
BOROS B1
Rosenbauer klasszikus szárkialakítású védőcsizma.

A belelépős csizma világszerte az egyéni védőeszközök egyik jól bevált része. Egyszerűsége és csekély súlya a tűzoltók 
megbízható, kellemesen viselhető és könnyen ápolható társává teszik. A BOROS B1-re mindezek az előnyök jellemzőek, és 
ezen kívül kiemelkedő műszaki megoldásokat kínál, amelyeket a teljes Rosenbauer BOROS csizmasorozat megkapott.

Szembeötlő előnyök:

 ▪ Lehető legegyszerűbb kezelhetőség
 ▪ Csekély súly
 ▪ Egyszerű ápolás
 ▪ Kiemelkedő költséghatékonyság

Flexzone és csekély súly

A rüszt- és bokaterületen elhelyezett hajlékony betétnek 
köszönhetően a BOROS B1 nagyfokú mozgásszabadságot 
biztosít. A klasszikus belebújós csizmaszár kialakítás 
rendkívül csekély súly mellett minimálisra csökkenti 
a tisztítási szükségletet. Az egyszerű, de jól átgondolt 
koncepciónak köszönhetően a BOROS B1 gazdaságos és 
költséghatékony.
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Ami a BOROS B1-et megkülönbözteti

 ▪ Lélegző szárlezárás, a kellemes klíma érdekében
 ▪ Víz- és piszoktaszító prémium marhabőr, fényvisszaverő felülettel 
(csökkenti a felmelegedést a napsütésben)

 ▪ Termoplasztikus poliuretánból (TPU) készült lábujjvédő és sarokvédő 
véd a kopás ellen

 ▪ Optimálisan méretezett acél kapli védi a lábujjakat
 ▪ Antisztatikus kompozit anyag akadályozza a szikraképződést
 ▪ Acélból készült integrált talp átszúrás védelem
 ▪ 3M fényvisszaverő csíkok, a jobb láthatóság érdekében
 ▪ Bokavédelem: memória funkciós speciális hab, az ütések elleni optimális 
védelemhez

 ▪ Michelin talp a maximális lépésbiztonság érdekében
 ▪ Lehúzást segítő fülek a kényelmes levetéshez
 ▪ Névcímke az egyértelmű azonosításhoz

szármagasság
kb. 290 mm

páronként
kb. 2,4 kg

BOROS B1
 ▪ EN 15090 F2A HI3 CI AN SRC 
szerinti tanúsítvány

 ▪ SympaTex® membránnal
 ▪ D szárforma
 ▪ 10-es (normál) lábfej bőség
 ▪ 36 – 52-es méret

Opciók:
 ▪ SympaTex® membrán nélkül
 ▪ Ortopédiai talpbetét
 ▪ 12-es (növelt) lábfej bőség

méret
43

kg

BOROS B1 csizma rendelési adatok
191001xx* Méretek: 36 – 52 BOROS B1 SympaTex® membránnal  

és talpbetét 10-es bőséghez

BOROS B1 tartozék rendelési adatok
199002xx* Méretek: 36 – 52 BOROS talpbetét 10-es lábfej bőséghez

199003xx* Méretek: 36 – 52 BOROS talpbetét 12-es lábfej bőséghez

199004xx* Méretek: 37 – 47 BOROS orthopedic insole

*Az „xx” helyére a cikkszámot kell írni, pl. BOROS B1, 43. méret számára 19100143

www.rosenbauer.com Follow us on

Tekst i zdjęcia nie są wiążące prawnie. Zdjęcia mogą przedstawiać edycje specjalne, które są dostępne tylko za dodatkową opłatą. Zastrzega się możliwość zmiany z uwagi na postęp techniczny

BOROS B1
Rosenbauer klasszikus szárkialakítású védőcsizma.


