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Isolamento térmico

Resistência
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Casaco ignifugo florestal, confeccionado em tecido Klassik 260 de uma camada reforçada parte frontal e mangas para 
uma alta proteção no ataque direto e á fricção. Camada simples nas costas para uma maior respirabilidade.

Resistência especial á fricção e ao desgaste próprio do meio florestal. Punhos ajustáveis con velcro ignifugo. 4 bolsos frontais 
permitindo abertura fácil com luvas, um deles adaptado para rádio portátil. Velcro para identificação no peito.

Bolso porta rádios.
Fecho de velcro para proteção do pescoço.
Palas de bolsos sobredimensionadas para uso com luvas.
Argola de encaixe para micro de rádio á altura do ombro.
Fecho zip central de abertura rápida.
Aba traseira com sistema de resgate DRD.
Fecho de velcro.
Sistema DRD.
Velcro para identificação no peito.
Palas dos bolsos sobredimensionadas.
Refletores de alta visibilidade.
Fecho zip.
Punhos ajustáveis com velcro ignífugo.

Tecido KassiK 260 para um perfeito isolamento térmico e de radiação do utilizador. Gola sobre elevada na parte posterior para 
proteção da nuca. Bandas reflectoras de alta visibilidade na frente, braços e costas.
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Calça ignífuga de intervenção para bombeiros florestais confeccionada em tecido de uma camada Klassik 260. Design largo para 
facilitar a liberdade de movimento e bandas refletoras em ambas as pernas

Tecido KassiK 260 para um perfeito isolamento térmico e uma maior proteção á radiação no ataque directo. Tecido de uma 
camada para uma maior respirabilidade.

Refletores tribanda de alta visibilidade colocados na parte inferior de cada perna.

Resistência especial á fricção e desgaste próprio do ambiente florestal. Bolso duplo nas laterais do joelho com aba de grandes 
dimensões para fácil abertura com luvas. Dois bolsos frontais franceses oblíquos. Reforço de dupla camada na parte traseira 
e joelhos para maior resistência ao contato com o ambiente natural. A cinta é de 60 mm de largura, de duplo tecido. Cosida e 
reforçada com costura na parte superior. Fecho frontal por botão e zíper.  sete passadores que permitem a passagem de um 
cinto de 100 mm de largura.

Composição do tecido: Kermel 49% | Viacose FR 49 % | fibras antiestáticas 2 % 
Gramagem do tecido : 260 g/m²

EN 15614 | Requisitos mínimos para vestuário de proteção do utilizador quando é usado na luta contra incêndios e atividades florestais.
EN 13688 | Vestuario de proteção. Requisitos Gerais.
EN 11612 | Roupa de Proteção contra o calor e chamas.
EN 1149-5 | Roupas de proteção, propriedades electrostáticas. Requisitos de comportamento de material e design. 


