
Ubranie koszarowe 4-częściowe

TABELA ROZMIARÓW I OZNACZEŃ

Oznaczenie M L XL XXL

Obwód klatki piersiowej 92-100 100-108 108-116 116-124

Obwód pasa 84-92 92-100 100-108 108-116

Wzrost 107 176 182 170 176 182 188 170 176 182 188 170 176 182 188

Symbol A1 A2 A3 B1 B2 B3 B4 C1 C2 C3 C4 D1 D2 D3 D4

Ubranie jest bardzo solidnie wykonane, tkanina nie zmienia barwy 

na brązową, w spodniach zastosowano typową gumę szelkową. 

Dla OSP logiem na czapce jest srebrny ognik.

W sprzedaży oferujemy ubranie 4–cześciowe z kamizelką z dłu-

gimi rękawami lub bez rękawów, jak również poszczególne jego 

elementy.

• bluza, spodnie, czapka, kamizelka 

• kamizelka w wersji z odpinanymi rękawami lub jako bezrę-

kawnik 

• tkanina 100% bawełny 280g/m2, impregnowana niepalnie RIP-

STOP z siatką wzmacniającą strukturę tkaniny lub bawełna im-

portowana (PN-EN 469)

• na życzenie tkanina Beaver-Nylon* 250g/m2 (lekki połysk), 

50:50% bawełna/poliamid, w układzie warstwowym w zakresie 

70:30 – 80:20.

• taśmy odblaskowe trudnopalne STONOR (PN-EN 471,

PN-EN 469) 

• wzór zatwierdzony przez KG PSP dnia 27.10.2003.

*BEAVER NYLON jest mieszanką baweł-
ny (50%) i poliamidu (50%). Pragniemy 
zwrócić Państwa uwagę na zalety tej tka-
niny. Wynikają one z jej składu, budowy
i zastosowanych wykończeń. Specjalnie 
zaprojektowany splot satynowy, dzięki 
któremu w warstwie zewnętrznej znaj-
duje się 70% nylonu i 30% bawełny,
a w części wewnętrznej 30% nylonu
i 70% bawełny, nadają tkaninie właściwo-
ści wodo- i olejoodporne. Przewaga nylo-
nu w zewnętrznej warstwie zwiększa po-
nadto odporność tkaniny na zabrudzenia 
i nadaje jej estetyczny wygląd. Wewnętrz-
na warstwa z przewagą naturalnego 
włókna bawełnianego zapewnia pracow-
nikowi poczucie komfortu. Ze względu na 
właściwości wodo- i olejoodporne tkani-
ny możliwe jest jej wykorzystanie do pro-
dukcji odzieży znajdującej zastosowanie
w środowisku wilgotnym oraz ubrań zi-
mowych. Tkanina Beaver Nylon jest bar-
dziej wytrzymała i żywotna od bawełny.

• Ważnym argumentem na korzyść membrany GORE-TEX Air-

lock jest jej odporność na przesiąkanie. Chodzi tutaj nie tylko

o szczelność szwów, ale o szczelność samej membrany (materia-

łu bazowego). Praktycznie żaden z producentów ubrań nie ba-

dał odporności na przesiąkanie pod tym kontem. Nasze ubranie 

posiada certyfikat mówiący o odporności na przesiąkanie przy 

ciśnieniu równym 1,0 bar.

• Ważną zaletą układu warstwowego z membraną Airlock jest 

możliwość rezygnacji z tradycyjnego typu izolacji stosowanej

w większości ubrań. Dzięki temu ubranie jest lżejsze i gwarantu-

je użytkownikom doskonały komfort pracy. Technologia Airlock 

jest na świecie rozwiązaniem preferowanym w produkcji profe-

sjonalnej odzieży roboczej.

• Jeśli chodzi o odporność na przemakanie membrana GORE-TEX 

Airlock jest bez porównania lepsza niż innego typu membrany. 

Norma 469 wymaga szczelności przy ciśnieniu >20 kPa, memb-

rana Airlock gwarantuje szczelność przy ciśnieniu >100 kPa.

• Dodatkowo należałoby wspomnieć o wynikach badania szczel-

ności na przesiąkanie po 25 praniach lub 10 czyszczeniach che-

micznych. Ubranie z membrana Airlock w badaniu przy ciśnieniu 

1,0 bar osiąga znacznie lepsze wyniki niż ubrania z membrana-

mi innego typu.

• Program współpracy z firmą GORE wymaga od producentów 

zachowania najwyższej jakości produktów, specjalnych roz-

wiązań konstrukcyjnych takich jak szwy zakończone ryglami, 

specjalna technologia podklejania wszystkich szwów, pozy-

tywnie zakończona próba deszczowa. Dzięki tym wszystkim 

rozwiązaniom ubranie S-GARD z membraną Airlock Spacer 

Technologie jest jeśli chodzi o jakość, komfort użytkowania, 

długi czas użytkowania, profesjonalne wykonanie, właściwo-

ści ochronne jednym z najlepszych ubrań dostępnych aktual-

nie na świecie. 

• Ostatnim równie ważnym argumentem, jest profesjonalny ser-

wis gwarancyjny i pogwarancyjny jaki oferuje firma S-GARD.

UBRANIE I WYPOSAŻENIE STRAŻAKA
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