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Link do produktu: https://zapakujemy.pl/sandaly-bezpieczne-z-metalowym-podnoskiem-52-s1-p-1807.html

Sandały bezpieczne z metalowym
podnoskiem (52, S1)
Cena brutto

198,35 zł

Cena netto

161,26 zł

Dostępność

Na zamówienie

Czas wysyłki

5 dni

Numer katalogowy

000000000000005219

Opis produktu
Sandały bezpieczne z metalowym podnoskiem (52 S1)
Cechy produktu:
podeszwa dwuwarstwowa (PU/TPU): bieżnik wykonany z litego transparentnego poliuretanu termoplastycznego, międzypodeszwa
wykonana ze spienionego poliuretanu komórkowego, odporna na oleje, benzynê i inne rozpuszczalniki organiczne;
nie rysuje powierzchni;
bardzo dobre właoeciwości przeciwpoślizgowe – klasa SRC, szczególnie zalecane do pracy na g³adkich nawierzchniach nowoczesnych
hal produkcyjnych;
doskonała giętkość i elastyczność, również w niskich temperaturach;
lekkie, trwałe i wytrzymałe, skutecznie łagodzi nierówności podłoża;
bardzo odporne na ścieranie, przecięcia i pękanie, zabezpiecza przed pogłębianiem się rys powstałych w wyniku mechanicznego
uszkodzenia podeszwy;
odporne na temperaturę w krótkotrwałym kontakcie do 120°C;
konstrukcja podeszwy chroni skórę obuwia w jego przedniej części;
absorpcja energii w części piętowej;
zastosowana technologia łączenia podeszwy z cholewką – bezpośredni, dwustopniowy wtrysk poliuretanu i poliuretanu
termoplastycznego zapewnia trwałość połączenia spodu z wierzchem i nieprzemakalność obuwia od podłoża;
duża stabilność podeszwy;
nie zawiera silikonu;
urzeźbienie czubka podeszwy dodatkowo zabezpiecza przed poślizgiem przy pracach na pochyłych terenach;
wierzch obuwia wykonany z licowych skór bydlęcych gładkich o zmniejszonej absorpcji wody oraz skór welurowych;
podszewki – z włóknin obuwniczych o dużej przepuszczalności pary wodnej oraz odporności na ścieranie;
kołnierz i język miękko wykończone pianką;
doskonała wentylacja i właściwości higieniczne obuwia;
wzmocnione metalową ochroną zabezpieczającą przed urazami o energii uderzenia do 200J lub naciskiem o sile 15kN;
wyposażone w wyjmowaną higroskopijną wyściółką, posiadającą bardzo dobre właściwości przeciwpotne;
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antyelektrostatyczne.

KOSZTY WYSYŁKI :
Kurier:
(do 10 par) - 20,00 PLN

POBRANIE (wg życzenia):
kurier (j.w.) + 5,00 PLN (do 10 par)

Produkt posiada dodatkowe opcje:
Rozmiar: 39 , 40 , 41 , 42 , 43 , 44 , 45 , 46 , 47
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