
CENTRU M NAU KOWO.BADAWCZE
OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

im. Jozefa Tul iszkowskiego

PANSTWOWY INSTYTUT BADAW CZV

05-420 J6zef6w k/Otwocka, ul. NadwiSiaf ska 213

SwnoEcrwo DoPUszczEN tA
Nr 2083l2OL4

Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpo2arowej

{Dz. U. z 2009 r- nr L78, poz. 138Q z p6in. zm.)

Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpo2arowej

im. J6zefa Tuliszkowskiego - Paristwowv f nitytut sadawczy na wniosek:

,..t;:t,,, 763}!SLAVEf'N; aeihY

w zakfadzie produkcyjnym: PRABOS PTUS a.a
:.,.: ,::,a,.1..:': ':,:, .t.':::,r:,..r .:arr.|(Omgnskt6hO,g. i .. ,:' : -: ::

stwierdza, 2e wyr6b:

produkowany przez:

spelnia wymagania:

w u mowie nr 2O83/DC/ CNB:OP -Pl$/ ZOLA'

Okres wa2no6ci Swiadectwa :

PRABOS PLUS a.s.

Komensk6ho 9

753zlstAvleiN, Czechy

Buty stra2ackie model 593892 i 533908

PRABOS PLUS A.S.

Komensk6ho 9

T6SzLstAvlefN, Czechy

pkt. 1.9. zafqcznika do ,orporzqd."ni" Ministra Spraw Wewnqtrznych

iAdministrac;i z dnia 20 czerwca 2OO7 r. w sprawie rryLazu wyrob6w sluiqcych

zapewnieniu bezpieczefstwa publicznego lub ochronie zdrowia i iycia oraz

mienia, a takie zasad wydawania dopuszczenia tych wyrob6w do uiytkowania

(Dz. U. nr 143, poz. 1002), wprowadzoneSo rozporzqdzeniem zmieniajgcym

zdnia2T kwietnia Zoto r. {Dz. u. nr 85, poz. 553}.

Dokumentacja:

1. Wniosek o przeprowadzenie procesu dopuszcz.gqia,--wyfobq num er ZtZSlZgt+z'dnia 03.03.2014 t-

2. Sprawozdanie z badaf nr 684lBS/t4 z dnia 15.04.2O74 r. wykonanych w Zespole Laboratori6w Technicznego

Wyposa2enia Stra2y Po2arnych iTechnnicznych Zabezpiecze6 Przeciwpo2arowych BS.

3. Certyfikat ocenytypu WE nr 13 1028 T/NB z dnia29-11.2Ot3 r. wydany przez lTC, Czechy, jednostkq notyfikowanq

1023.

S*i"O".,ro iii, waZne. p9d, w.grunktemt pr&rigrnia ,.:przez wnioskodawcq wymagaf zawartych

do 29.04.2019 r.

DC|D-211O3.10.2411

sz Wr6blewski
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CENTRUM NAU KOWO.BADAWCZE
OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

i m. J oz ef a Tu I i sz kcvrr skie g a

PANSTWCIWY INST'YTI.IT BADAWCZY

05-420 Jozefow l</Otwocka. ul. Nadwi6ianska 213

SWIADECTWO DOPUSZCZEN IA

Nr 2083l20t4

DANE TECHN ICZN E IDENTYFIKUJACE WYROB

WARUNKI DODATKOWE I UWAGI:

Zgodnie z 9 77 rozporzqdzenia Ministra Spraw Wewnqtrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 20o7 r. w sprawie

wykazu wyrob6w slu2qcych zapewnieniu bezpieczefstwa publicznego lub ochronie zdrowia i 2ycia oraz mienia,

a tak2e zasad wydawania dopuszczenia tych wyrob6w do u2ytkowania {Dz. U. Nr 143, poz. 1002, z p6in. zm.) wyr6b

powinien by6 oznakowany znakiem jednostki dopuszczajqcej i dodatkowo numerem niniejszego Swiadectwa.

DYRE

Buty stra2ackie model593892 i 533908

Model s33908 s93892

Wykonanie cholewka sznurowana, wyposa2ona w zamek blyskawiczny, umieszczony centralnie wzdlu2 jezyka;

zamek biyskawiczny zabezpieczony przed uszkodzeniami naktadkq ze sk6ry licowej;

szwy zewnqtrzne wykonano niimi w kolorze czerwonym;

na wysokoSci stawu skokowego w okolicy tylnika

umieszczono taSmq odblaskowq koloru szarego;

na wysokoSci stawu skokowego w okolicy tylnika oraz

na przyszwie poni2ej kostki umieszczono po cztery

elementy z taSrny odblaskowej koloru szarego;

- cholewki przyszwy i oblo2yny wykonane ze sk6ry bydlqcej licowejtypu VATRUM M GTX z wyprawq wodoodpornq;

pomiqdzy sk6rE cholewki a podszewka wstawiono piankq poliuretanowq;

buty wewnatrz opr,6cz mieszk6w jqzyka i gSrnego

fragmentu cholewki wyto2ono podszewkq art.

Latitude wykonanq z syntetycznej dzianiny

potAczonej z syntetyczna wl6knina;

od wewnqtrz w cholewkq na wysoko5ci stawu

skokowego wstawiono wzmocnienie' chroniqce

kostkq stawu skokowego;

g6rnq krawqdl cholewki od wewnEtrz

wzmocniono pasem elastycznej sk6ry bydlqcej, w

kt6rej wykonano dwa rzqdy otwor6w;

buty wewnqtrz . wylo2ono czterowarstwowa

podszewkq zawierajqcq membranq Cambrelle Gore-

Texd na nosniku z syntetycznej dzianiny - membrana

polqczona jest trwale z warstwa poliestrowego filcu i

syntetycznej tka niny podszewkowej;

w tylnik na wysokoSci stawu skokowego i na obwodzie

potqczenia przyszwy z cholewkq wbudowano

elastyczny element wykonany z miqkkiej sk6ry i

warstwy pianki poliuretanowej w celu utatwienia

zginania nogi w stawie skokowym;

od zewnqtrz po obu stronach cholewki wszyto

wzmocnienie z twardego tworzywa sztucznego w celu

ostony,sl3vvrl skokowego;

g6rna krawedi cholewki zakoficzono miqkkim

kofnierzem wykonanym zzewnEtrz z elastycznej sk6ry

z dwsrna rzqdami otwor6w, a od wewnqtrz kotnierz

iarytoiono syntetycznA dzianinq o strukturze siatki;

- podeszwy podeszwa koloru czarnego; podeszwa koloru czarnego z czerwonymi elementaml;

typu Fire wykonano z antypoSlizgowej olejo-, paliwoodpornej nitrylokauczukowej gumy;

w celu zabgzpieczenia stctpy przed przebiciem zastosowano stalowq.wkladkq fiimyEsjot;

- podnosek aluminiowy U 522.

Rozmiary: od 38 do 48

DC|D-Z1rO3.10.2011

sz Wr6blewski


