JALAS® 1358 HEAVY DUTY
EN ISO 20345:2011, S3, SRC, HRO, CI, HI, AN
СВОЙСТВА Най-високо ниво на защита,
отличен захват, отлично прилягане,
невероятно удобни, отлична удароустойчивост
ОСНОВНИ ВИДОВЕ РАБОТНА СРЕДА На
открито, на закрито, целогодишна употреба,
изисквания за обувки без съдържание на
метали, топли повърхности, среда с риск от
проникване през подметката, хлъзгава среда,
суха среда, студена среда, влажна среда, среда
на работа с масла и греси, мръсна среда, тежка
среда
ХАРАКТЕРИСТИКИ Подсилване на палеца
ProNose, топлоустойчивост на подметката,
маслоустойчивост на външната подметка,

антистатични свойства, език подплатен,
обемен, подплатена височина на обувката,
усилен ръб на високата част, BOA® Fit System,
опора на глезена, каишка за издърпване, ESD
(елекртостатичен разряд), воден репелент,
ергономична форма, рефлектор, две зони
поглъщащи шока, съгласно IEC 61340-5-1 (ESD)

МАТЕРИАЛ В ГОРНАТА ЧАСТ Микрофибър,
Кожа с PU покритие
SOLEMATERIAL Средна подметка от PU,
пластмасова част, hNBR гума + скоби за
захващане
СТЕЛКА FX2 Supreme
РАЗМЕР Нормални

Бомбе от композит

Защита от пробождане от
плазмено обработен (PTC)
текстил

Подсилване на палеца
ProNose

Система за поемане на
удари Ergothan

Топлоустойчивост на
подметката

Удароустойчиви

Воден репелент

Антистатични свойства

Маслоустойчивост на
външната подметка

Специфична информация
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ДИАПАЗОН НА РАЗМЕРА (ЕС) 35-48
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