
S-GARD® Producent z wieloletnim doświadczeniem.



S-GARD® Producent z wieloletnim doświadczeniem.Pomagamy chronić to co najcenniejsze – zdrowie i życie.

Modele z programu S-GARD® stanowią doskonałe połączenie właściwości ochronnych i komfortu
użytkowania. Do produkcji naszych kolekcji stosujemy tkaniny i dodatki najwyższej jakości,
zapewniające użytkownikom naszych ubrań bezpieczeństwo w najtrudniejszych warunkach. Posiadamy
certyfikat jakości ISO 9001. Nasze wyroby są zgodne z wymaganiami zawartymi w artykule 11 B
dyrektywy przyjętej przez Unię Europejską dla środków ochrony indywidualnej. 

Ale firma to przede wszystkim ludzie. Nasz sukces zawdzięczamy ich wiedzy, pasji tworzenia, dbałości o
każdy detal i świadomości jak ważna i odpowiedzialna jest ich praca.

Jesteśmy świadomi tego, że ciąży na nas odpowiedzialność za ludzkie życie! 

Nasze produkty znają
klienci z Niemiec

oraz

• Austrii

• Szwajcarii

• Holandii

• Luxemburga

• Francji

• Hiszpanii

• Polski

• Litwy

Konstrukcja ubrania bojowego S-GARD® ATTACK,  oparta jest na wykorzystaniu właściwości technicznych
membrany GORE-TEX® AIRLOCK® Spacer Technologie. Dodatkowy atut stanowią funkcjonalne elementy

wykończenia szczegółowo opisane i zilustrowane za pomocą poniższych zdjęć.

Przemyślana konstrukcja ubrania – podstawą bezpieczeństwa

2 3

Kołnierz typu stójka zapinany
z przodu na ,,rzep,, umożli-
wiający jego dopasowanie do
obwodu szyi. Podwójna plisa
chroniąca suwak przed
zamoknięciem. 

Kurtka

Solidny dwuma -
szynkowy zamek.

Po prawej stronie na klatce piersiowej
kieszeń na krótkofalówkę.

Pod plisą kryjącą suwak
odporna na przemakanie,
zapinana na suwak
wewnętrzna kieszeń.

Kliny pod pachami umożliwiające
swobodne podnoszenie rąk, bez
powodowania podciągania kurtki
do góry. 

Wykończenia mankietów wykonane
z trudnopalnego, czarnego KEVLA-
RU®, pokrytego warstwą silikonu,
zabezpieczające przed przemaka-
niem i uszkodzeniami mechanicz -
nymi.

Dokładne
dopasowa-
nie 18 cm
ściągaczy
do kształtu i rozmiarów dłoni
umożliwia system ITC / individual
thumb control /.

Wewnątrz kurtki 2
rozcięcia umożliwia -
jące kontrolę stanu
membrany oraz doko-
nywanie niezbędnych
napraw.

Z tyłu spodni rozcięcie
umożliwiające kontrolę
stanu membrany oraz
dokonywanie
niezbędnych napraw.

Nogawki spodni
wykończone pasem trudno-
palnej, odpornej na uszkodzenia
mechaniczne czarnej tkaniny typu
KEVLAR® pokrytej warstwą silikonu.

Spodnie
Duże nakolanniki wykonane z
2-warstwowej tkaniny paraaramidowej,
pokryte dla dodatkowego zabezpieczenia
przed uszkodzeniami
mechanicznymi warstwą
trudnopalnej czarnej
tkaniny KEVLAR®

powlekanej silikonem

Historia naszej firmy rozpoczyna się w roku 1887, kiedy to pradziadek
obecnych właścicieli Hubert Schmitz otworzył w miejscowości Heinsberg zakład
tkacki, zajmujący się produkcją specjalnych tkanin służących między innymi do
produkcji żagli. Dziś firmą kieruje czwarte pokolenie rodziny Schmitz. Przez
lata potomkowie założyciela firmy przemienili niewielką firmę rodzinną w
nowoczesny zakład produkujący najwyższej klasy odzież ochronną S-GARD®.

S-GARD® producent z
wieloletnim doświadczeniem.

Pomagamy chronić to co najcenniejsze – zdrowie i życie.

Referencje
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S-GARD® Producent z wieloletnim doświadczeniem.

SPODNIE WIERZCHNIE 

ATTACK

4

KURTKA WIERZCHNIA

ATTACK

Prosimy przestrzegać wskazówek opisanych w ulotce informacyjnej dołączonej do ubrania. Prosimy przestrzegać wskazówek opisanych w ulotce informacyjnej dołączonej do ubrania.

Pomagamy chronić to co najcenniejsze – zdrowie i życie.

Ubranie strażackie specjalne S-GARD® z membraną GORE-TEX® AIRLOCK®.
Sprawdzone w praktyce rozwiązania techniczne, funkcjonalne i
estetyczne elementy wykończenia.

• chroniący szyję kołnierz typu stójka zapinany na rzep

• podwójna wodoszczelna plisa osłaniająca suwak

• mocny dwudzielny zamek dwumaszynkowy

• regulowana, zapinana na suwak kieszeń
na klatce piersiowej

• uchwyt na krótkofalówkę

• kliny pod pachami umożliwiające
swobodne podnoszenie rąk
do góry, bez powodowania
podciągania kurtki do
góry

• 2 kieszenie boczne z
klapkami z barierą
przeciwwilgociową
AIRLOCK®, wykonane również wewnątrz z tkaniny
zewnętrznej NOMEX®

• wewnątrz kurtki  2 rozcięcia umożliwiające kontrolę stanu
membrany oraz dokonywanie niezbędnych napraw

• dolna krawędź kurtki oraz wewnętrzna część rękawów
wykonana z tkaniny zabezpieczającej przed zawilgoceniem
i podciąganiem wody

• 2 kieszenie wewnętrzne

• krawędzie mankietów obszyte odporną na uszkodzenia
mechaniczne, niepalną tkaniną KEVLAR® powlekaną silikonem

• długie 18 cm ściągacze z dzianiny z włókien NOMEX® z systemem
ITC umożliwiającym dopasowanie do kształtu i rozmiarów dłoni

• szerokość mankietów regulowana za pomocą rzepów

Układ warstwowy: Tkanina wierzchnia Typ 813:
NOMEX® Delta TA 195 g/m2 Bariera
przeciwwilgociowa: GORE TEX® AIRLOCK Spacer
Technologie Podszewka: tkanina wykonana z
NOMEXu i wiskozy FR 130 g/m2

Numer artykułu: 
18844 813 599 kolor granatowo-czarny

Dostępne rozmiary:
S-XXL

Kurtka wierzchnia ATTACK
EN 469: 2005 2/2/2

• ekstremalnie lekkie i bardzo wygodne spodnie wierzchnie

• 3- warstwowa konstrukcja dzięki zastosowaniu membrany GORE-TEX® AIRLOCK®

Spacer Technologie

• szelki z taśmy gumowej o regulowanej długości zapinane na zatrzaskowe klamry

• doskonała izolacja termiczna i bariera przeciwwilgociowa 

• szerokość w pasie regulowana za pomocą gumowej taśmy

• z przodu rozporek zapinany na suwak i guzik

• naciągana ochrona nerek

• z tyłu rozcięcie umożliwiające kontrolę stanu membrany oraz dokonywanie
niezbędnych napraw

• duże nakolanniki wykonane z 2-warstwowego filcu aramidowego o gramaturze
500 g/m2, pokryte dla dodatkowego zabezpieczenia przed uszkodzeniami
mechanicznymi warstwą tkaniny KEVLAR® powlekanej silikonem

• dolna, wewnętrzna  strona nogawek zabezpieczona przed podciąganiem
wody pasem bariery przeciwwilgociowej typu GORETEX®

• krawędzie nogawek obszyte pasem trudnopalnej tkaniny KEVLAR®

pokrytej warstwą silikonu, w celu zabezpieczenia przed przetarciem i
uszkodzeniami mechanicznymi

Układ warstwowy: Tkanina wierzchnia Typ 813: NOMEX® Delta TA
195 g/m2 Bariera przeciwwilgociowa: GORE TEX® AIRLOCK Spacer
Technologie Podszewka: tkanina wykonana z NOMEXu i wiskozy FR
130 g/m2

Numer artykułu:
28844 813 599 kolor granatowo-czarny

Dostępne rozmiary:
S-XXL

Spodnie wierzchnie ATTACK
EN 469: 2005 2/2/2

3M Scotchlite TRIM-TAPE
3M Scotchlite 8935

GORE-TEX® z AIRLOCK®

Spacer Technologie

EN 469
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S-GARD® Producent z wieloletnim doświadczeniem.

6

NORMY, PARTNERZY

CERTYFIKATY

Pomagamy chronić to co najcenniejsze – zdrowie i życie.

Normy:
• Dyrektywa 89/686 przyjęta przez Unię Europejską dla środków ochrony indywidualnej

• PN-EN 469:2005 “Odzież ochronna dla strażaków. Wymagania i metody badania odzieży ochronnej do
akcji przeciwpożarowej” z późniejszymi zmianami PN EN 469:2008

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20.06.2007 r. (Dz. U. nr 143,
poz.1002 ) w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub
ochronie zdrowia, życia oraz mienia, a także zasad dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania.

• PN EN 340

• Certyfikat zgodności z dyrektywą 89/686 przyjętą przez Unię
Europejską dla środków ochrony indywidualnej

• Przepis konserwacji • Numer Świadectwa Dopuszczenia CNBOP

Klasa 2 - najwyższa skuteczność
• X2 Współczynnik przenikania ciepła
• Y2 Odporność na przemakanie
• Z2 Współczynnik oporu przenikania

pary wodnej

… są bazą, która stanowi podstawę naszego działania. Ważnymi narzędziami w
naszej  pracy są przepisy i normy. 

Wszystkie modele odzieży ze znakiem S-GARD® spełniają
wymagania aktualnie obowiązujących norm i przepisów
dotyczących środków ochrony osobistej. Certyfikaty i wyniki
uzyskiwane podczas prób i testów stanowią wymierne
potwierdzenie wysokich wymagań jakie stawiamy przed naszą
firmą tworząc produkty z logo S-GARD®. 

Firma Hubert Schmitz GmbH & Co. KG jest członkiem :
• Związku Producentów Przemysłu Tekstylnego INTEX

• Związku German Fashion

• Organizacji zrzeszającej firmy zajmujące się profesjonalnym serwisowaniem odzieży roboczej
Gütegemeinschaft Sachgemäße Wäschepflege

Wymagania naszych klientów, aby zapewnić maksymalne
bezpieczeńswo, podczas pracy w trudnych warunkach … 

Najlepszy komfort przy maksymalnej izolacji przed działaniem
promieniowania cieplnego i płomienia. Zastosowanie membrany
GORE-TEX® AIRLOCK® Spacer Technologie umożliwiło stworzenie
optymalnego układu warstwowego dla ubrania strażackiego.

AIRLOCK SYSTEM

Pewność potwierdzona certyfikatem.

ETYKIETA
INFORMACYJNA

SYSTEM AIRLOCK

tkanina wierzchnia

membrana
GORE-TEX AIRLOCK

podszewka
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Ochrona na
najwyższym poziomie.
Często biorąc udział w akcji gaszenia pożaru strażacy
ryzykują własne zdrowie i życie aby uratować drugiego
człowieka. W takich przypadkach szczególnie ważne jest, aby
strażak w 100% wierzył we właściwości ochronne ubrania w
którym pracuje. Jesteśmy świadomi zagrożeń, jakie niesie ze
sobą  praca strażaków. Ich wysiłek mobilizuje nas do
wdrażania innowacyjnych technologii, poszukiwania  nowych,
lepszych rozwiązań w korzystny sposób zwiększających
bezpieczeństwo pracy. Nasza firma od wielu lat aktywnie
uczestniczy w pracach wielu międzynarodowych komisji,
ściśle współpracuje ze znanymi w Europie instytutami
badawczymi, zajmującymi się tematyką odzieży ochronnej. 

www.s-gard.de

Rzetelna wiedza i szczegółowe informacje.
Tylko pełny dostęp do informacji buduje zaufanie. Z tego
powodu naszym klientom gwarantujemy pełny wgląd w
informacje dotyczące parametrów technicznych i struktury
warstwowej ubrania oraz zastosowanych do jego produkcji
materiałów. Sprawdź nas.

Jakość potwierdzona wynikami
badań i certyfikatami.
Wszystkie produkty marki S-GARD® posiadają certyfikaty
wydane przez Forschungsinstitut Hohenstein.
Ubranie ATTACK sprzedawane w Polsce posiada Świadectwo
Dopuszczenia wydane przez  CNBOP. Jakość potwierdzona
certyfikatem to pewność, że ubranie sprawdzi się w
najtrudniejszych warunkach.

Serwisowanie odzieży.
Praca strażaka jest ciężka i wyczerpująca fizycznie. Ubranie
specjalne podczas każdej akcji ratunkowej poddawane jest
ekstremalnie trudnym próbom. Dla zapewnienia maksymalnego
bezpieczeństwa proponujemy korzystać z  naszego profesjonal-
nego serwisu naprawczego, który skontroluje stan i właściwości
ochronne ubrania, oraz szybko i fachowo naprawi ewentualne
uszkodzenia. Zawsze jesteśmy po Waszej stronie.

+

+

+

HORPOL S.A.
ul. Nowa 23, Stara Iwiczna
05-500 Piaseczno

tel. +48 22 750-62-49
fax +48 22 750-62-50
e-mail: horpol@horpol.com
internet: www.horpol.com




