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FOREST PT

Tira aderente FR loop cor preta, para 
fixação de iden�ficação. Fornecido
com hook forrado em tecido exterior

Dupla camada de tecido
na região dos ombros

Dupla camada de
tecido na região dos
cotovelos

Bolsos de tecido
exterior com fecho
em velcro e abertura
anatómica para fácil
u�lização

Interface do casaco com as
l u va s  p o r  m e i o  d e  p u n h o s
ignífugos presos internamente
na manga do casaco e com dedeira
para polegar.

Gola permanece na ver�cal, com fecho
em velcro e reforço da �ra de aperto

Presilha para colocação
de micro

Presilha para 
colocação de
passadeira

Sistema de fecho frontal duplo com
fecho interior por fecho de correr e
aba dupla que fecha externamente por meio
de velcro

Bolso com duplo fole.
À esquerda para rádio
e à direita para telemovel 
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DRD

Bolso do sistema de resgate por
arrastamento (DRD) coberto por
faixa tripla para melhor iden�ficação

Dupla camada de tecido
na região dos ombros

Dupla camada de
tecido na região dos
cotovelos

Prega dupla nas
costas para maior
 mobilidade

Sistemas de ajuste
adicionais exteriores

Gola mais subida nas costas, para
maior proteção do pescoço

DRD e BOMBEIROS em 
estampado reflector 
de cor prata/ cinza



PARTICULARES

Punho em malha �po Rib ignífuga, composta
por mistura de Aramida, Viscose e elastano

Sistema de resgate  por  arrastamento ( D R D ),  composto
p o r  p r e c i n t a  e m  m a t e r i a l  � p o  N y l o n ,  f o r r a d o  p o r
uma camada de tecido exter ior,  para maior  conforto e
proteção ao fogo do material. A precinta encontra-se presa nas
costas do casaco através de uma presilha interna e de um bolso
exterior que fecha com fita aderente. A precinta envolve os braços �po
mochila quando o casaco é ves�do, e fixa-se ao mesmo por meio
de fixações em fita aderente.

DRD
PUNHOS

FAIXAS REFLECTORAS

Faixas reflectoras triplas de 50 mm diurnas
e nocturnas, com pelo menos 0,20 m2 de 
área diurna e 0,13 m2 de área nocturna.
Circunda braço, tronco e pernas.
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Disposi�vo de resgate
DRD



Bolsos laterais de fole com
sistema de abertura que
impossibilita a sua abertura
sobre a pala, mantendo-se
sempre fechado. Ori�cios
para saída de água.

Dupla camada de tecido
esterior na região dos joelhos,
para melhor proteção ao
desgaste. Desenho anatómico
para maior mobilidade e
conforto.

Interface com as botas por
meio de baínhas com elás�co
para melhor fixação à zona
do tornozelo. A baínha é cosida
como um punho, para possibilitar
a sua subs�tuição em caso de 
desgaste.

Faixas reflectoras triplas de 50 mm diurnas
e nocturnas, com pelo menos 0,20 m2 de 
área diurna e 0,13 m2 de área nocturna.
Circunda braço, tronco e pernas.

Bolso de 5º inserido na costura
lateral com forro em tecido
exterior. Coberto com pala que
fecha com fita aderente.

Cinto com altura para u�lização de qualquer
cinturão de bombeiro.  Presi lhas cosidas com
elevada segurança para evitar rasgos. 5 até ao tamanho L
e 7 nos restantes. Carcela com fecho de correr em 
espiral de 6 mm e 15 cm e botão ignífugo.
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Dupla camada de tecido
esterior na região entre pernas
para melhor proteção ao
desgaste. Desenho anatómico
para maior mobil idade e
conforto. Mais comprida que
habitualmente, para minorar
os efeitos do atrito existente
na zona.

Faixas reflectoras triplas de 50 mm diurnas
e nocturnas, com pelo menos 0,20 m2 de 
área diurna e 0,13 m2 de área nocturna.
Circunda braço, tronco e pernas.
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Interface com as botas por
meio de baínhas com elás�co
para melhor fixação à zona
do tornozelo. A baínha é cosida
como um punho, para possibilitar
a sua subs�tuição em caso de 
desgaste.

2 passadofres adicionais
inseridos nas laterais, nos 
tamanhos a  par�r do XL, 
inclusive.
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