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FIRE MAX 3 méretmeghatározó készlet  

Vevője a FIRE MAX 3 mellett döntött, és szeretné megállapítani 

a számára megfelelő méretet, Ön viszont nem rendelkezik az 

összes mérettel, és nem szeretne egy új terméket vásárolni 

raktárra csak azért, hogy legyen mit felpróbálni? 

Kínálatunkban emiatt mostantól rendelkezésükre áll egy az 

összes méretet (40-42-es és 66-70-es között) tartalmazó, 

szabványos C hosszúságú méretmeghatározó készlet. 

Konfekció, szabás ill. illeszkedés tekintetében ez a méretkészlet 

100%-ig megegyezik az eredeti FIRE MAX 3-mal, de a 

méretmeghatározás szempontjából lényegtelen fényvisszaverő 

csíkok, zsebek, membrán és egyéb tartozékok nélkül. Ezen 

túlmenően egy olcsóbb, nem tűzálló anyagot használnak a külső 

szövethez, amely azonban fogásra és vastagságra hasonló, mint 

a FIRE MAX 3-nál használt külső szövet. 

 

Kérjük, vegye figyelembe, hogy a méretmeghatározó készletet soha nem szabad tűzoltó 

védőruhaként használni!  

Felpróbálásnál győződjön meg róla, hogy a kiválasztott méret különösen a váll-, mell- és 

derékrésznél kellemesen laza és kényelmes, de főleg a védőkabátot nem szabad túl szorosan 

viselni.  

A helyes hossz kiválasztása  

Ha a méret már meg van határozva, ki kell választani a megfelelő hosszúságot. A méretkészlet 

kizárólag C hosszúságban kapható. Amennyiben az ujj, a kabát illetve a nadrág hossza nem illik 

pontosan, az alábbi táblázat szerint két rövidebb (A hossz, B hossz), illetve két hosszabb méret (D 

hossz, E hossz) között lehet választani: 

 

 A B C D E 

KABÁT 

Ujj hossza 

Kabáthossz 

– 4 cm 

– 6 cm 

– 2 cm 

– 3 cm 
analóg 

+ 2 cm 

+ 3 cm 

+ 4 cm 

+ 6 cm 

NADRÁG 

Lépéshossz 
– 8 cm – 4 cm analóg + 4 cm + 8 cm 

 

Amennyiben az összesen 5 méret-/hosszkombináció ellenére nincs a kínálatban semmi megfelelő, 

vevőinknek egyedi méretre gyártást is kínálunk. Ehhez teljesen ki kell tölteni az ismert formanyom-

tatványt, megadva a szükséges méreteket. 
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A helyes ujj- és szárhossz:  

 

 Túl rövid ujj/nadrágszár Túl hosszú ujj/nadrágszár Tökéletes hossz 
   Az ujj szegélye kissé a csukló fölé ér, 
   a szár kissé ráül a csizmára 
 

 

Rendelési adatok  

141280 FIRE MAX 3 méretmeghatározó készlet – tartalma: 

 
 
 
 
 
 
 
 
Magyarországi forgalmazó: 

 

Védőkabát és védőnadrág 
40-42C, 44-46C, 48-50C, 

52-54C, 56-58C, 60-64C és 

66-70C méretben 

Szállítási idő: kb. 10 hét 

3 dobozba csomagolva 


