GALJOEN Waadpak – Rescue suit
ten behoeve van:
waterongevallen & oppervlaktereddingen.
www.galjoenwaadpakken.nl
E-Mail info@galjoenwaadpakken.nl
Tel. 0223 669951
Fax 0223 669952

Het Galjoen waadpak / Rescue suit is in 2006 ontwikkeld in samenwerking met de brandweer Regio NoordHolland Noord voor waterongevallen waarbij inzet van een duikteam niet nodig is.
Galjoen waadpakken /rescue suits zijn geschikt voor:
* waterongevallen,
* oppervlakte reddingen,
* bemanningen van snelle interventie boten etc.
Samenstelling:
Pakken worden gemaakt van een Trilaminaat slijtvaste stof
met PTFE liner (ademend).
Opbouw van het pak:
Er is gekozen voor een donkere kleur met op het pak
een striping Cf RWS.
Met een keuze voor een:
fluo rood/zilver/fluo rood striping of
fluo geel/zilver/ fluo geel striping.
Rubberlaarzen met een composiet neus en kevlar tussenzool S5.
Pols en nekseals van ultra stretchneopreen, aan huidzijde smooth skin,
wat het draagcomfort verbetert.
Knieversteviging en neopreen handschoenen.
YKK Aquaseal rugrits. (vanaf augustus 2013). soepeler en
onderhoudsvrij.
Andere kleurcombinaties zijn mogelijk vanaf orders >100 pakken.
Opties: Latex handschoenen vast op het pak.
Extra zak(ken).
Verstevigingen op de ellebogen en zitvlak.
In plaats van rubber veiligheidslaarzen neopreen duiklaarzen.
Het meest gebruikte type is de rugrits, in de maten
L Lichaamslengte 182-188 voetmaat 44
XL Lichaamslengte 188-192 voetmaat 46/47
Voordeel Galjoen Waadpakken / Rescue suits
ten opzichte van concurrentie:
* Productie gebeurt volledig in Nederland.
* Individuele wensen per order zijn mogelijk.
* Reparaties worden in Nederland uitgevoerd.

Onderhoud:
Na gebruik afspoelen en uit de zon in de wind laten drogen.
Pakken kunnen gewassen worden op een temperatuur van 60Cº
met een wasmiddel zonder gloor.

Galjoen waadpakken / rescue- suits zijn ook geschikt voor oppervlakte reddingen.

Gebruik van een geleidelijn is nodig (Cf sterkte duikerseinlijn 1,4KN) lengte 30 meter is standaard.

Nieuw bij galjoen: 10 mm superlene redlijn (kinkt niet)
inclusief karabijnhaak met key lock (foto links) .
Foto boven in schoudertas en een 8 mm superlene werplijn
met rubberen ring in schoudertas. Beide 30 meter.
Andere lengtes zijn mogelijk.
Het dragen van een redvest is verplicht.
Een optie is de Secumar Golf 275 HV en is ook in ALU uitvoering , Golf 275HV kan gebruikt worden aan
de waterkant als automaat en op het waadpak kan men het redvest aanpassen naar handbediend middels een
automaatblokkering. De Golf 275 HV is speciaal ontwikkeld voor dragers van een brandweerhelm.

Secumar Golf 275 HV

Secumar Golf 275 HV ALU

Indien gewenst kan galjoen aan buitenzijde sticker handbediend plaatsen.

Op dit moment, mei 2015 zijn er 735 GALJOEN waadpakken in gebruik bij navolgende brandweer korpsen:
Alkmaar, Spanbroek, Graft-De Rijp, Wieringen, Bergen (NH), Harenkarspel, Den Helder, Anna Paulowna,
Texel, Niedorp, Kleine Sluis, Baarn, Venray, Medemblik&Wervershoof , Koggenland, Beemster,
Heerhugowaard, Pijnacker-Nootdorp, Drechterland, Wieringermeer, Enkhuizen, Heiloo, Zijpe, Langedijk,
Amsterdam-Amstelland, Westland, Beemster, Castricum, Opmeer, Beemster, ECN Petten, Andijk,
Waterland , Binnenmaas, Veiligheidsregio Haaglanden, Veiligheidsregio NHN, Veiligheidsregio
IJssellande, Hollands Kroon, Hoorn en Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland.
Bij levering van de pakken ontvangt u een PowerPoint presentatie met instructie van het pak.
Indien nodig kan er een instructie gegeven worden aan de instructeurs.
Voor eventuele regionale afname zijn prijsafspraken mogelijk.
Informatie info@galjoenwaadpakken.nl
Train de Trainer +/- 3 uur instructie en praktijk .
Enkele foto’s van de oefenavond van de brandweer Harenkarspel post Dirkshorn van de Regio NoordHolland Noord van woensdag 28 juni 2006.

Controleren van de auto op personen

Foto,s : Brandweerfotograaf Arno de Kock

Het werken met hydraulisch gereedschap

Foto: oefening zoekactie 2010 brandweer Haaglanden

Andere producten ter aanvulling die apart besteld kunnen worden zijn:
Voor de veiligheidslaars heeft Galjoen een speciale zwemflipper uitgezocht.

Foto: Force Fin Pro
Ideaal bij oppervlakte reddingen

Neopreen handschoenen

Neopreen hoofdkap met voorsluiting
Ook leverbaar dichte neopreen hoofdkap

Glijmiddel voor neopreen pols- en nek seals
Art.40010113

Bus talkpoeder
Art. 40010114

Voor de smalle pols, rubber ring
Nr. 1 pols 14/15 cm
Nr. 2 pols 16/17 cm
Nr. 3 pols 18/19 cm
Art. 40010112

Fibre Pile Isolerende overal en sokken voor galjoen waadpak / recue suit Overall art. 72560
sokken art. 72464
Voor meer informatie kan u ons altijd vrijblijvend bellen of mailen
Tel 0223 669951 e-mail info@galjoenwaadpakken.nl

Laatste nieuws kijk op www.galjoenwaadpakken.nl

