
Symbol:

Composition / Materiał:

Sizes/ Dostępne rozmiary:

Weight / masa:

Colours / Kolory:

Features / Cechy produktu:

Number of pieces per 

package /
Ilość sztuk w opakowaniu:

Classification/ Klasyfikacja:

2

Safety shoes /

Obuwie bezpieczne

Detailed information on the product is listed in the Instruction for use

Szczegółowe informacje dotyczące produktu znajdują się w Instrukcji użytkowania
The data listed in above specification have been developed on the basis of tests carried out on the sample of a.m product. Data serves as an 

information and is not part of an offer within the meaning of the Act. / 
Dane zawarte w powyższej specyfikacji opracowane zostały na podstawie badań laboratoryjnych i deklaracji producenta. Karta techniczna pełni rolę informacyjną i nie jest elementem oferty handlowej w 

rozumieniu ustawy.

size 36: 0,58 kg / shoe                                               

size 41: 0,69 kg / shoe                                                

size 47: 0,89 kg / shoe

black and orange / 
czarno-pomarańczowy

Polish Textile Group Ltd., Zeusa 27 01-497 Warsaw, PL

Trade Office: Kolejowa 9A, 27-415 Kunów, PL

Tel. +48 41 265 15 50 Fax +48 41 265 13 26

www.polishtextilegroup.com   http://b2b.polishtextilegroup.com   

Komo Service jest wyłącznym dystrybutorem produktów Polish Textile Group w Polsce

SAKO 04-003 high cut safety shoes for welders

TRZEWIKI OCHRONNE DLA SPAWACZY SAKO 04-003

Description / Opis

Product complies with / 

Produkt zgodny z: 

S3 WG HRO SRC

PN EN ISO 20345:2011                                               

EN ISO 20349-2+A1:2020

full grain leather /
skóra licowa

36 - 47

SAKO 04-003

- outsole - PU/RUBBER

- with composite toe cap and kevlar midsole

- SRC antislip class

- surface: flame retardant and heat resistant to 180°C.

- upper: full grain leather with flame retardant features

- surface resistant to small splashes of molten metal

- construction of upper unables the splashes to get inside the shoes

- sewed with kevlar threads with high thermal and mechanical resistance

- fire retendant velcro allows to quick unfastening and removing of the shoes

- outsole resistant to 300°C during short contact

- resistant to diluted solutions of acids and bases

- high resistance to abration, cracking and tearing

- antistatic

- removable insole with high hygroscopicity

- recommended for welders and for use in difficult work conditions

- hydrophobic leather /
- podeszwa poliuretanowo-gumowa PU/GUMA

- z podnoskiem kompozytowym i z kevlarową wkładką antyprzebiciową

- chroni przed poślizgiem w klasie SRC

- wierzch odporny na płomień oraz działanie podwyższonych temperatur (180°C)

- cholewka ze skóry licowej w wyprawie termoodpornej

- wierzch obuwia odporny na działanie drobnych rozprysków stopionego metalu

- konstrukcja cholewki uniemożliwia przedostanie się odprysków do wnętrza obuwia

- szyta nićmi z kevlaru o wysokiej odporności termicznej i mechanicznej

- trudnopalny rzep umożliwia błyskawiczne zdjęcie obuwia

- bieżnik odporny na temperaturę 300°C w krótkotrwałym kontakcie oraz rozcieńczone roztwory kwasów i zasad

- wysoka odporność na ścieranie, pękanie i rozdzieranie

- antyelektrostatyczne

- wyjmowana wkładka o wysokiej higroskopijności

- zalecane dla spawaczy oraz do stosowania w ciężkich warunkach pracy

- skóra hydrofobowa


