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T-Rescue je prvovrstna obleka za 
tehnično reševanje (razred III), razvita 
v tesnem sodelovanju s strokovnjaki 
na področju in številnimi uporabniki, 
ki se vsakodnevno srečujejo s 
tehničnim reševanjem.

Ko t n a l a š č z a s o d o b n e h i t re 
reševalne situacije, kjer lahko hiter in 
u č i n k o v i t o d z i v o d l o č a m e d 
življenjem in smrtjo. 
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Ergonomski dizajn in lahki, visokokakovostni materiali 
omogočajo dinamično in udobno gibanje ter hkrati ohranjajo 
hitrost, okretnost in zaščito 

Osnovna HIVIS barva z dodatnimi srebrnimi odsevnimi trakovi 
zagotavlja najvišjo raven vidljivosti uporabnika, tudi kadar je ta 
močno omejena (noč, dim, megla, močan dež itd.) 

Oblazinjenje komolcev, ramen, kolen in spodnjega dela hlačnic z na 
obrabo odpornim materialom Nomex/Kevlar in s Kevlarjem 
ojačani sprednji poševni žepi s sistemom za enostavno odpiranje 

Reševalna podloga STEDAIR® ali druge najkakovostnejše 
možnosti podloge s tkano podlago iz aramida/viskoze FR z 
dvokomponentno PTFE tehnologijo za največjo zaščito in udobje 

Več funkcij za prilagajanje obleke, kot so nastavljive manšete 
rokavov, stranice rokavov in nog, pas ter nastavljive in snemljive 
naramnice za dodatno individualno udobje 

Številni žepi na priročnih mestih z velcro zapenjanjem za 
enostavno odpiranje, sistemom proti iskrenju in dodatnimi 
obešalniki v notranjosti za dodatno opremo 

Učinkovita zaščita pred nekaterimi oblikami toplotnih tveganj 
(kratkotrajna, sevalna, konvekcijska toplota), mehanskimi tveganji 
in odpornost na krvno prenosljive patogene (ISO 16604)
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MATERIALI 
PLASTNA SESTAVA

ZUNANJI SLOJ 
Modakril/Viskoza VT/Viskoza FR/Para-Aramid/
Antistatična vlakna z ripstop tkanjem,  
225 g/m²

PODLOGA 
Možnost 1: Aramid/Viskoza FR/Regenerirana 
viskoza z dvokomponentno PTFE, 200 g/m² 
Možnost 2: StedAIR® StedAIR® tkani substrat 
Meta-Aramid/Viskoza FR z dvokomponentno 
PTFE, 160 g/m² 

OJAČITVE 
Hlače: Para-Aramidna pletenina s prevleko FR iz 
silikonskega ogljika, 390 g/m² 
Bunda: Nomex/Kevlar/PA Antistatični/PU 
kombinacija, 270 g/m²

VELIKOSTI:  S—4XL


