BUTY DLA STRAŻAKÓW DEMON FIRE IV. GENERATION

S93892

artykuł
System klimatyzacji
wymuszający cyrkulację
powietrza w bucie

Cool system technology

Podwójny system zapinania

Nici i sznurowadła z Nomex

paski fluorescencyjne
Elastyczny przegub
poprawiający komfort
chodzenia
i prowadzenia pojazdu

Wymienne zamki błyskawiczne

Międzypodszewka
z KEVLARU® (model Protector)
Agresywny profil
HI3 trzeci poziom
odporności termicznej
do 300 °C

nakładka gumowa
o grubości 2,5 mm.

DEMON FIRE IV
Norma:
EN 15090:2012 TYPE 2 HI3 CI AN WR SRC

DEMON FIRE IV PROTECTOR
Norma:
EN 15090:2012 TYPE 2 HI3 CI AN M WR SRC
EN 17249:2004 CLASS 2
Buty strażackie DEMON FIRE III PROTECTOR KEVLAR są ulepszoną wersją S93892 DEMON FIRE IV. Generation
wzbogaconą o zabezpieczenie przed przecięciem piłą mechaniczną klasy 2 (24m/sec) (EN 17249:2004 CLASS 2)

CHARAKTERYSTYKA: Buty strażackie DEMON IV posiadają podwójny systemem zapinania : buty należy zawiązać tylko raz dla optymalnego
dopasowania, a następnie zapiąć zamkiem błyskawicznym. Dodatkową pomocą w ubieraniu jest duża pętla w górnej części cholewki.
Aby również podczas wielogodzinnej akcji zapewnić komfort zastosowano membranę GORE-TEX® CROSSTECH®, która została przygotowana
specjalnie dla potrzeb służb medycznych i jednostek straży pożarnych. Membrana CROSSTECH® zapewniania ochronę przed wnikaniem krwi,
płynów ustrojowych, wody i środków chemicznych, ma właściwości bakteriobójcze a jednocześnie oferuje doskonały komfort termiczny
i zwiększoną „oddychalność”
międzypodszewka wykonana z KEVLARU® (dotyczy modelu PROTECTOR)
skóra: gładka, hydrofobowa, bydlęca o grubości 2,4÷2,6 mm o podwyższonej paroprzepuszczalności
podszewka: membrana GORE-TEX® CROSSTECH® - optymalny komfort w każdych warunkach
podeszwa: gumowa dwuwarstwowa, odporna na wysoką temperaturę HI3
po obu stronach na wysokości stawu skokowego znajduje się przegub ułatwiający zginanie stopy i prowadzenie pojazdu
noski obuwia zabezpieczono dodatkowo naklejoną i przeszytą nakładką gumową o grubości 2,5 mm.
język miechowy zapobiega przedostawaniu się wody, błota, śniegu i anatomicznie dopasowuje się do nogi.
obuwie posiada metalową wkładkę antyprzebiciową odporną na przebicie – nacisk siłą 1200 N,
odblaskowe elementy w części zewnętrznej
sznurówki i nici z niepalnego włókna Nomex®
waga 1340 g, wysokość buta 30,5 cm.
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Prabos plus a.s. Komenského 9, 763 21 Slavičín, CZECH REPUBLIC
Oddział w Polsce: ul. Kowaniec 64, 34-400 Nowy Targ, tel. 185412090 ;kontakt@prabos.pl; www.prabos.pl
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obuwie posiada aluminiowy podnosek, chroniący palce przed zgnieceniem, wytrzymały na uderzenia z energia do 200 J

