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Pantofi antracit/negru Încălţăminte de protecţie comfort ESD, S2 W1,
Mărimea încălţărilor UE: 40

Date comandă

Numărul de comandă 092062 40

GTIN 4062406280659

Clasa articolului 01S

Descriere

Execuţie:
Încălţămintea de protecţie GARANT comfort îmbină confortul maxim la purtare cu designul
modern. Materialele inovatoare şi de înaltă calitate precum şi o calitate extrem de mare a
prelucrării Made in Germany garantează o protecţie maximă la o greutate minimă. Diferitele
lăţimi ale mânerului (lăţimea W1 pentru picioare de lăţime normală, lăţimea W2 pentru picioare
mai late) şi construcţia cu ajustare fină permit un sistem cu lăţimi multiple „autentic”, oferind
astfel o soluţie ideală pentru diverse lăţimi ale picioarelor. Implementarea consecventă a
principiilor ergonomice şi un sistem de amortizare care se poate schimba în funcţie de greutate
reduc considerabil solicitările genunchilor şi ale spatelui, constribuind astfel semnificativ la
menţinerea sănătăţii.
· Material de suprafaţă din fibră moale, dar rezistentă.
· Căptuşeală funcţională care lasă pielea să respire.
· Gaică GARANT comfort practică la călcâi pentru încălţarea simplă şi rapidă a pantofilor.
· Branţ GARANT comfort cu amortizare în funcţie de greutate.
· Talpă exterioară GARANT comfort TPU.
· Protecţie împotriva descărcărilor electrostatice (ESD).
Pantof cu structură fără cusături. Limbă antipraf. Protecţie împotriva pătrunderii apei.
Standard:
EN ISO 20345:2011 S2 SRC
Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191.
Notă:
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· Branţul GARANT comfort cu amortizare în funcţie de greutate este disponibil printre

accesoriile de protecţie a picioarelor, cu codurile: 092864 (moale), 092865 (mediu),
092866 (dur).

· În varianta standard, pantofii sunt livraţi: Ref. 36-39 cu amortizare moale, Ref. 40-45 cu
amortizare medie, Ref. 46-48, cu amortizare dură.

· De asemenea, în accesoriile de protecţie a picioarelor, găsiţi şireturi GARANT adecvate la:
092855 120.

Variantă lată W2 la Cod 092063.
caracteristică electrostatică: EGB/ESD
Clasa de protecţie: S2
Material bombeu de protecţie: Aluminiu
Standard: Furnizarea de branţuri, tip testat conform DGUV Regula 191
Caracteristici: Amortizare Vario®

Descriere tehnică

Caracteristici Amortizare Vario®

Sex Unisex

Material bombeu de protecţie Aluminiu

Clasa de protecţie S2

Standard
Furnizarea de branţuri, tip testat

conform DGUV Regula 191

Mărimea încălţărilor UE 40

caracteristică electrostatică EGB/ESD

Tip produs Pantof de protecţie

Accesorii

Branţuri antracit Branţ comfort, MEDIUM Mărimea
încălţărilor UE 40

092865 40

Branţuri antracit Branţ comfort, HARD Mărimea încălţărilor
UE 40

092866 40

Branţuri antracit Branţ comfort, SOFT Mărimea încălţărilor
UE 40

092864 40
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