
Smart Solas Suit 1A
Het Smart SOLAS 1A pak is een semi-droogpak dat optimale functies en flexibiliteit 

biedt als een werkpak in combinatie met volledige goedkeuring als een SOLAS onder-
dompelings- en anti-blootstellingspak. Multifunctioneel in gebruik in een noodsituatie.
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Ontdek onze 
producten

SMART SOLAS SUIT 1A 1MG4
SUPERIEURE VOORDELEN:
• Kan ook gebruikt worden als werkpak dankzij het flexibel en comfortabel design.

• Biedt minimum 1 uur thermische bescherming tegen koudwaterschok en vertraagt onderkoeling bij 

onderdompeling.

• Biedt extra dijfvermogen door de inherente drijfschuimvoering bovenop de SOLAS-vereisten van 70 

Newton voor een antiblootstellingspak.

• Extra neoprene capuchon voor bijkomende thermische bescherming bij water onderdompeling

• Vaste geïsoleerde capuchon  om voortdurend te dragen.

• Verstelbare heupriem met stevige, goed voor zwaar werk, metalen in elkaar grijpende gespen

• Compatibel met de Mullion SOLAS Hi-Rise 275N reddingsvesten

• Zachte, flexibele neoprene sokken om te dragen onder standaard werklaarzen. Geven extra thermische 

bescherming bij wateronderdompeling.

• SOLAS-goedgekeurde retro-reflecterende banden op capuchon, schouders, armen en rug

• Comfortabel zachte neopreen nekafdichting. 5-vingerige neoprene handschoenen opgeborgen in de 

armzakken voor gebruik tijdens het werk en voor thermische bescherming bij wateronderdompeling. 

Aan de binnenkant vastgemaakte neoprene polsdichtingen.  

BELANGRIJKSTE KENMERKEN:
• Volledige waterdichte buitenlaag + afgedichte naden

• Brede anti-spoel riemen aan de armen en enkels voor extra thermische bescheming bij water onder-

dompeling.

• Kleurgecodeerde en middelgrote opbergtas met openingspaneel met klittenband om snel aan te trekken 

in een noodsituatie.

• Elastische beenpanelen voor een goede pasvorm en om de thermische bescherming te verhogen 

tijdens wateronderdompeling.

• Rechtopstaande kraag

• Extra neopreen kap

• Ritssluiting onder flap met klittenbandsluiting

• Mouwzak met binnenin neopreen handschoenen

• 1 mouwzak + fluit in marinekwaliteit

• Verstelbare riem in taille

• Mogelijkheid om de thermische bescherming te verhogen van 1 tot 6 uur; alsook verhoging van het 

drijfvermogen door te combineren met onze thermische drijfvoering 1MC6. De thermische voeringen 

zijn kleurgecodeerd per maat

WERKELIJK DRIJFVERMOGEN:
100N (Size L)

BESCHIKBARE MATEN:
• S - XL

GECERTIFICEERD:
• SOLAS

KLEUR:
• 190 Oranje/Zwart

ARTIKEL NUMMER:
1MG4A2N07
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