
13552 Rescue  
Prabos – profesjonalne buty ratownicze do  
codziennej pracy i działań w terenie 
 

EN ISO 20345  S3  WR  AN  CI  HI  HRO  SRC 
 

W służbach ratowniczych bardzo ważne jest posiadanie antypoślizgowych, bezpiecznych butów. Jest to jeden z 
warunków na zagwarantowanie własnego bezpieczeństwa i bezpieczeństwa innych. Buty dla ratowników medycznych z 
firmy Prabos są tutaj najlepszym wyborem ponieważ zostały przygotowane specjalnie dla ratowników i we współpracy 
z nimi. 

Model Rescue chroni nie tylko przed urazami mechanicznymi ale również  przed bakteriami i wirusami, jest 
wodoodporny, a przy tym  lekki. Są to również buty wygodne w noszeniu, sprawdzone podczas licznych akcji 
ratowniczych. 

Buty te posiadają specjalną membranę Gore-Tex CROSSTECH® , która została opracowana na potrzeby straży 
pożarnych i służb medycznych. Membrana Gore-Tex CROSSTECH® zapewniania ochronę przed wnikaniem krwi, płynów 
ustrojowych, wody i środków chemicznych, a jednocześnie oferuje doskonały komfort i oddychalność. 

Wybraliśmy membranę  CROSSTECH® ze względu na wymienione właściwości ponieważ uważamy, że produkty tej 
klasy powinny być pierwszym  i podstawowym wyborem środków ochrony osobistej dla pracowników służb medycznych 
i jednostek straży pożarnych dbających o bezpieczeństwo. 

Korzyści z Gore-Tex CROSSTECH® Fabric 

 Ochrona przed krwią, przenikaniem płynów ustrojowych, środków chemicznych i 
wody 

 Znakomita oddychalność, aby zminimalizować stres cieplny 
 Trwała konstrukcja przeznaczona do stosowania w obuwiu 
 Niezawodne działanie nawet po ekspozycji na ekstremalne temperatury 

Typowe zastosowania 

 Ochrona przed przenikaniem wody w obuwiu i odzieży dla straży pożarnych 
 Odzież i obuwie EMS (dla ratownictwa i służb medycznych) 
 Odzież i obuwie dla grup poszukiwawczych 

Oddychalność. 
Model 13552 RESCUE doskonale oddycha dzięki porom membrany CROSSTECH® , którymi wilgoć jest wyprowadzana 
na zewnątrz buta.  

Nieprzemakalność 
Membrana GORE-TEX®  gwarantuje, że buty Prabos Rescue są wodoodporne. Przez drobne pory membrany nie dostaje 
się do buta żadna ciecz. Jednak pot może wyparowywać na zewnątrz. 

Hydrofobowa skóra 
Buty dla ratowników medycznych RESCUE wykonane są z wysokiej  jakości skóry. Jej hydrofobowe wykończenie sprawia, 
że buty są jeszcze bardziej wodoodporne. Ale to nie wszystko.  

Skóra posiada również wykończenie SUNREFLECT co zmniejsza efekt nagrzewania skóry przez bezpośrednie działanie 
promieni słonecznych. Promienie słoneczne są odbijane od skóry butów, dzięki czemu wnętrze buta nie nagrzewa się 
tak bardzo, co zapewnia stopom przyjemny komfort cieplny. Dzięki temu Twoje stopy są świeże nawet w wysokich 
temperaturach i po długim dniu w pracy. 



Komfort noszenia 
Podeszwa RESCUE 
Podeszwa RESCUE jest antypoślizgowa SRC i wyjątkowo odporna na ścieranie. Nie rysuje podłogi, co jest ważne w 
szpitalach. Pozostałe cechy podeszwy to: 

 Wysoka odporność na ścieranie i przecinanie 
 Odporne na oleje, benzynę i inne rozpuszczalniki organiczne oraz temperaturę do 120°C w krótkotrwałym kontakcie 
 Doskonałą giętkość i elastyczność również w niskich temperaturach 
 Nieprzemakalne od podłoża 
 Specjalnie wyprofilowany obcas chroni piętę oraz nogę przed skręceniem 
 Absorbuje energię w części piętowej 

System szybkiego sznurowania 
W butach dostępny jest system szybkiego sznurowania. Wystarczy zakładając buta po raz pierwszy dopasować go za 
pomocą sznurowadeł a następnie zapinać go już tylko za pomocą zamka YKK . Co ważne, zamek w naszych butach jest 
wymienny i można go nabyć w naszym sklepie.  

Bezpieczeństwo 
Wkładka antyprzebiciowa i kompozytowy podnosek – obuwie bezpieczne w klasie ochrony S3 
Model Rescue posiada kompozytowy podnosek, który chroni stopę przed spadającymi ciężkimi przedmiotami i wkładkę 
antyprzebiciową, która zapobiega przebiciu ostrymi przedmiotami podeszwy a w konsekwencji poważnym  urazom. 
Nigdy nie wiadomo w jakim terenie ratownik będzie się poruszał niosąc pomoc.  

Pozostałe cechy obuwia 

 wymienny zamek z przodu. 
 metka na języku umożliwiająca oznaczenie właściciela. 
 elementy odblaskowe zwiększają bezpieczeństwo podczas nocnych akcji/alarmów. 
 wygodny uchwyt z tyłu buta umożliwiający jego wygodne zakładanie. 
 waga 800 g /szt 

Buty RESCUE spełniają wymagania kategorii bezpieczeństwa S3 co oznacza, że mają wkładkę antyprzebiciową w 
podeszwie zabezpieczającą  stopy przed przebiciem np. gwoździem.  

 

Jeżeli Twoje działania lub praca wymagają maksymalnej ochrony to RESCUE z firmy Prabos jest dla Ciebie. 
Zamów już teraz buty ochronne RESCUE z firmy PRABOS 


