SeaSwim MSAD III
Reference# 85479-10350

SeaSwim MSAD III
SeaSwim er designet i nært samarbeid med
Redningsselskapet og deres SAR-personell, representert
ved Matt Skuse. Drakten er beregnet for
overflatesvømming og grunne dykk. Den har god
passform for de fleste, som gir fleksibilitet mhp
størrelser, lite luft i drakten, kombinert med full
bevegelsesfrihet. I tillegg til standard halsmansjett kan
du velge vår innovative justérbare halslukning. Denne gir
god ventilasjon i ikke eksponerte situasjoner og
maksimal komfort. Halslukningen blir 100% tett med et
enkelt håndgrep. Hals- og erm-mansjetter lateks eller
silikon kan også velges. Ønsker du å kunne skifte ut
lateks-/silikonmansjettene selv kan du velge vår Quick
Solution-løsning. Mulighet for individuelt valg av
automatisk eksosventil på skulder. Velg mellom to
vanntett/pustende metervarer, Gore Tex Pazifik eller HP
Superlight. Gore Tex Pazifik er en meget slitesterk
metervare, mens HP Superlight er en lettere og mer
fleksibel metervare. Mange praktiske detaljer med
lommer og festepunkter for utstyr plassert enkelt
tilgjengelig for brukeren.

Facts
Konstruert i samarbeid med SAR personell med erfaring fra varierte redningsoppdrag – Y-konstruksjon
– artikulert i sete og knær – god passform
Velg vår innovative, justérbare halslukning for maksimal komfort. Gir mulighet for å ventilere
overskuddsvarme i sikre posisjoner uten å ta av drakten. Halslukningen blir 100% tett med et enkelt
håndgrep
Justeringsmulighet i midjen med velcro/elastikk for individuell tilpasning
Velg mellom drakt i GoreTex Pazifik eller HP-Superlight
Mulighet for feste av brodert navnelapp med velcro
Solid vanntett lås i myk PU som løper lett (TiZip Masterseal)
Lomme på lår for oppbevaring av kniv og lykt (LED Lenser)
Lomme på bryst og pennelomme på overerm
Romslig lårlomme for personlige eiendeler
"HP-square" på venstre undererm for montering av f.eks. lykt eller annet personlig utstyr
Fem-finger hansker i lommer på underermer og hette i neopren lett tilgjengelig i lomme på rygg
Forsterkningsmetervare på knær/legg og albuer for slitestyrke
Mulighet for påsetting av ekstra forsterkningsmateriale i sete (laminert PA-polyakryl)
Forberedt for innmontering av kneputer/-beskyttere
Innvendige bukseseler med god bredde og elastikk, - avtagbare
Solide hemper innvendig for enkel oppbevaring
Leveres standard med Solas refleks. Kan utstyres med Fagmerket (sjakkmønstret) refleks

Product Detail
Bruksområder

Sivil beredskap/ Redning/ Forsvar

Materialer

GoreTex Pazifik 3L, Flammehemmende iht EASA ETSO
HP Superlight 3L

Justeringer

Livstrammer

Glidelåstype

Myk PU/plast tannlås, lukket - 1 drager

Halsmansjett

Lateks
Neopren justérbar
Neopren standard
Utskiftbar lateks med Quick Solution

Passform/Ergonomi

Artikulerte knær, sete og albuer
Ergonomisk
Ermer i Y-form for bevegelighet

Refleks

IMO Solas
Opsjon for "Fagmerket" sjakkmønstret refleks
Standard med Solas-refleks

Lommer

Brystlomme
Ermelommer
Knivlomme
Lomme for lykt (LED lenser)
Pennelomme på skulder/erme

Hette

Avtagbar neoprene, i lomme på rygg

Hansker

5-finger neopren i ermlomme

Festepunkt for tilbehør

HP-square på venstre erme
Velcro for feste av navnelapp/distinksjoner

Støvler / sokker

Velg mellom sokk eller fastmonterte støvler

Støvelskjørt

Ja, med plass til knepute
Velg mellom skjørt fra kneet og ned eller kort skjørt

Forsterkninger Sete

Tilvalg laminert forsterkning i PU

Ermmansjett

Lateks
Neopren
Utskiftbar lateks med Quick Solution

Bukseseler (elastiske justérbare)

Ja

Ventilasjon

Tilvalg eksosventil

Termisk beskyttelse timer uten
fôr/isolasjon

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

Serviceintervall (standard)

Etter behov

Drakttype

Arbeidsdrakt
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