POGASI.ME

2020
www.prevent-deloza.si

SLO

KATALOG
GASILCI

KAZALO

4

SUPER FIRE STEDAIR

12

FIRE STEDAIR

FIRE SECURITEX

20

KOMBINEZON ZA GOZDNE POŽARE

26

PREVENT & DELOZA d.o.o.
Kosova ulica 14, 3000 Celje, Slovenija
T: +386 (0)3 428 08 50
F: +386 (0)3 428 08 69
+386 (0)2 885 78 10

Vienna

Venice

Zagreb

E: info@prevent-deloza.si
www.prevent-deloza.si

Maribor
Jesenice

POGASI.ME

Celje

Ljubljana
Koper

Podjetje Prevent & Deloza ima svoj sedež v Celju, v tretjem naj
večjem mestu v Sloveniji.
Podjetje je bilo ustanovljeno leta 1954 in se je skozi zgodovino
organizacijsko in programsko oblikovalo v enega največjih
proizvajalcev in ponudnikov zaščitnih delovnih oblačil v svoji
regiji. V razvojni politiki podjetja ima poseben pomen spremljanje
tržnega razvoja in razvoja znanosti in tehnologije doma in po svetu.
Pri samem razvoju stoji v središču kupec in njegove zahteve, pri
čemer se upoštevajo Pravilnik o osebni varovalni opremi , zakoni
in evropski ISO standardi. Vsi izdelki so izdelani v skladu z evropsko
Direktivo Sveta 89/686/EGS, ki jo je Slovenija prevzela kot Pravilnik
o osebni varovalni opremi. Vsa proizvedena osebna varovalna
oprema – OVO kategorije II. In III je v fazi razvoja podvržena
testiranju po pripadajočih harmoniziranih standardih.
Podjetje je nosilec certifikata ISO9001, ISO14001, NATO standard
AQAP 2110(3) ter Excellent SME.

Boštjan Marolt

Andreja Oder
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SUPER FIRE STEDAIR
VA R N O ST, Z A N E S L J I VO ST, MO B I L N O ST.

Super Fire Stedair je revolucionarna gasilska obleka zadnje
generacije, ki je bila oblikovana glede na moderne harmonizirane
standarde varnosti in zaščite, v tesnem sodelovanju s strokovnjaki
in z gasilci na terenu. Je vrhunski, inovativni produkt, ki je izdelan
iz kakovostno izbranih materialov, ki uporabnikom omogočajo
visoko stopnjo zaščite in odlične mobilnosti, mnogi novi praktični
detajli pa še povečajo funkcionalno uporabnost obleke.
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SUPER FIRE STEDAIR
VARNOST, Z AN ESL J IVOST, MOB I LNOST.
Zanka za
pritrditev
mikrofona
Žep za
baterijo

Zadrga za hitri sistem
odpiranja in zapiranja

Žep za
mobilni telefon

Ježek za ime

Žep za radijsko postajo

Kevlar na
komolcih

Dodatna odprtina
za vstavljanje pasu

Žepi s poklopci
ojačani s
klevarjem
Vstavljeni trakovi

Možna regulacija
Negorljivi patent
z odprtino za
palec

Žepi z zapiranjem z ježki

Zaščita s kevlarjem
in stisljivo
negorljivo peno

Odsevni
negorljivi
trakovi
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SUPER FIRE STEDAIR

Šifra artikla: HB661_S2
Obleka je testirana po EN469: 2005, EN 469:2005/AC; 2006, EN 469; 2005/1: 2006 (Xf2, Xr2, Y2, Z2),
v MIRTA KONTROL d.o.o., Zagreb, Hrvaška (št. priglašenega organa 2474) in je zanjo izdal certifikat o
skladnosti št. OZO173-CPT003/19.

Barvne opcije:
Velikost:
Teža obleke:
Opis:

temno modra ali zlata barva, z rumenimi ali oranžnimi odsevniki.
48-64 (M-3XL)
4 kg
Interventna obleka Super Fire Stedair je sestavljena iz zaščitne jakne in zaščitnih hlač.
Je nadgrajena različica obleke Fire Stedair, ki vsebuje več odsevnih dvorednih trakov,
prav tako pa so dodane odsevne paspule za odlično vidnost v težkih pogojih gasilskega
dela (dim, tema). Pomembna novost so fiksno vstavljeni kolenčniki iz negorljive pene,
ki se dobro prilagajajo kolenu, ki je povrh vsega zaščiteno še z ergonomsko oblikovano
zaščito iz kevlarja. Na obleki so žepi, namenjeni številnim uporabnim funkcijam –
držalo za radijsko postajo, baterijo, ali mobitel, opremljeni pa so s trakovi iz kevlarja,
za lažji oprijem. Jakna vsebuje sistem hitrega odpiranja, naramnice pa so snemljive
in prilagojene za udobno nošenje. Obleka je izjemno lahka, kar omogoča izjemno
mobilnost, ki je za gasilce ključnega pomena.

EN 469
Zaščitna obleka – zahtevane lastnosti za zaščitno obleko pri gorenju.
Xf2 Prenos toplote plamen (1-2 raven)
Xr2 Prenos toplote sevanje (1-2 raven)
Y2

Penetracija vode

Z2

Odpornost na vodno paro
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SUPER FIRE STEDAIR

Snemljive naramnice, pri ramenskem
delu izdelane iz materialov, ki blažijo
ramensko obremenitev in tako
omogočajo še udobnejše nošenje.

Kolenski del je ergonomsko
oblikovan, ojačan s kevlarjem in
vsebuje negorljivi kolenski vložek, ki
koleno učinkovito zaščiti.
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SUPER FIRE STEDAIR

Številni žepi s poklopcem, na
prsnem delu žep za baterijo,
žep za radijsko postajo ter
dva stranska žepa. Na hlačah
stranski žepi.

Možnost regulacije
rokava za boljšo
mobilnost zapestja.
Vgrajen je negorljiv
patent, ki zaščiti
zapestni del.

Ergonomsko oblikovani komolčni
del, ojačan s kevlarjem.

Dodelana pozicija dobro vidnih
odsevnih trakov. Dodana je
uporabna odprtina, skozi
katero se namesti pas.
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SUPER FIRE STEDAIR

Obleka je na voljo tudi v zlati barvi,
z rumenimi ali oražnimi odsevniki.
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SUPER FIRE STEDAIR

Material

Osnovni material je sestavljen iz kombinacije Meta in Para Aramida ter Antistatičnimi
vlakni (75/23/2; 195G), s TEFlONSKO POOBDELAVO, ki odbija vodne kapljice, da
zdrsijo po površini. Vezava materiala je RIPSTOP, zaradi česar je material glede
natezne trdnosti in pretržne sile še močnejši.

Medvloga: ali membrana je všita SONTARA (ARAMID) PU MEMBRANA - Expanded Polytetratluorethylene; ki je znana po svoji kemični odpornosti, toplotni stabilnosti
in hidrofobnosti. Odlikuje jo dovolj gosta struktura, da zadrži vodne kapljie in je
hkrati dovolj prepustna za prepuščanje vodne pare.

Podloga ali linner: TWIN SPACER - TERMOIZOLACIJSKI KOMPLEKS, ki uporablja
sistem zračnih rež ali kanalov. Tretja termalna in zelo pomembna plast je izdelana iz
podloge nomex/viskoza FR (negorljiva) z vtkano KEVLAR nitko vzdolž tkanine. Tako
na mestih, kjer je vtkana ta kevlar nitka dobimo zračne prostore, kjer zrak kroži
in tako preprečuje kopičenje toplega zraka in vlage ob telesu in s tem preprečuje
nastanek temperaturnega šoka.
TWIN SPACER je tehnologija, katere zmogljivost je že prepoznana s strani veliko
uporabnikov. Gre za odlično toplotno izolacijo preko sistema cirkulacije zraka, ki
močno zmanjšuje toplotne obremenitve.
V kombinaciji s pravilno izbranim zunanjim slojem materiala ter ustrezno
membrano, TWIN SPACER zagotavlja optimalno zaščito gasilca v ekstremnih
pogojih in temperaturah.
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FIRE STEDAIR
M A K S I M A L N A P R I P R AV L J E N O S T N A N E VA R N O S T.

Obleka Fire Stedair je izdelek, ki je na tržišču že dokazala svojo
funkcionalno zmogljivost in vrednost, saj gre za obleko, ki je v
krogih slovenskih gasilcev, ki cenijo kvaliteto, udobje in varnost,
izjemno priljubljena. Obstoječo verzijo smo inovativno dodelali,
v obliki dodanega centralnega, vertikalnega, visokovidnega
srebrnega odsevnega traku, in dodatnega rumeno-srebrnega
traku na hlačnicah, ki uporabnika izpostavita tudi v okoliščinah
najnižje vidljivosti.
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FIRE STEDAIR
M A K S I M A L N A P R I P R AV L J E N O S T N A N E VA R N O S T.

Trak za
izvlek gasilca
Zanka za
pritrditev
mikrofona

Zadrga za hitri sistem
odpiranja in zapiranja

Žep za
radijsko postajo

Ježek za ime
Kevlar na
komolcih

Žep za baterijo

Žep za radijsko postajo

Dobro viden srebrni
odsevni trak

Žepi s
poklopci

Karabin na žepu
Možna
regulacija
Negorljivi patent
z odprtino za
palec

Žepi z zapiranjem z ježki
in dodanimi karabini

Zaščita s kevlarjem

Vstavek za
regulacijo

Dvojni odsevni
rumeni trakovi na
hlačnici in bluzi
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FIRE STEDAIR

Šifra artikla: HB661
Obleka je testirana po EN469: 2005, EN 469:2005/AC; 2006, EN 469; 2005/1: 2006 (Xf2, Xr2, Y2, Z2),
v MIRTA KONTROL d.o.o., Zagreb, Hrvaška (št. priglašenega organa 2474) in je zanjo izdal certifikat o
skladnosti št. OZO173-CPT003/19.
Barvne opcije:
Velikost:
Teža obleke:
Opis:

temno modra ali zlata, z rumenimi odsevnimi trakovi.
48-64 (M-3XL)
3,6 kg
Interventna obleka Fire Stedair je sestavljena iz zaščitne jakne in zaščitnih hlač. Kolenski
in komolčni deli so ergonomsko oblikovani, ojačani s kevlarjem, možno pa je tudi vstaviti
negorljivi kolenski vložek. Jakna se zapira z zadrgo, na hitri sistem odpiranja, hlače pa
imajo udobne naramnice, ki so snemljive. Obleka je opremljena s številnimi odsevnimi
trakovi za dobro vidnost v slabših pogojih vidljivosti, in z žepi za različne funkcije, ki so
opremljeni z ojačanim trakom za poteg, za lažje odpiranje. Na hrbtnem delu je dodan
kevlar trak za hitro izvlečenje gasilca iz nevarnosti.

EN 469: 2005
Zaščitna obleka za gasilce – zahtevane lastnosti
za zaščitno obleko pri gorenju.
Xf2 Prenos toplote plamen (1-2 raven)
Xr2 Prenos toplote sevanje (1-2 raven)
Y2

Penetracija vode (1-2 raven)

Z2

Odpornost na vodno paro (1-2 raven)
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FIRE STEDAIR

Dodan srebrni odsevni
trak na letvici, ki omogoča
boljšo vidljivost.

Pod poklopcem na žepu so
vstavljeni trakovi s karabini.
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FIRE STEDAIR

Možnost vstavljanja dodatnega negorljivega
kolenskega vložka. Dodan visoko vidni rumeni
trak. Možnost regulacije velikosti.

Negorljivi patent z
odprtino za palec

Žep za
radijsko
postajo
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FIRE STEDAIR

Kevlar trak za
izvlečenje gasilca iz ognja.

Žep za
baterijo
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FIRE STEDAIR

Material

Osnovni material je sestavljen iz kombinacije Meta in Para Aramida ter Antistatičnimi
vlakni (75/23/2; 195G), s TEFlONSKO POOBDELAVO, ki odbija vodne kapljice, da
zdrsijo po površini. Vezava materiala je RIPSTOP, zaradi česar je material glede
natezne trdnosti in pretržne sile še močnejši.

Medvloga: ali membrana je všita SONTARA (ARAMID) PU MEMBRANA - Expanded Polytetratluorethylene; ki je znana po svoji kemični odpornosti, toplotni stabilnosti
in hidrofobnosti. Odlikuje jo dovolj gosta struktura, da zadrži vodne kapljie in je
hkrati dovolj prepustna za prepuščanje vodne pare.

Podloga ali linner: TWIN SPACER - TERMOIZOLACIJSKI KOMPLEKS, ki uporablja
sistem zračnih rež ali kanalov. Tretja termalna in zelo pomembna plast je izdelana iz
podloge nomex/viskoza FR (negorljiva) z vtkano KEVLAR nitko vzdolž tkanine. Tako
na mestih, kjer je vtkana ta kevlar nitka dobimo zračne prostore, kjer zrak kroži
in tako preprečuje kopičenje toplega zraka in vlage ob telesu in s tem preprečuje
nastanek temperaturnega šoka.
TWIN SPACER je tehnologija, katere zmogljivost je že prepoznana s strani veliko
uporabnikov. Gre za odlično toplotno izolacijo preko sistema cirkulacije zraka, ki
močno zmanjšuje toplotne obremenitve.
V kombinaciji s pravilno izbranim zunanjim slojem materiala ter ustrezno
membrano, TWIN SPACER zagotavlja optimalno zaščito gasilca v ekstremnih
pogojih in temperaturah.
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FIRE SECURITEX
KO ŠTEJEJO SEKUNDE.

Tudi obleka FIRE SECURITEX spada pod preizkušene izdelke
v naši ponudbi, saj gre za artikel, ki ga že vrsto let uporablja
več kot 1000 zadovoljnih uporabnikov na terenu, kjer za
reševanje življenj štejejo sekunde. Obleka enostavnejšega,
bolj »športnega« (ti. »light weight) kroja, je izdelana iz lažjih
materialov, ki omogočajo izjemno hitro premikanje in odlično
gibljivost, obenem pa obleka za to ne žrtvuje učinkovite
protipožarne zaščite in udobja.
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FIRE SECURITEX
KO

ŠTE J E JO

SE KUN DE .

Zanka za
pritrditev
mikrofona

Žep za
baterijo
Ježek za ime
Zadrga za hitri sistem
odpiranja/zapiranja
Žep za radijsko postajo

Žepi s
poklopci

Možna
regulacija

Negorljivi patent
z odprtino za
palec
Zaščita s kevlarjem

Žep s poklepcem

Odprtina za
zaščito kolen

Možnost vstavitve
kolenčnika

Na notranji
strani vodna
bariera

Visoko vidni
odsevni trakovi
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FIRE SECURITEX

Šifra artikla: B_224_S | H_560_S
Obleka je testirana po EN469: 2005, EN 469:2005/AC; 2006, EN 469; 2005/1: 2006 (Xf2, Xr2, Y2, Z2),
v MIRTA KONTROL d.o.o., Zagreb, Hrvaška (št. priglašenega organa 2474) in je zanjo izdal certifikat o
skladnosti št. OZO173-CPT001/16.
Barvne opcije:
Velikost:
Teža obleke:
Opis:

temno modra z rumenimi odsevnimi trakovi.
48-64 (M-3XL)
3,4 kg
Interventna obleka Fire Securitex je dvodelna obleka ki je sestavljena iz zaščitne jakne
in zaščitnih hlač z naramnicami, ki so snemljive. Zapira se z zadrgo, ki omogoča hitro
odpiranje. Na hrbtu je pritrjen kevlar trak, namenjen hitri izvleki gasilca iz nevarnosti.
Hlače imajo na strani trakove za regulacijo, kolena so ojačana s kevlarjem. Obleka
vsebuje visoko vidne odsevne trakove za boljšo vidljivost v slabše vidnih pogojih. Možnost
vstavitve negorljivega kolenskega vložka. Na jakni se nahaja mnogo žepov z različnimi
uporabnimi funkcijami – žep za baterijo, za radijsko postajo, za mobitel in navadni stranski
žepi, ki so prilagojeni tako, da se zlahka odpirajo, tudi če uporabnik nosi zaščitne rokavice.

EN 469
Zaščitna obleka za gasilce – zahtevane lastnosti
za zaščitno obleko pri gorenju.
Xf2 Prenos toplote plamen (1-2 raven)
Xr2 Prenos toplote sevanje (1-2 raven)
Y2

Penetracija vode (1-2 raven)

Z2

Odpornost na vodno paro (1-2 raven)
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FIRE SECURITEX

Na naplečnem delu dodan
kevlar trak, namenjen
izvlečenju gasilca iz nevarnosti.
Dodan srebrni odsevni
trak na letvici, ki omogoča
boljšo vidljivost.

Možnost regulacije rokava
z ježkom, na notranji strani
vodna bariera in negorljiv
patent z odprtino za palec.

Funkcionalni žepi - žep za
baterijo, žep za radijsko
postajo ter stranski
žepi. Pod poklopcem
stranskega žepa je
vstavljen karabin.
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FIRE SECURITEX

Material

Osnovni material je sestavljen iz kombinacije Meta in Para Aramida ter Antistatičnimi
vlakni (75/23/2; 195G), s TEFLONSKO POOBDELAVO, ki odbija vodne kapljice, da
zdrsijo po površini. Vezava materiala je KEPER in ima odlične natezne ter pretržne
lastnosti.

Medvloga: ali membrana je všita SONTARA (ARAMID) PU MEMBRANA - Expanded Polytetratluorethylene; ki je znana po svoji kemični odpornosti, toplotni stabilnosti
in hidrofobnosti. Odlikuje jo dovolj gosta struktura, da zadrži vodne kapljie in je
hkrati dovolj prepustna za prepuščanje vodne pare.

Podloga ali linner: TWIN SPACER - TERMOIZOLACIJSKI KOMPLEKS, ki uporablja
sistem zračnih rež ali kanalov. Tretja termalna in zelo pomembna plast je izdelana iz
podloge nomex/viskoza FR (negorljiva) z vtkano KEVLAR nitko vzdolž tkanine. Tako
na mestih, kjer je vtkana ta kevlar nitka dobimo zračne prostore, kjer zrak kroži
in tako preprečuje kopičenje toplega zraka in vlage ob telesu in s tem preprečuje
nastanek temperaturnega šoka.
TWIN SPACER je tehnologija, katere zmogljivost je že prepoznana s strani veliko
uporabnikov. Gre za odlično toplotno izolacijo preko sistema cirkulacije zraka, ki
močno zmanjšuje toplotne obremenitve.
V kombinaciji s pravilno izbranim zunanjim slojem materiala ter ustrezno
membrano, TWIN SPACER zagotavlja optimalno zaščito gasilca v ekstremnih
pogojih in temperaturah.
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KOMBINEZON
ZA GOZDNE POŽARE
U Č I N KOVITA Z AŠČ ITA K J E R KO LI .

Kombinezon za gašenje gozdnih požarov je bil izdelan
specifično za krotenje požarov v gozdnem okolju. Oblačilo
je izjemno lahko, kar omogoča uporabniku, da se zlahka
premika na zahtevnem terenu (med drevesi in rastlinjem,
na pobočju…), obenem pa zagotavlja močno zaščito pred
ognjem. Takšno ravnovesje med odlično mobilnostjo in
učinkovito zaščito nudi uporabniku izvrstno rešitev za
funkcioniranje v okoliščinah gozdnih požarov, ki veljajo za
izjemno zahtevne in nevarne.
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KOMBINEZON
ZA GOZDNE POŽARE
UČIN KOVITA

ZAŠČITA

Visok
ovratnik za
boljšo zaščito

KJ E RKOLI.
Zanka za
pritrditev
mikrofona
Žep za
baterijo

Ježek za našitek

Žep za
radijsko postajo
Regulacija
na rokavih

Možna
regulacija
v pasnem delu

Žepi s
poklopcem
Žep s poklepcem

Visoko vidni
odsevni trakovi
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KOMBINEZON ZA GOZDNE POŽARE

Šifra artikla: K_217_S1
Kombinezon je testiran po EN 15614: 2008 (A1+A2), EN ISO 13688: 2013, v MIRTA KONTROL d.o.o. Zagreb
(št. priglašenega organa 2474) in je zanjo izdal certifikat o skladnosti št. OZO173-CPT004/15.
Barvne opcije:
Velikost:
Teža obleke:
Opis:

temno modra/rumena kombinacija
48-64 (M-3XL)
1,8 kg
Kombinezon je enodelno oblačilo, ki se zapira z zadrgo, ki je zaščitena s prekrivno letvijo,
ki sega do vratu in zagotavlja odlično vratno zaščito. Na rokavih, čez prsa in na hlačnicah
so vgrajeni visoko vidni rumeni trakovi, s pomočjo katerih je uporabnik viden v slabših
pogojih vidljivosti. Kolena so ojačana, kombinezon pa vsebuje več žepov, ki so namenjeni
različnim funkcijam – žep za baterijo, za radijsko postajo in klasični stranski žepi. Rokavi
se regulirajo z negorljivimi ježki, prav tako pa je možna regulacija tudi v pasnem delu in
na dnu hlačnic.

EN 15614
Zaščitna obleka za gasilce – Laboratorijske preskusne metode
in zahtevane lastnosti oblek za gašenje v naravi.
A1

Zaščita pred kratkim nenamenskim stikom z
odprtim plamenom (površinsko gorenje)

A2

Zaščita pred kratkim nenamenskim stikom z
odprtim plamenom (mejno gorenje)
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KOMBINEZON ZA GOZDNE POŽARE

Poljubni srebrni odsevni napis na
hrbtni strani kombinezona in oblek.

Več funkcionalnih žepov - žep za
baterijo, žep za radijsko postajo,
stranski žepi s poklopcem in
dodani trakovi za mikrofon.
Negorljiv zaščitni ovratnik, ki
prekrije celoten vratni del.
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KOMBINEZON ZA GOZDNE POŽARE

Material

100% bombaž FR/340 g/m 2

Stranski žepi s poklopcem
na hlačnicah, odpiranje na
sprimni trak.
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POGASI.ME
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PREVENT & DELOZA d.o.o.
Kosova ulica 14, 3000 Celje, Slovenija
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