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PATRIOT ELITE
1. SAMENSTELLING:
NOMEX STRIKE 220 GR/M² SOFIGUARD®
Kleuren: Marine – Rood.
Samenstelling: 93% Nomex - 5% Kevlar - 2% PA antistatisch

Sofiguard®
Speciale behandeling toegepast op de buitenstof Het zorgt voor bescherming tegen vloeibare chemicaliën en
water met een minimum van 5 wasbeurten voordat her-impregnatie nodig is.

STANDAARD : PU MEMBRANE SKIN LINE FR, 145G/M2
Samenstelling: vlamvertragend polyurethaan
Gewicht: 145 gr/m²
Voordelen:
• Goede verhouding prijs/kwaliteit
• Licht en sterk
OPTIONEEL: FIREBLOCKER N 2L – GORE-TEX® MEMBRAAN MET GORE® CROSSTECH® PRODUCT
TECHNOLOGY - 140 G/M2
Biedt bescherming tegen bloed, lichaamsvloeistoffen en bacteriën conform ISO 16604/ ASTM.
ARALINEX, 250 G/M2
Isolerende laag.
Samenstelling: aramide fleece bestaande uit gerecycleerd materiaal aangebracht op een nomex/viscose voering
Gewicht: 250 gr/m²
Voordelen:
• Goede isolatie
• Economisch
2. NORMEN
Kledij voldoet aan volgende normen:

3. MATEN
Maten afhankelijk van:
 Lengte persoon
 Taille en borst omtrek van de persoon
Mogelijke lengtes
Tailleomtrek
Borstomtrek
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4. EIGENSCHAPPEN
JAS: 819280200921 / 819286200921
• Hoge in 1stuk rechtop sluitende kraag met brede sluiting.
 Schouderstukken met inwendige 3D thermische verstevigingen en uitwendige met siliconen gecoate Kevlar®
verstevigingen.
 YKK anti-paniekristsluiting met een waterdichte overslag en klittenbandsluiting.
 Zakken:
o Radiozak en 1 zaklamphouder.
o Napoleonzak + balpenhouder in de zijkant van de jas.
o 2 opgezette buitenzakken met schuine klep met
overslag.
o Voorzien van D-ringen voor
handschoenbevestiging.
o Gebreide aramide manchetten.
o Diverse microfoonlussen.
 Voorzien van uitwendige ellenboogbescherming en
verstevigde mouwuiteinden.
 De onderzijde van de jas is voorzien van een antiopzuig laag voor een perfecte waterdichtheid.
 Verlengde achterzijde voor een betere
bescherming.
REFLECTERENDE BANDEN:
Merk: Coats
Type: 75mm geel/grijs/geel
Plaatsing: horizontaal
JAS: 819280200927











Een hoge kraag welke 1 geheel vormt met de overslag
voor een perfecte bescherming van de hals.
1 microfoonlus.
Stevige YKK ritssluiting met waterdichte overslag en
klittenband.
Onderzijde is afgewerkt om opstijging van water tegen
te gaan en voorzien van verschillende uitloop kanalen.
Manchetten met duimlus voor de bescherming van de
polsen.
Uiteinden van de mouwen zijn verstevigd met kevlar
2 buitenzakken met schuine overslag voorzien van
treklus en D-ringen.
Gecoate kevlar-verstevigen op schouder en ellenbogen
Verlengde achterzijde.
Schouderstuk uit 1 geheel.

REFLECTERENDE BANDEN: geen
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BROEK: 820380200921
 Volledig afneembaar regelbare bretellen met treklussen
 Verhoogd rugpand
 2 tailleregelaars in de zijkant van de tailleband.
 Gulpsluiting dmv knoopsluiting met overslag en klittenband.
 2 opgezette beenzakken met uitloopgaten, afsluitbaar dmv klep
met klittenband. Klep is voorzien van treklusjes.
 Ergonomische uitwendige gecoate kevlar beschermstukken. De
onderzijde van deze beschermstukken is voorzien van een
opening voor het plaatsen van hittebestendige verstevigingen
(standaard meegeleverd).
 Ergonomisch voorgevormde knieën
 De benen zijn ingezet met een extra kruisstuk
 De onderzijde van de zoom is voorzien van gecoate kevlar om het
afslijten te verhinderen.
 Onderzijde met anti-wicking laag en beenmanchet

REFLECTERENDE BANDEN:
Merk: Coats
Type: 75mm geel/grijs/geel
Plaatsing: horizontaal

MODEL BROEK - 820380200927









De broek is voorzien van een gulpsluiting met drukknoop en
klittenbandsluiting.
Ergonomische voorgesneden knieën
Regelbare taille d.m.v. 2 taillespanners
Uitwendige knieversteviging met openingen om te voorzien van
extra neopreen kniestukken (optie).
De bretellen zijn volledig afneembaar en gemakkelijk regelbaar.
De broekspijpen zijn ingezet met een kruisstuk.
De onderzijde is afgewerkt tegen opstijging van water.
De zoom is voorzien van kevlar versteviging en beenmanchetten.

REFLECTERENDE BANDEN: geen

