
For brann- og redningsinnsats.

Sertifisert i henhold til 
EN 15090:2012 F2A HI3 CI AN SRC
Maksimal beskyttelse. Minimal vekt. 

Brannstøvler
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Topp kvalitet.
Optimalisert passform.
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Støvlene er intensivt  
brukt og testet av brann-  
og redningstjeneste.

TWISTER TWISTER-cross TORNADO

Innvendig brannslukking

Utvendig brannslukking

Teknisk innsats

Skogbrann

Skogsbruk (motorsag)

Redningsinnsats

  Og hvilken støvel er 
riktig for meg?

TORNADO med sagkjedevern
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Brannstøvler - Rosenbauer

Rosenbauers støvlekolleksjon.
Den rette støvel for enhver innsats.

Det neste steget. Presset fremover med visjon. 

Rosenbauer støvler står for et nytt nivå av kvalitet. 
Innovativ teknologi møter moderne design. Maksimal 
beskyttelse i innsats, perfekt brukskomfort og lav vekt  
har alltid topp prioritet. 

Fra innvendig brannslukking, til skogbranner og  
redningsinnsats. 

Forskjelling innsatstyper kan medføre en rekke krav til 
driftsutstyr også for fottøy. Muligheten til å tilby den rette 
støvelen for ethvert krav, og å tilby brukeren den best 
mulige beskyttelse og støtte, dette er kravene Rosenbauer 
setter til sin støvlekolleksjon. 

Praktisk utplassering først. Deretter til kunden. 

Rosenbauer støvlekolleksjon ble utviklet i samarbeid med 
brannvesen, redningstjeneste, fottøy ingeniører og desig-
nere. Støvlene ble brukt og testet intensivt i flere måneder 
av brannvesen og redningstjeneste i flere land. Verdifulle 
erfaringer fra praktisk utplassering er inkorporert i pro-
duktutviklingen, og bidrar dermed til å tilpasse støvelen 
perfekt til brukernes krav. 

TWISTER for brannbekjemping

TWISTER-cross i redningsinnsats

TWISTER TWISTER-cross TORNADO

Innvendig brannslukking

Utvendig brannslukking

Teknisk innsats

Skogbrann

Skogsbruk (motorsag)

Redningsinnsats

TORNADO med sagkjedevern



6

Rosenbauer - Brannstøvler

Brannstøvler fra Rosenbauer, hva de står for.

De høyeste kvalitetskrav

Maksimal beskyttelse

Gir brannfolk den best mulige beskyttelse under innsats. 
Ledet av dette prinsippet, har Rosenbauer de strengest 
mulige krav til personlig verneutstyr. Støvlene i nåværende 
kolleksjon er EN 15090:2012 F2A HI3 CI AN SRC sertifisert 
og samsvarer med høyeste beskyttelsesklasse. Med tilleggs 
beskyttelsesfunksjoner som ankel beskyttelse, betyr 
Rosenbauer støvler enda bedre støtte og sikkerhet.

Lav vekt

Timelange innsatser nedlesset i tungt utstyr, ofte under de 
tøffeste forhold. Det er slik daglige innsatser er for mange 
brannfolk. Rosenbauer støvler betyr minimal vekt på bena, 
og bidrar dermed til lettere langtids innsats. 

Optimalisert passform

Formen på føttene er like individuelle som fingeravtrykk. 
Rosenbauer har støvler som passer til alle; modellene 
TWISTER, TWISTER-cross og TORNADO kan justeres direk-
te på foten for tilpassing til den enkeltes fotform. I tillegg til 
dette, finnes det 2 alternative bredder for brukere med høy 
vrist (bredde 10 (standard) og bredde 12).

Sportslig utforming

I tillegg til brukskomfort og sikkerhet, spiller støvelens 
design også en viktig rolle. Rosenbauers kolleksjon av 
støvler står for et spesielt dynamisk og sporty utseende. 
Sølv refleksstriper og rød "flex sone" viser fargede 
høydepunkter; Rosenbauer logo elementer gir i tillegg 
merkevare gjenkjenning.
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Brannstøvler - Rosenbauer

De høyeste kvalitetskrav

Høyest mulig kvalitet i valg av materialer og bearbeiding

Kun de beste materialene er benyttet for Rosenbauer støvler: 
Hydrofobt lær sikrer vanntetthet, fòrlaminatet med skum 
innside er spesielt elastisk å bruke og læret i tå -området er 
beskyttet av en spesiell gummihette. Produksjonsprosessen 
er underlagt de strengeste kvalitetskrav.

Sertifisert i henhold til EN 15090:2012 F2A HI3 CI AN SRC

 ▪ EN 15090:2012: Den gjeldende versjon av den Europeiske 
standard for brannsikkerhetsstøvler

 ▪ F2A: Alle brann- og redningsinnsatser hvor beskyttelse  
mot gjennomtrengning og tåbeskyttelse kreves, inkludert  
antistatisk. Ingen beskyttelse mot kjemiske farer. 

 ▪ HI3: Maksimal varmeisolering
 ▪ CI: Maksimal kuldeisolering
 ▪ AN: Ankel beskyttelse
 ▪ SRC: Antiskli klasse C (høyeste beskyttelsesklasse) 



Rosenbauer - brannstøvler

4   Sålekonstruksjonen. Et godt gjennomtenkt konsept. 

De mange forskjellige lag oppfyller en rekke funksjoner:

 ▪ Støttende hælinnlegg: for sikker støtte
 ▪ Innleggssåle: utskiftbar, anatomisk formet, vaskbar
 ▪ Innersåle: laget av Texon lær, anti-bakteriell og  
fuktighets regulerende

 ▪ Forsegling innersåle: forsegling av SympaTex® membran

1  Refleksstriper

3M refleksstripene er en nøye plan-
lagt detalj. De er plassert på støvlene 
for å gjøre dem synlige i kombinasjon 
med utrykningsbukser. 3M materialet 
karakteriseres av dets holdbarhet og 
maksimale reflektivitet. 

 ▪ Stålinnlegg såle: 100 % gjennomtrengningssikker, 
beskytter mot skader forårsaket av tynne spiker og 
harde, spisse objekter

 ▪ Nitril luftputesåle: varme og kuldeisolerende, antiskli- og 
slitasjesikker, olje- og gassikker

 ▪ Antistatisk metallstropp, elektrisk ledende

8

2  Flekssone

Spesielle fleksoner øker brukskomfor-
ten ved kryping, kneling og kjøring. 
Flekssonene er laget av spesielt mykt 
lær, støttet med skum og plassert 
over hælen. Noen modeller har i 
tillegg flekssoner i leggområdet.

3   Ankelbeskyttelse

Rosenbauer støvler er utstyrt 
med ankelbeskyttelse testet etter 
EN 20345 som fabrikkstandard. 
Ankelområdet på støvlene er i tillegg 
forsterket utvendig og innvendig for 
dette formålet. Dette betyr maksimal 
beskyttelse mot støt og slag. 

1 Refleksstriper

2

3

4

Flekssoner

Ankelbeskyttelse

Sålekonstruksjon

Stål  
sikkerhetshette



Brannstøvler - Rosenbauer

Rosenbauer støvlekolleksjon kan mer.

Utstyrt med høyteknologiske funksjoner

SympaTex® membran

SympaTex® membranen gir samtidig pusteevne og vann-
tetthet. De vanntiltrekkende komponentene i SympaTex® 
membranen absorberer fuktighet fra kroppen og lar det 
transporteres til utsiden ved fordampning. Samtidig, 
hindrer membranen at vann trenger inn. Den høytytende 
SympaTex® membranen er klart mer fleksibel og elastisk 
enn tradisjonelle membraner, dette gjør den funksjonell 
tross ekstrem belastning (bøyebevegelse, etc.).

Fordelene er klare:

 ▪ Optimal pusteevne
 ▪ I stor grad vanntett
 ▪ Beskytter mot virus, bakterier og kroppsvæsker
 ▪ Motstandsdyktig mot mange kjemikalier
 ▪ Dynamisk klimakontroll (jo mer kroppssvette, jo mer 
fuktighet transporteres til utsiden)

Vanntett, pustende. Takket 
være SympaTex® membranen.

9

SympaTex® er et registret varemerke fra SympaTex Technologies GmbH.
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Rosenbauer - Brannstøvler

Bestanddelene til Boa® Fit System

 ▪ Boa® Dial  
Hjulet, kjent som dial, er hovedelementet i snøre-
systemet. Den er laget av svært varmebestandig  
og robust plast, og brukes til å vikle opp den belagte 
rustfrie stålkorden. Dial åpnes og lukkes enkelt ved at 
toppen trykkes inn og trekkes ut. 

 ▪ Belagt rustfri stålkord 
En belagt, bruddsikker, rustfri stålkord er gjemt bak den 
sorte plasten. Denne robuste korden sikrer jevn snøring 
av støvelen. Belegget gir korden optimal beskyttelse. 
Støvler med Boa® Fit System er svært enkle å rengjøre 
da skitt ikke setter seg så lett fast på dem.

Trekk ut Boa® Dial 
Trekk lærtungen forover og trå inn i 
støvelen

Trykk inn Boa® Dial 
Drei Boa® Dial med kanten av hånden 
til støvelen sitter perfekt

 ▪ Rosenbauer Boa® Shield 
Rosenbauer Boa® Shield beskytter dial perfekt mot 
utilsiktet åpning (f.eks., ved klatring i stiger).  
(Ikke nødvendig på TWISTER-cross.)

 ▪ Føringsskinner 
Føringsskinnene er også laget av svært varmebestandig 
og robust plast.

Boa® er et registrert varemerke for Boa® Technology Inc.

  Det er virkelig så enkelt!

1 2

3 4
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Brannstøvler - Rosenbauer

Fordi hvert sekund teller i en innsats.

Boa® Fit System

Kan tas på og av på et blunk.

Straks alarmen går, må brannmann-
skapene nå åstedet så raskt som mu-
lig. Ta på og av personlig verneutstyr 
kan koste verdifull tid. Og dette er ak-
kurat hvor TWISTER og TWISTER-cross 
brannstøvler kommer til sin rett med 
det innovative Boa® Fit System.

Perfekt passform. 

En bruddsikker stålkord og en trykk-
og-drei knapp lar deg ta støvlene på 
og av på et øyeblikk, og sikrer perfekt 
passform på sekunder. Snøresystemet 
er lett å bruke og ekstremt robust.

Enkelt justerbart til enhver tid

Støvelen kan enkelt tilpasses under 
bruk for å passe fotens fasong. En 
rask vridning på coileren er alt som 
trengs.

Belagt, rustfritt stål,  
bruddsikker kord
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NAVN

 Støvel  
høyde D

Støvel  
høyde C

Ankel  
beskyttelse

Tå  
beskyttelse

Fleks  
sone

Antiskli Antigjennom-
trengning

     Antistøt SympaTex® 
membran

Refleks  
striper

Bredde2 Boa® 
Fit System

Glidelås  
system

Navne  
lapp

Sagkjedevern F2A  
standard

TWISTER        

TWISTER-cross        

TORNADO        

 ▪ Støvel høyde D 
Støvel høyde form D  
(280 mm str. 43)

 ▪ Støvel høyde C 
Støvel høyde form C  
(190 mm str. 43)

 ▪ Ankelbeskyttelse 
Ankelbeskyttelse på innsiden  
og på utsiden av foten

 ▪ Tåbeskyttelse 
Støtsikker stålkappe

  Fabrikkstandarder      Valgfritt 

 ▪ Flekssone
 Flekssone laget av mykt lær, støttet  
 med skum

 ▪ Antiskli
 Antiskli såle på vått underlag,  
 snø og is

 ▪ Antigjennomtrengning 
Gjennomtrengningssikker såle

 ▪ Antistøt 
Demping i sålen

 ▪ SympaTex® membran 
 Gjør støvelen nesten helt vanntett,  
 vindtett, pustende

 ▪ Refleksstriper  
3M refleksstriper for maksimal 
synlighet

 ▪ Bredde2 
2 bredde system for optimal 
passform

 ▪ Boa® Fit System  
Boa® Fit System med belagt  
rustfri stålkord og håndhjul

Spesifikasjoner 
Oversikt
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Brannstøvler - Rosenbauer
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NAVN

 Støvel  
høyde D

Støvel  
høyde C

Ankel  
beskyttelse

Tå  
beskyttelse

Fleks  
sone

Antiskli Antigjennom-
trengning

     Antistøt SympaTex® 
membran

Refleks  
striper

Bredde2 Boa® 
Fit System

Glidelås  
system

Navne  
lapp

Sagkjedevern F2A  
standard

TWISTER        

TWISTER-cross        

TORNADO        

Spesifikasjoner 
Oversikt

 ▪ Glidelås system  
2 sone snøresystem med hurtig 
glidelås

 ▪ Navnelapp  
Navnelapp for individuell merking

 ▪ Sagkjedevern  

 ▪ F2A standard  
for alle brann og rednings  
innsatser, antistatisk
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Rosenbauer - Brannstøvler

Med det innovative Boa® Fit System

TWISTER

*Str. 36, 50, 51 og 52 / UK 3.5, 14 og16 er spesialstørrelser. Priser og leveringstid på forespørsel.

Suksessen TWISTER går inn i neste runde. Som brann-
støvel, har den bevist sin verdi tusenvis av ganger. Med 
dens nye funksjoner, er TWISTER nå enda bedre egnet til 
brannmannskapenes tøffe hverdag. Støvelen er sertifi-
sert i henhold til EN 15090:2012 F2A HI3 CI AN SRC

TWISTER – i en egen klasse

Takket være Boa® Fit System, kan du ta på TWISTER på 
et øyeblikk, og ta den av like raskt. I tillegg til dette, kan 
snøresystemet til en hver tid justeres for støtte og jevn 
snøring av støvelen. 

Komfortabelt fór og de 4 flekssonene sikrer optimal bruker 
komfort – også ved kryping, kneling og kjøring. Med kun 
2.7 kg (pr. par, str. 42), er TWISTER også en absolutt 
lettvekter. 

Materialer som SympaTex® membran og hydrofob, vanntett 
lær gjør TWISTER bortimot vanntett. Sålekonstruksjonen 
med flere lag og innvendige luftlommer, gir utmerket mot-
stand mot varme og kulde. Ankelbeskyttelse, stålinnlegg 
og stålkappe beskytter føttene mot skader. Refleksstriper i 
synlige områder gir også maksimal sikkerhet i kombinasjon 
med utrykningsbukser.

Tekniske spesifikasjoner TWISTER

Vekt Ca. 2.7 kg (pr. par, str. 42)

Bredde 10 og 12

Støvelhøyde Ca. 280 mm (uten såle, str. 42)

Tilgjengelige størrelser EU 36 til 52 / UK 3.5 til 16*
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*Str. 36, 50, 51 og 52 / UK 3.5, 14 og16 er spesialstørrelser. Priser og leveringstid på forespørsel.

Brannstøvler - Rosenbauer

Tekniske spesifikasjoner TWISTER

Vekt Ca. 2.7 kg (pr. par, str. 42)

Bredde 10 og 12

Støvelhøyde Ca. 280 mm (uten såle, str. 42)

Tilgjengelige størrelser EU 36 til 52 / UK 3.5 til 16*

  Spesifikasjoner

Støvel høyde D Ankelbeskyttelse Tåbeskyttelse Flekssone

Antiskli Antigjennom-
trengning

Antistøt SympaTex® membran

Refleksstriper Bredde2 Boa®  
Fit System

Navne lapp

F2A standard

NAVN
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Rosenbauer - Brannstøvler

  Spesifikasjoner

Støvel høyde C Ankelbeskyttelse Tåbeskyttelse Flekssone

Antiskli Antigjennom-
trengning

Antistøt SympaTex® membran

Refleksstriper Bredde2 Boa®  
Fit System

Navne lapp

F2A standard

NAVN
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Brannstøvler - Rosenbauer

Støvelen for alle innsatser. For brannbekjemping og redning

TWISTER-cross

Tekniske spesifikasjoner
Vekt Ca. 2.2 kg (pr. par, str. 42)

Bredde 10 og 12

Støvelhøyde Ca. 190 mm (uten såle, str. 42)

Tilgjengelige størrelser EU 36 til 52 / UK 3.5 til 16*

*Str. 36, 50, 51 og 52 / UK 3.5, 14 og16 er spesialstørrelser. Priser og leveringstid på forespørsel.

TWISTER-cross er en kort støvel med 
fantastiske egenskaper. Spesielt 
designet for brann- og rednings 
behov, den er med denne skafthøyden 
sertifisert i Klasse C for alle brann-  
og redningsinnsatser i henhold til 
EN 15090:2012 F2A HI3 CI AN SRC.
Støvelen oppfyller også kravene i  
EN 20345:2012 for redningsinnsats. 

Endelig en som passer alle. 

Forskjellige støvler for bruk i brann-
vesen og redningstjenesten hører 
fortiden til. Med TWISTER-cross, har 
brann- og redningsmannskaper nå 
den rette støvelen for begge typer 
innsats. Optimal beskyttelse og 
enestående bruksopplevelse i alle 
innsatssituasjoner. 

Selv om den bare er ca.  
190 mm høy, oppfyller 
denne støvelen kravene for 
høyeste beskyttelsesklasse 
for branninnsatser.

Unik. Revolusjonerende. Førsteklasses. 

TWISTER-cross kort støvel har det innovative Boa® Fit 
System. Tas på og av på sekunder, og jevn snøring er derfor 
en selvfølge. Ankel beskyttelse, stålinnlegg og stålkappe 
beskytter føttene mot skader. Refleksstriper i synlige 
områder gir også maksimal sikkerhet i kombinasjon med 
utrykningsbukser. 

Maksimal brukskomfort sikres av komfort polstring og to 
flekssoner laget av mykt skinn. SympaTex® membran og 
hydrofob, vanntett lær gjør TWISTER bortimot vanntett. 
Sålekonstruksjonen med flere lag og innvendige luftlommer, 
gir utmerket motstand mot varme og kulde. Og den svært 
lave vekten på kun 2.2 kg (pr. par, str. 42) er utrolig.
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Rosenbauer - Brannstøvler

Tekniske spesifikasjoner TORNADO TORNADO med sagkjedevern

Vekt Ca. 2.8 kg (pr. par, str. 42) Ca. 3 kg (pr. par, str. 42)

Bredde 10 og 12 10 og 12

Støvelhøyde Ca. 280 mm (uten såle, str. 42) Ca. 280 mm (uten såle, str. 42)

Tilgjengelige størrelser EU 36 til 52 / UK 3.5 til 16* EU 36 til 52 / UK 3.5 til 16*

*Str. 36, 50, 51 og 52 / UK 3.5, 14 og16 er spesialstørrelser. Priser og leveringstid på forespørsel.

Sterk støtte møter hurtig påtrekk.

TORNADO

Det er ikke uten grunn at TORNADO har laget et navn 
for seg selv blandt brannstøvler. Kombinasjonen av en 
sklisikker snørestøvel med hurtig påtrekk, har bevist at det 
er en utmerket løsning. 

Mer beskyttelse, mer sikkerhet 

Som alle Rosenbauer støvler, er TORNADO sertifisert 
i henhold til EN 15090:2012 F2A HI3 CI AN SRC, noe 
som betyr at den er perfekt egnet til alle brann- og 
redningsinnsatser. I tillegg, oppfyller den kravene fastsatt 
for høyeste beskyttelsesklasse angående varmeisolasjon, 
kuldeisolasjon og grep. Utstyrt med ankelbeskyttelse,  
fire flekssoner, 3M refleksstriper og SympaTex® membran, 
dekker TORNADO alle aspekter av funksjonalitet og 
komfort. 

Individuell tilpasning takket være to sonet snøring

TORNADO er ingen vanlig snørestøvel. Med den 
spesielle to sonede snøringen, kan støvelen strammes til 
forskjellige nivåer rundt skaftet og nede. Snørestopperen i 
ankelhøyde sikrer at de forskjellige nivåene av stramming 
opprettholdes. Ingen andre snøresystem kan tilpasses 
den enkelte formen til brukerens føtter så perfekt som 
denne. Når de først er justert til en brukers personlige 
passform, vil snøringen forbli den samme og derved sørge 
for strammingen i de to områdene ikke endres. Glidelåsen 
kompletterer systemet, da den sørger for at støvelen kan 
tas på og av hurtig og enkelt. 

Økt komfort gjennom  
individualisert  
tilpassning.
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TORNADO med sagkjedevern

 ▪ Med tilleggslag av KEVLAR®  mellom ytterlær og 
SympaTex® membranen

 ▪ Samsvarer med EN 381 del 3 Beskyttende bekledning  
for brukere av håndholdt motorsag klasse 2

Brannstøvler - Rosenbauer

  Spesifikasjoner

Støvel høyde D Ankelbeskyttelse Tåbeskyttelse

Antigjennom-
trengning

Antistøt SympaTex® membran Refleksstriper

Bredde2 Navnelapp Sagkjedevern

F2A standard

NAVN

Glidelåssystem

Antiskli



Bestillingsdata TWISTER
144950xx* TWISTER med SympaTex® membran

144951xx* TWISTER med SympaTex® membran, bredde 12

14495001 Reservelås for TWISTER (alle størrelser)

14495002 Reserve snøring for TWISTER fra størrelse 36 til størrelse 40

14495003 Reservesnøring for TWISTER fra størrelse 41 til størrelse 52

Bestillingsdata Twister-cross
144960xx* TWISTER-cross med SympaTex® membran

144961xx* TWISTER-cross med SympaTex® membran, bredde 12

14495001 Reservelås for TWISTER-cross (alle størrelser)

14496001 Reservesnøring for TWISTER-cross fra størrelse 36 til størrelse 40

14496002 Reservesnøring for TWISTER-cross fra størrelse 41 til størrelse 52

Pleie
143939 SOLITAIRE trippel pleie- og impregneringsspray

143936 Solitaire Brillant pleiekrem

Reservedeler for brannstøvler
143760 Reservesåle for brannstøvel størrelse 36 til 

størrelse 52. Nålet ikkevevd matriale. Utmerket 
fukttransportering og fuktighetsregulering. 
Anatomisk formet såle. Vaskbar ved 30°C.

Tekst og bilder er kun brukt for informasjon og er ikke bindende. Figurer kan vise utstyr som kun er tilgjengelig som tilleggsutstyr. Med forbehold om tekniske forbedringer.

Brannstøvler
for brannbekjemping og redningsinnsats.

*Istedet for "xx" sett inn størrelsen i art. nr, f.eks.,  14497643 TORNADO CP, størrelse 43

Bestillingsdata TORNADO
144970 TORNADO med SympaTex® membran

144971 TORNADO med SympaTex® membran, bredde 12

144976xx* TORNADO med sagkjedevern, med SympaTex® membran

144977xx* TORNADO med sagkjedevern, med SympaTex® membran, bredde 12

14497001 Reserve glidelås TORNADO, TORNADO størrelse 36 til størrelse 40

14497002 Reserve glidelås TORNADO, TORNADO størrelse 41 til størrelse 45

14497003 Reserve glidelås TORNADO, TORNADO størrelse 46 til størrelse 52

14497004 Reserve snøring
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Størrelser
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

Follow us onwww.rosenbauer.com


