
Bevetési csizmák
Tűzoltóság és mentőszolgálat számára

EN 15090:2012 F2A HI3 CI AN SRC  
szerint tanúsítva

Maximális védelem. Minimális tömeg.
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Ideális kialakítás. 
Prémium minőség. 
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Ideális kialakítás. 
Prémium minőség. 
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A Rosenbauer csizmákat 
tűzoltóságok és mentőcsa-
patok viselték és intenzíven 
tesztelték.

TWISTER TWISTER-cross TORNADO

Tűzoltás, beltéri

Tűzoltás, kültéri

Műszaki mentés

Erdőtűz

Erdészeti alkalmazás (láncfűrész)

Mentési alkalmazások

  Melyik a nekem 
való csizma?

TORNADO láncfűrészvágás-biztos



5

Bevetési csizmák – Rosenbauer

5

Az új csizmakollekció
Minden bevetéshez a megfelelő csizma. 

A következő lépés – előre tekintve.

Az új vonallal a Rosenbauer csizmák teljesen új minőségi 
szintet érnek el. Az innovatív technika találkozik a modern 
dizájnnal. Bevetésen mindig a maximális védelem, valamint 
a tökéletes komfort és a kiemelkedő könnyűség áll az első 
helyen.

A beltéri bevetéstől az erdőtűzön keresztül a mentési 
műveletekig.

 A különböző típusú bevetések sokféle követelményt 
támasztanak úgy a beavatkozó egységekkel, mint azok 
lábbelijével szemben. A Rosenbauer kínálata bármely 
követelménynek megfelelő lábbelit ajánl, és a viselőnek a 
legjobb védelmet és támogatást nyújtja.

Praktikum. Kényelem. 

A Rosenbauer csizmákat tűzoltóságokkal, mentőszolgála-
tokkal, cipő- és formatervezőkkel együttműködve fejlesz-
tették. Különböző országok tűzoltói és mentőcsapatai 
hónapokon keresztül intenzíven viselték és tesztelték a 
beavatkozások során. A termék fejlesztése során haszno-
sították a gyakorlati használatból szerzett értékes tapasz-
talatokat, így igazítva a csizmákat tökéletesen a viselők 
követelményeihez. 

TWISTER tűzoltóknak

TWISTER-cross mentésekhez

TWISTER TWISTER-cross TORNADO

Tűzoltás, beltéri

Tűzoltás, kültéri

Műszaki mentés

Erdőtűz

Erdészeti alkalmazás (láncfűrész)

Mentési alkalmazások

TORNADO láncfűrészvágás-biztos
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Maximális védelem

Bevetésen a tűzoltónak a lehető legjobb védelemre van 
szüksége. Ettől az alapelvtől vezérelve a Rosenbauer 
maximális igényt támaszt minden személyi védőfelszerelés-
sel szemben. Az új kollekció csizmái EN 15090:2012 F2A 
HI3 CI AN SRC szerinti tanúsítvánnyal rendelkeznek, és 
megfelelnek a legmagasabb védelmi osztálynak. A kiegé-
szítő védőfunkciók, mint pl. a bokavédelem, a Rosenbauer 
csizmáknak még jobb tartást és biztonságot nyújtanak.

Kiemelkedően könnyű

Órákon át tartó bevetések, nehéz készülékekkel és felsze-
reléssel, gyakran nehéz körülmények között – a legtöbb 
tűzoltó számára ez megszokott. A mindennapok megköny-
nyítése érdekében a Rosenbauer csizmák tömege minimá-
lis, így járulva hozzá a hosszadalmas bevetések könnyebbé 
tételéhez.

Optimalizált lábhoz illeszkedés

Az emberek lábformája olyan egyedi, mint az ujjlenyomat. 
A Rosenbauer mindenki számára rendelkezik megfele-
lő csizmával. A TWISTER, TWISTER-cross és TORNADO 
közvetlen beállítást tesz lehetővé az adott lábhoz történő 
illeszkedés érdekében. Ezen túlmenően két lábfejbőség áll 
rendelkezésre, kedvezve így a magas rüsztös személyek 
számára is (10-es és 12-es lábfejbőség).

Sportos dizájn

A viselési komforton és biztonságon túlmenően fontos 
szerepet kap a csizma dizájnja is. A Rosenbauer számára 
fontos a dinamikus és sportos kinézet. Az ezüstszínű fény-
visszaverő csíkok és hajlítási zónák színes kiemeléseket 
nyújtanak; fent a Rosenbauer logo-elemek és márkaazono-
sítók találhatók.

Rosenbauer csizmák. Amit képviselnek:

A legmagasabb minőségi szabványok
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Bevetési csizmák – Rosenbauer 

Maximális minőség az anyag kiválasztásnál és a 
megmunkálás során

A Rosenbauer csizmák csakis a legjobb anyagokból készül-
nek: a vízhatlanságot hidrofóbozott bőr biztosítja, a belső 
oldalán az expandált anyaggal rendelkező laminált bélés 
rendkívül kopásálló, és a lábujjak környékén a felső bőrt 
egy speciális gumi kapli védi. A megmunkálási folyamatra 
maximális minőségi szabványok vonatkoznak.

EN 15090:2012 F2A HI3 CI AN SRA szerint tanúsítva

 ▪  EN 15090:2012: a tűzoltó lábbelikre vonatkozó európai 
szabvány aktuálisan érvényes változata

 ▪  F2A: az összes olyan tűzoltó- és mentési bevetés, 
amelynél talpátdöfés elleni és lábujjvédelem szükséges. 
Nincs vegyszerek elleni védelem

 ▪  HI3: maximális hőszigetelés
 ▪  CI: maximális hideg elleni szigetelés
 ▪  AN: bokavédelem
 ▪  SRC: csúszásgátlás, „C” osztály 

A legmagasabb minőségi szabványok
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3   Bokavédelem

Az új vonalhoz tartozó csizmák széria-
szerűen (EN 20345 szerint bevizsgált) 
bokavédelemmel rendelkeznek.  
A bokarésznél a csizma ezért a külső 
és a belső oldalon egyaránt meg van 
erősítve. Ez maximális védelmet bizto-
sít az ütések ellen.

4   A talp felépítése. Egy átgondolt koncepció.

A különböző rétegek funkciók sokaságát biztosítják:

 ▪  ízületet támogató sarokbetét: biztonságos tartás
 ▪  talpbetét: cserélhető, anatómiailag formázott, mosható
 ▪  talpbélés: anyaga Texon, antibakteriális és nedvességet 
szabályozó

 ▪  szigetelő talpbélés: a SympaTex® membrán leszigetelésére

2   Hajlítási zónák

A speciális hajlítási zónák kényelme-
sebbé teszik a kúszást, térdelést és 
gépkocsivezetést. A hajlítási zónák-
ban (a sarok felett és a hajlatban) 
rendkívül puha bőr és hozzá expandált 
habos bélés található. Egyes model-
leknél ilyen hajlítási zóna található 
még a sípcsontnál és a vádlinál.

1   Fényvisszaverő elemek

Egy jól átgondolt részlet – 3M fény-
visszaverő elemek. Úgy vannak elhe-
lyezve a csizma szárán, hogy még a 
védőnadrággal kombinálva is a látható 
területen maradnak. A 3M anyagokat 
hosszú élettartam és maximális fény-
visszaverő képesség jellemzi.

 ▪  acél talpbetét: 100% átdöfés-biztos, szegek és egyéb 
kemény, hegyes tárgyak ellen nyújt védelmet

 ▪  nitril-légpárnás talp: hő- és hideg ellen szigetel, csúszás- 
és kopásálló, olaj- és benzinálló

 ▪  elektrosztatikus feltöltődés ellen védő fémszalag

8

1 Fényvisszaverő 
elemek

2

3

4

Hajlítási zónák

Bokavédelem

A talp felépítése. 
Egy átgondolt 
koncepció

Biztonsági  
acél kapli
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SympaTex® membrán

A SympaTex® membrán egyszerre biztosít légáteresztést és 
vízhatlanságot. A SympaTex® membrán vizet vonzó összete-
vői felveszik a nedvességet a testtől, és azt párologtatással 
adják le kifelé. A membrán egyidejűleg megakadályozza a 
víz behatolását. A nagyteljesítményű SympaTex® membrán 
érezhetően rugalmasabb és tágíthatóbb, mint a hagyo-
mányos membránok, ezáltal szélsőséges terhelésnél (pl. 
megtörést okozó mozgásnál) is működőképes marad.

Nyilvánvaló előnyök:

 ▪  optimálisan légáteresztő
 ▪  messzemenően vízhatlan
 ▪  véd a vírusok, baktériumok és testnedvek ellen
 ▪  ellenáll különböző vegyszereknek
 ▪  dinamikus klímaszabályozás (minél többet izzad a test, 
annál több nedvességet ad le kifelé)

9
SympaTex® a SympaTex Technologies GmbH bejegyzett védjegye.

A Rosenbauer csizmasor többre képes. 

High-tech funkciókkal felszerelve 

A SympaTex® membránnak 
köszönhetően vízzáró, 
légáteresztő.
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Boa® Fit System összetevői

 ▪ Boa® Dial 
A feltekerőként is ismert kézi kerék a fűzőrendszer kulcs- 
eleme. Erős és nagymértékben hőálló műanyagból 
készül, és a bevonatos rozsdamentes acél drót felteke-
résére szolgál. A feltekerő nyitása és zárása egyszerűen, 
húzással vagy nyomással történik.

 ▪  Bevonatos rozsdamentes acél drót 
A fekete műanyag mögött egy bevonatos, törésálló, rozs-
damentes acél drót található, amelyik a csizma egyen-
letes befűzését biztosítja. A bevonat optimális védelmet 
nyújt a drótnak. A Boa® rendszerrel rendelkező csizmákat 
nagyon könnyű tisztítani, ugyanis a piszok nehezen tapad 
meg rajtuk.

Húzd meg a tekerőt 
Húzd előre a cipőnyelvet és lépj a 
csizmába

Nyomd be a tekerőt 
Tenyereddel addig forgasd a tekerőt, 
míg a csizma jól illeszkedik 

 ▪  Rosenbauer Boa® védőpajzs 
A védőpajzs védelmet nyújt a véletlen nyitás ellen  
(pl. létrára mászás közben) – A TWISTER-cross esetében 
nem szükséges.

 ▪  Vezetősínek 
A vezetősínek erős és nagymértékben hőálló műanyagból 
készülnek.

Boa® a Boa® Technology Inc. bejegyzett védjegye.

  Tényleg ilyen egyszerű

1 2

3 4

Rosenbauer – Bevetési csizmák
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Bevetésen minden másodperc számít

A Boa® Fit System

Pillanat alatt fel lehet venni, és le 
lehet vetni 

Amikor megszólal a sziréna, a tűzoltók 
olyan gyorsan a helyszínre kell érkez-
zenek, amilyen gyorsan csak lehet. A 
személyi védőfelszerelés felöltése és 
levetése értékes időbe telik. Itt lép a 
színre a TWISTER és a TWISTER-cross 
az új Boa® Fit System.

Tökéletes illeszkedés

 A csizma pillanatok alatt történő 
felhúzását és levetését, és tökéletes 
lábhoz illesztését törésálló, rozsda-
mentes acél drót és nyomó/forgató 
gomb segíti. A fűzőrendszer könnyen 
használható és rendkívül robusztus.

Bármikor könnyen újra beállítható

 A csizmát viselés közben bármikor 
könnyen pillanatok alatt a láb formájá-
hoz lehet igazítani. Mindössze tekerni 
kell egyet a drótfeszítőn. 

Bevonatos rozsdamentes acél drót
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NAME

 Boot  
Height  D

Boot  
Height C

Ankle  
Protection

Toe  
Protection

Flex  
Zone

Anti- 
Slip

Anti- 
Penetration

       Anti- 
     Shock

SympaTex® 
Membrane

Reflex  
Elements

Width2 Boa®  
Fit System

Zipp- 
System

Name  
Tag

Chainsaw 
Protection

F2A  
Standard

TWISTER        

TWISTER-cross        

TORNADO        

 Alapkivitel     Opcionális 

Tulajdonságok 
áttekintése

Rosenbauer – Bevetési csizmák

 ▪ D csizmamagasság
D típusú csizmamagasság  
(43-as méretnél 280 mm)

 ▪ C csizmamagasság
C típusú csizmamagasság  
(43-as méretnél 190 mm)

 ▪ Bokavédelem
Bokavédelem a láb belső és külső 
oldalán

 ▪ Lábujjvédelem
Ütésálló acél kapli

 ▪ Hajlítási zóna
A hajlítási zóna puha, szemcsés bőr, 
habbal

 ▪ Csúszásgátló
Nedves talajon, havon és jégen 
csúszásmentes talp

 ▪ Áthatolás elleni védelem
Áthatolás ellen védő talp összetétel

 ▪ Ütés elleni védelem
Talpba beépített csillapítás

 ▪ SympaTex® membrán
A csizmát szinte teljesen vízállóvá, 
szélállóvá, légáteresztővé teszi

 ▪ Fényvisszaverő elemek
3M fényvisszaverő elemek a 
maximális láthatóság érdekében

 ▪ Lábfejbőség2

2 méretű lábfejbőség az 
optimalizált illeszkedés érdekében

 ▪ Boa® Fit System
Boa® Fit System bevonatos 
rozsdamentes acél huzallal és kézi 
kerékkel
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NAME

 Boot  
Height  D

Boot  
Height C

Ankle  
Protection

Toe  
Protection

Flex  
Zone

Anti- 
Slip

Anti- 
Penetration

       Anti- 
     Shock

SympaTex® 
Membrane

Reflex  
Elements

Width2 Boa®  
Fit System

Zipp- 
System

Name  
Tag

Chainsaw 
Protection

F2A  
Standard

TWISTER        

TWISTER-cross        

TORNADO        

Tulajdonságok 
áttekintése

Bevetési csizmák – Rosenbauer

 ▪ Cipzár rendszer
2 zónás fűzőrendszer gyorsan oldó 
cipzárral

 ▪ Névcímke
Címke az egyedi címkézéshez

 ▪ Láncfűrészvágás elleni védelem 

 ▪ F2A szabvány
Antisztatikus, az összes tűzoltó és 
mentő bevetéshez
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Innovatív Boa® Fit System.

TWISTER

Műszaki leírás TWISTER

Tömeg kb. 2,7 kg/pár (42-es méret)

Lábfejbőség 10 és 12

Szármagasság kb. 280 mm talp nélkül (42-es méret)

Kapható méretek 36 … 52*

* A 36-os, 50-es és 52-es méretek nem szabványméretek. Ár és szállítási idő külön ajánlat alapján.

A TWISTER sikertörténete új korszakba lép. Tűzoltó 
csizmaként ezerszeresen bizonyította értékét. Új tulaj-
donságaival a TWISTER még jobban illeszkedik a tűzoltók 
mindennapjaihoz. A tűzoltó csizma EN 15090:2012 F2A 
CI AN SRC tanúsítvánnyal rendelkezik.

TWISTER – egyedi kategória

A Boa® Fit System köszönhetően a csizma felhúzása se-
meddig sem tart, a levetése úgyszintén. Ezen túlmenően a 
fűzőrendszert, a csizma egyenletes befűzésének támoga-
tása érdekében, bármikor meg lehet igazítani.

Az optimális kényelmet komfortos bélés és 4 hajlítási zóna 
biztosítja, legyen szó kúszásról, térdelésről vagy gépkocsi-
vezetésről.  A mindössze 2,7 kg-os (egy pár, 42-es méret) 
TWISTER abszolút könnyű. 

Az olyan anyagok, mint a SympaTex® membrán és a 
hidrofóbozott vízálló bőr lényegében vízhatlanná teszik a 
TWISTER-t. A többrétegű talpkonstrukció, a rétegek között 
légpárnával, kiválóan véd a hideg és a forróság ellen. A 
lábat bokavédő, acélbetétek és acél kaplik védik a sérülés 
ellen. A látható területen fényvisszaverő elemek járulnak 
hozzá a maximális biztonsághoz.
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Műszaki leírás TWISTER

Tömeg kb. 2,7 kg/pár (42-es méret)

Lábfejbőség 10 és 12

Szármagasság kb. 280 mm talp nélkül (42-es méret)

Kapható méretek 36 … 52*

* A 36-os, 50-es és 52-es méretek nem szabványméretek. Ár és szállítási idő külön ajánlat alapján.

Bevetési csizmák – Rosenbauer

  Funkciók

Boot Height D Ankle Protection Toe Protection Flex Zone

Anti-Slip Anti-Penetration Anti-Shock SympaTex® Membrane

Reflex Elements Width2 Boa®  
Fit System

Name Tag

F2A Standard

NAME
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  Funkciók

Boot Height C Ankle Protection Toe Protection Flex Zone

Anti-Slip Anti-Penetration Anti-Shock SympaTex® Membrane

Reflex Elements Width2 Boa® 
Fit System

Name Tag

F2A Standard

NAME
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Az összes bevetéshez alkalmas csizma – tűzoltáshoz 
és mentéshez.

TWISTER-cross

Műszaki leírás
Tömeg kb. 2,2 kg/pár (42-es méret)

Lábfejbőség 10 és 12

Szármagasság kb. 190 mm talp nélkül (42-es méret)

Kapható méretek 36 … 52*

* A 36-os, 50-es és 52-es méretek nem szabványméretek. Ár és szállítási idő külön ajánlat alapján.

A TWISTER-cross egy csodálatos tulaj-
donságokkal rendelkező rövidszárú csiz-
ma. Kifejezetten tűzoltóságok számára 
és a mentőszolgálatok igényeihez lett 
kifejlesztve, „C” osztályú szármagassá-
gával az összes tűzoltó- és mentőműve-
lethez, EN 15090:2012 F2A CI AN SRC 
tanúsítvánnyal rendelkezik. A csizma 
teljesíti a mentési műveletekre vonatkozó 
EN 20345:2012 követelményeket is.

Végre egy csizma, amelyik minden 
bevetésre alkalmas. 

Különböző csizmák a tűzoltók és a 
mentőegységek számára már a múlté. 
A TWISTER-cross révén a tűzoltók és a 
mentőegységek mindkét bevetési fajtá-
hoz a megfelelő csizmával rendelkeznek. 
A minden bevetési helyzetben optimális 
védelem és összehasonlíthatatlan viselé-
si élmény úgymond tartozék. 

Egyedülálló, forradalmi, első osztályú. 

A TWISTER-cross rövidszárú csizma innovatív Boa® Fit 
System rendelkezik. A csizma felhúzása és levetése 
pillanatok kérdése, a befűzés egyenletessége magától 
értetődő. A lábat bokavédő, acélbetétek és acél kaplik 
védik a sérülés ellen. A látható területen fényvisszaverő 
elemek járulnak hozzá a maximális biztonsághoz.

Az optimális kényelmet komfortos bélés és 2 hajlítási 
zóna biztosítja. Az olyan anyagok, mint a SympaTex® 
membrán és a hidrofóbozott vízálló bőr lényegében 
vízhatlanná teszik a TWISTER-cross-t. A többrétegű 
talpkonstrukció, a rétegek között légpárnával, kiválóan 
véd a hideg és a forróság ellen. A mindössze 2,2 kg-os 
(egy pár, 42-es méret) tömege bámulatba ejtő.

Jóllehet mindössze kb. 190 mm  
magas, a csizma megfelel a leg-
magasabb tűzoltósági védelmi 
osztály követelményeinek. 



18

Rosenbauer – Bevetési csizmák

Nagy segítség a gyors felhúzáshoz

TORNADO

Műszaki leírás TORNADO TORNADO láncfűrészvágás-biztos

Tömeg kb. 2,8 kg/pár (42-es méret) kb. 3 kg/pár (42-es méret)

Lábfejbőség 10 és 12 10 és 12

Szármagasság kb. 280 mm talp nélkül (42-es méret) kb. 280 mm talp nélkül (42-es méret)

Kapható méretek 36 … 52* 36 … 52*

* A 36-os, 50-es, 51-es és 52-es méretek nem szabványméretek. Ár és szállítási idő külön ajánlat alapján.

A TORNADO nem ok nélkül szerzett hírnevet a tűzoltó 
csizmák között. A csúszásmentes fűzős csizma gyors 
felhúzási lehetőséggel kombinálva kiváló megoldásnak 
bizonyult.

Nagyobb védelem, nagyobb biztonság

Az összes Rosenbauer csizmához hasonlóan a TORNADO 
EN 15090:2012 F2A CI AN SRC tanúsítvánnyal rendelke-
zik, ami azt jelenti, hogy tökéletesen alkalmas az összes 
tűzoltó- és mentő művelethez. Ezen túlmenően teljesíti a 
legmagasabb védelmi osztály számára lefektetett hő- és 
hideg elleni szigetelési, valamint a fogásra vonatkozó kö-
vetelményeket. A bokavédelemmel, négy hajlítási zónával, 
3M fényvisszaverő elemekkel és SympaTex® membránnal 
rendelkező TORNADO minden funkcionalitási és kényelmi 
szempontot teljesít.

Személyre szabott lábra illeszkedés a kétzónás 
fűzésnek köszönhetően

A TORNADO nem egy közönséges fűzős csizma. Speciális 
kétzónás fűzése révén a csizmát két eltérő szinten lehet 
megszorítani a szár körül és elől. A különböző mértékű 
szorossági szint megtartásáról a bokamagasságban 
található fűzőütköző gondoskodik. Egyetlen más 
fűzőrendszer sem teszi lehetővé a csizma ennyire tökéletes 
illeszkedését minden egyes viselő lábához. A viselő 
személyes igényeihez történő igazítást követően a fűzés 
változatlan marad, ezáltal biztosítja, hogy a szorosság 
nem változik a két területen. A rendszert gyorscipzár teszi 
teljessé, ez teszi lehetővé a csizma gyors felhúzását és 
levetését. 

Személyre szabott  
beállítás, nagyobb  
kényelem 
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Bevetési csizmák – Rosenbauer

TORNADO láncfűrészvágás elleni védelemmel

 ▪  A bőr felső és a SympaTex® membrán között egy 
kiegészítő KEVLAR® réteggel

 ▪  Eleget tesz a kézi láncfűrészt használók védőruházatára 
vonatkozó EN 381-3 rendelkezéseinek

  Funkciók

Boot Height D Ankle Protection Toe Protection

Anti-Penetration Anti-Shock SympaTex® Membrane Reflex Elements

Width2 Name Tag Chainsaw
Protection

F2A Standard

NAME

Zipp-System

Anti-Slip



A TWISTER megrendeléséhez szükséges adatok:
144950xx* TWISTER mit SympaTex® membránnal

144951xx* TWISTER mit SympaTex® membránnal, 12-es lábfejbőség

14495001 Póttekerő TWISTER-hez (összes mérethez)

14495002 Pótfűző TWISTER-hez, 36-tól 40-ig terjedő mérethez

14495003 Pótfűző TWISTER-hez, 41-től 52-ig terjedő mérethez

A TWISTER-cross megrendeléséhez szükséges adatok:
144960xx* TWISTER-cross, SympaTex® membránnal

144961xx* TWISTER-cross, SympaTex® membránnal, 12-es lábfejbőség

14495001 Póttekerő TWISTER-hez (összes mérethez)

14496001 Pótfűző TWISTER-cross-hoz, 36-tól 40-ig terjedő mérethez

14496002 Pótfűző TWISTER-cross-hoz, 41-től 52-ig terjedő mérethez

A TORNADO megrendeléséhez szükséges adatok:
144970xx* TORNADO, SympaTex® membránnal

144971xx* TORNADO, SympaTex® membránnal, 12-es lábfejbőség

144976xx* TORNADO láncfűrészvágás-biztos védelemmel, SympaTex® membránnal

144977xx* TORNADO láncfűrészvágás-biztos védelemmel, SympaTex® membránnal, 12-es lábfejbőség

14497001 TORNADO, TORNADO CP pót cipzárnyelv, 36-tól 40-ig terjedő mérethez

14497002 TORNADO, TORNADO CP pót cipzárnyelv, 41-től 45-ig terjedő mérethez

14497003 TORNADO, TORNADO CP pót cipzárnyelv, 46-tól 56-ig terjedő mérethez

14497004 Pótfűző

Ápolás:
143939 SOLITAIRE háromszoros ápoló és impregnáló 

spray

143936 Solitaire Brillant ápolókrém

Csizma pótalkatrészek:
143760 Pót-talpbetét 36–52-es méretű csizmákhoz. 

Tűzött filc. Rendkívüli izzadságfelszívó és 
nedvességszabályozó képesség. Anatómiailag 
formázott talpbetét. 30 °C-on mosható.

Bevetési csizmák
Tűzoltóság és mentőszolgálat számára

* “xx“ helyére a méretet kell a cikkszám mögé írni, pl. TORNADO KS, 43-as méret 14497643
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Szöveg és ábrák kötelezettség nélkül. Az ábrák és leírások csak felár ellenében kapható opciós kivitelt tartalmazhatnak. Műszaki fejlődést szolgáló változtatás joga fenntartva.

www.rosenbauer.com Follow us on

Mérettáblázat
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


