
    Rosenbauer FIRE FIT 2  
 sammutusasu  

Rosenbauer FIRE FIT 2 on moderni  kalvosammutusasu, jo-
ka sopii erityisesti niille, ketkä hakevat laadun lisäksi myös 
edullista hankintahintaa. Puvusta on yksi malli ja väri. Pukuun 
ei myöskään ole saatavana henkilökohtaista pelastusvyötä 
(IRS). Silti puku täyttää EN469:2005 vaatimukset ja on hengit-
tävä ja vedenpitävä. FIRE FIT 2 on suunniteltu kustannuste-
hokkaasti ja istuu hyvin käyttäjän päälle antaen maksimisuo-
jan erinomaisella käyttömukavuudella. 
 
Esimerkiksi hihojen leikkaus mahdollistaa parhaan mahdollisen käsien liikku-
vuuden. Housujen joustoresorit antaa tilaa liikkua. Säädettävät leveät olkaimet 
mahdollistaa housujen istuvuuden kaikille käyttäjille. 
 
Pukuun on saatavana 15 x 3 cm nimitarrat sekä takkiin, että housuihin. Takin 
selkäosaan saa painatuksen 4 cm korkein kirjaimin kahteen riviin yhdellä väril-
lä.     
 
 
Päällikangas: Nomex®Tough 195g/m² värit: Sini/musta. 
Välivuori:  Vedenpitävä ja hengittävä kalvo 150g/m² 
Sisävuori: Aramidi /viskoosi kangas 270g/m² 
 
Koot: 40/42, 44/46, 48/50, 52/54, 56/58, 60/64, 66-70 
Mitoitus: B (164-172 cm), C (172-180 cm) ja D (180-188 cm). 
 
Konepesu: MAX 60C° kalvopuvuille soveltuvalla pesuaineella. 
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Rosenbauer FIRE FIT 2 
 
• Ergonominen ja mukava käytössä. 

• Hihat suunniteltu parantamaan liikkuvuutta. 

• Hihoissa Nomex resorit peukalolenkillä. 

• Tarrasäädettävät hihansuut. 

• Kosteussuojatut saumat. 

• Kiinnityslenkki mikrofonille. 

• Tarranauhat takissa nimeä varten. 

• Radiotaskut rinnassa. 

• Heijastinnauhat takin ympäri edessä, takana sekä hihoissa. 

• Isot sivutaskut tarroilla ja käsinelenkillä. 

• Kalvontarkistusaukot vetoketjulla takissa ja housuissa. 

• Erityisen vahvat vetoketjut. 

• Vahvistettu ja kosteussuojattu takinhelma. 

• Säädettävät leveät olkaimet. 

• Kaksoisläppä tarra suojaamassa vetoketjulinjaa. 

• Kosteussuojat lahkeiden sisäpuolella. 

• Vyötäröllä kuminauhakiristys. 

• Reisitaskut tarroilla. 

• Muotoillut polvitaipeet lisävahvistuksella ja polvipehmusteilla. 

• Heijastinnauhat molempien lahkeiden ympäri. 

• Tarranauha housuissa nimeä varten. 

 

 
 

Valmistaja: 
Rosenbauer International AG 
Paschinger Strabe 90 
A-4060 Leonding     
Austria 

Rosenbauer FIRE FIT 2 sammutusasu 

FIRE FIT 2 edullinen hankintahinta  

yhdistettynä parhaalla sammutusluokalla  
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