
Hełm strażacki CALISIA typ AK/10
SPEŁNIA WYMAGANIA NORMY EN 443:2008
Przeznaczony do ochrony głowy przed urazami w czasie ćwiczeń

i akcji ratowniczo-pożarniczych.

Skorupa hełmu wykonana z kompozytu kewlarowo-szklanego 

zapewnia ochronę przed urazami mechanicznymi, oddziaływaniem 

energii cieplnej i porażeniem prądem elektrycznym 

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE HEŁMU:
• osłona twarzy - wizjer – przeźroczysty chowany do wnętrza 

hełmu

• krótka osłona twarzy – okulary – przeźroczyste chowane do 

wnętrza hełmu

• konfekcja (wnętrze) wykonane z miękkiego i trwałego materiału 

– skóra naturalna

• system regulacji obwodu głowy 

• regulacja wysokości noszenia

• osłona karku – kołnierz krótki - wykonana z tkaniny ogniood-

pornej OS-1

• łatwe zapięcie pod brodą

• zaczepy do współpracy z maskami oddechowymi nahełmowymi 

umożliwiającymi korzystanie z masek bez konieczności zdejmo-

wania hełmu z głowy

• gniazdo do latarek.

DODATKOWE WYPOSAŻENIE: 
• osłona twarzy – wizjer – metalizowany chowany do wnętrza heł-

mu pokryty filtrem 4-3 chroniącym twarz użytkownika przed pro-

mieniowaniem podczerwonym (zamiast wizjera standardowego)

• osłona karku – kołnierz długi – wykonana z tkaniny ognioodpor-

nej OS-2 (zamiast kołnierza standardowego)

• osłona karku – kołnierz krótki – wykonana ze skóry OS-3

(zamiast kołnierza standardowego)

• wnętrze komfort+ (komfortowy zespół poduszek i wyściółki 

Nomex)

• uchwyt latarek umożliwiający montaż latarki PELI, Streamlight, UK

• skorupa hełmu może być pokryta farbą fotoluminescencyjną.

Okres użytkowania hełmu do technicznego zużycia Skorupa hełmu 

standardowo pokryta jest lakierem w kolorze czerwonym lub białym 

Producent zapewnia serwis gwarancyjny i pogwarancyjny

Hełm wykonany jest zgodnie z warunkami bezpieczeństwa za-
wartymi w normie EN 443:2008, posiada: 
• Świadectwo Dopuszczenia nr 0726/2010 wydane przez CNBOP 

w Józefowie 

• CE Certyfikat oceny typu WE nr WE/S/1454/2009 wydany przez 

CIOP–PIB w Warszawie.

Zgodny z nową normą EN443:2008, hełm F1SF zapewnia nowy 

standard ochrony głowy i komfortu dla strażaka.

Dzięki jego niedorównanemu komfortowi, jego dopasowanej maski 

załączonych  cech i jej połączeń do akcesoriów, to prawdziwa plat-

forma dla wszystkich krytycznych działań kiedy hełm nie może być 

ciężarem dla noszącego.

Z systemem umacniającym wstrząsy i jego nową osłoną twa-

rzy zgodnie z EN14458, zachowuje swój niepowtarzalny styl

i pozostaje klasycznym na świecie hełmem strażackim.

Hełm strażacki GALLET F1SF
• Zgodna z EN 14458 osłona twarzy, bez pokrycia lub pokryta me-

talem, dla rozprzestrzenionej szerszej ochrony twarzy 

• Wewnętrzna okularowa przyłbica dla ochrony i innych działań 

• Rzemień podbródka połączony, dopasowany do kształtów no-

szącego (4 pozycje) 

• 3 punktowy  rzemień podbródka z automatycznym klamrami

i dopasowanymi paskami dla optymalnej stabilności 

• Wyściełany siatką dla optymalnego komfortu 

• Wyściółka pochłaniająca wstrząsy z warstwą aramidową dla 

zwiększonej termalnej i mechanicznej ochrony 

• Piankowa komfortowa wkładka 

• Front okryty metalem (na zamówienie) 

UBRANIE I WYPOSAŻENIE STRAŻAKA
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