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Protiúderový komplet pro PČR vhodný proti demonstracím. Zaručuje skvělou ochranu v krizových sutiacích. Tento
komplet je o třídu lepši než naše série 01-03. Možnost uchytit zásahové výbušky a další materiál pomocí molle. Série
04-06 je pro operátory kteři potřebují maximální ochranu.
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Foliage green

INFO
Chránič horní části trupu je vyroben z vysoce-pevnostních materiálů splňujících nejvyšší parametry včetně hygienické
nezávadnosti. Vnitřní část je anatomicky tvarována a polstrována. Vnější je opatřena systémem horizontálních popruhů,
které slouží k připevnění pouzder, nosičů nebo platforem. Vnitřní výlisky jsou z polycarbonátu s vysokou tvarovou
stabilitou a odolností proti probodnutí. Vnitřní antišoková vrstva je vyrobená ze speciální 3D tkaniny s vysokou
schopností rozložení kinetické energie vzniklé nárazem na plastový chránič a balistickou vložku a tím i redukci

vlastního úderu. Prolisy na vnitřní antišokové vestě umožňují částečnou ventilaci vesty a zvyšují její ohebnost. Chránič
trupu je vybaven popruhy a průvlečnými očky na zavěšení chrániče paží a chrániče předloktí a loktů, průvleky pro fixaci
protiúderového chrániče stehen.
Možnost provedení úpravy zapínání:


Skryté zapínání pomocí provlékacího středového popruhu s plastovým trojzubcem.



Kombinované zapínání pomocí 2 plastových spon a 2 fixačních popruhů. (Fixační popruhy slouží k pevnému
spojení)

Na bocích ve spodní části jsou vytvořeny vodící kapsy, které slouží k zasunutí bočních chlopní. Vodící kapsy zaručují
po dotažení vesty pevnou a spolehlivou fixaci vesty na těle uživatele bez mezer.
Ochrana:


Protiúderová ochrana v celé ploše vesty včetně ramen a paží.



Balistická ochrana v úrovni III.A v celé ploše včetně ramen a paží



Balistická ochrana až do úrovně IV. V místě vložených balistických panelů, přední,zadní a boční

ODOLNOST PROTI BODNÝM ZBRANÍM:


Odolnost TON I. dle ČSN 39 5360



Odolnost TON II. dle ČSN 39 5360 u chráničů holení, stehen a trupu

TEPELNÉ ZKOUŠKY:


EN 130158 tlumení nárazu



EN 397+A1 tlumení nárazu

ODOLNOST PROTI TEPLU A PLAMENI:


Pro textilní části dle ČSN EN ISO 14460, čl. 5.5, 6.1, 6.2, 6.3 a 6.4

Zkoušky po opakovaném čištění provedeny v souladu s pokyny údržby dané výrobcem.


Pro plastové části dle ČSN EN 13087-7

HYGIENICKÉ ATESTY:


EN ISO 3071, EN ISO 14 148-1, EN ISO 105-E04

NÁRAZOVÉ ZKOUŠKY:


Pro chrániče těla dle ČSN CEN/TS 15256
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