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ELMON    -Luoti- ja pistosuojaliivien uusi sukupolvi 
 
Elmon S.A. on ISO 9001 – sertifioitu, NATO-hyväksytty yritys, joka 
valmistaa viranomaiskäyttöön hinta/laatusuhteeltaan erinomaisia, 
moderneja luotisuojaliivejä parhaista nykyaikaisista ja testatuista 
materiaaleista. Kaikki liivimallit sertifioidaan Eurooppalaisissa tai 
Amerikkalaisissa virallisesti akkreditoiduissa testipaikoissa. 

Materiaalina ELMON dyneemaliivien suojapaneeleissa käytetään 
maailmankuulua SB21 Dyneemaa. Dyneeman on kehittänyt ja 
patentoinut Hollantilainen DSM, joka toimittaa tätä suojamateriaalia 
kaikkialle maailmaan. ELMON ja DSM ovat tiiviissä 
tuotekehitysyhteistyössä jonka tuloksena on syntynyt useita uusia 
innovaatioita. 

Myös suojaliivin vaateosa on valmistettu huippumateriaaleista: RIP-STOP, MIL-SPEC Velcro, Coolmax ja käyttäjää 
merkittävästi viilentävä "3D Spacetec".  Vaateosa on suunniteltu Suomessa. 

ELMON suojaliiveissä on suuri suojapinta-ala ja ergonominen leikkaus. Liivi suojaa myös tärkeän keuhkojen yläosan 
sivustan. Liivin sisäpinnassa olevan 3D Spacetec -materiaalin ansiosta kehon ja liivin väliin jää ilmakanavat jotka 
poistavat lämpöä ja ehkäisevät hikoilua. Liivi on huomattavasti viileämpi käyttää. 

NIJ-STD-0101.04 (ja Interim 2005) standardin suojaluokan II liivi painaa alle 2 kg (L-koko) ja suojaa käsiaseiden (esim. 9 
mm FMJ ja 357 Mag JSP) luodeilta ja injektioneuloilta. Liivi suojaa varsin hyvin myös pistoilta ja teräaseilta. 

Pehmeiden ja erittäin keveiden (200 g) lisälevyjen avulla voidaan kriittisten alueiden 
suojataso haluttaessa nostaa edessä ja takana luokkaan NIJ III-A (magnum .44 
käsiaseet).  

Vaateosan takuu: 3 vuotta. Liivin suojaavuustakuu on 8 vuotta! 

ELMON suojaliivien ominaisuuksia: 

 Suojattu pinta-ala on erittäin laaja ja myös kyljet ovat suojassa (katso kuvat)  

 Vaateosassa on "ilmanvaihto"! Sisäpinta on täynnä avoimia ilmakanavia 

 Kaulassa V-leikkaus, jotta liivi ei näy esim. kauluspaidan alta 

 Hopeaionikäsittely (Fresh) ehkäisee bakteerikasvua ja hajun muodostusta 

 Vaateosassa on piilotaskut 250 x 300 mm ballistisille lisälevyille edessä ja takana 

 Pehmeät ja vain 200 g painoiset lisälevyt! (Ei kimmokevaaraa kuten teräslevyillä) 

 Suojamateriaali SB 21 Dyneema ja liivi on sertifioidusti testattu (TNO Hollanti) 

 8 vuoden suojaavuustakuu ja 3 vuoden vaateosatakuu 

Verolliset hinnat (OVH): ELMON Pro NIJ II, kaikki koot S…XXXXL   499 € 

ELMON Pro NIJ IIIA, kaikki koot S…XXXXL   599 € 

Naisten malli ELMON FEMALE Pro NIJ IIIA, kaikki koot S…XL 599 € 

Tätä muotoiltua naisten mallia on syytä käyttää, jos rintojen kuppikoko on B tai suurempi. 
Lisävaateosat 109 €/kpl. Musta kantolaukku 49 €/kpl. Lisälevyt 79 €/kpl.  
Väri: musta. Muut suojaluokat, vaateosat, värit sekä erikoisominaisuudet tilauksesta.  

http://www.elmon.com/
http://www.dyneemamatters.com/dyneema_sb21?category_id=29

