název

AIRPOWER X 7 LOW

AIRPOWER C1

FIREMAN YELLOW

název

RANGER BGS

velikost

množství

zobrazení

Veškerá obuv za 500 Kč s DPH / 413,30 bez DPH
objednávy do vyprodání zásob přijímá Ing. Kamila Kameníková - kamenikova@deva-fm.cz

7,5

1

Lehká a komfortní bezpečnostní obuv s ochrannou planžetou ve třídě S2. CE EN 20345:2007 S2 CI WR SRB Svršek obuvi: hovězí kůže s hydrofóbní úpravou, v kombinaci s vysokopevnostním textilem Cordura, prodyšnost
(5,0 mg/cm2/h), tloušťka kůže: 2,0 – 2,2 mm
Membrána: nepromokavá membrána GORE-TEX® Perfomance, vnitřní stélka: 3-vrstvý vysokoprodyšný laminát GORE-TEX®, s optimálním používaním pro všechny roční období
Podešev: AIRPOWER X, antistatická, odolná olejům a ropným produktům, doplněná protiskluzovým dezénem (SRB) a tlumící vrstvou, přenášející nárazy
Planžeta: zvýšená ochrana kovovou planžetou, extra odolnou proti stlačení (úroveň S3)
Špice: zvýšená ochrana špičky vůči oděrům přídavnou ochrannou vrstvou z butylkaučuku, všechny švy jsou zapuštěné v drážkách, chráněných proti oděru
Šněrování: vysokopevnostní, sestává z kovových oček a pevných tkaniček , s impregnací proti vlhkosti
Vkládací stélka: vyjímatelná, dvouvrstvá - funkční vložka s nízko nasákavou vrchní a vysoko nasákavou spodní vrstvou pro účinné odvádění potu ze spodní části chodidla, anatomicky tvarovaná
Speciální systémy: HAIX AS System, CO
Speciální ochrana: Sun Reflect, schopnost kůže odrážet sluneční záření, pomáhá bránit nadměrnému ohřevu a narušení komfortního vnitřního klima v obuvi
https://www.haix.de/haix-airpower-x7-low
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Ochranná obuv pro armádní a bezpečnostní složky, určená pro řídící a velitelské funkce EN ISO 20347:2007 O2, CI, WR, FO, SRC, Svršek obuvi: vysokokvalitní hovězí kůže s hloubkovou impregnací proti vodě a vlhkosti, prodyšnost 5,0 mg/cm2/h, tloušťka kůže: 1,8 – 2,0 mm, s úpravou SUN REFLECT. Membrána: vysoce prodyšná, nepromokavá membrána GORE-TEX® Extended, konstrukce membrány a vnitřní podšívky umožňuje komfortní, celoroční
nošení a použití i ve vnitřních prostorech
Podešev: AIRPOWER C, antistatická, odolná olejům a ropným produktům, doplněná protiskluzovým dezénem (SRC)
Šněrování: sestává ze systému oček a pevných tkaniček, s impregnací proti vlhkosti
Vkládací stélka: vyjímatelná, dvouvrstvá - funkční vložka s nízko nasákavou vrchní a vysoko nasákavou spodní vrstvou pro účinné odvádění potu ze spodní části chodidla, anatomicky tvarovaná
Speciální systémy: HAIX® AS System, CO
HAIX® Sun Reflect: SUN REFLECT, chemická úprava kůže bránící ohřevu vrchní kůže působením slunečního záření a bránící přehřívání vnitřního klima v obuvi
HAIX® CO System (Certified Orthopedic): certifikovaný sys- tém, který podporuje správnou anatomii a ortopedický tvar klenby, oddaluje krokovou únavu při dlouhodobém chození a omezuje vznik deformace páteře správnym
přenášením těžiště na chodidlo (systém tvoří neoddělitelnou součást obuvi)
https://www.haix.de/haix-airpower-c1
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velikost
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množství

1

https://www.haix.de/haix-fireman-yellow

zobrazení

Obuv RANGER BGS za 1.000 Kč s DPH / 826,5 bez DPH,
objednávy do vyprodání zásob přijímá Ing. Kamila Kameníková - kamenikova@deva-fm.cz
Ochranná obuv pro speciální armádní operační skupiny a bezpečnostní složky. EN ISO 20347:2007 O3, HRO, HI, CI, WR, FO, SRC. Svršek obuvi: vysokokvalitní hovězí kůže s hloubkovou hydrofóbní úpravou, 5,0 mg/cm2/h,
tloušťka kůže:1,80 – 2,0 mm
Membrána: vysoce prodyšná nepromokavá membrána GORE-TEX® Perfomance, vnitřní stélka – vícevrstvý laminát GORE-TEX®, odolný povrchovému oděru
Vnitřní výplň: 3-vrstvý vysoko prodyšný laminát GORE-TEX®, odolný vůči oděru, doplněný účinným systémem odvětrávání (HAIX® Climate System), konstrukce membrány a vnitřní podšívky umožňuje komfortní, celoroční nošení
Podešev: DAVOS, antistatická, odolná proti olejům a ropným produktům, doplněná protiskluzovým dezénem (SRB) a tlumící vrstvou, přenášející nárazy, podešev je vyztužená a přizpůsobená pro dlouhodobé stání na ostrých
hranách, dodatečná mezivrstva z polyuretanové pěny dodává obuvi výjimečné tepelněizolační vlastnosti
Tužinka: Stélka: Šněrování: vysokopevnostní, systém sestává z kovových háčků a pevných tkaniček , s impregnací proti vlhkosti
Vkládací stélka: vyjímatelná, dvouvrstvá - funkční vložka s nízko nasákavou vrchní a vysoko nasákavou spodní vrstvou pro účinné odvádění potu ze spodní části chodidla, anatomicky tvarovaná
Speciální systémy: HAIX® MSL System, Climate System, CO
Speciální ochrana: SUN REFLECT, chemická úprava kůže bránící ohřevu vrchní kůže působením slunečního záření a bránící přehřívání vnitřního klima v obuvi
https://www.haix.de/haix-ranger-bgs

