KARTA KATALOGOWA

Trzewiki bezpieczne z metalowym podnoskiem
Model 055
PN-EN ISO 20345, S1, SRC

Charakterystyka obuwia i jego walory użytkowe:
cholewki wykonane z licowych skór bydlęcych z wstawkami z tkaniny dystansowej oraz elementami odblaskowymi
górna część cholewki zakończona przyjaznym dla nogi kołnierzem ochronnym, wypełnionym pianką lateksową
skórzany, półmiechowy język miękko wykończony pianką
nie zalecane do pracy na lodzie i śniegu
zalecane do stosowania w okresie letnim oraz w pomieszczeniach, gdzie panuje wysoka temperatura
podszewka przyszwy z tkaniny Ibiline, podszewka obłożyny z tkaniny dystansowej – materiału o strukturze 3D z
otworkami powietrznymi gwarantującego optymalną transpirację i maksymalną cyrkulację powietrza
zapewniającego wysoki komfort użytkowania
bardzo dobre właściwości higieniczne obuwia
zastosowane wysokiej jakości materiały czynią obuwie lekkim i wygodnym
dwuwarstwowa podeszwa PU/TPU: bieżnik wykonany z litego transparentnego poliuretanu termoplastycznego,
międzypodeszwa wykonana ze spienionego poliuretanu komórkowego odporna na oleje, benzynę i inne
rozpuszczalniki organiczne oraz temperaturę 120°C w krótkotrwałym kontakcie
nie rysuje powierzchni
doskonale chroni przed poślizgiem, szczególnie zalecane do pracy na gładkich nawierzchniach nowoczesnych hal
produkcyjnych
doskonała giętkość i elastyczność nawet w niskich temperaturach
bardzo odporne na ścieranie, przecięcia i pękanie, zabezpiecza przed pogłębianiem się rys powstałych w wyniku
mechanicznego uszkodzenia podeszwy
konstrukcja podeszwy chroni skórę w jego przedniej części, a urzeźbienie czubka dodatkowo zabezpiecza przed
poślizgiem przy pracach na pochyłym terenie
pochłania energię w części piętowej
technologia łączenia podeszwy z cholewką – bezpośredni, dwustopniowy wtrysk poliuretanu i poliuretanu
termoplastycznego zapewnia trwałość połączenia spodu z wierzchem i nieprzemakalność obuwia od podłoża
lekkie, trwałe i wytrzymałe, skutecznie łagodzi nierówności podłoża
wyposażone w wewnętrzny, dopasowany do naturalnego kształtu stopy podnosek metalowy, skutecznie chroniący
stopę przed uderzeniem z energią 200J, uskok podnoska wewnątrz obuwia skutecznie łagodzi pianka
poliuretanowa, dzięki czemu podnosek jest prawie niewyczuwalny
antyelektrostatyczne
wyjmowana wyściółka o wysokiej higroskopijności
obuwie produkowane jest w numeracji francuskiej w rozmiarach od 39 do 47
tęgość - H ½

