
Skafander 
RES-SUIT 
ONE

• Zamek YKK plastikowy, poprowadzony od lewego ramienia do 
prawego biodra, chroniony dodatkową plisą,

• zamek YKK ulgi z zakrytą plisą
• panel na pośladkach wykonany z Cordury w kolorze czarnym i 

gramaturze 277,8 g/m2
• dodatkowa łata melco na pośladkach zapobiegająca ślizganiu 

się po lodzie
• kaptur chowany w kołnierz (zapięcie na zamek), kolor kaptura: 

pomarańczowy
• kołnierz zapinany na zamek
• kaptur posiada przezroczyste okienka poprawiające widoczność
• wewnętrzne 4-pinktowe szelki wraz z kieszonką zapinaną na 

zamek błyskawiczny
• regulowany panel ściągający nadmiar materiału z pleców
• kieszonka na telefon o wymiarach 11 cmx18 cm zamykana na 

zamek bryzgoszczelny umiejscowiona na prawej piersi
• na wysokości kolan kieszeń z materiału czarnego z miejscem 

na wymienne wkłady ochronne – kieszeń zamykana od góry na 
rzep

• dodatkowa kieszeń z materiału czarnego na łokciach z miejscem 

na wymienne wkłady ochronne – kieszeń zamykana od góry na rzep
• dodatkowe łaty melco na kolanach i łokciach zapobiegające 
ślizganiu się po lodzie
• na przedramieniu kieszeń na rękawice neoprenowe, zamykana 
na rzep wraz z uchwytem ułatwiającym otwieranie
• taśma odblaskowa SOLAS wokół nogawki powyżej butów
• taśma odblaskowa SOLAS wokół przedramienia
• na udach kieszenie miechowe, z patką na rzep, jeden D-ring 5 
cm wykonany ze stali nierdzewnej w i po środku kieszeni
• płaskie szwy zabezpieczone od wewnątrz nagrzewaną taśmą,
• buty neoprenowe 6 mm pokryte od zewnątrz w całości z gumy 
(możliwość skarpet neoprenowych)
• kryza szyjna lateksowa lub neoprenowa
• rękawy zakończone elastycznym systemem pierścieni 
pozwalającym wymienić użytkownikowi manszety nadgarstkowej
• wymienne manszety butelkowe wykonane z gumy lateksowej
• na plecach napis RESCUE (na żądanie każdy inny).

W zestawie rękawice neoprenowe, czapka, 
oddzielny kaptur neoprenowy 6 mm oraz torba 
o poj. 40 l noszona na plecach

Waga                                                      3,7 kg
Materiał                     4-laminat FORCONY
Wodoodporność                    25000 mmH2O
Oddychalność     min. 8000 g/m2/24hrs

SPECYFIKACJA

WYMIARY

 Skafander O’TOOLS model RES-SUIT ONE do pracy 
w wodzie to najlepsza ochrona połączona z wygodą dla 
wszystkich służb mundurowych z przeznaczeniem do 
prowadzenia prac w zakresie poszukiwania i ratowania 
osób i mieniana morzu oraz wodach śródlądowych, jak          
i na akwenach zalodzonych. Dzięki temu został stworzony 
skafander, który spełnia wymagania profesjonalistów.
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