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UAB DSP Plius

Tel.: +370 5 2419991

Kalvarijų g. 124,

Mob. tel.: +370 652 97727

LT-08211 Vilnius

Įmonės kodas: 300636318

info@dspplius.lt

PVM mok. kodas LT100002973315

Odiniai darbo pusbačiai
su membrana
ESSEN (TO165N) S3 CI

Odiniainot
darbo
su unknown
membrana
Image
foundbatai
or type

116,16 €

96,00 €

58,08 €

48,00 €

kaina su PVM

GAMINTOJAS

STANDARTAS
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UNI EN ISO

DYDIS

kaina be PVM

SPALVA

45

20345:2012, EN
12568, ISO
5423:92, SRC, CI;
CE

Aprašymas
Darbo pusbačiai su apsaugine nosele iš plastiko kompozito bei vandeniui ir šalčiui iki -17 oC atsparia membrana.
Apsaugos kategorija: S3 CI SRC. Medžiaga: IDROTECH® vandeniui atspari Nubuk oda su susibraižymui ir
vandeniui atsparios odos intarpais, storis 1,8 - 2,0 mm. Viduje esanti Windtex® membrana išgarina drėgmę iš
bato vidaus, sulaiko šilumą, tačiau nepraleidžia drėgmės bei šalčio iš išorės. Plastikinė apsauginė noselė, atspari
200J smūgiams. Dvigubo sluoksnio, antistatinis, itin grublėtas poliuretano padas „STABILE", padedantis išlaikyti
maksimalų stabilumą, atsparus slydimui. Turi specialią detalę pade, kuri apsaugo pėdą nuo kryptelėjimo ar
išsisukimo ir labai lanksčiu plastiko intarpu, apsaugančiu nuo pradūrimo iki 1100N. Su papildomu išoriniu noselės
apliejimu, kuris garantuoja bato ilgaamžiškumą. Su specialiu išimamu vidpadžiu INSOLE 5000 - jis išgarina
drėgmę, yra antibakterinis, anatomiškai išformuotas, antistatinis. Energijos absorbcija kulne. Suvarstomi
raišteliais. Su šviesą atspindinčiomis detalėmis, kurios užtikrina gerą matomumą esant prastoms oro sąlygoms ar
tamsiajam paros laikui. Pado plotis: XL (Mondopoint 11). Atitinka standartų EN 12568 (kojų apsauga nepraduriamas padas ir apsauginė noselė) ir ISO 5423:92 (apsauginiai batai su poliuretanu) reikalavimus, turi CE
ženklą. Spalva: juoda su žaliomis detalėmis. Dydžiai: 39 - 47. 42 dydžio bato svoris apie 635 g. Gamintojas Italija,
Giasco. Sandėliuojame.

Sandėlyje esantys dydžiai:
45-2
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Dėl tikslių prekių kiekių ir dydžių, esančių sandėlyje, prašome teirautis įmonės vadybininko arba
bendruoju telefonu +370 652 97727
Dyžių lentelę galite pažiurėti ČIA

