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T6SzLstAvlefN, Czechy
pkt. 1.9. zafqcznika do ,orporzqd."ni" Ministra Spraw Wewnqtrznych
iAdministrac;i z dnia 20 czerwca 2OO7r. w sprawie rryLazu wyrob6w sluiqcych
zapewnieniu bezpieczefstwa publicznego lub ochronie zdrowia i iycia oraz
mienia, a takie zasadwydawania dopuszczeniatych wyrob6w do uiytkowania
(Dz. U. nr 143, poz. 1002), wprowadzoneSo rozporzqdzeniem zmieniajgcym
zdnia2T kwietnia Zoto r. {Dz. u. nr 85, poz. 553}.
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Model
Wykonanie

cholewkasznurowana,wyposa2onaw zamek blyskawiczny,umieszczonycentralniewzdlu2jezyka;
zamek biyskawicznyzabezpieczonyprzed uszkodzeniaminaktadkqze sk6ry licowej;
szwy zewnqtrzne wykonano niimi w kolorze czerwonym;
na wysokoScistawu skokowego w okolicy tylnika

na wysokoScistawu skokowegow okolicy tylnika oraz

umieszczonotaSmqodblaskowqkoloru szarego;

na przyszwie poni2ej kostki umieszczono po cztery
elementy z taSrnyodblaskowej koloru szarego;

- cholewki

przyszwyi oblo2yny wykonane ze sk6ry bydlqcej licowejtypu VATRUM M GTXz wyprawq wodoodpornq;
pomiqdzysk6rEcholewki a podszewkawstawiono piankqpoliuretanowq;
buty wewnatrz opr,6czmieszk6w jqzyka i gSrnego
fragmentu cholewki wyto2ono podszewkq art.
Latitude

wykonanq

z syntetycznej

dzianiny

buty

wewnqtrz

. wylo2ono

czterowarstwowa

podszewkq zawierajqcq membranq Cambrelle GoreTexd na nosniku z syntetycznejdzianiny - membrana
polqczonajest trwale z warstwa poliestrowegofilcu i

potAczonejz syntetyczna wl6knina;
od wewnqtrz w cholewkq na wysoko5ci stawu

syntetycznejtka niny podszewkowej;

skokowego wstawiono wzmocnienie' chroniqce

w tylnik na wysokoScistawu skokowego i na obwodzie

kostkq stawu skokowego;

potqczenia

g6rnq

krawqdl

cholewki

od

wewnEtrz

przyszwy

z

cholewkq

wbudowano

elastyczny element wykonany z miqkkiej sk6ry i

wzmocniono pasem elastycznejsk6ry bydlqcej,w

warstwy pianki poliuretanowej w celu utatwienia

kt6rej wykonano dwa rzqdyotwor6w;

zginanianogi w stawie skokowym;
od zewnqtrz po obu stronach cholewki wszyto
wzmocnienie z twardego tworzywa sztucznegow celu
ostony,sl3vvrlskokowego;
g6rna

krawedi

cholewki

zakoficzono miqkkim

kofnierzemwykonanym zzewnEtrzz elastycznejsk6ry
z dwsrna rzqdami otwor6w, a od wewnqtrz kotnierz
iarytoiono syntetycznAdzianinq o strukturze siatki;
- podeszwy

podeszwakoloru czarnego;

podeszwakoloru czarnegoz czerwonymielementaml;

typu Firewykonano z antypoSlizgowejolejo-, paliwoodpornejnitrylokauczukowejgumy;
stctpyprzed przebiciemzastosowanostalowq.wkladkqfiimyEsjot;
w celu zabgzpieczenia
- podnosek aluminiowy
U 522.

Rozmiary: od 38 do 48
I UWAGI:
WARUNKIDODATKOWE
Zgodnie z 9 77 rozporzqdzeniaMinistra Spraw Wewnqtrznych i Administracjiz dnia 20 czerwca 20o7 r. w sprawie
wykazu wyrob6w slu2qcychzapewnieniu bezpieczefstwa publicznego lub ochronie zdrowia i 2ycia oraz mienia,
a tak2e zasadwydawania dopuszczeniatych wyrob6w do u2ytkowania{Dz. U. Nr 143, poz. 1002, z p6in. zm.) wyr6b
Swiadectwa.
i dodatkowonumeremniniejszego
powinienby6 oznakowanyznakiemjednostkidopuszczajqcej
DYRE

szWr6blewski
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