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Jaqueta &DQDGHQFD

SXOM

®

Marca registrada nº 2.525.450/x
Teixit PRGDFUtOLF)5
&RWy

DESCRIPCIÓ
Doble capa
Sarga exterior 320 grs
Teixit modacrílic FR 55%/Cotó 45%
Tancament central cremallera coberta i velcros
Butxaca pit dret tapeta i velcro.
Butxaca pit esquerra amb passa antenes walkie
Solapa al coll ample amb ajust velcro
Ajustament elàstic als punys i solapa amb velcro
Butxaca interior cremallera
Porta pinganillos
Cinta reflectant FR groga
Escut ADF al pit esquerre
Estampat negre ADF a l´esquena
TALLES
XS-S-M-L-XL-XXL-XXXL
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jaqueto estiu
gavarrenca a2495ri
jaqueto estiu
koreana a2494ri

Idèntica peça llevat del coll
que es curtet

A2495
Jaquetó estiu Gavarrenca

SXOM

®

Marca registrada nº 2.525.450/x

DESCRIPCIÓ

Teixit 100% Cotó 260 grs
Reflectant groc nit dia

Jaqueto estiu groc de cotó 100% i 260 grs/m2.
Cinta alta visibilitat groga ignifuga.
Tancament central per cremallera coberta.
Coll rodó alt amb ajustament de velcro.
Punys regulables amb velcro
Dos butxaques al pit i dos al faldó amb
tancament tapeta i velcro
Porta carrecs pit dret de velcro i tapeta
Porta numeros pit esquerra de velcro i tapeta
Escut ADF brodat al pit esquerre
Estampat negre ADF a l´esquena

TALLES
XS-S-M-L-XL-XXL-XXXL
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 Ó d´hivern olesana
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Jaqueta &DQDGHQFD

SXOM

®

Marca registrada nº 2.525.450/x
Teixit 100 cotó

DESCRIPCIÓ
Doble capa
Sarga exterior 320 grs
Teixit cotó 100%
Tancament central cremallera coberta i velcros
Butxaca pit dret tapeta i velcro.
Butxaca pit esquerra amb passa antenes walkie
Solapa al coll ample amb ajust velcro
Ajustament elàstic als punys i solapa amb velcro
Butxaca interior cremallera
Porta pinganillos
Cinta alta visibilitat nit i dia
Escut ADF al pit esquerre
Estampat negre ADF a l´esquena
TALLES
XS-S-M-L-XL-XXL-XXXL
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graota adf coto
a1610

A1610
Granota ADF

SXOM

®

Marca registrada nº 2.525.450/x
Teixit 100% Cotó 260 grs

DESCRIPCIÓ
Granota bicolor groga i verda al final de les extremitats.
Teixit 100% de cotó de 260%
Coll rodó i mànigues amb tancament velcro
Dues butxaques amb tapeta i velcro
Escut ADF al pit del cor i ADF esquena.
Butxaques laterals als camals tancament tapeta i velcro
Velcro per porta números pit dret
Velcro per porta càrrecs pit dret
Traveta porta micros espatlla esquerra
Ajustament manigües velcro.
Cinta alta visibilitat nit i dia EN20471
TALLES
XS-S-M-L-XL-XXL-XXXL
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armilla adf f
a0076

A0076
Armilla ADF

SXOM

®

Marca registrada nº 2.525.450/x
Teixit cRWy100

DESCRIPCIÓ
Doble capa
Armilla multibutxaques per a ADF
Cinta alta visibilitat nit i dia
Tancament central cremallera
Butxaca pit dret tapeta i velcro.
Dues butxaques frontals tancament cremallera
Butxaca pit esquerra amb pasa antenes walkie
Butxaca pit dret tapeta i velcro
Escut ADF al pit esquerra
Estampat negre ADF a l´esquena

TALLES
L-XL-XXL-XXXL
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gorra adf

a0822

DESCRIPCIÓ

Gorra 100% cotó amb escut ADF
genèric Talla única ajustable

cartera + placa adf
Cartera triple cos amb placa
possibilitat mar car nº
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granota adf fr
l84ta-"ignifuga"

DESCRIPCIÓ
Granota bicolor groga i verda al final de les extremitats. Teixit 100% d´aramida de 185 grs
Coll rodó tancament velcro
Tancament centrat amb cremallera metàl·lica de doble cursor ocult amb tapeta
Dos butxaques amb tapeta i velcro. Escut ADF al pit del cor i ADF esquena.
Butxaques laterals als camals tancament tapeta i velcro. Velcro per porta càrrecs pit dret
Ajustament mànigues velcro.
Cinta alta visibilitat opcional.
TALLES
XS-S-M-L-XL-XXL-XXXL
NORMATIVES
EPI certificat com a peça de protecció de III Categoria per intervencions en foc forestal,
segons la Directiva europea 89/686 CEE del 21-12-89 per l´organisme notificat 0624
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caÇadora grau

a0020

DESCRIPCIÓ
Caçadora groga de cotó 100% i 260 grs/m2.
Cinta reflectant groc-gris-groc, nit i dia
Tancament central per cremallera coberta.
Coll rodó amb ajustament de velcro.
Punys regulables amb velcro
Dues butxaques al pit i dos al faldó amb
tancament tapeta i velcro
Velcros porta etiquetes i porta números al pit dret
Escut ADF al braç esquerre
Estampat negre ADF a l´esquena
TALLES
XS-S-M-L-XL-XXL-XXXL

A0025F
Caçadora Grau
Teixit 100% Cotó 260 grs
Reflectant FR groc

Pep

SXOM

®

Marca registrada nº 2.525.450/x
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camisa safari

a0024

A0024
Camisa Safari

SXOM

®

Marca registrada nº 2.525.450/x
Teixit 100% Cotó 260 grs

DESCRIPCIÓ
Camisa groga de cotó 100% i 260 grs/m2.
Dos butxaques al pit tipus pinya
Tancament central per botons.
Coll camiser.
Xarreteres tancament botó.
Trabilla porta micro a cada pit.
Punys tancament amb botó
Velcros portaetiquetes i portanúmeros al pit dret
Escut ADF al pit esquerra
Estampat negre ADF a l´esquena

TALLES
XS-S-M-L-XL-XXL-XXXL
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jaqueta polar
ontario
a0304

A0304
Jaqueta Polar Ontario

SXOM

®

Marca registrada nº 2.525.450/x
Teixit 100% poliester

DESCRIPCIÓ
Teixit polar verd 100% polièster de
300gr/m2
Sarga groga de 65/35%poliester
cotó de 280 grs/m2
Reixeta interior 100% poliester de
150grs/m2
Tancament central cremallera de
Nylon
Butxaca l´exterior del pit dret
oculta amb tancament cremallera.
Ajustament elàstic als punys i amb
cordó a la cintura
Escut ADF al pit esquerra de goma
Costures fil de Nylon
Estampat negre ADF a l´esquena
Rentar màxim a 40º
TALLES
XS-S-M-L-XL-XXL-XXXL
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pantalÓ alpha

m65

DESCRIPCIÓ
Pantaló de cotó per ADF subvencionable Reforç
al darrera i genolls.
Ajustament cenyidor als laterals
Dues butxaques tipus francès
Dues butxaques al rere oculte tancament 2
botons Dues butxaques camal lateral aplicades
tancament tapeta i 2 botons
Sis travetes de 5 cm, tancament boto per cinturó
Fondo cama recte ajustament amb cordó
TALLES
36-38-40-42-44-46-48-50-52-54-56-58
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pantalÓ xester

a2299

A2299
Pantaló Xester

SXOM

®

Marca registrada nº 2.525.450/x
Teixit 100% Cotó

DESCRIPCIÓ
Pantaló de cotó per ADF subvencionable Reforç
al darrera i genolls.
Dues butxaques tipus francés
Dues butxaques al rere aplicades tancament
tapeta i velcro
Dues butxaques camal lateral aplicades
tancament tapeta i velcro
Sis travetes de 10 cm cosides per cinturó
Fondo cama recte
TALLES i CORRESPONDENCIA
XS(34-36)-S(38-40)-M(42-44)
L(46-48)-XL(50-52)-XXL(54-56)-XXXL(58-60)
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samarreta adf

maniga curta a0007
maniga llarga k359

DESCRIPCIÓ

Samarreta cotó 100% ring spung de 160grs/
m2 Coll rodó
Doble repunt al coll i mànigues
Escut ADF al pit esquerre
Estampat negre ADF a l´esquena

polo adf
maniga curta a0006
maniga llarga a0003

TALLES
XS-S-M-L-XL-XXL-XXXL

Polo cotó 100% pique
Coll camiser
Escut ADF al pit esquerre
Estampat negre ADF a l´esquena
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guant adf

a0025

DESCRIPCIÓ
Gua forestal confeccionat en teixit ignífug Confort FR
Interlock amb amb combinació de diferents materials
d'altes prestacions que proporcionen una elevada
proteccio. Punta dels dits reforçades de pell de cabra.
Cosit integrament amb fil Kevlar
El Patró de aquets guants que ergonòmic i precurvat,
oferint a l'usuari un gran confort i destresa
Ajustament elàstic de canell

NORMATIVES

TALLES

7-8-9-10-11

EN388,Forro de Kevlar® que proporciona un nivel de tall 2
Protecció al calor per contacte fins a 100ºC
EN407 nivell 4 en comportament a la flama

Treballs Forestals.
Protecció enfront del foc.

guant fire brigade
ds6096

DESCRIPCIÓ
Cuir resistent a l'aigua de vaca,
Folre 100% doble Kevlar, costura fil Nylon,
punys elàstics i cuir de vaca dividida.
Tancament ajustat amb tira de pell i velcro,

XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL

TALLES
XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL
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cinturÓ doble velcr a5138
TALLES
S-M-L-XL

DESCRIPCIÓ Cinturó doble velcro.
Pensat per poder-lo treure ràpidament
La part que queda, és amb velcro tou per no fer
malbé butaques

TALLES 110; 120; 130 cm;

Cinturó porta instruments regulable cuir flor d'una
sola capa.
Color negre tenyit en barriques.Robusta sivella de
metall cromada d'enganxament ràpid.
Solapa protectora en pell flor de la sivella
3 passants mòbils de cuir amb mosquetó, dos
passants cuir amb anella Ample 45 mm X Espessor
2,5 mm Pes (120cm): 0,545
El cuir utilitzat ha estat provat i té la necessària
característiques de resistència al foc segons la norma
ÉS 532/94 amb els resultats descrits a continuació:
postcombustió: s 0
posat incandescent: s 0
l'avanç de la flama: la flama no arriba les vores
formació de forats: absent-degoteig: ausente280

TALLES
Alçada: mm. 55
Mesures: 115, 130, 145
Pes (m 130.): Kg. 0,280
Color: verd

Cinturó porta eines ajustable, amb nucli intern semirígid recobert
de teixit ignífug i resistent a l'aigua.
En tota la seva longitud, es reforça amb quatre costures fetes amb fil
d'aramida i acaba amb un insert de cuir.
Sivella d'alliberament ràpida de triple tancament seguretat. 3 bucles
mòbils i desmuntables amb botó a pressió, de la mateixa teixit
ignífug resistent a l'aigua amb dos ganxos de seguretat i un anell
amb forma de D.
La sivella, ganxos de ressort i anell D estan fets de niló
autoextingible (Norma UL 94 - VO).
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responsabilitats
i nÚmeros
k0138

Càrrec amb velcro
20 x 45 mm

k0136

k0109

k0108

k0341

Número amb velcro
20 x 45 mm
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casco vf2

CARCASA
Fabricada en PC/ABS, Policarbonato/
Acrilonitrilo Butadieno Estireno
Su diseño con cresta y visera ofrecen una
gran protección contra impactos Color
integrado en la inyección del material, sin
pinturas añadidas Colores Disponibles:
Amarillo, Verde, Azul, Naranja, Rojo y
Blanco Colores del reflectante: Amarillo o
Gris plata

DESCRIPCION
Casco de bombero forestal VF2 con normativa EN16471, EN16473, AS/
NZS1801. Diseñado con el objetivo de cumplir las necesidades de los
cuerpos que intervienen en incendios forestales. Las principales
características son la ergonomía y la versatilidad con múltiples accesorios.
Presta un alto nivel de protección a la vez que una imagen moderna y
diferenciada.

NORMATIVAS

NORMATIVA: EN 16471, EN 16473, AS/NZS 1801,
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picchio
lcasco03

sahariana bcn
loccuv01
Teixit exterior 100% aramida 185 gr
interior modacrílic 200 gr
Teixit conforme a la EN15614/2007
Aplicable amb velcro

Casc per incendis forestals.
EN397. Deformació lateral requisits 443/1999
part5.5 resistencia a la flama 29 segons Pes
530grs. Multitalla

sahariana quebec
a0584
Cotó 100%
Adaptable a tots els cascs
92 x 40 cm
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ulleres uvex
loccuv01

Ulleres anti fum de PVC autoextinguent vermelles
Es poden fer servir amb ulleres correctives
EN166,EN170

set 3 adhesius picchio
lsetpic1
Reflectant, 3 peces

20

visera picchio
lvicas05

Fet amb policarbonat termo format.
Gruix 2 mm
Tractament anti ratllades exterior i
anti entelament interior
Tres posicions
Per emmagatzemar és desmunta i monte a l'inrevés
Categoria III EN166
Requisits opcionals EN433

set cargols metalics

lsetnott

cargols plÀstic suministrats de serie
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gallet f2
"forestal i rescat", amb ulleres
en16471 - 16473
ga3132400000-jdj00

lot xp

ga1457
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frontals
frontal hl23r 150 lumens

frontal hl35r 450 lumens

frontal hl30 230 lumens
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trek.1072
bota forestals en15090
a0671

MONDO
POINT

DESCRIPCIÓ
Bota per a lluita contra incendis forestals. Altura 21 cm, gruix de la pell
impermeable 2,4mm. Membrana transpirable TEPOR, plantilla transpirable
de 3,5mm de gruix, sola Vibram de goma nitril 300º C. Cordons de Nomex

NORMATIVES

III Categoría riscos greus
CE 0193 Type F2A EN15090:2012 HI3 SRC CI AN
TEMPS LLIURAMENT
Consultar sempre

TALLES
Mondopoint 38 a 48
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motxilla extintora vf
CAPACITAT 20 Litres (5,4 Gal)
PES 2,54 kg
Dimensions Moxila: 62 x 48 x 5 cm
Pes Moxila: 1.48 Kg
Longitud Llança: 67 cm
Pes Llança: 1.06 Kg
Longitud de la mànega: 1 m

motxilla
extintora mefga
CAPACITAT 20 Litres (5,4 Gal)
PES 2,54 kg
Dimensions Moxila: 65 x 49 x 5 cm
Pes Motxilla: 1.50g
Longitud Llança: 67 cm
Pes Llança: 1.06 Kg
Longitud de la mànega: 1 m

extintor d´aigua th6l
CAPACITAT 6 Litres
Diàmetre 16 cm
Alçada 53
Pes Pes Moxila: 10kgrs
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vf extrem pack mfvflp
Motxilla forestal amb arnés
ergonómic

Inclou: Arnés, Funda per extrem shelter, Cinturó configurable, Sistema Hydrapak, Butxaca amb
cremallera personal pouch i dues bosses accesory pocket. 2 anys de garantia.
Pes 1.25 kg
Talles arnés (S-M) y (L-XL) Colors: Taronja,
Negre i Gris
Bandas reflectantes gris plata
HIDRATACIÓ INTEGRADA CINTURÓ

Sistema de hidratació 1.5 Litres
Tanc aprobat per la FDA, sense PVC ni BPA
Materials: Cordura 1000 i Malla
SISTEMA HYDRAPACK 1,5 L

ARNÉS ERGONÓMIC Í TRASNPIRABLE
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motxilla porta mangueras momanvf

La borsa de lona amb obertura frontal i solapa per tancament permet de forma còmoda la
càrrega i descarrega de les mànegues de forma progressiva. Es poden carregar 4 mànegues
amb enrotllats simples, dobles o en madeixa, que es fixen amb les 4 cintes exteriors. Amb la
bossa tancada es pot transportar un altre tipus de càrrega com roba, cascs, etc. La borsa es
pot retirar per deixar lliure l'estructura i poder carregar altres elements com motobombes i
dipòsits d'aigua.

Protecció encoixinada, nansa per a ajuda de la càrrega, sistema d'ajust 5 talles, esquena
ventilada amb suport lumbar, cinturó i cingles encoixinats, cinturó personalitzable amb
sistema Alice Clip, reflectants d'alta visibilidadLa motxilla es compon de 4 parts
intercanviables (bastidor, arnes tèxtil, bossa de lona i cintes) per permetre la reparació o
substitució parcial

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES PES 3,5 kg
Alçada: 64 cm
Amplada: 35 cm
Profunditat de la plataforma: 28.5 cm
Bossa per 4 mangueras

MATERIALS:
Estructura d'aliatge d'alumini Arnés de
seny 1000
Amb reforços de polièster
Borsa de lona
Cintes de fixació de Nylonas
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llances
viper pistola 25

llanÇa d´autoproteccio

mm sti30pv

lzaut

puntes de llanca 25 mm st130v
puntes de llanca 45 mm stv2510
puntes de llanca 70 mm st5016

mÀnegues
blindex 25 mm x 20m i040099
blindex 45 mm x 15m a0363
blindex 70 mm x 10m a0364

viper pistola i clau de
tall capdal regulable
25 mm sg540abf25
45 mm sg540abf45
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batafocs:
mÀnec telescÓpic a0130
mÀnec fix a0130 a0131

 grs 7000

L mm 1500

pulansky
espanyola
6148
L mm 900

mc leod 240855

L mm 1500

rastrell mv01

L mm 1500

 grs
2400

 grs 2500

pulansky usa
240815
pala rodona rpl2
Lmm 1250

 grs 2500

pala cuadrada spl2
 grs 2500

gorgui classic gv3
gor

gorgui gv2

L mm 900
 grs 1600

L mm 1250
 grs 2160

L mm 1250
 grs 4160
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racors
racor bcn mÀnega 25 rm25ae

racor bcn rosca interior 25 ri25ae

racor bcn mÀnega 45 rm45ae

racor bsn rosca interior 45 ri45ae

racor bcn mÀnega 70 rm70ae

racor bsn rosca interior 70 ri70ae

tap racor bcn 25 tp25ae
tap racor bsn 45 tp45ae
tap racor bsn 70 tp70ae

reduccio 45/25 rd25ae
reduccio 70/45 rd45ae
reduccio 100/45 rd70ae

bifurcacions
25+racors i taps bfmp25ae
45+racors i taps bfmp45ae
70+racors i taps bfmp70ae

racor bcn rosca exterior 25 re25ae
racor bsn rosca exterior 45 re45ae
racor bsn rosca exterior 70 re70ae
junta plana 25 15313
junta plana 45 15314
junta plana 70 15315
junta rodona 2515310
junta rodona 45 15311
junta rodona 70 15312
junta rodona 100 15165
hidrants columna seca
highflow 3". 80 mm. hcs-01
hidrants columna seca
highflow 4". 100 mm. hcs-02

hidrant baix amd tapes i base
hidrant baix rasant hbr-02
highflow 4" 100mm 1s/ 100mm
hidrant baix rasant hbr-04
highflow 4" 100mm 1s/70mm
hidrant baix rasant hbr-71
highflow 4" 100mm 2s/ 70mm

peu corb 3" ho-pc3
peu corb 4" ho-pc4

clau hidrant baix rassant a0418
clau hidrant columna seca a0278
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