Załącznik nr 2 do Umowy
SPECYFIKACJA OBUWIA ROBOCZEGO
1. TRZEWIKI ROBOCZE
MODEL: Urgent 126 OB lub równoważne spełniające poniższe kryteria:
Klasa OB, SRC
•
•
•
•

ochrona przed poślizgiem (podeszwa antypoślizgowa)
skórzana cholewka
właściwości antyelektrostatyczne
podeszwa odporna na oleje, benzynę i rozpuszczalniki

2. TRZEWIKI ROBOCZE DAMSKIE
MODEL: Coverquard Rubis, CXS UNIVERSE METEOR S3 lub równoważne spełniające
poniższe kryteria:
Klasa S3, SRC
•
•
•
•
•
•

ochrona przed poślizgiem (podeszwa antypoślizgowa)
odporność na przebicie (niemetalowa wkładka antyprzebiciowa)
podnosek kompozytowy (ochrona palców)
nubukowa lub skórzana cholewka
właściwości antyelektrostatyczne
podeszwa odporna na oleje, benzynę i rozpuszczalniki

3. TRZEWIKI ROBOCZE OLEJOODPORNE ANTYPOŚLIZGOWE
4. TRZEWIKI ROBOCZE ANTYELEKTROSTATYCZNE
5. TRZEWIKI ROBOCZE ANTYELEKTROSTATYCZNE OLEJOODPORNE
(opis dla poz. 3, 4 i 5) MODEL: Urgent 126 S3 lub równoważnie spełniające poniższe
kryteria:
Klasa S3, SRC
•
•
•
•
•
•

ochrona przed poślizgiem (podeszwa antypoślizgowa)
odporność na przebicie (niemetalowa wkładka antyprzebiciowa)
podnosek kompozytowy (ochrona palców)
skórzana cholewka
właściwości antyelektrostatyczne
podeszwa odporna na oleje, benzynę i rozpuszczalniki

6. BUTY ROBOCZE TYPU SZTYBLETY
MODEL: PORTWEST FW51 lub równoważne spełniające poniższe kryteria:
SRC
•

cholewka skórzana

•
•
•
•
•

ochrona przed poślizgiem (podeszwa antypoślizgowa)
olejoodporne
odporność na przebicie - opcja
cholewka z gumowym ściągaczem (błyskawiczne zdjęcie obuwia) i uchwytem taśmowym na
zapiętku
podeszwa o właściwościach antystatycznych

7. BUTY GUMOWE MĘSKIE
8. BUTY GUMOWE DAMSKIE
(opis dla poz. 7 i 8) MODEL: REIS BPCVKOMFORT
•
•

buty całotworzywowe
ochrona przed poślizgiem (podeszwa antypoślizgowa)

9. BUTY GUMOWE KWASO ODPORNE
MODEL: Bfkd13111 Fagum Stomil
•
•
•
•

buty całotworzywowe
ochrona przed poślizgiem (podeszwa antypoślizgowa)
antyelektrostatyczne
odporne na działanie kwasów i zasad

10. BUTY FILC-GUMA
•
•
•

wierzch i spód wykonane z gumy
wysoka cholewka wykończona filcem
ochrona przed poślizgiem

11. BUTY ORTOPEDYCZNE
MODEL: BMKLADZ2PASDAM
•
•
•
•
•
•
•

kolor biały
przód kryty
cholewka z perforacją wykonana ze skóry naturalnej z powłoką odporną na mycie
skórzana wkładka
podeszwa antypoślizgowa
przekładany zapiętek
możliwość regulacji tęgości

12. KAPCIE MĘSKIE
•
•
•

kryta, skórzana cholewka
skórzana wkładka
podeszwa gumowa

13. SKARPETY ROBOCZE
MODEL: CERVA DABIH, ATUT FC9D-930DA lub równoważne spełniające poniższe kryteria:

•
•
•
•
•

kolor czarny/granatowy/szary
przędza bawełniana min. 50%
zakończenie i ściągacz powyżej kostki
wzmocnione pięty oraz palce
przeznaczone do stosowania obuwia przemysłowego

14. KLAPKI (SANDAŁY) KĄPIELOWE
MODEL: DEMAR Rhodos lub równoważne spełniające poniższe kryteria:
•
•

całotworzywowe
podeszwa antypoślizgowa

