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TECHNICKÝ LIST 
 EC certifikát : N.0161/13237/07 vydaný Centre technique de Cuir, Lyon 

    

                METAL FREE     

          PEGASE S3                         

                                        

Velikosti 38 – 48 
Norma EN ISO 20345 :2011 
Váha páru : 1250g 

        Svršek – charakteristika 
- Svršek : lícová hladká useň 2,2mm s hydrofobní úpravou 
- Jazyk :    hladká lícová useň 
- Límec : měkčená useň 
- Podšívka : syntetická tkanina Camnbrelle®a polyester 
- Tkaničky : polyamid 
- Značení na jazyku : velikost, výrobce, datum výroby (měsíc, rok), norma, 

stupeň ochrany, CE značení. 
. 

     Ochrana 
- Špice : polykarbonátová (200 joulů)  
- Ochranná nekovová stélka proti propíchnutí  
 

    

   Charakteristika podešve 
- Jméno : CITY 
- Material : dvouvrstvý polyuretan dvojí hustoty 
- Hustota měkké části podešve: 0,5 
- Hustota vnější části podešve : 1,00 
- Vnitřní stélka z pevných vláken 
- Podpora klenby - polyetylen 

 

Požadavky normy EN ISO 20345 : 2011 
 

 kovová špice  polykarbonátová špice hliníková špice (200 joules) 

   kovová ochranná stélka    nekovová  ochranná stélka 

   A antistatická obuv 

   Cl podešev izoluje proti chladu  

   E absorbce energie v oblasti paty  

   FO podešev odolná proti uhlovovdíkům 

   Hl podešev izoluje proti teplu  

   HRO podešev odolná proti teplu 

   M ochrana nártu 

   P odolnost proti perforaci  

   WRU svršek z usně s hydrofobní úpravou  

  WR vodu odpuzující spoj svršek/podešev 

ESD – ochrana proti elektrostatickým výbojům 

 

 

Výhody pro uživatele 
 

 

Ochranná pracovní polobotka manažerského typu se svrškem 
z hladké lícové usně s hydrofobní úpravou, polykarbonátová 
ochranná špice 200 joulů, nekovová stélka proti propíchnutí, 
vysoce prodyšná podšívka umožňující komfortní nošení.   
 
Podešev CITY - velmi měkká, ale přitom odolná podešev z 
dvouvrstvého polyuretanu s vynikajícími protiskluzovými 
vlastnostmi.  
   
              

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

Polobotka z lícové hladké  

usně s polykarbonátovou 

ochrannou špicí a nekovovou 

stélkou proti propíchnutí 
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