
  

Pláštěnka pro hasiče
Pláštěnka pro Hasiče určená do nepříznivého počasí
Impregnovaná, nepromokavá
Materiál 100 % PES - 180 g/m2
Barva tmavě modrá, reflexní oranžová
Zvýšený límec chránící zátylek, v přední části uzavírání na suchý zip, v límci uložená kapuce
Uzavírání pomocí oboustranného zdrhovadla překrytého klopou po celé délce, klopa
uzavíratelná pomocí suchého zipu
V přední části kapsy pro uložení materiálu překrytého klopou
Reflexní pruhy o šířce 75 mm, kombinace žluté a šedé, umístěné v přední i zadní části
V horní polovině a také na spodním okraji pláštěnky
Na zádech nápis HASIČI v reflexním provedení - kombinace žlutá a černá
Ventilační otvor na zádech po celé šíři překrytí klopou
Ventilační otvory v podpaždí
Rukávy zakončené manžetou - kombinace stahovací gumy a pásku se suchým zipem
Uvnitř pláštěnky podšívka od pasu po ramena
Dvojité prošití švů

Kukla zásahová EN13911 Kermel
Zásahová kukla 1-děrová, která poskytuje vyšší ochranu díky materiálu Kermel, který má lepší vlastnosti než běžně 
používaný NOMEX.
Dvojitá, teplu a ohnivzdorná vhodná pro hasiče,
prodloužená verze s výřezem pro ramena, hasič je tedy chráněn proti žáru i na krku a ve výstřihu, aniž by byl 
omezen komfort nošení
Dle EN ISO 13911, materiál: 48,5% Kermel, 48,5% Lenzing FR, 3%Beltron
Testováno na Thermo-Man®
Velikosti: universální
Barva: Tmavě modrá

Držák rukavic
Poutko na uchycení rukavic, nářadí a dalšího potřebného vybavení.
Máme jej vždy po ruce a přitom ruce volné.

Patentovaná konsrukce.
Materiál:Acetalkopolymer
Barva: oranžová



  

Záchranářská nosítka typu SCOOP
vhodné speciálně při poranění páteře a pánve, perfektní při hromadných nehodách a katastrofách,
jsou ideální pro integrovaný záchranný systém,
speciální konstrukce umožňuje podsunutí pod pacienta bez nutnosti jeho nadzdvihnutí a tím minimalizuje riziko 
nechtěného poškození,
mohou být snad zkrácena nebo prodloužena, velmi dobře skladovatelná
jsou dodávány se třemi fixačními popruhy,
materiál: hliník, váha: 9 kg,
rozměry složených nosítek (mm): 1220x420x95
maximální zatížení: 150 kg,
maximální prodloužení (mm): 1670 - 2040.

Nosítka zdravotnická skládací 
Nosítka dle normy DIN 13024, snadné skládání. Čalounění z odolného syntetické tkaniny pro rychlé 
a snadné čištění - dezinfekci.
Rám ze slitiny hliníku - nosítka jsou velmi odolná
Pojistné pásy s uzávěrem, pro zajištění pacienta.
Speciální nosítka určená pro dekontaminaci.
ROZMĚR V ROZLOŽENÉM STAVU 2.302 x 556 x 137 mm
ROZMĚR VE SLOŽENÉM STAVU - 2 x složitelné 1.040 x 180 x 145 mm
Hmotmost 8,5 kg, Nosnost 150 Kg 

Páteřová deska Miller včetně kompletní fixace
Páteřová deska Miller je používána více než 20 let u záchraných složek celého světa. 
Používá se předevěím tam kde klasické páteřní desky nedostačují. A to hlavně při fixaci 
hlavy a celého těla.Tyto nosítka lze využít hlavně v úzkých prostorech jako jsou rúzné šachty 
apod. Hlavní výhodou je samozřejmě možnost využít tuto desku i při vodní záchraně.Deska 
je vybavena speciální fixací hlavy a kompletní fixací těla.
Nosnost: 180kg
Rozměry: 167 x 35,5 x 8,2 cm
Váha 6,8 kg

Páteřová deska EN1865
Plastová deska poskytuje vysokou manévrovatelnost v těsných prostorách.
Její tvar umožňuje snadnou a efektivní manipulaci s pacientem.
Minimální deformace pro lepší stabilizaci pacienta.
Širší, delší držadla pro zvýšenou kontrolu .
Kompaktní, zúžený design pro snadnou ovladatelnost a skladování.
Uzavřená konstrukce pro zvýšenou odolnost vůči tekutinám, chemikáliím a teplotám.

Dodáváno spolu s rychloupínacím systémem.
Rychloupínací zádržný systém se skládá z šesti popruhů systému používaných k rychlému zajištění pacienta.
Je navržen pro snadné uložení a rychlé použití k imobilizaci pacienta.
Váha 7,ikg, Nosnost: 180 kg
Rozměry: 183 x 46 x 5 cm

Páteřová deska Spencer ROCK PIN
Je vyrobena z jednoho kusu polyetylenu vysoké hustoty, do kterého je přidán expandovaný polyuretan. 
Tato nová metoda tvarování garantuje, že má produkt výjimečné vlastnosti:
- pevnost, nízká hmotnost
- plave
- odolnost vůči nárazům a korozi, plně voděodolný
- nevstřebává tekutiny, imunní vůči prosakování
- snadno se čistí (postačí voda s mýdlem)
- homogenita s rentgenovým zářením
- plně kompatibilní s rentgenem (pacienta lze sundat z páteřní dlahy až po provedení rentgenových 
snímků nebo vyšetření mozku)
rozměry:                1840 x 445 x 50 mm
hmotnost:               6,5 kg
nosnost:                 200 kg



  

Fixátor hlavy Miller
Vysoce kvalitní fixace hlavy pro montáž k jakémukoliv druhu nosítek [páteřové desky transportní 
nosítka].
speciální fixátor hlavy byl vyvinut pro optimální imobilizaci hlavy traumatizovaných pacientů
kombinace páteřové desky, pevného krčního límce a fixátoru hlavy umožňuje dlouhodobější 
transport težce zraněných pacientů v nepříznivých podmínkách
otvory v blocích umožňují rychlou kontrolu uší, dobrou komunikaci s pacientem
všechny díly jsou omyvatelné a dezinfikovatelné
Váha: 1,1 kg

Fixační popruhy Spyderstrap
Systém Spider Straps umožňuje kompletní imobilizaci zraněné osoby  k páteřovým 
deskám.
 vzhledem k úhlopříčným pásům navázaným na centrální pás umožňuje imobilizaci 
různých váhových kategorií,

Nosítka transportní typ košová 
Nosítka transportní typ košová dvojdílnáNosítka košového typu se používají, všude tam kde nelze použít 
klasická nosítka. Tyto nosítka lze zavěsit i pod helikoktéru.
součástí jsou 3 dvoudílné upínací pásy s plastovou přezkou a nastavitelná opěrka nohou
úchopová madla jsou součástí konstrukce a jsou po celém obvodu nosítek
čtyři úchyty pro lano, po obvodu jsou vyztuženy kovanou ocelí
nosítka jsou uvnitř vybavena vyjímatelnou matrací
rozměry: 213 x 61 x 18 cm
váha: 14 kg
max. nosnost: 200 kg

Nosítka transportní typ košová dvojdílná
Nosítka košového typu se používají, všude tam kde nelze použít klasická nosítka. Tyto nosítka lze zavěsit i 
pod helikoktéru.
součástí jsou 3 dvoudílné upínací pásy s plastovou přezkou a nastavitelná opěrka nohou
úchopová madla jsou součástí konstrukce a jsou po celém obvodu nosítek
čtyři úchyty pro lano, po obvodu jsou vyztuženy kovanou ocelí
nosítka jsou uvnitř vybavena vyjímatelnou matrací
nosítka se skládají ze 2 dílů
rozměry: 213 x 61 x 18 cm
váha: 14 kg
max. nosnost: 200 kg

Košová nosítka FERNO 71
Košová nosítka Ferno 71 jsou vyrobena z vysoce kvalitního polyethylenu. Po obvodu nosítek je hliníkový rám 
čímž je zaručena vysoká stabilita a pevnost. Nosítka jsou vysoce odolná vůči korozi, chemikáliím a teplotním 
výkyvům.
Ke standardnímu vybavení patří nastavitelná opěrky nohou (v závislosti na velikosti pacienta) a 4 masivní 
oka pro zavěšení pod vrtulník. Samozřejmostí jsou 4 dvoudílné upínací pásy.
Vyproštovací nosítka vhodná pro vyproštování z obtížného terénu.
Rozměry: 218 x 61 x 20 cm
Váha: 10 kg
Maximální nosnost: 272 kg

Pojízdné přenosné skládací křeslo 
Pojízdné přenosné skládací křeslo s vysoce kvalitní hliníkovou konstrukcí se čtyřmi madly a dvěma koly. 
Ideální pro přepravu pacientů na úzkých schodišťích a v uzavřených prostorách. Potah sedadla z odolné 
syntetické tkaniny, odpuzující kapaliny.
Vlastnosti:
4 úchyty
2 područky
2 otočná a brzděná kola
Hmotnost: 11 kg
Rozměry: 91 x 71 x 52 cm
Rozměry složený: 91 x 19,5 x 52 cm
Nosnost: 150 kg



  

Výplach oka v nástěném boxu
Pro pohotovou první pomoc při zasažení očí nebezpečnou látkou. Praktický držák obsahuje 2 láhve s fyziologickým 
roztokem o objemu 500 ml a zrcátko. Plastový držák chrání láhve na výplach očí před znečištěním. Láhve na 
vyplachování očí mají ergonomicky tvarovanou oční misku pro otevření očního víčka, výplachová kapalina se pak 
dostane přímo na poraněné oko. Jedna láhev 500 ml vystačí na cca 4 minuty intenzivního vyplachování.
Důležitá pomoc při zásahu očí, nabízí rychlou a účinnou pomoc v podobě roztoku chloridu sodného 0,9% a je 
samozřejmě sterilní.

Univerzální záchranářské nůžky Solingen ROBIN
Tyto univerzální záchranářské nůžky Solinger ROBIN jsou vyrobeny z vysoce kvalitní nerezové oceli.
Záchranářské nůžky, které by měly být součástí každé autolékárničky. V případě nouze se dají použít k rozbití skla, 
nebo k přestřižení bezpečnostních pásů.
Skvěle stříhají i tuhé materiály- např. gumu, kožené věci, motorkářské oblečení aj.
Tyto nůžky jsou součástí standartní výbavy německého Červeného kříže a jiných záchranných sborů Německa. celk. 
délka nůžek: 24 cm délka břitů: 9 cm
Vysoce profesionální nůžky Solingen ROBIN s propracovanými rukojeťmi a precizně broušeným ostřím. vysoká 
kvalita ergonomické rukojeti přizpůsobené pro dlouhodobé užívání dlouhodobá životnost upínací šroub pro 
nastavitelnost tuhosti střihu
Váha 500g

Ambuvak s resuscitační maskou - silikon dospělý nebo dětský
Neobsahuje latex.
Těsnění a membrány vyrobené ze silikonu.
Tělo je vyrobeno ze speciálního vysoce kvalitního silikonu.
Zdrsněný povrch zajišťuje optimální přilnavost a přesné dávkování.
Ambuvak je možno jednoduše rozebrat a dezinfikovat.
Všechny hlavní díly jsou k dispozici i samostatně.
Pojistný ventil.
Materiál silikon
Váha 550 g, 225g
Objem 1700 ml, 475 ml

Ambuvak resuscitační COMBIBAG Weinmann
Resuscitace s vakem COMBIBAG je spolehlivá a přesná jak u dospělých tak u mladistvých a dětí. Vak je rozdělen 
na dva různě velké segmenty. Menší, který je určen pro děti, dává objem až 500 ml,větší, určený pro dospělé, dává 
objem od 500 ml do 1000 ml.COMBIBAG je opatřem dvoustupňovou bezpečnostní pojistkou. První stupeň se otvírá 
při tlaku 20 mbar druhý při tlaku 60 mbar.
Masky nutno objednat zvlášť!!!
Rozměry (výška x průměr): 340 mm x 130 mm
Hmotnost: 390 g
Tlakový profil: volitelný: 20 mbar nebo 60 mbar
Přívod do pacienta: 22 mm, shodný s ISO 5356
Vývod výdechu: 30 mm, schodný s ISO 5356
Hubice pro nasání kyslíku: průměr 6 mm
Pracovní teplota: -18°C až +50°C
Skladovací teplota: -40°C až +70°C
Materiál: vak + stěna membrány: silikon
Těleso ventilu: polysulfonát

Záchranářská přikrývka zlatá
Příkrývka díky svým rozměrům v složeném stavu a hmotnosti nezabere moc místa, proto ji můžete mít stále po 
ruce při Vašich výletech či výjezdech.
Stříbrná strana přikrývky chrání proti horku a  zlatá strana chrání proti chladu.
Rozměry: 210x160cm
Hmotnost: 60g

Obličejová maska pro Ambuvak
Maska je vyrobena z transparantního PVC.
Nutno specifikovat velikost:
maska vel. 5 - dospělí
maska vel. 3 - děti
maska vel. 1 - kojenci
hmotnost 30, 40, 50 g



  

Řezač skla Glas Master sada
Glas master je ruční nástroj pro řezání autoskel při vyprošťování ve velmi krátkém čase. Bez použití elektrických 
nebo hydraulických přístrojů je sklo vyříznuto během několika sekund. Narozdíl od rúzných napodobenin má tento 
nástroj speciálně vyvinutý sklon zubů pro rychlé a bezpečné řezání.Mezi další vlastnosti patří robustní lakované 
tělo přístroje, protiskluzové držadlo. Tento výrobek je patentově chráněn. Je hojně využíván u hasičů  a armády.
Rozměry kufru (D x Š x V): 480 x 460 x 140 mm
Hmotnost: 4,2 kg

Sada obsahuje:
1ks original řezák Glas Master
1ks original záchranářský nůž PRT II
1ky rozbiječ okna
1ks bezpečnostní brýle
1ks speciální šroubovák
3ks respirátor
1ks držák s lepící textilní páskou
2ks folie na zakrytí oběti
1ks kufr

Řezač skla Glas Master 
Glas master je ruční nástroj pro řezání autoskel při vyprošťování ve velmi krátkém čase. Bez použití elektrických nebo 
hydraulických přístrojů je sklo vyříznuto během několika sekund. Narozdíl od rúzných napodobenin má tento nástroj 
speciálně vyvinutý sklon zubů pro rychlé a bezpečné řezání.Mezi další vlastnosti patří robustní lakované tělo přístroje, 
protiskluzové držadlo. Tento výrobek je patentově chráněn. Je hojně využíván u hasičů  a armády.
Složení sady: řezač skel, okenní průbojník a montážní svorky
Hmotnost: 1,36 kg
Rozměry (D x Š x V): 425 x 225 x 25 mm 

Rozbiječ skla
Rozbiječ zadního a bočních skel u vozidel.  Produkt lze vložit do rukojeťi nástroje Glas master
Tělo vyrobeno z mosazi a hrot z oceli
Dělka 130 mm
Váha 60 g

Šroubovák pro vyproťování

Rozbiječ skla a řezák EVOLUTION
® EVOLUTION Life Hammer má zcela nový design a zcela nový systém pro rozbjení tvrzeného skla .
Mezi výhody oproti konvenčním kladívkům patří :
Patentovaný pružinový mechanismus.
Keramický trn je téměř stejně tvrdý jako diamant což zaručuje dlohou životnost . Neboli stovky rozbitých oken u 
automobilů bez nutnosti výměny pera nebo trnu.
Řezná plocha nože je větší , stejně jako úhel řezu . Obě změny mají za následek lepší přeříznutí pásu

Rozbiječ skla,řezák
Rozbiječ skla a řezač pásů včetně držáku pro upevnění. Upevnění lze provést pomocí šroubů nebo lze kladívko 
zapíchnout na určené místo. Barva reflexní oranžová.

Samozáchrana Res-q-me Tool
ResQMe je nástroj k využití při dopravních nehodách a nepředvídatelných událostech.
Řeže bezp. pásy a rozbíjí boční i zadní skla oken vozu.
Řezač pásů: zaháknout za pás a tahem přeříznout
Rozbíječ oken: přiložte na boční okno a tlačte dokud skrytý hrot narázem neroztříští sklo okna.
Hrot se ihned sám uvolní do počáteční pozice a může být opětovně použit.

Testováno pod vodou, doporučeno výcvikovým centrem pro vodní záchranáře (The Public Safety Center at Key West, 
Florida)
- využíváno bezpečnostními složkami v USA
- patentováno v USA, certifikace TÜV, CE v EU
- jedná se o vhodný dárek i pro řidiče automobilů jako přívěšek na klíče

- barva černá, oranžová, žlutá, modrá, červená



  

Záchranářský nůž Rescue Tool III
Špičkový záchranářský nůž. Nůž je včetně pouzdra, které se dá připnout k zásahovímu obleku.
Ve spolupráci s profesionální byla firmou Eickhorn Solingen vyrobena řada záchranářských nožů RESCUE 
model nože Eickhorn RT III vyvinut pro konkrétní aplikace požadavků. Podporuje zachránce a pomocník při 
záchranných operacích zachraňuje, prakticky a efektivně. Model nože RT III je univerzální nůž se zubatou 
čepelí, řezíkem pásů, řezákem drátů, pfunkční ilkou, hrotem na rozbíjení skel. Pro snadné vyhledávání nože za 
snížených světelných podmínek je rukojeť střenka nože žlutě označena (fluorescenční fólie nože) rukojeť z 
plastu vyztuženého skelnými vlákny. Vyrobeno z nerezové 1.4110 nerezová čepel (tvrdost 56 HRC). Cordura 
pouzdra s punkční ochranou a variabilní systémem uchycení nože.

Zachytávač airbagů sada 1
Sada zachytávačů airbagů na všichny typy volantů. Certifikováno TÜV. Zachytávače jsou navrženy 
speciálně za účelem preventivní ochrany před neočekávanou aktivací airbagu. Chrání nejen 
vyprošťované osoby, ale také zasahující hasiče a záchranáře. Celá sada je v plastovém kufru.
Sada obsahuje:
1ks velikost 35 - 39 cm osobní auta
1ks velikost 40 - 45 cm dodávky, mikrobusy
1ks kufr

Zachytávač airbagů sada 2
Sada zachytávačů airbagů na všichny typy volantů. Certifikováno TÜV. Zachytávače jsou navrženy 
speciálně za účelem preventivní ochrany před neočekávanou aktivací airbagu. Chrání nejen 
vyprošťované osoby, ale také zasahující hasiče a záchranáře. Celá sada je v plastovém kufru.
Sada obsahuje:
1ks velikost 35 - 39 cm osobní auta
1ks velikost 40 - 45 cm dodávky, mikrobusy
1ks velikost 43 - 50 cm kamiony, autobusy
1ks kufr

Zachytávač airbagu spolujezdec
Sada zachytávačů airbagů na všichny typy volantů. Certifikováno TÜV. Zachytávače jsou navrženy 
speciálně za účelem preventivní ochrany před neočekávanou aktivací airbagu. Chrání nejen 
vyprošťované osoby, ale také zasahující hasiče a záchranáře. Celá sada je v plastovém kufru.
Pomocí pěti popruhů, může být systém rychle nainstalován (asi za minutu). Dodává se v pevném 
plastovém pouzdře.
Hmotnost: 4300 g
Sada obsahuje:
1ks zachytávač airbagu spolujezdce
5ks popruhů pro instalaci
1ks kufr

Ochranné deky set
Ochranné deky slouží k překrytí ostrých hran při zásahu u dopravních nehod. Mají všité magnety, které 
usnadňují jejich uchycení přichycením ke karoserii vozidla¨. Tyto přikrývky jsou vyrobeny z vyztuženy 
koženým interiérem a vyrobeny z černého nylonu. Všechny díly jsou opatřeny obvodovými reflexními 
pruhy.
Sada obsahuje:
Sada 1
1ks ochranná deka velká 144 x 37 cm s osmi silnými magnety
2ks ochranná deka 57 x 37 cm s šesti silnými magnet
2ks ochranná deka 35 x 35cm

Sada 2
2ks ochranná deka velká 144 x 37 cm s osmi silnými magnety
4ks ochranná deka 57 x 37 cm s šesti silnými magnet
4ks ochranná deka 35 x 35cm

Ochranné štíty pro vyprošťování při nehodách
Ochranný štít, který chrání zraněné před sklem, šponami a dalšími nežádoucími předměty při vyprošťování,
průhledný štít 
ohebný a poddajný materiál,
široké popruhy/uchyty pro lepší manipulaci,
sada obsahuje různé 2 ks (trojúhelník a obdelník),
sada včetně tašky pro štíty
rozměry: 600x400x7 mm,
váha včetně tašky 3,7 kg



  

Kufr pro hasičské vozy - vylomení zámku Glocke
Tento speciální nástroj, vyvinutý pro zámečníky, umožní snadné a účinné odstranění jakéhokoliv druhu (profilového, 
kulatého i oválného) vložkového zámku.

"ZVONEK" dovolí rychlé otevření bez poškození dveří nebo dveřní závory. Vytažení vložky umožní rychlý a snadný 
přístup k hradlovému ústrojí.

"ZVONEK" je často jediný efektivní způsob k rychlému nouzového otevření, v případě rozmanitých druhů zámků a 
polovičních vložek (zámky, které obsahují 1 "zástrčku" a mohou být otevřeny z jedné strany dveří ), například skleněné 
dveře, garážové dveře, poplašné systémy atd.

Na mechanismus nástroje nepůsobí během tahu žádné boční síly, a proto nehrozí naklánění ani prasknutí tažného 
šroubu. Pro jeho kompaktní a dobrý vzhled, jednoduché a snadné použití, je "ZVONEK" považován mezi 
mezinárodními specialisty za jeden z nejlepších vytahovacích nástrojů.

Multifunkční klíč
Nový multifunkční klíč MFS lze použít pro otevírání, zavírání, měření, testování a montáže.

Klíč je vyroben z poniklovaného zinkového tlakového odlitku a je používán v mnoha oblastech jako Hasiči, policie, 
zámečníci, bezpečnostní firmy.

Vyprošťovací nářadí PARATECH - HOOLIGAN stříhání
Vhodný nástroj k vyprošťování z havarovaných vozidel,
Vhodný doplněk k vyproštovacímu nářadí (vyprošťovací pily, hydraulika)

Nabízí se v délkách:
76,2 cm

91,4 cm

106,7 cm

Vyprošťovací nářadí PARATECH - HOOLIGAN  standart
HOOLIGAN - bourací nástroj se standardními čelistmi.
Nejoblíbenější a nejpouživanější bourací nástroj na světě.

Nabízí se v délkách:
61cm

76,2 cm

91,4 cm

106,7 cm

KELLY TOOL - bourací kladivový nástroj
Nabízí se v délkách:
76,2 cm

91,4 cm

106,7 cm

Vyprošťovací sekera PRY AXE
Pry Axe se stříhací nebo standartní čelistí
Univerzální vyprošťovací nástroj - sekyrka
doživotní záruka
široké použití při záchranných pracích
možnost 2 variant a to:
(467 mm - 3,0 kg) - Standartní čelist
nebo
(472 mm - 3,0 kg) - čelist pro stříhání

Sekera Biel-Tool, vyprošťovací univerzální nástroj

Váha 1,5kg



  

Výstražné a signalizační LED zařízení
LED zábleskový varovný rotační modul s 16 LED diodami - akku model včetně nabiječky
Kompaktní a vysoce svítící modul.
9 různých režimů záblesku nebo svícení.
Součástí modulu je magnet. Pevný a nárazu odolný modul lze snadno umístit na stojíci automobil, lešení a všude tam, 
kde je potřeba označit rychle a účinně překážku.
Skvělá viditelnost i v mlze. Modul je vodotěsný a dokonce i plovoucí. Výdrž baterie až 10 let. Provozní doba až 100 
hodin v závisloti na použitém režimu.
Uchycení - očko nebo magnet. Průměr 105mm. Výška 35mm
Hmotnost 230g.

Výstražné a signalizační LED zařízení sada 6ks
LED zábleskový varovný rotační modul s 16 LED diodami - akku model včetně nabijecího kufru
Kompaktní a vysoce svítící modul.
9 různých režimů záblesku nebo svícení.
Součástí modulu je magnet. Pevný a nárazu odolný modul lze snadno umístit na stojíci automobil, lešení a všude tam, 
kde je potřeba označit rychle a účinně překážku.
Skvělá viditelnost i v mlze. Modul je vodotěsný a dokonce i plovoucí. Výdrž baterie až 10 let. Provozní doba až 100 
hodin v závisloti na použitém režimu.
Nabijení přímo v kufru 12/24/230V
Uchycení - očko nebo magnet. Průměr 105mm. Výška 35mm
Rozměr kufru: 440x360x60mm
Hmotnost 1880g.

Teleskopický kužel celo reflexní s vestavěným LED světlem s možností svícení nebo blikání. Napájení 2ks baterie AAA. 
Až 300 hodin provozu. 5 let záruka. Možnost nosit v PVC pouzdře, které je součástí balení. Velikost ve složeném stavu 
60x280x280 mm a 60x390x390 mm.

Velikosti v rozloženém stavu 50cm váha 1800g

75cm váha 3200g

Stativ pro osvětlovací balony výška 4,75m.
Stativ ve složeném stavu 1,12m
Zatížení stativu max. 25kg
Váha stativu 15kg
Stativ je dodáván včetně 3ks kotvících lan a 3ks kotvících kolíků

Osvětlovací balón s 2000W halogenovou žárovkou, 30 000-40 
000 lumenů, osvětlí rádius 20m. Osvětluje 360° dokola bez 
vrhání stínů.

Technické parametry:
Výkon 4x500W=2000W
Napájení 230V/50Hz
Proud max. 7A
Typ žárovky 4ks halogenová žárovka R7s
Krytí IP54
Dělka kabelu 7m
Váha balonu 8kg

Dodávka - balon se dodává včetně žárovek a obalu pro 
přenášení, Stativ lze dokoupit

Osvětlovací balón s 1000W HQI výbojkou, světelný výkon 
99 000-110 000 lumenů, osvětlí rádius 40m (cca 5000 
m2). Prostorové osvětlení vnějších a vnitřních prostor. 
Osvětluje 360° dokola bez vrhání stínů.

Technické parametry:
Výkon 1000W
Napájení 230V/50Hz
Proud max. 7A
Typ žárovky výbojka HQI E40
Krytí IP54
Dělka kabelu 7m
Váha balonu 8kg

¨
Dodávka - balon se dodává včetně žárovek a obalu pro 
přenášení, Stativ lze dokoupit



  

Přejezdový můstek - gumový
odolný gumový můstek pro 2 x hadici B
dxšxv: 860x300x105 mm
nosnost: 10 tun
váha: 13 kg

Přejezdový můstek - gumový
odolný gumový můstek pro 2 x hadici A
dxšxv: 1000x300x105 mm
nosnost: 10 tun
Váha: 20,9 kg

Přejezdový můstek CROCODILE je vysoce robustní a odolý. Můstek lze sklopit na poloviční rozměr a 
jednoduše ho pak přenášet a zároveň je velmi dobře skladovatelný v nástavbách hasických aut. Můstek 
je na 2 x hadice B nebo C. Vyrobeno ve Švýcarsku.

Rozměry:
Gumový můstek 2C nebo 2B
Délka rozložené 890 mm
Délka složené 455 mm
Šíře 300/368 mm
Výška 95 mm
Nosnost: 40 tun
Váha: 11,5 Kg

Rozměry:
Gumový můstek 2A
Délka rozložené 1200 mm
Délka složené 620 mm
Šíře 300/368 mm
Výška 95 mm
Nosnost: 40 tun
Váha: 13,75 Kg

Dřevěný přejezdový můstek dle DIN 14820 pro 2 hadice vel. B a C z dřevěných hranolů opatřených 
červeno-bílým nátěrem. Spojení pomocí nerezový nýtů a polypropylenové kurty.

Rozměry: 935x700mm  skládací.

Hmotnost: 11,5 kg

Ideální k zabezpečení míst dopravních nehod a vyprošťování. Stojan je vyroben ze stabilní, pozinkované 
oceli a dá se několika pohyby složit. Tato značka je bez nápisu.
Výška;70cm, váha: 3,3kg
Výška:90cm, váha: 3,7kg

Nabízíme také jakýkoliv nátisk na značku dle požadavků zákazníka.

Vyrobeno z texturované skelné tkaniny pro hašení požárů.
Velmi vhodné pro hašení požárů vzniklé při pečení,  vaření také velmi vhodné jako deka pro krytí při 
sváření.
Splňuje normu EN1869
Rozměry 1600 x 1800 mm, bez azbestu. Hmotnost 1500 g



  

Zehnderův univerzální vysavač kalů USS4000 čistí silně znečištěné zahradní rybníky od bahna, kalů a nežádoucích 
pevných látek. Robustní membránové čerpadlo v nerezovém tělese čerpá průběžně, bez vestavěných prostorově 
náročných odkalovacích a zádržných zásobníků malé kamínky, písek, listí atd. Bahnem a špinavou vodou zaplavené 
sklepy a šachtice budou rychle vyprázdněny, nečistoty z bazénu snadno a rychle odsáty.
Zehnderův univerzální vysavač kalů USS 4000 pracuje tiše a s plnou silou. V mnoha případech nahrazuje svým 
vysokým výkonem běžná ponorná čerpadla případně vysavače kapalin. Provoz bez kapaliny (nasucho) - což téměř 
vždy znamená konec pro každé čerpadlo - není pro USS 4000 žádným problémem.
USS 4000 je dodáván běžně s uvedeným příslušenstvím. K tomu náleží hadice s koncovkami pro sací i výtlačnou 
stranu, rukojeť s prodloužením jakož i sací hubice. Robustní plastová kola a stabilní seřiditelné držadlo zajišťují 
vysoký komfort převozu.
Na vysokou kvalitu produkce je ve firmě Zender kladen velký důraz. Proto je každý  USS 4000 před vyskladněním 
přísně testován a opustí továrnu jen s pečetí Zenderovy kvality

PROVEDENÍ:
Mobilní membránové čerpadlo se sací a výtl.hadicí 1“
Univerzálně použitelný díky vyměnitelným sacím hubicím
Pohon jednofázovým motorem s 10 m kabelem
U USS 4000 je použita olejivzdorná membrána jakož i sacía výtlačná hadice
POUŽITÍ:
Čištění nádrží
Likvidace následků havárií a záplav
Čištění plaveckých bazénů nebo rybníků
Čerpání kapalin s abrasivními částicemi
Čerpání ropných látek jako nafta, oleje atd.

Prsačky vyrobeny z PVC a polyesteru s dvojitě svařovanými švy, 700 g / m², nastavitelné popruhy s přezkami.
Vysoká ohebnost i při nízkých teplotách.
Vysoce odolné proti proražení a propichu S5.
Ocelová tužinka ve špičce, vyztužená podrážka ocelovou stélkou, reflexní bod na patě,
Hmotnost 4000 g
Velikost 40 - 45
Velikost 46 příplatek 150Kč

Lanko 160cm dlouhé na jedné straně s očkem a na druhé s dřevěným špalíkem. Používá se k vyvazování hadic 
apod.
Průměr: 10 mm
Délka: 160 cm
Váha: 190 g

Resq-Tape je univerzální silikonová páska, která Vám pomůže v každé situaci. Velkou výhodou pásky je velmi 
široké využití. Jedná se o pásku na silikonové bázi tudíž žádné lepidlo. Životnost je 10 let
- izolátor poškozeného elektrického vedení a to až do 8000V
- nouzová oprava prasklých hadic a to dokonce i pod vodou do tlaku 8 bar
- nouzové zaizolování unikajících ropných látek
- páska je stavěna až na teplotu 260°C

Nový univerzální hasicí batoh Vallfirest je dalším příkladem profesionálního a ergonomického zařízení. Batoh je 
vyroben z kvalitního nylonu a má pružnou a vyjímatelná vnitřní nádrž, která je vyrobena z odolného materiálu
Objem 19 l velký plnicí otvor pro snadné a rychlé plnění
Dvojitá ruční pumpa
Ergonomicky polstrované ramenní popruhy a bederní pás pro komfortní nošení
Boční kapsa kam lze uložit příslušenství jako sekeru, rukavice apod.
Hmotnost prázného ruksaku  cca 2630g



  

Robustní motorové kalové čerpadlo pro náročné použití ve stavebnictví, průmyslu, stejně tak 
použitelné pro hasiče a záchranáře.
Světově známé motory SUBARU EX s dlouhou životností, vysokou spolehlivostí a snadným 
startovánín.
Technologie OHC - řetězem hnaná vačková hřídel, vyšší kompresní poměr 9:1, nižší emise, lepší 
mazání....

Německá kvalita za velmi dobrou cenu

Čerpadlo Endress EMP305ST

Maximální výtlak 1000 l / min

Maximální sací výška 7,6 m

Max. celková dopravní výška 23 m

Pevné látky (ø) 20 mm

Přípojky (sání / výtlak) 3 "/ 3"

Motor SUBARU EX 17

Palivo Benzín

Nádrž 3,6 l

LWA 105 dB(A)

LPA 80 dB(A)

Spotřeba l/h při 75% zatížení  1,9 l

Hmotnost 26 kg

Rozměry D x Š x V 527 x 368 x 417 mm

Ćerpadlo Endress EMP205ST

Maximální výtlak 700 l / min

Maximální sací výška 7,6 m

Max. celková dopravní výška 23 m

Pevné látky (ø) 20 mm

Přípojky (sání / výtlak) 2 "/ 2"

Motor SUBARU EX 16

Palivo Benzín

Nádrž 2,7 l

LWA 101 dB(A)

LPA 76 dB(A)

Spotřeba l/h při 75% zatížení  1,4 l

Hmotnost 25 kg

Rozměry D x Š x V 527 x 368 x 417 mm

Kalové čerpadlo Endress EMP305ST a EMP205ST



  

Elektrocentrála Endress ESE 2000 I silent

Špičková elektrocentrála vyvinuta specielně pro hasiče. policii a záchranáře.
Velmi lehká jednoduše přenosná s inventorovou technologií.
Velmi vhodná pro nápajení citlivých měřících přístrojů, PC apod.
Tyto parametry předurčují centrálu do náročných podmínkek.

alternátor                            synchronní
max.výkon                             2,0 kW
konstantní výkon                    1,6kW
jmenovité napětí                     230 V
jmenovitý proud                      8,7 A
frekvence                               50Hz
třída krytí                                IP-23
motor                          YAMAHA MZ80, 3,5HP
výkon                            1,8kW při 3000 RPM 
palivo                                    natural
startování                               ruční
vel. nádrže                              4,0 l.
spotřeba                              0,7 l/hod
hmotnost                                20 kg
rozměry /DxŠxV/            540x330x505 mm
zásuvky                     1x230 V  16 A, 1x 12 V

Elektrocentrála Endress ESE 6000 DBS

Kompaktní jednotky, které slouží jako nezávislý zdroj elektrické energie. Jejich konstrukce - stabilní výkon, snadná 
manipulace, obsluha a bohatá výbava je předurčuje k vysokým výkonům.
Výkonné motory YAMAHA, které jsou vyráběny  pod hlavičkou firmy Endress.

Alternátor                    synchronní s AVR regulací
max.výkon kVA / kW 6,9 / 5,5                           3,6 / 3,6
konstantní výkon kVA / kW   6,25 / 5,0                           3,3 / 3,3
jmenovité napětí                 400 V                                230 V
jmenovitý proud                   9 A                                 14,3 A
frekvence                  50Hz
třída krytí                  IP-23
motor                              ENDRESS
palivo                                natural
startování                  ruční
vel. nádrže                   30 l.
spotřeba                                2,5 l/hod
hmotnost                                   93 kg
rozměry /DxŠxV/           786x570x600 mm
zásuvky                          IP-23 1xCEE 400 V 16 A   IP-23 1x230 V  16 A
základní výbava - tepelná ochrana proti přetížení, vypnutí v případě nízké hladiny oleje, displej  4 v 1, kolečka 
součástí dodávky

Elektrocentrála Endress ESE 604 DEG

Špičková elektrocentrála vyvinuta specielně pro hasiče a záchranáře.
Vysoké krytí IP54 u alternátoru a ještě vyšší krytí IP68 u zásuvek.
Tyto parametry předurčují centrálu do náročných podmínkek.
Elektrocentrála s duplexním alternátorem, který má hned někoik výhod.
Startování je možno řešit ručně nebo po připojení na rozvod auta pomocí starteru, který je namontován na 
elektrocentrále.
Při použití technologie Duplex jsou v každém hnacím motoru nainstalovány samostatné elektronické řídící jednotky, 
které odpovídajícím způsobem reagují na provozní podmínky, ještě než dojde k přetížení příslušného motoru. Tímto 
způsobem lze podle potřeby připojovat výkonovou rezervu, přičemž alternátor v provedení Duplex dokáže napájet i 
nejvýkonnější indukční spotřebiče a součastně chránit citlivé spotřebiče před poškozením. Systém Duplex tak slučuje 
všechny výhody asynchroních a synchroních alternátorů, čímž součastně ukončuje debaty o tom, která technologie je 
lepší.

alternátor                                     Duplex
max.výkon kVA / kW      6,6 / 5,3                        4,4 / 4,0
konstantní výkon kVA / kW      6,0 / 4,8                        4,0 / 3,6
jmenovité napětí                        400 V                            230 V
jmenovitý proud                         8,3 A                            16,0 A
frekvence                         50Hz
třída krytí                         IP-54
motor                                  Endress EPE
Výkon                                 7,5 kW při 3000 RPM 
palivo                                      natural
startování                       ruční
vel. nádrže                        6,7 l.
spotřeba                                    2,1 l/hod
hmotnost                        91 kg
rozměry /DxŠxV/                700x440x400 mm
zásuvky                                 IP-68 2x230 V 16 A          IP-68 1xCEE 400 V 16 A
základní výbava - tepelná ochrana proti přetížení, vypnutí v případě nízké hladiny oleje, displej  4 v 1, proudový chránič



  

Kabelový buben speciálně určený pro hasiče a záchranářské složky.
230V, 16A, 50M kabelu 3Gx2.5mm, 3 zásuvky, IP54
Zástrčka a zásuvky jsou osazeny profi koncovkami od firmy MENNEKES.
Kabel na bubnu je vyroben ze speciální gumy, která je odolná chemickým látkám a oleji. Je velmi dobře ohebný i při 
nízkých teplotách.
Tělo bubnu vyrobené z tvrdé pryže, stabilní dvojitý trubkový rám.
Tepelná ochrana proti přetížení v souladu s EN 60730-T1, plně izolované.
Rozměry: 315 x 370 x 290 mm.
Hmotnost 16.0 kg

Kabelový buben speciálně určený pro hasiče a záchranářské složky.
230V/400V, 16A, 50M kabelu 5Gx2.5mm, 3 zásuvky 230v a 1 zásuvka 5kolík 16A, IP54
Kabel na bubnu je ze speciální gumy, která je odolná chemickým látkám a oleji. Je velmi dobře ohebný i při nízkých 
teplotách.
Zástrčka a zásuvky jsou osazeny profi koncovkami od firmy MENNEKES.
Tělo bubnu vyrobené z tvrdé pryže, stabilní dvojitý trubkový rám.
Tepelná ochrana proti přetížení v souladu s EN 60730-T1, plně izolované.
Rozměry: 350 x 430 x 295 mm.
Hmotnost 20.5 kg

Kabelový buben speciálně určený pro hasiče a záchranářské složky.
230V/400V, 16A, 25M kabelu 5Gx2.5mm, 2 zásuvky 230v a 1 zásuvka 5kolík 16A, IP54
Kabel na bubnu je ze speciální gumy, která je odolná chemickým látkám a oleji. Je velmi dobře ohebný i při nízkých 
teplotách.
Zástrčka a zásuvky jsou osazeny profi koncovkami od firmy MENNEKES.
Tělo bubnu vyrobené z tvrdé pryže, stabilní dvojitý trubkový rám.
Tepelná ochrana proti přetížení v souladu s EN 60730-T1, plně izolované.
Rozměry: 350 x 430 x 295 mm.
Hmotnost 15 kg

Prakticky nezničitelné celopryžová rozvodna pro trvalé venkovní použití. I v nejtěžších podmínkách velmi spolehlivá. 
Kabel může být omotán kolem rukojeti pro přepravu.
Profesionální rozvodna s 3 metrovým kabelem 5x2,5mm.
Vstup: 1x 16A, 400V pětikolík, IP68
Výstup: 1x 16A, 400V pětikolík a 3x 16A, 230V zásuvka, IP67
Proudový chránič: 40/0,03A
Váha: 7,2 kg
Rozměry:  306 x 230 x 287 mm



  

Svítilna UK 4AA XENON
Svítilny UK4AA jsou nejenom nejvíce prodávané modely společnosti UK, ale také nejprodávanější ATEX svítilny na 
světě. Díky svému tvaru a hornímu vypínači je svítilna UK lehce ovladatelná i v pracovních rukavicích. Xenonová 
žárovka zaručuje vysoký výkon teplé ho odstínu světla. UK4AA patří mezi nejspolehlivější a cenově nejdostupnější 
svítilny, jaké jste kdy používali. Svítilna může být připevněna na přilbu nebo opasek, pomocí příslušenství z nabídky UK.

Rozměry (D Š V):   157 mm x 40 mm x 34 mm
Zařazení svítiny: Ruční svítily / Certifikace ATEX
Batterie Typ: Alkalické
Typ žárovky: XENON
Napájení: 4AA Alkalické / LR6
Doba svitu : 4-5 hod
Světelný výkon : 38 lm
Hmotnost: 153 g
Dosvit:                134,11 m
Krytí IP:                IP67
Vodotěsnost do:  3,05 m

Svítilna SOLARIS LITE Li-Ion 6000 lm
SOLARIS LITE Li-Ion - Osvětlovací souprava napájená z baterií, světelný zdroj 18x CREE LED o světelném výkonu 
6000 lm / 3 000 lm . (2 stupně intenzity). Baterie 12V , 17Ah . Rozmery: Reflektor 300x40x280mm, základna s bateriemi 
250x180x140mm, hmotnost 9,5 kg. Výška maximálního vysunutí stativu včetně základny 1,3m. Délka svitu na vysoký 
výkon - 2hod 30min , na snížený výkon - 5hod 20min, blikání 10hod 40min. Délka nabíjení akumulátoru 12V/17Ah - 10-
12 hod.
Hmotnost 5,7kg

Svítilna UK 4AA eLED CPO 
Patentovaný (CPO) optická parabola s vysoku účinností a velmi nízkou hloubkou.
Termální Recovery System předává teplo z LED a zahřívá baterie pro lepší účinnést baterií při nízkých teplotách.
Tlačítkovým spínačem ON/OFF se zapíná vysoký/nízký výkon s nepřetržitým nebo mžikovým sepnutím
LED chip bez snížení svítivosti s životností větší než 50,000 hodin
Vodotěsné provedení pro venkovní použití.
Paprsek světla vyzařuje jasný bod bez periferního světla.
Uchycení na většinu přileb , montáže - volitelné přislušenství
Vysoce mechanicky odolné tělo PC/ABS/Graphite, LEXAN® a polyuretanová gumová, (ATEX model)
Vyrobeno v USA

Rozměry (D Š V): 157 mm x 40 mm x 34 mm
Použití svítilny: Hands-Free hasičská svítilna / ATEX
Typ baterií: Alkalické AA
Zdroj světla: eLED CPO
Napájení:: 4x AA Alkalické / LR6
Doba svitu: 8-10 hod
Světelný výkon: 130 lm
Hmotnost: 177 g
Dosvit:                 192,33 m
Krytí IP:                 IP67
Ponoření do: 3,05 m

Svítilna UK 4AA e-LED Zoom 
Optická čočka se zoomem a nastavením šířky kuželu světelného paprsku otáčením hlavice svítilny.
Vysoce výkonná 2-watová LED s životností tisíce hodin bez svížení svítivosti.
Unikátní eLED elekrtonika zajišťuje constantní svítivost do 80% kapacity baterií.
Gumový návlek hlavice svítilny snižuje odlesky a zaručuje mechanickou odolnost (testován pád na beton z výšky 
1,8 m)
Tlačítkovým spínačem ON/OFF se zapíná vysoký/nízký výkon s nepřetržitým nebo mžikovým sepnutím.
Snadnější vkládání baterií díky nové konstrukci přihrádek ve svítilně
Bezpečnostní ventil  0 PSI pro zamezení exploze plynu unikajícího z baterií
Tělo svítilny vyrobené z tuhého electricky nevodivého, nekorodujícího ABS and polykarbonátu.
Uchycení na většinu přileb , montáže - volitelné přislušenství
Vyrobeno v USA

Rozměry (D Š V): 170 mm x 40 mm x 37 mm
Druh svítilny: Hands-Free hasičské svítilny / Certifikace ATEX
Typ baterí: Alkalické baterie
Zdroj světla: eLED
Napájení: 4x AA Alkalické baterie / LR6
Doba svitu: 10,5 hod
Světelný výkon: 90 lm
Hmotnost: 177 g
Krytí IP:                 IP67
Vodotěsnost do: 3,05 m



  

Hadice THÖNI
Hadice THÖNI na který se můžete spolehnout.

V oblasti hadic od roku 1970 bylo vyrobeno více než 60.000 km hadic - což odpovídá vzdálenosti 1,5 x obvodu zeměkoulí.

Na naších moderních kruhových stavech, vyrábíme vysoce pevné polyesterové nitě, které jsou základem pro naše různé typy hadic o průměru mezi 19 a 
150 mm. V těchto stavech jsou následně vnitřně obloženy, zejména EPDM- směsí nebo gumovou vulkanizací. Na speciální přání zákazníků potahujeme 
hadice také z vnější strany.

Všechny hadice během výrobního procesu a po ukončení EN ISO 9001:2000 prochází konečnou kontrolou. Díky účinnému a rychlému zpracování 
objednávek / plánování výroby, garantujeme našim partnerům, krátké a spolehlivé dodací lhůty. Naše produktová řada je mezinárodně uznávaná a má 
vynikající reputaci po celém světě.

Hadice Rekord  s kovanými spojkami

Zásahové hadice rakouské firmy THONI. Hlavní přednosti jsou: odolnost proti mrazu, snadná 
údržba, lehká a pružná a odolnost proti plísním. Vysoká odolné proti oděru a UV záření
extrémě odolná díky speciálnímu vulkanizačnímu procesu. Dokonalá soudržnost opletu a 
gumové duše Dvojitě navazované AWG spojky se silikonovým těsněním. Vyrobeno 
speciálním vulkanizačním postupem, tkané na kruhových stavech vysokopevnostní
polyesterovou nití.
Až 5x delší životnost oproti běžným hadicím
Bezkonkurenční ve své třídě
Velmi vhodná jako první hadice B75 při požárním sportu

Hmotnost: C52 - 305 g/m / B75 – 480 g/m
Zkušební tlak (Mpa): 2,4
Destrukční tlak (Mpa): 6
Hadice splńuje všechny platné české i mezinárodní normy ČSN 80 8711, DIN 14811.
Průměr C52, B75

Hadice vysokotlaká D25 STABILON HD 60m

Nově vyvinutá vysokotlaká hadice. Hadice je tvarově stálá, nízká hmotnost a vysoká pružnost 
umožňují snadnou manipulaci. Hadice vykazuje mimořádně vysokou odolnost proti oděru.
Splňuje normu EN 1947:2002+A1:2007 Kat. II Typ B Klasse 5

Pracovní tlak: 4 Mpa
Zkušební tlak: 6 Mpa
Destrukční tlak: 12 Mpa
Vnitřní průměr: 25mm
Délka: 60m
Hmotnost: 270 g/m

Hadic Favorit  NEON nebo bílá s kovanými spojkami 

Hadice splńuje všechny platné české i mezinárodní normy ČSN 80 8711, DIN 14811.
Odolné proti oděru a UV záření
Dokonalá soudržnost opletu a gumové duše
Dvojitě navazované AWG spojky se silikonovým těsněním
Vyrobeno speciálním vulkanizačním postupem
Tkané na kruhových stavech
Vysokopevnostní polyesterové nitě

Hmotnost: C42 – 220 g/m, C52 - 270 g/m, B65 – 350g/m, B70 – 360g/m, 
                                                                   B75 – 430g/m, A110 - 625g/m
Zkušební tlak (Mpa): 2,4
Pracovní tlak (Mpa): 1,6
Destrukčnítlak (Mpa): 6
Barva reflexní oranžová, reflexní žlutá, bílá
Průměr C42, 52, B65, 70, 75, A110

Hadice Favorit COMPETITION s kovanými spojkami

Hadice speciálně vyvinuté pro požární sport. Minimální plošná šíře odpovídá jednotlivým 
pravidlům soutěží v požárním útoku.
Polyesterová požární hadice s tenkostěnnou polyuretanovou folií. Tato hadice je především 
určena pro požární sport a svými parametry je vhodná pro postupová kola soutěží v  
požárním sportu.
Předností této hadice je lehkost
Barva: černá s neonovým průpletem
Nejlehčí na trhu a přesto vysoká životnost

Hmotnost: C42 –  160g/m, C52 - 190 g/m, B75 -330 g/m
Zkušební tlak (Mpa): 2,5
Pracovní tlak (Mpa): 1,6
Destrukční tlak (Mpa): 6

Hadice splńuje všechny platné české i mezinárodní normy ČSN 80 8711, DIN 14811.



  

Zásahové rukavice ESKA MARS

Vyrobeno z materiálu vodě a oleji odpudivého navíc kyselině vzdorného. Nabízí uživateli optimální ochranu proti 
teplu a chladu.Rukavice jsou navrženy pro použití jak profesionálních tak dobrovolných hasičů.
Tento model má odolnost proti oděru (úroveň 3). Na manžetách venku je připojen 3M reflexní pásky.
Model Mars-E má stejný výkon jako model Mars, ale je vyroben s manžetou Kevlar ®. Oba modely je možné prát 
při 30 ° C!
Tento model rukavic se nabízí s úpletovou nebo dlouhou manžetou.

Složení:
Speciálně upravená kůže vodě, teplu a oděru odolná
Technický Kevlar® odolný řezu a oděru
100% Kevlar® jako podřívka

Certifikace (Evropa): EN 659 - 2003 + A1: 2008 (více než 22 sec)

ESKA je jedním z předních světových výrobců vysoce kvalitních rukavic. Firmu v roce 1912 založila rodina pana Joseph Eska v malém horském 
městečku Pernink, v blízkosti lázeňského města Karlovy Vary. V současné době společnost sídlí v rakouském Welsu a zde úspěšně vyrabí již čtvrtá 
generace rukavice pro Vás.
V roce 1974 začala společnost s vývojem rukavic pro hasiče. Standart jako je maximální bezpečnost a přilnavost byla nejvyšší prioritou od počátku 
výroby. ESKA má dnes jako nejinovativnější výrobce v tomto odvětví, ve světě nejvyšší uznání.

Zásahové rukavice ESKA SUPERMARS

Vyrobeno z materiálu vodě a oleji odpudivého navíc kyselině vzdorného. Tento model rukavic má Gore-Tex ® 
vložku (fixně - ESKA patent), která je velmi dobře zafixovaná až ke konečkům prstů.Tyto sofistikované materiály 
zaručují, že jsou rukavice nepromokavé, prodyšné a antibakteriální. Nabízí uživateli optimální ochranu proti 
teplu a chladu.Rukavice jsou navrženy pro použití jak profesionálních tak dobrovolných hasičů.
Prsty a dlań jsou zesílené Kevlar ® povlakem, a tím se snížuje skluznost. Tento model má odolnost proti oděru 
(úroveň 4). Na manžetách venku je připojen 3M reflexní pásky.
Model Supermars-E má stejný výkon jako model supermars, ale je vyroben s manžetou Kevlar ®. Oba modely 
je možné prát při 30 ° C!
Tento model rukavic se nabízí s úpletovou nebo dlouhou manžetou.

Složení:
Speciálně upravená kůže vodě, teplu a oděru odolná
Gore-Tex® vysoce prodyšná membrána
Technický Kevlar® odolný řezu a oděru
100% Kevlar® jako podřívka

Certifikace (Evropa): EN 659 - 2003 + A1: 2008 (více než 22 sec)

Zásahové rukavice ESKA JUPITER III

Model Jupiter III patří mezi nejžádanější zásahové rukavice na světě. Jsou celosvětově uznávané díky své 
výborné konstrukci. Rukavice s trvale pevnou (ESKA patent), Gore-Tex ®-X-trafit ® membránou umožňuje 
nepromokavost a prodyšnost. Podšívka je ze speciálního materiálu Kevlar ®. Stříbrné vlákno v něm má 
antistatické, antibakteriální a teplotně-regulační vlastnosti. Rukavice je na prstech, palci a dlani potažena 
Kevlar® silikonem pro vynikající ochranu proti teplu a ohni. Vysoká odolnost proti proražení, řezu a maximální 
odolnost proti opotřebení. Výborně řešený stříh chrání velmi dobře zápěstí. Oba modely je možné prát v pračce 
na 60 ° C!
Tento model rukavic se nabízí s úpletovou nebo dlouhou manžetou.

Složení:
Kermel®-HTA odolný materiál vodě,teplu a oděru
Gore-Tex® vysoce prodyšná membrána
Technický Kevlar® odolný řezu a oděru
100% Kevlar® jako podřívka

Certifikat (Evropa): EN 659 - 2003 + A1: 2008 (více než 22 sec)

Zásahové rukavice ESKA PHÖNIX

Pro zajištění vynikající tepelné odolnosti a optimální ochrany proti pořezání, ESKA používá u těchto rukavic 
systém kompletně potažená Kevlar ® rukavice. U modelu Phonix je zvláště dbáno na ochranu kloubů. Dále 
pak je vybaven stálou (ESKA patent), Gore-Tex ®-X-trafit ® membránou a podšívka z materiálu Kevlar ®. 
Stříbrné vlákno má také antibakteriální, antistatický, účinek.
Oba modely je možné prát v pračce na 60 ° C!
Phoenix je rovněž certifikovaným verzi pro NIT (Phoenix 8050F). Podle normy požadované zde je delší a 
manžety rukavice navíc vybaven ochranou pulsu.
Tento model rukavic se nabízí s úpletovou nebo dlouhou manžetou.

Složení:
Kermel®-HTA odolný materiál vodě,teplu a oděru
Gore-Tex® vysoce prodyšná membrána
Technický Kevlar® odolný řezu a oděru
100% Kevlar® jako podřívka

Certifikace (Evropa): EN 659 - 2003 + A1: 2008 (více než 22 sec)



  

Zásahové rukavice ESKA SIGA PBI

PBI vlákno bylo původně vyvinuto kvůli vlastnosti pomalého hoření pro vesmírný program Apollo v NASA. Při styku 
materálu s plamenem a teplem se nezačne oblečení trhat, ESKA SIGA používá ve svém modelu jako vnější 
ochrannou vrstvu, která je hlavní obrannou linii proti plamenu a teplu PBI vlákna. Chrániče kloubů jsou vyztužené 
uhlíkovými vlákny. Shell Sho PBI Matrix je používán na backhand, prsty a palec, a ve verzi s dlouhým rukavici. Tyto 
revoluční materály zvyšují mechanickou pevnost a trvanlivost.
Stejně jako u všech rukavic ESKA je Kevlar ® podšívka s vlákny stříbra (antistatická, antibakteriální a teplotně 
regulační vlastnosti) Velmi dobře fixovaná (ESKA patent), Gore-Tex ® X-trafit ® membrána, která zaručuje 
nepromokavost a prodyšnost. Oba modely je možné prát v pračce na 60 ° C!
Tento model rukavic se nabízí s úpletovou nebo dlouhou manžetou.

Složení:
PBI vysoce odolný materiál vodě,teplu a oděru
Gore-Tex® vysoce prodyšná membrána
Technický Kevlar® odolný řezu a oděru
100% Kevlar® jako podřívka
Certifikace (Evropa): EN 659 - 2003 + A1: 2008 (více než 22 sec)

ESKA je jedním z předních světových výrobců vysoce kvalitních rukavic. Firmu v roce 1912 založila rodina pana Joseph Eska v malém horském 
městečku Pernink, v blízkosti lázeňského města Karlovy Vary. V současné době společnost sídlí v rakouském Welsu a zde úspěšně vyrabí již čtvrtá 
generace rukavice pro Vás.
V roce 1974 začala společnost s vývojem rukavic pro hasiče. Standart jako je maximální bezpečnost a přilnavost byla nejvyšší prioritou od počátku 
výroby. ESKA má dnes jako nejinovativnější výrobce v tomto odvětví, ve světě nejvyšší uznání.

Technické rukavice ESKA PRUTOS

OCHRANA BEZ KOMPROMISU
Nová generace rukavic

Průkopnická rukavice pro extrémní nároky pro technickou pomoc.

Vrchový materiál je odolný jiskrám i krátkodobému púsobení plamene.

Rukavice má velmi dobrou přilnavost a hmatovvou citlivost i na hladkém povrchu. Stabilní, izolace proti nárazu, 
skládající se z uhlíkových vláken a vyztuženého chrániče zápěstí.
Speciální střih pro pohodlné uchycení a lepší ochranu proti mechanickým rizikům.

Tato rukavice je v souladu s požadavky Evropské PPE 89/686/EEC a požadavky evropských norem EN420, 
EN388 a EN 407 Napájení hodnocení: 4/4/4/3 

Technické rukavice ESKA FLASH

OCHRANA BEZ KOMPROMISU
Nová generace rukavic

Průkopnická rukavice pro extrémní nároky pro technickou pomoc.

Vrchový materiál je odolný jiskrám i krátkodobému púsobení plamene.

Rukavice má velmi dobrou přilnavost a hmatovvou citlivost i na hladkém povrchu. Stabilní, izolace proti nárazu, 
skládající se z uhlíkových vláken a vyztuženého chrániče zápěstí.
Speciální střih pro pohodlné uchycení a lepší ochranu proti mechanickým rizikům.

Tato rukavice je v souladu s požadavky Evropské PPE 89/686/EEC a požadavky evropských norem EN420, 
EN388 a EN 407 Napájení hodnocení: 4/4/4/3

Technické rukavice ESKA FLASH PRO

OCHRANA BEZ KOMPROMISU
Nová generace rukavic

Průkopnická rukavice pro extrémní nároky pro technickou pomoc.

Vrchový materiál je odolný jiskrám i krátkodobému púsobení plamene.

Rukavice má velmi dobrou přilnavost a hmatovvou citlivost i na hladkém povrchu. Stabilní, izolace proti 
nárazu, skládající se z uhlíkových vláken a vyztuženého chrániče zápěstí.
Speciální střih pro pohodlné uchycení a lepší ochranu proti mechanickým rizikům. Nepromokavá, prodyšná 
membrána, která byla testována speciálně na nepropustnost krve a virů.

Tato rukavice je v souladu s požadavky Evropské PPE 89/686/EEC a požadavky evropských norem EN420, 
EN388 a EN 407 Napájení hodnocení: 4/4/4/3
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