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Ny Innovativ Røykdykkerbekledning 
770/775  
 

Den nye modellen 770/775 fra FlamePro 
representerer et betydelig skritt 
fremover i hvordan beskyttelse av 
brannmenn blir ivaretatt.   
 
Røykdykkerbekledningen er tilgjengelig 
med spesifikke størrelser for menn og 
kvinner.   
 
Helt nytt design fra et spesialistteam 
samt det siste innen tekstiler, 
membraner og komponenter (inkludert 
noen spesielt designet for disse 
plaggene), sørger for at 
brannmannskapet får glede av det beste 
på markedet. 
 

Alt handler om valg og fleksibilitet 
 
Du trenger kun å tenke på to valg heretter 

1. Ønsker du å fjerne eller legge til flere 

lommer eller funksjoner? 

2. Hvilke av 5 fabrikat løsninger passer deg 

best? Vi hjelper deg med å forstå 

forskjellene. 
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Røykdykkerbekledningen som ditt mannskap vil like 
 
Mannskapet ditt vil ta det som gitt at plagget vil gi dem den beskyttelsen de trenger. Men 
det de nå vil legge merke til er hvor fullpakket disse plaggene er av nye funksjoner og hvor 
komfortable de er å ha på og jobbe i.  
 
Basert på mange års erfaring med å designe og produsere brannmannsklær, har FlamePro 
gjennom utviklingen av denne nye dressen satt søkelys på valg av det beste materialet på 
markedet, gode tilbakemeldinger og innspill fra kundene og derfor designet det vi mener er 
overlegne i markedet.   
 
Se nærmere på hva som gjør disse plagg et overlegne i bransjen. 

Egenskaper generelt for dressen 
 

• Ergonomisk formet design for å maksimere bevegelsesfrihet og brukerens komfort – 

ekstra stoff under armene og i skrittet 

• Sømmer leveres med «dobbel søm struktur» for økt styrke 

• Meget slitesterk og punkteringsbestandig tekstil av Kevlar 

montert på albuen og kneet  

• Flammehemmende reflekterende tape testet til mer 

enn 50 industrielle vasker, sydd på med dobbel nål for 

å gi ekstra styrke og varighet 

• GLID «Glow-In-The-Dark» – selvlysende striper for 

raskt å lokalisere hvor dine kollegaer er i mørket 

• Gode gripepunkter på lommer som forenkler å 

få tak i selv med brannhansker på  

• Ekstra forsterket materiale nederst på arm, 

albue, jakke og bein for bedret slitestyrke 

og holdbarhet av plagget 

• Anti-fuktabsorberende materiale på 

utsatte steder på plagget for å stoppe 

vann inntrenging  
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Viktige egenskaper ved jakken 
 

• I forbindelse med bøying forover, er bakkant av jakken blitt forlenget ca 30 cm i 

korsrygg.   

• Ved sitting, arbeid på huk/kne eller klatring i stige kan nederste delen av jakken 

åpnes uavhengig av glidelåsen.   

• Glidelås klaffen i front kan åpnes og lukkes ved hjelp av en borrelås 

• Egen klaff nederst i front for å kunne gripe selv med hansker på  

• Solid og kraftig flammehemmende glidelås  

• 3D polstring på skulder og rygg for å hjelpe til med god økt komfort og luft sirkulasjon  

• To store innvendige lommer laget av lett materiale 

• Innvendig inspeksjonsluke gjør det enkelt å inspisere og reparere fuktsperren 

• Nakkekrage med justerbar kragearm for bedre passform 

• Solide mansjettstropper for å stramme godt til rundt håndleddet 

• Tommelsløyfer forhindrer at ermene sklir opp 

• Utvendig radiolomme på venstre bryst med klaffjustering for å imøtekomme ulike 

radiostørrelser og antenner på begge sider 

• Stor innvendig radio og PTT lomme som også kan romme en iPAD e.l. 

• Ekstra bred flammehemmende refleks nederst på arm, ben og jakke for økt synlighet 

• Penne lomme på venstre overarm arm  

• Egen pennelomme på venstre side under jakkeklaff  

• Distinksjonsklaff på framsiden av jakken 

• To mikrofon løkker øvre på brystet 

• Borrelåsfeste på brystet for navn og ID 

• Løkker innvendig for å henge opp jakken  
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• Store innvendige lommer for 

oppbevaring av skriveblokk, iPAD 

eller andre gjenstander 

 

 
 

 

• Stor tommelfinger løkke som skal 

sørge for at ikke det blir noen glippe 

mellom hanske og jakken. 

• Ekstra slitemateriale nederst på 

armen 

• Kraftig stramming nederst på armen 

for å forhindre innsig av partikler 

eller varme 
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Viktige egenskaper ved buksa 
 

 

• Bukse utstyrt med høy 

kvalitets glidelås i front.  

• Egen inspeksjonsluke med 

glidelås 

• Avtakbare seler med en god 

3D polstring over skuldre gir 

økt komfort og 

brukervennlighet. 

• Rask og enkel justering av 

bukseseler 

 

 

 

• Side justering med elastisk 

strikk i bakkant 

• To store lårlommer med klaff 

• tekst 

 

 

 

• Knebeskyttelse som er 

formsydd 

• Mulighet for ekstra innvendig 

knebeskyttelse av Kevlar, som 

er vaskbare 

• Forsterket innvendig legg 

seksjon samt nederst kant av 

buksa for å tåle slitasje bedre 

• Snølås for LYNX 777 utgave 
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Fabrikater 
 
Branndressen er tilgjengelig i ulike type materiale.  Noen av disse er standard lagerførte 
materiale, noe som vil gi muligheter for industriens raskeste leveringstider. 
 
Tabellen under gir en oversikt over de ulike egenskapene for materialer som er blitt 
benyttet.   
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Spesifikk informasjon 
 
EN Standarder 
EN ISO 13688:2013 – Generell PPE krav I hendhold til EN 469:2005* – Protective clothing for 
firefighters – Level 2 Xf2, Xr2, Y2, Z2 
 
CE-merking 
Dressen er CE-merket. 
 
Garanti 
1 års garanti fra produksjonsdato på sømmer og hardware. Modifikasjoner eller reparasjon 
som ikke er utført av autoriserte spesialister vil ugyldiggjøre garantien.  
 
 
Størrelser 
Dressen kommer i dame og herre versjon. Dette for at brann-damene kan få en dress som er 
bedre tilpasset de kvinnelige former. 
 
Størrelsene kommer fra XS til 4XL, sammen med et utvalg i lengder fra Extra Short til XX Tall.  
 
Dette betyr at vi har 96 ulike størrelser å velge mellom, noe som vil redusere behovet for 
spesial sydde dresser. 
 
 

Priser 
 
Prisforespørsel sendes til: 
 
 
 

 
Bjellandveien 13, N -3172 Vear 

Sales@a-ss.net eller telefon +47 - 33 45 09 10 
 

 
For mer info sjekk www.a-ss.no 
 
 
 

mailto:Sales@a-ss.net
http://www.a-ss.no/

