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Kotníková obuv VMI 7140 Rockford S3
PRACOVNÍ OBUV > Kotníkové
Varianta

Kód

40

G03278065

41

G03278070

42

G03278080

43

G03278090

44

G03278095

45

G03278100

46

G03278110

47

G03278120

Kotníková celokožená obuv s membránou ROCKFORD S3 HRO SRC CI WR, obuv je bez jakýchkoli
kovových součástí, tzv. NON METALLIC. Obuv je s kompozitní tužinkou a kevlarovou planžetou.
Svršek bot je vyroben z měkčené hydrofobní hovězinové usně v tloušťce 2,0 - 2,2 mm. Podšívka
boty je termoizolační paropropustná membrána FREE-TEX. Tato membrána je jako sandwich 3
speciálních paropropust

Popis výrobku
Kotníková celokožená obuv s membránou ROCKFORD S3 HRO SRC CI WR, obuv je bez jakýchkoli
kovových součástí, tzv. NON METALLIC. Obuv je s kompozitní tužinkou a kevlarovou planžetou.
Svršek bot je vyroben z měkčené hydrofobní hovězinové usně v tloušťce 2,0 - 2,2 mm. Podšívka
boty je termoizolační paropropustná membrána FREE-TEX. Tato membrána je jako sandwich 3
speciálních paropropustných vrstev a jedné voděodolné vrsty, spolu s mezipodšívkou a svrškem
obuvi tvoří dokonalé řešení optimálního klima uvnitř obuvi. Zajišťuje tepelnou izolaci,
paropropustnost a voděodolnost. Podšívkový materiál má násakovou schopnost, je paropropustný
a oděruvzdorný, splňuje tak veškeré hygienické normy. Stélka bot je anatomicky tvarovaná, z
lehčené polyuretanové pěny s vysokou absorbční schopností, stélka je antistatická. Podešev
MICHELIN je z vyrobena z polyuretanu a pryže, je olejivzdorná, antistatická a protiskluzová.
Podešev je v jedinečném provedení pro všechny povětrnostní podmínky a každé prostředí.
Podešve jsou vybaveny kombinací speciálně upravených pryžových směsí a jsou inspirované
jedinečným technickým designem světově známých pneumatik značky Michelin®. Obuv má
moderní řešení patní části, které zabezpečuje maximální stabilizaci nohy při chůzi i stání. Podešev
je odolná vůči kontaktnímu teplu 300°C.
Materiál: měkčená hovězinová useň v tloušťce 2,0 - 2,2 mm
Vlastnosti produktu:
celokožená obuv
NON METALIC
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voděodolná
s kompozitní tužinkou a kevlarovou planžetou
membrána FREE-TEX
podešev Michelin®
tepelná izolace
paropropustnost
anatomicky tvarovaná stélka
olejivzdorná, antistatická a protiskluzová podešev
moderní řešení patní části, které zabezpečuje maximální stabilizaci nohy při chůzi i stání
podešev odolná vůči kontaktnímu teplu 300°C
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