
Profesionální a dobrovolné hasiče
Hasičské vybavení a zařízení  pro 

Světový leader v prevenci      
a hašení požárů vodní mlhou

Získejte

Špičkovou 

techniku

Znásobte svoji 

akceschopnost!

Doplňte své vybavení o špičkové produkty s technologií Telesto.

Jsou to vysoce účinná zařízení pro tvorbu vodní mlhy, použitelná i ve 
venkovních podmínkách. Kromě rychlého hašení požáru minimalizují 
jeho následky a související škody. 

Výrobní program pro profesionální hašení

EcoPack
Snadno přenosný profesionální 
hasicí přístroj nové generace s 
NEČEKANOU ÚČINNOSTÍ a 
možností doplnění o dýchací 
přístroj.

Clona z vodní mlhy
Vytvoří účinnou bariéru včetně 
ochrany před žárem při zlomku 
spotřeby vody ve srovnání s 
běžnou stěnou.

Prodloužená proudnice 
LancePro
Hašení bez možnosti vstupu a 
znalosti hašeného prostoru 
prostřednictvím otvoru o 
velikosti 25 mm

Proudnice GunPro
K dispozici 3 typy proudnice na 
vodní mlhu Gun Pro M1, M2, M3,
určené na hašení většiny 
druhů požárů i zařízení pod 
napětím. 

QRFU (Jednotka rychlé reakce)

Nezávislé mobilní zařízení 
s účinností hašení srovnatelnou 
s velkým vozem. Lze umístit na 
pick-up, vlek nebo terénní 
čtyřkolku.

Ruční hasicí přístroje

Vysoce účinné, bezpečné a 
šetrné mlhové hasicí přístroje 
s univerzálním použitím a 
možností opakovaného 
zásahu.



www.alatyrtelesto.com

Ochranné prostředky

Ochranné masky Nanologix
chrání před pevnými částicemi 
při požárech a před biologickými 
hrozbami. Vynikají spolehlivou 
funkčností a zároveň vysokým 
komfortem používání. 

Dezinfekční program

DISU 100 a DISU 500 jsou vysoce 
profesionální zařízení, určená pro 
každodenní nepřetržitou činnost.     
V kombinaci s maskami a 
poradenskou činností poskytuje 
ucelené řešení pro zachování 
zdraví a tím i kontinuity fungování.

Chcete mít po ruce vysoce profesionální a moderní pomocníky? 
Rádi vám naši technologii a její výhody představíme.

Doporučíme a dodáme vhodné hasičské vybavení.

Proškolíme profesionální i dobrovolné hasiče.

Zabezpečíme kompletní servis včetně tlakových zkoušek.

Objednejte si webinář a/nebo praktickou ukázku zdarma. 

+420 702 850 881
+421 905 483 993

info@alatyr-group.cz
jan.boron@alatyr-group.cz

EcoPack FM6S / FM13 S / WM13S

Hasivo: voda / voda / voda + 1 % biopěna

Dostřik mlha – proud: 3,5-8 m

Pracovní čas mlha– proud: 40-22 / 100-45 / 100 s

Clona z vodní mlhy K1 / K2

Počet trysek: 15 / 5

Průměr chráněné plochy: až 18 /  10,5 m 

Průtok: 400 / 27,5 l/min při tlaku 10 bar

Prodloužená proudnice LancePro 1 / 2

Délka: 67 / 70 cm

Dostřik: 9 / 7, 5m při tlaku 25 bar

Průtok: 82 / 150 l/min. při tlaku 25 bar

Proudnice GunPro M1 / M2 / M3

Rozptyl:  0,85 / 1,5 / 2,0 m při tlaku 20 bar

Dostřik: 9,5 / 10,0 / 10,0 m při tlaku 20 bar

Průtok: 42 / 66 / 139 l/min. při tlaku 20 bar

QRFU 2x 21  / 4x55 / 4x160 

Hasivo: voda + 1 % biopěna

Dostřik dělo: -/ 31 / 35 m

Pracovní čas dělo: -/ 100 / 180 s

Ruční hasicí přístroje WM / GFM

Hasivo: voda / voda + 0,5 % biopěna

Objem: 2, 6, 9 / 2, 6 l

Pracovní čas: 15 – 70 s
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