
fhr 005
CIZME POMPIERI VIDAR

Certificări:

 Certificatele de examinare CE de tip nr. OZO220-
CPT001 / 17, emis de Organismul Notificat nr. 2474 
Mirta-Kontrol d.o.o., Croația



Cizme din piele pentru pompieri FHR 005 - Vidar 

Modele disponibile:

Cizme din piele special create pentru pompieri, de înaltă siguranță 
destinate utilizării în condiții extreme, inclusiv operațiunilor de stingere a 
incendiilor și de salvare.
Siguranță:
Cizmele îndeplinesc cerințele standardului EN 15090: 2012 
Încălțăminte pentru pompieri tip 2
Rezistență termică de gradul 3, HI3 (contact cu temperaturi de 
suprafață de 250 ° C timp de până la 40 de minute).
Bombeu din oțel terminat cu o margine de cauciuc rezistentă la 
abraziune, rezistentă la impactul de 200 J și perforare de 1500 N.
Cizmele sunt realizate din piele bizonată hidrofobă(model 005 PL),  sau 
netedă(piele box - model 005), impregnată, rezistentă la foc și 
impermeabile timp de 180 de minute.
Asigură o bună vizibilitate utilizatorului datorită benzilor reflectorizante 
ignifuge 3M.
Cusăturile sunt realizate cu ață NOMEX® ignifugă.

005 — din piele netedă (box)

005 PL — din piele bizonată

Confort:
IBISAFE® — o inserție din Kevlar®, utilizată în locul unei inserții din oțel, 
face ca încălțămintea să fie ușoară, impenetrabilă și în același timp flexibilă, 
oferind excelente proprietăți termoizolante.
TE-POR® — o membrană impermeabilă la apă și permeabilă la aer, care 
permite elimnarea transpirației, îmbunătățește caracteristicile igienice, 
oprește apa și asigură un confort ridicat în toate condițiile meteorologice.
A NITRIL® — talpă din cauciuc negru vulcanizat ce oferă protecție 
împotriva înghețului și temperaturilor ridicate; ergonomică, antistatică, 
anti-alunecare, rezistentă la acizi, uleiuri și ușor de curățat.
Zone de articulare în spate și din față, ce conferă flexibilitate sporită.
Căptușeală in jurul gleznelor.
Mânere din piele pentru încălțare rapidă a cizmelelor.
Guler moale în partea superioară a cizmei, pentru confort sporit.
Disponibile în mărimi de la 37 la 48 (Punți Franceze)


