
Specjalny pasek do wieszania

Ergonomiczny
kształt i wcięcie

Klin meta
nadgarstka
zapobiegający
mostkowi
termicznemu

Kompensatory
wykurczu
w przypadku
zapłonu

Stylizowany kształt i palce 
Fourchette zapewniające 
idealne dopasowanie 
rękawiczki do dłoni

Skórzane wzmocnienia
zapewniające większą
wytrzymałość

Obwód dłoni Numer rękawicy
19 cm 7

21 cm 8
23 cm 9
25 cm 10
27 cm 11

Sprawdź swój numer rękawicy.
Zmierz obwód we wskazanym
na rysunku miejscu.

STOSOWANE MATERIAŁY:
SKÓRA
Skóra licowa, którą stosujemy jest mocna i miękka. Nasze dwoiny cechują się wysoką odpornością
na przetarcia i rozdarcia. Skóra, w naturalny sposób oddychając, zapewnia wysoki poziom wygody
i doskonałą sprawność. Specjalne zabiegi nadają jej dodatkowych właściwości: Odporność na wodę: 
możliwość mycia oraz miękkość po wysuszeniu. Odporność na oleje: skóra staje się odporna na oleje. 
Odporność na wysoką temperaturę: skóra nie podlega deformacjom w temp. do 250°C.

BAWEŁNA
Stosujemy naturalne włókno, które jest miękkie oraz chłonne. Ponadto bawełna zapewnia dobrą izolację 
termiczną i może być odporna na ogień (po zastosowaniu np. apretury PROBAN®).

KEVLAR® TWARON®

Włókna para-aramidowe odporne na przerwania i przecięcia, zapewniają doskonałą odporność 
termiczną.

KERMEL® NOMEX®

Tkanina meta-aramidowa, niepalna, wygodna i elastyczna.

SAFERGRIP®

Siatka tekstylno-silikonowa, odpona na działanie skrajnych temperatur, zarówno ciepła jak i zimna.
Zapewnia dobrą odporność na przecięcia. 

PORELLE®

Membrana PU zapewniająca odporność na wodę, przewiewność (ruch powietrza), odporność
na patogeny przenoszone przez krew oraz ochronę przed wirusami i chemikaliami.

T-REXS
� WYGODNE I ZABEZPIECZAJĄCE SZWY

WZMOCNIENIA TYLNIEJ CZĘŚCI PALCÓW
� STREFA OCHRONY TERMICZNEJ NADGARSTKÓW
� ZNAKOMITY KOMFORT I ZRĘCZNOŚĆ

Wykonane nowatorską technologią rękawice ROSTAING spełniają 

coraz surowsze wymogi bezpieczeństwa dla strażaków.

Wszystkie modele w katalogu zostały specjalnie zaprojektowane 

wg aktualnych wymogów i zgodnie z przeznaczeniem, tj.: gaszenie po-

żaru, akcje ratunkowe i poszukiwawcze oraz porządkowanie terenu.

Dłoń i wzmocnienia z czarnej, licowej skóry koziej 0,9 mm. 

Spód z dwoiny bydlęcej 1,4 mm w kolorze ochry.

RESQUE
� MAKSYMALNA WODOODPORNOŚĆ
� BARDZO DOBRA ZRĘCZNOŚĆ
� WYJĄTKOWA WYGODA

Resque to rękawice ratunkowe dla marynarzy i wodnych służb ra-

tunkowych. Niezwykła elastyczność i eksteremalnie wysoka odpor-

ność na przecięcia wg normy EN 388 w piątej, najwyższej klasie. 

Dłoń z wygładzoną powłoką nitrylową z fakturą imitującą skó-

rę węża – dla pewniejszego chwytu. Wierzch i wierzch kciuka z 3 

warstw poliamidu i neoprenu. Wyściółka z jednostronnego polaru. 

Poliuretanowa membrana Porelle®. Elastyczna taśma na dłoni. Za-

pięcie na pasek z tyłu. Rozmiary: 8/9/10

Wyściółka z polarowego materiału wykonanego z para-ara-

midu. Poliuretanowa membrana Porelle®. Ściągacz nadgarstka

7 cm z meta-aramidu. Dostępne też ze skórzanym mankietem 15 cm

z zapięciem na rzep Velcro®. T-REXS to podstawowe, skórzane ręka-

wice strażackie. 

Rozmiary: 8/9/10/11

EN 659: 2003 + A1 2008

Aneks 1 (A1) 2008: Materiały z jakich produkujemy rękawice

dla strażaków użyte podczas certyfikacji EN 659:2003

spełniają wymagania wymienione w Aneksie a (A1) 2008.
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