
Buty specjalne gumowe OFFICER
Kolor:
żółto-czarny

Buty OFFICER przeznaczone są dla Jednostek Ratowniczo-Gaśniczych 

Straży Pożarnej jako ochrona stóp przed urazami mechanicznymi, 

czynnikami termicznymi oraz przed przesiąkaniem wody do wnętrza 

oraz działaniem prądu o napięciu do 1 kV.

Buty gumowe dla straży pożarnej OFFICER art. 6254 zostały za-

projektowane zgodnie z wytycznymi Dyrektywy EWG 89/686 oraz 

wymaganiami CNBOP.

Wykonane są z gumy i tkaniny bawełniano-poliestrowej stano-

wiącej podszewki oraz zamontowanych wewnątrz elementów stalo-

wych: nosków i podpodeszew zabezpieczających palce stopy przed 

uderzeniem i stopę przed przekłuciem. Cholewy butów maja wyso-

kość 33 cm i wykonane są z gumy odpornej na płomień i promie-

niowanie cieplne. 

Obuwie przeznaczone jest dla osób pracujących z ręcznymi pilarka-

mi łańcuchowymi jako ochrona nóg przed przecięciem.

Obuwie zostało zaprojektowane zgodnie z wytycznymi Dyrek-

tywy EWG 89/686. Wykonane z gumy i tkaniny bawełniano-polies-

trowej stanowiącej podszewki. Buty posiadają noski stalowe, za-

bezpieczające palce stopy przed uderzeniem i zgnieceniem oraz 

trwale zamontowane zabezpieczenie przed przecięciem piłą łań-

cuchową wykonane ze specjalnego, wielowarstwowego, materia-

łu tekstylnego. 

Zabezpieczenie cholewy obejmuje powierzchnie do wysokości 

195 mm mierząc od podeszwy. Zabezpieczenie wierzchu stopy uło-

żone jest symetrycznie z przodu buta i obejmuje powierzchnię o sze-

rokości 140 mm. 

Podeszwy wykonane są metodą wulkanizacji w formach, z gumy 

odpornej na oleje roślinne i mineralne. Urzeźbienie i zastosowany 

materiał zapewniają antypoślizgowość obuwia.  

Do cholew doszyty jest kołnierz z tkaniny ortalionowej ściąga-

ny sznurowadłem, który zabezpiecza przed wpadaniem do wnętrza 

buta trocin, liści itp.

Buty produkowane są w rozmiarach 39-47 wg nr francuskiej.

Buty specjalne gumowe PILARZ
Chroniące przed przecięciem piłą łańcuchową. 

Kolor:
pomarańczowo-czarny. 

Buty posiadają uchwyty ułatwiające zakładanie. Podeszwy wyko-

nane są metoda wulkanizacji w formach, z gumy odpornej na oleje 

roślinne i mineralne oraz na rozcieńczone kwasy i ługi. Urzeźbienie

i zastosowany materiał zapewniają antypoślizgowość obuwia. Ponad-

to podeszwy są odporne na działanie podwyższonych temperatur. 

Buty posiadają właściwości elektroizolacyjne i mogą być użytko-

wane przy pracy podczas działania prądu o napięciu do 1 kV. Obuwie 

jest szczelne. Wyjmowane wkłady termoizolacyjne w które wyposażo-

ne jest obuwie wykonano z filcu zgrzeblarskiego, odpornego na pło-

mień. Zastosowanie ich poprawia termoizolacyjność obuwia tj. ochro-

nę stóp zarówno przed niskimi jak i podwyższonymi temperaturami.

Buty produkowane są w rozm. 39-47 wg numeracji francuskiej eu-

ropejskiej. Do butów są także wkłady, dostępne także jako samodziel-

ny wyrób, w rozm. 39-47

UBRANIE I WYPOSAŻENIE STRAŻAKA
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