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EN 343+A1EN 1149-5EN 469+A1
level 2

 GoodPRO FR3

FireRex plus

60

221 63 221 12POUŽITÍ
•  zásahy a likvidace požárů i v nejsložitějších 

podmínkách uzavřených interiérů

•  třívrstvý zásahový oděv pro hasiče
•  ergonomický střih CLASSIC s bohatou výbavou
•    oděv se 100% aramidovou vrchní tkaninou s RipStop vazbou
•  mimořádný poměr: cena – výkon – kvalita 
•   volitelné barevné provedení 
•  lze objednat i v provedení STAR design za příplatek

MATERIÁL

VRCHNÍ VRSTVA
93% Teijinconex® / 5% Twaron® / 2% antistat  210 g/m2

VLHKOSTNÍ BARIÉRA
PUFR / aramid  125 g/m2

IZOLAČNÍ VRSTVA  + PODŠÍVKA
para-aramid / meta-aramid / Lenzing FR®  205 g/m2

• ochrana proti ohni, teplu a plameni 
• pevnost a mechanická odolnost

Lenzing FR® je registrovaná ochranná známka firmy LENZING AG.  GoodPRO® je registrovaná ochranná známka firmy GoodPRO, s.r.o. 
Teijinconex®, Twaron® jsou registrované ochranné známky firmy Teijin Aramid b.v. 

• mimořádná přírodní prodyšnost 
• minimální tepelné smrštění
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 GoodPRO FR3

FireShark

60

225 63 225 12

60

•  třívrstvý zásahový oděv pro hasiče
•  ergonomický střih CLASSIC s bohatou výbavou
•    oděv se 100% aramidovou vrchní tkaninou s kevlarovou mřížkou
      na vnitřní straně
•   profesionální oděv s výbornými ochrannými a technickými parametry
•  volitelné barevné provedení
 •   lze objednat i v provedení STAR design za příplatek 

MATERIÁL

VRCHNÍ VRSTVA
83% Teijinconex® / 15% Twaron® / 2% antistat 205 g/m2

VLHKOSTNÍ BARIÉRA
ePTFE-DUO / aramid / Lenzing FR®  120 g/m2

IZOLAČNÍ VRSTVA  + PODŠÍVKA
para-aramid / meta-aramid / Lenzing FR® 185 g/m2

POUŽITÍ
•  zásahy a likvidace požárů i v nejsložitějších 

podmínkách uzavřených interiérů

• ochrana proti ohni, teplu a plameni 
•  pevnost a mechanická odolnost

• značková membrána a izolační vrstva
• výborná prodyšnost i spolehlivá odolnost

60

EN 343EN 1149-5 ISO 13506EN 469
level 2

60

Lenzing FR® je registrovaná ochranná známka firmy LENZING AG.  GoodPRO® je registrovaná ochranná známka firmy GoodPRO, s.r.o. 
Teijinconex®, Twaron® jsou registrované ochranné známky firmy Teijin Aramid b.v. Topaz® je registrovaná ochranná známka firmy Trans-Textil GmbH.
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 GoodPRO FR4

FireWarrior

60

222 63 222 12POUŽITÍ
•  zásahy a likvidace požárů i v nejsložitějších 

podmínkách uzavřených interiérů

VRCHNÍ VRSTVA
69% Kermel® / 30% Technora® / 1% antistat  220 g/m2

IZOLAČNÍ VRSTVA
3D - aramid / melamin  100 g/m2

MEMBRÁNA + PODŠÍVKA
ePTFE-DUO / aramid / MAC / Lenzing FR®   190 g/m2

2. IZOLAČNÍ VRSTVA
3D - aramid / melamin  100 g/m2

•  HiTech třívrstvý zásahový oděv pro hasiče
•  nový ergonomický přiléhavý střih STAR s rozšířenou výbavou
•   oděv se zónovou ochrannou  - FR4 zone protection
•  nejvíce tepelně zatěžovaná místa jsou chráněna 2. izolační vrstvou
•  inovativní konstrukce membrány, absorpční vrstvy a podšívky - Topaz FX
•   špičkový oděv s mimořádnými ochrannými i technickými parametry
•   excelentní poměr: cena  - výkon  - kvalita  - životnost
•   volitené barevné provedení 

• mimořádná ochrana proti ohni, teplu a plameni 
•  špičková pevnost a mechanická odolnost, 

dlouhá životnost

Lenzing FR® je registrovaná ochranná známka firmy LENZING AG.  Kermel® je registrovaná ochranná známka firmy KERMEL.
Technora® je registrovaná ochranná známka firmy Teijin Aramid b.v. Topaz FX® je registrovaná ochranná známka firmy Trans-Textil GmbH.

60

EN 343EN 1149-5 ISO 13506EN 469
level 2

• HiTech značková membrána a izolační vrstva
• mimořádná prodyšnost, maximální funkčnost
• unikátní 3vrstvá konstrukce = efektivní ochrana



FireColours  navy blue   gold    red

  copyright © 2020 GoodPRO, s.r.o.
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 GoodPRO FR4

FirePanther

60

224 63 224 12POUŽITÍ
•  zásahy a likvidace požárů i v nejsložitějších 

podmínkách uzavřených interiérů

VRCHNÍ VRSTVA
70% Pbi®+Kevlar ® spun yarns / 30% Kevlar ® filament yarns 205 g/m2

IZOLAČNÍ VRSTVA
3D - aramid / melamin  100 g/m2

MEMBRÁNA + PODŠÍVKA
ePTFE-DUO / aramid / MAC / Lenzing FR®  190 g/m2

2. IZOLAČNÍ VRSTVA
3D - aramid / melamin  100 g/m2

•  HiTech třívrstvý zásahový oděv pro hasiče
•  nový ergonomický přiléhavý střih STAR s rozšířenou výbavou
•   oděv se zónovou ochrannou  - FR4 zone protection
•  nejvíce tepelně zatěžovaná místa jsou chráněna 2. izolační vrstvou
•  inovativní konstrukce membrány, absorpční vrstvy a podšívky - Topaz FX
•  americká vrchní tkanina Pbi MAX s jedinečnými ochranými i technickými  
      parametry pro extrémní zásahy - FilamentTwill Technology
•  max. ochrana - max. pevnost - max. flexibilita - max. životnost 

• jedinečná ochrana proti ohni, teplu a plameni 
• extrémní pevnost, odolnost, flexibilita a životnost

60

EN 343EN 1149-5 ISO 13506EN 469
level 2

• HiTech značková membrána a izolační vrstva
• mimořádná prodyšnost, maximální funkčnost
• unikátní 3vrstvá konstrukce = efektivní ochrana

Lenzing FR® je registrovaná ochranná známka firmy LENZING AG.  Kevlar® je registrovaná ochranná známka firmy E.I. du Pont de Nemours and Company.
Pbi MAX® je registrovaná ochranná známka firmy Safety Components. Topaz FX® je registrovaná ochranná známka firmy Trans-Textil GmbH.
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EN 1149-5EN ISO 11612EN ISO 15614

60

 GoodPRO FR2

FireSnake

207 63 207 12

•  jednovrstvý zásahový oděv pro hasiče
•  ergonomický střih, bohatá výbava, mimořádná prodyšnost
•   kolena jsou zesílena kevlarovou tkaninou se silikonovým zátěrem
•   volitelné barevné provedení

MATERIÁL

VRCHNÍ VRSTVA
65% Lenzing FR® / 22% Teijinconex® / 12% polyamid / 1% Belltron     250 g/m2

POUŽITÍ
•  technické zásahy a likvidace požárů  

v otevřeném venkovním prostředí

Lenzing FR® je registrovaná ochranná známka firmy LENZING AG.  GoodPRO® je registrovaná ochranná známka firmy GoodPRO, s.r.o. 
Teijinconex®, Twaron® jsou registrované ochranné známky firmy Teijin Aramid b.v. 

 GoodPRO FR2

FireSnake

• ochrana proti ohni, teplu a plameni 
• pevnost a mechanická odolnost

• mimořádná přírodní prodyšnost 
• minimální tepelné smrštění
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205 63 HV 205 12 HV

EN 1149-5EN ISO 11612EN ISO 15614 EN 16689

 GoodPRO FR2

FireSnake plus HV

60

•  jednovrstvý zásahový oděv pro hasiče
•   ergonomický střih, bohatá výbava, mimořádná prodyšnost
•   lehký a přitom mechanicky odolný
•   kolena jsou zesílena kevlarovou tkaninou se silikonovým zátěrem
•   oděv s vysokou vizibilitou

MATERIÁL

VRCHNÍ VRSTVA
55% Teijinconex® / 38% Lenzing FR® / 5% Twaron / 2% Belltron 215 g/m2

POUŽITÍ
•  technické zásahy a likvidace požárů 

v otevřeném venkovním prostředí 

Lenzing FR® je registrovaná ochranná známka firmy LENZING AG.  GoodPRO® je registrovaná ochranná známka firmy GoodPRO, s.r.o. 
Teijinconex®, Twaron® jsou registrované ochranné známky firmy Teijin Aramid b.v. 

• ochrana proti ohni, teplu a plameni 
• pevnost a mechanická odolnost

• mimořádná přírodní prodyšnost 
• minimální tepelné smrštění
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EN 1149-5EN ISO 11612EN ISO 15614

 GoodPRO FR2

FireFalcon

60

217 63 217 12

MATERIÁL

VRCHNÍ VRSTVA
93% Teijinconex® / 5% Twaron® / 2% antistat 210 g/m2

POUŽITÍ
•  technické zásahy a likvidace požárů  

v otevřeném venkovním prostředí

•  jednovrstvý zásahový oděv pro hasiče
•  ergonomický střih, bohatá výbava, dlouhá životnost
•  oděv se 100% aramidovou vrchní tkaninou s RipStop vazbou
•   kolena jsou zesílena kevlarovou tkaninou se silikonovým zátěrem
•   volitelné barevné provedení

Teijinconex®, Twaron® jsou registrované ochranné známky firmy Teijin Aramid b.v. GoodPRO® je registrovaná ochranná známka firmy GoodPRO, s.r.o. 

• ochrana proti ohni, teplu a plameni 
• pevnost a mechanická odolnost
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217 63 M 217 12 M

MATERIÁL

VRCHNÍ VRSTVA
93% Teijinconex® / 5% Twaron® / 2% antistat 210 g/m2

VLHKOSTNÍ BARIÉRA + PODŠÍVKA
PUFR / aramid / Lenzing FR®   165 g/m2

POUŽITÍ
•  technické zásahy a likvidace požárů 

v otevřeném venkovním prostředí 
i za velmi nepříznivého počasí

•  jednovrstvý zásahový oděv pro hasiče
•   je vybaven membránou s podšívkou proti vodě, větru a dešti
•  ergonomický střih, bohatá výbava, dlouhá životnost
•   oděv se 100% aramidovou vrchní tkaninou s RipStop vazbou
•   kolena jsou zesílena kevlarovou tkaninou se silikonovým zátěrem
•  volitelné barevné provedení

Lenzing FR® je registrovaná ochranná známka firmy LENZING AG.  GoodPRO® je registrovaná ochranná známka firmy GoodPRO, s.r.o. 
Teijinconex®, Twaron® jsou registrované ochranné známky firmy Teijin Aramid b.v. Topaz® je registrovaná ochranná známka firmy Trans-Textil GmbH.

60

EN 343+A1EN 1149-5EN ISO 11612

 GoodPRO FR2

FireFalcon M

• ochrana proti ohni, teplu a plameni 
• pevnost a mechanická odolnost

• značková membrána s podšívkou
• výborná prodyšnost i spolehlivá odolnost
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                                                           velikostní tabulka zásahových oděvů  - HASIČI - ženy - KALHOTY                             EN 13402-3:2017
obvod boků (cm) 
primární rozměr 86 - 90 90 - 94 94 - 98 98 - 102 102 - 106 106 - 110 110 - 114 114 - 118 118 - 123 123 - 128 128 - 133 133 - 138

obvod pasu (cm) 
sekundární rozměr 63 - 67 67 - 71 71 - 75 75 - 79 79 - 83 83 - 87 87 - 93 93 - 99 99 - 105 105 - 111 111 - 117 117 - 123

velikost 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54
velikost XS S M L XL 2XL

                                                           velikostní tabulka zásahových oděvů  - HASIČI - ženy - BUNDA                                EN 13402-3:2017
obvod hrudníku (cm) 
primární rozměr 78 - 82 82 - 86 86 - 90 90 - 94 94 - 98 98 - 102 102 - 108 108 - 114 114 - 120 120 - 126 126 - 132 132 - 138

obvod boků (cm) 
sekundární rozměr 86 - 90 90 - 94 94 - 98 98 - 102 102 - 106 106 - 110 110 - 114 114 - 118 118 - 123 123 - 128 128 - 133 133 - 138

velikost 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54
velikost XS S M L XL 2XL

                                                         velikostní tabulka zásahových oděvů  - HASIČI - muži - KALHOTY                              EN 13402-3:2017
obvod pasu (cm) 
primární rozměr 76 - 80 80 - 84 84 - 88 88 - 93 93 - 98 98 - 103 103 - 108 108 - 113 113 - 118 118 - 123 123 - 128 128 - 133

obvod boků (cm) 
sekundární rozměr 94 -96 96 - 98 98 - 100 100 - 102 102 - 105 105 - 107 107 - 109 109 - 112 112 - 115 115 - 117 117 - 119 119 - 122

velikost 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66
velikost S M L XL 2XL 3XL

                                                          velikostní tabulka zásahových oděvů  - HASIČI - muži - BUNDA                                 EN 13402-3:2017
obvod hrudníku (cm) 
primární rozměr 86 - 90 90 - 94 94 - 98 98 - 102 102 - 106 106 - 110 110 - 114 114 - 118 118 - 123 123 - 129 129 - 135 135 - 141

obvod pasu (cm) 
sekundární rozměr 76 - 80 80 - 84 84 - 88 88 - 93 93 - 98 98 - 103 103 - 108 108 - 113 113 - 118 118 - 123 123 - 128 128 - 133

velikost 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66
velikost S M L XL 2XL 3XL

výška

hrudník

boky

pas

                                                      výšková skupina zásahových oděvů  - HASIČI - muži - BUNDA i KALHOTY                   EN 13402-3:2017
výška postavy (cm) 164 - 173 173 - 179 179 - 185 185 - 191 191 - 197
výšková skupina 170 176 182 188 194

                                                   výšková skupina zásahových oděvů  - HASIČI - ženy - BUNDA i KALHOTY                      EN 13402-3:2017
výška postavy (cm) 155 - 161 161 - 167 167 - 173 173 - 179 179 - 185
výšková skupina 158 164 170 176 182

•    Velikost uvádějte zvlášť pro bundu a zvlášť pro kalhoty vždy pouze ve formátu: 
konfekční číslo / výšková skupina  podle velikostních tabulek + jméno nebo muž/žena.  
Vaše míry měřte přesně v definovaných partiích postavy - viz silueta.

      Svoji velikost určete zvlášť pro bundu a zvlášť pro kalhoty vždy podle primárního rozměru.
      Pokud vám nebude odpovídat sekundární rozměr, vyberte a zvolte kompromisní velikost.
      např.: B 52/182 + K 52/182 – Petr Krejčí 
                 B 36/170 + K 38/176 – žena
•     Pokud neuvedete u zvolených velikostí jméno nebo pohlaví  – dodáme pánskou velikost.

•       Za výběr vhodné velikosti je zodpovědný zákazník. Nesprávně zvolená velikost není 
důvodem k reklamaci zboží.

FireVelikosti

                                                                                                   zásahová OBUV                                                                                                                 BLACKFIGHTER
vnitřní délka boty (cm) 24,4 25,0 25,7 26,4 27,0 27,7 28,4 29,0 29,7 30,4 31,0 31,7

EU číslování 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

                                                                                                zásahové RUKAVICE                                                         EN ISO 21420:2020
obvod dlaně (cm) 16,7 - 19,2 19,2 - 21,7 21,7 - 24,2 24,2 - 26,7 26,7 - 29,2  29,2 - 31,7
velikost rukavice 7 8 9 10 11 12

Změřte obvod dlaně dominantní ruky přes vyklenuté klouby. Ruka musí být sevřena tak, aby se konec ukazováku mírně dotkl špičky 
palce. Změřená hodnota obvodu v centimetrech udává velikost rukavice dle tabulky.

  copyright © 2021 GoodPRO, s.r.o.
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