
PARAMETRY

Lp. Parametr Wartość parametru i metoda oznaczania
wg PN EN 344

1.
Wytrzymałość wierzchów
na rozciąganie

min. 180 N

2. Odporność wierzchów na zginanie min. 125 tys. zgięć

3. Ścieralność podeszew ubytek objętości max 250 mm3

4. Odporność podeszew na zginanie min. 30 tys. zgięć

5. Wysokość butów /rozm. 43/ 85 cm

6. Waga 1 pary /rozm. 43/ 2,8 kg

Buty gumowe WODERY
art. 819
Buty przeznaczone są do użytkowania w warunkach wymagających 

ochrony nóg przed działaniem wody np. dla rybaków, wędkarzy, 

pracowników kanalizacji, służb ratowniczych.

CHARAKTERYSTYKA
Buty rybackie wykonane są z gumy i materiałów tekstylnych stano-

wiących podszewki.

Składają się z butów do kolan wykonanych metodą wulkaniza-

cji w formach i cholewy biodrowej z pogumowanej tkaniny trwale 

połączonej z butami. Cholewy posiadają paski tkaninowe z klamer-

kami umożliwiające przypięcie do paska, co zabezpiecza przed ich 

obsuwaniem się podczas użytkowania. Konstrukcja wyrobu i zasto-

sowane materiały zabezpieczają w 100 % przed przesiąkaniem wody 

do wnętrza. Podeszwy butów posiadają urzeźbienie zabezpieczające 

przed poślizgiem. Buty produkowane są w rozmiarach 40 - 47 wg 

numeracji francuskiej.

Kolorystyka: czarne.

5526-0 83 z wyściółką skórzaną
• Obuwie specjalne, wyposażone w podwójny system zapinania typ 

C (sznurowane z systemem wiązań i zamków błyskawicznych).

• Zamek błyskawiczny uzupełniający obuwia znajduje się po stro-

nie wewnętrznej cholewki buta.

• Przyszwy i wierzchy butów wykonano ze skóry bydlęcej z wypra-

wą hydrofobową i żaroodporną w kolorze czarnym.

• Podeszwy z olejoodpornej i żaroodpornej gumy.

• Podeszwy są antypoślizgowe, odporne na działanie rozpuszczal-

ników, olejów i kwasów.

• Obuwie posiada stalowe podnoski (zabezpieczają palce przed 

urazami).

• Obuwie posiada stalową wkładkę w podeszwie (zabezpieczają-

cą stopę przed przebiciem).

• Obuwie nie posiada oznakowania taśmami ostrzegawczymi

• Na zewnętrznej powierzchni wierchów wykonano odciskane

w skórze oznaczenie.

• Wewnątrz zamieszczono wszywkę identyfikacyjną (informacje: 

producent, nr jednostki notyfikowanej,  oznaczenie modelu 

obuwia, rozmiar, partię, datę produkcji, numer normy).

• Metalowe elementy składowe są nierdzewne (oczka, zamki, 

haki, nity, itp.).

• Dostępne rozmiary od 39 do 48.

5526-0 S3 MB*
• Obuwie specjalne, wyposażone w podwójny system zapinania typ 

C (sznurowane z systemem wiązań i zamków błyskawicznych).

• Zamek błyskawiczny uzupełniający obuwia znajduje się po stro-

nie wewnętrznej cholewki buta.

• Przyszwy i wierzchy butów wykonano ze skóry bydlęcej z wypra-

wą hydrofobową i żaroodporną w kolorze czarnym.

• Podeszwy z olejoodpornej i żaroodpornej gumy.

• Podeszwy są antypoślizgowe, odporne na działanie rozpuszczal-

ników, olejów i kwasów.

• Obuwie posiada stalowe podnoski (zabezpieczają palce przed 

urazami).

• Obuwie posiada stalową wkładkę w podeszwie (zabezpieczają-

cą stopę przed przebiciem).

• Obuwie posiada dodatkową warstwę w postaci paro przepusz-

czalnej, wodoszczelnej membrany WindTex® Membrana futer 

(chroni wnętrze obuwia przed przemakaniem).

• Szwy zewnętrzne wykonano nićmi w kolorze czerwonym.

• Obuwie nie posiada oznakowania taśmami ostrzegawczymi.

• Na zewnętrznej powierzchni wierchów wykonano odciskane

w skórze oznaczenie obuwia strażackiego specjalnego.

• Wewnątrz zamieszczono wszywkę identyfikacyjną (informacje 

na temat: producenta, jednostki notyfikowanej, oznaczenie mo-

delu obuwia, rozmiar, partię, datę produkcji, numer normy)

• Metalowe elementy składowe są nierdzewne (oczka, zamki, 

haki, nity, itp.).

• Dostępne rozmiary

od 39 do 48.

Buty strażackie HERKULES

*„MB” oznacza zastosowanie dodatkowej
warstwy podszewki w postaci wodoodpornej
i paro-przepuszczalnej membrany.

UBRANIE I WYPOSAŻENIE STRAŻAKA
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