
Trzewiki bezpieczne GOLDFINGER S3 

WYMIENNA WKŁADKA 
SPT363 

PODSZEWKA 
PROTEX 
Z TEKSTYLNĄ 
MEMBRANĄ 

TRZYWARSTWOWA 
PODESZWA PU/TPU 

CE 
EN-ISO 20345:2011

kat. li 

• cholewki wykonane w ca/ości z bardzo mocnej gładkiej skóry licowej

(grubość ok. 1,8mm) typu SUPREMOIL naoliwionej i wodoodpornej (WR)
• język miechowy zabezpieczający przed przedostawaniem się sypkich materia/ów
do wnętrza buta

• głęboko urzeźbiona odporna na oleje, smary, benzynę, węglowodory
i inne rozpuszczalniki organiczne trzywarstwowa podeszwa PU/TPU o zróżnicowanych
gęstościach

• samoczyszczący bieżnik doskonale chroniący przed poślizgiem
• wyposażone w Shockabsorber pochłaniający energię w części piętowej
• podeszwa doskonale chroni przed poślizgiem - odporność na poślizg SRC

• przednia i tylna część buta oblana warstwą poliuretanu, pozwalająca dodatkowo ochronić 
palce stopy i piętę przed uszkodzeniami mechanicznymi

• lekki, niemagnetyczny aluminiowy podnosek ALU200 skutecznie chroniący
górną część śródstopia i palców przed zmiażdzeniem/stluczeniem, odporny na uderzenia
z energią do 200 J 

• bardzo lekka, niemagnetyczna, chroniąca przed przekłuciem z siłą do 1100 N, 
tekstylna wkładka antyprzebiciowa TXZERO nie obciąża nogi, a tym samym
podwyższa komfort użytkowania butów

■ Rozmiary: 39 - 47 � Opakowanie: ■ Kolor:
• 1 para w pudelku • czarny
• 10 par w kartonie (18 kg)

JĘZVK MIECHOWY 

ANTYPOŚLIZGOWA 

PODESZWA SRC 

STABILIZATOR KNX 

PODNOSEK 
ALUMINOWY 
ALU200 

• profilowana i elastyczna wymienna wkładka SPT363 o właściwościach przeciwpotnych,
przeciwgrzybiczych i antybakteryjnych

• doskonale oddychająca podszewka z materiału PROTEX z tekstylną membraną

o wysokiej higroskopijności oraz znakomicie umożliwiająca swobodny przepływ
powietrza

• wspornik SBX SYSTEM na tylniku cholewki chroniący piętę i ścięgno Achillesa
przed uszkodzeniami mechanicznymi

• wysoki przyjazny dla nogi kołnierz chroniący kostki przed uderzeniem lub otarciem
• stabilizator KNX nadający stabilność podeszwy, chroniący przed skręceniem stopy
podczas użytkowania

• antyelektrostatyczne

Zastosowanie: 

Jako obuwie bezpieczne znajdują zastosowanie w wielu sektorach przemysłu 
oraz w transporcie, zarówno na halach produkcyjnych i magazynowych, 
jak leż przy stanowiskach z obsługą maszyn. 

WYŁĄCZNY DYSTRYBUTOR W POLSCE: SUPON S.A. DLA PEZZOL SRL ITALY 
ul. Przestrzenna 6, 70-800 Szczecin, tel. (91) 42 56 408, fax (91) 42 56 430, email: info@suponshoes.pl 


