
للمطافئ وعمليات اإلنقاذ

 معتمد طبقا للمواصفة
EN15090:2012F2AHI3CI AN SRC

األحذية الميدانية
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أقصى درجات الحماية. وأخف وزن. 
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الجودة العالية.
الشكل المثالي.
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TORNADO الطراز TWISTER الطراز TWISTER-cross الطراز

مكافحة الحرائق في األماكن المغلقة

مكافحة الحرائق في األماكن المكشوفة

وسيلة مساعدة في األعمال الفنية

حرائق الغابات

العمل في الغابات )في حالة استخدام مناشير(

في عمليات اإلنقاذ

روزنباور - األحذية الميدانية

4

خضعت األحذية الجديدة لالستخدام 
 واالختبار بشكل مكثف من قبل رجال 

اإلطفاء واإلنقاذ.

  TORNADO الطراز
 المزود بخاصية الحماية من قطع المنشار
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TORNADO الطراز TWISTER الطراز TWISTER-cross الطراز

مكافحة الحرائق في األماكن المغلقة

مكافحة الحرائق في األماكن المكشوفة

وسيلة مساعدة في األعمال الفنية

حرائق الغابات

العمل في الغابات )في حالة استخدام مناشير(

في عمليات اإلنقاذ

األحذية الميدانية - روزنباور

5

مجموعة األحذية الجديدة.
الحذاء المالئم لميدان العمل المناسب.

الخطوة التالية. نظرة متطلعة للمستقبل. 

بفضل مجموعتنا الجديدة تصل أحذية روزنباور إلى مستوى جديد تماما في 
عالم الجودة. تقنية مبتكرة تتبدى في حداثة التصميم. تحقيق أعلى درجات 

الحماية مع راحة االستعمال وخفة الوزن تحتل قمة أولوياتنا. 

بدءا من مكافحة الحرائق في األماكن المغلقة ومرورا بحرائق الغابات 
وحتى عمليات اإلنقاذ. 

تفرض ميادين العمل المتنوعة متطلبات مختلفة على القوات العاملة. وهو ما 
ينطبق أيضا على صناعة تجهيزات أحذيتهم. وقد أستطاعت روزنباور أن 

تقّدم في مجموعة أحذيتها الجديدة لكل مجال عمل الحذاء المالئم له مع توفير 
أفضل مستوى من الحماية والدعم لمستخدمه. 

التجربة العملية أوالً. ثم تقديم المنتج للعميل. 

تم تطوير مجموعة األحذية الجديدة بالتعاون مع جهات اإلطفاء واإلنقاذ 
وفنيي األحذية ومصمميها. حيث خضعت لالستخدام واالختبار لعدة شهور 

 بشكل مكثف من قبل رجال اإلطفاء واإلنقاذ في دول مختلفة. 
وقد تم نقل الخبرات القّيمة المستمدة من التجربة العملية أوال بأول لمسؤولي 

تطوير مجموعة األحذية الجديدة، وهو ما أسهم في مواءمتها مع متطلبات 
المستخدمين بشكل ال مثيل له. 

  ما الحذاء 
المناسب لي؟

الطراز TWISTER في ميدان مكافحة الحرائق

الطراز TWISTER-cross في عمليات اإلنقاذ
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روزنباور - األحذية الميدانية

أحذية روزنباور. مميزاتها.

أعلى معايير الجودة

أقصى مستويات الحماية

توفير أفضل حماية ممكنة لرجال اإلطفاء أثناء تأدية عملهم. انطالقا من هذا 
المبدأ ُتولي روزنباور اهتماما شديدا لجميع تجهيزات الحماية الشخصية. 

ومصداقا لذلك فقد ُتّوجت مجموعة األحذية الجديدة بشهادة 
 EN 15090:2012 F2A HI3 CI AN SRC 

المطابقة ألعلى فئات الحماية. ومع احتوائها على مزيد من خواص الحماية 
اإلضافية، كخاصية حماية الكاحل، تثبت أحذية روزنباور قدرتها على حفظ 

التوازن وتوفير األمان.

وزن خفيف

ساعات طويلة من العمل، مع ارتداء تجهيزات ومعدات ثقيلة، وكثيرا ما 
يتعرض ألشد الظروف قسوة. هكذا يبدو يوم العمل التقليدي لكثير من رجال 
اإلطفاء. وللمساهمة في تيسير يوم عمله بعض الشيء، فقد راعينا أن تتميز 
أحذية روزنباور بأخف وزن ممكن على القدمين وهو ما يساعد على تجاوز 

فترات العمل الطويلة بدون إجهاد. 

الشكل المثالي

يختلف شكل القدم من شخص آلخر كما هو الحال مع اختالف بصمة 
اإلصبع لكل إنسان. في هذا الصدد تفخر روزنباور بأنه لديها الحذاء 

المالئم لكل شخص، ألن طرازات المجموعة الجديدة TWISTER و 
TWISTER-cross و TORNADO يمكن مواءمتها مباشرة على 

شكل القدم بما يتفق مع كل شخص على حدة. عالوة على ذلك تشتمل جميع 
الطرازات على نظام العرضين للمستخدمين ذوي مشط القدم الكبير )عرض 

10 وعرض 12(.

التصميم الرياضي

بجانب راحة االستخدام وعنصر األمان، يلعب تصميم الحذاء أيضا دورا 
هاما. وفي هذا الشأن تتميز مجموعة األحذية الجديدة بمظهر ديناميكي 
ورياضي ذي طابع خاص. فاألشرطة الفضية االنعكاسية والمساحات 

االنثنائية الحمراء تضفي عليها مالمح ملونة، كما أن شعار روزنباور يطبع 
في األذهان صورة الماركة العريقة.
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األحذية الميدانية - روزنباور

أعلى مستويات الجودة في اختيار الخامات والتصنيع

لم نستخدم سوى أفضل الخامات في أحذية روزنباور: جلد نافر من الماء 
ومحكم ضده، مع بطانة مصفحة مزودة بمادة إسفنجية من الداخل وهي 

مضادة للتآكل بصفة خاصة ومحمية في منطقة األصابع ناحية السطح بواقي 
مطاطي خاص. كما تخضع عملية التصنيع ألعلى معايير الجودة.

EN 15090:2012 F2A HI3 CI AN SRA معتمدة طبقا للمواصفة

EN 15090:2012: أحدث إصدار معمول به من المعايير األوروبية  	
ألحذية أمان رجال اإلطفاء

F2A: جميع أعمال مكافحة الحرائق وعمليات اإلنقاذ، التي تتطلب وقاية  	
 القدمين من االختراق وحماية األصابع، 

ولكن ال تتوافر فيها حماية من األخطار الكيميائية. 
HI3: أقصى عزل حراري 	
CI: أقصى عزل ضد البرودة 	
AN: حماية الكاحل 	
 SRC: منع االنزالق من الفئة جـ 	



4  ِبنية النعل. مفهوم متقن. 

تضمن الطبقات المختلفة العديدة تحقق مجموعة كبيرة من الخواص:

بطانة كعب داعمة للمفصل: لحفظ التوازن	 
بطانة داخلية: قابلة للتغيير، مصممة بما يتالءم مع تشريح القدم، قابلة 	 

للغسل
نعل داخلي: مصنوع من التكسون، مضاد للبكتيريا، مقاوم للرطوبة	 

 	 ®SympaTex نعل داخلي مانع للتسرب: لمنع التسرب بغشاء
بطانة من الصلب: مانعة لالختراق بنسبة 100 %، تحمي من التعرض 	 

لإلصابة بالبراغي الرفيعة واألشياء الصلبة المدببة
نعل هوائي من النيتريل: عازل للحرارة والبرودة، مقاوم لالنزالق 	 

والتآكل، مقاوم للزيت والبنزين
شريط معدني مضاد للشحنات اإلستاتيكية لتصريف الشحنات الكهربائية	 

8
®SympaTex Technologies GmbH ماركة مسجلة تابعة لشركة ®SympaTex

3  حماية الكاحل

مجموعة األحذية الجديدة مزودة قياسيا بخاصية 
الحماية من الكاحل، والمختبرة طبقا للمواصفة 
EN 20345. لذا فقد تم تزويد الحذاء بتقوية 
خاصة في منطقة الكاحل من الداخل والخارج. 

وبذلك تتوافر أقصى حماية من الصدمات 
والخبطات. 

2 المواضع المرنة

تسمح المواضع المرنة الخاصة بمزيد من راحة 
االستخدام عند الزحف والجثو والقيادة. وهي 

مزودة بمادة إسفنجية لينة موجودة أعلى العقبين 
وعند ثنية القدم. بعض الطرازات مزودة بمواضع 

مرنة إضافية في منطقة الساقين والّسّمانة.

1 العناصر العاكسة

تم التفكير مليا في تفاصيل تركيب العناصر 
العاكسة 3M. فقد تم وضعها في الحذاء بطريقة 

ال تعوق رؤيتها، حتى عند استخدام سروال 
حماية. وتتميز خامات 3M عالية القيمة بطول 

عمرها االفتراضي وقدرتها المثالية على 
االنعكاس. 

1 عناصر عاكسة

2

3

4

مواضع مرنة

حماية الكاحل

ِبنية النعل

 واقي أمان 
صلب



الحذاء الميداني - روزنباور

مجموعة األحذية الجديدة تشتمل على المزيد.

مجهزة بخواص عالية التقنية

 ®SympaTex غشاء

يوفر غشاء Die SympaTex® القدرة على التنفيس مع اإلحكام ضد 
الماء في الوقت نفسه. حيث تمتص العناصر الجاذبة للماء في غشاء 

SympaTex® الرطوبة من الجسم، ومن ثم تبخرها وتطردها للخارج. وفي 
الوقت ذاته يمنع الغشاء تسرب الماء للداخل. من الجدير بالذكر أن غشاء 

SympaTex® عالي المتانة ويتميز بقدرة واضحة على المرونة والتمدد 
مقارنة باألغشية التقليدية، وبالتالي يؤدي وظيفته حتى في أشد ظروف العمل 

الشاق )االنثناءات وااللتواءات(.

المزايا ظاهرة للعيان:

قدرة تنفيس مثالية	 
مضاد للماء ألقصى مدى	 
توفير الحماية من الفيروسات والبكتيريا وسوائل الجسم	 
مقاوم للمواد الكيميائية المختلفة	 
ضبط ديناميكي للحرارة المحيطة )كلما زاد عرق الجسم، زادت نسبة 	 

الرطوبة المطرودة للخارج(

مضاد للماء، قادر على التنفيس. 
.®SympaTex بفضل غشاء

9
®SympaTex Technologies GmbH ماركة مسجلة تابعة لشركة ®SympaTex
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روزنباور - الحذاء الميداني

®Boa Fit System مكونات نظام الربط

	 ®Boa Dial 
 ®Boa Dial تعتبر الطارة، المسماة بجهاز اللف، هي المكّون الرئيسي
وهي تتألف من بالستيك متين شديد المقاومة للحرارة وتتولى لف أربطة 
الحذاء المطلية المصنوعة من اإلستانلس ستيل. ويمكن فتح وغلق جهاز 

اللف ببساطة من خالل الجذب والضغط. 

 حبل إستانليس ستيل مطلي 	
يكمن خلف البالستيك األسود حبل إستانليس ستيل مطلي غير قابل 

للصدأ ومقاوم للقطع. وتتمثل وظيفة هذا الرباط المتين في ربط الحذاء 
بشكل متوازن. والرباط مطلي لكي تتوافر له الحماية المثالية. األحذية 

المزودة بنظام الربط Boa® سهلة التنظيف للغاية، نظرا لصعوبة التصاق 
االتساخات بها.

®Boa Dial ضع

	 ®Boa مانع الفتح روزنباور 
بفضل مانع الفتح روزنباور Boa® تتوافر الحماية المثالية لجهاز اللف 

من أن ينفتح بشكل غير مقصود )أثناء صعود سلم مثال(. )غير ضروري 
).TWISTER-cross مع الطراز

 مجاري األربطة 	
 تتكون مجاري األربطة بدورها من بالستيك متين 

عالي المقاومة للحرارة.

.Boa®Technology Inc ماركة مسجلة تابعة لشركة®Boa

  هكذا يمكن استخدامه بمنتهى البساطة!

1

اطِو اللسان الجلدي لألمام، ثم ضع قدمك

2

 ®Boa Dial اضغط على  

3

أدر Boa Dial® بحافة يدك، إلى أن 
يثبت الحذاء بشكل مريح

4



11

األحذية الميدانية  – روزنباور

في ميدان العمل كل ثانية ُتحدث فرقاً.

®Boa Fit System

االرتداء والخلع في لمح البصر.

بمجرد أن تدوي صافرة اإلنذار، يتعين على 
رجال اإلطفاء المسارعة إلى موقع العمل بأقصى 
ما يمكن. وفي هذه األثناء يمكن أن يكلّفهم ارتداء 

وخلع تجهيزات الحماية الشخصية وقتا ثميناً. وفي 
 TWISTER هذه اللحظة بالتحديد تتفوق أحذية

 Boa Fit المزودة TWISTER-cross و
.®System

المالءمة المثالية. 

بفضل الرباط الصلب المقاوم للقطع والزر 
االنضغاطي يتسنى للمستخدم ارتداء وخلع الحذاء 

في لمح البصر، ويتمكن في ثوان معدودة من 
مواءمته مع قدمه بشكل مثالي. نظام الربط سهل 

االستعمال وشديد المتانة.

قابل للضبط الحقا في أي وقت

يمكن مواءمة الحذاء تبعا لشكل القدم في أي وقت 
أثناء االستخدام وبدون عناء يذكر. ما عليك سوى 

إدارة جهاز اللف لفة صغيرة.

رباط إستانليس ستيل مطلي، 
مقاوم للقطع
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روزنباور - الحذاء الميداني

12

 D طول الحذاءC غشاء ممتص للصدماتمضاد لالختراقمضاد لالنزالقموضع مرنحماية مقدمة القدمحماية الكاحلطول الحذاء 
®SympaTex

® العرض2عناصر عاكسة Boa Fit 
System

الحماية من قطع شارة االسمنظام السّحاب
المنشار

المعيار القياسي 
F2A

TWISTER الطراز       

TWISTER-cross الطراز       

TORNADO الطراز       

 موضع مرن 	
 موضع مرن من الجلد اللين المخيط

، ومقوى بمادة إسفنجية

 مضاد لالنزالق 	
 نعل مقاوم لالنزالق على األرضيات 

المائية أو الثلج أو الجليد

 مضاد لالختراق  	
بنية نعل مقاومة لالختراق

 مضاد للصدمات 	
طبقة ممتصة للصدمات في البطانة الداخلية

	  ®SympaTex غشاء 
 يجعل الحذاء مضاد للماء ومضاد 

للريح وقادر على التنفيس ألقصى مدى

 عناصر انعكاسية  	
عناصر انعكاسية 3M ألقصى مستويات 

الوضوح والظهور

 العرض2 	
نظام العرضين لمالءمة شكل وتشريح القدم 

بشكل مثالي

	  ®Boa Fit System 
Boa Fit System® المزود برباط 

إستانليس ستيل مطلي وطارة ضبط

 نظام سّحاب 	
نظام ربط ثنائي مزود بسّحاب سريع الغلق

الخواص 
في لمحة سريعة

 شارة اإلسم  	
شارة لكتابة اسم المستخدم عليها

 الحماية من قطع المنشار  	
لتوفير الحماية من قطع المناشير

	  F2A مطابقة للمواصفة 
لجميع عمليات مكافحة الحرائق واإلنقاذ، 

ومضادة للشحنات االستاتيكية

NAME
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األحذية الميدانية  – روزنباور

13

 D طول الحذاءC غشاء ممتص للصدماتمضاد لالختراقمضاد لالنزالقموضع مرنحماية مقدمة القدمحماية الكاحلطول الحذاء 
®SympaTex

® العرض2عناصر عاكسة Boa Fit 
System

الحماية من قطع شارة االسمنظام السّحاب
المنشار

المعيار القياسي 
F2A

TWISTER الطراز       

TWISTER-cross الطراز       

TORNADO الطراز       

	 D طول الحذاء 
D طول الساق شكل 

)280 ملم مقاس 43(

	 C طول الحذاء 
C طول الساق شكل 

)190 ملم مقاس 43(

 حماية الكاحل 	
 حماية الكاحل عند القدم

من الداخل والخارج

 حماية أصابع القدمين 	
 ساتر صلب مضاد للصدمات

  تجهيز قياسي          تجهيز اختياري
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روزنباور - الحذاء الميداني

أثبت جدارته ألف مرة. ويتمتع اآلن بخواص جديدة.

TWISTER الطراز

قصة نجاح الطراز TWISTER تخوض جولتها التالية. فقد أثبت 
جدارته بالفعل ألف مرة كحذاء يعتمد عليه في ميدان مكافحة الحرائق. 
 TWISTER ومع تجهيزه بمزيد من الخواص الجديدة صار الطراز

الجديد اآلن أفضل لالستخدام في أعمال مكافحة الحرائق الشاقة عن 
 EN ذي قبل. وقد تم تتويج حذاء مكافحة الحرائق بشهادة مواصفة

.15090:2012 F2A HI3 CI AN SRC

الطراز TWISTER – فئة فريدة من نوعها

بفضل Boa Fit System® يمكن ارتداء الحذاء TWISTER في لمح 
البصر، كما يمكن خلعه أيضا بالكيفية نفسها. عالوة على ذلك يمكن مواءمة 

نظام الربط في أي وقت، كما أنه يسمح بربط الحذاء بشكل متوازن. 

تسمح البطانات المريحة والمواضع المرنة األربعة براحة استخدام مثالية 
- حتى أثناء الزحف والجثو والقيادة. وألنه يزن فقط 2,7 كجم )لزوج 

األحذية، مقاس 42( يعتبر الطراز TWISTER فوق ذلك خفيف الوزن 
ألبعد مدى. 

 كما أن المواد المدمجة فيه كغشاء SympaTex® والجلد النافر 
والمضاد للماء تجعل الحذاء TWISTER محكما بشدة ضد الماء. ومن 
ناحية أخرى تعمل بنية النعل متعددة الطبقات المزودة بوسادة هوائية فيما 

بينها على توفير عزل فائق ضد الحرارة والبرودة. أما خاصية حماية 
الكاحل في نطاق الكاحلين والبطانة الصلبة والساتر الصلب فتوفر الحماية 

للقدم من اإلصابات والجروح. وهناك عناصر عاكسة مركبة في مكان 
مرئي تسمح بالوضوح والظهور التام حتى في حالة استخدام سروال فوقها.

الطراز TWISTERالمواصفات الفنية

حوالي 2,7 كجم )لزوج األحذية، مقاس 42(الوزن

10 و 12العرض

حوالي 280 ملم )بدون النعل، مقاس 42(طول الساق

36 حتى 50*المقاسات المتاحة

* المقاسات 36 و 50 مقاسات خاصة. السعر ومدة التوريد بحسب الطلب.
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األحذية الميدانية  – روزنباور

  الخواص

 D موضع مرن  حماية مقدمة القدمحماية الكاحل طول الحذاء

غشاء SympaTex® ممتص للصدمات مضاد لالختراق  مضاد لالنزالق

® العرض2 عناصر عاكسة  Boa Fit 
System

شارة االسم 

 F2A المعيار القياسي

NAME
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روزنباور - الحذاء الميداني

  الخواص

 C موضع مرنحماية مقدمة القدم  حماية الكاحلطول الحذاء 

غشاء SympaTex® ممتص للصدمات مضاد لالختراق مضاد لالنزالق 

 شارة االسم نظام الربط Boa®العرض2 عناصر عاكسة 

 المعيار القياسي 
F2A

NAME
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األحذية الميدانية  – روزنباور

حذاء لجميع االستخدامات. عمليات اإلطفاء واإلنقاذ.

TWISTER-cross الطراز

* المقاسات 36 و 50 مقاسات خاصة. السعر ومدة التوريد بناًء على الطلب. 
الطراز TWISTER-cross ال يطابق طول الساق المقرر في النمسا طبقا للمواصفة الصادرة عن هيئة المطافئ النمساوية ÖBFV - RL KS - 06 والتي 

تنص على أن يكون 280 ملم.

الطراز الجديد TWISTER-cross عبارة عن حذاء قصير يتمتع 
بمواصفات خاصة. وقد ُصّمم خصيصا ليلبي احتياجات عمليات اإلطفاء 

واإلنقاذ وهو الحذاء الوحيد بطول ساق من الفئة C المخصص لجميع أعمال 
مكافحة النيران وعمليات اإلنقاذ والحاصل على شهادة مطابقة للمواصفة 

EN 15090:2012 F2A HI3 CI AN SRC. وهو بذلك يفي أيضا 
.EN 20345:2012 بمعايير أحذية عمليات اإلنقاذ الواردة في المواصفة

أخيرا الحذاء المالئم. 

تصميم أحذية مختلفة ألعمال اإلطفاء وعمليات اإلنقاذ صار أمرا من 
 الماضي. فمع الطراز TWISTER-cross يتمتع رجال اإلطفاء واإلنقاذ 

بالحذاء المالءم لكال المجالين. فهو يوفر حماية مثالية وراحة استخدام ال 
تضاهى في جميع مواقف العمل الميداني على اختالفها وتنوعها. 

فريد من نوعه. غير مألوف. من الفئة األولى. 

رغم أنه الحذاء القصير الوحيد في السوق فقد 
 زودنا الطراز TWISTER-cross أيضا 

Boa Fit System®. ويعتبر ارتداء الحذاء 
وخلعه في ثوان وربطه بشكل متوازن أموًرا 
طبيعية وبديهية بفضل هذا النظام. أما خاصة 

حماية الكاحل في نطاق الكاحلين والبطانة الصلبة 
والساتر الصلب فتوفر الحماية من اإلصابات 
والجروح. وهناك عناصر عاكسة مركبة في 

مكان مرئي تسمح بالوضوح والظهور التام حتى 
في حالة استخدام سروال فوقها. 

ولتحقيق أعلى مستويات الراحة في االستخدام 
يتوافر بجانب البطانة المريحة اثنين من المواضع 
المرنة المصنوعة من الجلد اللين المخيط. كما أن 

غشاء SympaTex® والجلد النافر والمضاد 
 TWISTER-cross للماء يجعالن الحذاء

محكما بشدة ضد الماء. ومن ناحية أخرى تعمل 
بنية النعل متعددة الطبقات المزودة بوسادة هوائية 

فيما بينها على توفير عزل فائق ضد الحرارة 
والبرودة. ومما يبعث على الدهشة وزنه الضئيل 

الذي يبلغ حوالي 2,2 كجم فقط )لكل زوج، 
مقاس 42(.

رغم أن طوله يبلغ حوالي 190 ملم 
فقط، إال أن الحذاء يفي بأعلى معايير 

فئة الحماية المقررة لعمليات إطفاء 
الحرائق.

المواصفات الفنية
نحو 2,2 كجم )لزوج األحذية، مقاس 42(الوزن

10 و 12العرض

حوالي 190 ملم )بدون النعل، مقاس 42(طول الساق

36 حتى 50*المقاسات المتاحة
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روزنباور - األحذية الميدانية

حفظ التوازن في مواجهة االرتداء السريع

TORNADO الطراز

* المقاسات 36 و 52-50 مقاسات خاصة. السعر ومدة التوريد بناًء على الطلب.

لقد صنع الطراز TORNADO اسما له في عالم أحذية إطفاء الحرائق عن 
حق وجدارة. فهو حذاء مضاد لالنزالق ذي رباط ويمكن ارتداؤه بسرعة 

في الوقت ذاته وهي تشكيلة أثبتت فاعليتها وكفاءتها. كما يجمع الطراز 
TORNADO أيضا بين مزايا النظامين ويزاوج مابين حفظ التوازن القوي 

مع سرعة االرتداء. 

مزيد من الحماية مزيد من األمان

 EN 15090:2012 متوج بشهادة المواصفة TORNADO الطراز
F2A HI3 CI AN SRC وبالتالي فهو الحل المثالي في ميدان مكافحة 

الحرائق وعمليات اإلنقاذ. أما في مجاالت العزل الحراري والعزل ضد 
البرودة ومقاومة االنزالق فهو يحوز أعلى فئات الحماية على اإلطالق. وبما 

أنه مزود بخاصية حماية الكاحل، وأربعة مواضع مرنة، وعناصر عاكسة 
3M وغشاء SympaTex® فقد اجتمعت للطراز TORNADO كل 

أسباب النجاح في مجال الفعالية وراحة االستخدام.

مواءمة فردية بفضل خاصية الربط المزدوج

ال يعتبر الطراز TORNADO حذاًء اعتياديا برباط. فعن طريق خاصية 
الربط المزدوج يمكن شد رباط القدم بشكل منفصل عن رباط الساق. حيث 

يحافظ ماسك الرباط الموجود عند مستوى الكاحل على التوزيع المختلف لقوة 
الشد. وال يوجد أي نظام ربط آخر يسمح بمثل هذا التواءم المثالي ألشكال 

األقدام المختلفة. وبمجرد تثبيته على شكل قدم الشخص، يظل الرباط المعقود 
بنظام خاصية الربط المزدوج على نفس الهيئة بشكل دائم. ويصل النظام إلى 
حد الكمال بالتزامن مع استخدام سّحاب االرتداء السريع، الذي يتيح إمكانية 

غلق الحذاء بسرعة وبساطة متناهية.

الطراز TORNADOالمواصفات الفنية
الطراز TORNADO المزود بخاصة الحماية من 

قطع المنشار

حوالي 3 كجم )لزوج األحذية، مقاس 42(حوالي 2,8 كجم )لزوج األحذية، مقاس 42(الوزن

10 و 1012 و 12العرض

حوالي 280 ملم )بدون النعل، مقاس 42(حوالي 280 ملم )بدون النعل، مقاس 42(طول الساق

36 حتى 52*36 حتى 52*المقاسات المتاحة

 الحذاء الكالسيكي، اآلن في ثوب جديد. 
ميزة لصالح الراحة الشخصية.
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الحذاء الميداني - روزنباور

الطراز TORNADO المزود بخاصية الحماية من قطع المنشار

مزود بطبقات إضافية من الكيفالر بين السطح الجلدي و غشاء 	 
®SympaTex

 مطابق للجزء الثالث من المواصفة EN 381 المتعلق بتوفير الحماية من 	 
جروح قطع المناشير، الفئة 2

  الخواص

D حماية مقدمة القدم حماية الكاحل طول الحذاء 

 عناصر عاكسة غشاء SympaTex® ممتص للصدمات مضاد لالختراق

 الحماية من قطع  شارة االسمالعرض2
المنشار

 F2A المعيار القياسي

 نظام السّحاب

 مضاد لالنزالق

NAME



TWISTER بيانات طلب الطراز
*144950xxTWISTER الطراز

*144951xx12 بعرض ،TWISTER الطراز

غيار لجهاز اللف في الطراز TWISTER )جميع المقاسات(14495001

غيار للرباط في الطراز TWISTER بدءا من المقاس 36 حتى مقاس 1449500240

غيار للرباط في الطراز TWISTER بدءا من المقاس 41 حتى مقاس 1449500350

TWISTER-cross بيانات طلب الطراز
*144960xx®SympaTex المزود بغشاء TWISTER-cross الطراز

*144961xx12 بعرض ،®SympaTex المزود بغشاء TWISTER-cross الطراز

غيار لجهاز اللف في الطراز TWISTER-cross )جميع المقاسات(14495001

غيار للرباط في الطراز TWISTER-cross بدءا من المقاس 36 حتى مقاس 1449600140

غيار للرباط في الطراز TWISTER-cross بدءا من المقاس 41 حتى مقاس 1449600250

TORNADO بيانات طلب الطراز
*144970xx®SympaTex المزود بغشاء TORNADO الطراز

*144971xx12 بعرض ،®SympaTex المزود بغشاء TORNADO الطراز

غيار للسان السّحاب في الطراز TORNADO و TORNADO KS حتى مقاس 1449700140

14497002 TORNADO غيار للسان السّحاب في الطراز
و TORNADO KS بدءا من المقاس 41 حتى مقاس 45

14497003 TORNADO غيار للسان السّحاب في الطراز 
و TORNADO KS بدءا من المقاس 46

*144976xx،المزود بخاصة الحماية من قطع المنشار TORNADO الطراز

*144977xx12 المزود بخاصة الحماية من قطع المنشار، بعرض TORNADO الطراز

غيار ألربطة الحذاء14497004

منتجات العناية
143939SOLITAIRE بخاخ العناية والوقاية الثالثي

كريم العناية سوليتير بريلالنت143936

قطع غيار األحذية الميدانية
 غيار للبطانة الداخلية للحذاء الميداني مقاس 36 143760

حتى مقاس 50. من الصوف الناعم المخيط. له قدره خاصة 
على امتصاص العرق وخفض مستوى الرطوبة. بطانة مصممة 

على شريحة القدم. يمكن غسله حتى درجة حرارة °30م.

الحذاء الميداني
للمطافئ واإلنقاذ

*ضع بدال من „xx“ المقاس المطلوب في رقم الصنف، مثال 14497643 للطراز TORNADO KS، مقاس 43
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النصوص والصور الواردة غير ملزمة. قد تحتوي الصور على تجهيزات خاصة متاحة مقابل كلفة إضافية. نحتفظ بحق إجراء تعديالت طبقا للتطويرات الفنية.

www.rosenbauer.com

أقصى درجات الحماية. وأخف وزن. 

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

15 14.5 14 13.5 13 12 11.5 10.5 9.5 9 8 7 6.5 6 5 4 3 UK

15.5 15 14.5 14 13.5 12.5 12 11 10 9.5 8.5 7.5 7 6.5 5.5 4.5 4 USA
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