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Buty Protektor GROM LIGHT
01-045920 granat
Cena

299,00 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

24 godziny

Producent

Protektor

Opis produktu
Model Grom Plus to lekkie obuwie taktyczno-miejskie, przeznaczone dla miłośników militariów, survivalu, wojskowych,
policji czy ochroniarzy, zarówno do użytku w terenie miejskim jak i lesie czy terenie górzystym.

Buty taktyczne Protektor Grom wyprodukowane z wysokiej jakości skóry welurowej to gwarancja niezawodności i
profesjonalizmu. Wykonane w oparciu o najnowszą technologię SHOCK ABSORBER zapewniającą komfort użytkowania oraz
niezwykłą wytrzymałość na uszkodzenia i warunki atmosferyczne.
Specjalna podszewka odprowadza nadmiar wilgoci na zewnątrz, co ułatwia codzienne użytkowanie obuwia. Idealnie
dopasowują się do stopy, dzięki czemu komfort noszenia jest o wiele wyższy. Szeroki wybór rozmiarów sprawia, że znalezienie
odpowiednich butów roboczych jest niezwykle proste.

Marka - GROM
Branże - taktyczne / militarne, trekkingowe, ochrona / konwoje
Rodzaj obuwia - trzewiki
Kolor - granatowy
Cechy produktu - metal free, możliwość dezynfekcji, podwyższona oddychalność, podwyższona wodoodporność, język
miechowy
Opis cech produktu - podwyższona oddychalność, welur - zwiększona przepuszczalność pary wodnej w wymaganiach min
0,8 mg/ (cm2*h) - nasz wynik 8,8 mg/ (cm2*h), współczynnik pary wodnej wymagany jest minimum 15 mg/cm2 - nasz wynik
to 79,4 mg/cm2
podwyższona wodoodporność
welur - absorpcja wody po 60 min - w wymaganiach nie więcej niż 30 % - nasz wynik 3,15 %, przepuszczalność wody
wyrażona jako przyrost masy materiału po 60 min - w wymaganiach nie więcej niż 0,2 g – nasz wynik 0,02 g
Materiał wierzchu - skóra welurowa
Podszewka - tkanina technologiczna
Wkładka - tkanina
Podeszwa - pu/putechnologia SHOCK ABSORBER
Rodzaj zapięcia - sznurowadłasystem szybkiego zakładania obuwia, system szybkiego zdejmowania obuwia
Rozmiar - 36-48
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Waga półpary - 0.650 kg(półpara, roz. 42)
Opisy symboli graficznych
metal free, możliwość dezynfekcji, podwyższona oddychalność, podwyższona wodoodporność, język miechowy,
technologia SHOCK ABSORBER, system szybkiego zakładania obuwia, system szybkiego zdejmowania obuwia
Sugerowany zawód
ratownictwo górskie, gopr, myśliwy, obsługa bagażu, żołnierz, ochroniarz, konwojent, policjant, służby mundurowe,
topr, straż graniczna, agent ochrony, leśnik
Sugerowanie miejsce przeznaczenia
poligon, las, góry, lotnisko, koszary
Buty taktyczne Protektor Grom wyprodukowane z wysokiej jakości skóry welurowej to gwarancja niezawodności i
profesjonalizmu. Solidne wykonanie sprawia, że są one odporne na uszkodzenia, dzięki czemu będą spełniały swoje funkcje
przez długi czas. Wytrzymała cholewka minimalizuje przepuszczalność wody, a specjalnie zaprojektowana podszewka
natychmiast odprowadza wilgoć i pot na zewnątrz. Odpowiednio wyprofilowana wkładka dopasowuje się do stopy, dzięki
czemu dłuższe użytkowanie obuwia nie jest uciążliwe. Podeszwa wykonana w oparciu o technologię SHOCK ABSORBER
zapewnia komfort użytkowania, niezależnie od panujących warunków. Maksymalnie odciąża stawy, a dodatkowo zapobiega
urazom i wadom postawy. Wygodna konstrukcja umożliwia szybkie zakładanie i zdejmowanie obuwia. Buty Grom
przeznaczone są nie tylko dla zawodowych żołnierzy lub osób pracujących w służbach mundurowych, ale również dla
pracowników ochrony, strażników granicznych czy miłośników militarnego stylu. Świetnie sprawdzą się także jako buty
robocze będące częścią odzieży ochronnej. Trzewiki Protektor to buty do zadań specjalnych, więc sprawdzą się w wielu
sytuacjach. Dzięki ponadczasowemu i uniwersalnemu designowi świetnie sprawdzą się jako element codziennego ubioru.

Produkt posiada dodatkowe opcje:
Obuwie STD: 36 , 37 , 38 , 39 , 40 , 41 , 42 , 43 , 44 , 45 , 46
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