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Zásahové odevy
platný od 01.10.2018

P.č. Tovar / popis

Cena            

bez DPH         

za m.j.

Cena             

s DPH        

za m.j.

1 Ľahký zásahový komplet FIRE WARRIOR I. ( RS mriežka ) 229,00 274,80

Ochranný odev  pre hasičov FIRE WARRIOR I. je určený na zdolávanie 

požiarov na voľnom priestranstve.

Je vyrobený z materiálu NOMEX® Comfort s hmotnosťou 220g/m2, ktorý 

sa vyznačuje permanentne zníženou horľavosťou, je antistatický. 

Tento materiál obsahuje vo svojej štruktúre zosilňujúcu mriežku ( tzv. 

RIPSTOP ), vďaka ktorej má vysokú pevnosť a dlhú životnosť. 

Ochranný odev je vybavený výrazným reflexným značení, pričom je 

možnosť farebných kombinácií - striebornožltá, žltá alebo strieborná .FIRE 

WARRIOR I. je ergonomicky tvarovaný a ľahký, 

čo zabezpečuje pri jeho používaní vysoký komfort .

2 Ľahký zásahový komplet FIRE WARRIOR III. ,NOMEX/Viskoza, 260g 199,00 238,80

Strih ako FireWarrior I.                                                                                             

Ochranný odev  pre hasičov FIRE WARRIOR III. je určený na zdolávanie 

požiarov na voľnom priestranstve.

Je vyrobený z materiálu NOMEX®/Viskoza s hmotnosťou 260g/m2, ktorý 

sa vyznačuje permanentne zníženou horľavosťou, je antistatický. 

Tento materiál sa vyznačuje vysokou pevnosťou . 

Ochranný odev je vybavený výrazným reflexným značení, pričom je 

možnosť farebných kombinácií - striebornožltá, žltá alebo strieborná .FIRE 

WARRIOR III. je ergonomicky tvarovaný a ľahký, 

čo zabezpečuje pri jeho používaní vysoký komfort .

3 Ľahký zásahový odev FIRE WARRIOR I.- kombinéza ( obr.č. 2 ) 209,00 250,80

ako Ľahký zásahový odev - p.č.1 , ale kombinéza

4 Zásahový komplet ZAHAS IV - GOLEM, EN 469 387,00 464,40

Dvojdielny, viacvrstvový zásahový odev. 

Vrchný materiál: 100% FR bavlna  (hmotnosť 250 g/m2). 

Vyberateľná termoregulačná vložka s nalaminovanou PES FR/PU 

vlhkostnou bariérou (hmotnost vložky 440 g/m2). Reflexné žlto-strieborné 

pruhy 7,5 cm. 

Nápis HASIČI aplikovaný tepelným lisom. 

Nový strih 2012: krátka verzia kabátu, zips ku krku, vrecko na pitný režim a 

nôž. 

Oblek s vnútorným náprsným vreckom! 

Nohavice bez náprsenky, zadný vyvýšený pás pre lepšiu ochranu bedrovej 

časti chrbta. 

Farba odevu - námornická modrá. 

Výškové skupiny: 160-176cm = 2, 176-188cm = 4, 188-198cm = 6. 

Možnost zámeny šírky reflexných pásov na 5 cm.



5 Zásahový komplet ZAHAS IV , EN 469 456,00 547,20

Dvojdielny, viacvrstvový oblek, je určený predovšetkým pre hasičov 

nasadených k hasiacim a záchranným prácam. 

Oblek sa skladá z vrchnej odevnej súčasti – kabátu, nohavíc a spodnej 

odevbej súčasti – vynímateľné vnútorné vložky ( vlhkostná tepeľná bariéra 

). 

Vonkajšia vrstva: Nomex Tough®( meta-aramid / para-aramid / antistatika, 

oleo a vodeodpudivá úprava) 195 g/m?. 

Vyberateľnátermoregulačná vložka ARTEMAS ( podšívka FR , netkaná 

textília, vlhkostná bariéra PES/PU FR  )

6 Zásahový komplet ZAHAS  DRAGON , EN 469 562,00 674,40

Dvojdielny, viacvrstvový zásahový odev. 

Vnútorný materiál TWIN SYSTEM® ( 81 % m-aramid (NOMEX) +18 % p-

aramid (KEVLAR) +1 % antistatické vlákno ), hmotnosť 220 g/m2. 

Vyberateľná termoregulační vložka TWIN SPACER® (70 % Meta-aramid, 30 

% Kevlar), hmotnosť 200 g/m2. Vlhkostná bariéra PU FR / Kevlar. 

Doplnky : Reflexné pruhy a nápis HASIČI z materiálu 3M SCOTCHLITE®. 

Farba : námornická modrá. Nové konstrukčné prevedenie střrhu pre 

zlepšenie odvodu potu a tepla SWEAT-OUT®. 

Certifikáty EN 469 a EN 368. 

Celková hmotnosť odevu : cca 2,9 kg


