
• cholewki wykonane w całości z bardzo mocnego gładkiego bukatu bydlęcego

  (lico) (grubość ok. 1,8mm)

• język miechowy wykonany ze skóry licowej zabezpieczający 

  przed przedostawaniem się sypkich materiałów do wnętrza buta

• posiadają wysoki kołnierz wykonany ze skóry licowej celem ochrony kostki

  przed uderzeniem lub otarciem

• głęboko urzeźbiona kwaso - olejoodporna podeszwa poliuretanowo - gumowa 

o dwóch gęstościach
• wyposażone w wewnętrzny podnosek kompozytowy odporny na korozję, 

  skutecznie chroniący górną część śródstopia i palców przed zmiażdzeniem 

  lub stłuczeniem, odporny na uderzenia z energią do 200 J

• bardzo lekka, niemagnetyczna, chroniąca przed przekłuciem z siłą do 1100 N 

  wkładka antyprzebiciowa tekstylna z kevlaru

• doskonale oddychająca podszewka z materiału 3D High-tech skutecznie 

  odprowadzająca wilgoć, zapewniająca komfort użytkowania niezależnie 

  od pory roku
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  Opakowanie:
• 1 para w pudełku
• 10 par w kartonie (18 kg)

Rozmiary: 37 - 47 Kolor:
• czarny z czerwoną podeszwą

Trzewiki bezpieczne CONDOR S3 HRO WR Supon
shoes

®

• poduszka absorbująca energię w części piętowej

• wyposażone w miekką, wygodną, przyjazną skórze stopy, higroskopijną 

  wymienną wkładkę SUPON XD-RB3 o właściwościach przeciwgrzybiczych, 

  przeciwpotnych i antybakteryjnych

• przednia i tylna część buta oblana warstwą poliuretanu, pozwalająca 

  dodatkowo ochronić palce stopy i piętę przed uszkodzeniami mechanicznymi

• podeszwa doskonale chroni przed poślizgiem – odporność na poślizg SRC
o• HRO - odporność na kontakt z gorącym podłożem do 300C w ciągu 1 minuty

• antyelektrostatyczne
o• izolacja spodu od zimna do -20 C (CI)
o• izolacja spodu od ciepła do +29 C (HI)

• wyściółka - membrana oddychająca oraz wodoodporna typu HYDROGUARD

Obuwie może być użytkowane całorocznie.

Zastosowanie:

Tego typu obuwie bezpieczne jest stosowane najczęściej w przemyśle chemicznym, 

przemyśle petrochemicznym, przemyśle hutniczym i metalurgicznym oraz podczas 

wykonywania usług transportowych.

PRODUCENT: SUPON S.A.
ul. Przestrzenna 6, 70-800 Szczecin, tel. (91) 42 56 408, fax (91) 42 56 430, email: info@suponshoes.pl
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