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Fest selvsnuerenheten med 
hurtigkoblingen på høyre skulder

Tre deretter knappen gjennom 
hempen på brystet

Fest enheten nede på høyre side 
med den andre hurtigkoblingen 

Enheten er nå forsvarlig festet 
tett inntil drakten

Ta tak i hurtigkoblingen på 
flyteenheten og dra enheten mot 
venstre  

Fest hurtigkoblingen under 
venstre arm

Selvsnuerenheten er nå korrekt 
montert og vil automatisk
utløses hvis man faller i sjøen

Klargjøring av enheten for bruk 
starter med å dra ned glidelåsen 
øverst på høyre side

Dra glidelåsen helt ned og rundt 
slik at den automatiske 
selvsnueren frigjøres
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Mount snap for fastener 
on shoulder

Mount snap for fastener 
in waist

Release lung from cover 
and attach loose end 

on left side

Mount cover next to front 
zip on suit

Mounting for optional 
selfrighting unit
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Work suit for use in the fishfarm industry
• PU coated flame retardant, waterproof

Oxford nylon dry suit
• Waterproof zip in neck seal
• Optional 3 mm inner lining with closed cells

for insulation and buoyancy
• Buddy line, whistle and reflective tapes
• Reinforcements on elbows and knees
• Collar with buoyancy material for freeboard
• Available with inner lining in closed

cellfoam material for buoyancy and thermal
protection

Can be combined with self righting unit or an 
inflatable lifejacket

Arbeidsdress for bruk i fiskoppdrettsnæringen
• PU-belagt, flammehemmende og vanntett

nylon tørrdrakt
• Vanntett glidelås i halstetning
• Kameratline, fløyte og reflekser
• Krave med oppdriftsmateriale for

høyere fribord
• Forsterkninger på albuer og knær
• Kan også leveres med 3 mm innerfôr i PU- 
 skum  med lukkede celler for isolasjon og

oppdrift
• Neoprene hette og hansker

Kan kombineres med oppblåsbar redningsvest 
eller selvretter

100% Watertight work suit for the Fish Farm industry

• SeaFish is a new 100% waterproof work suit (dry suit) developed for, and in close cooperation
with, the fish farming industry.

• The suit is especially suited for people working on open floating fish farms.
• Robust design, withstands rough daily work.
•  Fish-oil resistant easy cleaned
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Størrelse
Size XS S M L  XL XXL

Body height (body measurement) 157-164 163-170 169-176 175-182 181-188 187-194

A. Back length to waist 59 60,5 61,5 63 64 65

B. Waist 110 114 121 130 136 144

C. Sleeve; From center to back to wrist 73 77 77 79 82 84

D. Inseam 73 76 79 82 85,5 88,5

E. Sock, toe to heel 26,7 28,7 30,7 32,7 32,7 32,7

Art.nr
Art. no
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