LEKKI KOMBINEZON
ODŁAMKOODPORNY - TRUDNOPALNY

Charakterystyka:
Lekki kombinezon odłamkoodporny trudnopalny, klasa odporności wg PN-V-87000:2011 noszony jest na ubraniu
wierzchnim i/lub ubraniu przeciwchemicznym TYP-3 podczas codziennej służby. Ubranie przeznaczone jest do
całorocznego użytkowania w każdych warunkach atmosferycznych, zapewnia stałość parametrów
ochronnych i użytkowych w zakresie temperatur od -40C do +50C. Kombinezon odporny jest na działanie
czynników atmosferycznych i środowiskowych takich jak deszcz, śnieg, nasłonecznienie, duża wilgotność,
zapylenie, itp. Jest odporny na działanie potu ludzkiego.
Ogólny układ konstrukcyjny kombinezonu:
− Kombinezon składa się z kamizelki z dopinanymi rękawami oraz spodni.
− Kamizelka kombinezonu posiada dopinane rękawy z trójstopniową regulacją długości (po dopięciu
rękawów powstaje kurtka).
− Rękawy wykończone ściągaczem.
− Układ taśm fluorescencyjnych i odblaskowych o szerokości 5 cm w części nadgarstka i przedramieniu.
− Kamizelka zapinana jest z przodu na taśmy rzep (płynna regulacja oraz zabezpieczenie przed
przypadkowym odpięciem), po bokach wyposażona jest w wytrzymałe gumowe patki z regulacją.
− Przód, ramiona oraz tył kamizelki posiadają naszyte taśmy – MOLLE/PALS.
− Kamizelka posiada uchwyt ewakuacyjny umieszczony na plecach w okolicy barków (taśma widocznej
barwy).
− Spód tylnej części kamizelki wyposażony jest w wbudowaną ochronę kręgosłupa i pleców „komfortpady” -system niweluje skutki upadku po ewentualnej eksplozji. System wspomaga wentylację co
wpływa na zwiększenie komfortu termicznego użytkownika.
− Kołnierz wszyty na stałe do kamizelki kombinezonu z możliwością dopięcia osłony krtani.
− Osłona krtani nie ogranicza obszaru wizjera przyłbicy, także w pozycji schylonej użytkownika.
− Obwód kamizelki w jej dolnej krawędzi zawiera oznakowanie w postaci układu taśm fluorescencyjnych
i odblaskowych o szerokości 5 cm.
− Dodatkowe wzmocnienie rękawów w części łokciowej.
− Rzep puch z przodu i tyłu kamizelki oraz na przedramieniu - doczepienie oznaczenia.
− Spodnie lekkiego kombinezonu zapinane w pasie z możliwością regulacji.
− Spodnie wyposażone w system szelek z klamrami zatrzaskowymi z możliwością regulacji długości.
Osłona podbrzusza i tętnic pachwinowych umieszczona wewnątrz spodni.
− Dodatkowe wzmocnienie kolan.
− Dwustopniowa regulacja długości nogawek za pomocą poziomych taśm zamkowych.
− Nogawki kombinezonu posiadają wszyte taśmy gumowe zwiększające komfort użytkowania (klękanie,
kucanie).
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Pionowe taśmy zamkowe w nogawkach spodni ułatwiają użytkownikowi zakładanie i zdejmowanie
kombinezonu.
Z przodu i tyłu spodni naszyte taśmy MOLLE/PALS.
Dół nogawek kombinezonu z układem taśm fluorescencyjnych i odblaskowych o szerokości 5 cm.
Wkłady balistyczne w spodniach zabezpieczone są przed przesuwaniem się wszytymi i taśmami rzep.
Kombinezon posiada kieszenie do włożenia wkładów balistycznych tekstylnych, w taki sposób, że
otwory umieszczone są poziomo nad krawędzią dolną kamizelki, górną oraz dolną krawędzią spodni,
górną krawędzią osłony krtani. Zapięcia kieszeni wykonane w postaci taśm rzep, gwarantując prostotę
obsługi, jak również zapobiegają samoczynnemu otworzeniu podczas użytkowania.
Konstrukcja kombinezonu umożliwia wygodną obsługę zarówno przez osoby prawo- jak i leworęczne.
Zapewnia komfort użytkownikowi również w pozycji klęczącej lub głębokim pochyleniu.
Kombinezon umożliwia założenie pod spód ubranie przeciwchemiczne TYP-3.
Kombinezon umożliwia współpracę z układami chłodzącymi.
Tekstylne wkłady balistyczne zaszyte są w osobnym pokrowcu, zabezpieczając wkład przed
uszkodzeniami mechanicznymi, działaniem wilgoci i promieni słonecznych.
Wkłady balistyczne zastosowane w kombinezonie posiadają kształt i wymiary zapewniające ich
precyzyjne pozycjonowanie we wnętrzu poszycia.
Poszycie kombinezonu wykonane jest z tkaniny umożliwiającej łatwą konserwację, z użyciem
łagodnych, ogólnodostępnych środków piorących.
Elementy kombinezonu wykonane są tkanin o wysokich parametrach odporności mechanicznej.
Materiały te nie wpływają szkodliwie na organizm człowieka, ani nie powodują barwienia odzieży ani
skóry ludzkiej; nie powodują reakcji alergicznych; nie powodują otarć ciała lub uszkodzeń odzieży.
Wszystkie otwory kombinezonu służące do wkładania/wyjmowania wkładów balistycznych,
wyposażone są w zapięcia uniemożliwiające wypadnięcie wkładów balistycznych lub ich
niekontrolowane przemieszczanie się.
Poszycie kombinezonu zachowuje niepogorszone właściwości użytkowe w okresie 36 miesięcy, licząc
od daty dostarczenia kombinezonu do użytkownika.
Wkłady balistyczne kombinezonu zachowują stałość parametrów ochronnych w okresie 7 lat, licząc od
daty dostarczenia kombinezonu do użytkownika.

Masa:
Masa kombinezonu: około 17 kg.
Rozmiary:
Oferowany kombinezon produkowany jest w rozmiarach męskich: mały (M/L), duży (XL/XXL). Kombinezony
posiadają możliwość regulacji w obrębie danego rozmiaru.
Odporność balistyczna
Strefa chroniona

Odporność balistyczna
Odporność

Strefa chroniona

Odporność

Kamizelka tył

min. 600 m/s

Spodnie przód część goleniowa

min. 450 m/s

Rękawy

min. 450 m/s

Spodnie przód część podbrzusza

min. 450 m/s

Kołnierz

min. 600 m/s

Dodatkowa ochrona podbrzusza przód

min. 300 m/s

Osłona krtani

min. 600 m/s

Spodnie tył część podbrzusza

min. 300 m/s

Kamizelka przód

min. 600 m/s

Dodatkowa ochrona podbrzusza tył

min. 300 m/s

Spodnie przód część udowa

min. 450 m/s

Spodnie tył

min. 300 m/s

Dodatkowa ochrona tętnic pachwinowych

min. 300 m/s

Spodnie przód część kolanowa

2 wkłady min.
450 m/s

