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Hadice pro hasiče splňující normy DIN 14811, ČSN 80 8711 a další světové 
standardy.
Odolnost proti mrazu, plísním, snadná údržba, snadno ohebná. 

FAVORIT

Požární hadice, která je určena pro zásahovou či sportovní činnost. Vyniká 
svými špičkovými parametry. Vniřní vložka je tvořena 100% EPDM směsí a 

oplet je tvořen vysokopevnostní polyesterovým vláknem.

Vysoká odolnost proti oděru a UV záření

Dokonalá soudržnost opletu a vnitřní 
vložky

Dvojitě navázané kované spojky [AWG]

Barva: bílá

Vnitřní průměr Hmotnost gr/m Pracovní tlak
Mpa

Zkušební tlak
Mpa

Destrukční tlak
Mpa

52 270 1,6 2,5 6

75 430 1,6 2,5 6

110 625 0,8 1,2 2,5



  

Hadice pro hasiče splňující normy DIN 14811, ČSN 80 8711 a další světové 
standardy.
Odolnost proti mrazu, plísním, snadná údržba, snadno ohebná. 

FAVORIT

Požární hadice, která je určena pro zásahovou či sportovní činnost. Vyniká 
svými špičkovými parametry. Vniřní vložka je tvořena 100% EPDM směsí a 

oplet je tvořen vysokopevnostní polyesterovým vláknem.

Vysoká odolnost proti oděru a UV záření

Dokonalá soudržnost opletu a vnitřní 
vložky

Dvojitě navázané kované spojky [AWG]

Barva: bílá

Vnitřní průměr Hmotnost gr/m Pracovní tlak
Mpa

Zkušební tlak
Mpa

Destrukční tlak
Mpa

42 220 1,6 2,5 6

65 350 1,6 2,5 6



  

Hadice pro hasiče splňující normy DIN 14811, ČSN 80 8711 a další světové 
standardy.
Odolnost proti mrazu, plísním, snadná údržba, snadno ohebná. 

FAVORIT NEON

Požární hadice, která je určena pro zásahovou či sportovní činnost. Vyniká 
svými špičkovými parametry. Vniřní vložka je tvořena 100% EPDM směsí a 

oplet je tvořen vysokopevnostní polyesterovým vláknem.

Vysoká odolnost proti oděru a UV záření

Dokonalá soudržnost opletu a vnitřní 
vložky

Dvojitě navázané kované spojky [AWG]

Barva: oranžová, žlutá

Vnitřní 
průměr

Hmotnost 
gr/m

Pracovní 
tlak
Mpa

Zkušební 
tlak
Mpa

Destrukční 
tlak
Mpa

52 270 1,6 2,5 6
75 430 1,6 2,5 6



  

Hadice pro hasiče splňující normy DIN 14811, ČSN 80 8711 a další světové 
standardy.
Odolnost proti mrazu, plísním, snadná údržba, snadno ohebná. 

FAVORIT SUPER

Požární hadice, která je zejména určena pro sportovní činnost. Velmi lehká a 
vhodná zejména pro družstva MP a žen. Vyniká svými špičkovými parametry. 

Vniřní vložka je tvořena PU folií a oplet je tvořen vysokopevnostní 
polyesterovým vláknem.

Vysoká odolnost proti oděru a UV záření

Dokonalá soudržnost opletu a vnitřní 
vložky

Dvojitě navázané kované spojky [AWG]

Nejlehčí na trhu

Barva: bílá

Vnitřní 
průměr

Hmotnost 
gr/m

Pracovní 
tlak
Mpa

Zkušební 
tlak
Mpa

Destrukční 
tlak
Mpa

42 160 1,6 2,5 6
52 190 1,6 2,5 6
75 330 1,6 2,5 6



  

Špičkový produkt na trhu hadic pro hasiče. 
Hadice pro hasiče splňující normy DIN 14811, ČSN 80 8711 a další světové standardy.
Odolnost proti mrazu, plísním, snadná údržba, snadno ohebná. 

REKORD

Požární hadice, která je určena pro zásahovou činnost. Vyniká svými 
špičkovými parametry. Vniřní vložka je tvořena 100% EPDM směsí od firmy 

DUNLOP a oplet je tvořen vysokopevnostní polyesterovým vláknem.

Vysoká odolnost proti oděru a UV záření

Vysoká ochrana proti poškození díky 
silnějšímu opletu oproti standartu.

Dokonalá soudržnost opletu a vnitřní 
vložky

Dvojitě navázané kované spojky [AWG]
Barva: bílá

Vnitřní 
průměr

Hmotnost 
gr/m

Pracovní 
tlak
Mpa

Zkušební 
tlak
Mpa

Destrukční 
tlak
Mpa

52 305 1,6 2,5 6
75 505 1,6 2,5 6



  

Špičkový produkt na trhu hadic pro hasiče a průmysl. 
Odolnost proti mrazu, plísním, snadná údržba.

HERKULES

Hadice, která je určena pro hasiče a zejména pro chemický průmysl. . Vyniká 
svými špičkovými parametry. Několika násobná životnost oproti běžným 

hadicím 

Vysoká odolnost proti oděru a UV záření

Jednou z předností této hadice je její 
odolnost z vnitřní i vnější strany proti 
většině chemikálií jako například olej, 
benzín, nafta,kyseliny, louhy, roztoky solí 

Dvojitě navázané kované spojky [AWG]

Vnitřní 
průměr

Hmotnost 
gr/m

Pracovní 
tlak
Mpa

Zkušební 
tlak
Mpa

Destrukční 
tlak
Mpa

52 470 1,6 3,2 6
75 750 1,6 3,2 6



  

Váš odborný prodejce
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