
Za gasilce in reševalce

Certificirani po EN15090:2012F2AHI3CI AN SRC
Za maksimalno zaščito. Izjemno majhna teža. 

Delovni škornji



2

Vrhunska kakovost.
Optimalno prileganje.
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TWISTER TWISTER-cross TWISTER z zaščito pred motornimi žagami TORNADO AUSTRIA

Gašenje v zaprtih prostorih

Gašenje na prostem

Tehnična pomoč

Gozdni požar

Uporaba v gozdarstvu (motorna žaga)

Reševanje

Škornje Rosenbauer inten-
zivno nosijo in preizkušajo 
gasilci ter reševalci.

  Kateri škornji so 
primerni zame?
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TWISTER TWISTER-cross TWISTER z zaščito pred motornimi žagami TORNADO AUSTRIA

Gašenje v zaprtih prostorih

Gašenje na prostem

Tehnična pomoč

Gozdni požar

Uporaba v gozdarstvu (motorna žaga)

Reševanje

5

Kolekcija škornjev Rosenbauer.

Pravi škorenj za vsak namen.

Naslednji korak. S pogledom v prihodnost. 

Ko se odločite za delovne škornje Rosenbauer, se odločite 
za najvišjo kakovost. Inovativna tehnika in moderno 
oblikovanje. Največ pozornosti smo namenili vrhunski 
varnosti, udobju in majhni teži. 

Od gašenja v zaprtih prostorih do gozdnih požarov in 
reševanja. 

Različne vrste nalog pomenijo različne zahteve za upo-
rabnike. To seveda velja tudi za obutev. Škornji podjetja 
Rosenbauer so zasnovani tako, da boste našli primerno 
obutev za vsako uporabo, hkrati pa ti škornji uporabniku 
zagotavljajo zaščito in oporo. 

Najprej je na vrsti praktični preizkus.  
Šele nato so primerni za stranke. 

Škornji Rosenbauer so razviti v sodelovanju z gasilci, 
reševalci, obutvenimi tehniki in oblikovalci. Da bi zagotovili 
stalen razvoj, škornje gasilci in reševalci iz različnih držav 
uporabljajo ter preizkušajo v praksi. Pomembne ugotovitve 
iz prakse tako ves čas prihajajo v naš razvojni oddelek in 
zagotavljajo, da so škornji optimalno prilagojeni potrebam 
uporabnikov. 

TWISTER za gasilce

TWISTER-cross za reševalce

TWISTER z zaščito pred motornimi žagami
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Škornji Rosenbauer Kaj je najpomembnejše?

Vrhunski standardi kakovosti

Maksimalna zaščita

Gasilca je potrebno med nalogo kar najbolje zaščititi. 
Zaradi tega osnovnega principa ima podjetje Rosenbauer 
za vso osebno varovalno opremo izjemno visoka pričakova-
nja. Škornji iz trenutne kolekcije so certificirani po 
EN 15090:2012 F2A HI3 CI AN SRC in spadajo v najvišji 
razred zaščite. Z dodatnimi zaščitnimi funkcijami, kot je 
npr. zaščita gležnjev, pomenijo škornji Rosenbauer še več 
opore in varnosti.

Majhna teža

Na najzahtevnejših nalogah morajo gasilci težko opremo in 
naprave v najhujših pogojih prenašati tudi po več ur. Tako 
je videti vsakdanjik marsikaterega gasilca. Da bi ga čim 
bolj olajšali, so škornji Rosenbauer zelo lahki, tako da so 
noge kar najmanj obremenjene, kar zmanjša utrujenost pri 
daljšem nošenju. 

Optimalno prileganje

Oblika stopala je pri vsakem človeku drugačna, enako 
kot prstni odtis. Podjetje Rosenbauer ima pravi škorenj 
za vsakogar, saj modeli TWISTER, TWISTER-cross in 
TORNADO omogočajo neposredno prilagoditev obliki 
stopala. Pri vseh modelih škornjev je poleg tega na voljo 
tudi sistem dveh širin za tiste z višjimi narti (širina 10 in 
širina 12).

Športna oblika

Poleg udobja pri nošenju in varnosti je pomembna tudi 
oblika škornjev. Škornji Rosenbauer so poudarjeno 
dinamičnega in športnega videza. Srebrni odbojni 
trakovi in rdeča območja pregibov zagotavljajo barvite 
poudarke, elementi logotipa Rosenbauer pa poskrbijo 
za prepoznavnost.
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Vrhunski standardi kakovosti

Vrhunska kakovost pri izbiri materiala in  
obdelavi

Za škornje Rosenbauer uporabljamo samo najboljše 
materiale: usnje s hidrofobno obdelavo poskrbi za 
vodotesnost, laminat podloge s peno v notranjosti je 
odporen na obrabo, na območju prstov pa je površinsko 
usnje zaščiteno še z dodatno gumijasto kapico. Postopek 
obdelave prav tako ustreza najvišjim standardom 
kakovosti.

Certificirani po EN 15090:2012 F2A HI3 CI AN SRC

 ▪ EN 15090:2012: Trenutno veljavna izdaja evropskega 
standarda za gasilske zaščitne škornje

 ▪ F2A: Vse gasilske in reševalne naloge, pri katerih je 
potrebna zaščita pred prebojem in zaščita prstov, vključno 
z antistatično izvedbo. Brez zaščite pred kemikalijami. 

 ▪ HI3: Maksimalna toplotna izolacija
 ▪ CI: Maksimalna izolacija pred mrazom
 ▪ AN: Zaščita gležnjev
 ▪ SRC: Maksimalno preprečevanje zdrsov, razred C 
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3   Zaščita gležnja

Škornji Rosenbauer so standardno 
opremljeni z zaščito gležnjev, 
preverjeno po standardu EN 20345. 
Škornji so tako na območju gležnja 
dodatno ojačani na zunanji in notranji 
strani. Tako zagotavljajo maksimalno 
zaščito pred sunki in udarci. 

4   Sestava podplata. Premišljen koncept. 

Podplat ima veliko različnih plasti, ki opravljajo 
najrazličnejše funkcije:

 ▪ Petni vložek, ki podpira sklepe: za varno oporo
 ▪ Vložek: izmenljiv, anatomsko oblikovan, perljiv
 ▪ Notranjik: iz Texona, protibakterijski, regulira vlažnost
 ▪ Tesnilni notranjik: za tesnjenje uporablja membrano 
Sympatex® 

2  Flex Zones

Posebna fleksibilna območja izboljšajo 
udobje pri plazenju, klečanju in vožnji. 
Fleksibilna območja so narejena iz 
posebej mehkega usnja, podložena s 
peno in vdelana nad peto ter v 
pregibu. Pri nekaterih modelih so na 
voljo še dodatna fleksibilna območja 
na območju golenic in meč.

1  Reflex Elements

Odbojni elementi 3M so še ena pre-
mišljena podrobnost naših škornjev. 
Na škornju so nameščeni tako, da so 
tudi v kombinaciji z zaščitnimi hlačami 
jasno vidni. Kakovostne materiale 3M 
odlikujeta dolga življenjska doba in 
izjemna odbojnost. 

 ▪ Jekleni vložek: 100-odstotna zaščita pred prebojem, ščiti 
pred poškodbami zaradi ozkih žebljev in trdih, ostrih 
predmetov

 ▪ Nitrilni podplat z zračno blazino: izolacija pred toploto in 
mrazom, odporen na zdrse ter obrabo, odporen na olje 
in bencin

 ▪ Antistatični kovinski trak za odvajanje elektrike

8

1 Reflex Elements

2

3

4

Flex Zones

Ankle Protection

Sestava podplata

Zaščitna 
jeklena kapica
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Linija škornjev Rosenbauer zmore še več.

Opremljeni z visokotehnološkimi funkcijami

Membrana Sympatex®

Membrana Sympatex® hkrati poskrbi za dihanje in vodotes-
nost. Hidrofilni deli membrane Sympatex® sprejemajo 
telesno vlago in jo z izparevanjem oddajajo navzven. Hkrati 
pa ta membrana prepreči vdor vode. Visokozmogljiva 
membrana Sympatex® je občutno bolj fleksibilna in 
raztegljiva kot običajne membrane, zato ne izgubi funkcije 
niti pri ekstremnih obremenitvah, kot so prepogibi itd.

Prednosti so jasne:

 ▪ Optimalno dihanje
 ▪ Visoka vodotesnost
 ▪ Zaščita pred virusi, bakterijami in telesnimi tekočinami
 ▪ Obstojno na različne kemikalije
 ▪ Dinamična regulacija mikroklime (bolj ko se telo poti, 
več vlage se odvaja navzven)

Vodotesnost in dihanje kože. 
To omogoča membrana 
Sympatex®.

9
Sympatex® je zaščitena blagovna znamka podjetja Sympatex Technologies GmbH.



10

Rosenbauer – Delovni škornji

Sestavni deli sistema zapiranja BOA®

 ▪ BOA®-Coiler 
Vrtljivo kolesce (Coiler) je središče sistema zapiranja. 
Narejen je iz toplotno odporne, robustne umetne 
mase in služi navijanju prevlečene pletenice iz 
nerjavnega jekla. Kolesce lahko odprete oziroma 
zaprete z vlečenjem in pritiskanjem. 

 ▪ Prevlečena pletenica iz nerjavnega jekla 
Za črno umetno maso se skriva prevlečena pletenica 
iz žilavega nerjavnega jekla. Ta robustna pletenica 
je namenjena enakomernemu zapenjanju škornja. 
Prevleka omogoča optimalno zaščito pletenice. Škornji 

Povlecite kolesce BOA
®

Pomaknite usnjeni jezik naprej in 
stopite v škorenj

  Pritisnite kolesce BOA
®

Kolesce BOA
®
 zavrtite z robom dlani, 

tako da se škorenj prilega optimalno

s sistemom zapiranja BOA® so tudi enostavni za čiščenje, 
saj se jih umazanija težko oprime.

 ▪ Rosenbauer BOA®-Shield 
S tehnologijo Rosenbauer BOA®-Shield je kolesce 
zaščiteno pred nenamernim odpiranjem (npr. pri plezanju 
po lestvah). (Pri modelu TWISTER-cross ni potrebno.)

 ▪ Vodila 
Tudi vodila so narejena iz toplotno odporne  
in robustne umetne mase.

BOA
®
je registrirana blagovna znamka podjetja BOA

®
Technology Inc.

  Tako preprosto je to!

1 2

3 4
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Ker šteje vsaka sekunda.

Sistem zapiranja BOA®

Obuvanje in sezuvanje v trenutku

Ko se oglasi sirena, morajo priti gasilci 
čim prej do mesta uporabe. Pri tem 
lahko oblačenje in slačenje osebne 
varovalne opreme vzame veliko 
časa. Prav tu se izkažejo delovni 
škornji TWISTER in TWISTER-cross z 
inovativnim sistemom zapiranja BOA®.

Optimalna prilagoditev 

Žilava jeklena pletenica in pritisni 
vrtljivi gumb omogočata bliskovit 
vstop ter izstop iz škornja, hkrati pa 
vam v nekaj sekundah omogočata 
natančno prileganje. Sistem zapiranja 
je enostaven za uporabo in izjemno 
robusten.

Možnost popravkov kadarkoli

Škorenj lahko med nošenjem kadarkoli 
in brez težav prilagodite. Samo malce 
je treba zavrteti kolesce.

Prevlečena, na rjo odporna 
žilava jeklena pletenica
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IME

 Boot  
Height D

Boot  
Height C

Ankle  
Protection

Toe  
Protection

Flex  
Zone

Anti- 
Slip

Anti- 
Penetration

       Anti- 
     Shock

Sympatex® 
Membrane

Reflex  
Elements

Width2 BOA®- 
System

Zipp- 
System

Pull-On 
System

Name  
Tag

Chainsaw 
Protection

F2A  
Standard

TWISTER        

TWISTER-cross        

TORNADO        

AUSTRIA        

 ▪ Boot Height D 
Višina škornja D 
(280 mm pri številki 43)

 ▪ Boot Height C 
Višina škornja C 
(190 mm pri številki 43)

 ▪ Ankle Protection 
Zaščita gležnjev na notranji in 
zunanji strani

 ▪ Toe Protection 
Na udarce odporna jeklena kapica 

  standardno       izbirno 

 ▪ Flex Zone 
Flex Zone iz mehkega, brazgotinastega 
usnja, podložena z mehko peno

 ▪ Anti-Slip 
Protizdrsni podplat za mokro podlago, 
sneg in led

 ▪ Anti-Penetration  
Na prediranje odporna sestava 
podplata

 ▪ Anti-Shock  
Blaženje v podplatu

 ▪ Sympatex® Membrane 
Z njo je škorenj v veliki meri vodotesen, 
odporen na veter in omogoča dihanje

 ▪ Reflex Elements  
Odbojni elementi 3M za vrhunsko 
vidnost

 ▪ Width2 
Sistem z dvema širinama za 
optimalno prileganje

 ▪ BOA®-System Sistem zapiranja  
BOA® s prevlečeno pletenico 
iz nerjavnega jekla in vrtljivim 
kolescem

 ▪ Zipp-System  
Sistem zapiranja z 2 območjema s 
hitrim zapiranjem

Pregled 
funkcij

Rosenbauer – Delovni škornji
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IME

 Boot  
Height D

Boot  
Height C

Ankle  
Protection

Toe  
Protection

Flex  
Zone

Anti- 
Slip

Anti- 
Penetration

       Anti- 
     Shock

Sympatex® 
Membrane

Reflex  
Elements

Width2 BOA®- 
System

Zipp- 
System

Pull-On 
System

Name  
Tag

Chainsaw 
Protection

F2A  
Standard

TWISTER        

TWISTER-cross        

TORNADO        

AUSTRIA        

Pregled 
funkcij

 ▪ Pull-On System  
Natični škornji z zankami za 
zategovanje in prilagoditvijo nartu

 ▪ Name Tag  
Tablica z imenom za individualno 
označevanje

 ▪ Chainsaw Protection  
Zaščita pred motornimi žagami

 ▪ F2A Standard  
Za vse gasilske in reševalne naloge, 
antistatično
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Z inovativnim sistemom zapiranja BOA®.

TWISTER

Tehnični podatki TWISTER TWISTER z zaščito pred motornimi žagami

Teža pribl. 2,7 kg (na par, št. 42) pribl. 2,8 kg (na par, št. 42)

Širina 10 in 12 10 in 12

Višina pribl. 280 mm (brez podplata, št. 42) pribl. 280 mm (brez podplata, št. 42)

Razpoložljive velikosti od 36 do 52* od 36 do 50*

TWISTER z zaščito pred motornimi žagami*

 ▪ Z dodatnimi plastmi kevlarja med površinskim usnjem in 
membrano Sympatex®

 ▪ Skladen z EN 381, 3. del, zaščita pred urezi z motorno 
žago, razred 2

* Velikosti 36, 50, 51 in 52 so posebne velikosti. Povprašajte za ceno in rok dobave.

Nadaljevanje zgodbe o uspehu TWISTER. Kot gasilski 
škornji so se izkazali v tisočerih nalogah. Z novimi 
funkcijami pa so škornji TWISTER še primernejši za 
vsakodnevne napore gasilcev. Gasilski škorenj je 
certificiran po EN 15090:2012 F2A HI3 CI AN SRC.

TWISTER – razred zase

Zaradi sistema zapiranja BOA® je škornje TWISTER 
mogoče natakniti in sneti v sekundi. Sistem zapiranja 
je poleg tega mogoče kadarkoli prilagoditi in omogoča 
enakomerno zategovanje škornja. 

Udobna podloga in 4 fleksibilna območja poskrbijo za 
optimalno udobje pri nošenju, tudi pri plazenju, klečanju 
ter vožnji. S težo samo 2,7 kg (na par, št. 42) je TWISTER 
v peresno lahki kategoriji. 

Materiali, kot so membrana Sympatex® in hidrofobno ob-
delano vodotesno usnje, pomenijo, da je TWISTER v veliki 
meri vodotesen. Večplastna sestava podplata z zračno 
blazino poskrbi za odlično izolacijo pred vročino in mra-
zom. Sistem Ankle Protection v območju gležnjev in jekleni 
vložek ter jeklena kapica ščitijo stopalo pred poškodbami. 
Odbojni elementi na vidnem območju zagotavljajo najvišjo 
stopnjo vidnosti, tudi če nosite hlače, ki segajo čez škornje.

* Prejšnji model.
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  Funkcije

Boot Height D Ankle Protection Toe Protection Flex Zone

Anti-Slip Anti-Penetration Anti-Shock Sympatex® Membrane

Reflex Elements Width2 BOA®-System Name Tag

Chainsaw
Protection

F2A Standard

IME
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  Funkcije

Boot Height C Ankle Protection Toe Protection Flex Zone

Anti-Slip Anti-Penetration Anti-Shock Sympatex® Membrane

Reflex Elements Width2 BOA®-System Name Tag

F2A Standard

IME
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Pravi škorenj za vsako uporabo. Gasilci in reševalci.

TWISTER-cross

Tehnični podatki
Teža pribl. 2,2 kg (na par, št. 42)

Širina 10 in 12

Višina pribl. 190 mm (brez podplata, št. 42)

Razpoložljive velikosti od 36 do 52*

* Velikosti 36, 50, 51 in 52 so posebne velikosti. Povprašajte za ceno in rok dobave. 
TWISTER-cross ne ustreza višini škornja po avstrijskem predpisu ÖBFV - RL KS - 06, ki zahteva višino 280 mm.

TWISTER-cross je nizek škorenj, 
ki ima vse, kar potrebujete. Razvili 
smo ga sami za potrebe gasilcev in 
reševalcev, tako da je z višino razreda 
C certificiran za vse gasilske in 
reševalne naloge po EN 15090:2012 
F2A HI3 CI AN SRC. Škorenj tako 
ustreza tudi standardu za reševalske 
škornje EN 20345:2012.

Končno pravi. 

Škornji samo za reševalce ali samo 
za gasilce so stvar preteklosti. S 
škornjem TWISTER-cross imajo tako 
gasilci in reševalci primerne škornje 
za oba tipa nalog. Optimalna zaščita 
in izjemno udobje pri nošenju v vseh 
situacijah. 

Enkratni. Revolucionarni. Prvorazredni. 

Nizki škornji TWISTER-cross so opremljeni z inovativnim 
sistemom zapiranja BOA®. Ta omogoča natikanje in 
snemanje škornja v sekundah, hkrati pa zagotavlja 
enakomerno zategnjenost. Sistem Ankle Protection v 
območju gležnjev in jekleni vložek ter jeklena kapica 
ščitijo stopalo pred poškodbami. Odbojni elementi na 
vidnem območju zagotavljajo najvišjo stopnjo vidnosti, 
tudi če nosite hlače, ki segajo čez škornje. 

Za kar najudobnejše nošenje pa je tu še podloga in dve 
pregibni območji iz mehkega, brazgotinastega usnja. 
Membrana Sympatex® in hidrofobno obdelano vodotesno 
usnje pomenijo, da je TWISTER-cross v veliki meri vodote-
sen. Večplastna sestava podplata z zračno blazino poskrbi 
za odlično izolacijo pred vročino in mrazom. Neverjetna je 
tudi zelo majhna teža, samo 2,2 kg (na par, št. 42).

Čeprav so ti škornji visoki 
samo 190 mm, pa ustrezajo 
najvišjemu razredu zaščite 
za gasilske naloge.
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Močan oprijem in hitro natikanje

TORNADO

Veliko dobrih razlogov je za to, da si je TORNADO med 
gasilskimi škornji priboril prav poseben ugled. Kombinacija 
stabilnega škornja z vezalkami in hitrega obuvanja se je v 
praksi nadvse izkazala. 

Več zaščite za večjo varnost

TORNADO je certificiran po EN 15090:2012 F2A HI3 CI  
AN SRC in tako izjemno primeren za vse gasilske ter 
reševalne naloge. Tudi pri izolaciji pred vročino in mrazom 
ter zaščiti pred zdrsom je v najvišjem razredu zaščite. 
S ščitnikom gležnjev, 4 fleksibilnimi območji, odbojnimi 
elementi 3M in membrano Sympatex® pa TORNADO 
poskrbi tudi za funkcionalnost ter udobje.

Individualna oblika s sistemom zapiranja  
z 2 območjema

TORNADO ni običajen škorenj z vezalkami. S posebnim 
sistemom zapiranja z 2 območjema lahko dela na nartu in 
na mečih različno močno zategnete. Blokirni mehanizem 
vezalk na višini gležnjev obdrži različno porazporeditev 
napetosti vezalk. Noben drug sistem zapiranja ne omogoča 
tako natančnega prilagajanja obliki stopala. Ko škorenj 
enkrat prilagodite svoji nogi, bodo vezalke sistema 
zapiranja z 2 območjema vedno enako napete. Ta sistem 
smo dodelali z zadrgo, ki omogoča hiter vstop in zapiranje 
škornja.

Tehnični podatki TORNADO TWISTER z zaščito pred motornimi žagami

Teža pribl. 2,8 kg (na par, št. 42) pribl. 3 kg (na par, št. 42)

Širina 10 in 12 10 in 12

Višina pribl. 280 mm (brez podplata, št. 42) pribl. 280 mm (brez podplata, št. 42)

Razpoložljive velikosti od 36 do 52* od 36 do 52*

* Velikosti 36, 50, 51 in 52 so posebne velikosti. Povprašajte za ceno in rok dobave.

Tako bo vsakdo  
prilagodil škornje  
svojim potrebam.
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TORNADO z zaščito pred motornimi žagami

 ▪ Z dodatnimi plastmi kevlarja med površinskim usnjem  
in membrano Sympatex®

 ▪ Skladen z EN 381, 3. del, zaščita pred urezi z motorno 
žago, razred 2

  Funkcije

Boot Height D Ankle Protection Toe Protection

Anti-Penetration Anti-Shock Sympatex® Membrane Reflex Elements

Width2 Name Tag Chainsaw
Protection

F2A Standard

IME

Zipp-System

Anti-Slip
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Hitro natikanje z dvema  
zankama.

  Funkcije

Boot Height D Toe Protection Flex Zone

Anti-Slip Anti-Penetration Anti-Shock Sympatex® Membrane

Reflex Elements Width2 Pull-On System

F2A Standard

Name Tag

IME

Ankle Protection
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Za varno opravljanje nalog

Škorenj AUSTRIA je narejen iz kakovostnega, hidrofobno obdelanega vodotesnega usnja. Podloga je zaradi klimatske 
membrane Sympatex® v veliki meri vodotesna in omogoča dihanje, poleg tega pa omogoča zaščito pred virusi, bakterijami, 
telesnimi tekočinami in kemikalijami. Oblazinjenje na robu pokončnega dela in na območju gležnjev poskrbi za še več 
udobja pri daljših nalogah. Tudi pri varnosti škorenj AUSTRIA izpolnjuje vse zahteve: jeklena kapica in na preboj odporen 
jekleni vložek v podplatu ščitita nogo pred poškodbami zaradi žebljev ali ostrih predmetov.

Dokazana uporabnost

 ▪ Certificiran po EN 15090:2012 F2A HI3 CI AN SRC
 ▪ Zaščita gležnjev za optimalno varnost pri uporabi
 ▪ Fleksibilno območje za izboljšano udobje – tudi pri plazenju in vožnji
 ▪ Robustne zanke za udobno natikanje in snemanje 
 ▪ Odbojni elementi v vidnem območju
 ▪ Majhna teža

Izjemen oprijem za vse naloge.

AUSTRIA

Natični škornji AUSTRIJA s prilagoditvijo narta omogočajo oprijem in podporo v vseh situacijah. Fleksibilno območje v 
pregibu poskrbi za izjemno udobje tudi pri plazenju ali vožnji. Zaščita gležnjev zagotavlja varnost v vsaki situaciji. Zaradi 
robustnih zank si lahko škorenj hitro nataknete.

Tehnični podatki
Teža pribl. 2,4 kg (na par, št. 42)

Širina 10 in 12

Višina pribl. 300 mm (brez podplata, št. 42)

Razpoložljive velikosti od 36 do 52*

* Velikosti 36, 50, 51 in 52 so posebne velikosti. Povprašajte za ceno in rok dobave.
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Pravi pripomočki za vzdrževanje:

SOLITAIRE 3-FACH 
sprej za impregnacijo in vzdrževanje 
Primeren za vse gladko in surovo 
usnje, tekstile ter funkcionalne mem-
brane. Zanesljivo ščiti pred vlago in 
umazanijo. Ohranja zmožnost dihanja 
materialov, priporoča pa ga tudi proi-
zvajalec membran Sympatex®. Poseb-
ne sestavine obdržijo usnje mehko.

S tem se seveda podaljša življenjska doba škornjev.

Pravilno vzdrževanje

Pravilno vzdrževanje škornjev v 3 korakih:

1   Čiščenje
Najprej z mehko ščetko in mlačno vodo odstranite umazanijo. 

2   Vzdrževanje
Nato škorenj premažite s primernim sredstvom, da usnje ostane mehko in se 
ne lomi. Za barvne poudarke na škornjih je najbolje uporabljati brezbarvno 
kremo ali gel. 

3   Impregnacija
Redna impregnacija poskrbi, da se voda na usnju zbira v kapljice in tako še 
dodatno ščiti pred umazanijo.

Vzdrževalno sredstvo Nikwax
Komplet za vzdrževanje usnjenih 
škornjev, sestavljen iz čistilnega 
žebljička, tekočega voska in ščetke. 

Dolga življenjska doba in lahko vzdrževanje

Praktičnost se ne konča po zaključku naloge, temveč je potrebna tudi pri 
vzdrževanju in čiščenju. Že pri izbiri uporabljenih materialov, barv in oblik 
smo pazili, da so ti kar najbolj trajni ter enostavni za vzdrževanje. Tako je na 
primer vložek mogoče odstraniti in oprati. Zavestno smo se odločili, da ne 
bomo uporabljali barvnih šivov.

Upoštevajte! 
Kreme, ki vsebujejo veliko olja ali masti, obdržijo usnje mehko. Hkrati pa lahko zmanjšajo sposobnost dihanja kože, saj se zaprejo pore v usnju.  
Škornjev ne smete sušiti neposredno na soncu ali na grelnem telesu. To lahko povzroči krhkost usnja, kar skrajša življenjsko dobo škornjev.  
Škornji se morajo vedno sušiti počasi.

Krema Solitaire Brillant
Črna krema za vzdrževanje, čisti in 
impregnira. Pomaga, da usnje ostane 
mehko, in ohranja sposobnost 
dihanja kože. Posebej priporočljivo 
za škornje z membrano.

Rosenbauer – Delovni škornji
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Podatki za naročanje – TWISTER
144950xx* TWISTER z membrano Sympatex®

144951xx* TWISTER z membrano Sympatex®, širina 12

144940xx* TWISTER z zaščito pred motornimi žagami,  
z membrano Sympatex®

144941xx* TWISTER z zaščito pred motornimi žagami,  
z membrano Sympatex®, širina 12

14495001 Nadomestni navijalni mehanizem za TWISTER
(vse velikosti)

14495002 Nadomestna pletenica za TWISTER  
od št. 36 do št. 40

14495003 Nadomestna pletenica za TWISTER  
od št. 41 do št. 52

Podatki za naročanje – TWISTER-cross
144960xx* TWISTER-cross z membrano Sympatex®

144961xx* TWISTER-cross z membrano Sympatex®, širina 12

144962xx* TWISTER-cross s tekstilno podlogo iz velurja

144963xx* TWISTER-cross s tekstilno podlogo iz velurja, širina 12

14495001 Nadomestni navijalni mehanizem za  
TWISTER-cross (vse velikosti)

14496001 Nadomestna pletenica za TWISTER-cross od št. 
36 do št. 40

14496002 Nadomestna pletenica za TWISTER-cross od št. 
41 do št. 52

Podatki za naročanje – TORNADO
144970xx* TORNADO z membrano Sympatex®

144971xx* TORNADO z membrano Sympatex®, širina 12

144976xx* TORNADO z zaščito pred motornimi žagami,  
z membrano Sympatex®

144977xx* TORNADO z zaščito pred motornimi žagami,  
z membrano Sympatex®, širina 12

14497001 Nadomestne zaponke TORNADO, TORNADO KS 
od št. 36 do št. 40

14497002 Nadomestne zaponke TORNADO,
TORNADO KS od št. 41 do št. 45

14497003 Nadomestne zaponke TORNADO, 
TORNADO KS od št. 46 do št. 52

14497004 Nadomestni trakovi

Podatki za naročanje – AUSTRIA
144980xx* AUSTRIA z membrano Sympatex®

144981xx* AUSTRIA z membrano Sympatex®, širina12

144982xx* AUSTRIA s tekstilno podlogo iz velurja

144983xx* AUSTRIA s tekstilno podlogo iz velurja, širina 12

Vzdrževanje
143939 SOLITAIRE 3-FACH sprej za vzdrževanje in impregnacijo

143937 Sredstvo za vzdrževanje Nikiwax

143936 Krema Solitaire Brilliant

142983 Sistem za pranje škornjev z zaščito pred 
neprijetnim vonjem. Teža pribl. 47 kg

Nadomestni deli za delovne škornje
143760 Nadomestni vložek za delovne škornje št. 36  

do št. 52. Perforiran flis. Izjemno dobro odvaja 
vlago in znoj in regulira vlažnost. Anatomsko 
oblikovano ležišče stopala. Pranje pri 30 °C.

Delovni škornji
Za gasilce in reševalce

* Namesto "xx" v številko artikla vstavite velikost, npr. 14497643 za 
TORNADO KS, št. 43
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5Kontakt

Rosenbauer d.o.o
Ljutomerska cesta 6
9250 Gornja Radgona
T: 02 564 28 50

PE Ljubljana
Pot k sejmišču 28/a
1231 Ljubljana - Črnuče
T: 01 530 91 10
prodaja@rosenbauer.com

PE Maribor
Ptujska 17
2204 Miklavž na Dravskem polju
T: 02 629 01 50
prodaja@rosenbauer.com
 

Besedilo in slikovni material nista zavezujoča. Slike lahko vsebujejo posebne različice, ki so na voljo po doplačilu. Pridržujemo si pravico do sprememb zaradi tehnološkega razvoja.

www.rosenbauer.si Follow us on


