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FREE Katman Nedir?

Isı Yönü

1. Katman - Dış Kumaş
Fire Resist
%75 Meta-Aramid, %23 Para-Aramid, %2 Antistatik Elyaf

2. Katman - Nem Bariyeri

3. Katman - Isı Bariyeri
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Dış Kumaş

Nonwoven

Fener 
askı
şeklidir.
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Isıya dayanıklı Nonwovena
kapitone edilmiş 
Aramid/Viscose FR iç astar

EN 469:2005 Avrupa Standardı; yangınla mücadele ve beraberindeki kurtarma çalışmalarında, afet esnasında yardımlaşma gibi 
faaliyetlerde giyilmesi gereken koruyucu kıyafetlerin minimum seviye performanslarını belirtir. Bu Avrupa Standardı genel kıyafet 
dizaynını, kullanılan malzemelerin minimum performans seviyelerini ve bu performans seviyelerinin tespiti için kullanılan test 
metotlarını kapsar.

EN 469:2005 Seviye 2, yangına müdahale için kullanılacak kıyafetin gerektirdiği en yüksek seviyeyi belirler ve profesyonel itfaiyeciler 
tarafından kullanılır. Seviye 2 kıyafetler nem bariyeri içermelidir.
Xf2 : Konvektif Isı HTI24 ≥ 13 s and HTI24 – HTI12 ≥ 4s
Xr2 : Radyan Isı RHTI24 ≥ 18 s and RHTI24 – RHTI12≥ 4s
Y2 : Su Direnci ≥20 kPa
Z2 : Su Buharı Direnci ≤ 30 m2   Pa/W
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Isıya dayanıklı Nonwovena 
lamine edilmiş
su geçirmez ve nefes alabilen 
çok fonksiyonlu membran
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Ceket 841147
Pantolon842142

kapak     alt  
parça
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Fener askı briti bulunmaktadır.
Acil durumlarda fermuarın çabuk

açılmasını sağlayan 
panik fermuar kullanılmıştır.

Koltuk altlarında hareket kabiliyetini 
artırıcı ek parça bulunmaktadır.

Sol göğüs kısmında 
yüksekliği ayarlanabilir

telsiz cebi bulunmaktadır.

Eldivenin kullanılmadığı durumda 
asılabilmesi için cep içerisinde çıt çıtlı 

askı briti bulunmaktadır.

Kol ağzında sıvı girişini
engelleyici Antiwicking 
bant ile alev ve yakıcı 

parçaların girişini engelleyici 
örgü bileklik bulunmaktadır. 

Elbisenin kol ağzı
kişinin bileğine göre

ayarlanabilir özelliktedir.

Eldiven takılıyken fermuarın
rahat kavranabilmesine yardımcı 

tutma parçası bulunmaktadır.

Ceketin etek kısmında 
sıvı girişini engelleyici özellikte 

antiwicking bant
bulunmaktadır.

Özel eşyaların konulabilmesi
için ceket içi cep bulunmaktadır.

Yıkama sonrası
asılarak kurutulması için

ceket içerisinde askı briti 
bulunmaktadır.

Dış Kumaş

Nonwoven

OMUZDA İLAVE TAKVİYE



Bedene tam oturmasını
sağlayan ergonomik ayarlanabilir 

askı sistemi bulunmaktadır.

Cırt bant ve fermuar ile kolay 
açılıp kapanabilen

ön pat bulunmaktadır.

Fonksiyonel yarım körüklü 
yan cep bulunmaktadır.

Askının deforme olması 
durumunda  kolayca değiştirilebilen 

askı sistemi bulunmaktadır.

Aşınmaya dayanıklı 
diz takviyesi bulunmaktadır.

Paçada sıvı girişini engelleyici antiwicking
bant bulunmaktadır.

Kişinin beline göre 
ayarlanabilir sistem bulunmaktadır.
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SİZE ÖZEL DİĞER ÇÖZÜMLERİMİZ

İTFAİYECİ 
KASKLARI
EN 443 standardına göre sertifikalı 
kasklarımız, yüksek sıcaklıklara 
dayanıklılığının yanı sıra 
photoluminescent özelliği 
sayesinde gece ve karanlık 
ortamlarda ışık yayarak yüksek 
görülebilirlik sağlamaktadır.

İTFAİYECİ ELDİVENLERİ
EN 659 standardına göre sertifikalı 
Aramid veya deri eldiven 
seçenekleri ile ısı, alev ve 
dış etkilere karşı koruyucu, 
ergonomiktir.

SOLUNUM CİHAZLARI
Sırtlıklar çok zorlu koşullarla baş 
edebilmeleri için yeterli dayanıklılığa 
sahiptir. Herbir bileşen dikkatle seçilmiş ve 
tasarlanmıştır. Karbon/Kevlar kompozit 
tüp hafifliği sayesinde kullanım rahatlığı 
sağlamaktadır.

İTFAİYECİ ve ARAMA
KURTARMA BOTLARI
EN 15090 itfaiyeci standardına 
göre sertifikalı ergonomik 
konfor sağlayan, ısı yalıtımlı, 
bilekteki burkulmalara dayanıklı, 
çelik burunlu modellerimiz 
bulunmaktadır.
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