Proč zvolit Oxypas?

SLIP RESISTANT
SRA

Naše boty jsou vybaveny všemi technickými vlastnostmi, důležitými pro
zdravotnický personál. Níže naleznete další informace o hlavních
specifikacích. Dále v katalogu najdete platné specifikace pro jednotlivé
modely.

SLIP
RESISTANT
SRC (SRA+SRB)

OXYGRIP
SLIP RESISTANT
SRC

Protiskluzová podrážka
Úroveň držení podrážky odolné proti skluzu je určena
zkouškou, která měří koeficient tření mezi podešví a povrchem.
To je testováno na ploché podešvi podložce.

STANDARD

Pokud má podrážka dobrou přilnavost na mokré,
kamenné podlaze (keramický povrch se směsí mýdla a
vody), získá standard SRA.
}}

CE Standard

Pokud má podrážka dobrou přilnavost na špinavé, kovové
podlaze (ocelový povrch s glycerolem), získá standard SRB.
}}

CE certifikace zaručuje, že obuv je v souladu s
platnými Evropskými standardy pro pracovní obuv:
}}

}}

Pokud podrážka projde testy SRA a SRB, získá
standard SRC.
Objevte naši nejnovější podrážku s technologií Oxygrip ® na
straně 6. Výsledky testů ukazují, že Oxygrip® získal při obou
zkouškách daleko
 vyšší skóre, než jsou požadované hodnoty.
Bezpečnost zaručena.

EN 20347: pracovní obuv s bezpečnostní špičkou

}}

EN 20346: pracovní obuv s bezpečnostní špičkou,
odolná nárazům do 100 joulů
}} EN 20345: pracovní obuv s bezpečnostní špičkou,
odolná nárazům do 100 joulů

REMOVABLE
INSOLE

Vyměnitelná vložka

ANTI-STATIC
ESD

Anti-statické ESD

Většina modelů Oxypas je vybavena vyměnitelnou vložkou.
Obnovte svou stélku pravidelně (str.37) nebo použijte vlastní
ortopedické vložky.

Třením oděvů se osoba stává nabitou statickou
elektřinou. Bez konstantního výboje můžete snadno nabít
až 3 000 voltů, aniž byste si toho všimli!

CLEAN WITH A
DAMP CLOTH

Odpařování

Vždy používejte boty ESD (elektrostatické vybíjení),
aby nedošlo ke vzniku statické elektřiny.

SHOCK
ABSORBING

Snadná údržba
Jsou Vaše boty často špinavé? Vyberte si model z kůže
nebo umělé kůže, protože je lze snadno a rychle vyčistit
vlhkým hadříkem a mýdlem.

ULTRALIGHT

Nárazy absorbující & ultra-lehké

Vzduch

Celý den jste na nohou. Materiály, které Oxypas používá pro
podrážky a stélky absorbují otřesy a poskytují tak větší
pohodlí.
Navíc se snažíme, aby naše boty byly co nejvíce lehké a
Vaše denní kilometry tak byly co nejpříjemnější.

Ne všechny uvedené vlastnosti platí pro
všechny modely. Prosíme, zjistěte si
vlastnoti modelů v jednotlivých
produktových listech.

Coolmax ®
Coolmax ® je technický materiál, který účinně odvádí pot. Na
rozdíl od normální bavlny nebo syntetických vláken se vlákno
Coolmax® skládá ze čtyř velmi tenkých kulatých kanálů. Malé
kanály mezi trubkami přenášejí pot ven. Výsledkem je, že se
pot šíří rychleji a odpařuje čtyřikrát rychleji než při používání
bavlny.

OXYPAS

Tento náboj může neúmyslně projít dotykem elektronického
zařízení. 100 voltů může stačit k poškození citlivého (ale
možná životně důležitého) zařízení.

