
BOROS

Maksimal komfort. Maksimal beskyttelse.

BOROS
Brannstøvler sertifisert iht. EN 15090.



BOROS.
Høy ytelse i alle trinn.
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Full kompetanse i personlig verneutstyr

Rosenbauer er ikke bare en markedsledende produsent 
innen brannbiler og slokkesystemer, men også profesjonell 
når de gjelder bekledning og hjelmer, og er en pioner innen 
utvikling av brannstøvler. Fleksibiliteten til en systemleve-
randør og den innovative styrken til en produsent som selv 
utvikler og produserer alt personlig verneutstyr: Det er der 
Rosenbauer skiller seg ut.

BOROS.
Høy ytelse i alle trinn.



Rosenbauer – BOROS

For brannmannskaper er støvler mer enn bare et redskap. De følger dem fra 
garderoben på brannstasjonen til de kommer tilbake etter innsatsen. Gjennom 
kulde og varme. Gjennom ild og vann. Enten det er på is eller på varm grus.  
De beskytter ikke bare brukerens føtter, men også hele kroppen takket være 
deres sklisikkerhet. Og det i mange timer.

Utviklet spesielt for brannmannskaper

Med sin nye BOROS støvelserie har utviklerne hos Rosenbauer lagt særlig vekt 
på å gjøre støvlene til en del av kroppen. De skal ikke bare beskytte føttene 
optimalt i brannmannskapers tøffe hverdag, være stabile og robuste, men også 
være så lette som mulig, så behagelige som mulig, og så praktiske som mulig. 
Resultat: BOROS B1 påtrekksstøvel og BOROS B4 med Rosenbauer hurtiglås.

Toppmoderne materialer, spesialutviklet teknologi og fremfor alt det ubetingede 
fokuset på Rosenbauers kunder - brannmannskaper over hele verden - bidrar 
til å nå dette målet. Dette gir alle brukere den gode følelsen av at de alltid er 
perfekt utstyrt.

Støvler som gir en god følelse.

BOROS.

Ett navn, ett løfte: Rosenbauer

I over 150 år har Rosenbauer ledet an som en pioner og partner til nøde-
tatene. Bare vi er spesialister på å tilby fornuftige løsninger for alle viktige 
øyeblikk innen brann- og katastrofebekjempelse. Fra forebyggende brannvern 
til kjøretøyer for alle typer innsats, fra digitale applikasjoner til personlig og 
teknisk utstyr. Rosenbauer dekker alt dette med systemleverandørens kom-
petanse og erfaring.  
For Rosenbauer betyr perfeksjon å forbli nysgjerrig av tradisjon. Vi setter 
stadig nye standarder innen brann- og katastrofebekjempelse med teknisk 
ledende innovasjoner. I en intensiv utveksling med våre kunder, finner vi  
nøyaktig riktig løsning og er på stedet når vi trengs. Verdensomspennende. 
Alt for å være godt forberedt i det avgjørende øyeblikket. 

Alle BOROS-modeller er sertifisert iht. 
den europeiske standarden (EN15090 
F2A) for brannstøvler og er egnet for 
ute- og innendørs bruk.  
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BOROS – Rosenbauer
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Rosenbauer – BOROS

Hva gjør at BOROS-støvler utmerker seg.

Oppbygningen.

Kompromissløst pålitelig: Når det gjelder sikkerhet og holdbarhet, deler alle 
BOROS-modeller de samme utstyrsegenskapene.

Standard som ligger til grunn: EN 15090

Bærekraftig produksjon
Som hovedmateriale brukes okselær fra 
tysk produksjon. Det produseres på en 
miljøvennlig og sosialt ansvarlig måte. 

F2A

Stabiliserende innersåle  
for et godt grep

Integrert demping 
for beskyttelse mot støt

Forskjellige bredder tilgjengelig
for en komfortabel breddetilpasning

Pustende, vaskbar  
ved 30°C

Europeisk standard for brannstøvler
Type 2: Alle brannslokkings- og redningsinnsatser, beskyt-
telse mot gjennomtrengning, tåbeskyttelse, ingen beskyt-
telse mot kjemiske farer

Innersålen:
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BOROS – Rosenbauer

▪ Michelin yttersåle 
for maksimal sklisikkerhet

▪ Integrert gjennomtrengnings- 
beskyttelse av stål

▪ Optimalt dimensjonert stålhette 
for å beskytte tærne

▪ Tå- og hælkapper laget av termoplastisk  
polyuretan (TPU) beskytter mot slitasje

▪ Avtrekkingshjelp  
for mer komfort ved avtrekking

▪ Vann- og smussavvisende premium- 
okselær med reflekterende overflate  
(reduserer oppvarming i solen)

▪ Ankelbeskyttelse  
spesialskum med memoryfunksjon  
for optimal beskyttelse mot slag

▪ Antistatisk  
komposittmateriale 
forhindrer gnistdannelse

▪ Pustende skaftavslutning 
for et behagelig klima i støvelen

▪ 3M refleksstriper  
for økt synlighet

▪ Navnetikett for en  
tydelig identifisering



Rosenbauer – BOROS
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Som gjør at du går trygt.

Sålen i detalj.

Sålen på en støvel bestemmer i stor grad hvor trygt du kan bevege deg rundt med den. Kun en god gripesåle bygger opp 
godt grep og kun en profilert såle finner tilstrekkelig grep på ujevnt underlag - enten det er på is og snø eller på løs grus. 
Når det gjelder bruk ved brannslokking, er det også en annen faktor: Sålen må fungere i alle temperaturområder. I bitende 
kulde så vel som i bokstavelig talt brennende varme omgivelser.

Det er mulig å skifte såle

Hvis sålen har blitt skadet på grunn av termisk overbe-
lastning eller mekanisk slitasje, kan den skiftes. Dette er 
bærekraftig og sparer kostnader fordi de kan skiftes separat 
i forhold til å kjøpe et nytt par støvler.

Lang levetid
Med tanke på lang levetid ble det 
spesielt stressede hæl- og tåområ-
det svært solid laget.

Utvikling med Michelin – for perfekt grep

Når det gjelder dekkene på flyplassbrannbilen PANTHER, 
satser Rosenbauer på en gummiblanding fra en av de 
mest anerkjente produsentene i verden: Michelin. Som et 
resultat av dette ble det sammen med Michelin utviklet 
en såle  som brukes eksklusivt av Rosenbauer, noe som 
gjør BOROS-støvler ekstremt anvendelige i alle innsats-
situasjoner samtidig som de er ekstremt slitesterke. De 
påvirkes ikke bare av mekanisk belastning, de er også 
motstandsdyktig mot olje, bensin og syre så langt det er 
mulig. I tillegg forhindrer den antistatiske gummiblandin-
gen dannelse av gnister, som gir avgjørende beskyttelse i 
potensielt eksplosive områder.
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Spesiell gummiblanding
 
En gummiblanding ble spesielt utviklet 
for bruk av brannmannskaper som 
fungerer pålitelig i både ekstrem kulde 
(-40 °C) og ekstrem varme (300 °C).

1   Slitasjeindikator 
Den integrerte indikatoren viser om 
sålen er tilstrekkelig tykk.

2   Høy fleksibilitet 
Profilblokkene avbrytes av riller, noe 
som skaper mer fleksibilitet i fotsålen. 
Dette hjelper fotens naturlige rullende 
bevegelse.

3   Spesiell profil 
Den unike profilgeometrien i forbin-
delse med lamelloverflater sørger for 
utmerket grep selv på glatte overflater. 

4   Avtrekkingshjelp 
En stabil kant i hælområdet gjør at 
støvelen kan tas av enkelt og komfor-
tabelt.

Utmerket demping
 
Gummibroer inne i sålen sørger for 
god demping, spesielt i hælområdet.

Gjennomtrengningsbeskyttelse
 
Integrert i sålen sitter en massiv, kor-
rosjonsbestandig gjennomtrengnings-
beskyttelse av stål. Den som har på 
seg støvelen er dermed beskyttet mot 
skader når han tråkker på f.eks. utstik-
kende metallstifter og små nagler.

BOROS – Rosenbauer

2

1

3

4



Rosenbauer – BOROS

Utvendig Utvendig

Innvendig Innvendig
Vanndråper Vanndampmolekyler Membran: Hydrofil polyeter Hydrofob polyester
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SympaTex® for tørre føtter.

Det gode klimaet.

Brennende varme eller isende kulde, vanndamp eller kaldt regn - en brannstøvel 
er utsatt for de mest ugunstige ytre forholdene ved bruk. Men dette er bare den 
ene siden. Innvendig skaper en svett fot raskt et tropisk klima under stress.  
For å møte denne utfordringen og for å regulere temperatur og fuktighet, stoler 
Rosenbauer på den beste løsningen for brannstøvler: En membran av SympaTex®.
 
Hvorfor SympaTex® i BOROS-modellene?

Alle såkalte klimamembraner er selektivt gjennomtrenglige med hensyn til vann. 
Dette betyr at de er ugjennomtrengelige for vanndråper, men gjennomtrengelige 
for vanndamp og derfor pustende. 

SympaTex®-membranen har kryssninger av små tråder som svulmer opp når de 
utsettes for fuktighet og kan dermed transportere mer vanndamp vekk fra krop-
pen. Kort sagt: Jo mer varme som genereres, desto bedre fungerer klimaregule-
ringen. Dette taler tydelig for bruk av BOROS-modellene - både sommer og vinter. 
I tillegg er membranen ekstremt elastisk, tilpasser seg perfekt til støvelens form 
og beholder sine funksjonelle egenskaper i alle situasjoner.



BOROS – Rosenbauer
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Bærekraftig produksjon

Ved produksjon av SympaTex®-membranen brukes ingen miljøskadelige 
stoffer som f.eks. fluor. Og etter endt levetid kan materialet resirkuleres 
fullstendig igjen.

100%
RESIRKULER-

BAR
GARANTERT GRØNN 

MEMBRAN

SympaTex® i et nøtteskall

 � Vanntett og vindtett
 � Maksimalt pustende, spesielt under 
fysisk anstrengelse

 � Tilbyr beskyttelse mot varme og kulde
 � Beskytter mot virus og bakterier
 � Beskytter mot forskjellige kjemikalier 
som drivstoff eller batterisyre

 � Sertifisert iht. Øko-Tex Standard 100



Rosenbauer – BOROS

Sikkert.
Alltid og over alt.
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BOROS – Rosenbauer
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Rosenbauer – BOROS

Påtrekksstøvelen fra Rosenbauer.

BOROS B1.

Påtrekksstøvelen er en velprøvd komponent i det personlige verneutstyret for brann-
mannskaper over hele verden. Dens enkelhet og lave vekt gjør den til en pålitelig, 
lett å ha på og til en lettstelt følgesvenn for brannmannskapene. BOROS B1 kjenne-
tegnes av alle disse fordelene og tilbyr også hele spekteret av utstyrshøydepunkter 
som Rosenbauer har gitt hele BOROS-støvelserien.

Skafthøyde
ca. 290 mm

pr. par
ca. 2,4 kg

BOROS B1
 ▪ Sertifisert iht.  
EN15090 F2A HI3 CI AN SRC

 ▪ Med SympaTex®-membran
 ▪ Skaftform D 
 ▪ Vidde 10
 ▪ Størrelse 36 – 52

Tilleggsutstyr:
 ▪ Uten SympaTex®-membran
 ▪ Ortopedisk innleggssåle
 ▪ Innleggssåle for vidde 12

14

Med fleksibel sone og lav vekt

Takket være sin fleksible sone i vrist- og  
ankelområdet sikrer BOROS B1 svært 
god bevegelsesfrihet. Det enkle påtrekks-
systemet sørger for ekstremt lav vekt 
og reduserer rengjøringsarbeidet til et 
minimum. På grunn av det enkle, men 
gjennomtenkte konseptet er BOROS B1 
så kostnadseffektive som mulig.

Størrelse
43

kg
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BOROS – Rosenbauer

Oversikt over fordelene:

 � Enkel håndtering
 � Lett vekt
 � Enkelt vedlikehold
 � Enestående kostnadseffektivitet
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Rosenbauer – BOROS

Støvelen med Rosenbauer hurtigutlås.

BOROS B4.

Målet med utviklingen av BOROS B4 var å kombinere fordelene av alle kjente 
typer lukking: Ekstremt enkel betjening, individuell justerbarhet samt rask på og 
av - og det med lavest mulig vekt. For å nå dette målet måtte støvelspesialistene 
hos Rosenbauer tenke på helt nye måter når det gjelder låseteknologi. Resultat 
av utviklingsarbeidet: Den revolusjonerende Rosenbauer hurtiglåsen.

Et revolusjonerende system

Takket være Rosenbauer hurtiglås 
kan BOROS B4 festes perfekt til fo-
ten med et enkelt trekk i håndtaket. 
På samme måte frigjør den sentrale 
spennen spenningen fra snøre-
systemet med ett klikk og støvelen 
tas av igjen på et blunk. I tillegg er 
individuell fintilpasning mulig i to 
separate soner. 

pr. par
ca. 2,6 kg

BOROS B4
 ▪ Sertifisert iht.  
EN15090 F2A HI3 CI AN SRC

 ▪ Med SympaTex®-membran
 ▪ Skaftform D
 ▪ Vidde 10
 ▪ Størrelse 36 til 52

Tilleggsutstyr:
 ▪ Ortopedisk innleggssåle
 ▪ Innleggssåle for vidde 12

Skafthøyde
ca. 290 mm
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Størrelse
43

Full bevegelsesfrihet, full beskyttelse

BOROS B4 gir mulighet til naturlig beve-
gelse av foten takket være den spesielle 
360  ° fleksible sonen i ankelområdet. De 
tillater naturlige hellingsbevegelser uten 
å forsømme beskyttelsen mot for store 
vinkler (som f.eks. ved det fryktede 
overtråkket). Brannmannskapene kan 
derfor nyte maksimal beskyttelsesfunk-
sjon, og glemmer nesten at de har på 
seg en støvel.

kg
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  Passer perfekt. På et sekund.

Den unike hurtiglåsen

Den revolusjonerende Rosenbauer hurtiglåsen gjør det mulig: Å ta brannstøvler på og av på et lite øyeblikk. Når den er 
innstilt, kan BOROS B4 lukkes eller åpnes i løpet av et sekund, sogar på begge føttene samtidig.
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▪ Fjærbelastet,  
sentral spenne  
for festing av  
hurtiglås-systemet

▪ Håndtak for å  
stramme hurtiglås- 
systemet med clip  
for festing

▪ Nedre justeringskroker  
for passformjustering  
av sone 1 (fot)

▪ Varme- og flamme- 
bestandige skolisser  
av Aramid

Den intuitive innstillingsmu-
ligheten for de to separate 
sonene resulterer i BOROS B4s 
enestående komfort.

▪ Øvre justeringskroker  
for passformjustering  
av sone 2 (skaft)
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BOROS – Rosenbauer

Sikker betjening

Et spesielt tomgangsområde sørger for at støvelen alltid 
åpnes helt. Dette garanterer enkel og sikker betjening 
både ved lukking og åpning.

Låsesystemet til BOROS B4 er ikke bare lynraskt, men - 
veldig praktisk - og kan også betjenes ovenfra med buksen 
trukket over. 

Flammebestendige materialer

Alle kunststoff som brukes i lukkemekanismen og aramids-
kolissene er ekstremt varme- og flammebestendige, og 
er også mekanisk ekstremt elastiske. Dersom skolissene 
skulle bli skadet, kan de veldig enkelt skiftes takket være 
Rosenbauer hektesystem.

▪ Varme- og flamme- 
bestandige skolisser  
av Aramid

Raskt og presist

1   Når foten er i støvelen, er 
det nok med et trekk i hånd-
taket for å stramme skolisse-
ne. Den ønskede stramming 
holdes automatisk ved hjelp 
av den sentrale spennen.

2   For å ta av støvlene 
åpnes hele låsesystemet 
med et trykk på den sentrale 
spennen. 

3   Å ta av støvelen går da 
raskt og enkelt. I tillegg kan 
BOROS B4 tilpasses perfekt 
til brukerens anatomi. 2-sone 
snøringen muliggjør indivi-
duell justering av foten og 
skaftområdet.

18
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BOROS – Rosenbauer
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Oversikt over fordelene:

 � Veldig god tilpasningsevne
 � Enkelt betjening
 � Veldig raske å ta av og på
 � Lett vekt



Rosenbauer – BOROS

Utvikling og produksjon fra ett firma.

For lang levetid.

Rosenbauer har vært ledende innen utvikling og produksjon av brannslukkingsteknologi i mange tiår. Innovativ styrke 
er en av de største og mest konsistente kompetansene. Utviklingsavdelingen for personlig verneutstyr er kjernen i den 
konstante teknologiske utviklingen, testlaboratoriet garantien for lang levetid og de omfattende reelle testene garanterer 
for høyeste funksjonalitet.

Personlig verneutstyr fra topp til tå

Rosenbauer leverer personlig verneutstyr som er perfekt tilpasset fra 
topp til tå. Rosenbauer er den eneste leverandøren som produserer 
komplett personlig verneutstyr for brannslokking selv, og hele utsty-
ret, fra hjelmer til støvler, er designet av egne ansatte. De nye BOROS 
brannstøvlene kompletterer det høyinnovative personlige verneutstyret 
optimalt.
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Fra brannmannskap til brannmannskap

Rosenbauer er kontinuerlig i kontakt med brannmann-
skaper - rett utenfor egen dør og over hele verden. Dette 
garanterer praktisk tilbakemelding i utviklingsprosessen. 
I tillegg testes alt verneutstyr under reelle forhold før det 
lanseres på markedet. Det som kommer på markedet som 
en innovasjon, tilsvarer 100% kundenes krav og behov.

Pålitelig i bruk takket være  
de tøffeste testene

Rosenbauer tester BOROS-støvlene 
sine under de tøffeste forhold. Det 
handler ikke bare om å oppfylle stan-
dardspesifikasjoner, men om produk-
sjon av et kvalitetsprodukt. Dette må 
oppfylle sitt formål i bruk, men skal 
også være en ledsager for brukeren i 
lang tid.

Produktutvikling og produksjon

Rosenbauers mer enn 20 års erfaring når det gjelder 
brannstøvler, ekspertisen til sine teknologipartnere og 
viljen til kontinuerlig forbedring, kommer til sin rett med 
BOROS støvelserien. I tillegg setter Rosenbauer en euro-
peisk merverdi: Det strengt kvalitetsprøvde premiumlæret 
for overmaterialet stammer fra tysk produksjon, støvelpro-
duksjonen foregår i Sentral-Europa.
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Bestillingsdata BOROS brannstøvler

191001xx* Størrelse: 36 – 52 BOROS B1 med SympaTex® membran 
og innersåle for bredde 10

194001xx* Størrelse: 36 – 52 BOROS B4 med SympaTex® membran 
og innersåle for bredde 10

Bestillingsdata BOROS tilbehør

199002xx* Størrelse: 36 – 52 BOROS og innersåle for bredde 10

199003xx* Størrelse: 36 – 52 BOROS og innersåle for bredde 12

199004xx* Størrelse: 37 - 47 BOROS ortopedisk innleggssåle

Bestillingsdata BOROS vedlikehold

143939 Solitaire 3-trinns vedlikeholds- og impregnering spray, 400 ml

143936 Solitaire Brillant vedlikeholdskrem, 75 ml og svampapplikator

Omregning av størrelser på Rosenbauer brannstøvler

EU 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

UK 3 4 5 6 6,5 7 8 9 9,5 10,5 11,5 12 13 13,5 14 14,5 15

USA 4 4,5 5,5 6,5 7 7,5 8,5 9,5 10 11 12 12,5 13,5 14 14,5 15 15,5

BOROS
Brannstøvler

Merknad vedr. tilbehør og reservedeler!
Alle tester er utført med originalt Rosenbauer tilbehør. Støvlene må kun brukes med dette og ellers ikke modifiseres på noen 
måte. Kun på denne måten kan støvlenes sikkerhet og testede egentskaper garanteres.

*I stedet for "xx" sett inn størrelsen i artikkelnummeret, f.eks. 19100143 for BOROS B1, str. 43

HI3 Varmeisolasjon iht. EN 15090

SRC Sklisikkerhet iht. EN 20345

A Antistatiske sko iht. EN 20345

P Gjennomtrengningssikkerhet ved hjelp av en gjennomtrengningssikker metallinnsats iht. EN 20345

T Beskyttelse av tå iht. EN 20345

CI Kuldeisolasjon av underdelen iht. EN 20345

AN Ankelbeskyttelse iht. EN 20345

E Energiabsorpsjon i hælområdet iht. EN 20345

WR Vanntetthet iht. EN 20345 (beskyttelsen økes for modeller med membran)

WRU Vanngjennomtrengning og vannabsorpsjon iht. EN 20345

HRO Oppførsel i forhold til kontaktvarme iht. EN 20345

FO Drivstoffbestandighet iht. EN 20345

Europeisk standard for brannstøvler
Type 2: Alle brannslokkings- og redningsinsatser
Beskyttelse mot gjennomtrengning, beskyttelse av tå,  
ingen beskyttelse mot kjemiske farerF2A
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www.rosenbauer.com

Tekst og bilder er uforpliktende. Bildene og beskrivelsene kan inneholde spesialutførelser som kun kan leveres med et pristillegg. Det tas forbehold om endringer knyttet til tekniske fremskritt.

Follow us on

Standard som ligger til grunn: EN 15090


