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Buty strażackie YDS TALOS
GTX CROSSTECH
Cena brutto

1 050,00 zł

Cena netto

853,66 zł

Numer katalogowy

NFSR1116

Producent

YDS

Opis produktu
TALOS GTX to model butów strażackich z membraną CROSSTECH®. Buty wyróżniają idealnie wyprofilowane wkładki
ORTHOLITE®Air – zapewniające doskonały komfort użytkowania, a najwyższej jakości bydlęca skóra - gwarantuje doskonałą
wentylację.
Buty zostały wykonane z trudnopalnej, hydrofobowej i wodoodpornej skóry bydlęcej o grubości, wahającej się w zależności od
elementu buta, w granicach od 2,5 mm do 2,7 mm. Zaprojektowane zostały tak, by z jednej strony umożliwiać skórze
oddychanie, a z drugiej doskonale chronić stopy przed zmienną temperaturą. TALOS chronią przed zimnem – przebywając
przez 30 minut w temp. -17°C, temperatura wewnątrz buta może zmienić się o 10°C. Stanowią także doskonałą izolację przed
ciepłem przebywając przez 40 minut w temp. 250°C, temperatura może wzrosnąć do 42°C. Wierzchnia warstwa butów jest
odporna na przecięcie ostrymi przedmiotami. Ponadto, obuwie posiada usztywnienie kostki.
Buty wyróżniają się także zamkiem błyskawicznym YKK z przodu, elastycznymi wszyciami z przodu i z tyłu, elementami
odblaskowymi poprawiającymi widoczność oraz systemem wentylacji ORTHOLITE®Air - odprowadzającym nadmiar
wilgoci. Wkładka z pianką wspierającą łuk i piętą pochłaniającą wstrząsy to najistotniejsze zalety tego systemu.
Podeszwy butów TALOS GTX wyprodukowano z użyciem innowacyjnej technologii - zastosowano wtryskiwaną gumę o
zmniejszonej palności i podwójnej gęstości – dzięki czemu doskonale amortyzuje, jest antystatyczna, antypoślizgowa i przede
wszystkim odporna na temperaturę nawet 300°C.
Dodatkowo buty wciągane TALOS wyposażone są w nosek ze stali nierdzewnej, który chroni stopę przed uderzeniem z
maksymalną energią nawet do 200J - pokryty gumową warstwą wzmacniającą. A także w membranę CROSSTECH®
oddychająca i wodoodporną, chroniącą przed przenikaniem cieczy, krwi i płynów ustrojowych

Charakterystyka obuwia:
Skóra: Trudnopalna, hydrofobowa, wodoodporna i oddychająca - bydlęca (2.5–2.7 mm)
Membrana CROSSTECH® oddychająca i wodoodporna membrana, chroniąca przed przenikaniem cieczy, krwi i płynów
ustrojowych.
Nosek ze stali nierdzewnej o odporności 200 J
Wkładka Tex® o wytrzymałości na przebicia min. 1000 J
Odporna na przecięcia skóra
Ochraniacz kostki
Rozmiary: 36-50

Świadectwa i certyfikaty:
EN ISO 15090:2012
EN ISO 20345:2011
AS/NZS 4821:2014
Świadectwo dopuszczenia CNBOP
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Wtryskiwana guma o zmniejszonej palności i podwójnej gęstości, antystatyczna, antypoślizgowa, amortyzująca podeszwa, o
odporności na temperaturę 300°C.
Technologia wkładki:
Odprowadzający wilgoć system wentylacji Ortholite® AIR, z pianką wspierającą łuk i amortyzującą wstrząsy.

*3 LETNIA GWARANCJA obejmuje łączenie podeszwy z cholewką buta wykonane w technologii DDR.

Produkt posiada dodatkowe opcje:
Rozmiar stopy: Wybierz , 36 , 37 , 38 , 39 , 40 , 41 , 42 , 43 , 44 , 45 , 46 , 47 , 48 , 49 , 50
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