
Výrobce / Řada: 

Článek / Číslo artiklu: 

Normy EN: 

Tvar boty: 

Rozsah velikostí: 

Svršek: 

Hmotnost: 

Podšívka: 

Stélka: 

Mezipodešev: 

Podrážka: 

Jazyk: 

Špička: 

Ochrana chodidla:

HKS® / BOLD® 

ELBA 1 VTP / 802848 

EN ISO 20345:2011 SRC S1P 

Pánský bezpečnostní sandál 

39 - 48 

Mikrotech / Cordura / 

500 g* u velikosti 42 

DISTANCE-NET, černo-žlutá 

HKS® ESD FIT FOR WORK standard (volitelné DGUV 112-191)

Vynikající tlumící účinek, snížení nárazů a tlakových sil 

BOLD® TPU/PU komfortní podešev s důmyslnými vlastnostmi pro venkovní a vnitřní použití

Polstrovaný jazyk 

KOMPOZIT / 200 Joule, bez kovových prvků 

antistatická (A), protiskluzové vlastnosti (SRC = SRA + SRB), prodyšná, ESD, tlumící prvek (E), 
rezistentní proti olejům (ORO), antibakteriální odnímatelná stélka, polstrovaný jazyk, ochranná stélka 
proti propichu T- laminát / Kevlar

• Výbava

sandál s většími otvory pro vynikající

odvětrávání, funkční zapínání na suchý

zip

• Ochrana proti bočnímu nárazu
pasivní reflexní lemování pro
ještě větší bezpečnost

• Bezpečnostní špička
odolná  proti nárazu

• HKS® FIT FOR WORK
vložky jsou sériově ve
standardní výbavě

APPROVED VEGAN

Hned při prvních krocích Vás tato obuv ohromí. 
Podešev CROSSROAD prošla testováním na 
protiskluzné vlastnosti SRC. Je vhodná pro 
použití v halách i venku.   

Stélky proti propíchnutí jsou volitelné 
i bez kovových prvků. Výjimečná 
konstrukce podpatku tlumí nárazy v 
patní části. Materiál použitý v 
mezipodešví zajišťuje také perfektní 
tlumící efekt.  Profil podrážky má 
samočistící vlastnosti a díky tomu 

prodlužuje její životnost. Ochranné 
kompozitové tužinky jsou 
standardně testovány dle normy a 
chrání vaše nohy bez ztráty 
komfortu.
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ELBA 1 VTP 
EN ISO 20345:2011 SRC S1P



ESD obuv by měla být používána tam, kde je potřeba snížit elektrickou zátěž tím, že se odvede 
elektrostatický náboj. Nečistoty, vlhkost a teplota mohou výrazně změnit elektrický odpor. 
Uživateli je proto doporučeno pravidelně provádět test elektrického odporu na místě, kde se 
obuv používá.  

Obuv se označuje jako obuv ESD, je-li elektrický odpor podle DIN  EN 61340 mezi 7,5 x 10/5 
a 3,5 x 10/7 nebo 0,75  MΩ (Ohmů) a 35  MΩ (Ohmů). 

V „Elektrostatickém výboji„ (ESD) EN NORMA 100 015 předepisuje použití tzv. ESD obuvi.

V oblastech, kde se používá obuv s vlastností ESD, musí být odolnost proti uzemnění 
taková, aby ochranné funkce obuvi nebyly ztraceny.

Oblasti použití:

• Elektrotechnický průmysl
• Lékařská technika, laboratoře
• Dopravní technika, logistika, skladování
• Letiště
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