
  

SeaSwim SAR HP Superlight
Reference# 

SAR SeaSwim Pazifik
SAR SeaSwim är utformat i nära samarbete med SAR-
personal. Dräkten är avsedd för ytsimning och grunda
dyk. Den har en smal passform, vilket ger liten luft i
dräkten, kombinerad med full rörelsefrihet. Innovativ
justerbar halstätning ger god ventilation och maximal
komfort. Halstätning är 100% tätt med ett enkelt grepp.
Möjlighet att välja utloppsventiler på axel och / eller höft.
Vattentätt / andningsbart 3-lager tyg med dokumenterad
andning. Många bra detaljer såsom avtagbara lårfickor
för t.ex. anteckningsbok, karta, iPad mini och personliga
saker. Mycket flexibelt koncept - kan anpassas efter
individuella behov.

 Facts 

Konstruerad i samarbete med SAR-personal med erfarenhet från olika räddningsuppdrag
Y-konstruktion
Smalare passform för liten bulk
Möjlighet att välja en innovativ, justerbar halstätning för maximal komfort.
Låter användaren ventilera överskottsvärme i säkra positioner / väntetider utan att ta bort dräkten.
Halstätning är 100% tätt med ett enkelt grepp
Justerbar midja med kardborre / elastik för individuell passform
Gjord i GoreTex Nomex III - bästa flamskyddsmedel kombinerad med hållbarhet och andningsförmåga
Möjlighet att fästa broderad namnetikett med kardborreband
Vattentätt dragkedja i mjuk PU som löper lätt (TiZip MasterSeal)
Fickor på båda låren för lagring av kniv och lyktor (LED Lenser)
Ficka på bröstet och pennficka på överarm
Dräkten är förberedd med kardborre på låren för att fästa rymliga lårfickor (med / utan fönster) för att
passa iPad Mini / anteckningsblocket och liknande.
Dräkten är utrustad med en intern dragkedja för montering av valfri värmefoder (3M Thinsulate)
Neopren femfingershandskar  och neoprenhuvud lättåtkomlig i fickan på baksidan
Förstärkning på knä / ben och armbågar för maximal slitstyrka
Möjlighet att fästa extra förstärkningsmaterial till rumpan (laminerad PU)
Förberedd för montering av knäskydd / skydd



Product Detail
Typ av dräkt Arbetsdräkt

Användningsområde Civil beredskap/räddning/försvar

Passform Ergonomisk
 Ledade knän, rumpa och armbågar
 Ärmar i Y-form för mobilitet

Reflex IMO Solas

Foder Tillval, Isolerande (zip-in)

Material HP Superlight 3L

Justeringar Justering i midjan

Dragkedja typ Mjukt polyuretan / plast med tänder, stängt

Färg 290 Orange
 300 Gul

Fickor Bröstficka
 Ficka för ficklampa (LED)
 Knivficka
 Pennficka på axel/ärm
  Valfritt val av lårfickor (med kardborrband)
 Ärmfickor

Huva Löstagbar neopren, i ficka på rygg

Handskar 5-fingerneopren i ärmficka

Fästpunkt för tillbehör Kardborrband för fickor
  Kardborre band för namn-tagg/annat ID

Stövlar / strumpor Strumpor

Halsmanschett Neopren
 Neopren justerbar

Ärmmanschett Neopren

Hängslen (elastisk justerbar) Ja

Förstärkningar Knä Ekstra lager förstärkningsmaterial sytt

Förstärkningar rumpa Tillval förstärkningsmaterial, laminerat PU

Ventilation Tillval utloppsventil

Termiskt skydd i timmar med
foder/isolering

Ca 4 timer i kaldt vann med riktig underbekledning (fôr) 

Termiskt skydd i timmar utan
foder/isolering

Ca 1 time i kaldt vann (mindre enn 5°C)

Serviceintervall (standard) Etter behov
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