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Hasičská přilba GALLET
Vnitřní vycpávka pro tlumení nárazu
s aramidovou vrstvou pro zvýšení
tepelní a mechanickou ochranu

Čelní štítek
(možnost vlastního návrhu)

Síťka výstroje pro
optimální pohodlí

Pohodlná pěnová
vycpávka
Polyamidová skořepina s
polyuretanovým nástřikem

Vnitřní výstroj s
koženou čelenkou a
rychlonastavovacím
systémem
Vnitřní ochranné brýle pro
záchranářské a jiné zásahy

Adaptér pro
připojení
celoobličejové
masky (3 polohy)

Adaptér pro přestavování
podbradního řemínku (4 polohy)

Obličejový štít
schválen dle
EN14458,
čirý nebo
pozlacený,
pro zvýšenou
ochranu obličeje

Držák pro
příslušenství
(svítilna,
komunikační
souprava,atd.)

Tříbodový nastavovací podbradní
řemínek s automatickou přezkou

Schválena dle nové normy EN443:2008. Tato přilba udává nové standardy pro ochranu hlavy
i pohodlí hasičů.
Nový typ přilby Gallet vyrobený z polyamidu odolávajícímu vysokým teplotám se dvěma
integrovanými držáky pro svítilnu. Snadno nastavitelná ráčnovým systémem. Má vylepšený
systém upnutí masky. Mezi skořepinou přilby a tlumící vrstvou je zvětšený prostor, který
zajišťuje lepší proudění vzduchu a odvětrání hlavy. Vnitřní vycpávka je vyrobena
z polyuretanu a vlněnou/aramidovou vrstvou. Obličejový štít (schválen dle EN14458) je čirý
nebo potažen průhlednou vrstvou pozlacení. V přilbě jsou integrovány zasouvací ochranné
brýle z čirého plastu. Přilba je dodávána s tříbodovou podbradní páskou a s koženým krytem
brady. K přilbě je dodáván nomexový zátylník (zkoušen dle EN469) s pokovenou vnější
stranou nebo tzv. "holandský límec" z vlny, umožňující zahalení celého krku
a části obličeje.

velikosti 53 - 63 cm
hmotnost: 1450 g
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