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لباس شیمیایی

 
ــق  ــی مطاب ــوده شیمیایـ ــای آل ــط هـ ــار در محی ــوص کـ  مخص
استـــاندارد EN، ایــن لبـــاس ســاخته شــده بــه وســیله الیــه هــای 
TYVERمانــع در برابــر مــواد شــیمیایی اســت وزن آن خیلــی 
ســبک در حالــی کــه قوی و ســفت و محکـــم اســت. ایـــن لبـــاس 
ــرده و  ــت ک ــیمیایی محافظ ــواد ش ــید و م ــل اس ــرد را در مقابـ ف

رنــگ آن نارنجــی می باشــد.

لباس غیر قابل نفوذ

 
ــا  ــای ب ــط ه ــات در محی ــوص عملیـ ــاس مخص ــوع لبـ ــن ن  ای
ــن  ــد. ای ــاز می باش ــای یونس ــمی و پرتوهـ ــازهای س ــودگی گـ آلـ
لبـــاس دارای دستـــکش اســت و کامال غیـــر قابل نفوذ میباشــد. 
در زیرلبــاس، محلــی جهــت دستـــگاه تنفســی تعبیــه شـــده کـــه 
در ایـــن حالـــت دســتگاه تنفســی نیــز ازمحیــط آلــوده مصــون 

می باشــد.

لباس عملیاتی یکسره

 
 ایــن نــوع لبـــاس مخصــوص عملیـــات نجــات می باشــد، 
ــا شبرنـــگ در نقــاط مختلــف )آســتین هــا،  ــراه ب یکســره و همـ

بدنــه و پاهــا( و مقــاوم در برابــر آب اســت.
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ست لباس عملیاتی 
)مخصوص عملیات آتش نشانی و نجات( 

طراحــی شــده جهــت عملیــات نجــات و آتــش نشــانی مقــاوم در 
 EN469 برابــر حریــق ضــد آب و ضــد بــاد مطابــق بــا اســتاندارد اروپــا

Z2, Y2, xr1, xf1 ــات ــطوح عملی ــی در س - دارای کارای

مشخصات کاپشن
76cm :طول پشت کاپشن 

 دارای زیــپ بــا کیفیــت بــاال جهــت دسترســی بــه شــلوار و داخــل 
پشن کا

 درز کاپشــن کامــال عایــق و مطمئــن در مقابــل شــعله و رطوبــت 
ــر  ــت بهت ــوذ و مقاوم ــوع نف ــر ن ــری از ه ــت جلوگی ــد و جه می باش
 ARAMID داخــل درز از مــواد ضــد شــعله و عایــق شــده بوســیله مــواد
 زیــپ ضــد حــرارت و دســتگیره نســوز - ضربــه گیــر پشــت آرنــج 

ــو  و روی زان
 دو جیــب روی ســینه جیــب چــپ مخصــوص حمــل بــی ســیم 

تســمه نگهدارنــده میکروفــن 
 چســب جهــت الصــاق نــام مامــور در روی قســمت چپ ســینه در 

 15x3cm ابعاد 
 شــبرنگ هــای اســتاندارد و مطابــق اســتاندارد NFPA بــا عــرض  
cm  7/5 در رنــگ هــای زرد / نقــره ای / زرد دور تــا دور کمــر و 
ــو و  ــدد در جل ــود دو ع ــورت عم ــلوار و به ص ــن ش ــتین ها و پایی آس
عقــب کاپشــن - دارای چســب های  محکــم کننــده و تنــگ کننــده 

ســر آســتین هــا
ســفت  و  ضخیــم   NOMEX جنــس  از  بیرونــی  الیــه  پارچــه   
ــا مشــخصات 195gr/m2 کــه شــامل 75٪ نومکــس  مخصــوص ب
می باشــد و 23٪ از مــواد KEVLAR و 2٪ کربــن )جلوگیــری کننــده 

ــاکن(  ــیته س از الکتریس
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لباس عملیات آتش نشانی

 
ــن  ــا باالتری ــانی ب ــی آتش نش ــای عملیات ــل لباس ه ــن نس آخری
ــرم و  ــو گ ــن ،1/60 کیل ــدار وزن کاپش ــن مق ــت و کمتری مقاوم
شــلوار 1/46 کیلوگــرم در رنــگ و جنس هــای مختلــف نومکــس 
قهــوه ای  و  تیــره  ســرمه ای  رنگ هــای  در   )PBI( و   )Nomex(
ــاوم  ــتاندارد EN469 و EN1149 مق ــای اس ــی دارای تایدیه ه طالی
ــر ایجــاد الکتریســته ســاکن جهــت اســتفاده در مناطــق  در براب

خطــر 
جهــت  فــراوان  قابلیت هــای  دارای  و   Class2 جرقــه  ایجــاد 
ــات  ــا نج ــیدن و ی ــت کش ــات جه ــزارآالت نج ــالب و اب ــتن ق بس

دادن شــخص حادثه دیــده و یــا خــود امدادگــر
 دارای عالیم شبرنگ با انعکاس باال در شب و در دود 

EN496 از استاندارد Annexb مطابق استاندارد 
PBI کارایی و عملکرد باالی عملیاتی با جنس 
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کاپشن عملیاتی

 
 ایــن کـــاپشن ضــد آب و مقــاوم در برابــر ســرما - با شــبرنگ در 

نقــاط مختلــف شــامل )آســتین، بدنــه و گــردن (

لباس نسوز آتش نشانی، درون آتش

 
 لبـاس یکسره با کـاله دوختـه شـده 
 زیپ ایمنـی جهت نجـات اظطـراری

 مکـان مخصوص بـرای دستگـاه تنفسی
 دارای کـــاله دوختــه شـــده بــا جـــای مخصــوص بـــرای کاله 

ــی  ــک تنفس ــانی و ماس ــش نش آت
 پنجــره مخصــوص دیــد بــا شیشــه ایمنــی ضـــد آتــش و حرارت 

و زیــپ کمــک رســانی اظطــراری بــه آتش نشــان 
ــا  ــاس ب ــس لب ــا جن ــق ب ــه ای مطاب ــن الی ــه ای چندی  رو چکم

ــا 300 درجــه ــا کــف نســوز و مقــاوم ت ــه کمکــی پوشــش ب زبان
 دوخته شده با سیم های نسوز
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دستکش عملیاتیلبا

 
 مطابــق اســتاندارد اروپــا EN569 مناســب بــرای تمامی عملیات 
آتــش نشــانی و امــداد و نجــات - مقــاوم در برابــر حــرارت و ضــد 
ــوع  ــر ن ــا ه ــات ب ــهولت در عملی ــت س ــاال جه ــاف ب ــا انعط آب ب

لــوازم 
 دارای ضربه گیر در پشت و روی انگشت ها 

 دارای قالب جهت اتصال به لباس

دستکش ضد برش

 
 )N.B.R( ــه ــا روی ــباف ب ــه کش ــام پنب ــه ای تم ــتکش پارچ  دس

ــپ  ــل گری ــی نیتری ــتیک مصنوع پالس
ــر  ــی در براب ــا الســتیک معمول ــل 360 کــه در مقایســه ب  نیتری
ــای  ــه ه ــر لب ــاوم در براب ــت و مق ــر اس ــر مقاومت ــی 10 براب سایش
تیــز، مقــاوم در برابــر بــرش و ســوراخ شــدن و ضــد لغــزش و ســر 

خــورن

دستکش عایق برق

 
 ساخته شده از الستیک مخصوص 

 مقاوم در برابر جریان الکتریسیته تا 10000 ولت
 40gr :وزن 

دستکش طبی

 
 دســتکش الســتیکی اســتریل یــک بــار مصــرف، ســایز بــزرگ، 

)داخــل جعبــه صــد تایــی( 

دستکش نسوز

 
 659EN مطابق استاندارد 

ــاوم در  ــش و مق ــرای آت ــوم ب ــش آلومینی ــا روک ــده ب ــاخته ش  س
ــرارت  ــر ح براب

  34gr :وزن 
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کاله آتش نشانی

 
ــظ  ــر گالس - دارای محاف ــت و فایب ــده از کامپوزی ــاخته ش  س

تمــام ســر و صــورت و گــردن 
ــانتی  ــه س ــا 1000 درج ــع ت ــعله و تشعش ــر ش ــاوم در براب  مق

ــراد  گ
1/350 gr دارای وزن سبک 

ــوص -  ــوه مخص ــراغ ق ــل چ ــات از قبی ــب متعلق ــت نص  قابلی
ــش  ــا روک ــن ب ــر کرب ــس فیب ــردن از جن ــت گ ــوز پش ــظ نس محاف

ــوم  آلومینی
 مقــاوم در برابــر حــرارت تــا 250 درجــه ســانتی گــراد مطابــق 

 )EN443( اســتاندارد اروپــا
 دارای فــوم ضربــه گیــر از جنــس پلــی اورتــان جهــت جلوگیری 

ــوک و ضربه  از ش
ــا 300  ــاوم ت ــش و مق ــد خ ــار و ض ــد بخ ــورت ض ــظ ص  محاف

ــراد ــانتی گ ــه س درج

کاله مخصوص نجات

 
ــس آن از  ــت و جن ــوردی اس ــوص کوهن ــوع کاله مخص ــن ن  ای
مــواد ABS ضــد ضربــه می باشــد. از داخــل دارای مــواد ضربــه 
گیــر اســت و دارای اســتاندارد EN اســت. دارای تســمه های 
قابــل تنظیــم جهــت ثابــت شــدن بــه روی ســر امــداد گــر و 

LED ــوص ــای مخص ــراغ ه ــب چ ــت نص قابلی

کاله ایمنی

 
 رنگ: زرد 

 ساخت ایران

ــانتی  ــه س  درج

ــوص -  ــوه مخص ــراغ ق ــل چ ــات از قبی ــب متعلق ــت نص  قابلی
ــش  ــا روک ــن ب ــر کرب ــس فیب ــردن از جن ــت گ ــوز پش ــظ نس محاف

 درجــه ســانتی گــراد مطابــق 

 دارای فــوم ضربــه گیــر از جنــس پلــی اورتــان جهــت جلوگیری 
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عینک جوشکارى لبا

 
 مشــخصات:دارای شیشــه هــای مخصــوص محافــظ در برابــر 

اشــعه جــوش کاری.
 مــواد تشــکیل دهنــده :فــوم ســبز رنــگ از جنــس PVC نــرم، 
لنــز ABS مشــکی، کاور لنــز، عینــک شــفاف، دارای فیلتــر ســبز 

رنــگ     

عینک ایمنی

 
 جنــس: شیشــه از طلــق ایمنــی جهــت حفاظــت از چشــم در 
مقابــل ذرات پرتابــی و بــراده فلــزات در هنــگام کار بــا ابــزار آالت، 

بــا دســته پالســتیکی و قابــل تنظیــم

عینک آفتابی

 
 UV مقاوم در برابر پرتوهای 

 جنس: دسته از مواد پالستیکی تاشو 
 ساخت کشور آلمان 
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آالرم ایمنی فردى

 
 جهــت ایجــاد آالرم و اعــالم کمــک از طــرف امــداد گــری کــه 

در زیــر آوار یــا صحنه حـــادثه گرفتـــار گردیـــده 
 دارای ضـامن کمـری - بند گردنـی

 دارای چراغ روشنایی به صورت یک نواخت و چشمک زن
 120DB قدرت صوتی 

 باطری 1 عدد 9 ولت

ماسک تنفسی فیلتر دار تمام صورت

 
 ماســک تمـــام صــورت از جنــس الستیـــک ترمــو پالســتیک و 

 CL3
ــا  ــیلیکونی.این ماســک ه ــا س ــی و ی ــتیک طبیع  جنــس: الس
دارای لنـــزی بـــا وســعت دیـــد بسیـــار زیـــاد کـــه از جنـــس پلی 
کربنـــات بــا خصوصیـــات ضـــد خــش و مقــاوم در برابــر حالل هــا 

ســاخته شــده اســت.

دستگاه تنفسی

 
 شــش لیتــری300 بــار بــا کپســول از جنــس کامپوزیــت همراه 
بــا متعلقـــات اســتاندارد ) ســت حمـــل، رگالتــور، ماســک و.....( 

 137EN دســتگاه مطابــق بــا اســتاندارد
 136EN ماسک استاندارد 
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چکمه ایمنی Safety bootsلبا

 
ــتاندارد  ــا اس ــق ب ــی مطاب ــواد PVC صنعت ــده از م ــاخته ش  س
EN2034 بــا آســتر داخلــی از مـــواد مخصــوص بهداشــتی دارای 
ــی و  ــد لغزندگ ــواد ض ــس م ــه از جن ــف چکم ــوالدی- ک ــه ف پنج

ــیمیایی  ــواد ش م
 رنگ: زرد 

 سایز: 47-38

پوتین آتش نشانی

 
 مخصــوص عملیــات آتــش نشــانی- مطابــق بــا اســتانارد

EN/CE - عایـــق در برابــر آب و مقــاوم در برابــر لبـــه هــای تیــز- 
کــف جنــس مقـــاوم در برابــر اســید و روغــن و ضدلغزندگــی 

Fire Fithing Boot چکمه آتش نشانی

 
ــدارد ــا استانـ ــق ب ــانی مطابـ ــش نش ــات آت ــوص عملیـ  مخصـ

 EN/CE/NFPA
 عایـق الکتریسیته 

ــل -  ــتنلس استیـ ــس اس ــف از جن ــو و ک ــافظ جل  دارای محـ
ــده  ــز و برن ــای تی ــه ه ــر لبـ ــاوم در براب مقـ

 جنس: کف مقـاوم در برابر شعله 
 ضد اسید و روغـن و ضد لغزندگـی 

 دارای دستگیـره 
حمل از جنـس مـواد نسوز 

 رنگ: زرد و مشکی 
 کامال ضـد آب 

 آستـر داخلی از جنس 
 نخی و مواد بهداشتی استاندارد




