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Wireless ihtiyacı yokPil İhtiyacı yok

5 Dakikada güneş
ışığında full şarj
10 Dakikada lamba
ışığında full şarj

ışıksız 
ortamda

Sıfır
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Fire Resist 195 g/m2

%75-MetAramid / %23-Para-Aramid / %2-Antistatik

BAL
KÖPÜĞÜ LACİVERT KIRMIZI

EN 469:2005 

390-PBI  X55 Gold 205 g/m2

%40-PBI / %59-Para-Aramid / %1-Antistatik

GOLD KAHVE KIRMIZI

SİYAH

SİYAH

EN 469:2005 

FIRESTAR 832265-000

60o P

Beden:  S - XXL

Dış Kumaş
390 - PBI® X55 Gold 205 g/m2

® 

FIRESTOP

3D Nem Bariyeri

Isı Bariyeri

Isı yönü

Dış ortam

İç ortam

Kumaş Katman Bilgisi

Dış Kumaş
386 - Fire-Resist 195 g/m2

FREE PLUS

Nem Bariyeri

Isı Bariyeri

Isı yönü
Dış Ortam

İç ortam

75% Meta-Aramid
23% Para-Aramid
  2% Antistatic

4002 - Heat resistant nonwoven
(85% Meta-Aramid / 15%Para-Aramid)
laminated to an e-PTFE bicompanent
Membrane (125 g/m2)

5000 - Heat resistant nonwoven
(85% Meta-Aramid / 15%Para-Aramid)
quilted to an Aramid/Viscose FR
inner lining (205 g/m2)



»   Ceket arka etek ucu, öne
     eğildiğinde bel kısmının
     açılmasını engellemek için
     yandan arkaya doğru egimli 
     ve uzun

»   Sırtta, arka roba bölgesinde
     kurtarma kemeri

‘’KURTARMA KEMERİ’’
arka robada kapalı halde
görünümüdür

1

2‘’KURTARMA KEMERİ’’
arka robada tutma kolu 
açık halde

3

‘’KURTARMA KEMERİ’’
arka robada tam olarak 
açık halde

»   Şekil-1

»   Şekil-2

»   Şekil-3

»   Kol büküldüğünde hareket
     kolaylığı için arka dirsek
     üzerinde fonksiyonel körük 
     yapılı özel kumaş

»   Sağ yan kargo cep üzerinde
bulunan bıçak cep detayı

»   Ön cep arka ve alt
     taraflarında körük ve
     üst taraftan ve 
     yandan el girişi



»   Bedende emniyet kemer yerleşim yeri 
     (Çevrede bütün göğsü sararak önde birleşiyor) 

»   Ön bedende kemer çıkış noktası
     görünümü ve kemer bağlantı
     bilgisi

»  Ön Kemer Emniyet Aparatı Bağlantı Bilgisi Aşagıdaki Gibidir.



»   Yeni jenerasyon 3D Özellikli 
     nem bariyeri sayesinde
     daha çok hava alabilirlik

Yeni 3D Nem Bariyeri
»   Yeni 3D (kare oluklu) Nonwoven Keçe
     özel kanallı yapısı sayesinde vücut içerisi ısı
     faktöründe önemli derece olumlu etkisi ile 
     konfor sağlayıcı özellik
     

»  Membran, nonwoven keçeye
    lamine edilmiş olarak kullanılmaktadır  

»   Isı bariyeri

»   Oksijen tüp
     destek pedi

»   Su tahliye gözleri

»   İç katman
kontrolü için
fermuar i le
açılır iç astar

»   Etkte sıvı girişini 
     engelleyici
     antiwicking 
     kumaş

»   Ön Pat iç taraf Napolyon
     cebi ve detay görünüm



»   Dizde takviye kumaşı yandan 
     cırtbant ile kapatılabilir ve 
     içerisinde sünger konulabilen
     bir yapıdadır

»   Ön pat kapaması cırtbant
     ve 2 adet çıt çıt, pat altında 
     pervaz

»   Pantolon arka iç bel kısmında
     katmanları görmek için fermuar
     ile açılır kısım

»   Diz üzerinde hareket kolaylığı
     için özel hazırlanmış körüklü 
     kumaş

»   Askıların değiştirebilmesi
     için ön ve arka tarafta
     ayrılabilir cırtbant sistemi

»   Askılık omuz bölümü özel 
     ped sistemi ile korumalı

»  Paça dış yanlarında cırtbantlı 
    ayar patı
»  Paça iç tarafları aşınmaya karşı 
    dayanıklı takviye kumaş
»  Paça uç kısımları aşınmaya da-
    yanıklı takviye kumaş



»   Paçanın arka kısımda, 
     topuk altında kalmaması 
     için içe oyuk kesim

»   Arka bel kısmında,eğildiğinde 
     kullanım kolaylığı veren,konfor
     arttırıcı özel körük kumaşı 
     

»   Her iki yan cep arka tarafta
     garni kumaşından körük.

»   Diyagonal yerleştirilmi
     segmented reflektif
     şerit

»   Işıksız ortamda 
     yüksek görünebilirlik
     özellikte özel şeritler.
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Merkez: İkitelli OSB Aykosan Sanayi Sitesi 
2.Kısı 5.Ada C Blok 34490 
Başakşehir / İSTANBUL / TÜRKİYE
Tel:    +90 (212) 671 28 00 Pbx 
Faks: +90 (212) 671 99 27

www.kivancgroup.com / info@kivancgroup.com


