
GLOROS T1 
Rokavice za tehnično reševanje 

 

 

 
 

Nove rokavice GLOROS T1 so bile posebej razvite za uporabo v tehničnih reševalnih akcijah. Certificirano v 
skladu z EN 388, ponujajo najboljše zaščitne lastnosti pred mehanskimi nevarnostmi, kot so predrtja, 
ureznine, odrgnine itd. Ne glede na to, ali gre za delo na vozilih, ki so udeležena v nesrečah, ali druge gasilske 
dejavnosti - GLOROS T1 so prave rokavice za vašo zaščito. Toda rokavice ne ščitijo pred kemičnimi, 
elektrostatičnimi in toplotnimi nevarnostmi. Natančneje, te rokavice niso namenjene za uporabo v požarnih 
operacijah (za to so na voljo preizkušeni modeli SAFE GRIP 3). Vendar pa GLOROS T1 kljub temu ponuja 
določeno osnovno zaščito pred kontaktno toploto do 250 ° C (v skladu z EN407). 

 

Maksimalno udobje nošenje z optimalnim 
oprijemom 

 
Zahvaljujoč svoji posebni konstrukciji in prefinjenim 
oblikovalskim detajlom (premikanje pregibov prstov, 
občasni silikonski premaz na dlani, neoprenski vložki 
na zglobih itd.) GLOROS T1 zagotavlja maksimalno 
udobje nošenja in oprijem. Poseben silikonski premaz 
na dlani zagotavlja optimalen oprijem na mokrih in 
gladkih površinah. 

 
Vložek, odporen proti rezom, izdelan iz KEVLAR®, 
popolnoma pokriva predel prstov in zagotavlja 
vsestransko zaščito pred urezninami (ne samo v 
predelu dlani!). Elastični trak na zapestju služi za 
zaščito pred steklenimi drobci in umazanijo, ki bi 
potencialno lahko zašle v notranjost rokavice. 

 

Visoke mehanske zaščitne lastnosti pred urezninami, odrgninami, itd.  

Rokavice imajo robusten kovinski karabin. 

 



GLOROS T1 
Rokavice za tehnično reševanje 

 

Odličen oprijem in maksimalen občutek za 
dotik 

 

 

 

Material in dizajn 
 

Dlan Črna mešana tkanina iz elastana in poliamida s silikonskim potiskom za odličen oprijem na gladkih in mokrih 
površinah 

Hrbtna stran Narejena iz rdeče mešane najlonske tkanine z elastanom in neoprenom nad zglobi 

Podloga Na rezanje odporen KEVLAR® s steklenimi vlakni 

Manšeta Manšeta z elastičnim trakom na zapestju za zaščito pred steklenimi drobci in umazanijo 

 

 

EN 388:2016 in 

EN 407:2020 Level 2 (do 250 °C) 

Parametri Zahteve Rezultat 

 

 
4543D 

 

 
X2XXXX 

 

Odpornost proti 
obrabi 

EN 388 4 

Odpornost proti 
urezninam 

EN 388 5 

Odpornost proti 
trganju 

EN 388 4 

Odpornost na predrtje EN 388 3 

Odpornost proti 
urezninam 

EN ISO 13997 D 

Oprijem EN 420 5 

Kontaktna vročina EN 407 2 

Stopnje učinkovitosti so bile potrjene po 25 ciklih pranja (40 ° C).  
Opomba: rokavice ne nudijo zaščite pred bakterijskimi, kemičnimi, električnimi ali 
toplotnimi nevarnostmi. 

 

 

Hramba in navodila za vzdrževanje 
 

 

Rokavice shranjujte v čistem in suhem prostoru. Pazite, da jih ne 
izpostavljate vlagi ali neposredni sončni svetlobi. 

 

 
Priporočljivo ročno pranje, možno prav tako strojno pranje!  
Pozor - ne uporabljajte belil in oksidantov. 

 

 

Tehnični podatki 

 

Popoln oprijem in visoka odpornost proti 
zdrsu zaradi silikonske prevleke 

Velikost 6 do 13 

Barva Rdečo/črna 

Dolžina cca 27 cm 

Teža 0.2 kg 

 
 

 
 

www.rosenbauer.com                
 

Besedilo in slike niso zavezujoče. Na slikah so lahko posebnosti, ki so na voljo samo z doplačilom. Pridržujemo si pravico do sprememb zaradi tehničnega 
napredka. 

 

http://www.rosenbauer.com/

