا در دو طرف کاله.
- کـنـاره هـاي کـاله تـوسط نـوار 
سفید رنگ مقاوم سـازي شده انـد.
- از شش نقطه به سر می چسبند.

- توسط نـواري در زیـر چـانـه بـه 
گردن و سر متصل می شود.

- داراي نشان DJF میباشد. 

Outershell: 100 % Polyester
Moisture Barrier/Lining:
PU-membrane on Polyester
- detachable fleecejacket with
detachable sleeves
- fleecejacket with mesh-lining
- hood in the collar
- 2 breast pockets with velcro
- 2 side pockets
- Napoleon pocket under flap
- fleece strip for name and back label
- silver back label
- sleeve with mobile phone and
pen pocket, with flap, insignia DJF
- sleeve hem, with velcro adjustment
- inside jacket with 2 side pockets

 
ALL WEATHER JACKET
INCL. FLEECEJACKET

در سایز هاي متنوع

Material: 65 % cotton,
35 % polyester
- dirt repellent fluor-carbon
treatment
- rounded stand-up collar with
velcro closure
- front edging with covered zipper
- facing with velcro closure
- breast pockets with velcro
- insignia of the DJF

BLOUSON JACKET

Material: 65 % cotton,
35 % polyester
- dirt repellent fluor-carbon
treatment
- front flap pocket with velcro
- 2 superimposed leg pockets
- hem adjustable with velcro
fitting

BIB TROUSERS

Page 32

GLOVE

Certified acc. to EN 388
- strong and durable leather
- protection for knuckles, pulse and
thumbs
- waterresistant

HELMET

Material: polyethylene
- ventilation-openings on both sides
- helmet-edge with white reinforcement
- 6-point-insert
- neck adjustable, chin strap
- with DJF-emblem
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FIRE FIGHTING SUIT

LOOP ATTACHMENT

in pairs
made for emblems in size
- 8,5 x 7,4 cm
- 10 x 8,6 cm
3M reflective material, 38 x 8 cm
- YELLOW OR SILVER
with customized printing
- NAME LABELS WITH VELCRO, YELLOW
3M reflective material, printed,black writing
- NAME LABELS WITH VELCRO, BLUE
cotton twill, embroidered,trim and grey 
writing

Certified in accordance with EN1498 Class A
- soft and flexibel
- big lashes at both ends
- fixed against unintended pull-out
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FLAME PROTECTION HOOD / BALACLAVA,
1-LAYERED

جلیقه عملیاتی 
 ، MODACRYL جنس : 55 در صد

45 درصد نخ کتان 
- داراي بالشتک در قسمت گردن و یقـه.
- دو گیره باز و بسته کردن جلوي جلیقه.

- دو جیب حمل بیسیم.
- داراي نوار چسبی براي بـرچسب اسم.

- یک جیب در دو طرف بـر روي جلیـقه.
- دو نوار چسبی به عرض 8 و طول 38 

سانتی متر.
- داراي نوار هاي شبرنگ.

“LION” سیستم آویزان شدن ، کشش و نجات
(V-FORCE MAX   براي)

EN 1498 CLASS A : داراي گواهینامه ترکیبی شامل
(VZGurt) براي حلقه ها و EN 358 (VZGurt) براي طناب شالقی می باشد.

نوار ارتباطی (V2BIND) هم داراي گواهینامه مطابقت : 
EN 354 , EN 566 , EN 795 CLASS B

- داراي قابلیت تنظیم طول می باشد (تک سایز).
 .(EN 358) داراي بالشتک پشتی -

- کمربنـد تنهـا در صورت لـزوم بـسته می شود.

روپوش براي آموزش آتش نشانان
جنس : 100 در صد پلی آمید

این روپوش در هنگام آمـوزش آتـش نـشانـان بـر روي لبـاس 
محافظ و کپـسولهـاي اکسیـژن فـشـرده پـوشیـده می شـود.
- فردي که این روپوش را پوشیده بـاشد در مقـابـل حرارت و 

کثیفی محافظت می شود.
- بخاطر داشتن آستینهاي بلند تمام کت محافظتی که در زیر 

پوشیده را می پوشاند.
- بازشوي جلوي روپوش داراي لبـه  برگـردان است کامال آزاد 
بوده تا بتواند براحتی فشار سنج و سایـر تجهیـزات متـصل بـه 

آتش نشان راپوشانده و آنها را محافظت کند.

(V-FORCE   ) حلقه نجات
EN 1498 CLASS A داراي گواهینامه مطابق با

- نرم و انعطاف پذیر.
- داراي حلقه هاي نواري شالقی در هر دو طرف.

- درمقابل فشار ها و کشش هاي ناخواسته مقاوم است.

Material: 100 % aramid The poncho is  worn in firefighting
 training facilities on top of the fireman‘s  outer clothing and 
compressed air respiratory device.
- protects the wearer against heat and dirt
- protects the entire jacket due to sleeves
- large openings with flaps for manometer and other 
equipment

PONCHO FOR FIREFIGHTING
TRAININGS

RESCUE LOOP (V-FORCE  )

Certified combination of rescue loop as per EN 1498 Class A
(VZGurt) and retaining harness as per EN 358 (VZGurt with
VZBind).
Connection-Strap (VZBind) is certified in accordance with EN
354, EN 566 and EN 795, Class B.
- adjustable in length (unisize!)
- back padding (EN358)
- belt only to be closed when required.

RESCUE AND RETAINING SYSTEM MODEL LION
(FOR V-FORCE   MAX) Material: 55 % modacryl,45 % cotton

- padding in neck area
- 2 front closures
- 2 radio-pockets
- velcro for breast panel 15 x 5cm
- velcro for name badge
- 2 side pockets
- velcro for two back panels with
38x8cm each
- reflective trims

FUNCTIONAL VEST

Material: NOMEX  Comfort Certified 
according to EN 13911
- flat seams
- no seams in shoulder area, no central
seam on head
- face cutout with elastic band
- flap at front and rear
- one size

PROTECTIVE COVER FOR
COMPOSITE CYLINDERS

Material: 100 % NOMEX   (or PBI  )
- base and shoulder area of the cylinders
protected by additional reinforcement
- self-adjusting opening without cord
or velcro for a longer life-time
- with fluorescend reflective trim

FIREFIGHTING PROTECTIVE GLOVES

Certified acc. to EN 659:2003+A1:2008
and NIT
- with extra long and wide cuff: total
lenght in size 9: 40 cm
- waterproof, breathable Porelle   membrane
- silicone coating on the inner hand area
- impact absorber in knuckle area

BALACLAVA هود ضد آتش / یک الیه
 Comfort NOMEX  : جنس مواد

 EN 13911 داراي گواهینامه ي مطابق با
- داراي دوخت تخت.

- در روي شانه ها دوخت ندارد.
- فـاقـد دوخـت در بـاالي سـر.

- برش اطراف صورت بصورت کشسانی عمل میکند.
- در قسمـت جـلـو و پـشت داراي بـرگـردان است.

- تک سایز می باشد.

LION دستکش آتش نشانی
EN659:2003+A1:2008, NIT داراي گواهی نامه مطابق با

- داراي مچ بلند سایز : 9  طول : 40 سانتی متر.
- پلیمر ضد آب و قابل تنفس.

- الیه سیلیکونی در ناحیه داخلی دست.
- جذب ضربه باال در ناحیه مچ. 

پوشش حفاظتی براي کپسول هاي کامپوزیتی
(PBI  یا) جنس مواد : 100 درصد نومکس

- ناحیه شانه ها و کپسول به همراه تقویت اضافه.
- باز کردن خودکار بدون سیم یا نوار چسبی براي عمر طوالنی تر.

-  به همراه نوار ترکیبی شبرنگ.

ملحقات جلیقه ها (به صورت جفتی)
 - نشانها در سایز هاي

 8/5 در 7/4 سانتی متر 
10 در 8/6 سانتی متر 

- نوار  3M  اسم پشتی بـا جنـس شبـرنـگ
و تنوع رنـگ زرد یـا نقـره اي در انـدازه هـاي 

38 در 8 سانتی متر.
- بر چسب  3M  اسم به همراه نوار چسبی

 زرد با نوشته هاي مشکی رنگ.
- برچسب اسم با نوار چسبی آبـی ، پـارچـه

کتان گلدوزي شده با نوشته ها خاکستري.

®

®

®

®

®

® ®

®

®

®
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محافظت در باالترین سطح بدون هیچ گونه چشم پوشی
 یک تناقض در لباس هاي آتش نشان وجود دارد که هم نیاز به محافظت در برابر حرارت دارد و هـم شعله در عیـن حـال نیـاز بـه راحتـی دارد و ایـن مسئـله بــا الیـه هـاي 

مـیـانـی از جـنـس Gore Parallon حـل شـده است .
این الیه یک انقالب و تحول براي محافظت در سطحی جدید می باشد .

Gore Parallon یک سیستم سبک ، قابل تنفس و ضد آب است که حرارت باال را به سمت بیـرون هـدایت می کنـد و از خطرات نـاشی از سوختگی و تنش هـاي حرارتی در 

شرایط تر و خشک جلوگیري می کند .
امروزه لوازم آتش نشان ها یک محافظت کامل از حرارت بـراي آنها فراهـم می آورد که  خطـر سوختـگی را کـاهش می دهد ، در برخی موارد این سوختگی براثر حرارت درون 

رطوبت جذب شده می باشد که تبدیل بـه بخار می شود که Gore Parallon این مشکال را حل کرده است .
Gore Parallon سیستم کامال پیشرفته اي به وجود می آورد که از لحاظ تنش هـاي حـرارتـی در حـالت تـر و یـا خشک و سوختگی کامال آتش نشان را ایمن می سازد.
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Ultimate Protection Without Compromise

There is a paradox in firefighter protective clothing that in order to
 maintain the current high levels of protection from heat and flame, 
comfort is often compromised. This potentially contributes to heat 
stress and sub flashover burns in typical firefighting operations.
After several years of research, bringing together its technical
expertise from around the world, Gore has developed a solution
that removes the need to compromise comfort for thermal protec tion.
After several years of research, bringing together its technical 
expertise from around the world, Gore has developed a solution 
that removes the need to compromise comfort for thermal protection.
The GORE PARALLON™ System is a revolutionary solution that
extends the boundaries of firefighter protection to new levels
The GORE® PARALLON™ System is a revolutionary solution that 
extends the boundaries of firefighter protection to new levels
The GORE PARALLON™ System is lightweight, breathable and
waterproof delivering high levels of thermal protection in fire-
fighter Personal Protective Equipment (PPE).  It reduces the risk
of burn injuries and heat stress in wet and dry conditions,
creating consistent protection without compromising comfort.
The GORE® PARALLON™ System is lightweight, breathable and 
waterproof delivering high levels of thermal protection in fire- fighter 
Personal Protective Equipment (PPE). It reduces the risk of burn 
injuries and heat stress in wet and dry conditions, creating consistent 
protection without compromising comfort.

Today's firefighter PPE provides excellent thermal protection
rom heat and flame, however the wearer has historically stil
been at risk from steam burns that can occur in sub flashover
conditions wearing wet gear. This is the type of injury that is
caused by a build up of thermal energy and moisture inside the
ayers of a garment which causes a burn in sub flash over or by
compression, for example when crouching or kneeling or by
harness straps of breathing apparatus, integrated rescue systems 
or belts.

The GORE PARALLON™ System has been developed to specifically 
combat the risks associated with moisture and heat stress
by introducing a unique new solution that incorporates a highly
breathable Gore thermal barrier combined with a GORE-TEX or
CROSSTECH Moisture barrier
This is a unique use of two membranes encapsulating a layer of 
thermal protection that maintains breathability while wicking moisture 
away from the skin and out through the suit, simultaneously 
preventing liquid penetration from the outside.

The GORE
PARALLON™ system breaks the normally
accepted trade-off between protection and comfort by:
- delivering enhanced thermal protection with
moisture management
- maintaining thermal protection in wet conditions
- reducing heat stress while optimizing thermal protection
in hazardous heat exposure conditions  
         thus creating  a  new  benchmark for
            structural fire  fighting  garments

GORE Parallon™ Moisture barrier laminate with
quick redry moisture management properties

GORE Parallon™ Thermal barrier with critical thermal protection
coupled with membrane for additional moisture protection

Outer material
 GORE PARALLON™ System available with
GORE-TEX or CROSSTECH
Moisture barrier

Internal moisture is efficiently moved through the layers, keeping 
the thermal protective fabric dry and reducing the risk of steam or 
wet compression burns. Comfort and breathability is high, reducing 
the risk of heat stress and keeping the wearer cooler for longer.
In a series of tests comparing other fabrics, the GORE  PARALLON 
System delivered the highest protection from radiant and convective 
heat, with up to 65% more breathability.
When a fire suit becomes wet inside, whether from water or heavy 
sweating, protection levels normally drop by 45% with decreased 
time to burn and less time for escape. In tests undertaken in wet 
conditions, the GORE® PARALLON™ System consistently 
maintained thermal protection, allowing more time to escape and 
reducing the risk of burns.

Firefighters wearing the GORE PARALLON System enjoy peace 
of mind that comes with:
- Consistently high thermal protection in all conditions wet or dry
- Protection from sub flashover radiant heat burns in wet conditions
- High levels of comfort, breathability and freedom of movement from
a lightweight garment
- Reduced risk of heat stress
- Weight of garment does not increase significantly in wet conditions 
(low water pick up)

Gore Parallon با نزدیک کردن راحتی و حفاظت به یکدیگر و ازبین بردن فاصله آنها سیستمی کامال راحت با روش هاي زیر ایجاد می کند : 

با انتقال حرارت با استفاده از حرارت براي خشک کردن رطوبت و کاهش تنش حرارتی وقتی که حرارت به حد اکثر می رسد .
در جداول زیر می توانید مقایسه  GoreTex Air lock ، GoreTex و Gore Parallon را درشرایط مختلف مالحظه فرمایید.

Gore Parallon توسط افراد زبده و مجرب پوشیده و تست شده است

و همگی در این مورد اتفاق نظر دارند که :
“ این لباس تنپوش راحتی دارد و در هنگـام حرکت بسیـار راحت عمـل می کند، 
در زمان عملیات بسیار راحت بوده و در مواجه با گرماي شدید تنها بخش کوچکی
از آن را به بدن آتش نشان انعکاس می دهد و احساس خنکی بیشتري نسبت بـه 

لباس هاي دیگر دارد.”

The GORE  PARALLON™ System
revolutionises firefighter
protection, achieving new
and more consistent levels of
protection and comfort in
wet and dry conditions while
reducing heat stress and the
.risk of burns
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هودهاي محافظت از شعله (حرارت)
 این هودها با جنس خاصی که دارند و موقعیت قرار گرفتنشان روي سر بین 
( ماسک ، یقه و کاله آتشنشانی ) از خطر تماس شعله و دود تـا حد زیـادي 

جلو گیري کرده و از ابتال به سرطان پوست جلوگیري می کنند.

The flame-retardant hoods with membrane fitting protect the 
transition region between the jacket collar and the helmet-mask 
combination. In this way the contact of cancer-causing substances 
with the skin in this area is reduced. 

Penetration of flue gas under the clothing is reduced by means of 
new closure solutions at potentially dangerous points in the 
protective clothing. 

سیستم بسته شدن لباس ها
 این سیستم باعث می شود که کلیه درزها گرفته شود و لباس راحتتر 
روي تن پوشیده می شود که از نفوذ دود و بخارات احتمالی شیمیایی

جلوگیري میکند که در نتیجه از خطر ابتال به سرطان می کاهد.

The turnout jacket is additionally closed 
off by by means of the use of multi layered 
wicking barriers.

Further closures of lining laminate in the
 trouser legs prevents the penetration of 
flue gas.

LION HELPS TO PROTECT YOUR LIFE

Extended protection
by means of Personal
Protective Equipment

Safe decontamination
with the aid of LION
TotalCare® Services

PLAYING WITH FIRE
People who put on protective clothing are prepared to fight danger. However, people who take their contaminated clothing home carry the danger into their 
four walls. Timely decontamination following operations can prevent cancer-causing substances from spreading in the fire stations or at home and thus 
endangering others. 

بازي با آتش
 افرادي که لباس هاي محافظشان و یا کسانی که آماده مبارزه با خطر می شوند اگر لباس هاي آلوده شان را به منزل ببرند خود و خانواده شان را در معرض ابتال به این

بیماري قرار می دهند . بنا بر این ضد عفونی کردن این وسایل از عوامل خطر زا یکی از راه هاي مهم براي پیشگیري از این بیماري (سرطان) می باشد.

 1- لباسهاي آلوده را هرچه سریعتر 
کنار بگذارید.

2- تاجایی که امکان دارد تماس بـا 
مواد بیماري زا را قطع کنید.

3- لباس ها و لوازم آلـوده در لـوازم 
خـانگی مانند ماشیـن لبـاس شویی 

منزل  تمیز نکنید.

4- نظارت دقیق بـر شستشوي ایـن 
لوازم داشته باشید.

 STOP CANCER AT THE DOOR
International studies have shown that firefighters have a significantly higher risk of developing cancer in comparison to the average wider population. 
Because of insufficient proof of the interrelationship between cancer and the different cases of fire, in many countries this is still not recognized as being 
an occupational illness.

پیشگیري از سرطان قبل از ورود به خانه
مطالعات بین المللی نشانی داده است که آتش نشانان در معرض ابتال به سرطان قرار دارند ، در بسیاري از کشورها به این نکته اشاره نمی شود که این بیماري شغلی 
است اگر چه آتش نشانان از لباس و تجهیزات زیادي استفاده می کنند ، با این وجود به علت تماس داشتن با دود ، مواد شیمیـایی و شعله آتـش خطر ابتـال به ایـن 

بیماري را دارند.

1- استفـاده از سیستم تنـفسی  
که کمترین احتمال تنفس مواد 

سرطالن زا را دارد.

3- وسایل آلوده را به محیط زندگی 
مثل اتاق خواب و نشیمن نبرید.

2- پس از در آوردن لباس هرچه
سریعتر بدن خود را از آلودگی ها 

پاك کنید . 

4- بادقت فراون برشستشوي لوازم
نظارت کنید.

w w w. l i o n i n t e r n a t i o n a l . c o m
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جهت سفارش رنگها و جنس هاي متفاوت با ما در تماس باشید .

پوسته بیرونیالیه میانی محافظ رطوبت و حرارتالیه داخلیوزن پارچه gr/M²رنگبنديمدل 
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LION راهکارهاي مدیریتی - خدماتی

بازیافت

تعمیرات و نگهداري 

بهداشت و مراقبت

تجهیزات

محصوالت

تحقیقات و توسعه 

طراحی

تجزیه و تحلیل تقاضا

گزارش

- our service concept for your personal protective equipment

- individually combined service modules

- maximum degree of flexibility in clothing management

- خدمات ما در جهت تجهیزات حفاظت فردي 

- واحد هاي سرویس تلفیقی به صورت جداگانه

- داراي حداکثر انعطاف پذیري در مدیریت لباسها - پارچه 

FIRE FIGHTING SUIT
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For over 50 years, August Penkert GmbH has been one of the leading manufacturers of high-quality occupational
Thealth and safety products in Germany.
Apart from manufacturing article to protect the body with a focus on EN-standard-compliant protective gloves, the 
company provides protective sheathing for movable machine parts with a focus on folded gaiters and loading hoses.
As a reliable partner for your security we develop solutions for a whole variety of practical applications
using the most modern of technology. In doing so, our expertise, flexibility and the trust we have established are the 
factors which create a basis for good partnership.

در طی 50 سال شرکت آگوست پنکرت یکی از تولید کنندگان پیشرو در تجهیزات با کیفیت باال در زمینه حفاظت فردي در آلمان  بوده است.

.رکز بر روی گیت های پیچیده  به غیر از تولیددستکش براي محافظت از بدن با توجه به استاندارد  EN ،  رشکت پوشش محافظتی برای قطعات متحرک ماشین با 
و شلنگ بارگیری فراهم می کند.

به عنوان یک رشیک قابل اعت�د برای امنیت ش�، ما راه حل هایی برای انواع مختلف برنامه های کاربردی ایجاد می کنیم با استفـاده از مـدرن ترین تکنولـوژی. در انجـام ایـن کـار، 

تخصص ما، انعطاف پذیری و اعت�د ما ایجاد شده است عوامل ایجاد کننده پایه ای برای همکاری خوب.

Handschutz -
Handschutz -

 aber sicher!“
 aber sicher!“
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DRAGON 2.0 (ST)

Fire brigade gloves with CarbonX   and knuckel protection
for use under highest thermal load .
The new high-tech fire brigade glove DRAGON 2.0 made
by Penkert has been developed for extreme fire-brigade operations.
In the palm, the glove consists of fire-resistant nappa
leather, covered with a siliconised double-face knitted fabric.
The glove is lined with a knitted fabric made of paraaramid
and fibreglass. The back of the hand is made of
the innovative material CarbonX   and additionally equipped
with a leather knuckle protection.

Modell: 
DRAGON 2.0 (LONG)

جدید : لوسیون مراقبت از دست 
براي این دستکش قابل ارائه است

جدید! 

- Palm: (50% oxidised polyacrylonitrile, 28%meta-aramid
, 20% para-aramid, 2% carbon)
- Backhand: Carbon X   (50% oxidised polyacrylonitrile,
28% meta-aramid, 20% para-aramid, 2% carbon)
- knuckle protection
- Cuff: Carbon X
- optionally available with Nomex  - knit cuff:
Model: DRAGON 2.0 (short)
- Insulation of hand back, cuff, palm and thumb
- Pleated padding in the finger area Eurotex moisture 
barrier
- 3M reflective stripes on back cuffs deflectable velcro 
on cuff slip-in side - Hook and eyelet
- Overall length (size 10): 36 cm

دستکش آتش نشانی با حفاظت  CARBON X حفاظت کامل از بند هاي انگشتان مناسب
براي فعالیت در دماهاي بسیار باال.

DRAGON 2.0 دستکش آتش نشانـی جدیـد و ساختـه شده بـر طبـق تـکنـولـوژي مـدرن
که توسط  PENKERT سـاختـه شـده اسـت طـوري طـراحـی و ساختـه شـده کـه بتـواند 

سخت ترین عملیات آتش نشانی را تحمل کند.
در قسمت کف دست این دستکش شامل الیه اي چرمی ضد آتش بوده که با یـک الیـه ي

بافت پارچه اي که از هر دو رو بـا پـوششی سیلیـکونی  عایـق شده است ، پـوشانـده شده. 
دستکش داراي آستر پارچه اي بافته شده از آرامید و پشم شیشه می بـاشد . قسمت پشت 
دستها از ماده ي جدید  CARBON X ساخته شده که با الیه اي چرمی در قسمت انگشتان

تقویت شده است. 

Modell: 
DRAGON 2.0 (SHORT) محافظت از پشت دست ها

CATEGORY:      Fire brigade protective gloves according
to EN 659:2008
MATERIAL:      nappa leather, CarbonX  , KEVLAR  , 
double-face knit
SIZES:      7 to 13

دسته بندي :      دستکش محافظ آتش نشانی منطبق با استاندارد 
EN 659 : 2008

    nappa leather, CarbonX  , KEVLAR    : جنس
سـایـز :      7 تا 13   

Firedevil 911 X-Treme 2.0

The protective glove for heavy duty fire service operations.
High-tech protection with high levels of comfort for the wearer.
FIREDEVIL 911 X-TREME 2.0 ranks as the most innovative
and safest firemen’s glove on the German market. They
protect from extreme thermal impact as well as the risks that
come from machines and movable objects. Shrinkage, even
with direct flame impingement is minimal. At the same time,
in contrast to most firemen’s gloves made from leather, a
hardening of the textile material does not take place.
High-tech protection with high levels of comfort for the wearer
and an innovative design (PBI   gold).

Modell: 
Firedevil 911 
X-Treme 2.0 (LONG)

- pbi  gold heat protection (60% KEVLAR  /
40% PBI  gold)
- a transparent silicone-carbon coating
(resists water, chemicals and flammable fluids)
- steam-blast prevention due to the porelle
- moisture barrier (this is additionally strengthened
by the transparent silicone-carbon coating)
- gathered padding creates more freedom for
the fingers to move around and insulation
from radiant heat
- removal of the 3M reflective stripes from the
back of the hand to the back of the gauntlet
- generous opening width of the gauntlet
allows the user to put the gloves on over
a work jacket without any problems

(60% KEVLAR   /40% PBI  gold) : PBI حفاظت حرارتی طالیی -
- یک الیه ي شفاف از پوشش سیلیکونی ، کربنی.

.PORELLE  مقاوم در برابر تاول زدگی در اثر بخار ، بدلیل وجود الیه منفذ دار -
- الیه ي محافظت در برابر رطوبت (این الیه از طریق پوشش کربن سیلیکونی به مقاومت دستکش ها 

کمک می کند.
- پوشش هـاي بـالشتـکی در اطـراف انـگشتان عالوه بـر اینکه آزادي حرکت بـراي انگشتان فـراهـم 

می آورد آنها را در برابر حرارت تابشی محافظت می کند.
- نوارها ي شبرنگ که می تواننـد بـه پشت دست هـا یـا پـشت مـچ هـاي دستـکش متـصل شونـد.

- گشادي قسمت مچ ها ي دستکش ها به استفاده کننده ایـن امکان را مـی دهد که بـراحتی آن هـا 
را روي کت محافظ پوشیده و آن ها را بـدون هیـچ مشکلی باال بکشد.

دستکش براي فعالیتهاي سنگین در عملیات آتش نشانی.
حفاظت مطابق با تکنولوژي مدرن بـا سطـح بـاالیـی  از راحتـی بـراي استفـاده کننـده.

Firedevil 911 X-Treme 2.0  بـه عنـوان نـوآرانـه تـریـن و قابل اطمینان ترین دستکش 

آتش نشانی در بـازار آلمان شنـاختـه می شود. آن هـا در مقابـل بیـشتریـن حـرارت ها 
همچنین در برابر تماس با ماشینها و اجسام متحرك از شما محافظت می کند ، حتی در
مقابل تمـاس مستقیـم بـا شعلـه کمتـریـن ذوب شـدگـی را از خـود نشـان مـی دهـد.
بر خالف دستکش هاي آتش نشانی که از چرم ساخته شده اند ، مواد تشکیل دهنده این 
دستکش ها در بـرابـر حـرارت دچـار حـالت خشـک شدگـی و سفـت شـدن نمی شوند.
حفاظت منطبق بر تکنولوژي پیشرفته در این دستکش ها با سطح باالیی از راحتی بـراي

استفاده کنندگان و زیبایی نوآورانه در طراحی آن ها همراه شده اند .(   PBIطالیی)

Modell: 
Firedevil 911 
X-Treme 2.0 (SHORT)

کف دستها 100 در صد 
کوالر ضد آتش ، کشسانی
 و مقاوم در برابر بریدگی

CATEGORY:      Fire brigade protective gloves according to 
EN 659:2008
MATERIAL:      PBI , KEVLAR  , gold, porelle 

SIZES:      5 to 13

دسته بندي :      دستکش محافظ آتش نشانی منطبق با استاندارد 
EN 659 : 2008

 PBI , KEVLAR  , gold, porelle       : جنس
سـایـز :      5 تا 13   

(50% oxidised polyacrylonitrile, 28%meta-aramid, 20% para-aramid, 2% carbon)  : کف دست ها -
Carbon X   (50% oxidised polyacrylonitrile,28% meta-aramid, 20% para-aramid  : پشت دست ها -

, 2% carbon)
- محافظت از بند انگشتان .

. Carbon X    : مـچ -
- گزینه انتخابی میتواند مچ بافتنی از جنس  NOMEX باشد.
- عایق بندي پشت دستها ، مچ و کف دست هـا و شصت ها.

- داراي بالشتکهاي پلیسه اي بر روي انگشتان.
EUROTEX داراي الیـه عایـق رطوبتـی -

- داراي قالب و حلقه
- نوار شبرنگ(3M) در قسمت خارجی مچ 
- اندازه کل : 36 سانتی متـر ( سایز 10 )
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FLASH PRO PREMIUM PTFE

The fire brigade protection glove for individual protection
and high secure in each operation.
The FLASH PRO PREMIUM PTFE is the logical development
of the FLASH PRO - the protective glove for heavy-duty
fire service work. Improved, additional padding in the thumb
and finger area offers increased insulation properties to protect
against radiant heat.
The new type of silicone coating on the palm and the back
of the hand ensures a perfect grip. It is also flexible enough
to ensure high mobility and allows the user to touch surfaces
exceptionally well. The glove is washable at 60 degrees.

Modell: 
FLASH PRO 
PREMIUM(LONG)

- palm and the back of the hand: reversible knitted
fabric made of 60% meta-aramid / 40%
KEVLAR   with a new type of silicone coating
- gauntlet:
fabric is made from 50% Nomex   antistatic /
50% FR viscose
- PTFE insert as a moisture barrier
Model: FLASH PRO PREMIUM PTFE (long)
Alternative: Eurotex insert (PU membrane)
Model: FLASH PRO PREMIUM (short)
Model: FLASH PRO PREMIUM (long)
- gathered padding in the finger, thumb
and knuckle areas

 - کف و پشت دستان : پارچه ي بافتنی دورو ساخته شده از 60 درصد متا آرامید 
  KEVLAR   و 40 درصد

پوششی جدید از سیلیکون.
.FR دستکش : از جنس 50 درصد نومکس ضـد حساسیت و 50 درصد ویـسکوز -

قابل ارائه با الیه یوروتکس (الیه ي PU)مقاوم در برابر حرارت و رطوبت.
مدل : FLASH PRO PREMIUM  ( کوتاه)
مدل : FLASH PRO PREMIUM  ( بلند)

- با ضمانت بالشتک هاي انگشتان شست ها و بند انگشتان 

این دستکش محافظ آتش نشانان ، بدون توجه به موقعیت هاي خاص سطح باالیی از حفاظت 
و امنیت را براي شما مهیا می کند . 

دستـکش  FLASH PRO PREMIUM PTFE ، نـوع پیشـرفتـه ي مـدل FLASH PRO است.
این دستکش بـراي عملیـات سنگیـن آتش نـشانی ، با بـالشتک هـاي دو ختـه شده بـر روي 
انگشتان و شست ها ، داراي قابلیت عایق سازي بیشتـري در بـرابـر حرارت تـابشی می بـاشد.
نوع جدید پوشش سیلیکونی بر روي سطح کف و پشت دست ها باعث گیرایی باالي دستکشها 

می شود.
دستکشها داراي انعطاف پذیري کافی می باشند بنابراین استفاده کنندگان توانایی کافی بر اي 

تماس موثر انواع سطوح را خواهند داشت.
 دستکش ها قابل شستشو در دماي 60 درجه سانتی گراد می باشند. 

Modell: 
FLASH PRO 
PREMIUM(SHORT)

بالشتکهاي کنار هم در ناحیه 
انگشتان و پشت مچ

CATEGORY:      Fire brigade protective gloves according 
to EN 659:2008
MATERIAL:      KEVLAR  , Nomex  , PTFE (alternative: 
PU membrane)
SIZES:      6 to 13

دسته بندي :      دستکش محافظ آتش نشانی منطبق با استاندارد 
EN 659 : 2008

KEVLAR   , Nomex   , PTFE  قابل ارائه با PU جنس :       الیه
سـایـز :      6 تا 13   

FLASH PRO 

The fire brigade protection glove for individual protection
and high secure in each operation.As a textile firemen’s glove,
FLASH PRO uses a blend of
materials, made up of Nomex   and a silicone double-face
knit (60% meta-aramid/40% KEVLAR  ).
Gathered padding in the thumb, finger and knuckle areas
provides an air cushion which insulates well against radiant
heat.
Thanks to the use of the Eurotex insert, the glove resists water.

Modell: 
FLASH PRO (LONG)

- palm: reversible knitted fabric made of 60%
meta-aramid/40% KEVLAR   with a silicone coating
the back of the hand and gauntlet: fabric made
of 50% Nomex   anti-static / 50% FR viscose
- gathered padding in the knuckle area
Eurotex insert as a moisture barrier (PU membrane)
- Needlona   heat protection felt
interlock knit made from para-aramid as additional
protection
gauntlet insulation is made from 70%
- Nomex  / 30% FR viscose
- 3M reflective stripes (yellow / silver / yellow)
- deflectable velcro closure on the opening of the gauntlet
- karabiner hook and an eyelet for fastening onto a belt

- کف دست ها : پارچه دورو بافتنی ساخته شده از 60 درصد متا آرامید و 40 درصد
کِوالر ، با پوشش سیلیکونی.

- پشت دستها و مچ ها ساخته شده از 50 درصد نومکس ضد حساسیت و 50 درصد
ویسکوز FR در قسمت بالشتک هاي روي بخش تاشوي انگشتان دست ها باعث ایجاد 

خاصیت ضد آب دستکش ها می شود.
قابل ارائه با الیه یوروتکس (الیه ي PU) مقاوم در برابر حرارت و رطوبت.

NEEDLONA  خاصیت مقاومت در برابر حرارت -
- بافت فشرده شده ، ساخته شده از پارا آرامید بعنوان الیه حفاظی اضافی.

- نفوذ نا پذیري رویه ي دستکش ها بدلیل وجود 70درصد نومکس و 30 درصد ویسکوز
می باشد.

- نوار شبرنگ 3M سه خطی (زرد ، نقره اي ، زرد)
- کش دوزي در محل اتصال دست به مچ.

- داراي حلقه و قالب براي اتصال دستکش به کمر بند.

دستکش محافظ براي حفاظت و امنیت در دو نو ع عملیاتی.
بعنوان یک دستکش پارچه اي محافظ ،  FLASH PRO ، از ترکیبی از جنس هاي مختلف مانند 
 ,  NOMEX بافتنی دورویه ي سیلیکونی (60 درصد متـا آرامیـد - 40 درصدکِوالر)دوخت هـاي 

لوله اي بالشتکی در پشت ها ، انگشتان و قسمت تاشوي انگشتان باعث ایجاد بـالشتـکی از هـوا 
می شود که بخوبی دستها را از حـرارت هـاي تـابـشی محـافظت می کند. 

بدلیل وجـود الیه میانی یـوروتکس تعبیـه شده در جنـس دستـکش ، دستـکش هـا در بـرابـر 
نفوذ آب مقاومند.

داراي بندینک تنظیم در
قسمت مچ و قالب 

حلقه ي اتصال

CATEGORY:      Fire brigade protective gloves according 
to EN 659:2008
MATERIAL:      KEVLAR  , Nomex  , Needlona  , double-
face knitted fabric
SIZES:      7 to 14

دسته بندي :      دستکش محافظ آتش نشانی منطبق با استاندارد 
EN 659 : 2008

KEVLAR  , Nomex   , Needlona   جنس :      پارچه بافتنی دورو
سـایـز :      7 تا 14   

داراي دوخت بالشتکی در
ناحیه تاشوي انگشتان
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FLASH

Fire brigade glove for fighting fires or for the emergency
auxilary services – always the right protective glove!
The fire brigade protection glove FLASH is provided with a
fireproof, black cow grain leather which gives a secure and
pleasant level of wearing comfort. An additional Needlona
heat resistant felt as a heat insulation is protecting due to
thermal load.
Especially when emergency auxilary services is in the foreground,
the FLASH shows its strengths: Robust, heat resistant
grain leather protects optimally against mechanical risks and
guarantees a long lifetime.

Modell: 
FLASH (LONG)

- palm and the back of the hand:
fireproof, black cow grain leather
gauntlet made from heat-resistant split (hide) leather
- Eurotex insert as a moisture barrier (PU membrane)
- Needlona    heat protection felt made from
100% para-aramid heat insulation
- interlock knit made from para-aramid as additional
protection against cuts and insulation in the hand part
gauntlet insulation is made from
- 70% Nomex   / 30% FR viscose
- 3M reflective stripes (yellow / silver / yellow)
- deflectable velcro closure on the opening of the gauntlet
- karabiner hook and an eyelet for fasteningonto a belt

 - کف و پشت دستان : ضد آتش ، از چرم گاوي و مشکی ضخیم ، دستکش از چـرم مقـاوم نسبت 
به حرارت (بصورت مخفی ) ساخته شده است .

- یوروتکس بصورت الیه بینابینی بعنوان قشر ضد رطوبت در جداره قـرار گرفتـه است (الیه میـانی
 (PU 

- نمد ضد حرارت  NEEDLONA که بصورت صد در صد از پارا آمیـد ساختـه شده الیه ضد حرارتـی 
را می سازد.

- بافت فشرده از جنس پارا آمید بصورت الیه اضافی باعث ایجاد مقاومت در برابر بردیگی و سوارخ 
شدگی در قسمت هاي ضد حرارتی می شود.

- دستکش ها خاصیت غیر قابل نفوذ بـودنشان را مدیـون جنـس 70 درصد نـومکس و 30 درصد 
ویسکوز FR هستند.

- نوار شبرنگ 3M سه خطی (زرد ، نقره اي ، زرد)
- بندینک چسبکی لبه هاي دستکش را باز یا بسته می کنند.

- داراي حلقه و قالب براي اتصال دستکش به کمر بند.

دستکش هاي آتش نشانی براي آتش نشانان و یا براي افـرادي کـه در نیـروهـاي امـدادي و اورژانـش
 خدمت می کنند .

دستکشی که در تمام شرایط از شما محافظت می کند.
دستکش محافظ آتـش نشانی FLSAH ، ضد آتـش بوده و از چـرم گـاو مشکی رنگ ساختـه شـده و 

پوشیدن آن حسی توام از راحتی و امنیت را ارائه می دهد.
الیـه اضـافی NEEDLONA کـه از دست هـا  در بـرابـر حـرارت مـقـاوم محـافظت می کند بـخصوص 
در مواردي که امداد رسانی نیز الزم است ، این دستکـش هـا مقـاومـت باالیـی از خودشان نشان داده 
چرم ضخیم و مقاوم آن در برابر مظرات مکانیکی و حرارت باال، حفاظت خوبی براي دستان شما ایجـاد 

می کند و طول عمر آن نیز تضمین شده است.

Modell: 
FLASH (SHORT) پوشش 3 الیه ضد رطوبت 

و قابل تنفس

CATEGORY:      Fire brigade protective gloves according 
to EN 659:2008
MATERIAL:     KEVLAR  , cow grain leather, Needlona  , 
Nomex  
SIZES:      7 to 14

دسته بندي :      دستکش محافظ آتش نشانی منطبق با استاندارد 
EN 659 : 2008

KEVLAR   , Nomex   , NEEDLONA     جنس :       چرم ضخیم گاوي
سـایـز :      7 تا 14

Modell: 
NEW DEMINTION 2.0
(SHORT)

- the palm and the back of the hand are made from 
specially tanned hightech-tan    leather which ensures 
a high level of tactility
- porelle    membrane as a moisture barrier (waterproof 
and breathable)
the lining material is made from a KEVLAR    /ProtexM    
knitted fabric which protects
against cuts and provides heat insulation
- Nomex    knit trim (or: leather gauntlet)
- overall length 32cm (approx.) (Size 10)

- کف و پشت دست ها از جنس چرم رنگ شده ي مخصوص و با استفاده از فن آوري 
نوین ساخته شده اند که گیرش منـاسب و بـاالیی بـراي دستـکش فـراهـم می آورد.
- الیه میانی   PORELLE بعنوان یک الیـه ضد رطوبـت ( هـم ضد آب و هـم زیبـا )

بـکارگرفته شده است.
- الیه آستر از جنس  KEVLAR   / PROTEX بـصورت پـارچـه ي بافته شده می بـاشد 
که در برابر بریدگی و پاره شدن مقاوم بوده و عایق بودن حرارتی را نیز باعث می شود.
- جنس دستکش می تواند از جنس بـافتنی  NOMEX و یـا ( از جنـس چـرم ) باشـد.

- طول کلی دستکش حدوداً 32 سانتی متر است ( سایز 10 )

دستکش محافظ آتش نشانی  بـا منـاسب تریـن حس المسه بـا حداکثـر گیرایـی مطمئـن.
دستکش مدل NEW DEMINSION 2.0 کیفیت ایده آلی براي تمام عملکردها ارائه می دهد.

در کنار سایر موارد ، نفـوذ ناپذیري کامل این دستکش که بـواسطه جنـس عایـق نـومـکس 
و کِـوالر است ، قابـل ذکـر می بـاشد کف و پشت دست ها از چـرم رنـگی مخصوص که بـا 

تکنولوژي مدرن و پیش رفته خاصیت گیرایی باالیی را پدا کرده است.
پارچه بافته شده دستکش میتواند با جنس چرمی نیز ارائه شود.

 EN 659 جدید : قابل شست و شو با ماشیـن لبـاس شویـی و همچنیـن داراي استانـدارد
بعد از 25 بار شست و شو در مورد این دستکش آزمایش شده است .

پس از هر 5 بار شست و شو با ماشین لباسشویی آغشته ساختن دستکش به مواد پوششی
جهت نفوذ ناپذیر شدن صد در صدي مجدد دستکش ها الزامی است.(ماده مناسب آغشته 

سازي را نیز می توانید از ما تهیه کنید.

CATEGORY:      Fire brigade protective gloves according 
to EN 659:2008
MATERIAL:      specially-tanned Hightech-Tan    leather, 
Nomex   , KEVLAR   /ProtexM   , porelle   
SIZES:      5 to 12

دسته بندي :      دستکش محافظ آتش نشانی منطبق با استاندارد 
EN 659 : 2008

Nomex   ,   جنس :         چرم مخصوص رنگ شده با فناوري نوین و
سـایـز :      5 تا 12

جدید : لوسیون مراقبت از دست 
براي این دستکش قابل ارائه است

جدید! 

پوشش 3 الیه ضد رطوبت 
و قابل تنفس

جدید : لوسیون مراقبت از دست 
براي این دستکش قابل ارائه است

جدید! 

NEW DEMINSION 2.0

The NEW DIMENSION 2.0 model provides ideal quality
characteristics for all applications. Among other things,
secure work is optimally assured through the inclusion of the
materials Nomex    und KEVLAR   . The palm and the back of
the hand are made from specially tanned hightech-tan    leather
which ensures a high level of tactility. As an alternative
to the knit trim, the glove is available with a leather gauntlet.

NEW: Certified machine washability.
EN 659 tested after 25 Washes. Impregnation recommended 
after each fifth wash.
Impregnating agents available from us.

NEW DEMINSION 2.0

Modell: 
NEW DEMINTION 2.0
(LONG)
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FIRE GRIP

The protective firemen’s glove with a high level of resistance to 
abrasion and puncturing as well as protection from radiant heat 
and contact heat.
The FIREGRIP 2.0 model offers ideal properties to meet
all types of requirements faced by the auxiliary and rescue
services. Safe working, oprumum protection against cuts and
sufficient heat insulation – all this is optimally assured through
the use of Nomex    and KEVLAR   . The palm and the back
of the hand are made from specially tanned Shearguard
split (hide) leather which ensures high levels of mechanical strength.
NEW: Certified machine washability.
EN 659 tested after 25 Washes. Impregnation recommended after 
each fifth wash. Impregnating agents available from us.

Modell: 
FIRE GRIP (SHORT)

- the palm and the back of the hand are made
from specially-tanned Shearguard   split (hide)
leather
- porelle    membrane as a moisture barrier
(waterproof and breathable)
- lining material is made from a Nomex    /
KEVLAR    knitted fabric which protects against
cuts and provides heat insulation
- Nomex   knit trim
- certified machine washability
- overall length approx. 32 cm

- کف و پشت دست ها از چرم مخصوص ( پنهان )  Sheargurd ساخته شده انـد
- الیه  porelle  بعنوان یک الیه عایق رطوبتی  ( ضد آب و داراي قسمت تنفـس )

- آستر از جنس   Kevlar   / Nomex شکل پارچه اي بافته شده که در مقابل بریدگی 
مقاوم بوده و عایق حرارتی نیز دارد

Nomex  از جنس پارچه بافندگی -
- داراي گواهینامه شست و شو با ماشین لباسشویی

- طول کلی حدوداً 32 سانتی متر
 
 

دستکش آتش نشانی محافظ با سطح باالیی از مقاومت در بـرابـرسایش و انشعاب و همچنین حفاظت از 
حرارت تابشی  و تماس با گرما.

مدل  FIREGRIP 2.0 / st محافظت ایده آلی در پاسخ به انـواع نیـاز هـا در زمـان امـداد و نجـات را ارائـه 
می دهد کارکردن امن و محافظت مطلوب در برابر بریدگی و همینطور عایق بودن کافی در بـرابـر نفـوذ 

حرارت همه و همه به دلیل استـفـاده منـاسب از   KEVLAR   NOMEX در ایـن دستـکش هـا ، محیـا شده 
است کف و پشت دستها از چرم رنگی خاص   Shearguard که داراي مقاومت باالي مکانیکی است ساختـه

 شده است.
جدید : داراي گواهینامه شست و شو بـا ماشیـن لبـاسشویـی آزمـایـش  EN 659:2008-06 بـعد از 25 بـار 
شست و شو آغشته سازي پی از هر پنجبار شست و شو توصیه می شود ، مواد آغشته سازي را می توانیـد

 از ما خریداري کنید.

  
                  

Modell: 
FIRE GRIP (LONG) کوالر ضد برش و حرارت

CATEGORY:      Fire brigade protective gloves according 
to EN 659:2008
MATERIAL:     specially-tanned Shearguard    split (hide) 
leather, Nomex   , KEVLAR   , porelle
SIZES:      6 to 12

دسته بندي :      دستکش محافظ آتش نشانی منطبق با استاندارد 
EN 659 : 2008

Nomex   , KEVLAR   ,  SHARGUARD   جنس :    چرم
 porelle    

سـایـز :      6 تا 12

BASIC GRIP

Fire brigade protection glove made of hydrophobicated cowhide
leather with excellent tactility and high wearing comfort.
The BASIC GRIP is a fire brigade protection glove with especially
high wearing comfort. The plam consists of thermal
resistant, hydrophobicated ertem (water resistant) cow grain
leather, eqquipped with an additional palm reinforcement.
The especially softness of the processed cowhide and of the
particular glove design guaranteed fatigue-free work and optimal
tactility. The glove is equipped with a porelle   - moisture
barrier.

- palm: heat resistant, hydrophobicated
cow grain leather, with additional palm reinforcement
- back of the hand: with knuckel protection
- steam burst prevention by porelle   - membrane 
as moisture barrier
- lining material from KEVLAR    as cut resistance 
and heat insulation
- KEVLAR    knit cuff
- karabiner and eyelet for belt fastening

- کف دست ها از چرم گاوي ضخیم ضد حرارت ، ضد آب با الیه مقاوم شده
- پشت دست ها با قابلیت محافظت باال

- مقاوم در برابر تاول زدگی در اثر بخار بوسیله 
- الیه  Porelle بعنوان محافظ رطوبتی

Kevlar  مچ بافتنی از جنس -
- داراي قالب و حلقه براي اتصال به کمربند

 
 

دستکش محافظ آتش نشانی ساخته شده از چرم گاوي ضد آب شده با قدرت گیرایی عالی و راحتی 
باال در هنگام پوشیده شدن.

جدید : لوسیون محافظ دستها قابل ارائه با این مدل دستکش می باشد.
دستکش مدل BASIC GRIP در عین حفاظت کامل داراي راحتی بسیار در هنگام پوشیده شدن نیز 

می باشد.
کف دستهاي دستکش در برابر حرارت حفاظت کامل ایجاد میکند از چرم گاوي ضخیـم و ضد آب 

ساخته شده که با الیه اضافه اي مقاوم سازي شده اند.
نرمی خاص چرم گاوي استفاده شده در ساخت این دستکش و طـراحی خاص آن حـرکت آزادانه 

انگشتان و همچنـان گیرایـی مطلوب در زمـان کـار را تضمیـن می کنند دستـکش همچین مجهز 
به الیه ضد آب  porelle  می باشد.

 
 

CATEGORY:      Fire brigade protective gloves according 
to EN 659:2008
MATERIAL:      specially-tanned Hightech-Tan    leather, 
Nomex   , KEVLAR   /ProtexM   , porelle
SIZES:      7 to 12

دسته بندي :      دستکش محافظ آتش نشانی منطبق با استاندارد 
EN 659 : 2008

KEVLAR   ,PORELLE  ، جنس :      چرم مخصوص رنگ شده
سـایـز :      7 تا 12 

پوشش 3 الیه ضد رطوبت 
و قابل تنفس

Modell: 
FLASH PRO (SHORT)

جدید : لوسیون مراقبت از دست 
براي این دستکش قابل ارائه است

جدید! 
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BAD BOY

The protective gloves for the technical rescue service
with maximum cut-resistance.
The cut-protection glove BAD BOY is our starter model for
the technical rescue service.
Theses gloves have the highest cut-resistance and are 
distinguished by outstanding properties, like wearing comfort 
and tactility. Furthermore the gloves are equipped with rubberized
knuckel protection, protecting the hands of knocks and
prevention of mechanical abrasion. The plam is equipped
with an innovative silicone coating which provides extra grip.

Modell: 
BAD BOY

palm:
- silicone coating in the palm
- cut resistant aramid inside lining

back of the hand:
- Spantex
- knuckle protections at the back of the hand
- neoprene cuff with pulse protection and velcro
- total length approx. 27 cm (Size 10)

کف دست : 
- پوشش سیلیکونی در قسمت کف دست ها

- الیه آرامیدي مقاوم در برابر پاره شدن در داخل آستر 
پشت دست ها :

- اسپانتکس 
- حفاظت از بند انگشتان در پشت دست

- مچ کشبافت با بندینک و بخش محافظت نبض دست ها 
- طول کلی در حدود 27 سانتی متر ( سایز 10 )

دستکش محافظ براي نجات بخش هاي تکنیکی با حداکثر مقاومت در برابـر بریـده شدن و پارگـی 
دستکش محافظ مطابق  (DGUV بیمه حوادث اجتماعی آلمان )

دستکش مقاوم در برابر پاره شدن BAD BOY ، مدل آغازین بـراي خدمات امـداد و نـجات تکنیکی 
است این دستکش ها داراي باالتریـن حـد مقاومـت در بـرابـر بریـده شدن می باشند و بـه واسطه 
خصوصیات خـامشان ماننـد راحتی در هنگام پوشیده شدن و گیـرش باالیشان قابـل تمایـز هستند 
بعالوه ایـن دستکش ها بـه الیـه الستیکی محـافظ در قسمت بند هـاي انگشتـان و محل تـا شدن 
انگشتان دست می باشد تا بیشترین محافظت از این قسمت ها در برابر آسیب هاي احتمالی ایجـاد 
شود.کف دست ها نیـز بـا الیه سیلیکون نوآورانـه اي پـوشیده شده است کـه گیـرایی فـوق العـاده 

دستکش ها را باعث می شود.    
 

CATEGORY:      Cut-protection glove in conformity with 
EN 420:2010, EN 388:2003 (Levels 3543) with maximum 
cutting protection:
performance level 5
MATERIAL:    silicone-coated Aramid, Spantex , Neoprene
SIZES:      7 to 12

دسته بندي :      دستکش مقاوم در برابر پاره شدن مطبق با استاندارد
EN 420:2010, EN 388:2003 (Levels 3543) با حداکثر مقاومت در 

برابر پاره شدن
جنس :       آرامید با پوشش سیـلیـکونـی ، اسپـانتـکس و نئـوپـریـن   

سـایـز :      7 تا 12

DEFENDER

The new leather protective glove for the technical rescue service
with inside lining of cut-resistant Dyneema   .
These gloves – named DEFENDER – protect your hands
against mechanical risks. The palm consists of hydrophobicated
cow grain leather, in connection with a cut-resistance
knitwear (Dyneema   ). Furthermore the glove has reinforecments
sewn on, which protects your hands for impacts and
prevents mechanical abrasion. The back of the fingers are
protect due sewn on protectors.
The glove is equipped with a neoprene-cuff and pulse
protection and furthermore with a velcro for a better fit.

Modell: 
DEFENDER

- palm: hydrophobicated cow grain leather
with cut-resistant Dyneema    reinforcement in
the complete hand unit as inside lining
reinforcements sewn on at the palm
- back of the hand: Spantex
- back of the fingers with protections sewn on
- knuckle protections of leather
- neoprene-cuff with pulse protection and velcro
- total length approx. 27 cm

 DYNEEMA کف دست ها: چرم ضخیم گاوي ضد آب شده با الیه ي بافتنی -
مقاوم در برابر بریده شدن که توسط آستر داخلی در بخش هاي دست از داخل 

مقاوم سازي شده است.
- پشت دست ها :اسپانتکس

- پشت انگشتان با دوخت هاي مقاوم محافظت می شوند.
- محافظت از بخش خم شدن دست توسط الیه چرمی.

- مچ از جنس NEOPRENE ا بخش هاي حفاظت اضافه شده براي حفاظت از 
نبض دست ها و داراي بندینک تنظیم چسبکی  
- طول کلی در حدود 27 سانتی متر ( سایز 10 )

دستکش جدید محافظ از جنس چرم براي عملیات نجات بخشی تکنیکی با الیه داخلی مقاوم در برابر 
 Dyneema پارشدگی ازجنس

دستکش محافظ مطابق با DGUV ( بیمه حوادث اجتماعی آلمان )
این دستکش ها بنام DEFENDER از دست هایتان در بـرابـر خطـرات مکانیـکی محـافظت می کنند 
قسمت کف دست ها شامل الیه چرم ضخیم گـاوي ، ضد آب شده و متـصل بـه یک الیه بـافتنی ضد 

بریده شدن از جنس  Dyneema می باشد بعالوه این دستکش هـا داراي دوخت مقـاوم شـده هستنـد 
که از دست هایتان در برابر فشار هاي زیاد محافظت کرده و آسیب هاي مکانیکی جلو گیري می کند.

پشت انگشتان توسط دوخت هاي محافظ ، حفاظت می شوند.
این دستکش بـا مچی چرمـی از جنـس NOEP RENE مجهـز شده که از نبـض دست هـا محافـظت 

می کند و عالوه بر این با یک بندینک گشادي و تنگی آن تنظیم می شود.

CATEGORY:      Cut-protection glove in conformity with 
EN 420:2010,
EN 388:2003 (Levels 4533) with maximum cutting 
protection: performance level 5
MATERIAL:      cow grain leather, Dyneema   , upperhand 
Spantex
SIZES:      7  to 12

دسته بندي :      دستکش مقاوم در برابر پاره شدن مطبق با استاندارد
EN 420:2010, EN 388:2003 (Levels 3543) با حداکثر مقاومت در 

برابر پاره شدن
جنس :      چرم گاوي ضخیم DYNEEMA اسپانتکس روي دستها 

سـایـز :      7 تا 12

جدید : لوسیون مراقبت از دست 
براي این دستکش قابل ارائه است

جدید! 

بخش الستیکی در قسمت 
تا شدن انگشتان در روي دستکش

بهترین مقاومت در برابر پاره
شـدن بـه واسـطـه ي الیـه

 DYNEEMA بعنوان آستر داخلی 
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The helmet manufactury 
Helmets of highest quality, unique function and style. 
Founded in 1989 in Baden Württemberg. 
Since its founding, CASCO focuses on producing top quality protecting helmets with innovative functionality and 
modern technology. In our factory in Germany, the very unique helmets with sophisticated safety concepts are 
produced in the perfect mixture of hand craft and high-tech. CASCO is completely specialized in helmets and was 
many times pioneer for helmet innovations. The helmet specialist spends a great deal of time and energy developing 
solutions that make helmets as safe, comfortable and flexible to wear as possible. 
The well-thought out product concepts result in innovations like the CASCO Hard- Fibreglass-Shell or the new 
light-weight-firefighting and rescue helmet PF 100 Rescue. Our experience and our undaunted willingness to seek 
further improvements are keys to success. 
Of course, all our firefighting and rescue helmets fulfil the European safety standards and are subject to the permanent 
monitoring of certified and notified authorities. CASCO is ISO-certified, which ensures a quality control at every step of 
production. 

از سال 1989 “کاسکو” بر تولید کاله ایمنی آتش نشانی با کیفیت و عملکردهاي نوآورانه و تکنولوژي روز دنیا تکیه و تمرکز کرده است.
در کارخانه ما در آلمان ، کاله هاي ایمنی آتش نشانی منحصر به فرد و ایمن با استفاده از تلفیقی از تکنولوژي باال و صنایع دستی ساخته می شوند.

“کاسکو” کامال در زمینه ساخت کاله ایمنی متخصص بوده و به دفعات پیشروي ابداع کاله هاي ایمنی نوآورانه بـوده است . متـخصصان ، زمـان و انرژي زیادي را صرف پیدا کردن 
راه حل هاي مناسب براي ساخت کاله هاي ایمن ، راحت و انعطاف پذیر کرده اند .

نتیجه تمرکز و تفکر فراوان در مورد ساخت کاله ایمنی به ساخت نوآورانه کاله ایمنی داراي پـوسته ي فایبـرگالس و یـا کـاله آتش نشانی سبـک جدیـد و کـاله PF 100 نجـات 
منجر شده است . تجربه  ما تالش و تمایـل بـی پـایـان و بـی دریـغ مـان بـراي رسیدن بـه پیـشرفت  هـاي آتـی ، کلیـد موفقیت مـاست.

البـته تمامـی کاله هـاي آتش نـشانـی و نجات ما  داراي استاندارد هـاي امنیت در اروپـا بـوده و تـحت کنـتـرل دائـم مسئـوالن ارائـه گواهینامـه و مجوز الزم هستند، “کاسکو” 
داراي گواهینامه ISO می باشد که کنترل کیفیت در تمام مراحل تولید محصول را تضمین می کند.

مقاومت در برابر حرارت 

مقاومت در برابر آتش

مقاومت در برابر حرارت تابشی

محافظت در برابر اجسام داغ

محافظت در برابر فلزات مذاب

 آزمایش جذب ضربه 

آزمایش سوراخ شدن 

تغییر شکل از بغل 

تاثیر سیستم بندها 

 (E3,E2,E1) الحاقات الکتریکی

تماس با مواد شیمیایی

حفاظت در برابر ذرات پر سرعت

دامنه دید (افقی / عمودي)

(EN 14458) نقاب / حفاظت صورت

Heat resistance 

Fire resistance 

Radiation heat 

Protection against hot solids 

Protection against melting metals 

Shock absorption test 

Perforation test 

Lateral deformation 

Effectiveness of the restraint system 

Strength of the restraint Electrical properties (E1, E2, E3) 

Contact with liquid chemicals 

Protection against high speed particles 

Field of view (horizontal/vertical) 

Visor / face shield (EN 14458) 
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Tests Norms:
آزمایشات نوع کاله خود

آتش روباز ویا جنگلینجات تکنیکیمبارزه با آتش

A* و B**  نوعA*  نوعA*  نوع

کدام کاله آتش نشانی براي کدام منظور مناسب است ؟
مبارزه با آتش ، نجات تکنیکی و یا آتش سوزي جنگل و فضاي باز

Helmets of highest quality, unique function and style. 
Founded in 1989 in Baden Württemberg. 

The�helmet�manufactury�
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FIRE FIGHTING HELMET
w w w. c a s c o - s a f e t y . d e

6 Good reasons for a CASCO helmet… 

     CASCO Hard-Fibreglass-Shell is 
extremly durable. The PF 1000 SERIES 
and PF 112 EXTREME withstand the 
temperature test of EN 443 three times 
longer than required. 

6 دلیل خوب براي انتخاب کاله آتش نشانی “ کاسکو ”  
1- کاله آتش نشانی داراي پوسته  سخت فایبر گالس که عـمـر 
طوالنی دارد ، سري PF 1000 و PF 112 فوق العاده ، می تواند 
تا سه برابر بیشتـر از دمایـی کـه در آزمایـش  EN 443  مـورد 

آزمایش قرار می گیرد را تحمل کند .

2- کاله  آتش نشانی تمامی لبه هاي حفـاظتی نمونه مشابه خود 
را داراست . 

آن ها تنها کاله خودهـاي ایمـن در سر تـا سر جهـان هستنـد کـه 
داراي کـیـفـیـت الزم بـراي کسـب گـواهینـامـه ي استـانـدارد -  

EN 443,2008 می باشند، حتی بدون داشتـن محـافظ گـردن.

3-  پوسته کاله آتش نشانی داراي هیـچ سوراخی (بـراي پیچ هـاي 
خارجی ) نیستند. هیچ نوع نشتی امکان پذیر نیست.

حفاظت مادام العمر در برابر الکتـریسیـتـه در ایـن کـاله خـود هـا 
ضمـانـت می شود . کـاله هاي ایمنی سـوراخ دار بطور طبیعـی در 
ساخت خـود داراي نقصـان امنیتـی از نـظـر نـشت خـواهنـد بـود.

4- سالمت طوالنی مدت :
حفره مرکزي ضربه گیر PU کامال دورگیري شـده و آلـودگـی بـه 

ذرات دوده  که می توانـد بـراي سالمتـی مضـر باشنـد ، می توانند 
براحتی با دستمال پاك شوند. بالشتـک ضربـه گیـر چـرمی که بـه 
آسانی تمیز می شوند  جایگزین بـالشتک هـاي پارچه اي شده انـد.

5- پیچ تنظیم کننده سایـز کاله کامال در دستـرس بـوده و تـوسط 
درپوش حفاظتی مغناطیسی باعث راحتـی داخـل کاله می شونـد و 

کاله خود را از هر سه جهت قابل تنظیم می سازد.

6- قفل فشاري داراي دکمه فشاري که می تواند تحت هـر شرایطی 
فشار داده شده و باز شود - حتی هنگامی که تحت فشار قرار گرفته 
باشد. (سیستم بـازشو شبیـه کمربنـدایمنـی اتـومبیـل می بـاشد). 

Video comparison test: 
https://youtu.be/vfF6kBdP5oU 

    CASCO firefighting helmets have all the
typical 
protecting collar. They are the only helmets 
worldwide, which fulfill the stafety standard 
EN 443:2008 even without neck protection 

      Helmet shell has no boreholes whatsoever 
(external screws). Leakage current is 
impossible. Lifetime 
electricty protection is guaranteed. 
Pierced helmets have by nature of 
construction the safety deficiency of „seals". 

     Long term health care: 
The PU shock damping core is sealed. 
Health-damaging soot particles residues 
can be wiped. 
Easily cleanable smooth leather pads 
instead of textile. 

     Size adjustement wheel with quick access 
by magnet protection flap, comfort interior, 
3-dimensional adjustable. 

     The safety push button loc can be opened in 
any situation - even under load (car safety 
belt principle). 

1

2

3

4

5

6

The visor of PF 1000 can be fully retracted into the 
shell of the helmet and is stored safely agains flams. 
Costs can be saved. 
The visor has an outstanding optical quality. There 
are no bothering edges, which increase the risk of 
falling (steps, stairs...). 
Excellent hearing and acustics; 
easy use of mobile phones and radio sets. The 
PF 1000 SERIES is very compact and doesn´t 
wear out. 

6 دلیل خوب (رجوع شود به صفحه قبل) 
نقاب کاله  PF 1000 می توانـد بـطور کامـل بـه داخـل و زیـر 
پوسته کاله کشیده شده و کامال در مقـابـل شعلـه هـاي آتـش 
محـافظت می شود. و ایـن یعنـی صرفـه جویـی در هزینـه هـا.
نقاب کاله داراي کیفیت دید خارق العاده می باشد و از جنـس 

PPSU که تا 250 درجه حرارت را تحمل می کند. 

هیچ گونه گوشه مزاحمی وجود ندارد و ایـن امـر خط افتـادن از
راه پله ها و پاگیر ها را کاهش می دهد.
قـدرت شنـوایـی و شنـیـداري عـالی 

امکان استفاده آسان از تلفن همراه و بی سیم.
سري PF 1000 بسیار فشرده بوده و فرسوده و کهنـه نـمی شود.   

6 Good reasons (see left page) plus… 

EX: 8.1001.11 
R: 8.1050.11V 

EX: 8.1001.11 
R: 8.1050.13V 

PF 1000 EXTREME/R
Fire brigade full safety helmet / rescue helmet

PF 1000 R
Helmet type

A
کاله آتش نشانی

 مدل -      

PF 1000 EXTREME
Helmet type

B

Testing  standards
Helmet : EN 443:2008
Face shield: EN 14458:2004
استاندارد هاي آزمایش شده

Temperature rating 
40 KW (approx. 280°C) 
Low temperature -30°C 

محدوده حرارتی

Sizes
52-64 cm = UNI 

ابعاد

Weight 
Approx. 1450g 

وزن

“ در ضمن در صورت تمایـل این کاله ها بـا نقاب طالیی هـم 
قابل ارائه می باشد و تمامی متعلقات داخلی کاله قابل تعویض

هستند و قطعه یدکی آنها نیز موجود است”

کاله آتش نشانی
 مدل -      
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This is a one-off adjustment to be carried out before 
initial wear. Adjust the length of the strap above the 
adjustment mechanism (metal slide buckle), until the 
strap is comfortably positioned against the neck 
without covering the ear (Fig. 6.1-6.2). The strap is 
fed through the back of the helmet by means of 
diffuser from within. By pulling down on the left or 
right strap section, the strap length can be evenly 
regulated (Fig. 6.3).

By placing the pin in the front opening, the size is reduced, by placing the pin in the back opening, the size is enlarged. Helmets are delivered ex-
factory in the mid-size position. 

The carrying height can be altered by pressing the two „fingers“ together in the back section (under the Nomex cloth). The front section can be 
adjusted by means of the Velcro strap on the bottom edge of the carrying net.

ADJUSTING THE CHIN STRAP 

Fasten the strap with the buckle (Fig. 2/13) and regulate the length using the free end of the strap. The PF 1000 series  fulfils the requirements 
of the standard DIN EN 443:2008 in respect of the retention system provided that the chin strap supplied by the manufacturer is worn and 
adjusted in accordance with the regulations. Attention! The protective effect is only achieved when the helmet is ideally positioned, the head 
band adapted to the head girth and the chin strap fastened. Only wear the helmet when it is fully assembled.

SERVICE LIFE

The helmets have a maximum service life with no binding expiry date. The service life of these helmets is influenced by the environment and 

environmental conditions in which the helmet is used and stored, as well as the materials used in its construction. This CASCO PF 112 

firefighting helmet series is equipped with an extremely temperature resistant coated shell of highly compressed fiberglass which offers out

standing durability and is not affected by sunlight (UV rays).The service life of these helmets is mainly limited by mechanical, thermal and 

chemical factors. The highly compressed fibreglass is generally held to be extremely durable against such pressures. The helmets‘ load 

capacity when faced with weather-related, chemical and thermal factors, shows a considerably better performance than thermoplastic materials.

Warning:  The CASCO  PF 1000 helmet series does not have a binding discard or expiry date, the maximum service life is dependent on the 

above-mentioned factors. In order to achieve a long service life, the instructions for use must be applied. This especially covers cleaning 

and maintenance, care and repair measures and advice on how to carry out regular damage checks.  Please note: Every helmet equipped 

with interior construction and accessories must be checked for possible dam-age before and after every use and these checks be documented. 

If these prerequisites have been fulfilled and the helmet shows no indication of mechanical, thermal or chemical damage and if all instructions 

for use have been followed, CASCO  PF 1000 series firefighting helmets can easily be worn for longer than 15 years.  

-

Fig. 3

Fig. 4

Fig. 2

HEAD SIZE ADJUSTMENT

The head ring (Fig. 3.1/3.2) can be adjusted to the correct head size by means of the 4 adjustable pin set tings in the left/right temple area and 
the Vario-Disk-fit™ turning clasp in the neck (Fig. 3.3). For the size spectrum: 52–64 cm only one helmet shell size is needed.

NECK HEIGHT ADJUSTMENT

FOREHEAD ADJUSTMENT

CARRYING HEIGHT ADJUSTMENT

Press in

Push up 
or down

Leave in the 
desired position

The catches slip 
through beneath 
the retainer

Fig. 7

Fig. 5

Fig. 6.1 Fig. 6.2 Fig. 6.3

Fig. 8.1 Fig. 8.2

Fig. 1

تنظیم اندازه سر

بر طبق تصاویر Fig.1/2 حلقه دور 
سـر می توانـد بـه صورت پیچ رگالژي

تنظیم شود.

Turn the dial lock anti-clockwise until the head band is fully open. Put the helmet on and 
turn the dial lock clockwise until the helmet is sitting comfortably and firmly (Fig. 3).

همانطور که در تصویر Fig.3 مشخشص شده تسمـه در جهت عقربه هـاي ساعت باز شده و در جهت 
خالف عقربه هاي ساعت بسته می شود .

تنظیم ارتفاع گردن

The neck cushion height is also adjustable. 
By lightly applying excess pressure whilst 
pushing the neck cushion up or down, the 
n e c k c u s h i o n h e i g h t  c a n b e  m o r e 
comfortably re-positioned (Fig.4).

همانند تصویر Fig.4 می توان با فشار دادن پد 
پشت گردن به باال و پایین ارتفاع آن را تنظیم 

نمود.

تنظیم جلوي سر 

The whole of the front section of the two-
part head ring can be released and re-
adjusted up or down according to head 
size and forehead shape (Fig. 5).

قسمت جلوي کاله را می توان تـوسط دو قسمت 
جدا از هم به سمت باال و پایین تنظیم نمود مثل 

. Fig.5 تصویر

 NECK STRAP ADJUSTMENTتنظیم بند گردن

نادرستدرست
تنظیم بند گردن قبل از روي سر گذاشتن آن صورت می گیرد  

نادرستدرست

تنظیم طول بند

تنظیم بند چانه

زمان سرویس

بند چانه قبل تنظیم می باشد و می توان
آن را با اندازه دلخواه تنظیم نمود.
Fig.8.2 و Fig.8.1 در تـصـاویــر
نحوه قرار گیري صحیح روي سر را

می توانید مالحضه کنید.

پس از هر بار عملیات توصیه می شود که کاله کامال سرویس و چک شود.

w w w. c a s c o - s a f e t y . d e
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Chemical concentration (% by weight)

Sulphuric acid 30 (hydrous solution)

Sodium hydroxide 10 (hydrous solution)

p-Xylene undiluted

Butane-1-ol undiluted

n-Heptane undiluted

OVERVIEW OF CHEMICALS ON WHICH THE HELMET HAS BEEN TESTED

Chemical concentration (% by weight)

Sulphuric acid 30 (hydrous solution)

Sodium hydroxide 10 (hydrous solution)

p-Xylene undiluted

Butane-1-ol undiluted

n-Heptane undiluted

OVERVIEW OF CHEMICALS ON WHICH THE 

VISOR HAS BEEN TESTED

IDENTIFICATION ON THE VISOR

EN 14458:2004

 

Document number European standard

CASCO Manufacturer‘s name and identity mark

08.2046.00 Identity number of the visor model for PF1000 EXTREME

08.2046.10 Identitätsbezeichnung des Visier-Modells für PF 1000 R

2015 Year of manufacture

+ Symbol for use by fire brigade (PF 1000 Extreme)

= The icon for general use (PF 1000 R)

/ Symbol for face protection / symbol for eye protection

AT Resistance to medium energy impact at extreme temperature

Ω Electrical properties

i Reference to user instructions

CE 0158 ID number of notified body

Chemical Neck protection

Sodium hydroxide 40%

HCI 36%

Sulphuric acid 30%

o-Xylene 100%

OVERVIEW OF CHEMICALS ON WHICH THE 

NECK PROTECTION HAS BEEN TESTED

Since the shock-absorption parts of the interior construction are not overtly subject to external influences, we recommend preventative helmet replacement after 

the above-mentioned time period.

CHECKING THE SERVICEABILITY

Please carry out an inspection of the helmet shell, internal fittings and chin strap at regular and also deployment-dependent intervals. A damaged helmet may no

longer be used! It must be rendered un usable and replaced. The helmet absorbs the energy of an impact accompanied by partial destruction or damage. Any 

helmet which has been subjected to a heavy impact must be replaced as the resultant damage is not always visible.

STORAGE

Protective helmets are to be stored away from sunlight in a cool, dry spot. Avoid direct exposure to sunlight to prevent possible damage through UV rays to the 

luminescent paintwork, for example.

-

INFORMATION IMPORTANT TO YOUR SAFETY

The protection provided by the helmet depends on the circumstances of the accident whereby the wearing of a helmet cannot always prevent a fatal accident or 

extended invalidity. Always wear the helmet in the correct position and bring to mind that no helmet can guard the neck area or the unprotected parts of the head. 

This helmet is approved solely for use by the fire brigade, in rescue and disaster control. It is not approved for sport and motorcycling.Warning: Please note that 

helmet wearing safety can only then be ensured when it has been fully assembled and correctly fitted, and that removable parts cannot be worn separately. 

HELMET IDENTIFICATION

All safety helmets are provided with the date of manufacture, the type, the size, the standards specification and mark for optional safety requirements. The 

identification is located at the back on the inside of the helmet shell.Size and weight of the helmet including visor: PF 1000 series 52–64 cm / ~ 1450 grams

-

Symbol Options

 

Meaning

∗∗∗ Low temperature classifica -
tion: - 30 °C

Even at a low temperature of -30°C the helmet fulfils all the requirements set in the standard 

DIN EN 443:2008 in respect of impact absor bance and penetration.

E3 Electrical ancillary properties Leakage current between 2 points on the helmet surface (surface insulation).

E2 Electrical ancillary properties Leakage current between the outer and inner surfaces of the helmet shell (wet helmet)

C Chemical resistance (optional) Resistance to contact with liquid chemicals (see table)

EXPLANATION OF SYMBOLS

مواد شیمیایی که قسمت پوسته کاله با تست شده است

مواد شیمیایی که قسمت گردن با آن تست شده است

مواد شیمیایی که قسمت ویزور (نقاب) با آن تست شده است

متعلقات بند تویی کاله ، بند رگالژ ، ویزور ، جاي چراغ قوه و . . . 

کلیه متعلقات بعد از هر عملیات بازبینی شود .

نگهداري

اطالعات مهم براي ایمنی شما 

مشخصات شناسایی کاله

کاله در اندازه هاي 64-52 موجود است و وزن آن با کلیه متعلقات و ویزور تقریبا 1450 گرم است .  

w w w. c a s c o - s a f e t y . d e
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در صورت خرابی هر قطعه لطفا آن را جایگزین نمایید. 

STORAGE; USE AND MAINTENANCE

Please carry out an inspection of the visor screen and linkages at regular and also deployment-dependent intervals. A damaged /scratched visor may no 

longer be used. It must be rendered unusable and replaced.

CLEANING AND CARE OF PANORAMA VISOR (PF 1000 EXTREME)

Clean the visor using only lukewarm water. Do not use solvents. Proper cleaning, care and handling of the visor are prerequisites for its faultless functioning.

Visor temperature range

Between a lowest temperature of -30 °C and a highest temperature of 120 °C, the visor fulfils the relevant requirements of the standard DIN EN 14458:2004.

MOUNTING THE FLASHLIGHT

As an option, a flashlight holder can be fitted to each of the 

helmet adapters (right /left) (Fig. 13).

Fig. 13

USE OF NECK PROTECTOR

The PF 1000 helmet series is equipped with a neck protector made of Nomex. This is folded into the helmet and can be pulled down as and when required. 

Please fasten the two snaps for maximum comfort.  By means of the snap fastenings at 5 different points, further neck protection alternatives can be adopted 

such as leather, luminescent or Holland cloth all-round neck protection.

REPLACEMENT OF PARTS

All the components in your helmet are designed for simplicity of replacement without the use of special tools. The sweatband can be removed simply for 

cleaning or replacement. The supporting equipment can likewise be replaced in its entirety by undoing the safety screws (Fig. 2/10). CASCO offers a variety of 

accessories and spare parts for the PF 1000 series, please contact CASCO for information regarding its current selection.

FIRE FIGHTING HELMETS

Standard colours
PF 1000 R noctilucent  ................................. .............................................................................................................................................................. 8.1050.11V
PF 1000 R day-glow ..................................... ............................................................................................................................................................. 8.1050.13V
PF 1000 EXTREME noctilucent ............................................. .....................................................................................................................................  8.1001.11
PF 1000 EXTREME day-glow ................................................. ....................................................................................................................................  8.1001.13
Further colors / special colors upon request.

ACCESSORIES

- Eye protection visor ......................... .............................................................................................................................................................. 8.2046.50
- Neck protection leather 5 point snap fastening ................................................................................................. 8.2030.02
- Neck protection aluminised 5 point snap fastening ....................................................................................... 8.3011.25
- Neck protection Nomex 5 point snap fastening ............................................................................................... 8.3026.05
- All-round Dutch cloth neck curtain, Nomex 5 point snap fastening ...................... ..................................................................................................... 8.3026.04
- Flashlight UK 4AA ES1 Xenon ............................................ ................................................................................................................... 8.5035.02
- Flashlight bracket (Flashlight UK 4 AAES1 Xenon) .................... .............................................................................................. 8.5037.01
- Set, flashlight bracket with flashlight UK 4AA ES1 Xenon .............................................. ......................................................................................... 8.5034.05

SPARE PARTS

- Panorama visor, PPSU, tested to EN 11458 . ............................................................................................................................. 8.2046.00
- Panorama visor PC 2 mm standard clear ................................... ............................................................................................. 8.2046.10
- Internal fittings complete ...................... ................................................................................................................................................................... 8.2015.01
- Straps complete .................................................... ................................................................................................................................ 8.2015.02
- Separate adapter plate  ....................................................................................................... ......................................................... 8.5034.06

 

Further spare parts upon request. All spare parts are exclusively intended for use with CASCO PF 1000

 

series helmets and have all undergone an EC type examination.

USE OF RESPIRATORY MASK

Please note that the interior construction is perfectly suited for use 

with a respiratory mask. There is no need to order this separately. 

The angled form of the head band allows the respiratory mask an 

optimum fit within the helmet (Fig. 14).

 

Fig. 14
OPERATING EYE PROTECTION VISOR (OPTIONAL)

 
The eye protection visor can be opened by means of a lever on the right 

and left. This is also ideally suited for people wearing spectacles.

OPERATING PANORAMA VISOR

By depressing the right and left side, the Panorama Visor can be made 

to drop down or retract accordingly. 

Fig. 9 Fig. 10

Fig. 11

  AFFIXING NECK PROTECTORAFFIXING HOLLAND CLOTH ALL-ROUND PROTECTION 

This is achieved using the five snaps along the inner 

edge of the helmet inner shell and temple area by 

means of the pins along the interior construction. 

This is done by means 

of the five press studs 

along the helmet inner 

shell (Fig. 12).

Fig. 12

نگهداري وتعمیرات

تمیز کردن و نگهداري ویزور

ویزور روي زاویه 40-30 درجه می تواند قرار گیرد ، همچنین براي شستشوي ویزور از اسفنج و آب گرم استفاده نمایید.

استفاده از محافظ گردن

محافظ گردن می تواند از جنش چرم ،  Nomex و یا آلومینیوم باشد .

باز و بسته کردن محافظ گردن براحتی توسط 
دکمه هاي فشاري امکان پذیر است (مطابق

Fig.11 و Fig.12  تصاویر

نصب چراغ قوهاستفاده ماسک تنفسی

چراغ قوه می تواند در سمت چپ 
و راست کاله نصب شود.

مدل کاله 

متعلقات

لوازم یدکی

ویزور
چرم محافظ گردن با 5 نقطه اتصال

آلومینیوم محافظ گردن با 5 نقطه اتصال 
نومکس محافظ گردن با 5 نقطه اتصال

چراغ قوه
پایه جاي چراغ قوه

PPSU(نقاب) ویزور
 PC(نقاب) ویزور

بند کامل
آداپتور جداکننده
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Testing  standards
EN16473:2014 Techn. rescue 
EN16471:2014 Forest- and wild fire combat 
EN1385 Canoeing and whitewater sports 
استاندارد هاي آزمایش شده

Sizes
50-56 cm = S 
56-59 cm = M 
59-63 cm = L 

ابعاد Weight 
About 500g 

وزن

PF 1000 EXTREME/R
Fire brigade full safety helmet / rescue helmet

On request with your 
association logo 

Safety: 
Reflector stripes - 360° reflection. 

Multi-adapter: 
The perfect connection between helmet and 
optional accessories, such as safety glasses AFX-50, visor, 
ear protectors etc. 

Outside shell: 
- Combi-shell: robust hard shell combined with light-weight 
in-mold shell 
- 360° reflection 
- 3 shell sizes: S / M / L 

Neck protector: 
Optional: This helmet can be equipped 
with neck protection. 

Interior: 
- AIRfit comfort interior - helmet fits contactless on head for 
increased thermal dissipation and comfort. 
- Gets a balanced climate in the helmet on each assignment. 
- Optional: interior for forest fire and winter 
(nomex inclusive ear protection). 

Sizing: 
Continuously variable sizing by head ring with CASCO 
DiskFit™-Vario twist-lock. 

با لوگوي انتخابی شما 

امنیت
نوار شبرنگ 360 درجه اي

پوسته خارجی
پوسته ترکیبی : پوسته سخت با پوشش داخلی 

سبک در داخل کاله 
انعکاس 360 درجه اي 

S/M/L  در3 اندازه

محافظ گردن 
گزینه اي : این کاله ایمنی می تواند مجهز به محافظ گردن باشد 

مطابقت چند گانه 
گیرایی کامل بین کاله ایمنی و تجهیزات مختلف مثل نقاب 

محافظ گوش و غیره 

داخل کاله 
داخل کاله بسیار راحت و داراي قدرت هوادهی است کاله ایمنی می تواند بودن

 متصل شدن به خود سر کامال محکم روي سر قرار گیرد و این امر امکان 
تهویه و تبادل حرارت و ایجاد راحتی بیشتر در کاله می شود. 

درون کاله همواره و تحت هر شرایطی داراي دما و شرایط یکسان خواهد بود
بصورت گزینه اي داخل کاله می تواند متناسب با شرایط آتش جنگل و زمستانها

متفاوت باشد.(داراي محافظ گوش از جنس نومکس در داخل کاله)

اندازه  
بصورت مداوم می تواند تغییر سایز داده شود.(توسط حلقه هاي اطراف صفحه گردان )  
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8.100.17 8.100.13 8.100.11

رنگ هاي استاندارد موجود رنگ هاي خاص در صورت سفارش

Visor HB 2 mm PC 

standard, 08.2047.00 

Visor HB 2,5 mm PC 

Antifog, 08.2047.01 

Mesh visor HB 

08.2048.00 

Safety glasses 

AFX-50 

08.2047.50

Visor frame single 

HB, 08.2047.10 

Visor mount HB 

08.2047.20 

Neck protector 

08.3028.S/M/L 

Adapter set Power 

Light 500 Vario for 

PF 100 Rescue (ri + le) 

08.5038.02 

Electric torch 

Power Light 

500 Vario 

08.5035.04 

Ear protection 

08.2049.00 

Winter set Nomex 

08.2050.S/M/L 

Electric torch / 

Visor- bracket for mounting

 on helmet adaptor (ri + le) 

08.5038.01 

ACCESSORIES
& SPARE PARTS 

لوازم جانبی و 
قطعات یدکی

محصوالت مراقبتی

براي از بین بردن فوري بوي نا خوشایند 
 100 ml (داخل کاله) می توانید از اسپري

02.4001.10 استفاده کنید

همچنین براي تمیز کردن کامل و عمیق
 100 ml (روي کاله) می توانید از اسپري

02.4001.10 استفاده کنید
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FIRE FIGHTING LIGHT

منبع نور : 
جنس : 

گواهی نامه : 

محدوده کاربرد : 

اندازه : 
وزن :

باطري ها :

شارژر : 

نور چشمک زن :
زاویه نور : 

زمان کار 
(زمانی که روشن باشد ) :

برد نهایی پرتو نور:

روشنایی : 

اقالم همراه دستگاه 
باتري لیتیوم پلیمر خاص

تضمین 2،000 چرخه شارژ در هر باتري
ولتاژ همیشه باال باقی می ماند.

غیر حساس به تکمیل تخلیه.
بیش از حد متوسط چرخه شارژ

کیف محافظ
شارژر USB بـا عملـکرد شارژ سریـع

زاویه نور قابل تنظیم 
بلبرینگ با کیفیت باال کنترل محدوده اندازه گیري

تنظیم روشنایی بر صورت مکانیکی تنظیم شده است
- حداکثر روشنایی براي زاویه مناسب

- روشنایی نقطه اي براي دود / شرایط مه آلود
(EX) چراغ قوه ضد انفجار -

روشنایی قابل تنظیم در چهار مرحله
 500 ،250 ،125لومن یا چشمک زدن

شاسی آلومینیومی کنگره دار با کیفیت باال 
حفاظ دوجداره دربرابر انفجار

- محفظه فوق االده محکم
- عالوه بر این، قطعات الکترونیک داخل دستگاه مهر و موم شده است

Adjustable light angle 

High-quality ball bearing-mounted range control of 

illumination is adjusted mechanically, not electronically. 

- Wide angle for maximum illumination 

- Spot illumination for smoky/foggy conditions 

Brightness adjustable 
in 4-stages 125, 250, 500 Lumen 
or blinking. High-quality milled aluminium chassis with 

double explosion protection 
- Extra dense housing. 
- In addition electronics are 
self-protected sealed. 

SCOPE OF DELIVERY: 
• CASCO Power Light 500 Vario 
• Special lithium polymer battery 
- guaranteed 2,000 charge cycles 
per battery. 
- two batteries (during the operations, 
the other battery car recharge). 
- Voltage stays always high. 
- Insensitive to complete discharge. 
- Above average number of charge cycles. 
• Practical storage case 
• USB charger with quick charge function PF 1000 Extreme/R PF 112 Extreme  PF 100 Rescue 
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The shoe that keeps you going.
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 Since our company was founded in 1863, we have produced shoes that keep you building our shoes with the principles 

derived from ergonomics. What understands us is our understanding of workers and their needs at work. Integrating the 

ergonomic movement and movement in everyday life helps maintain the function and protect the health. This is a 

landscape of high quality shoes with ergonomic quality and comfort. It does this with medical experts and scientists.

 شرکت ما در سال 1863 تأسیس شده است ، کفش هایی که ما تولید کرده ایم با اصول روز طراحی شده اند که کامال ارگونومی پا را رعایـت 
نموده است. آنچه به ما مفهوم می دهد، درك ما از کارگران و نیازهاي آنها در کار است. 

ادغام حرکت هاي ارگونومیک به همراه حرکات روزمره به حفظ عملکرد و حفاظت از سالمتی کمک می کند. چشم انداز ما تولیدکفش ها بـا 
کیفیت باال ، و راحتی بسیار باال می باشد. تمـام عملیات طراحی و ساخت ایـن کفش ها توسط دانشمنـدان و پـزشکان متـخصص هدایـت 

می شود .
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FIRE FIGHTER GORE II

Equipment for life savers: With a 6.5 mm 
profile, heavy-duty special outsole 
STEITZ SECURA fire fighter boots provide 
outstanding protection in extreme heat. 
The Gore -Tex   membrane makes them 
100% waterproof and breathable. The 
weight and pressure dependent 
SECURA VARIO  heel shock absorption 
system effectively reduces stresses on the 
back and joints. This demonstrably helps to 
significantly reduce fatigue – until the very 
end of an operation. Well thought-out 
details like zips, reflective materials and 
fitting aids contribute to the functionality of 
STEITZ SECURA fire fighting boots.

Saving lives – protecting against fire.

تجهیزات براي نجات دهندگان:
با کفی 6/5 میلی متري ، و الیـه خــارجـی محـکـم و خـــاص خــود

ایــن پــوتـیـن آتـش نـشــانـی ،  STEITZ SECURA قــادر اســت
حفاظت فوق العاده اي براي آتشنشانان در برابر حرارت زیـاد ایجـاد کنـد.
الیه غشایـی ،  GORE -TEX ایـن پوتین ها را 100% ضد آب ولی هنوز
داراي قابلیت تردد هوا براي تنفس پا می سازد. پاشنه هاي جـاذب شوك
و حسـس بــه وزن و فـشــار،  SECURA VARIO بـه صورت مـؤثـري

اثرات استرسی بر ستون فقرات و مفاصل را کاهش می دهد. 
این امر به شکل قابل مالحظه اي از خستگی افراد تا پـایـان پـذیـرفـتـن
عملیات جلوگیري می کند. توجه به کیفیت در جزییاتی مـاننـد زیپ هـا
 براق بودن سطح کفش، وجود بند هاي کمکی قابل تنظیـم بـراي انـدازه
و قالب شدن کفش به پا ، همه و همـه در عملـکرد عـالی پـوتـیـن هـاي

ضد آتش ،  STETIZ SECURA دخالت دارند.
نجات جان ها _ حفاظت در برابر آتش.

FIRE FIGHTER GORE II پوتین آتش نشانی 
سایز ها: 36-48/49(225-315) 

گزینه هاي پاخور:
نرمال, رویه پهن،(رویه ي باریک ، رویه ي خیلی پهن)

Perbunan Alpine, Anthracite : کفی خارجی

FIRE FIGHTER GORE II  
EN 15090:2012 F2A SRC HI3 CI
Sizes: 36 - 48/49 (225 - 315) 
Fitting Options: NB, XB (S, XXB) 
Outsole: Perbunan Alpine, anthracite 

- Outsole with a profile of 6,5 mm 
- Best possible scuff resistance and anti-slip 
properties 
- Hard-wearing and excellent cut resistance 
- Broad contact surface + Durable against 
acid and oil-based substances 
- Heat-resistant up to approx. 220° C, 
temporarily heat-resistant up to approx. 
300° C 

 MÜNCHEN GORE II  FIRE WALKER

 FIRE MASTER  FIRE COMMANDER

چرم ضخیم ضد آب. زبانه داخلی ضد گرد و خاك.
داراي بخش محافظ پنجه ها. ساق قابل کنترل براي قابلیت راحت 

باال کشیده شدن چکمه.
داراي پاشنه داخلی قابل ارتجاع.
داراي بخش محافظت از مچ پا.

داراي الیه داخلی جذب و راحت از جنس چرم طبیعی.
داراي کفی داخلی از جنس چرم طبیعی.
SECURA CARE  داراي کفی نرم و راحت

 GORE  -TEX  کفش راحت و عملیاتی
از چرم ضخیم ضد آب.
داراي محافظ پنجه ها.
داراي چرم نیمه براق.

خاصیت ارتجاعی باال براي راحت باال کشیده شدن چکمه.
داراي پاشنه قابل ارتجاع تعبیه شده در داخل کفش.

داراي پوشش داخلی از چرم طبیعی در قسمت مچ براي محفظت از مچ پا.
ERGO SOFTداراي کفی نرم و راحت

از چرم طبیعی ضخیم و یک دست.
داراي بخش محافظت از پنجه ها.

داراي قابلیت ارتجاعی باال براي راحتی در به پا کشیده شدن چکمه.
داراي بخش محافظت از مچ ها. داراي الیه داخلی نرم از چرم طبیعی.

پاخور نرم و راحت. داراي پوشش داخلی نرم از چرم طبیعی.
SECURA CARE. داراي کفی داخلی از چرم طبیعی.داراي کفی داخلی نرم و راحت

 GORE  -TEXکفش عملیاتی و راحت
چرم طبیعی ضخیم و یک دست. 

زبانه ي محافظت از گرد و غبار.
 داراي غشاي مقاوم در برابر بریده شدن و پارگی در داخل کفش.

در بخش هاي رویه کفش ، کناره ها و زبانه. 
 ERGO SOFTداراي کفی داخلی چرمی. داراي کفی داخلی نرم و راحت

EN 15090:2012 F2A SRC HI3 CI
Sizes: 36 - 48/49 (225 - 315) 
Fitting Options: NB, XB (S, XXB) 
Outsole: Perbunan Alpine, anthracite 

EN 15090:2012 F2A SRC HI3 CI
Sizes: 36 - 48/49 (225 - 315) 
Fitting Options: NB, XB (S, XXB) 
Outsole: Perbunan Alpine, anthracite 

EN 15090:2012 F2A SRC HI3 CI
Sizes: 36 - 48/49 (225 - 315) 
Fitting Options: NB, XB (S, XXB) 
Outsole: Perbunan Alpine, anthracite 

EN 15090:2012 F2A SRC HI3 CI
EN ISO 17249:2013 class 2
Sizes: 38 - 48/49 (240 - 315) 
Fitting Options: NB, XB (S, XXB) 
Outsole: Perbunan Alpine, anthracite 

®

®

®

®

®

®
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As a medium-sized family enterprise in the fifth generation, BALTES   feels obliged towards the colleagues that have 
been with them for many years and towards the principle „Made in Germany“.
A dedicated team of skilled workers that has competence and know-how guarantees the success of the BALTES 
shoe production.
Today, BALTES   is one of the few shoe manufacturers who actually produces its shoes and boots in Germany, and 
for BALTES  , this production location in Germany assures that the standards for best possible quality are met.
The high flexibility of the modern BALTES   production plant in Heinsberg enables the enterprise to offer a particularly 
wide range of products and to take into account the customers’ needs.
An optimised production process plus shortest production methods and quick decision-making allow BALTES  to 
shoes and firemen’s boots. manufacture high-quality
BALTES   offers future-oriented technologies for discerning customers.
Positioned in the most western district of Germany – therefore in a central location in the middle of Europe – today, 
BALTES   sells its products successfully worldwide.

  BALTES به عنوان یک شرکت خانوادگی متوسط   در نسل پنجم، نسبت به همکاران خود که سالها با آنها بوده ، به اصل “ساخت آلمان” بـودن متعهد است. تیـم ویـژه اي از 

کارکنان ماهر که صالحیت و دانش الزم را دارد، موفقیت تولید کفش  BALTES  را تضمین می کند.

امروز    BALTES یکی از معدود تولیدکنندگان کفش است که در حقیقت کفش و چکمه هایش را در آلمان تولید می کند و براي    BALTES این محل تولید در آلمان اطمینان 

می دهد که استانداردهاي کیفی ما بهترین کیفیت را تامین می کنند.

انعطاف پذیري باالي کارخانه    BALTES مدرن در  Heinsberg ، این شرکت را قادر می سازد تا طیف وسیـعی از محصوالت را ارائـه دهد و به نیـازهاي مشتـریان پاسخ دهد.

فرایند تولید بهینه به همراه کوتاه ترین روش هاي تولید و تصمیم گیري سریع باعث می شود که    BALTES با کیفیت باال تولید شـود کفـش و چکمه هـاي آتـش نـشـانـی

   BALTES  فن آوري هاي آینده  نگرا را براي مشتریان محترم ارائه می دهد.

امروزه   BALTES در بیشتر مناطق غربی آلمان قرار دارد و از این رو در یک مرکز در وسط اروپا قرار دارد و محصوالت خود را با موفقیت در سراسر جهان به فروش می رساند.
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BALTES   Zip-Fix -
Velcro prevents a slide 
down of the slider

نوار چسبکی جهت جلوگیري از لغزش

Flameproof pull-on loops -
allow a quick Tightening 
on alarm start

حلقه هاي نسوز با قابلیت بستـه شدن 
سریع در هنگام به صدا در آمدن زنگ

هشدار

BALTES   Cool Technology upper leather -
heats up in direct sunlight less up

الیه چرمی قسمت فوقانی در مقابل تابش مستقیم نور خورشید
دیرتر گرم می شود 

Sympatex   membrane -
makes the boots waterproof
and still breathable
الیه ضد آب و در عین حال قابل تنفس هوا

BALTES   Ankle Protection -
protects against extreme
impact effect
محافظت پا در مقابل فشار هاي بسیار باال

BALTES   Safety Clips -
prevent that Tearing out of the slide

پرچ هاي ایمن براي جلوگیري از پاره شدن نوارهـاي 
چسبکی

BALTES   Lacing System -
Clamping device optimized 
the pressure distribution

دستگاه بهینه سازي فشار روي بندها

BALTES   Fixation System -
gives the zipper on the 
boot an optimal grip

به ساختار زیپ روي چکمه یک عملکرد
بهینه می دهد

Seams -
are flame resistant and abrasion resistant

درزها مقاوم در برابر شعله و همچنین مقاوم در برابرسایش هستند  
BALTES   rubber overcap -
protects the upper leather

الیه محافظ باالیی از چرم 

Sole profile -
is handy, edgy and particularly 
slip-resistant

کفی کفش مفید و مقاوم ، بخصوص مقاوم در 
برابر لغزش است 

BALTES   Back Motion Element -
prevents creases and pressure points

جلوگیري از چروك خوردن و فشار در پشت چکمه  

ایمنی بیشتر
    نوآوري بیشتر 

        طراحی بیشتر

More safety     
More innovation

More design 
MADE
IN 
GERMANY

Since : 1872
Fire fighting foot wear
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Classified steel for aviation -
withstands the highest loads

طبقه بندي شده براي حمل و نقل هوایی -
سنگین تریـن بـارهـا را تـحـمـل می کنـد

The new Boa   closure system in BALTES   firefighter 
boots and rescue kits allows for lightning fast Closure 
and perfect fit.
   BALTES  Boaسیستم بندي جدید  در چکمه هـاي آتـش نشانـی   بـه 
آتش نشان اجـازه می دهد که در سریع تـریـن زمـان ممکن آمـاده بـه کار شود.

Easy and fast
The Boa   locking system allows a fast Dressing and
 undressing.

آسان و سریع
  Boaسیستم بندي  به فـرد اجـازه می دهد که سریـع بپـوشد و در بیـاورد  

Perfect fit
Individual comfort with even pressure distribution
without pressure marks are the result.

تناسب کامل
راحتی فرد حتی در زمانی کـه فشار وجـود دارد بـدون هیچ نشانی از فشار

fine adjustment
With one hand, the Boa   closure system is 
uncomplicated adjust and adjust to the millimeter.
Once set, the fit remains unchanged.

تنظیم دقیق
سیستم بسته شدن با یک دست    Boa   تنظیم ساده و به میلیمتر است.

و پس از تنظیم مناسب ، بدون تغییر باقی می ماند.

Hard-wearing and dirt-repellent
Boa   ropes are made of steel and withstand the 
highest loads.
The Boa   closure system is dirt-repellent and 
easy to clean. پوشش سخت و ضد خاك
بندهاي   Boa از فوالد ساختـه شده بـا مقاومت بسیـار باال در بـرابـر وزن

سیستم بندي   Boa ساختـه شده از مـواد ضد عفونـی کننده و بـا قابلیت 
شست و شوي آسان 

LIFETIME WARRANTY
Boa   Technology guarantees durability
his screw caps and ropes for the 
Lifetime of the product.

فن آوري   Boa دوام را تضمین می کند 
از این رو تمام محصوالت ما داراي ضمانت مادام العمر هستند

Shaft:

Height:
Membrane:
Sole:
sizes:
wide:

Waterproof leather with Cool Technology,
Boa   closure system, Ankle Protection
Total height about 27 cm
Moisture-tech 360 ° by Sympatex 
nitrile rubber
240-315 (38-48)
9-13

In the center of attention: 
The Boa   closure system.

 Boa   با سیستم بسته شدن بند
در مرکز توجه باشید

FIREBALL THUNDERBALL

Shaft:

Height:
Membrane:
Sole:
sizes:
wide:

جنس رویه:

ارتفاع:
الیه میانی:

کف پا:
اندازه ها:

عرض:

Waterproof leather with Cool Technology,
Boa   closure system, Ankle Protection
Total height about 31 cm
Moisture-tech 360 ° by Sympatex 
nitrile rubber
240-315 (38-48)
9-13

جنس رویه :

ارتفاع:
الیه میانی:

کف پا:
اندازه ها:

عرض:

DIN EN 15090 HI3 CI Kategorie F2A DIN EN 15090 HI3 CI Kategorie F2A
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Shaft:

Height:
Membrane:
Sole:
sizes:
wide:

جنس رویه:

ارتفاع:
الیه میانی:

کف پا:
اندازه ها:

عرض:

Waterproof leather with Cool Technology,
Ankle protection
Total height about 27 cm
Moisture-tech 360 ° by Sympatex 
nitrile rubber
240-315 (38-48)
9-13

Looking away impossible!
به دنبال غیر ممکن ها 

MEGA GIGA

Shaft:

Height:
Membrane:
Sole:
sizes:
wide:

جنس رویه:

ارتفاع:
الیه میانی:

کف پا:
اندازه ها:

عرض:

Waterproof leather with Cool Technology,
Boa   closure system, Ankle Protection
Total height about 31 cm
Moisture-tech 360 ° by Sympatex 
nitrile rubber
240-315 (38-48)
9-13

MOISTURE-TECH 360 ° BY SYMPATEX 

is an innovative combination of Laminate and insole for a  
further improved micro climate in the shoe.
In addition to the accelerated removal of moisture in the 
Shank area through the Moisture-tech   lining laminate 
provides the Insole for a 360 ° effect.
The insole pulls moisture away from the foot or sock
and stores them in an innovative intermediate layer at 
short notice.
The rolling movement of the foot creates a ventilation or 
Pumping effect in the channel structure of the insole, 
which transfers moisture in the form of water vapor evenly 
to the shaft equipped with Moisure-tech   lining laminates.
The technology with Moisure-tech 360 ° by Sympatex  
allows one high wearing comfort and dry feet for maximum 
performance.

ترکیبی جدیـد از الیه ها و کفی بـراي گـردش آب و هـوا در محیـطی بسته .
  Moisture-tech عالوه بر حذف سریع رطوبت در ساق پا از طریـق پوشـش 

 داخلی براي یک اثر 360 درجه فراهم می کند.
کفی رطوبت را از پا یا جوراب بیـرون می کشد و در کوتـاه مدت به الیه هـاي 

میانی نوآورانه می افزاید که دفع شود .
حرکت نورد پـا، تهویه یا تأثیر فشار را در ساختار کانال روي کفی کفش ایجاد 
می کند، که رطوبت را به صورت بـخار آب بـه طـور مسـاوي بـه رویـه مجهـز 

به پوشش الیه الیه اي   Moisture-tech  انتقال می دهد.
به وسیله تکنولوژي ° Sympatex   Moisture-tec 360  اجـازه می دهد تـا 

حد اکثر کارایی در اثر راحتی و خشک بودن پا بدست می آید.

EXCLUSIVE ONLY AT BALTES  
IN FIRE BOOTS AND SAFETY SHOES

این تکنولوژي فقط در کفش هاي ایمنی و چکمه هاي 
آتش نشانی   BALTES استفاده می شود 

DIN EN 15090 HI3 CI Kategorie F2A DIN EN 15090 HI3 CI Kategorie F2A
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 SYMPATEX   تکنولوژي گردش هواي 360 درجه از   ®
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OBERMATERIAL
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HYDROPHILE MEMBRAN

INNOVATIVE
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EINLEGESOHLE

SCHAUM MIT
VENTILATIONSKANĂLEN

INNOVATIVE
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Wherever it leads you A good feeling goes with it.
هر جایی که می روید احساس خوبی به همراه شما می آید.

Highest performance and maximum ecology 
- with SYMPATEX 
The SYMPATEX   membrane consists of oxygen, carbon and hydrogen and is fully 
recyclable and recyclable like a PET bottle.
100% performance, also from an ecological point of view.

  SYMPATEXباالترین کیفیت و حداکثر پایداري محیط زیست - با   
  SYMPATEXالیه هاي   شامل اکسیژن، کربن و هیدروژن است و به طور کامل قابل بازیافت است. 

عملکرد 100٪ ،  از نقطه نظر زیست محیطی.

Shaft:

Height:
Membrane:
Sole:
sizes:
wide:

جنس رویه :

ارتفاع:
الیه میانی :

کف پا:
اندازه ها:

عرض:

Waterproof leather
Total height about 26 cm
SYMPATEX 
nitrile rubber
240-315 (38-48)
36 + 37, 49 + 50
9-13

ALPHA

DIN EN 15090 HI3 CI Kategorie F2A
Barrier functions:
• liquid-tight, particle-tight
• bacteria-proof (confirmed by the University of Göttingen)
• virus-proof (in accordance with Protocol No. 933393-1)

وظایف بازدارندگی :
• غیر قابل نفوذ نسبت به آب و ذرات

• ضد باکتري (تایید شده توسط دانشگاه گوتینگن)
• ضد ویروس (مطابق با پروتکل شماره 1-933393)

عبور آسان هوا:
• تنفس بیشتر نسبت به الیه هاي معمولی 

• حذف سریع و عرق پا
• پا را در هر آب و هوا خشک کنید

Air Comfort:
• more breathability compared to conventional membranes
• fast and dynamic removal of liquid sweat
• dry feet in any weather

Environmental Protection:
• 100% recyclable
• environmentally friendly
• certified according to Oeko-Tex   Standard 100 and bluesign 
• PTFE-free

حفاظت از محیط زیست:
• ٪100 قابـل بـازیـافت
• سازگار با محیط زیست

Bluesign   و Oeko-Tex    Standard 100  تایید شده بر اساس •
 PTFE            •

UNCOMPROMISING
Especially when it comes to your own safety
you should not compromise
received. On BALTES   safety shoes and
Firefighter boots with SYMPATEX   membrane
is reliable - and uncompromising.

ناسازگاري
به ویژه هنگامی که بحث امنیـت به میـان می آید ، شما نبـایـد

 سازش کنید .
   BALTESکفشهـاي ایمنی و چکمـه هـاي آتـش نشانـی  الیه

   SYMPATEXمحافظ  غیر قابل نفوذ و قابل اعتماد هستند

Shaft:

Height:
Membrane:
Sole:
sizes:
wide:

جنس رویه :

ارتفاع:
الیه میانی :

کف پا:
اندازه ها:

عرض:

Waterproof leather
Total height about 26 cm
SYMPATEX 
nitrile rubber
240-315 (38-48)
36 + 37, 49 + 50
9-13

SHIELD

DIN EN 15090 HI3 CI Kategorie F2A
DIN EN ISO 17249

Shaft:

Height:
Membrane:
Sole:
sizes:
wide:

جنس رویه :

ارتفاع:
الیه میانی :

کف پا:
اندازه ها:

عرض:

Waterproof leather with Cool Technology
BALTES   motion and back-motion element
Total height about 34 cm
SYMPATEX 
nitrile rubber
240-315 (38-48)
9-13
36 + 37, 49 + 50

BETA

DIN EN 15090 HI3 CI Kategorie F2A

Pruf-Nr.94.0.7010       Fl hohenstein

®

®

®

®

® ®

® ® ®

®

®

®

®

®

®

®

بدون

FIRE FIGHTING BOOT
w w w. b a l t e s - s c h u h . d e
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از یک ایده ساده تا چیزهاي بزرگ : در سال Wilhelm Vorndamme  1907 اقدام به اختراع اولین لباس حفاظت در برابر گرما نمود . براي خنک کردن لباس ابتدا از آب سرد

(قبل از شروع عملیات آتش نشانی ) استفاده کرد ، این کار باعث حفاظت بینی و گوش ها شد ، سپس Wilhelm Vorndamme اقدام به اختراع بعدي خود نمود که منجر به

شروع تولید محصوالت وي در همان سال شد . تمام تجارت ها در ابتدا مشکالتی را در بر دارند ، ولی تولید محصوالت Wilhelm Vorndamme در طول سالیـان دستخوش 

تغییرات بسیاري شد : امروز  Isotemp یکی از تولید کنندگان محصوالت حفاظت شخصی (PPE) در زمینه البسه مقاوم در بـرابـر آتش و مـواد شیمیـایـی بـشمار می رود.

From a simple idea to something big: In 1907 Wilhelm Vorndamme invented the first Heat-Protection-Set. To dip the 
suit into cold water before fire-fighting operations ensured, that nose and ears remained intact and got Vorndamme 
started to a new invention, which let him begin the production in the same year. Every beginning is difficult, but the 
production process changed and has been improved over the years: Today Isotemp is an established manufacturer 
of individual personal protection clothing (PPE) in the fields of Protection against flames, chemicals and heat.

Die Feuewehr schützt ... 

schützt die Feuewehr 
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 CHEMICAL PROTECTION SUIT 4005/NEO 

HCF 800 (Suit material made out of a special 
compound with PA-high-strength-fabric 
(Polyamid), a double-sided highly chemical 
resistant elastomer-coating and two additional 
integrated barrier films.) 

Certified: 
EN 943-1:2015 + EN 943-2:2002 TYP 1a ET 

Description: 
Gas-tight chemical protection suit with a fixed 
big viewing window. 

Consisting of: 
 
 - big viewing window for a nearly unrestricted 
view
- changeable inner anti-fog visor
- two pressure relieve valves
- Hood shape is suitable for all helmets 
 according to
DIN EN 443:2008
- gas-tight zipper
- changeable clip-on five-finger-gloves
- Inside pocket for radio

  - Quick-Lock-System for fixation of the suit at 
waist
 - Overshoes out of suit material with 
le attached changeab
galosh (to be worn with the own footwear

 Optional additonal equipment: 
- Suit bushing and switching valve 
- Visor protection 
- Customized marking 
- Storage and tranport bag for flat or hanging 
storage

Sizes: 
S-M up to 175 cm body height 
L-XL up to 190 cm body height 
XXL-XXXL up to 205 cm body height 
(standard) 
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SUIT 4005 / NEO پوشش یکسره حفاظت در برابر مواد شیمیایی
توضیحات:

یکسره محافظ در برابر مواد شیمیایی نفـوذ ناپذیـر در مقابـل 
گازها و داراي پنجره بزرگ و ثابت 

مجوز:
EN 943-1: 2015 + EN 943-2: 2002 TYP 1a ET

مواد سازنده:
مواد HCF 800 ( ساختـه شده از تـرکیـب خـاص بـا پـارچـه 
PA-high-strength (Polyamid)، یـک پـوشـش االستـومــر 
دو طرفه بسیار مقاوم در برابر مواد شیمیایی و دو الیه پوششی 

محافظ یکپارچه اضافه.)
متشکل از:

- پنجره مشاهده بزرگ براي نماي تقریبا بدون محدودیت
- طلق قابل تعویض محافظت از چشمها با خصلت ضد بخار 

در طرف داخل 
- دو دریچه تخلیه فشار

- شکل هود براي تمـام کاله هـاي ایمـنـی منـاسب است
DIN EN 443: 2008 مطابق با استاندارد -

- زیپ مقاوم در برابر نفوذ گاز
- دستکش هاي پنج انگشتی قابل تعویض با مچ جذب

-  جیب داخلی براي بیسیم
- سیستم قفل سریع بـراي تثبیت یکسره در 

قسمت کمر
-  پوشش کفشها با موادي مشابه مواد یکسره

و قابل تعویض  (با پوشیدن کفش خود)
رنگ : قرمز

وزن: روکش کفش : تقریبا 7،0 کیلوگرم
چکمه: حدودا 8،0 کیلوگرم

اندازه ها:
 S-M   مناسب براي قد 175 سانتیمتر 
L-XL مناسب براي قد 190 سانتیمتر 

 XXL-XXXL   مناسب براي قد تا 205 سانتی متر 
(استاندارد)

شماره مورد:
NEO / GAL / 4005 :با روکش کفش

NEO / ST / 4005 :46 با چکمه هاي اندازه
تجهیزات افزودنی اختیاري:

 درپوش سوپاپ و شیر سوئیچ
 حفاظت از محافظ چشمها

 مارك سفارشی
 کیسه ذخیره سازي و حمل و نقل براي آویزان نمودن

تجهیزات براي نجات دهندگان:
پوشش یکسره حفاظت شیمیایی: نسخه   Fluortrix  با محافظ طـلقی چشمها از جنـس پـلی کربنات با پـوشش 

ضد بخـار و ضد خراش , چهار سوپاپ تسکین دهنـده، هود کاله ایمنـی که بـدون لغـزش روي کاله ایمنـی بستـه 
می شود مطابق با استانـدارد DIN 14940، زیـپ  که از جنـس فوالد ضد زنـگ بوده و در مقابـل گاز نفـوذ ناپذیـر 
می باشد ، دستکش هاي داراي آستر پنبه اي، دستکش پنج انگشتی ویتون و بـا پـوشش روکش دار یکپارچـه براي 

VFDB-0801 محفـاظت از پاهـا ، مطابـق بـا استانـدارد
H-GRW-E 7/89 CSA :شماره مجوز

یکسره محافظتی در دماي باال: با قاب محافظ چشمها مکرولون با روکش از طال براي جلوگیري از بخـار گرفتـگی 
که قابـل جدا شدن می باشد و زیپ فلزي پوشش دار، و با پوشش روکش دار یکپـارچه بـراي محافظت از پاها بـه 

همراه رویه محافظ پنجه ها ، دستکش پنج انگشتی مقاوم در برابر درجه حرارت باال.
موارد استفاده: به خصوص توسط ادارات آتـش نشانـی

حرارت تابشی ، حفاظت کامل بدن، از جمله کپسول هاي هواي فشرده
مواد:

Fluortrix (ویتون) ، بیکان (بوتیل)

حفاظت تنفسی:
دستگاه تنفس هواي فشرده مستقل و بدون شلنگ اتـصال به بیـرون و قـابـل حمـل تـوسط خـود استفـاده کننـده

فضاي مورد نیاز:
 x 480 x 300 550 میلیمتر (در کیسه نگه دارنده)

وزن: 
تقـریـبا 11600 گـرم + نـگه دارنـده 1000 گـرم = 12600 گرم

اندازه استاندارد

شرح:
 هود ، کاله ایمنی را بدون لغزش و فیت دربر می گیرد

 قسمت محافظ طلقی چشمها در جلوي صورت کامال بدون حرکت در مقابل چشمها قرار میگیرد ، حتی در زمانی که 
سر حرکت می کند

 محافظ طلقی چشمها از جنس پلی کربنات با پوشش ضد بخار و ضد خراش می باشد
 دستکش هاي پنج انگشتی قابل جدا شدن و از همان مواد با کیفیت باال که در بدنه لبـاس بکار رفتـه است ساختـه

 شده است.
 مقاومت شیمیایی مشابه براي کفش ها نیز وجود دارد.  استفاده کننده ازلباس با کفش یا چکمه هاي خود در لباس 
می رود – پوشش کفش ها متناسب با تمام اندازه بوت است. کف کفش ها از جنس فوالد ضد زنگ و مقاوم در برابر 

سوراخ شدگی  و مطابق با استانداردهاي DIN می باشد.
زیپ از جنس فوالد ضد زنگ بوده و در مقابل گار نفوذ ناپذیر می باشد و گیره باز و بسته کردن آن در سمت داخل 
لباس است  پوشش یکسره مقاوم در برابردرجه حرارت باال با محافظ چشمی داراي روکش طال, سبک و انعطاف پذیر

می باشد .

 Order No. 4000/V/MAC

Complete suit, fire fighters helmet                                Viton      4000/HCSA/V/MAC

Spare high-temperature overall, fire fighters helmet                   4000/H

High-temperature five-fingered gloves                                        2004

High-temperature galoshes                                                         5005

Holdall                                                                                         4081/HCSA

Article                                                                                      Material     Order No.
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ISOTEMP   chemical protection suit 4000 Model : 4000 -پوشش محافظ براي حفاظت در برابر مواد شیمیایی
سیستم بسته، به همراه دستگاه تنفس و ماسک در زیر پنهان شده اند. کت و شلوار، می تواند با کفـش 
خود استفاده کننده پوشیده شود، دستکش هاي داراي مچ کشی که کامال بسته می شوند، داراي قطعه  
اتصالی درداخل کاله براي جلوگیري از لغزیدن کاله بر روي کاله ایمنی آتش نشانی مطابق با استاندارد
  DIN 14940 ، داراي زیپ ضد زنگ، مقاوم در برابر نفوذ گاز ،طلق جلوي کاله از جنس پلی کربنات و

 قابل جدا شدن می باشد ( این طلق به طور کامل در برابر بخار گرفتگی مقاوم می باشد) ، داراي چـهار 
سوپاپ تسکین دهنده.

موارد استفاده:
به خصوص توسط ادارات آتش نشانی

A / 95/87 PSA - 0158/96 - CE 634 :مجوز شماره - VFDB - 0801

EN 943 1a ET
محدوده حفاظت:

 حفاظت کامل بدن، از جمله کپسولهاي هواي فشرده
مواد سازنده: Fluortrix  (ویتون)

حفاظت تنفسی:
دستگاه تنفس هواي فشرده مستقل و بدون شلنگ اتصال به بیرون و قابل حمل توسط خود استفاده 

کننده 
فضاي مورد نیاز: x 300 x 540 380  میلیمتر (درداخل کیسه نگه دارنده)

وزن: تقریبا 8000 گرم + حاوي 900 گرم = 8900 گرم
اندازه استاندارد

شرح:
 هود ، کاله ایمنی را بدون لغزش و فیت دربر می گیرد

 قسمت محافظ طلقی چشمها در جلوي صورت کامال بدون حـرکت در مقابـل چشمها قـرار می گیـرد 
حتی در زمانی که سر حرکت می کند

 محافظ طلقی چشمها از جنس پلی کربنات با پوشش ضد بخار و ضد خـراش می باشد دستکش هـاي 
پنج انگشتی قابل جدا شدن و از همان مواد با کیفیت بـاال که در بدنه  لبـاس بکار رفتـه است ساختـه 

شده است.
مقاومت شیمیایی مشابه براي کفش ها نیز وجود دارد.  استفاده کننده ازلباس با کفش یا چکمه هـاي 
خود در لباس می رود - پوشش کفش هـا متناسب با تـمام انـدازه بوت است. کف کفش ها از جنـس 

فوالد ضد زنگ و مقاوم در برابر سوراخ شدگی  و مطابق با استانداردهاي DIN می باشد.
زیپ از جنس فوالد ضد زنگ بوده و در مقابل گار نفوذ ناپذیر می باشد و گیره باز و بسته کردن آن در 

سمت داخل لباس است

Closed system, breathing apparatus and 
mask are concealed underthe suit, can be 
donned with the wearer's own footwear, 
buckled gloves, non-slip attachment for fire 
fighters helmet to DIN 14940, gas-tight
stainless steel zipper, detachable visor of 
polycarbonate (visor is permanently 
unmisted), four relief valves.
Use:
Especially by fire departments
VFDB – 0801 – Permit No.: 634 A/95/87 
PSA – 0158/96 – CE EN 943 1a ET
Scope of protection:
- See below
- Full-body protection, including BA
Material:
Fluortrix (Viton)
Respiratory protection:
Self-contained open-circuit compressed air 
breathing apparatus
Space required:
540 x 380 x 300 mm (in holdall)
Weight:
Approx. 8000 g + holdall 900 g = 8900 g
Sizes:
Standard size
Description:
- The hood encloses the helmet without 
slipping
- The visor remains immovably in front of 
the eyes even when the head moves
- Polycarbonate visor with anti-misting and 
non-scratch coating
- Buckled-on detachable five-fingered gloves,
same quality of material as suit
- Same chemical resistance for footwear. 
Wearer slips into footwear
with own boots - footwear fits over all boot 
sizes. The foot has a puncture-proof steel 
sole to DIN standards.
- Gas-tight stainless steel zipper, fastener on 
inside.

 Order No. 4000/V/MAC

Solvent                  1,2-dichloroethane     20 ppm       No detectable penetration

Alkali                      Ammonia                   50 ppm       No detectable penetration

Solvent                  Toluene                      200 ppm     No detectable penetration

Solvent                  Triethylamine             10 ppm       No detectable penetration

Aggressive gas      Chlorine                     1 ppm        No detectable penetration

Solvent                   Methanol                   200 ppm    No detectable penetration

Acid                        Nitric acid 65%          pH 4          Initial and final pH 6.8

Acid                        Hydrogen chloride     5 ppm        No detectable penetration

Solvent                   n-octane                    500 ppm    No detectable penetration

Acid                        Sulphuric acid 96%   pH 4           Initial and final pH 7.0

Classification           Test substance              Required      Actual result (gas penetration)

Abb. 1 Abb. 2
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ISOTEMP   4000 یکسره  حفاظت شیمیایی
EN 943 1a ET VFDB: 0801 / CE دستورالعمل

V / MAC / 4000 :شماره سفارش
هنگامی که صحبت از حفاظت کامل در بـرابـر مواد شیمیایی بـه میـان می آید
انتخاب اصلی بیـن مقـاومت مـواد سازنـده رو پـوش و راحتـی (مـدل) آن است

 ، مدل 4000 حداکثر حفاظت را بـا حداقل نـاراحتی بـه ارمغان می آورد.
یکسره حفاظت شیمیـایی ISOTEMP   4000 بـه عنـوان مرسـدس درون انـواع 
مشابه خود شناخته شده است نه به دلیل ظاهر جـذاب آن، بلکه به خاطر درجه 

بسیار باالیی از حفاظت که ارائه می دهد.
هود پوششی کاله را بدون لغزش و فیت می کند. یک فـوم پالستیکی متناسب 
بودن آن را با تمام انـدازه کاله هـاي ایمنـی تضمیـن می کند. قسمت محافـظ 

طلقی چشمها  بدون اینـکه بخـار کنـد در جلـوي صورت کامال بدون حرکت در 
مقابل چشمها قرار میگیرد ، حتی در زمانی که سر حرکت می کند . 

موارد ذیل ثبت اختراع شده اند: 
هـود پـوششی، محافظ طلقـی چشمها ،کفش بیرونی 

بخش پوششی کفش ها نیز مانند بقیه روپوش بوده و مقاومت شیمیایی مشابهی 
دارد.

آتش نشان با چکمه هاي خود بـه داخـل روپـوش می رود ، پـوشش کفش هـا  
متناسب با تمام اندازه چکمه می باشد ، داراي کفی ضد سوراخ شدن می باشد. 

بخش پایه با استفاده از یک بند بشکلی بی نهایـت عالی قابـل تنظیـم است که 
کامال محکم در اطراف مچ پا قرار می گیرد.

هر کسی که تا کنون چکمه هایش را در یک یکسره محافظ تمام بـدن جا داده
است ، از سادگی این روش قدردانی کرده است: 

کفی خارجی پوشش کفش تنها با صرف چند دقیقه کامال در جـاي خـود قـرار 
می گیرد.

®

®

®
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ISOTEMP   chemical protection suit 4001 ISOTEMP   4001 لباس یکسره محافظ شیمیایی
EN 943 1a ET VFDB: 0801 / CE دستورالعمل

سیستم بسته، دستگاه تنفس و ماسک در زیر پنهان شده اند.
یکسره و چکمه هاي ایمنی قابل جدا شدن مطابق با استاندارد DIN به اندازه 46، دستکش هاي مچ دار 

،DIN 14940 قابل اتصال به اتصاالت غیر قابل سرخوردن براي کاله ایمنی آتش نشانی مطابق با استاندارد
زیپ ضد زنگ از جنس فوالد و مقاوم در برابر نفوذ گاز، بخش طلقی محافظ چشم ها , کامال قابل انعطاف 
از پلی کربنات (محافظ طلقی چشمها از جنس پلی کربنات با پوشش ضد بخار و ضد خراش می باشد ). 

داراي چهار دریچه تخلیه.
موارد استفاده:

به خصوص توسط ادارات آتش نشانی
A / 95/88 PSA - 0158/96 - CE 635 :مجوز شماره - VFDB - 0801

EN 943 1a ET
محدوده حفاظت:

 حفاظت کامل بدن، از جمله کپسول هاي هواي فشرده
مواد:

Fluortrix (ویتون)

حفاظت تنفسی:
دستگاه تنفس هواي فشرده مستقل و بدون شلنگ اتصال به بیرون و قابل حمل توسط خود استفاده کننده

فضاي مورد نیاز:
x 300 x 550 480  میلیمتر (در نگه دارنده)

وزن:
تقریبا 9700 گرم + نگه دارنده 1000 گرم = 10700 گرم

 اندازه استاندارد
شرح:

 هود بدون لغزش و فیت روي کاله ایمنی بسته می شود
 قسمت محافظ طلقی چشمها در جلوي صورت کامال بدون حرکت در مقابل چشمها قرار میگیرد, حتی در 
زمانی که سر حرکت می کند. محافظ طلقی چشمها از جنس پلی کربنات با پوشش ضد بخار و ضد خراش 
می باشد .دستکش هاي پنـج انگشتی قابـل جدا شـدن و از همان مـواد بـا کیفیت بـاال که در بدنه لبـاس 
بکار رفته است ساخته شده است  .چکمه هاي ایمنی با قابلیت باال کشیدن با دست و مطابق با استانـدارد 

S 10 DIN 4843، در ISOPES نسخه S 5d DIN 4843، اندازه چکمه 46

 زیپ از جنس فوالد ضد زنگ بوده و در مقابل گاز نفوذ ناپذیر می باشد و گیره باز و بسته کردن آن در 
.V / MAC / 4001 سفارش شماره ISOTEMP   4001  سمت داخل لباس است

Closed system, breathing apparatus and 
mask are concealed under the suit, 
detachable buckled DIN safety boots size 46
buckled gloves,non-slip attachment for fire 
fighters helmet to DIN 14940,gas-tight 
stainless steel zipper, detachable visor of 
polycarbonate(visor is permanently unmisted)
 four relief valves.
Use:
Especially by fire departments
VFDB – 0801 – Permit No.: 635 A/95/88 
PSA – 0158/96 – CE
EN 943 1a ET
Scope of protection:
• See below
• Full-body protection, including BA
Material:
Fluortrix (Viton)
Respiratory protection:
Self-contained open-circuit compressed air 
breathing apparatus
Space required:
550 x 480 x 300 mm (in holdall)
Weight:
Approx. 9700 g + holdall 1000 g = 10700 g
Sizes:
Standard size
Description:
• The hood encloses the helmet without 
slipping
• The visor remains immovably in front of the 
eyes even when the
head moves
• Polycarbonate visor with anti-misting and 
non-scratch coating
• Buckled-on detachable five-fingered gloves
same quality of material as suit
• Detachable buckled-on safety boots S 10 
DIN 4843,in ISOPES version S 5d DIN 4843
boot size 46
• Gas-tight stainless steel zipper, fastener on 
inside.

 Order No. 4001/V/MAC

Solvent                 1,2-dichloroethane      20 ppm       No detectable penetration

Alkali                     Ammonia                    50 ppm       No detectable penetration

Solvent                 Toluene                       200 ppm     No detectable penetration

Solvent                 Triethylamine              10 ppm       No detectable penetration

Aggressive gas    Chlorine                       1 ppm        No detectable penetration

Solvent                 Methanol                     200 ppm    No detectable penetration

Acid                      Nitric acid 65%            pH 4          Initial and final pH 6.8

Acid                      Hydrogen chloride       5 ppm       No detectable penetration

Solvent                 n-octane                      500 ppm   No detectable penetration

Acid                      Sulphuric acid 96%      pH 4         Initial and final pH 7.0

Classification           Test substance              Required      Actual result (gas penetration)
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The knurled nuts are unscrewed by hand in order to replace the visor.
The new visor is fitted with its frame. There are no problems due to leaks.

The gloves are secured with a tensioning strap instead of with a metal 
buckle.

ISOTEMP   4001 پوشش محافظ شیمیایی
EN 943 1a ET VFDB: 0801 / CE دستورالعمل

ISOTEMP   4001 پوشش محافظ شیمیایی
پوشش حفاظت شیمیایی ISOTEMP   4001 طراحی و 

.VFDB 0801 تولید شده مطابق با دستورالعمل
این مدل تمام مزایـاي مـدل 4000 را شامـل می شـود

با یک استثنا: مدل 4001 چکمه دارد
پوشش براي دستگاه تنفس ، طوالنـی و بـاریـک است . 
هر دستگاه تنفسی شناختـه شده زیـر ایـن پوشش جـا 

می گیرد.
 چهـار دریچـه تخلیـه کـه فشـار را کـاهـش می دهـد 

 VFDB با مجوز0801
موارد ذیل ثبت اختراع شده اند:

هود پوششی ، محافظ تلقی چشمها  

The foam padding is secured in the hood by means of press-studs.

ضربه گیرهاي فومی که با استفاده از دکمه هاي فشاري درداخل  کاله ثابت  می شوند.

گیره هاي نوك تیز به وسیله دست به صورت چرخشی باز و بسته می شود تا محافظ به راحتی 
تعویض و جایگزین شود.

محافظ طلقی جدید چشمها ، با قاب آن نصب شده است و مشکالت ناشی از نشتی وجود ندارد.

دستکش ها به جاي  دستبند داراي قالب فلزي با یـک بنـد تسمه چسبـی محـافظت و بستـه 
می شوند.

®

®

®

® ®

®
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Composite : 
Aluminized glass composite fibre with multi-layer insulation and thermal inner lining

Certified : 
DIN EN 1486:2007 - MED-Zulassung 209.011/0736

Description : 
2 Piece suit to protect against heat radiation and proximity with flames for a short time .

Consisting of : 
- Heat protection jacket with hood and gold-vaporized window
- Back Pack- like compartment for breathing apparatus.
- integrated detachable button-in helmet
- Heat protection pants,
- Heat protection five-finger gloves,
- Heat protection boots (Size 46) EN 15090 Typ3 Hi3
- Carrying bag

Weight: 10,00 kg + bag 1.00kg = 11,00kg

Sizes : Standard: L < 200 cm, also available: M < 180 cm, S < 170 cm

Item-No.: 2000
without integrated helmet - to fit with all usable types of helmets:
Item-No.: 2000/F1

 HEAT PROTECTION SUIT 2000

ساخته شده از : 
فیبرکامپوزیت شیشه اي آلومینیوم با عایق چند الیه و دوخت مخفی حرارتی از داخل 

داراي گواهی :
DIN EN 1486:2007 - MED-Zulassung 209.011/0736

لباس 2 تکه حفاظت در برابـر تـابش حـرارت و شعلـه هـاي آتـش در کوتـاه مـدت.  
شامل :

- اورکت حفاظت در برابر حرارت با هود و پنجره ، (روکش طال و ضد بخار و ضد خش) 
- محفظه کولـه پشتی بـراي دستـگاه تنـفسی 
- کاله ایمنی با دکمه جدا شدن در داخل کاله

- شلوار محافظت از گرما 
- دستکش پنج انگشت محافظت از حـرارت

EN 15090 Typ3 Hi3- چکمه هاي محافظت از گرما در اندازه 46 با استاندارد : 

- کیف حمل
وزن: 10 کیـلوگـرم + 1 کیـلوگرم کیـف = 11 کیـلوگرم

L < 200اندازه ها : استانـدارد :  سانتی متـر ، همچنـیـن 

S < 170  در اندازه هاي :  سانتی متر  سانتی متر نیز موجـود است M < 180 cm

شماره فنی کاال : 2000
بدون کاله ایمنی - قابل استفاده با انواع کاله هاي ایمنی 

F1/2001شماره فنی کاال: 

Die Feuewehr schützt ... 

schützt die Feuewehr 

نمونه هاي تقلبی لباس ایزو تمپ که در 
ایران تولید می شود کامال با مدل 2000

مغایر می باشد .

MADE
IN
GERMANY

Deutschland Qualität

MADE
IN
GERMANY

Deutschland Qualität



Patrol

 650g/m²ترکیبات : پوشش پلی آمید نارنجی در هر دو کناره همراه االستومر
کاربردها :

شیمیایی ، دارویی ، صنایع پتروشیمی ، سرویس هاي اورژانسی و...
- چسبندگی باال جهت جلو گیري از نفوذ مایعات همراه با لبه اضافه

- مقاومت باال در برابر فعل و انفعاالت مکانیکی
S C B A-  داخلی و بیـرونی قسمت تجهیـزات

- متناسب شده توسط گیره و قالب براي کاهش فشار زیاد داخلی
- چکمه و دستکش هـاي جـوشکاري بـا قابلیـت تعویـض آسـان

- قابل استفاده مجدد
- بستـه بنـدي

دستگاه تنفسی  S C B A  - داخل روکش  

دستگاه تنفسی  S C B A   - خارج روکش  

S, M, L, XLموجود در اندازه هاي  
O-ringsهر کیسه  محتوي (کت و شلوار ، دستکش  رول  Honeywell  

چسبنده و دفترچه راهنماي کاربر) است.
راهنمـاي نگهـداري : در صورت نگهـداري در جـاي خشک و خنـک و 
بدون گرد و غبار دور از نور و گرماي مستقیم تا سه سال قابل نگهداري 

(C / +35°C°5+)می باشد، دماي مناسب   .

COMPOSITION:  Neoprene (Nylon double-
 
Yellow (grey inside). Weight: 5,7kg

Applications:
Chemical/Petrochemical industries, utilities, 
urgency services.

Enhanced protection:
Hooded model with a gas-proof elastic foam 
rubber
Included nitrile gloves with o-ring system
Sealed nitrile rubber safety boots 
Gas tight zipper
Must be worn with a full face mask + Self 
Contained Breathable
Apparatus (SCBA) - not supplied
SCBA worn outside the suit 

Advantages:
High chemical & mechanical resistance
Optimal protection
Gastight
Ergonomics
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Sizes M to XXL

Ref.

A140340

EN 943-1
∗

Type 5
∗

Type 6
∗∗∗

EN 1073-2

650g/m² ترکیبات : نئوپرین((نایلون دوبل با روکش کلورپرین))  

 kg 5/7زرد (( رنگ داخل خاکستري )) وزن

مشخصات و مزایا
کاربردها :

شیمیایی ، صنایع پتروشیمی ، صنایع برق وتلفن ، سرویسهاي اورژانسی و...
حفاظت باال:

- مدل سرپوش دار همراه با فوم الستیکی
- شامل دستکش هاي نیتریل با سیستم اورینگ

- چکمه هاي الستیکی نیتریلی ایمن
- زیپرهاي فیت گازي

- استفاده فقط با ماسک تمام صورت به اضافه لوازم قابل تنفس مخصوص
پوشیده شده خارج از لباس  - S C B A

مزایا:
- مقاومت باال در برابر فعل و انفعاالت شیمیایی ومکانیکی

- حفاظت عالی
- غیر قابل نفوذ در برابر گازها

- ارگونومیک

Orange polyamide fabric coated on both 
sides with a 650g/m² elastomer

FEATURES & BENEFITS

Applications:
Chemical, pharmaceutical and petrochemical 
industries, emergency services, etc.
Added safety:
- Liquid tight seal with flap.
- Excellent mechanical resistance
- SCBA inside or outside the outfit.
Ergonomics:
- Fitted with a valve to prevent internal over 
pressure peaks.
- Welded boots and gloves that can be easily 
changed.
Use:
- Reusable.
Packaging:
- 1 outfit / box.
Option:
- (SCBA inside the coverall).
- (SCBA outside the coverall).

 Esay Chem

Ref.

CC8Y0X07T

EN 943-1
∗

Type 5
∗

Type 6
∗∗∗

EN 1073-2

sided coated Chloroprene) 360g/m².

Size 
A (cm) 
Height 

B (cm) 
Chest 

C (cm) 
Waist 

Boots 
size 

M 172-180 90-96 84-88 43 
L 180-188 96-102 88-92 43 

XL 188-196 102-108 92-96 46 
XXL 196-204 108-114 96-100 46 

 

Available size: S, M L, XL.    
- Each suit in a single Honeywell bag (including gloves, O-rings, adhesive 
roll and user instructions).
- Storage information: 3 years shelf life when in the original packaging in a 
cool and dry place, not dusty, far from heat sources and far from direct light 
 (+5°C / +35°C).
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Productos Mesa has two production centres with five rubber extrusion lines, a polyurethane line and a rubber lining 
manufacturing line, TPU and PVC. A preparation warehouse where all hoses are manipulated and prepared with laser 
marking or ink, fixed with all types of couplings, folded, packed, etc. A logistics centre where shipments are prepared 
daily for the international market. 
Two of our own laboratories for the quality assurance of hoses and raw materials. Tests are performed in the following 
areas: adhesion, breaking strength, abrasion resistance, ageing using a UV chamber and a rupture pressure test in 
the hydrostatic chamber. An industrial laundry for the maintenance service of fire-fighter suits as part of our second 
activity, manufacturing PPEs. With a constructed area of 30,000 m2 and 50,000 m2 of land in Santo Domingo de la 
Calzada - LA RIOJA- Spain.

داراي دو مرکز تولید با پنج خط اکستروژن الستیکی، خط پلی اورتان و یک خط تولید انبساط الستیکی،  TPUو  PVC است. انبار آماده سازي که در آن تمام شیلنگ ها آماده 

شده با مارك لیزر یا جوهر است، با انواع مختلف کوپلینگ، بسته بندي شده، بسته بندي شده و غیره نصب می شود. مرکز لجستیکی که در آن روزانه حمل و نقل بـراي بـازار 

بین المللی تهیه می شود.

دو آزمایشگاه خصوصی براي تضمین کیفیت شیلنگ و مواد خام. تست ها در زمینه هاي زیر انجام می شود: چسبندگی، مقاومت شکستگی، مقاومت سایشی، پیري با استفاده 

از یک محفظه  UV و آزمون فشار شکستگی در اتاق هیدرواستاتیک. لباس هاي صنعتی براي تعمیر و نگهداري لباس هاي ضد آتش به عنوان بخشی از فعالیت دوم مـا، ساخت

  .PPE با مساحت 30،000 متر مربع و 50،000 متر مربع زمین در سانتو دومینگو د ال کالزادا -  -LA RIOJA اسپانیا.
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FIRE FIGHTING HOSE
w w w. p r o d u c t o s m e s a . c o m

ATLAS
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مشخصات
- به طور کامل سینتتیک می باشد و نیازي به خشک شدن و شرایط نگهداري خاصی ندارد

- به طور ایده آل مناسب آب شور ، آب پسماند و . . . می باشد
- هم در حالت خشک و هم در حالت تر می تواند به طور کامل جمع شود

- فوق العاده سبک جهت کارایی باال
- کامال اقتصادي و مقرون به صرفه

UV- الیه بیرونی با تابش اشعه      و یا تحت گاز ازن  فاسد نمی شود

ترکیبات
لایه پارچه اي : پلی استر فوق العاده سر سخت که تحت هیچ شرایـطی فـاسد نمی شود و می توانـد بـدون از دست دادن

خصوصیات فنی در فضاي باز بماند
لایه داخلی : به طور کامل سینتتیک و مشکی رنگ است و فرمولی دارد تا سخت ترین شرایط آب و هوایـی و مخرب ترین 

مایعات را تحمل کند

دامنه کاربرد
براي کاربرد هاي آتش نشانی و خدمات صنعتی ، ایده آل است

یک شلنگ چند منظوره که براي عملیات نجات ، انتقال آب با فشار بالا ، کاربردهاي کشاورزي جنگل بانی ، پتروشیمی ها
نیروهاي نظامی ، فرودگاه ها ، کشتی ها ، اسکله هاي نفتی ، صنایع سنگین و . . . ایده آل است

کنترل کیفیت 
تمام شلنگ هاي ما یک به یک در فشار کارکردشان تست شده اند تا مطمئن شویم که آنـها در شرایـط ایـده آل هستـند
شلنگ          سالها تجربه در تولید شلنگ را به عنوان پشتوانـه همراه دارنـد . شلنگ هـاي ما پـس از گذرانـدن تمـامی

تست ها ، فقط در برابر تمام عیوب ماده تحت شرایط نرمال ، تضمین می شوند
ATLAS

آپشن ها و موارد اختیاري
- شلنگ با دو لایه پوشش

- لایه داخلی مخصوص ، بدون مواد مضر جهت صنایع غذایی 
- شلنگ کامل همراه با هر نوع  سر پیچ کوپلینگ
- علامت هاي مخصوص ثبت شده توسط کامپیوتر

طول هاي قابل ارائه
15 M - 20 M - 25 M - 30 M - 35 M

40 M - 50 M - 60 M - 70 M 

قطر هاي دیگر
80 mm , 90 mm , 5” , 6” ,8” , 10” 

و غیره

قطر داخلیوزنفشار کاريفشار تستفشار ترکیدگی

مشخصات
- به طور کامل سینتتیک می باشد و نیازي به خشک شدن و شرایط نگهداري خاصی ندارد

- به طور ایده آل مناسب آب شور ، آب پسماند و . . . می باشد
- هم در حالت خشک و هم در حالت تر می تواند به طور کامل جمع شود

- فوق العاده سبک جهت کارایی باال
 - کامال اقتصادي و مقرون به صرفه 

UV- الیه بیرونی با تابش اشعه      و یا تحت گاز ازن  فاسد نمی شود

ترکیبات
لایه پارچه اي : پلی استر فوق العاده سر سخت که تحت هیچ شرایـطی فـاسد نمی شود و می توانـد بـدون از دست دادن

خصوصیات فنی در فضاي باز بماند
لایه داخلی : به طور کامل سینتتیک و مشکی رنگ است و فرمولی دارد تا سخت ترین شرایط آب و هوایـی و مخرب ترین 

مایعات را تحمل کند
روکش خارجی : روکش قرمز رنگ با پایه      آغشته شده است

دامنه کاربرد
براي کاربرد هاي آتش نشانی و خدمات صنعتی ، ایده آل است

یک شلنگ چند منظوره که براي عملیات نجات ، انتقال آب با فشار بالا ، کاربردهاي کشاورزي جنگل بانی ، پتروشیمی ها
نیروهاي نظامی ، فرودگاه ها ، کشتی ها ، اسکله هاي نفتی ، صنایع سنگین و . . . ایده آل است

کنترل کیفیت 
تمام شلنگ هاي ما یک به یک در فشار کارکردشان تست شده اند تا مطمئن شویم که آنـها در شرایـط ایـده آل هستـند
شلنگ             سالها تجربه در تولید شلنگ را به عنوان پشتوانـه همراه دارنـد . شلنگ هـاي ما پـس از گذراندن تمامی

تست ها ، فقط در برابر تمام عیوب ماده تحت شرایط نرمال ، تضمین می شوند
ATLAS-C

آپشن ها و موارد اختیاري
- شلنگ با دو لایه پوشش

- لایه داخلی مخصوص ، بدون مواد مضر جهت صنایع غذایی
- رنگهاي دیگر قابل ارائه می باشند : آبی ، سبز ، زرد ، نارنجی

رنگهاي روشن یکنواخت و . . .
- شلنگ کامل همراه با هر نوع کوپلینگ

- علامت هاي مخصوص ثبت شده توسط کامپیوتر

طول هاي قابل ارائه
15 M - 20 M - 25 M - 30 M - 35 M

40 M - 50 M - 60 M - 70 M 

قطر هاي دیگر

PU

و غیره ”10 , ”8, ”6 , ”5

قطر داخلیوزنفشار کاريفشار تستفشار ترکیدگی

produtosmesa

ATLAS-C

produtosmesa
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GOMDUR 4-K

ضخامت قطر داخلیوزنفشار کاري فشار
ترکیدگی

ساختار
           پاسخی به یک چالش بلند مدت بـود : یک شلنگ که قـادر است بـا حفظ انعطاف پـذیـري و االستیسیته
سخت ترین شرایط کاري را تحمل نماید (بدون پیچ خوردگی در فشار پایین) در راستاي سیاست کیفی بلند مدت
و به لطف استفاده از الستیک هاي ترکیبی اکسترود شده با کیفیـت بـاال و پارچـه هایی با بـافت بی نقص ، شلنگ

گومتکس تولید شده است. ترکیب الستیک روزنه هاي الیاف پارچـه اي استـفاده شده را از هـر دو طرف بـه کامـل 
می پوشاند و یک الیه  فشرده واحد را تشکیل می دهد .

Gomtex

ترکیبات
لایه اول: لایه داخلی از جنس لاستیک نیتریلی کاملا صاف که به طور کامل در برابر مایعات مهاجم مقاوم می باشد

لایه دوم: لایه داخلی با سختی بالا از جنس پلی استر / پلی آمید بـا یک ساختـاري که انـعطاف پذیـري و مقاومت 
فوق العاده اي را به ارمغان می آورد

لایه سوم: لایه لاستیکی بیرونی ، به منظور پشتیبانی از الیـاف پـارچه اي پلی استـر / پـلی آمیـد و همین طور بـه
منظور تضمین چسبندگی لایه هاي لاستیکی (داخلی و بیرونی) می باشد. این شلنگ به منظور کارایـی آسـانتـر و 

بهبود مقاومت به سایش به صورت آجدار ساخته شده است   
دامنه کاربرد

براي کاربرد هاي آتش نشانی و خدمات صنعتی ، ایده آل است
یک شلنگ چند منظوره که بـراي عملیات نجات ، انتقال آب بـا فشار بـالا ، کاربـردهـاي کشاورزي جنـگل بـانـی ، 
پتروشیمی ها ، نیروهاي نظامی ، فرودگاه ها ، کشتی ها ، اسکله هـاي نفتی ، صنایـع سنگیـن و . . . ایـده آل است

کنترل کیفیت 
تـمام شلنـگ هـاي ما یـک به یک در فشار کارکردشان 
تست شده انـد تـا مطمئـن شویـم کـه آنـها در شرایـط 
ایـده آل هستـند . شلنگ             سالهـا تـجـربـه در 

تولید شلنگ را به عنوان پشتوانـه همراه دارنـد .
 شلنگ هـاي مـا پـس از گـذرانـدن تـمامی تـست هـا 
فقط در برابر تمام عیـوب مـاده تـحت شـرایـط نـرمـال

تضمین می شوند

Gomtex

مشخصات
شلنگ آتش نشانی گومتکس در برابـر عوامـل متـعددي
مقاوم است مانند: سایش ، اسید ، موادشیمیایی ، دمـاي
بـالا ، پـارگی ، پوستـه شدن ، حـرارت ، پیـچ خوردگی

روغن ها، ازن، شرایط آب و هوایی مختلف و . . . 
رنگ استاندارد:قرمز دیگر رنگها (آبی ، سبز نظامی ، زرد

خاکستري، نارنجی و . . .) در صورتی که مقدار سفـارش 
بالا برود امکان پذیر خواهد بود 

در طول هاي مختلف قابل ارائه می باشد ، دماي کارکرد
30 - درجه سانتیگراد تا 50+ درجه سانتیگراد (حتی

تحت شرایط سخت و خاص)
شرایط نگهداري خاصی ندارد، بعد از استفاده نیاز به

خشک کردن ندارد.
قابلیت جمع شدن و رول شدن در حالت خشک و تر
تعمیرات: از طریق روش هاي استاندارد معمول قابل

تعمیر می باشد 
داراي استاندارد هاي مختلف بین المللی می باشد 

توزیع در نقاط مختلف دنیا: جهت اطلاعات بیشتر از 
نماینده ما در کشور خود ، سوال فرمایید 

قطر داخلی وزن ضخامت فشار 
فشار کاريترکیدگی فشار تست

دامنه کاربرد
براي کاربرد هاي آتش نشانی و خدمات صنعتی ، ایده آل است

یک شلنگ چند منظوره که براي عملیات نجات ، انتقال آب با فشار بالا ، کاربردهاي کشاورزي جنگل بانی ، پتروشیمی ها
نیروهاي نظامی ، فرودگاه ها ، کشتی ها ، اسکله هاي نفتی ، صنایع سنگین و . . . ایده آل است

کنترل کیفیت 
تمام شلنگ هاي ما یک به یک در فشار کارکردشان تست شده اند تا مطمئن شویم که آنها در شرایـط ایـده آل هستنـد .

شلنگ                  سالها تجربه درتولید شلنگ را به عنوان پشتوانه همراه دارند .
شلنگ هاي ما پس از گذرانـدن تـمامی تست ها فقط در برابر تمـام عیوب ماـده تحت شرایـط نرمـال تضمین می شونـد

مشخصات
شلنگ                  در برابر سایش ، روغن ها ، اسید ها ، مـواد شیمیایی ، پـارگی ، حـرارت ، تـغییرات آب وهوایـی ،

پوسته شدن ، پیچ خوردگی ،گاز ازن ، نفت و . . . مقاوم است 
در طول هاي مختلف قابل ارائه می باشد ، دماي کارکرد30 - درجه سانتیگراد تا 50+ درجه سانتیگراد 

شرایط نگهداري خاصی ندارد، بعد از استفاده نیاز به خشک کردن ندارد.
قابلیت جمع شدن و رول شدن در حالت خشک و تر

تعمیرات: از طریق روش هاي استاندارد معمول قابل تعمیر می باشد 
داراي استاندارد هاي مختلف بین المللی می باشد 

توصیف شلنگ                 :شلنگ 4 لایه تقویـت شده بـا کِـولار ، تولیـد شده بـا روش اکستـروژن دوبـل
(رنگ لایه بیرونی زرد درخشان)

Gomdur-4K®

Gomdur-4K

Gomdur-4KTwin-Line

ترکیبات
لایه اول: لایه داخلی از جنس لاستیک نیتریلی کاملا صاف که بـه طور کامـل در بـرابـر مایعـات مهاجـم مقـاوم می باشد

لایه دوم: لایه داخلی با سختی بالا از جنس پلـی استـر / پلـی آمیـد بـا یـک ساختـاري کـه انـعطاف پذیـري و مقاومـت 
فوق العاده اي را به ارمغان می آورد

لایه سوم: لایه داخلی از جنس لاستیک نیتریلی که به عنوان سطح پشتوانـه لایـه خارجـی از الیـاف محـافظت می نماید
لایه چهارم: لایه خارجی هیپالون / کولار (لاستیک کامپوزیتی)که شلنک را به طور یکنواخت با یک لایه پنجم غیـر قابـل 

مشاهده در برابر هرگونه تهاجم حفظ می نماید . ما از یک روشی استفاده میکنیم که توسط پروداکتومسا در سراسـر دنیـا
به ثبت رسیده است.

کِولار چیست؟
این محصول تولید شرکت           آمریکایی می باشد، یک نوع الیاف فوق سبک  پارا-آرامیدي که قدرت و سختی بالایـی
دارد، جاذب انرژي است و در برابر برش، سایش، و حرارت مقـاوم است و در صورت کاربـرد در محصولـی عمـر آن را بـالا
می برد. در یک مقایسه وزنی، کِولار 5 برابر از فولاد قوي تر و مقاومت آن در برابر برش 5 برابر بیشتـر از چـرم می بـاشد.

Dupont

productosmesa productosmesa
FIRE FIGHTING HOSE
w w w. p r o d u c t o s m e s a . c o m



Electrical hazards can cause burns, shocks and electrocution (death).

Assume that all overhead wires are energized at lethal voltages. Never assume that a wire is safe to touch even if it is 
down or appears to be insulated.
Never touch a fallen overhead power line. Call the electric utility company to report fallen electrical lines.

خطرات برق می تواند باعث سوختگی، شوك و آسیب هاي جدي برق (مرگ) شود.

فرض کنید که تمام سیم هایی که سرشان لخت است  در ولتاژ کشنده انرژي می گیرند. هرگز فکر نکنید که سیم حتی اگر به نظر می رسد عایق است، می توان آن را لمس کرد.

سیم سر لخت را هرگز لمس نکنید ، با شرکت برق تماس بگیرید تا نشط خطوط برق را گزارش دهید.
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ARC Flash kit
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51509

21406

مشخصات
- پوشش برق

- شلوار دوبنده
- سرپوش حرفه اي کار

- کاله سخت و مقاوم
- عینکهاي ایمن

- کیف
- تائیدیه قابل دسترس براي

ASTM F2178- استاندارد                  تشخیص

ARC

SK

 8-100 cal/cm²

 محتویات : دستکش ، ژاکت و شلوار ، کاله 
عینک ، سرپوش

مشخصات
- %100 ضد آب ، 2گیره ، ساخته شده از الستیک با کیفیت مرغوب و ضد ازون

- نوار آستر دوزي شده براي پوشیدن و در آوردن راحت
- %100 آزمایش شده با

- ساختار بسیار مقاوم غیر قابل لغزش در قسمت کف پا
ASTM F2178- استاندارد                  تشخیص

20 KV

مشخصات
%100 ضد آب ، 2گیره ، ساخته شده از الستیک با کیفیت مرغوب و ضد ازون

نوار آستر دوزي شده براي پوشیدن و در آوردن راحت
روکش کفش تمام عبوري و باز شدن همراه با اتصاالت فنر متالیک

گیره
ASTM F2178استاندارد                  تشخیص

by Honeywell
SALISBURY

by Honeywell
SALISBURY

51509

Features
100% waterproof, 2 Buckles, made from 
premium grade ozone
resistant rubber. 
Fabric lining for easy donning and doffing
100% tested to 20KV
The sole has a durable construction with 
non-skid bar tread out-sole
Standard: ASTM F2178 specification
21406

Features 
100% waterproof made from ozone-
resistant rubber.
Fabric lining allows for easy removal. 
Out-sole has nonskid bar treads.
Overshoe boots are full cut and have an 
attached nonmetallic buckle. 
Standard: ASTM F2178 specification

21406

51509

 ARC flash coat
Bib Overalls
Pro Hood
Hard Hat
Safety Glasses
SK Bag
Solutions available for 8-100 cal/cm2
Standard: ASTM F2178 specification
Contain: Glove, jacket & Trousers
Helmet, Glass, Hood

Dielectric Footwear

ARC Flash Face Shield

Features 
 10 cal cm2 ATPV rating when used with the included chin cup
8 cal cm2 without the chin cup
7.5 inch x 20 inch viewing area
Extra light tint
0.06 thick
Absorbs 99.9% of harmful UV radiation
Resistant to fogging
AS1000 Series
Standard: ASTM F2178 specification

مشخصات
                          مقاومت در برابر             

داراي محدوده دید 7/5 اینچ در 20 اینچ
رنگ روشن فوق العاده

 ضخامت 0/06
جذب کننده 99/9% اشعه رادیویی مضر
مقاومت در برابر آلودگی و مه گرفتگی

سري هاي
ASTM F2178استاندارد                  تشخیص

AS 1000

UV

Features 
Has an ATPV rating of 10 cal cm2
Lens provides a 7.5 inch x 20inch viewing once with an extra light
With cotton canvas storage bag
AS1000 HAT
Standard: ASTM F2178 specification

ARC Flash Head &  Face Shield

مشخصات
داراي محدوده دید 7/5 اینچ در 20 اینچ به همراه شفافیت فوق العاده

کیف مخزن ساخته شده از پارچه نخی
کاله

ASTM F2178استاندارد                  تشخیص

AS 1000

10 cal cm2ARC FLASH 8و بدون محافظ چانه cal cm2
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CSA Omega

 CSA Z195-09/ ASTM F2413-11

 CSA Class #1

 CSA Omega 

 ASTM F1117-03

AS/NZS 2210.3:2009

E / HRO

EN ISO 20345:2011

SB / E / HRO / SRA

مشخصات
- مخصوص کاربران نیازمند به محافظت الکتریکی در محیط هاي کاري همراه با قطر ولتاژ باال

- فلزپنجه پا                                          کالس 1
-                 - مقاوم در برابر شوك الکتریکی تا

- چکمه ها بصورت جداگانه تا         شرایط مرطوب و یا         شرایط خشک آزمایش شده اند
- چکمه هاي عایق ضد برق حاوي 200 ژول روکش چسب اپوکسی و روکش فلزيدرقسمت پنجه

- ایمنی فوق العاده در قسمت ساق پا
- ایجاد خط مورب براي کوتاه کردن چکمه پلی استر درزي شده که بسیار راحت است

- پلی استر آستر دوزي شده که راحت است ، مقاوم و قابل شست و شو مقاوم در برابر سوخت و نفت
- الیه جوش داده شده در قسمت کف پا براي محیط هاي نا مساعد

- قسمت بیرونی ضد لغزش کف پا و مقاومت فوق العاده  در برابر سائیدگی
 مقاومت در برابر تماس با حرارت 300 درجه براي 60 ثانیه 

CSA Z195-09 / ASTM F2413-11 

18 kV

10 kV37 kV

استاندارد ھای ایمني

10 kV

37 kV

قسمت پنجه پا
                         - مقاوم در برابر شوك الکتریکی تا         

 چکمه هاي تست شده 
چکمه ها بصورت جداگانه درشرایط مرطوب         و 

یادرشرایط خشک          آزمایش شده اند

18 kV

مشخصات
- چکمه هاي عایق الکتریسیته که از کاربر در برابر خطرات حرکت ولتاژ زمانیکه زمین ولتاژ دچار

نقصان شده در حالیکه یک جریان متناوب مداخله گر ولتاژ            شبکه را تولید میکند محافظت میکند
- ساخته شده از الیه عایق ضد الکتریسیته

- تست شده در آزمایشات داخلی
-                           تست شده داخلی با            ولتاژ

-                                      نیازهاي ابتدایی
- جذب انرژي وارده به پاشنه      مقاوم در برابر تماس با حرارت

-
- کف پاي مقاوم در برابر لغزش        کف سرامیک و کف فلزي

1000 V

CLASS 0 , EN 50321 10000 V

HRO , SBEEN , EN ISO20345

(E)(HRO)

EN 13287

(SRC)

H  RVIK
SECURITE

Features 
For workers that require electric 
protection in work enviroments with high 
voltage hazards
Product de Scrption
CSA Z195-09 / ASTM F2413-11 Class 1 
Steel Toe Only
CSA Omega - Electric shock resistance 
18kV
Individually Tested boots at 10kV (wet 
condition) or 37kV (dry condition)
Dielectric boots contain 200 joule epoxy 
coated steel toe 
Extra shin protection
Cut-off line to make boot shorter
Polyester lining is comfortable, durable 
and washable
Fuel & oil resistant vulcanized rubber 
sole for inimical enviroment
Slip resistance outsole and excellent 
abrasion resistant
Resistant to hot contact 300°C for 60 
seconds

Dielectric E boot

Features 
Electrically insulated boots that protect 
workers from risks of pace voltage
when there is a line-to-ground voltage 
fault during an intervention on
alternative current 1000V nominal 
voltage power supply network
Made of dielectric rubber
Individually tested
EN 50321 class 0, Individually tested at 
10 000V
EN ISO 20345 SBE HRO SRC Basic 
requirements (SB)
Heel energy absorption (E) Contact heat 
resistance (HRO)
EN 13287
Sole slip resistance (SRC) : - Ceramic 
floor and steel floor

H  RVIK

SECURITE

9726

Dielectric E boot

Marking

ASTMD120-08

EACH GLOVES IS MARKED WITH THE 
FOLLOWING ON THE SPECIFIC
COLOUR CODED LABEL:

Name of Manufacurer/ Supplier

ANSI/ ASTM 120

Maximum Working Voltage

Batch Number marked separately 

EN 60903:2003

EACH GLOVES IS MARKED WITH

 THE FOLLOWING:

EN 60903:2003

Symbol IEC 60417-5216

Name, Trademark or Identification of the 

Manufacturer

Category if applicable

Month and year of manufacture 

CE mark if applicable

Lot Number

LINEPRO
CLASS 2 / A,C,H

SIZE 10 
11/09

LOT 0120

RISLLC / DPL
ANSI/ASTM

CLASS 2
MAX USE VOLT

D120
TYPE 1 

17000V AC10
EN 60903:2003

IEC 60903:2002

Handling you with care

EN 60903:2003
EN 60903:2003

 IEC 60417-5216

هر دستکش با کدهاي رنگهاي خاص و معین 
و برچسب کد دار نشانه گذاري شده است :

- نام تولید کننده / تهیه کننده
-

- ولتاژ حد اکثري براي کار
- سایز

- شماره دسته که بصورت جدا عالمت گذاري شده است

ANSI / ASTM 120

هر دستکش با توجه موارد زیر کد گذاري 
شده است :

- عالمت 
- نام ، عالمت تجاري یا عالمت شناسایی تولیدکننده

- طبقه بندي قابل اجرا
- سایز

- تاریخ ماه و سال تولید 
- عالمت      درصورت قابل اجرا بودن

- شماره فنی
CE

 -

ELECTRICAL PROTECTION
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MANUFACTURED 
ON A PURPOSE BUILT 
PRODUCTION LINE

COMPLIES TO 
ASTM D120-08

TESTED/CERFICATED 
AS PER EN 60903:2003
STANDARD

EACH GLOVES IS INSPECTED/TESTED
FOR ELECTRICAL INSULATION

PROOF VOLTAGE
TESTED ON PREMIUM 
GRADE TEST 
MACHINE CUSTOM
MADE IN USA

RUBBER GLOVES FOR ELECTRICAL
INSULATION

ساخته شده از ترکیبات 
بسیار مخصوص با 

کیفیت بسیار بالا از 
لاستیک طبیعی براي 
اطمینان از  ایمنی در 

برابر الکتریسیته

ساختار ممتاز و تشریحی 
که نتیجه آن خستگی 

کمتر دستان است

انعطاف پذیري بهتر براي 
راحتی بیشتر در زمان 

استفاده زیاد

در رنگهاي مختلف 
(مشکی ، قرمز، طبیعی) 

انواع گسترده سایزها که 
شامل سایز نیمه براي 
جذب فوق العاده است 

رنگ نشانه گذاريشده با 
کد            که نشان 

دهنده کار با ولتاژ ایمن 
است

بـستـه بـنـدي شـده بـا 
بسته هاي مات مقاوم در 

برابر       و باکس هاي 
مجزا براي محافظت از 

دستکش 

Beige

Includes additional 0.60mm allowed in EN 60903 for categories A and H

RANGE CLASS 00 CLASS 0 CLASS 1 CLASS 2

Marking
tag colour

Thickness mm (Max)
En60903

Thickness mm (Max)
ASTMD120

Lenght mm
EN60903

Lenght inches
ASTMD120

Size range

Cuff profile

PPE category

category

Prooftest
Voltage AC(V)

Max Working
Voltage AC(V)

Withstand test
Voltage AC(V)
En60903

Maximum
Breakdown
Voltage AC(V)
ASTMD120

1.10

0.75

280, 360
(+/-15)

11. 14
(+/-0.5)

8,81/2, 9, 91/2

10, 101/2 , 11

Straight

III

A, C

2, 500

500

5, 000

4, 000

Red

1.60

1.02

280, 360, 410
(+/-15)

11. 14, 16
(+/-0.5)

8,81/2, 9, 91/2

10, 101/2 , 11

Straight

III

A, C

5, 000

1, 000

10, 000

6, 000

White

2.10

1.52

360, 410
(+/-15)

 14, 16
(+/-0.5)

8,81/2, 9, 91/2

10, 101/2 , 11

Straight

III

A, C

10, 000

7, 500

20, 000

20, 000

Yellow

2.90

2.29

360, 410
(+/-15)

 14, 16
(+/-0.5)

8,81/2, 9, 91/2

10, 101/2 , 11

Straight

III

A, H, C

20, 000

17, 000

30, 000

30, 000

موارد مختلف کارایی

نیروي برق
کارخانجات

صنایع کاري برق،تلفن و ...
الکتریسیته

محیط هاي کاري 
تاسیسات

محیط هاي نگهداري
و تعمیرگاهها که شامل
تجهیزات همراه که با 

ولتاژ بالامیباشد

CLASS 3

Green

3.5

2.29

360, 410
(+/-15)

 14, 16
(+/-0.5)

8,81/2, 9, 91/2

10, 101/2 , 11

Straight

III

 H, C

30, 000

26, 500

40, 000

40, 000
UV

ASTM

Handling you with care Handling you with careELECTRICAL PROTECTION



Firefighting is a set of measures taken to deal with fire by shutting down, controlling or directing unwanted fire. 
Fire prevention aims to protect people's health, prevent damage to property and protect the environment.
Firefighting is a very technical skill that requires long periods of time in both public and firefighting areas and in 
specialized areas such as rescue and rescue operations. Firefighting skills are commonly known to someone 
specializing in fire fighting skills. During the Qajar period, firefighting "firefighting" and firefighters were also 
referred to as "fire extinguishers".

آت شنشانی یا اطفاء حریق مجموعه اقداماتی است که براي مقابله با آتش بوسیله خاموش کردن، کنترل یا هدایت آت شهاي ناخواسته انجام م یگیرد. اهداف آت شنشانی حفاظت از 

سالمت افراد، جلوگیري از آسیب به اموال و حفاظت از محیط زیست است.

آت شنشانی مهارتی بسیار فنی است که احتیاج به دور ههاي طوالنی چه در زمین ههاي عمومی مانند مقابله با آتش و چه در زمین ههاي تخصصی مانند عملیات امداد و نجات دارد. 

به شخصی که به صورت تخصصی به مهار تهاي اطفاء حریق آشناست آت شنشان م یگویند. در زمان قاجار به آت شنـشانی (اطفائیه) و بـه آتش نشان نیـز (اطفائیه چـی) گفته 

م یشده اس ت. 
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Self Contained Breathing Apparatus 
designed for Firefighting and Industries. 
It fulfills the requirements of
the most recent EN 137 standard, type 2 
classification

Key Features
- Non-metallic, ergonomic, flexible back 
plate
- Three carry handles and attachment 
point for lifeline
- Comfort cushions on the shoulders and 
waist belt straps made of aramid fibre
- Excellent weight distribution of the 
apparatus on the hips
- Adjustable fast-tightening shoulder 
straps buckles
- Washable harness
- Adjustable cylinder strap
- Reducer with built-in second user 
outlet, allowing an air supply to be 
added for an additional rescue hood, full 
face mask or airline connection
- Flame-retardant optional reflective 
pads accessories available on shoulders
- Optional medium pressure airline 
connection accessories available 
(wide range of connectors choice)
- Harness and straps in self extinguishing
 aramid fibre compliant with the 
requirements of the latest EN 137 Type 2
 standard
- End of operation alarm whistle 
integrated into the gauge with an 
antistatic HP/MP flexible hose
- HP/MP reducer with safety valve 

Specifications :

Weight (backplate & harness
& Zenith demand valve): 3.50 kg
High-pressure pneumatic gauge:
0-400 bar, photo-luminescent
gauge, rubber protection and
integrated alarm whistle
Alarm activation: 55 ± 5 bar
Alarm volume: > 90 dBA
Approved temperature:
-30°C/+60°C
Apparatus type-approvals:
EN 137: 2006 Type 2, SOLAS, MED,
IMO, MSC, ISO 23261-3
Full-face-mask type approval:
EN 136 Class III+

- Light weight, durable 
- Pressure demand apparatus maintain 
positive air 
- Ergonomic back plate & harness 
assembly for comfortable,
stable wear
- Detachable component for easy 
maintenance
- Easy release friction buckles

Oil & Gas Chemical NuclearFire

دستگاه                                یک دستگاه تنفسی مدار بازاست که 
توسط                 پیشرفتـه شده است که تـوسط

استاندارد گرفته است .
دستگاهی راحت با کارایی باال و عمري طوالنی که در شرایط مختلف

و نیاز هاي متفاوت استفاده می شود.
این دستگاه ترکیبی از فشار باال/متوسط             بـا کاهنـده مخصوص
کمر بندي راحت با الیـاف آرامیـدي ماسک تمـام صورت و شیر تقاضاي
              فشار مثبت با یک سییستم براي اطالع رسانی از کاهش فشار 

فواید اساسی : 
- ورق انعطاف پذیر ، غیر فلزي ، ارگونومیک 

- سه دستگیره حمل براي جابه جایی راحتتر
- پد هاي راحت بر روي شانه ها وکمربند ساخته شده از الیاف آرامید

- توزیع وزن عالی دستگاه بر روي شانه ها
- قالب کمربند تسمه قابل تنظیـم سریـع

- مهار قابل شستشو
- بند سیلندر قابل تنظیم

- سري با ورودي دوم به کاربر اجازه می دهد که یـک منبـع هـواي 
اضافی براي یک ماسک دیگر در اختیار داشته باشد

- نوار شبرنگ روي شانه ها بصورت انتخابی
- طیف گسترده اي از اتصاالت در دستـرس

EN 137  مهار و تسمه آرامید نسوز سازگار با آخریـن استانـدارد -  
 - فشار سنج مخزن اکسیژن با یک شلنگ انعطاف پذیر ضد انسداد 

طراحی منحصر بفرد:
ماسک تمام صورت راحت که براي کلیه مدل هاي صورت مناسب می باشد ، با لنزي گسترده و ضد خش و بدون
شکست نور، نیمه داخل ماسک از جنس            کـه بـراي محیـط هـاي شیمیـایی و حرارت مناسب می باشد.
قابل سازگاري با هر دو مدل        ، فشار مثبت و                        که شیر آن به صورت اتوماتیک کار می کند

که با هر حجم هوا و نوع تنفس سازگاري دارد و کاستی ها را جبران می کند.

- سبک ، پایدار
- داراي اسباب جذب فشار و نگه داشتن هواي قابل تنفس

- صفحه فلزي ارگونومیک مشکی ، تسمه هاي نصب شده براي راحتی و 
پایداري در هنگام پوشیدن

- اجزاي جدا شدنی براي نگهداري و تعمیر راحت
- باز کردن آسان قلابهاي حساس 

- ماسک تمام صورت به همراه دیافراگم
- داراي سیلندر6/8 لیتري کامپوزیت سبک

- کوله پشتی مناسب براي آتش نشانی به همراه گیج فشار

BD mini

- کوچک و سبک 
- داراي سیلندر کامپوزیتـی استوانـه اي                   ، با وزن کمتـر از 5  

- داراي شکلهاي مختلف حمل 
-  اجزاء همراه مخصوص براي استفاده در فضاي هاي خاص و محرمانه

- کاهنده فشار با یک طراحی مدرن ، جدید و ابداعی در یک کیفیت فوق العاده هنري 
براي استفاده با فشار معمول

2 L /300 Bar  kg 

Small and lightweight - 
- With 2 I/300 bar composite cylinder, weight less than 5 kg 
- Various carrying modes 
- Especially suited for use in cinfinde spaces 
- Innovative state-of-the-art 1 st stage pressure reducer with new,
modern design 
- For use with normal or positive pressure 
- 10031385 Ultra Elite PS-MaXX masker 

FENZY
R

- لوازم خالصه شده تنفسی در شرایط اضطراري 
- داراي بالشتک قابل باد شدن توسط هوا 

- همراه با دستگاه هشدار صوتی که در هیچ شرایطی از کار نمی افتد .

Bio-s-capeماسک فرار

Compressed emergency escape breathing apparatus - 
- Inflatable air cushion for an automatic installation 
- Acoustic alarm that does not consume any air 
- Optional belt for a better hold 

FENZY
R

FENZY
R

FENZY
R

Aeris Comfort  II

Air Hawk II

HP/MP

Aeris Comfort Type 2

HoneywellEN 137 Type 2

( LDV )

 LDV Zenith Demand

EPDM
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Altair 2X

Altair 4X

Altair 5X

مشخصات
- پوشش الستیکی بدون قاب سخت

- گواهی نمایندگی ضدآب وذرات ریز
- طراحی صنعتی و ایمن

- ضبط کردن 75 هشدار آخر
- مناسب براي فضاهاي محدود ردیابی گازهاي سمی

EN 60079-0:2012 , EN  60079-11:2012- استاندارد :

مشخصات
- تست مطمئن گازها براي        ، اکسیژن ، کربن

- سولفید هیدروژن و مونواکسید
- ساختارآن به گونه اي طراحی شده است که مدت زمان اکسیداسیون آن 50% افزایش می دهد ،داراي سنسورهاي

قابل تعمیر و قابل جابه جایی
- سنسور با طول عمر 4 ساله بدین معنی که ردیاب ها 60 % نوع صنعتی دوام دارند

- میزان استفاده گازهاي درجه بندي در یک دستگاه بیش از50% از مدل هاي ردیاب صنعتی در هر 
دقیقه کمتر است

- سنسورهاي            که عمال تمامی پارازیتهاي کانالهاي میدانی را رفع میکند
- دکمه هاي بزرگ به همراه صفحه نمایش با کنتراست باالکه انجام عملیات در شرایط با نور کم را فراهم میسازد

- ساختمان الستیکی دندانه دارکه چسبندگی و پایداري باال را فراهم می کند
- آالرم با شاخص واحد          و      هاي فوق العاده درخشان

- حالت هشدارحرکتی که به افراد دیگر اطالع میدهد کاربر بی حرکت است
- هشدار در لحظه که آالرم دستی را براي هشدار به دیگران در شرایط خطرناك فراهم میکند

 

LEL

CO/H2S

LED 95+db

مشخصات
- ردیاب هاي پایدار که میزان گازهاي تحریک پذیر را در       یا برحسب درصد اکسیژن ، مونوکسید کربن

دياکسید کربن ، هیدروژن سولفید ، سولفور دياکسید ، آمونیاك ، کلروین ، وگازهاي زیاد دیگر
وابسته به شکل سنسور

- ساختار و قالب پلی کربنات سخت که ارائه دهنده پایداري فوق العاده است شامل توانایی حفظ
ذرات تا 3 متر و تضمین شده         اندازه میگیرد

- تلمبه با کارایی کامل و ثابت شده که جریان گازهاي پایدار را بدون مشکل برخورد ترکیبات خارجی
را ارائه میدهد
- استاندارد : 

LEL

IP 65

IEC 61672 : 2003

Quattro

Altair

Certif cations and        
approvals

: Class I, Div. 1, Gr.  A, B, C, D
 X g II 1 G Ga Ex ia IIC T4

Br Ex ia IIC T4
IECEx: Ga Ex ia IIC T4

inmetro
N

N

Certif cations and        
approvals

: Class I, Div. 1, Gr.  A, B, C, D
 
      II 1G

Ga EX ia IIC T4

  
IECEx: Ga Ex ia IIC T4*

      II 1G - IR model only
Ex d ia IIC T4*

Ex d ia IIC T4* - IR model only

HS, CO, O 
2 2

مشخصات
- ردیاب گازهاي سنگین 

- ردیاب گازهاي :              گازهاي تحریک پذیر ( احتراق پذیر ) 
یک دکمه قابل استفاده و ساده 

- تشخیص آسان شمایل براي رسیدگی به جا و راحت که ارائه دهنده یک کارایی بی سابقه
- سنسور حتی در سختترین شرایط است

- آسان براي خواندن      که تمام 4 حالت متمرکز گاز هارا نشان میدهد
               وگازهاي احتراق پذیر همزمان

- آالرم قابل دید ، شنود ولرزشی
- قابل انعطاف  با قابلیت تعویض باطري همراه با طول دوام بیشتر

- کارایی کامل و تست داخلی که به تازگی وارد شده و به محض فعالیت بادوام متداوم در 
هنگام عملیات شروع به کار میکند

HS, CO, O 
2 2

LCD

  EMC 89/336/EEC EN 61000-6-2 and EN 61000-6-4

مشخصات
- حالت سنسور براي

- سنسورهاي الکترونیکی انحصاري دکمه سنسور ساخت        فلز ضد زنگ و ساختار سخت
الکترونیکی که تقریبا تمام کاستی هاي سنسور در آن حذف شده ضبط اتومات 25 هشدار آخر
و اتفاقات تست شده که قادر به ارتباط با اطالعات به لینک       ساخته شده از پورت اتصاالت

می باشد
- سیستم هشدار 3 حالته بدون خطا که شامل      هاي چشمک زن شفاف ، هشدار شنوایی با قدرت

صوت بسیار باال و يك حالت لرزشي هشدار مط شود
- پوشش تمام الستیکی و یک دکمه کاربردي براي پایداري و راحتی و سادگی حداکثري

- استاندارد        توافق                 همراه با استاندارد

CO, H2S, and O2

MSA

MSA

LED

Micro 5

Quattro

مشخصات
- ردیاب 5 گاز

 - ردیاب گازهاي :                                                         گازهاي تحریک پذیر ( احتراق پذیر ) 
- محفظه اي که دستگاه را جدا و آن حفاظت می کند

- تلمبه موتوري کامل براي اندازه گیري از راه دور
- تغذیه شده بوسیله سه باطري     قلیایی یا پک باطري قابل شارژ مجدد و جانشینی

- آالرم 3 حالته (شنوایی ، بینایی  و لرزشی)
- چند زبانه داراي زبانهاي انگلیسی ، فرانسوي ، آلمانی ، اسپانیایی و پرتغالی

-       بزرگ و
- چهار حالت هشدار : کم ، زیاد ،        و

- سازگار با میکرو داك 2 تست اتومات و جایگاه درجه بندي
- مدل هاي دیتالوگ اطالعات وقایع را ضبط و گزارش میدهد

HS, CO, O, SO, PH, NH, NO, HCN, Cl, ClO, O 
2 2 2 32 3 2 2 3

LCDBACK LIT

STEL    TWA

AA

Micro 5

Micro clip

Certif cations and        
approvals

: Class I, Div. 1, Gr.  A, B, C, D
 Class I, Zone 0 , Gr.  IIC

         II 1G
 Ex ia IIC T4 Ga
IECEx: Ex ia IIC T4 Ga 

European Conformity

 HS, CO, O & LEL
2 2

مشخصات
- تطبیق پذیري گازها همراه با یک دکمه ساده

 - بطرز شگفت آوري سبک و باریک که براي پوشش و حمل ونقل به راحتی قابل استفاده است 
- بدون هزینه نگهداري

- ردیابی گازها :

Micro clip



دستگاه پودر کن   
همچنین مناسب براي عملیات مداوم و متوالی

آسان براي جابه جایی و حمل کردن 
سازگار و ارگونومیک با ارتفاع کاري

Juniorماشین مکش پودري          کـه قابلیت
حمـل و نصب آسان وسایل حمل و نقل
را دارد ، همچنـین منـاسب و مطلـوب 
براي استفاده در محیط هاي کاري سیار
راندن فنر دستگاه پوشیده شده از فلـز 
در قسمت که تامین کننده سـازگـاري 

ارگونومیک با ارتفاع کاري است

ماشین بسیار مناسب براي سرویس دهی
و پر کردن و حمـل کردن مـواد خامـوش
کننده آتش از 2 تا     12 همراه با لـوازم
جانـبـی اختـصاصی ، همچنیـن قابـلیـت
حمل خاموش کننده هـاي آتش تـا    15 
همراه با انـواع پودرهـاي خـامـوش کننده

آتش

Kg

Kg

پوسته الکتریکی تـاثیر گذار بـراي کمبـود
فیلتر ها وپر کردن مـواد خاموش کنـنـده
با سرعت بیشتر کنترل خودکاز از برگشت

مواد در نتیجه جلو گیري در خط مکش

ارتفاع قابل تغییر و قابل تنظیـم همراه بـا
دهانه مخروطی الستـیکـی و کالهـک پـر
کردن که استـفـاده کـردن از انـواع مـواد
خاموش کننده در بازار بدون تغییر ماشین

ضمانت میکند

پمپ مکش        همراه با
تامین شده همراه با محصول ماشین داراي
یک تانک ذخیره همراه بـا ظرفیـت حمـل
مواد خاموش کننـده  پـودري آتـش است
استفاده هاي شخصی متعلق به فرد  بنا بر
این تا حمل          خاموش کننده نیاز بـه

اضافه کردن تانک ندارد

PVC25X780 mm

12 Kg

ماشین         جونیور که در سطح جهانی بیش از 10 سال است که
 خود را مطرح کرده است ، بسیار کوچک از لحـاظ مقیـاس امـا بـا
وجود این قابلیت بهتر شدن به قویترین موتورهاي صنعتی رادارنـد

PSM

همراه با تانک اضافه شده از      تا       قابلیت حمل مواد خاموش
کننده آتش همراه با         جونیور عکس فوق نشان دهنده خالـی

کردن           خاموش کننده آتش است
PSM

50 Kg

50 250 

پمپ مکش        همراه با
تامین شده همراه با محصول ماشین داراي
یک تانک ذخیره همراه بـا ظرفیـت حمـل
مواد خاموش کننـده  پـودري آتـش است
استفاده هاي شخصی متعلق به فرد  بنا بر
این تا حمل          خاموش کننده نیاز بـه

اضافه کردن تانک ندارد

PVC25X780 mm

12 Kg

OTHER FIRE FIGHTING ISTRUMENT
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Dräger verticus 5

مکانیزم پر کردن              یا            همراه با 4 لوله پرکردنی یا دریچه مستقیم پرکردن که
پروسه پرکردن را تضمین می کند ، مکانیزم پرکردن در ارتفاعی واقع شده که قابل دسترس باشد

کاهش دهنده فشار بر پشت کاربر ،                  مجهز شده استاندارد همراه با اتصاالت لبه دار
تائید با استاندارد

APN 300

آرام ساکت و قابل بهبود مرکز انطباق بسیار قوي

PN 300

VERTICUS 5

DIN 477

Quiet and upgradeable : the powerful fitting center that can be retro 
actively up graded with minimal effort.

A PN 200 or PN 300 bar filling mecha-nism, either with four filling 
tubes or direct filling valves, ensures an effective filling process. 
The filling mechanism is situatedat a height which is easy to reach, 
redu-cing strain on the user’s back. The Dräger VERTICUS 5 is 
equipped as standard with
German R5/8 flange connections confor- ming to DIN 477

Brand
schutz
technik
Müller

Dräger PAS Lite Compressed Air Breathing Apparatus

- ایمنی هیچوقت آسان نبوده است
-                     - عملیات را به همین راحتی تداوم می دهد

- استفاده و نگهداري آسان وسایل تنفسی شخصی
Dräger PAS Lite

الیه الستیکی در لوله که باعث چسبندگی
محکم می شود

پوشش الستیکی ضخیم که ارائه دهنده ایمنی
در برابر ضربه است

تسمه هاي محکم هنگام پوشیدن
و مقاوم در برابر حریق

آنتی استاتیک و مقاوم در
برابر ضربه ، خم شدن و

واکنش هاي شیمیایی

سبک و قالب هاي ضد حریق



Cutter S 700 E2

IMPROVED BY REALITY

در هر  ثانیه به شما زمان میدهد :               رها کننده به حرفه اي ها اجازه انجام سریعتر کار را
همراه با موفقیت بیشتر میدهد، دالیل محکمی براي اثبات کاراییفوق العاده این مدل وجود دارد

مدل جدید کاهش 16% وزن را نسبت به مدل هاي سابق دارد و همچنان میتواند قدرت خود را نشان
دهد قلب آن به شکل یک                می تپد کاراییی باالي باطري بر اساس آماده سازي

و حتی بهتر براي کارایی آن ورقه هاي فشرده شده که مستقیم در بازوها قرار گرفته است به عالوه
داراي نوك بسیار تیز دندان کوسه اي براي نیرو و ضربات قوي ، این مدل یک نوع محک زدن هنگام 
پخش کردن قیچی و له کردن همراه با حرکت تمام اسباب و لوازم اطراف است ، داراي طراحی زیبا 

و جذاب که براي کاربري حرفه اي ها تهیه شده است.

SP 555 E2

optimisedSP 555 E2

مدل قبلی یک مدل واقعا بی همتا بود ، ولی حاال مدل             را حتی به رتبه باالتر ارتقا می دهد
این حالت تراش در نوع خود فوق العاده و منحصر به فرد است 10 % سبک تر همراه با طراحی جدید

بر کارایی و قدرتمندي هر چه بیشتر                         توانایی خود در محیط هاي کاري
بارها ثابت کرده است ما مدل                را تولید کرده ایم براي آتش نشان هاي 

واقعی در خطرات وعملیات واقعی هر چیز دیگري غیر از این فقط در حد یک تئوري است

S 700 E2

LUCAS e DRAULIK

 e DRAULIK

Spreader sp555 E2
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