
FIRE FLEX
Sammutusasu kovimpiin tehtäviin 
parhaalla istuvuudella.

Sammutusasu on hyväksytty: EN 469,  
EN 1149-5, EN 61482-2, EN 343, ja EN 14360.



Rosenbauer – FIRE FLEX

Kosteussuoja (kalvo)
PTFE-kalvo melamiinihartsia ja aramidia. 
Paino:  
n. 105 g/m²

Lämpövuori
melamiinihartsi/aramid, johon kehoa vasten 
on tikattu aramid/viskoosi kangas. Paino: 
n. 180 g/m²

NOMEX® NXT 
Paino:  
n. 195 g/m²  Väri:
musta-sin/pun ja
musta-sin/kulta

X55 with PBI
Paino: 
n. 205 g/m²
Väri: kulta/ruskea

Uusi 3-kerros komposiitti- 
rakenne antaa parhaan suojan.

Pintakangas

Uusi muotoilu, uusi kaksiosainen 
väritys ja uudet heijastimet antaa 
parhaan näkyvyyden ja  
tyylikkään ulkoasun.



Paras-ergonomia, -liikkuuvuus ja -innovatiivisuus 

Rosenbauer Fire Flex sammutusasu

Vapaasti säädettävä 
hihansuut tarranauhalla

Tarranauha rinnassa 
nimikylttiä varten

Valaisin kiinnike 
rinnassa 
keskellä

Hengittävät 
heijastinnauhat

Kaksisuuntaiset
joustavat taskut

Äärimmäinen suojaus ei 
sulje pois käyttömukavuutta. 
Monet uudet yksityiskohdat 
tekee Fire Flex-
sammutusasusta oikean 
kumppanin vaativimpiin 
sammutustehtäviin.

Mikrofoni kiinnikkeet 
molemmilla puolilla takkia

Kestävä vetoketju 
pikairrotustoiminnolla

Radiotaskut
molemmilla puolillla

Hengittävä 3-
kerros rakenne 
kosteussululla

Liekin kestävä kaulus Hartian alueella 
lisälämposuojaus

Pelastuskahva 
selässä

rgonomisesti motoillut ja 
vahvistetut kyynerpäät

Uusi ergonominen
takin leikkaus

Olkapään alueen leikkaus 
mahdollistaa käden 
liikeradan vapaasti

Sivutaskut

Taskuläpillä punaiset 
irrotusnauhat



Mukavuus olkaimet voidaan 
helposti irroittaa 
tarrakiinikkeistä 

Housujen halkio vetoketjulla ja 
tarraläpällä

Erityinene kulutusta kestävä 
lahkeen reunus Aramid-

kankaasta

Hengittävät heijastinnauhat

Hankaus ja kosteussuoja 
lahkeiden sisäreunassa

Reisitaskut 
käsineiden 
kiinnitysrenkaalla

lastinen 
vyötärölinja 
varmistaa 
istuvuuden

Tarranauha nimikylttiä 
varten

Liikkuvuutta parantavat 
leikkaus polvissa sekä 
pehmustetut vahvikkeet

Taskuläpillä
punaiset irrotusnauhat

Kaksi
sivutaskua



FIRE FLEX – Rosenbauer

 Housujen ominaisuudet

Edessä vetoketju joka 
varmistettu tarraläpällä

Joustava ja istuva vyötärölinja5 cm leveät mukavuus olkaimet, 
irrotettavissa tarranauhoilla 

Reisitaskussa käsinelenkki Ergonomisesti muotoiltu polvitaive. 
Kestävä polvisuoja ja kosteutta 
imemätön pehmuste

15 x 2.5 cm tarranauha nimikylttiä 
varten vasemmassa reisitaskussa. 
Tasku varmistettu tarraläpällä 

Kosteussuojat lahkeen sisäpuolella 
estämään kosteuden nousun lahkeessa

Tarkastusaukot vetoketjulla sekä 
housuissa, että takissa. 

Hankaussuojat lahkeen sisäreunassa 
ja lahkeen päärmeessä.

Pocket flaps with 
red grip pieces



  Takin yksityiskohtia

Trim cut 207 mm

FIRE FLEX – Rosenbauer

Käytännölliset irrotusnauhat (punaiset) 
taskuissa ja vetoketjun läpässä

Olkapään ja kyynerpään leikkaus 
mahdollistaa vapaan liikkuvuuden

Pelastusnauha kahvalla selän 
yläosassa

Radiokiinnikeet molemmilla puolilla 
edessä 

Hengittävä 3-kerros materiaali hihoissaKiristyssäätö tarralla hihoissa

Vetoketju pikairroitusmekanismilla Mukavuutta lisäävät sivutaskutValaisin kiinnike keskellä ja 
radiotaskut molemmilla 
puolilla



FIRE FLEX
Kovimpiin tehtäviin paras istuvuus

FIRE FLEX sammutusasut
Koot: 40-42, 68-70 mitotuskset : , B (164-172), C (172-180), D (180-188)  ja lisähintaan myös A (156-164 cm), E (188-196 cm) 

Pintamateriaali
Väri 

NOMEX® NXT
musta-sin/punainen

NOMEX® NXT
musta-sin/kulta

X55 WITH PBI
kulta/ruskea

Takki 141430 141431 141436

Housut 141432 (musta-sininen) 141437 (kulta)
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Oy Veljekset Kulmala Ab  www.veljeksetkulmala.fi Kaikki esitteen tiedot sitoumuksetta! 

www.rosenbauer.com

Varusteet
1405966 Nimikyltti rintaan ja/tai housuihin tarralla. Brodeerattu yksiväri 15 x 3 cm. Tarran ja brodeerauksen väri ilmoitettava
140948 Nimikyltti selkään 2-riviin yhdellä värillä koko 10 x 40 cm. Kyltin ja tekstin väri ilmoitettava

141062 Nimikyltti selkään 2-riviin yhdellä värillä koko 8 x 38 cm. Kyltin ja tekstin väri ilmoitettava

141253 IRS-vyö palohaalla. koot: 40-42, 68-70 (sama koko kuin takissa)

Follow us on

Optiot
140949 Painettu teksti selkää kahteen riviin yhdellä värillä

4 cm korkeat kirjaimet, pituus max. 38.5 cm, painatusväri ilmoitettava.

14059922 Tarrakiinnikkeet selkään nimikylttiä varten 45 x 10 cm

1410621 Tarrakiinnikeet selkään nimikylttiä varten 38 x 8 cm

1410629 IRS vyön tunneli takkiin henkilökohtaista pelastutumista varten

1410628 Tasku vetoketjulinjaan (ns.Napoleon tasku)

140949 Selkäteksti 1410628 Napoleon tasku 141253 IRS-vyö palohaalla takkiin




