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CE 0193 EN 15090:2012 HI3 CI M CR SRC – Typ F2A
2,0 – 2,2 mm deri kalınlığı, CROSSTECH® sayesinde su geçirmez, nefes alabilir, bakterilere ve 
kimyasal maddelere karşı dayanıklıdır, 21 cm konç yüksekliği, antistatik, XP 017 taban

Mevcut numaralar UK 3 – 12, Ekstra büyük numaralar UK 12 ½ – 15 

SPECIAL FIGHTER®

PRO
Ürün No. 504016

Üst malzeme 
Su geçirmez deri, hidrofobik, nefes alabilir 
(5,0 mg/2/s), 2.0 – 2.2 mm kalınlık

İç astar 
CROSSTECH® laminat teknolojisi; su 
geçirmez ve nefes alabilir. Özellikle iç ve dış 
alanlarda esnek değişken kullanım için yılın 
her mevsiminde optimum klima konforu 
sunan, sürtünmeye dayanıklı astar malzeme-
si. Kan ve diğer vücut sıvılarına karşı 
mükemmel sızma koruması (bu nedenle 
oluşan virüslere ve bakterilere karşı 
koruma). Kimyasal maddelere karşı yüksek 
koruma.

Taban astarı 
Nem emici muflonlu taban.

Ek taban 
Konforlu, sönümleyici, nemi atan. Ayrı 
topuk kılıfı, iyi bir sönümleme ve ayak 
yönlendirmesi sağlar. “AIRFLOW” kanallı. 
Doğru ayakkabı numarasının optimum 
kontrolü için “Perfect-Fit” işareti.

Delinmeye dayanıklı taban 
Esnek, hafif ve delinmeye dayanıklı metal 
taban dolgusu.

HAIX® Kompozit Burun 
En yüksek güvenlik gereklilikleri için 
anatomik şekilli, son derece hafif ve elyaf 
takviyeli plastikten üretilmiş burun.

Taban 
Patent kaydı yapılmış, sağlam yol/arazi 
profiline sahip, yüksek yürüme konforu 
sunan, sürtünmeye dayanıklı ve soğukta 
dahi kaymaz hafif kauçuk/PU taban. Düşük 
ağırlığa sahip PU sönümleme kaması, 
mükemmel yürüme özellikleri ve soğuğa 
karşı çok iyi yalıtım sağlar. Dış taban; aleve, 
ısıya, yağa ve benzine karşı dayanıklıdır ve 
EN 15090:2012 uyarınca tebeşirlenmez. Sarı 
sinyal rengindeki özel parçaları sayesinde 
yoğun duman altında da fark edilir.

HAIX® Bağcık Sistemi 
Asılı kalma tehlikesini azaltmak için içte 
çapraz bağcığa sahip, patenti alınmış 
bağcık/fermuar sistemi.

HAIX® Klima Sistemi 
HAIX® Klima Sistemi, yürüme sırasında 
oluşan pompa hareketinden faydalanır ve 
nemi, konçtaki ve dildeki havalandırma 
deliklerine taşır.

HAIX® Ayak Kemeri Destek Sistemi 
Ergonomik şekilli çubuklar sayesinde eklem 
bölgesinde optimum ayak desteği; dar 
topuk ve eklem bölgesi sayesinde iyi ayak 
yönlendirmesi ve güvenli duruş, bu sayede 
konforlu geniş ön ayak bölgesinde daha 
fazla rahatlık.

Güneşi Yansıtma Sistemi 
Üst derinin güneş ışınları nedeniyle oluşan 
ısınma etkisini azaltır. Güneş ışınları deriden 
yansıtılır ve bu sayede ayağa daha az ısı 
iletilir.

Diğer 
Fermuarda deri ilmik, tutacaklar, TPU burun, 
topuk bükümü ve dil bölgesinde büküm 
desteği.
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Vario Wide Fit System HAIX® Composite 
Toe Cap

HAIX® Climate System


