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Cataloque No. | Product Name

Kód zboží | Název zboží

Item 

Popis zboží 

19 00 001
Protective garment for 
firefighters ZAHAS IV - 
economic model

Two-piece, multi-layer intervention garment. 
Outer shell 100 % fire resistant cotton DALETEC, 
250 g/m2. Removable thermal lining with PU 
moisture barrier, 498 g/m2. Reflexive yellow-silver 
stripes (width 5 cm) and back label 3M. Navy blue 
color. New design: Shorter coat, zipper up to the 
throat, pockets for knife and drinking water, inner 
breast pocket. Meets EN 469.

Zásahový ochranný oblek 
pro hasiče ZAHAS IV - 
ekonomický model

Dvoudílný, vícevrstvý zásahový oděv. Vnější materiál 
100 % nehořlavá bavlna DALETEC, 250 g/m2. Vyjímatelná 
termoregulační vložka s nalaminovanou PU vlhkostní 
bariérou, 498 g/m2. Reflexní žluto-stříbrné pruhy šíře 5 cm 
a nápis HASIČI z materiálu 3M SCOTCHLITE. 
Barva námořnická modř. Nový střih: Krátká verze kabátu, 
zip ke krku, kapsa na pitný režim a nůž, vnitřní náprsní 
kapsa pod légou. Odpovídá EN 469.
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Cataloque No. | Product Name
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Item 

Popis zboží 

19 00 016
Protective garment for 
firefighters ZAHAS V

Two-piece, multi-layer intervention garment. 
Outer shell NOMEX Tough (75 % meta-aramide, 
23 % para-aramide, 2 % antistatic fibres, anti-acid 
finish), 195 g/m2. Removable thermal lining with 
PU moisture barrier, 440 g/m2. Reflexive yellow-
silver stripes (width 5 cm) and back label 3M 
SCOTCHLITE. Kevlar reinforcements on knees 
and shoulders. New design, shorter coat. 
Navy blue color. Meets EN 469.

Zásahový ochranný oblek 
pro hasiče ZAHAS V

Dvoudílný, vícevrstvý zásahový oděv. Vnější materiál 
NOMEX Tough (75 % meta-aramid, 23 % para-aramid, 
2 % antistatické vlákno, úprava anti-acid finish), 195 g/m2. 
Vyjímatelná termoregulační vložka s nalaminovanou PU 
vlhkostní bariérou, 440 g/m2. Reflexní žluto-stříbrné pruhy 
šíře 5 cm a nápis HASIČI z materiálu 3M SCOTCHLITE. 
Zpevňující kevlarové aplikace na ramenou a kolenou. 
Nový střih, krátká verze kabátu. Barva námořnická modř. 
Odpovídá EN 469.
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19 00 025
Protective garment for 
firefighters ZAHAS VIII 
DRAGON COMFORT

Two-piece, multi-layer intervention garment. Outer 
shell TWIN SYSTEM (75 % Nomex, 23 % Kevlar, 
2 % antistatic fibres), 220 g/m2. Removable thermal 
lining TWIN SPACER (70 % meta-aramide, 30 % 
Kevlar), 200 g/m2. Moisture barrier PU / Kevlar. 
Reflexive yellow-silver stripes (width 5 cm) and 
back label 3M SCOTCHLITE. New construction 
SWEAT-OUT for better removal of heat and sweat. 
Navy blue color. Total weight only 2,9 kg. 
Meets EN 469 and EN 368.

Zásahový ochranný oblek 
pro hasiče ZAHAS VIII 
DRAGON COMFORT

Dvoudílný, vícevrstvý zásahový oděv. Vnější materiál TWIN 
SYSTEM (75 % Nomex, 23 % Kevlar, 2 % antistatické 
vlákno), 220 g/m2. Vyjímatelná termoregulační vložka 
TWIN SPACER (70 % meta-aramid, 30 % Kevlar), 
200 g/m2. Vlhkostní bariéra PU / Kevlar. Reflexní žluto-
stříbrné pruhy šíře 5 cm a nápis HASIČI z materiálu 
3M SCOTCHLITE. Nové konstrukční provedení střihu 
pro zlepšení odvodu potu a tepla SWEAT-OUT®. 
Barva námořnická modř. Celková hmotnost oděvu 
cca 2,9 kg. Odpovídá EN 469 a EN 368.

tepla SWEAT-OUT®TT . 
elková hmotnost oděvu 
469 a EN 368.
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19 00 050
Lightweight protective 
garment for firefighters 
PATROL

Two-piece intervention garment for outdoor and 
forest fire according to 15614:2008, ISO 11612, 
EN 1149-5. Outer shell Nomex C, 220 g/m2. 
Permanent flame-retardant fabric, high tensile 
strength, good wearing comfort, easy maintenance 
and high durability. Combined reflexive stripes 
according to EN 471:2003.

Lehký zásahový oblek 
pro hasiče PATROL

Dvojdílný ochranný oděv pro hasiče určený pro zdolávání 
požárů na volném prostranství dle EN 15614:2008, 
ISO 11612, EN 1149-5. Svrchní materiál Nomex C, 
220 g/m2. Permanentně snížená hořlavost, vysoká 
pevnost v trhu, dobrý komfort nošení, snadná údržba, 
dlouhá životnost, reflexní pásky dle EN 471:2003 
s kombinovanými vlastnostmi.

19 00 047
Lightweight protective 
garment for firefighters 
PATROL X

Two-piece intervention garment for outdoor and forest 
fire according to 15614:2008, ISO 11612, EN 1149-5. 
Outer shell 55 % Modacryl / 45 % + Cotton RS, carbon 
grid, 220 g/m2. Permanent flame-retardant fabric, 
high tensile strength, good wearing comfort, easy 
maintenance and high durability. Combined reflexive 
stripes according to EN 471:2003.

Lehký zásahový oblek 
PATROL X

Dvojdílný ochranný oděv pro hasiče určený 
pro zdolávání požárů na volném prostranství dle 
EN 15614:2008, ISO 11612, EN 1149-5. Svrchní materiál 
55 % Modacryl / 45 % + Cotton RS karbonová mřížka, 
295 g/m2. Permanentně snížená hořlavost, vysoká 
pevnost v trhu 120/80 kN, dobrý komfort nošení, snadná 
údržba, dlouhá životnost, reflexní pásky EN471:2003 
s kombinovanými vlastnostmi. Výškové skupiny: 
160-176 cm = 2, 176-188 cm = 4, 188-198 cm = 6.

19 00 091
Training protective cover 
with hood TRENINK II, 
Nomex

Protective cover for interventions in training 
systems, while wearing an intervention suit with 
a breathing apparatus. Blouse with a flame-resistant 
zipper, hood with an elastic rubber for a good 
wearing comfort with breathing mask, adjustable 
sleeves end. Material Nomex C, 195 g/m2, shoulders 
and elbows strengthened with TWIN SYSTEM.

Přehoz s kapucí 
do trenažéru TRÉNINK II, 
Nomex

Přehoz s kapucí do trenažéru, sloužící k překrytí 
zásahového obleku při použití dýchacího přístroje. 
Obléká se na klasický zásahový oděv. Blůza zapínaná 
dlouhou légou na suchý nehořlavý zip, šířka zipu 5 cm. 
Regulovatelné ukončení rukávu, pruženka po obvodu 
kapuce pro lepší komfort při použití dýchací masky. 
Materiál Nomex C, 195 g/m2, zesílení ramen a loktů 
materiálem TWIN SYSTEM. Univerzální velikost.

Nomex Obléká se na k
dlouhou légou
Regulovatelné 
kapuce pro lep
Materiál Nome
materiálem TW
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Kód zboží | Název zboží
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Popis zboží 

19 00 101
Working garment for 
firefighters and rescuers 
HASMAN, 100 % cotton

Two-piece working garment. Material 100 % cotton, 
235 g/m2. Silver or yellow-silver reflexive stripes 
50 mm, collar hood, radio pocket, strengthened butt 
and knees, removable back label.

Pracovní oděv pro hasiče 
a záchranáře HASMAN 
materiál 100% bavlna

Dvoudílný pracovní oděv. Materiál 100 % bavlna, 
hmotnost 235 g/m2, stříbrné reflexní pásky šíře 50 mm, 
kapuce v límci, kapsička na radiostanici nebo mobil, 
vyztužení sedací části a kolen, na zádech odnímatelný 
nápis HASIČI na suchých zipech.

19 02 003
Working garment for 
medical emergency 
service AMBULANCE III, 
removable lining 
against water and cold 
WINDSTOPPER

Working garment for medical emergency service 
AMBULANCE III, removable lining against water 
and cold WINDSTOPPER.

Pracovní oděv pro 
pracovníky zdravotnických 
záchranných služeb 
AMBULANCE III, 
vyjímatelná vložka 
proti vodě a chladu 
WINDSTOPPER

Dvojdílný ochranný oděv určený pro pomocný personál 
RLS, záchranáře apod. Materiál MRAMOR (65 % PES / 35 % 
bavlna), hmotnost 240 g/m2, barva červená - záchranářská, 
zesílení kolen a sedací části kalhot, odnímatelné rukávy, 
kapuce v límci, reflexní stříbrné pásy šíře 5 cm, bunda 
do pasu, vyjímatelná vložka proti vodě a chladu v blůze 
kompletu WINDSTOPPER (třílaminát). Možné barevné 
kombinace materiálů i střihových prvků.

19 02 105
Working garment for 
emergency service 
REDCROSS with 
independent fleece liner

Two-piece, waterproof and vapor-permeable 
working garment for emergency service. Material 
100 % PES with PU moisture barrier, 150 g/m2, 
red and blue color. Yellow-silver reflexive stripes 
50 mm, collar hood, removable sleeves, rescue red 
color, removable POLAR FLEECE lining, which can 
be worn independently.

Pracovní oděv pro 
pracovníky záchranných 
služeb REDCROSS 
s fleecovou vpínací vložkou 
pro samostatné nošení

Dvojdílný, nepromokavý, paropropustný ochranný oděv 
určený pro záchranáře. Materiál 100 % PES s PU vlhkostní 
bariérou, 150 g/m2, barva červená v kombinaci s modrou, 
odnímatelné rukávy, kapuce v límci, žluto-stříbrné reflexní 
pásy šíře 5 cm, vyjímatelná vložka proti chladu z materiálu 
POLAR FLEECE, barva červená nebo modrá, určená i pro 
samostatné nošení.
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19 02 502
Protective garment 
against dangerous insect 
SRŠÁŇ - HORNET

Garment designed especially for firefighters and 
interventions against dangerous insect (hornets, 
wasps, bees etc.) It protects user‘s face and body 
without impacting the view. Sizes: L, XL, XXL, 
XXXL.

Pracovní ochranný oděv 
SRŠÁŇ

Oděv Sršáň byl speciálně navržen a zhotoven pro zásahy 
proti bodavému hmyzu (vosy, včely, sršni...). Přední díl je 
opatřen průhlednou síťkou, která chrání uživatelův obličej 
a zároveň umožňuje perfektní schopnost vidět. Dodáváme 
ve velikostech L, XL, XXL, XXXL.

19 03 003
Protective garment for 
petrochemical industry 
PETROCHEMIK III AQUA 
SAFE

Two-piece working garment for petrochemical 
or energetic industry. Material RIVERGUARD AS, 
100 % PES + hydrophilic PU membrane EN 343, 
flame retardant EN 533, antistatic EN1149-3, high 
visibility EN 471, 250 g/m2. Liner 100 % PES, 
reflexive orange or yellow color.

Ochranný oděv pro 
petrochemický průmysl 
PETROCHEMIK III AQUA 
SAFE

Dvojdílný pracovní oděv určený pro petrochemický 
a energetický průmysl. Materiál RIVERGUARD AS, 
100 % PES + hydrofilní PU membrána EN 343, nehořlavý 
EN 533, antistatický EN1149-3, s vysokou viditelností 
EN 471, 250 g/m2. Podšívka 100 % PES v blůze 
i kalhotách, barva reflexní oranžová nebo žlutá.

19 03 004
Protective garment for 
petrochemical industry 
PETROCHEMIK IV

Two-piece working clothes determined for chemical, 
petrochemical and power industry, material 
TECASAFE PENTA STATIC-CONTROL XA 9003, 
weight 230 g/m2, colour: black, blue, red, yellow, 
white, orange. Certification: EN 533 index 3, EN 531 
index A, BI, CI, EN 470-1, EN 368, EN 1149-1.

Ochranný oděv pro 
petrochemický průmysl 
PETROCHEMIK IV

Dvojdílný pracovní oděv určený pro chemický, 
petrochemický a energetický průmysl, materiál TECASAFE 
PENTA STATIC-CONTROL XA 9003, hmotnost 230 g/m2,
barva: černá, modrá, červená, žlutá, bílá, oranžová. 
Certifikace: EN 533 index 3, EN 531 index A,BI, CI, EN 
470-1, EN 368, EN 1149-1.
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19 04 015
Raincoat for firefighters 
and rescuers 
ANTIFLAME

Raincoat with collar hood, radio pocket, breast 
pocket, two side pockets. Material RIVERGUARD 
AS, 100 % PES + hydrophilic PU membrane 
EN 343, flame retardant EN 533, antistatic 
EN1149-3, high visibility EN 471, 250 g/m2. 
Reflexive orange or yellow color. Sizes: XS (40-42), 
S (44-46), M (48- 50), L (52-54), XL (56-58), 
XXL (60-62), XXXL (64-66).

Pláštěnka 
ANTIFLAME

Pláštěnka raglánového střihu s kapucí ve stojacím 
límečku, kapsička na radiostanici, náprsní kapsička 
s klopou, 2 boční šikmé kapsy s klopou. Materiál 
RIVERGUARD AS, 100 % PES + PU membrána EN 343, 
nehořlavý EN 533, antistatický EN1149-3, s vysokou 
viditelností EN 471, 250 g/m2. Barva fluorescenční 
oranžová nebo žlutá, stříbrné reflexní pruhy, podlepené 
švy. Velikosti: XS (40-42), S (44-46), M (48- 50), 
L (52-54), XL (56-58), XXL (60-62), XXXL (64-66).

19 04 017
Raincoat for firefighters 
and rescuers KRIZOVKA

Raincoat with adjustable hood. Material 100 % PES, 
coated, 130 g/m2. Red-blue color or optional colo on 
request. Breast and two side pockets, reflexive silver 
stripes. Sizes: XS (40-42), S (44-46), M (48-50), 
L (52-54), XL (56-58), XXL (60-62), XXXL (64-66).

Pláštěnka KRIZOVKA Pláštěnka raglánového střihu s nastavitelnou kapucí. 
Kapsička na radiostanici, vaková náprsní kapsička 
s klopou, dvě boční šikmé kapsy s klopou. Materiál 100 % 
PES se zátěrem, podlepení švů, 130 g/m2. Barva červeno-
modrá, nebo v kombinacích dle přání zákazníka. Stříbrné 
reflexní pruhy na rukávech a ve spodní části. Velikosti: 
XS (40-42), S (44-46), M (48-50), L (52-54), XL (56-58), 
XXL (60-62), XXXL (64-66).

19 04 020
Raincoat for firefighters 
and rescuers REGULA

Long raincoat with zipper. Material Collection 150+ 
(water vapors permeability 5000-6000 g/m2/24 h), 
150 g/m2. Reflexive orange color, reflexive silver 
stripes. Certified according to EN 471, EN 343 class 
II/III. Sizes: XS (40-42), S (44-46), M (48-50), 
L (52-54), XL (56-58), XXL (60-62), XXXL (64-66).

Pláštěnka REGULA Pláštěnka raglánového střihu s prodlouženou délkou 
na zip. Materiál Collection 150+ (propustnost vodních 
par 5000-6000 g/m2/24 hod.), hmotnost 150 g/m2. Barva 
reflexní oranžová. Certifikace dle EN 471, EN 343 třída 
II/III. Stříbrné reflexní pruhy na rukávech a ve spodní části. 
Velikosti: XS (40-42), S (44-46), M (48-50), L (52-54), 
XL (56-58), XXL (60-62), XXXL (64-66).

19 04 032
Protective garment 
against water and cold 
ČOCHTAN, removable 
thermal lining, EN 471

Two-piece protective garment for water interventions. 
Material Collection 150+ (water vapors permeability 
5000-6000 g/m2/24 h), 150 g/m2. Red, reflexive 
orange or yellow color, removable thermal lining 
POLAR 300, optional reflexive stripes or labels.

Ochranný oděv proti vodě 
a chladu ČOCHTAN II 
s vyjímatelnou zateplovací 
vložkou, EN 471

Dvoudílný nepromokavý oblek s kapucí v límci pro práci 
na vodě. Materiál Collection 150+ (propustnost vodních 
par 5000-6000 g/m2/24 hod.), hmotnost 150 g/m2, 
podlepené švy. Barva červená, reflexní oranžová 
nebo žlutá. Vyjímatelná zateplovací vložka POLAR 300. 
Oblek je možno za příplatek opatřit reflexními pruhy, 
případně nápisem a logem dle přání.
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19 02 251
Working garment for 
rescuers with dogs 
PSOVOD, independent 
fleece liner

Special, two-piece, waterproof and vapor-permeable 
working garment for rescuers with dogs. Material 
100 % PES with PU moisture barrier, 150 g/m2, navy 
blue and yellow color. Yellow-silver reflexive stripes 
50 mm, collar hood, removable sleeves, removable 
blue fleece lining, which can be worn independently.

Pracovní oděv pro psovody 
záchranáře PSOVOD 
s fleecovou vpínací vložkou

Speciální dvojdílný nepromokavý a paropropustný 
ochranný oděv určený pro psovody záchranáře. Materiál 
100 % PES s PU vlhkostní bariérou, 150 g/m2, barva 
námořnická modř v kombinaci se žlutou, odnímatelné 
rukávy, kapuce v límci, žluto-stříbrné reflexní pásy šíře 
5 cm, vyjímatelná modrá fleecová vložka proti chladu, 
určená i pro samostatné nošení.

19 11 001
Protective hood for fire 
fighters, “V” style, Nomex 
Comfort, EN 13911

Protective hood with large round opening, 
protection of head and neck. Material NOMEX 
Comfort knit 285 g/m2, navy blue or natural color.

Hasičská kukla s velkým 
otvorem, styl „V“ 
po ramena, Nomex 
Comfort, EN 13911

Ochranná kukla s kulatým otvorem v provedení „V“ 
po ramena. Materiál úplet NOMEX Comfort 285 g/m2, 
barva tmavě modrá nebo tělová, ochrana hlavy a krku.

19 19 002
Large equipment bag for 
firefighters and rescuers 
LEB-03

Large-sized bag determined for easy storage 
and transport of personal equipment (protective 
garment, helmet, boots, belt, gloves, radio, rope 
etc.) Made of PES fabric, blue or red color. 
Side pockets for torch and radio, lockable zipper, 
place for name, optional label possible, 
dimensions 680 x 380 x 380 mm.

Pohotovostní brašna velká 
LEB-03

Brašna LEB/03 je určena pro snadnou úschovu základní 
osobní výstroje a výzbroje (přilby, opasku, rukavic, 
radiostanice, svítilny, zásahového obleku a obuvi). 
Materiál 100 % PES tkanina červené nebo modré barvy. 
Brašna je opatřena dvěma popruhy pro nošení. 
Součástí vnitřního prostoru je kapsička na záchranný 
opasek. Na bočních stranách jsou přišité kapsičky 
na svítilnu a radiostanici. Brašna je opatřena zipem se 
dvěma jezdci, což umožňuje brašnu uzamknout. 
Rozměry 680 x 380 x 380 mm.

19 19 001
Medium equipment 
bag for firefighters and 
rescuers MEB-02

Medium-sized bag determined for easy storage 
and transport of personal equipment (helmet, 
belt, gloves, radio, rope etc.) Made of PU fabric, 
two carrying straps, inner space divided into 
3 chambers, two big side pockets, two small front 
pockets, place for name, optional label possible, 
dimensions 380 x 270 x 300 mm.

Pohotovostní brašna střední 
velikosti MEB-02

Pohotovostní brašna MEB-02 je určena pro úschovu 
a přepravu základní osobní výstroje a výzbroje (přilby, 
opasku, rukavic, radiostanice, svítilny, osobního lana apod.). 
Brašna je vyrobena z PU tkaniny, je opatřena dvěma popruhy 
přes rameno a kolem pasu, vnitřní prostor je rozdělen na tři 
samostatné části. Dvě boční velké kapsy, dvě malé kapsy 
na víku a čelní straně, barva červená a modrá, reflexní 
značení, místo pro umístění jmenovky, brašnu lze opatřit 
potiskem nebo nášivkou, rozměry 380 x 270 x 300 mm.
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20 00 001
Station uniform PS II, 
100 % cotton / sateen 
weave, teflon treatment 
EN 24920

Station (working) uniform. Material: 100 % cotton, 
sateen weave, 265 g/m2. Teflon treatment according 
to EN 24920 for longer lifetime, color stability and 
water repellency. Including belt and label.

Pracovní stejnokroj PS II, 
100 % bavlna / atlas, 
teflonová úprava 
dle EN 24920

Materiál 100 % bavlna, atlasová vazba 265 g/m2, 
komplet včetně opasku a nápisu HASIČI. Teflonová 
úprava dle EN 24920 pro delší životnost, stálobarevnost 
a vodoodpudivost při zachování komfortu nošení. Splňuje 
vyhlášku 456/2006 Sb.

20 00 405
Child replica of 
protective garment, 
bigger sizes

Uniform designed for young firefighters for training 
and competitions, design is identical to protective 
garment ZAHAS IV. Material: cotton / PES, 
235 g/m2, light or dark blue color. 
Sizes: 146, 152, 164,170.

Dětská replika zásahového 
obleku, větší velikosti

Oblek určený pro mladé hasiče na soutěže a výcvik, střih 
shodný se zásahovým oděvem ZAHAS IV, materiál směs 
bavlna / PES, 235 g/m2, barva světle nebo tmavě modrá. 
Velikosti: 146, 152, 164,170.

20 00 603
Overall LEZEC III 
for climbers, 100 % 
Nomex C

Material Aramide antistatic (93% m-aramid, 
5% p- aramid, 2% anti-static), bracing around 
kneelsw and elbows, weight 225 g/m2, on back sign, 
Colour: navy blue.

Kombinéza LEZEC III 
s nápisem HASIČI, 
100 % Nomex C

Materiál NOMEX Delta C (Comfort) antistatic 
(93% m-aramid, 5% p- aramid, 2% anistatic), zpevnění 
kolen a loktů (aramid.rouno), gramáž 225 g/m2, barva 
námořnická modř, zádové odvětrání větrací mřížkou

20 01 401
T-shirt for firefighters, 
long sleeves

Standard T-shirt for professional firefighters. 
Material: 60 % cotton, 40 % viscose, 165 g/m2, 
grey color, long sleeves. 

Tričko dlouhý rukáv 
vzor HZS

Tričko s dlouhým rukávem vzor HZS, materiál 60% bavlna 
/ 40% viskóza, barva šedý melír, 165 g/m2, velikostní sortiment 
dle vyhlášky 456/2006 Sb., katalogový list č. 706/04/F.

20 01 402
T-shirt for firefighters, 
short sleeves

Standard T-shirt for professional firefighters. 
Material: 60 % cotton, 40 % viscose, 140 g/m2, 
grey color, short sleeves.

Tričko krátký rukáv 
vzor HZS

Tričko s dlouhým rukávem vzor HZS, materiál 60% bavlna 
/ 40% viskóza, barva šedý melír, 140 g/m2, velikostní sortiment 
dle vyhlášky 456/2006 Sb., katalogový list č. 707/04/F.

20 01 452
PIQUE POLO shirt, 
100 % cotton, 
red with blue

PIQUE POLO shirt for firefighters. 
Material: 100 % cotton, 210 g/m2, short sleeves, 
blue and red color.

Polokošile PIQUE POLO, 
100 % bavlna, červeno-
modrá

Polokošile PIQUE POLO, krátký rukáv s lemem, zapínání 
na 3 knoflíčky, materiál Pique / 100 % bavlna, 210 g/m2, 
barevná kombinace modrá / červená.

je 

g 
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20 02 003 
Men’s coat for firefighters 
PARKA

Standard men’s coat for professional firefighters. Material: 
SIRIO with Silitex treatment, 65 % PES / 35 % cotton, 
twill weave 2/1, 195 g/m2, blue color 999193.

Plášť pánský PARKA 
vzor HZS

Svrchní materiál plášťovina SIRIO s úpravou silitex 
mercerovaný, broušený, (PES 65% / Ba 35%), vazba kepr 
2/1, gramáž 195 g/m2, barevný odstín 999193.

20 05 034
Two-layer functional 
underwear “in 2 out” with 
reduced flammability

Two-layer functional underwear “in 2 out”, which 
removes moisture from the body, regulates body 
temperature and increases body comfort. 
Material: 20 % aramide, 30 % FR fibres, 
50 % cellulosic fibres, 200 g/m2. Dark blue color, 
meets EN ISO 14116, EN 15025, EN 31092.

Dvouvrstvé funkční prádlo 
„in 2 out“ se sníženou 
hořlavostí, tričko s dlouhým 
rukávem + spodky

Souprava z dvouvrstvého úpletu in 2 out se sníženou 
hořlavostí, který přenáší vlhkost od těla, reguluje tělesnou 
teplotu a zvyšuje komfort nošení. Materiálové složení: 
20 % aramid, 30 % FR vlákna, 50 % celulosová vlákna, 
200 g/m2. Barva tmavě modrá, odpovídá EN ISO 14116, 
EN 15025, EN 31092.

20 07 051
Historical firefighter’s 
working uniform replica

Replica of historical firefighter’s working uniform 
from the end of 19th century. It consists of jacket and 
trousers. Material: 100 % cotton, natural (ecru) color, 
300 g/m2. Cap, belt and axe sold separately.

Replika historického 
služebního stejnokroje

Replika historického služebního stejnokroje je vyrobena podle 
výstrojního předpisu z období přelomu 19. století. Skládá se 
z blůzy (čamary) a kalhot (spodků). Materiál: 100 % bavlna, 
režná barva, štruková vazba, 300 g/m2. Cena bez čepice, 
opasku a sekyrky.

20 05 052
Historical firefighter’s 
ceremonial uniform replica

Material: 100 % cotton, dark blue color, 300 g/m2. 
Sizes: 3 height groups, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 
58, 60, 62. Cap, belt and axe sold separately.

Replika historického 
slavnostního stejnokroje

Replika historického slavnostního stejnokroje je vyrobena 
podle výstrojního předpisu z období přelomu 19. století. 
Skládá se z blůzy (čamary) a kalhot (spodků). Materiál 
100 % bavlna, tmavě modrá barva, štruková vazba, 
300 g/m2. Cena bez čepice, opasku a sekyrky.

20 05 055
Cap for historical firefighter’s 
working uniform replica

Historical cap replica is made of the same material as 
the uniform. PES lining, embroidered emblem included 
in the price.

Čapka k replice historického 
služebního stejnokroje

Replika historické čapky je vyrobená ze stejného materiálu 
jako služební nebo slavnostní stejnokroj. Cena je včetně 
vyšívaného znaku.

20 05 061
Belt for historical 
firefighter’s uniform 
replica – climber’s belt

Historical belt replica, elastic textile material with 
leather components, width 8 cm, three loops for axe, 
sword etc., adjustable size 94 – 105 cm.

Replika historického opasku 
lezců

Replika opasku 8 cm široká pružná pásovka opatřená 
středním 4 cm koženým pruhem, s přezkovým zapínáním. 
Opasek je opatřen třemi koženými poutky s kovovými kroužky 
pro zavěšení sekyrky, případně jiných součástí výzbroje. 
Regulovatelná velikost 94-105 cm.

„in 2 o
hořlavo
rukávem

20 07
Histor
workin

Replika
služebn

20 05
Histori
ceremo

Replika
slavnos

20 05
Cap for
workin

Čapka 
služebn
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28 03 145
Training jacket 
REDCROSS II

Functional training or working jacket for 
cold weather. Material: Three-layer laminate 
WINDSTOPPER – 100 % fleece, red color, moisture 
barrier TTO34, 100 % PES lining, blue color, 
290 g/m2. Closing with a long zipper. 
Sizes: XS, S, M, L, XL, XXL.

Tréninková bunda 
REDCROSS II

Bunda REDCROSS II je vyrobena z prodyšného, 
nepromokavého třívrstvého textilního laminátu 
WINDSTOPPER – 100 % fleece, barva červená, vlhkostní 
bariéra TTO34, podšívka 100 % PES, barva modrá, 
290 g/m2. Zapínání na dlouhý uzávěr. 
Velikosti: XS, S, M, L, XL, XXL.

28 03 132
Shorts PLAVČÍK II

Sport swimming shorts for rescuers and swimming 
pools staff. Material: 100 % PES, 72 g/m2. Several 
pockets, reflective orange-pink colour, sizes table 
available at www.zahas-sro.cz or on request.

Šortky PLAVČÍK II Sportovní šortky volného střihu zapravené v pase 
do pruženky. Na pasovém límci našity pevné díly s otvorem 
na regulování obvodu pomocí tkanice. Kapsy všité 
v bočních švech, nakládaná měchová kapsa na pravé 
nohavici krytá patkou, zapínaná na stuhový uzávěr. 
Na zadním pravém dílu našitá nakládaná kapsa s patkou 
zapínána na stuhový uzávěr. V pase všito poutko. Šortky 
jsou vhodné jako plavky. Materiál: 100 % počesaný 
polyester. Gramáž 72 g/m2. Barva reflexní oranžovo-růžová. 

28 03 141
Training jacket Milano

Functional training jacket for cold weather. Material: 
POLAR 300, perfect surface and good thermal 
insulation, 300 g/m2. Shoulder part material: 
Waterproof, air-permeable material RIVERCOAT 800, 
180g/m2. Red color. Sizes: XS, S, M, L, XL, XXL.

Tréninková bunda Milano Účelná jednoduchá tréninková bunda pro chladné počasí 
pro zateplení a jednotné oblečení sportovců, využitelná 
i pro volný čas. Materiál POLAR 300, pro který je 
charakteristický dokonalý povrch a dobré termoizolační 
vlastnosti, 300 g/m2. Sedlo z nepromokavého prodyšného 
materiálu RIVERCOAT 800, 180 g/m2. Barva červená. 
Velikosti: XS, S, M, L, XL, XXL. 

28 03 205
Sport set STORMA

Functional set (jacket + trousers) for sport and free 
time. Inner net lining, jacket with two multifunctional 
breast pockets and two side pockets, trousers with 
two back pockets and two side pockets, adjustable 
bottom part of trousers. Material: Soft Nylon fabrics 
coated with PU, 180 g/m2. Sizes: XS, S, M, L, XL, 
XXL. Colors: anthracite, blue, yellow, brick red, red.

Sportovní komplet 
STORMA

Účelný nepromokavý komplet bundy a kalhot pro chladné 
počasí, zateplení a jednotné oblečení sportovců. Vnitřní 
síťková podšívka, dvě prsní kombinované kapsy (vaková 
+ vnitřní na zip), dvě boční šikmé kapsy na zip s klopou, 
kalhoty jsou opatřeny dvěma zadními kapsami na zip 
s klopou a dvěma bočními kombinovanými kapsami, 
spodní část nohavic je opatřena rozparkem s klopou na dva 
druky. Materiál: nylonový trikot potažený PU, 180g/m2, 
velmi jemný na dotek. Velikosti: XS, S, M, L, XL, XXL. 
Barva: antracit, modrá, žlutá, cihlově červená, červená.



15

www.zahas-sro.cz

RESCUE 
& FIRE SYSTEMS

Cataloque No. | Product Name

Kód zboží | Název zboží

Item 

Popis zboží 

28 03 210
Outdoor set 
ARMY

Functional waterproof set (jacket + trousers) for 
outdoor activities. Inner net lining, jacket with 
two multifunctional breast pockets and two side 
pockets, trousers with two back pockets and four 
side pockets. Material: POROTEX – 100 % PES, 
waterproof, army style. Sizes: XS, S, M, L, XL, XXL.

Sportovní komplet 
ARMY

Účelný nepromokavý komplet ARMY je tvořen bundou 
a kalhotami, je určen pro pobyt v přírodě. Je zhotoven 
z prodyšné nepromokavé polyesterové tkaniny 
s maskáčovým vzorem. Bunda i kalhoty jsou opatřené 
vnitřní síťkovou podšívkou. Bunda je opatřena 2 náprsními 
kombinovanými kapsami (vaková + vnitřní na zip) a dvěma 
bočními šikmými kapsy na zip. Kalhoty jsou opatřeny 
klínovými kapsami, dvěma zadními nakládanými kapsami 
a dvěma bočními vakovými kapsami na suchý zip. Kapuce 
v límci. Materiál: POROTEX – 100 % PES, nepromokavý. 
Velikosti: XS, S, M, L, XL, XXL.

28 03 211
Sport set POLARIS 

Functional set (jacket + trousers) for sport and 
outdoor activities. Material: MIKROFIBRE – 100 % 
PES, 112 g/m2. Jacket has inner lining made of 
POLAR 300 fabrics, 300 g/m2. Trousers with inner 
net lining. Sizes: XS, S, M, L, XL, XXL. 
Color: Standard combination of blue and red.

Sportovní komplet 
POLARIS

Účelný sportovní komplet (bunda + kalhoty) pro volný 
čas a pobyt v přírodě. Materiál: MIKROFIBRE – 100 % 
počesaný PES, 112 g/m2. Bunda je na vnitřní straně 
opatřena vložkou z materiálu POLAR 300, 300 g/m2. 
Kalhoty jsou opatřeny vnitřní síťovou vložkou. Velikosti: 
XS, S, M, L, XL, XXL. Barva: Standardní kombinace modré 
s červenou.

28 03 231
Sport set 
FIESTA UNISEX

Comfortable unisex sport set (jacket + trousers). 
Material: 100 % PES knitted fabrics, very soft and 
comfortable for wearing. Sizes: XS, S, M, L, XL, 
XXL. Color: Standard combination of blue and grey.

Pánská / dámská tepláková 
souprava FIESTA Unisex 

Tepláková souprava FIESTA má pohodlný raglánový 
střih se zapínáním až do límce. Je opatřena 2 bočními 
kapsičkami se zipem. Rukávy jsou ukončené všitou 
měkkou gumou. Ve spodním lemu je bunda opatřena 
pletenou textilní šňůrkou zašitou do tunýlku. Kalhoty 
mají dvě boční šikmé kapsy a v pase jsou opatřené 
pruženkou a textilní šňůrkou. Do bočního lemu je všitá 
ozdobná paspulka. Nohavice jsou zakončené do pruženky 
s rozepínáním na zip, případně do šňůrky s brzdičkou. 
Materiál: Hustý a pevný 100 % PES úplet s jemnou 
strukturou na rubu počesán, což vytváří příjemné klima 
při nošení. Velikosti: XS, S, M, L, XL, XXL. na vyžádání). 
Barva: Standardní kombinace modré se šedou.

20 08 002
Racing overall FIA 
Nomex Comfort

Outer shell: 100 % Nomex Comfort 200 g/m2, 
thermal liner: Twin Spacer 175 g/m2, Filament 
design according to FIA 8856-2000, colours: blue, 
red, black, yellow, green or combinations.

Závodní kombinéza FIA 
Nomex Comfort

Svrchní materiál: 100 % Nomex Comfort 200 g/m2, 
termoregulační vložka: Twin Spacer 175 g/m2, provedení 
Filament, FIA 8856-2000, barva modrá, červená, černá, 
zelená, žlutá, včetně kombinací.
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