Lábvédelem

TOVÁBBFEJLESZTETT
URBAN ÉS (i)XTREM
TERMÉKCSALÁD

URBAN ÉS (i)XTREM FEJLESZTÉS
A Honeywell a biztonság területén szerzett széles tapasztalataira
építve tovább fejlesztett két termékcsaládot a legújabb technológiával,
amelyeknek alapja a: biztonság - minőség - kényelem
Fedezze fel a hagyományos URBAN modellek és az (i)XTREM
technikai modellek speciális ipari igényeknek megfelelő
lábvédelemre kialakított új generációját.

A cipő felső rész
nagyon kényelmes
kialakítása

Technológiai
fejlődés

Kiválóan
ellenálló orrmerevítő

2 erős tapadású
járótalp
• PU2D (dupla
sűrűségű PU)
• PU-nitril

BIZTONSÁG
ÚJ

Új URBAN, kiváló tapadást biztosító PU 2D
(dupla sűrűségű PU) talpszerkezet
• Ipari és beltéri viseletre tervezett
kiváló tapadás.
• A tapadási együtthatói jobbak, mint az
EN 20345:2011 szabványban előírtak:

Tapadási együttható
vizsgálat eredménye
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Sima felületen való nagyon
erős tapadásra készült

Megelőzi a csúszást
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CSÚSZÁSGÁTLÓ
TALPKIALAKÍTÁS

FOLYADÉK-KISZORÍTÓ
VÁJATOK
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ELŐNYÖK:

SRB Talp

SRB Sarok

KÜLÖNÁLLÓ SAROK
Energiaelnyelő sarok
Mindenfajta felületen
tökéletesen stabil

EN ISO 20345
URBAN termékcsalád

ÚJ

Új (i)XTREM, erős tapadású, PU-Nitril talpszerkezet
• Kiválóan tapad minden felületen, kül- és beltéren.
• A tapadási együtthatói jobbak, mint az
EN 20345:2011 szabványban előírtak:

CSÚSZÁSGÁTLÓ
TALPKIALAKÍTÁS
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0,18 0,21

SRB Talp

BIOMECHANIKAI
A cipő megkönnyíti a
haladást még jobb tapadású,
segíti a haladást

Tapadási együttható
vizsgálat eredménye
0,4

ELŐNYÖK:

0,13 0,13
SRB Sarok

A talpkialakítás fokozott
csúszásállóságot biztosít
és elősegíti a folyadék gyors
kiszorítását. A talp közepén
erősített részt a létrán
való magabiztosabb, jobb
tapadással bíró mozgásért
fejlesztették ki.

EN ISO 20345
(i)XTREM termékcsalád

KÜLÖNÁLLÓ SAROK RÉSZ
Energiaelnyelő sarok
A sarokrészt a kiemelt
csúszásgátlásra fejlesztették
ki, továbbá, hogy megtámassza
a lábat járás közben

BIZTONSÁG
ÚJ

Új Prémium Plusz orrmerevítő
• Újonnan kifejlesztett nagy teljesítőképességű
orrmerevítő: Az előírásoknál 20%-kal több
a tér az orrmerevítőben.
• A speciális felhasználói igényeknek
megfelelő új forma.
• Az ütéssel és összenyomással szemben
megnövelt ellenállás a még nagyobb biztonságért.

FŐ ELŐNYÖK:
Megnövelt biztonság ütés és összenyomás kockázata ellen
Az orrmerevítő követi a láb természetes alakját,
kifejezetten munkahelyi környezetre tervezik
Hőszigetelés
Fémmentes

Talpátszúrás elleni védelem
• FlexiumTM átszúrás ellen védő talplemez
• Nagy erős antisztatikus kevlar szálak

FŐ ELŐNYÖK:
Lefedi a lábfelület 100%-át
Teljes védelem és rugalmasság
Hőszigetelés

MINŐSÉG
Exkluzív Xmax talpbetét az URBAN termékcsaládnál
• Nagyobb kényelmet adó kétféle sűrűségű felépítés
• Antibakteriális és illatsemlegesítő kezelés
• Kivehető és könnyen kezelhető
• Antisztatikus
• A lábhoz idomuló hőformázott talpbélés
• Elvezető csatornák: járás közben biztosítja a talp alatt a légáramlást

FŐ ELŐNYÖK:
Higiénia
Komfort

Talpbetét az (i)XTREM termékcsaládnál
• A speciális habnak köszönhetően energiaelnyelő
• Kényelmes
• Antisztatikus
• Antibakteriális
• Kiváló vízelnyelés és kiengedés
• Ellenáll a szakadásnak és kopásnak
• Lélegző

Lélegzőképesség

Gyors száradás

Antibakteriális

Nedvességelnyelő

Perforált mikroszálas

ÚJ

Bőr

Artico 3D® bélés

• Különleges légáteresztőképesség
• Ellenálló
• Nem engedi behatolni a vizet

• Megfelel az új EN ISO 20345:2011
szabvány előírásainak
• Hidrofil, lélegző, nedvszívó
és gyorsan száradó
• Antibakteriális (Thermy-Tex)
és szagképződést gátló hatású
• Jobb higiénia és szellőzés a lábnak
• Erősen ellenáll a szakadásnak
és kopásnak

Gondosan felügyelt gyártás
A Honeywell továbbra is
biztosítja gyártási minőségi
folyamatait és azok
szabványoknak való
megfelelőségét.

KÉNYELEM
ÚJ

Legújabb fejlesztés a jobb illeszkedésért

FŐ ELŐNYÖK:
Európai lábméretekhez igazodva
elősegítik a megfelelőbb méretek
kivásztását, ezáltal csökken az
esetleges sérülések kockázata
A talprész természetes alakját
jobban követő továbbfejlesztett
sarokforma
Biztosítja a statikus és
a dinamikus egyensúlyt
A jóval nagyobb orrmerevítő
kényelmesebb a lábujjnak

ÚJ

Új doboz
Könnyen nyitható és hajtogatható,
képi utasítások nyújtanak segítséget
az első lépésekhez.

ÚJ

Felsőrész
A felsőrész kialakítását a felhasználó kényelméhez és az ipari
munkakörülményekhez alakították

HAJLÍTÁSI TERÜLET
A lábfej elülső részénél található
hajlékony rész csökkenti a lábfejre
nehezedő nyomást

ALUL VÍZHATLAN
Védi a lábát a beázástól,
szárazon tartja

PÁRNÁZOTT BOKARÉSZ
Rugalmas, széles,
csökkenti a sarok területén
jelentkező fájdalom kockázatát

MEGERŐSÍTETT ORR-RÉSZ
Belső varratokkal rögzített
megerősített orr-rész a még
ellenállóbb kialakításért

AZ URBAN TERMÉKCSALÁD
TOVÁBBFEJLESZTÉSE
Az Urban termékcsalád fejlődése kényelmet és technológiát kínál olyan modernizált
arculattal, amely munkaruházatnak, formaruhának és utcai viseletnek egyaránt megfelel.
Ez a fémmentes lábbeli család az ipar, logisztika és szállítmányozás, szolgáltatóipar
számára és kültéri munkavégzéshez ajánlott.

1. Különböző
munkakörnyezetre
tervezett modellek

PIONNER BLACK
S3 CI SRC - CIKKSZÁM 62 444 13
•
•
•
•
•
•
•
•

Vízálló teljes egészében barkázott bőr felsőrész
Ergonomikus, bélelt Bokarész
Textil bélés
PU2D járótalp
Fémmentes orrmerevítő
Xmax talpbélés
EN ISO 20345:2011 S3 CI SRC
Méretek: 35 - 49

Sokoldalú modell ipari és szabadban végzett munkához

Fémmentes

AZ URBAN TERMÉKCSALÁD
TOVÁBBFEJLESZTÉSE
PIONNER

Fémmentes

S3 CI SRC - CIKKSZÁM 62 444 11
•
•
•
•
•
•
•
•

Vízálló nubuk hasított felsőrész
Ergonomikus, bélelt bokarész
Textil bélés
PU2D járótalp
Fémmentes orrmerevítő
Xmax talpbetét
EN ISO 20345:2011 S3 CI SRC
Méretek: 35 - 49

Sokoldalú modell ipari és szabadban végzett munkához

REPORTER
S3 CI SRC - CIKKSZÁM 62 444 16
•
•
•
•
•
•
•
•

Vízálló teljes egészében barkázott bőr felsőrész
Ergonomikus, bélelt bokarész
Textil bélés
PU2D járótalp
Fémmentes orrmerevítő
Xmax talpbetét
EN ISO 20345:2011 S3 CI SRC
Méretek: 35 - 49

Sokoldalú modell ipari és szabadban végzett munkához

Fémmentes

AZ URBAN TERMÉKCSALÁD
TOVÁBBFEJLESZTÉSE
2. Kifejezetten a közművek /szolgáltatók
számára készült modellek (környezet,
közegészségügy, közművek stb.)

EXPLORER RIPPER
S3 CI SRC - CIKKSZÁM: 62 444 56
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vízálló, olajjal kezelt bőr felsőrész
Ergonomikus bokarész és fényvisszaverő Cordura®
Megerősített orr-rész
Ezüstionos és Coolmax® szálas antibakteriális szövetbélés
PU2D járótalp
Fémmentes orrmerevítő
Xmax talpbetét
EN ISO 20345:2011 S3 CI SRC
Méretek: 35 - 49

Használata ajánlott szemétgyűjtő társaságok és helyi hatóságok
számára

FLYER RIPPER
S3 CI SRC - CIKKSZÁM: 62 444 57
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vízálló, olajjal kezelt bőr felsőrész
Fényvisszaverő Cordura® perem
Megerősített orr-rész
Ezüstionos és Coolmax® szálas antibakteriális szövetbélés
PU2D járótalp
Fémmentes orrmerevítő
Xmax talpbetét
EN ISO 20345:2011 S3 CI SRC
Méretek: 35 - 49

Használata ajánlott szemétgyűjtő társaságok és helyi hatóságok
számára

AZ (i)XTREM TERMÉKCSALÁD
TOVÁBBFEJLESZTÉSE
Az (i)XTREM termékcsalád fejlesztése során a kényelmet, a teljesítményt és a tartósságot
ötvözzük. Gondosan kiválasztott alapanyagokkal nyújtunk optimális védelmet extrém,
megerőltető környezetekben. Az orr és az átszúrás elleni védelmet nyújtó fémmentes
betétek biztosítják a cipőnek a könnyű súlyt és a hőszigetelést, az öntött talp technológia
pedig rugalmasságot és jó tapadást biztosít.
Ezt a termékcsaládot olyan munkahelyekre ajánljuk, ahol nagy a bokasérülés veszélye,
agresszív környezetekhez és közművek számára (hulladékgazdálkodás, vasutak,
karbantartás stb.).

1. Különböző munkakörnyezetre
tervezett modellek

FORCE

Fémmentes

S3 HI CI HRO SRC - CIKKSZÁM 62 462 03
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vízálló teljes egészében barkázott bőr felsőrész
Vízálló oldalbetétek
Artico 3D® bélés fedi a teljes lábat
Kényelmet biztosító ergonomikus, bélelt bokarész
Megerősítés az orr-rész
Fémmentes orrmerevítő
Fényvisszaverő, fémmentes cipőfűző lyukak
Fémmentes talplemez
PU-Nitril járótalp
(i)Xtrem talpbetét
EN ISO 20345:2011 S3 HI CI HRO SRC
Méretek: 37 - 48

Sokoldalú modell nehézipari és szabadban végzett munkához
PU. NITRILE

PROTECT

Fémmentes

S3 HI CI HRO SRC - CIKKSZÁM 62 462 04
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vízálló teljes egészében barkázott bőr felsőrész
Vízálló oldalbetétek
Artico 3D® bélés fedi a teljes lábat
Kényelmet biztosító ergonomikus bokarész és bélelt nyelv
Megerősítés az orr-részen
Fémmentes orrmerevítő
Fényvisszaverő, fémmentes cipőfűző lyukak
Fémmentes talplemez
PU-Nitril járótalp
(i)Xtrem talpbetét
EN ISO 20345:2011 S3 HI CI HRO SRC
Méretek: 37 - 48

Sokoldalú modell nehézipari és szabadban végzett munkához
PU. NITRILE

HIKE

Fémmentes

S3 HI CI HRO SRC - CIKKSZÁM 62 462 01
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vízálló teljes egészében barkázott bőr felsőrész
Vízálló oldalbetétek
Artico 3D® bélés fedi a teljes lábat
Kényelmet biztosító ergonomikus bokarész és bélelt nyelv
Megerősítés orr-részen
Fémmentes orrmerevítő
Fémmentes talplemez
PU-Nitril járótalp
(i)Xtrem talpbetét
EN ISO 20345:2011 S3 HI CI HRO SRC
Méretek: 35 - 49

Sokoldalú modell nehézipari és szabadban végzett munkához
PU. NITRILE

QUAD

Fémmentes

S3 HI CI HRO SRC - CIKKSZÁM 62 462 12
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vízálló teljes egészében barkázott bőr felsőrész
A bokát tartó kényelmes belsőrész
Felhúzást segítő oldalsó fülek
Hőszigetelő talpbélés
Megerősítés az elején
Fémmentes orrmerevítő
Gyorsan száradó Poromax® 3D bélés, a nedvességtartó kezelésének
köszönhetően párás környezetben tökéletes nedvszívó tulajdonságú,
antibakteriális és antimikrobiális Thermy-Tex kezelést kapott
PU-Nitril járótalp
(i)Xtrem talpbetét
EN ISO 20345:2011 S3 HRO HI CI SRC
Méretek: 35 - 49

Sokoldalú modell nehézipari, szabadban és építkezésen végzett
munkához
PU. NITRILE

AZ (i)XTREM TERMÉKCSALÁD
TOVÁBBFEJLESZTÉSE
2. Kifejezetten szélsőséges körülményekhez
javasolt modellek (hulladékgazdálkodás,
vasút, karbantartás stb.).
BALLAST

Fémmentes

S3 HI CI HRO SRC - CIKKSZÁM 62 455 64
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Víz- és olajtaszító kezelt bőr felsőrész
Ergonomikus bokarész és fényvisszaverő Cordura®
Ezüstionos és Coolmax® szálas antibakteriális bélés
Fényvisszaverő betétek
Megerősített orr-rész
Fémmentes talplemez
Fémmentes orrmerevítő
PU-Nitril belsejű járótalp
(i)Xtrem talpbetét
EN ISO 20345:2011 S3 CI SRC
Méretek: 35 - 49

Különösen alkalmas bizonytalan és „agresszív” talajon,
vasúti kőzúzalékon végzett munkához
PU. NITRILE

BALLAST ICE

Fémmentes

S3 HI CI HRO SRC - CIKKSZÁM 62 462 17
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Víz- és olajtaszító kezelt bőr felsőrész
Ergonomikus bokarész és fényvisszaverő Cordura®
Hőszigetelő bélés
Ezüstionos és Coolmax® szálas antibakteriális bélés
Fényvisszaverő betétek
Elején megerősített orr-rész
Fémmentes orrmerevítő
PU-Nitril belsejű járótalp
(i)Xtrem talpbetét
EN ISO 20345:2011 S3 CI SRC
Méretek: 37 - 48

Különösen alkalmas bizonytalan talajon, hidegben és „agresszív”
környezetben végzett munkához, a vasúti kőzúzalékot is beleértve
PU. NITRILE

AZ (i)XTREM TERMÉKCSALÁD
TOVÁBBFEJLESZTÉSE
COLLECT

Fémmentes

S3 HI CI HRO SRC - CIKKSZÁM 62 462 02
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vízálló teljes egészében barkázott bőr felsőrész
Vízálló oldalbetétek
Kényelmet biztosító ergonomikus bokarész és bélelt nyelv
Vízálló oldalvarrás
Coolmax® antibakteriális bélés
Megerősítés az orr-részen
Fémmentes orrmerevítő
Fémmentes talplemez
PU-Nitril járótalp
(i)Xtrem talpbetét
EN ISO 20345:2011 S3 HRO HI CI SRC
Méretek: 37 - 48

Különösen alkalmas karbantartási munkához,
hulladékgazdálkodási és helyi hatóságoknál
PU. NITRILE

COLLECT ICE

Fémmentes

S3 HI CI HRO SRC - CIKKSZÁM 62 462 10
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vízálló teljes egészében barkázott bőr felsőrész
Vízálló oldalbetétek
Kényelmet biztosító ergonomikus bokarész és bélelt nyelv
Vízálló oldalvarrás
Coolmax® antibakteriális bélés
Hőszigetelő bélés.
Megerősítés az orr-részen
Fémmentes orrmerevítő
Fémmentes talplemez
PU-Nitril járótalp
(i)Xtrem talpbetét
EN ISO 20345:2011 S3 HRO HI CI SRC
Méretek: 37 - 48

Különösen alkalmas karbantartási munkához,
hulladékgazdálkodási és helyi hatóságoknál, hideg környezetben
PU. NITRILE

AZ (I)XTREM TERMÉKCSALÁD
TOVÁBBFEJLESZTÉSE
3. Főleg agresszív környezetre
alkalmas modell (vegyipar,
fémgyártás, part menti és
kőolaj-finomítás)

XPLORE

Nem mágnesezhető

S3 HI CI HRO SRC - CIKKSZÁM: 62 462 22
• Víztaszító teljes egészében barkázott, szénhidrogén fröccsenésnek
ellenálló bőr
• Poromax® 3D bélés: lélegző, nedvszívó és gyorsan szárad
• Bélelt, ergonomikus bokarész
• Megerősített orr-rész
• Fémmentes orrmerevítő
• PU-Nitril járótalp
• Xmax talpbetét
• Fényvisszaverő cipőfűző és oldalsó cipzár vízhatlan membránnal
• Különleges, jobb folyadékelvezetést biztosító mintázat
• EN ISO 20345:2011 S3 HRO HI CI SRC
• Méretek: 37 - 48
PU. NITRILE
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