
BESKYTTELSESSTØVLER 
FOR BRANNMENN



Lesna 

Utvendig materiale: 
- Kornhudedskinn med behandling 
- Komfortabel innvendig polstring av pustende materiale 
- Anatomisk polstret krage 
- Gripe-system 
- Ankelbeskyttelse 
- Fleksibel segmentering rundt ankelen 
- TPU-tåbeskyttelse 
- Gummi hæl beskyttelse 
- Reflekterende elementer  
- Kompositt tåhette 
- Beskyttelse mot motorsagkutt 
 
Såle:  
- EXPLORER gummisåle 
- Selvrensende design 
- Soner med spesielle profiler 
- Antistatisk, glidende, motstandsdyktig mot oljer,  
syrer og drivstoff 
- Varmebestandighet 250oC 
- Støtdemper 
 
Inntrengningsbeskyttet mellomsåle:  
Spesiell flerlags sammensatt tekstil 
 
Utskiftbar innersåle: 
Fuktabsorberende antistatisk såle 
 
Fôr: 
3-lags fôr med PU-membran 
 
Standard: 
EN 15090: 2012 
 
Tilgjengelige størrelser: 
38-48

Beskyttelsesstøvler for brannmenn - type F2A - komfort



Zlin

Utvendig materiale: 
- Kornhudedskinn med hydrofob behandling 
- Komfortabel innvendig polstring av pustende materiale 
- Anatomisk polstret krage 
- Polstrer tunge 
- Ankelbeskyttelse 
- Fleksibel segmentering rundt ankelen 
- TPU-tåbeskyttelse 
- Gummi hæl beskyttelse 
- Reflekterende elementer  
- Kompositt tåhette 
- Kombinert feste av fottøy 
- Side glidelås foran knytning 
- Beskyttelse mot motorsagkutt 

Beskyttelsesstøvler for brannmenn - type F2A - komfort

 
Såle:  
- EXPLORER gummisåle 
- Selvrensende design 
- Soner med spesielle profiler 
- Antistatisk, glidende, motstandsdyktig mot oljer,  
syrer og drivstoff 
- Varmebestandighet 250oC 
- Støtdemper 
 
Inntrengningsbeskyttet mellomsåle:  
Spesiell flerlags sammensatt tekstil 
 
Utskiftbar innersåle: 
Fuktabsorberende antistatisk såle 
 
Fôr: 
3-lags fôr med PTFE-membran 
 
Standard: 
EN 15090: 2012 
 
Tilgjengelige størrelser: 
38-48



Oppbygning av støvlene

1. Fôring 
2. Membran 
3. Innevendig polstring av pustende materiale 
4. Kevlar 
5. Lær 
6. Støtdempende effekt 
7. Gummi hæl beskyttelse 
8. Ankelbeskyttelse 
9. Fleksibel segmentering 
10. Gripe-system 
11. TPU tåhettebeskyttelse 
12. Kompositt tåhette 
13. Membranbeskyttelse 
14. Avtagbar innersåle 
15. Inntrengningsbeskyttet mellomsåle 
16. Gummi såle



Oppbygning av støvlene

Brannstøvlene i COMFORT serien er anatomisk oppbygget, basert på innspill fra tett samarbeid med 
brannvesen fra flere europeiske land og andre ledende eksperte på dette feltet.  
 
Resultatet er en perfekt utformet støvel med egenskaper som anatomisk form, ekstrem komfortabel, 
luftgjennomtrengende, vanntett, høyeste standard for brukeren, behagelig å ha på, lett å ta av, høy  
stabilitet, redusert glide bestandighet på forskjellige overflater og et beskyttende lag.

1. Anti-skli i terreng 
2. Anti-skli 360o 

3. Anti-skli - snø og glatt føre 
4. Selvrensende design  
5. Sikker bevegelse på stige 
6. Støtdemper 



Oppbygning av støvlene

ERGONOMI 
- Skoens komfortable form er bestemt av systematiske målinger og undersøkelser
- Sørger for tilstrekkelig plass til brukerens føtter og dens anatomiske form
- Gir nok plass rundt tå og hæl
- Tillater tilstrekkelig med blodsirkulasjon og forhindrer deformasjon eller ubehag av føttene tross mange    
timers bruk

GUMMI SÅLE - EXPLORER 
- Antistatisk, antislip, motstandsdyktig mot oljer, syrer og brensel  
- Spesielt profilerte segmenter sikrer glidebestandighet på forskjellige typer overflater
- Selvrensende profil
- Støtdemper i hæl området - utmerket energiabsorpsjon
- Myk overgang fra sålen til avtrykksfasen gjør det lettere og mer behagelig å gå med
- Temperaturmotstand 250 ° C
- Stabilitet i hæl og ankelområde

FLEKSIBILITET OG KOMFORT 
- Bøyesoner i ankelområdet gir maksimal fleksibilitet
- Innvendig polstring av pustende materiale med god ventilasjon
- Spesiell hælkontruksjon gir høyere fotstilling og mer komfort
- Anatomisk formet polstrede krage

BESKYTTELSE 
- Ankelbeskyttere tar hensyn til den ulike anatomien til den indre og ytre del av ankelen/foten
- TPU tips beskyttelse mot mekansik skade på toppen
- Kompositt tåhette
- Fleksibel, metallfri, punkteringsfri innleggssåle
- Lett og fleksibel bestående av flerlags kompositt- 
  materiale
- Gummi hæl beskyttelse
- Lang holdbarhet og høy komfort når du tar av fottøyet
- Beskyttelse i det brune og polstrede klaffen
- Beskyttelse mot motorsagskutt



Oppbygning av støvlene

KOMBINERT SNØRING AV FOTTØY 
- Glidelås på siden samt front snøring gjør det enkelt å ta av og på støvlene
- Innstramning med to klemmer med individuell stramming av fottøy i henhold til brukerens behov
- Klaff beskyttelse mot inntrengning av urenheter og for enkelt vedlikehold
- Glidelås konstruksjonen på siden gir rask og komfortabel lukking

GRIPE ANORDNING 
- Det unike gripesystemet gjør det mulig å raskt sette på støvlene

MEMBRAN 
- Skaper en barriere mot vann (væsker),  
  kjemikalier, vind, blod og bakterier 
- Meget pustende 
- Fleksibel, sensitiv, holdbar
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