PROTIÚDEROVÝ KOMPLET 02
KÓD:AG02

Protiúderový komplet pro PČR vhodný proti demonstracím. Zaručuje skvělou ochranu v krizových sutiacích. Vyberte si
z našich protiudérových kompletů série 01,02 a 03. Je jen na Vás který si vyberete pro vaši práci.

Černá

INFO
Protiúderový komplet nabízí maximální ochranu proti hrubým a násilným útokům s možností neomezeného pohybu.
Lze jej možno nosit jak skrytě, tak i na vrchním oblečení. Celý komplet se skládá ze dvou hlavních částí: chrániče
horní části těla včetně chrániče paží a loktů a chrániče nohou (chrániče kolen a holení).

Komplet chrání veškeré pohyblivé části těla jako jsou ramena, lokty, holeně včetně nártu. Trup je dokonale krytý v
čelním, zadním , ale i bočním profilu. Ochrana horní poloviny těla je velikostně univerzální a svojí konstrukcí pokrývá
velikostní rozpětí M, L, XL, XXL. Upnutí a vlastní nastavení kompletu na jednotlivé typy postav je zajištěno pomocí
suchých zipů a pružných elastických popruhů. Chrániče kolen a holení a chrániče ramen a loktů jsou vyráběny ve
třech výškových skupinách M, L, XL.
Vlastnosti:


Optimální kombinace kompletní ochrany s možností neomezeného pohybu



Vysoký stupeň pokrytí (ochrany těla)



Použití rázudodolného plastu a speciálních tkanin



Snadné a rychlé oblečení



Možnost individuálního nastavení a upnutí chráničů na každý typ postavy prostřednictvím suchých zipů a pružných
pásků



Skryté i vnější nošení



Materiály testovány z hlediska hygienické a zdravotní nezávadnosti



Výrobek je testován dle ČSN EN 407 a dle ČS 39 5360 – Zkouška odolnosti proti účinku bodných zbraní – třída
odolnosti TON I a TON II



Komplet lze modifikovat balistickými vložkami přední části trupu a kolena. Odolnost max. III.A dle NIJ STD 0101.
04.



Možnost dodávek samostatných chráničů

Součástí:


Chránič horní části těla (chránič trupu – přední a zadní díl, chránič ramen – pravý, levý, chránič lokte a předloktí pravý, levý)



Chránič stehen



Chránič genitálií (suspenzor)



Chránič holeně (pravý, levý)

Velikosti:


L, XL, XXL

Protiúderový komplet se zvýšenou ochranou při napadení hořlavými látkami a brání průniku chemikálií. Protiúderový
komplet může být rovněž dodáván v nehořlavém provedení proti působení tepla a plamene z materiálu NOMEX.

ČSN 395360 ZKOUŠKY
ODOLNOSTI OCHRANNÝCH
PROSTŘEDKŮ
TON I.

RIOT PROTECTION

