
BOROS

Najwyższy komfort. Maksymalna ochrona.

BOROS
Obuwie strażackie certyfikowane  
zgodnie z normą PN-EN 15090.



Rosenbauer – BOROS

BOROS.
Czuj się pewnie  
z każdym stawianym krokiem.
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BOROS – Rosenbauer

Pełne kompetencje w zakresie produkcji środków 
ochrony indywidualnej

Rosenbauer jest nie tylko wiodącym na rynku producentem 
pojazdów pożarniczych i sprzętu gaśniczego, ale również 
produkuje środki ochrony indywidualnej tj. ubrania, hełmy  
i jest pionierem w zakresie rozwoju obuwia strażackiego.  
To, co rzeczywiście wyróżnia Rosenbauer, to elastyczność 
dostawcy systemów oraz innowacyjna siła producenta, 
który rozwija i produkuje pełny zakres środków ochrony 
indywidualnej.

BOROS.
Czuj się pewnie  
z każdym stawianym krokiem.
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Buty to coś więcej niż tylko element wyposażenia strażaków. Towarzyszą im  
od momentu założenia w szatni remizy strażackiej, aż do powrotu z akcji.  
W niskich i wysokich temperaturach. W ogniu i wodzie. Niezależnie od tego, czy 
mają do czynienia z lodem, czy gorącym pogorzeliskiem. Nie tylko chronią stopy, 
ale ułatwiają chodzenie w trudnym terenie i zapewniają bezpieczeństwo pracy 
strażaka podczas wielogodzinnej służby.

Specjalnie opracowane dla straży pożarnej

Podczas tworzenia nowej linii butów BOROS, konstruktorzy firmy Rosenbauer  
zwrócili szczególną uwagę na to, aby buty sprawiały wrażenie jedności  
z użytkownikiem. Mają nie tylko być stabilne, mocne i optymalnie chronić stopy 
strażaków, gdy zajmują się oni swoimi codziennymi, niebezpiecznymi zadaniami,  
ale także jak najlżejsze, najbardziej komfortowe i najpraktyczniejsze. 
Odpowiedzią na wszystkie powyższe potrzeby są buty wsuwane BOROS B1  
i buty BOROS B4 z systemem szybkiego zapinania.

Przy użyciu najnowocześniejszych materiałów, specjalnie opracowanych techno-
logii i co najważniejsze, koncentrując się całkowicie na swoich klientach —  
w tym jednostkach straży pożarnej na całym świecie – Rosenbauer był w stanie 
osiągnąć ten cel. Teraz każdy może cieszyć się z ich noszenia, ze świadomością, 
że jest doskonale wyposażony.

Buty, które sprawiają, że czujesz się dobrze.

BOROS.

Nasza nazwa jest naszym zobowiązaniem: Rosenbauer

Od ponad 150 lat, Rosenbauer toruje drogę jako pionier i partner służb ratow-
niczych. Rosenbauer jest wyjątkowym producentem, gdyż dostarcza wszelkie 
rozwiązania niezbędne w trakcie strażackiej służby. 

Od prewencyjnych systemów bezpieczeństwa pożarowego po wszelkiego typu 
pojazdy ratownicze, od aplikacji cyfrowych po wyposażenie osobiste i tech-
niczne. Jako dostawca systemowy, Rosenbauer obsługuje wszystkie powyższe 
obszary przy wykorzystaniu kompetencji i doświadczenia. Dla Rosenbauer, 
doskonałość oznacza zachowanie dziedzictwa, jako siły napędowej postępu. Dla-
tego, kontynuujemy wyznaczanie nowych standardów dzięki naszym innowacjom 
technologicznym w walce z pożarami i przy usuwaniu skutków katastrof. Poprzez 
dogłębne rozmowy z naszymi klientami, opracowujemy dokładnie właściwe 
rozwiązania tak, abyśmy mogli być po Twojej stronie, gdy nas najbardziej po-
trzebujesz. Na całym świecie. Wszystko czego potrzebujesz, aby być optymalnie 
wyposażonym w tej decydującej chwili.

Wszystkie modele BOROS są certyfikowa-
ne zgodnie z normą europejską (PN-EN 
15090 F2A) dotyczącą obuwia dla stra-
żaków i nadają się do pożarów wewnętrz-
nych i zewnętrznych.  
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Rosenbauer – BOROS

Zrównoważona produkcja
Głównym materiałem używanym do 
produkcji jest skóra bydlęca wytwar-
zana w Niemczech, w sposób przyja-
zny dla środowiska i odpowiedzialny 
społecznie. 
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Stabilizująca wkładka podeszwy  
dla dobrej przyczepności

Zintegrowana amortyzacja 
dla ochrony przed uderzeniami

Dostępne różne grubości
do komfortowej regulacji szerokości

Oddychająca, nadająca się do 
prania w temp. 30 °C

Wkładka podeszwy:

Co wyróżnia buty BOROS?

Budowa.

Jeśli chodzi o bezpieczeństwo i trwałość, wszystkie modele BOROS mają takie 
same właściwości, zapewniając niezrównaną niezawodność.

Obowiązującą normą jest PN-EN 15090

F2A

Europejska norma dotycząca obuwia dla strażaków
Typ 2: Wszelkie działania gaśnicze i akcje ratownicze, gdzie 
wymagana jest ochrona przed przebiciem i ochrona palców, 
brak ochrony przed zagrożeniami chemicznymi.
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▪ Podeszwa zewnętrzna Michelin 
dla maksymalnej ochrony przed poślizgiem

▪ Wbudowana wkładka stalowa 
chroni przed przebiciem

▪ Stalowy podnosek o optymalnych 
wymiarach do ochrony palców

▪ Osłony palców i pięty wykonane z poliuretanu 
termoplastycznego (TPU) zabezpieczają przed 
szybkim zużyciem

▪ Ułatwienie ściągania  
dla zapewnienia dodatkowego komfortu 
podczas zdejmowania buta

▪ Najwyższej jakości skóra bydlęca odpor-
na na wodę i zabrudzenia z powierzchnią 
odbijającą światło  
(zmniejsza nagrzewanie się skóry od słońca)

▪ Ochrona kostki 
Specjalna pianka z funkcją pamięci w okolicach 
kostki dla maksymalnej ochrony przed uderzeniem

▪ Antystatyczny materiał  
kompozytowy 
zapewnia odporność na  
elektryczność statyczną

▪ Oddychające zakończenie cholewki 
dla zapewnienia przyjemnego użytkowania buta

▪ Taśmy odblaskowe 3M  
dla zwiększenia widoczności

▪ Etykieta imienna  
do jednoznacznej identyfikacji
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Krok naprzód w kierunku bezpieczeństwa.

Uwaga zwrócona na podeszwę.

W dużym stopniu, podeszwa buta decyduje o bezpieczeństwie poruszania się. Kluczem do zapewnienia dobrej przyczepno-
ści do powierzchi podczas chodzenia jest bieżnik na podeszwie. Jedynie wyprofilowana podeszwa może utrzymać wystar-
czającą przyczepność na nierównym podłożu, czy to będzie lód i śnieg, czy gruz i rumowisko. Jeśli chodzi o akcje gaśnicze, 
należy uwzględnić kolejny czynnik – podeszwa buta musi spełniać swoją funkcję we wszystkich zakresach  
temperatury, od siarczystego mrozu po palące gorąco.

Wymienne podeszwy

Podeszwę buta można również wymienić, jeśli ulegnie 
uszkodzeniu wskutek działania czynników termicznych 
lub mechanicznych. Jest to zarówno proekologiczne jak 
i ekonomiczne, bo oszczędzamy na zakupie nowej pary 
butów poprzez umożliwienie wymiany danego elementu.

Długi okres użytkowania
W celu zapewnienia trwałego  
użytkowania, okolice pięty i 
palców, które są szczególnie 
narażone na obciążenia, zostały 
solidnie zabezpieczone.

Współpraca z Michelin dla zapewnienia idealnej 
przyczepności

Jeśli chodzi o opony w swoim lotniskowym pojeździe 
strażackim PANTHER, Rosenbauer polega na mieszance 
gumowej z Michelin, jednego z najbardziej znanych na 
świecie producentów opon. Dlatego, Michelin opracował 
podeszwę wyłącznie dla Rosenbauer, zapewniającą dużą 
przyczepność butów BOROS we wszystkich sytuacjach, 
jednocześnie zachowującą niezwykłą odporność. Są one 
nie tylko wytrzymałe na obciążenia mechaniczne, ale 
również odporne na olej, benzynę i większość kwasów. 
Ponadto, antystatyczna mieszanka gumowa zapobiega 
iskrzeniu, co oferuje dodatkową ochronę podczas pracy 
w działaniach w strefie zagrożonej wybuchem.
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Specjalna mieszanka gumowa
 
Mieszanka gumowa została opracowana 
specjalnie do użytku w pożarnictwie; 
działa ona niezawodnie zarówno  
w bardzo niskich (-40 °C) jak i bardzo 
wysokich temperaturach (300 °C).

2   Wysoka elastyczność 
Bloki bieżników są przerywane rowkami, 
zapewniającymi większą elastyczność  
wokół kości śródstopia. Wspiera to natu-
ralny ruch stopy.

1   Wskaźnik zużycia bieżnika 
Wbudowany wskaźnik pokazuje czy 
podeszwa ma wystarczającą  
grubość bieżnika.

4   Ułatwienie ściągania 
Stabilna krawędź w okolicy obcasa 
ułatwia i czyni zdejmowanie buta   
komfortowym.

Doskonała amortyzacja
 
Paski gumy wewnątrz podeszwy 
zapewniają bardzo dobrą amortyzację, 
szczególnie w okolicy pięty.

Ochrona przed przebiciem 

Ochrona przed przebiciem wykonana  
z wkładki stalowej wbudowanej  
w podeszwę. Zapewnia osobie noszącej 
poziom ochrony przed obrażeniami 
spowodowanymi przedmiotami takimi 
jak wystające gwoździe itd.

3   Specjalny profil 
Kombinacja wąskich szczelin i unikalna 
geometria bieżnika zapewnia dosko-
nałą przyczepność, nawet na śliskich 
powierzchniach. 

BOROS – Rosenbauer
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Niezależnie od tego czy jest upał czy siarczysty mróz, para czy lodowaty deszcz, 
buty strażaka są narażone na najbardziej niekorzystne warunki zewnętrzne.  
Ale to jest tylko jedna strona medalu. Wewnątrz buta, spocona i obciążona stopa 
może szybko wytworzyć klimat quasi-tropikalny. Aby sprostać temu wyzwaniu  
i obniżyć temperaturę oraz wilgotność, Rosenbauer opracował idealne rozwiązanie 
do swoich butów przy wykorzystaniu membrany SympaTex®.
 
Dlaczego stosować SympaTex® w modelach BOROS?

Wszystkie membrany klimatyczne są selektywnie przepuszczalne dla wody.  
Oznacza to, że są nieprzepuszczalne dla kropli wody, ale przepuszczalne dla pary 
wodnej, co czyni je oddychającymi. 

Membrana SympaTex® jest wypełniona drobnymi nitkami, które są bardzo 
wrażliwe na wilgoć i pęcznieją, gdy są wilgotne i w ten sposób usuwają więcej 
pary wodnej. Krótko mówiąc, im więcej ciepła jest wytwarzane, tym lepsza 
wydajność odprowadzania pary wodnej. To sprawia, że buty BOROS idealnie nadają 
się do użytkowania zarówno latem jak i zimą. Ponadto, membrana jest bardzo 
elastyczna, dopasowuje się idealnie do kształtu buta i zachowuje swoje właściwości 
funkcjonalne w każdej sytuacji.

na zewnątrz na zewnątrz

wewnątrz wewnątrz
kropelki wody cząsteczki pary wodnej membrana: hydrofilowy polieter hydrofobowy poliester

SympaTex® zapewnia suche stopy.

Właściwy klimat.
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Zrównoważona produkcja

Żadne substancje niebezpieczne dla środowiska takie jak np.: fluor, nie 
są używane do produkcji membrany SympaTex®. Po zakończeniu okresu 
użytkowania, materiał można w całości poddać recyklingowi.

Zalety membrany SympaTex® 

 � Wodoodporna i wiatroszczelna
 � Wysoce oddychająca, szczególnie podczas  
aktywności fizycznej

 � Zapewnia ochronę przed ciepłem i zimnem
 � Chroni przed wirusami i bakteriami
 � Chroni przed różnymi chemikaliami, takimi 
jak paliwo lub kwas akumulatorowy

 � Certyfikowana zgodnie z normą Öko-Tex 
Standard 100

W 100 %
NADAJE SIĘ DO 
RECYKLINGU

GWARANTOWANA 
EKOLOGICZNA
MEMBRANA
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Bezpieczeństwo
przede wszystkim.
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Rosenbauer – BOROS

Wysokość buta
około 290 mm

na parę
około 2,4 kg

BOROS B1
 ▪ Certyfikowane zgodnie z normą  
PN-EN 15090 F2A HI3 CI AN SRC

 ▪ Z membraną SympaTex®

 ▪ Wysokość buta D 
 ▪ Szerokość 10
 ▪ Rozmiary 36 – 52

Opcje:
 ▪ Bez membrany SympaTex®

 ▪ Wkładka ortopedyczna
 ▪ Wkładka dla szerokości 12

14

Rozmiar
43

kg

Buty wsuwane od Rosenbauer.

BOROS B1.

Na całym świecie, buty wsuwane stanowią cenioną pozycję wśród środków ochrony 
indywidualnej dla strażaka. Ich prostota i niewielka masa czynią je niezawodnym  
i komfortowym, łatwym w noszeniu i prostym w pielęgnacji elementem wyposażenia 
dla służb ratowniczych. Powyższe zalety powodują, że buty BOROS B1 są klasą 
samą dla siebie. Jednocześnie zapewniają one pełen zakres zalet wyposażenia, które 
Rosenbauer oferuje w całej linii butów BOROS.

Elastyczna strefa i niewielka masa

Dzięki elastycznej strefie w okolicach pod-
bicia i kostki buty BOROS B1 zapewniają 
bardzo dobrą swobodę ruchów. Mają pro-
sty system zakładania, bardzo niską masę 
i wymagają minimalnego wysiłku, podczas 
czyszczenia. Prosta i dobrze przemyślana 
konstrukcja oznacza, że buty BOROS B1 
są korzystne cenowo.
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BOROS – Rosenbauer

Zalety w skrócie:

 � Łatwe zakładanie i zdejmowanie
 � Niewielka masa
 � Prosta pielęgnacja
 � Konkurencyjna cena

15
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Rosenbauer – BOROS

Celem podczas projektowania butów BOROS B4 było połączenie zalet wszystkich 
znanych typów zapięć: prosta obsługa, indywidualna możliwość regulacji, jak 
również możliwość szybkiego zakładania i zdejmowania buta przy jednoczesnym 
zapewnieniu jak najmniejszej masy buta. Aby osiągnąć ten cel, specjaliści od bu-
tów w firmie Rosenbauer musieli dokonać przełomu w zakresie technologii zapięć. 
Efektem końcowym jest rewolucyjny system szybkiego zapinania Rosenbauer.

Rewolucyjny system

Wystarczy jedno pociągnięcie systemu 
szybkiego zapinania Rosenbauer, aby 
zawiązać buty BOROS B4. W ten sam 
sposób jednym kliknięciem central-
na klamra uwalnia napięcie systemu 
sznurowania, umożliwiając błyskawiczne 
zdjęcie buta. Indywidualne drobne regu-
lacje można również wykonać w dwóch 
oddzielnych obszarach. 

na parę
około 2,6 kg

Opcje:
 ▪ Wkładka ortopedyczna
 ▪ Wkładka dla szerokości 12

Wysokość buta
około 290 mm

16

Rozmiary
43

Nieskrępowana swoboda ruchów,  
pełna ochrona

Specjalna strefa elastyczna butów 
BOROS B4 (360° Flex zone) umożliwia 
swobodny ruch w stawie skokowym 
w każdą stronę. But BOROS B4 czyni 
zadość naturalnej zdolności ruchów, 
dzięki specjalnej elastycznej strefie  
w okolicy kostki. Pozwala na naturalne 
ruchy zginania i pochylania przy jed-
noczesnej ochronie przed zbyt dużym 
obciążeniem. Oznacza to, że Strażacy 
mogą się cieszyć maksymalną ochroną  
i prawie zapomnieć, że noszą buty.

kg

But z systemem szybkiego zapinania Rosenbauer.

BOROS B4.

BOROS B4
 ▪ Certyfikowane zgodnie z normą  
PN-EN 15090 F2A HI3 CI AN SRC

 ▪ Z membraną SympaTex®

 ▪ Wysokość buta D
 ▪ Szerokość 10
 ▪ Rozmiary 36 – 52
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Rewolucyjny system szybkiego zapinania Rosenbauer umożliwia: zakładanie i zdejmowanie butów strażackich w kilka 
sekund. Po wyregulowaniu but, BOROS B4 można otworzyć lub zapiąć w kilka sekund, nawet oba równocześnie.

17

▪ Sprężynowa centralna klamra 
do mocowania systemu  
szybkiego zapinania

▪ Pasek do zaciskania 
systemu szybkiego  
zapinania z klipsem  
do mocowania

▪ Dolny hak regulacyjny do 
regulacji dopasowania 
strefy 1 (stopa)

▪ Sznurowadła 
odporne na ciepło  
i płomień wykonane  
z aramidu

Intuicyjna regulacja dwóch oddziel-
nych stref zapewnia niezrównany 
komfort butów BOROS B4.

▪ Górny hak regulacyjny do 
regulacji dopasowania  
strefy 2 (cholewka)

  Idealne dopasowanie w ciągu kilku sekund.

Unikalny system szybkiego zapinania.
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BOROS – Rosenbauer

Bezpieczna obsługa

Specjalna strefa pętli otwierania zapewnia, że but zawsze 
otwiera się całkowicie. Gwarantuje to łatwą i bezpieczną 
obsługę podczas zapinania i otwierania.

System zapinania butów BOROS B4 jest nie tylko 
zaskakująco szybki, ale również bardzo praktyczny, 
ponieważ można go obsługiwać mając założone spodnie. 

Materiały odporne na płomienie

Wszystkie tworzywa sztuczne zastosowane w mechanizmie 
zapinania i paski aramidowe są bardzo odporne na ciepło  
i płomienie oraz obciążenia mechaniczne. System zapinania 
Rosenbauer gwarantuje, że uszkodzone sznurowadła można 
łatwo wymienić.

Szybkie i dokładne dopaso-
wanie

1   Gdy stopa jest w bucie, 
wystarczy jedno pociągnię-
cie za pasek, aby zacisnąć 
sznurowadła. Idealne 
dopasowanie jest następnie 
automatycznie utrzymywane 
przez centralną klamrę.

2    Aby zdjąć but, cały 
system zapinania otwiera się 
poprzez naciśnięcie central-
nej klamry. Następnie można 
go łatwo i szybko zdjąć.

3   Ponadto, buty BOROS B4 
można idealnie dopasować 
do anatomii użytkownika. 
2-strefowe sznurowanie 
pozwala na indywidualne 
dopasowanie stopy i obszaru 
cholewki.

18
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Zalety w skrócie:

 � Doskonałe dostosowanie do 
indywidualnych potrzeb

 � Bardzo prosta obsługa
 � Bardzo szybkie zakładanie i 
zdejmowanie

 � Niewielka masa



Rosenbauer – BOROS

Od dziesięcioleci Rosenbauer jest liderem w rozwoju i produkcji technologii przeciwpożarowych i uważa potencjał innowa-
cyjny, jako jedną ze swoich największych i najtrwalszych umiejętności. Dział rozwoju środków ochrony indywidualnej jest 
źródłem ciągłego postępu technologicznego, laboratorium badawcze jest gwarantem trwałości, a kompleksowe testy  
w warunkach rzeczywistych zapewniają najwyższe poziomy funkcjonalności.

Środki ochrony indywidualnej od stóp do głów

Rosenbauer dostarcza idealnie dopasowane środki ochrony osobistej 
od stóp do głów. Rosenbauer jest jedynym dostawcą produkującym 
wszystkie środki ochrony indywidualnej do akcji gaśniczych, z których 
wszystkie od butów po hełm, są projektowane przez własny personel. 
Nowe buty strażackie BOROS idealnie uzupełniają wysoce innowacyjne 
środki ochrony indywidualnej.

20

Jeden punkt rozwoju i produkcji.

Na długi okres użytkowania.
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Dla strażackich profesjonalistów od strażackich 
profesjonalistów

Rosenbauer jest w stałym kontakcie z jednostkami straży 
pożarnej, zarówno krajowymi, jak i tymi na świecie. Dzięki 
temu, personel Rosenbauer otrzymuje praktyczne opinie 
wykorzystywane podczas opracowywania nowych roz-
wiązań. Ponadto, przed wpuszczeniem na rynek, każdy 
ze środków ochrony indywidualnej jest badany w warun-
kach rzeczywistych. Produkt wprowadzany na rynek jako 
innowacja odpowiada w 100 % wymaganiom i potrzebom 
klientów.

Najbardziej rygorystyczne badania 
dla zapewnienia najbardziej nieza-
wodnego wyposażenia

Rosenbauer bada buty BOROS  
w najcięższych warunkach. Nie jest  
to wyłącznie kwestia spełnienia wyma-
gań normy, ale wytworzenie wysokiej 
jakości produktu. Buty muszą spełnić 
swój cel podczas użytkowania, a także 
dobrze służyć osobie noszącej przez 
długi czas.

Rozwój i produkcja produktów

20-letnie doświadczenie Rosenbauer w sektorze obuwia 
strażackiego, wiedzę fachową partnerów technologicznych 
i dążenie do ciągłego doskonalenia - wszystko to można 
zobaczyć w linii butów BOROS. Ponadto, Rosenbauer 
jest oddany europejskiemu standardowi wytwarzania 
produktów: najwyższej jakości skóra na materiał cholewki 
pochodzi z Niemiec, a produkcja odbywa się w Europie 
Środkowej.
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Dane dot. zamówienia akcesoriów BOROS

199002xx* Rozmiary: 36 – 52 Wkładka BOROS dla szerokości 10

199003xx* Rozmiary: 36 – 52 Wkładka BOROS dla szerokości 12

199004xx* Rozmiary: 37 - 47 Wkładka ortopedyczna BOROS

BOROS
Buty strażackie
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Dane dot. zamówienia butów strażackich BOROS

191001xx* Rozmiary: 36 – 52 BOROS B1 z membraną SympaTex®  
i wkładką dla szerokości 10

194001xx* Rozmiary: 36 – 52 BOROS B4 z membraną SympaTex®  
i wkładką dla szerokości 10

Dane dot. zamówienia produktów do pielęgnacji BOROS

143939 Solitaire 3-way spray do pielęgnacji i impregnacji, 400 ml

143936 Solitaire Brilliant krem do pielęgnacji, 75 ml i aplikator gąbkowy

Rozmiary równoważne butów strażackich Rosenbauer

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

Uwaga dotycząca akcesoriów i części zamiennych!
Wszystkie badania zostały przeprowadzone przy użyciu oryginalnych akcesoriów Rosenbauer. Buty mogą być użytkowane tylko 
z nimi i nie mogą być zmieniane w jakikolwiek sposób. Jest to jedyny sposób na zapewnienie gwarantowanych i przebadanych 
właściwości butów.

*Zamiast "xx" wstawić rozmiar w numer pozycji np. 19100143 dla BOROS B1, rozmiar 43

HI3 Izolacja od ciepła według normy PN-EN 15090

SRC Odporność na poślizg według normy PN-EN 20345

A Obuwie antystatyczne zgodne z normą PN-EN 20345

P Odporność na przebicie za pomocą metalowych wkładek według normy PN-EN 20345

T Ochrona palców według normy PN-EN 20345

CI Izolacja spodu od zimna według normy PN-EN 20345

AN Ochrona kostki według normy PN-EN 20345

E Absorpcja energii w części piętowej według normy PN-EN 20345

WR Odporność na wodę według normy PN-EN 20345 (dla modeli z membraną ochrona jest zwiększona)

WRU Przepuszczalność wody i absorpcja wody według normy PN-EN 20345

HRO Odporność podeszwy na kontakt z gorącym podłożem według normy PN-EN 20345

FO Odporność podeszwy na paliwo według normy PN-EN 20345

Obowiązującą normą jest PN-EN 15090
Europejska norma dotycząca obuwia dla strażaków

Typ 2: Prowadzenie działań gaśniczych i akcji ratowniczych
Ochrona przed przebiciem i ochrona palców, brak ochrony przed zagrożeniami chemicznymi

Teksty i ilustracje służą wyłącznie celom informacyjnym i nie są wiążące. Ilustracje mogą przedstawiać opcjonalne dodatki dostępne jedynie za dodatkową opłatą. 
Zmiany techniczne zastrzeżone.

www.rosenbauer.com Follow us on

F2A


