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SAKO 04-002 high cut safety shoes

TRZEWIKI OCHRONNE SAKO 04-002

Description / Opis

Product complies with / 

Produkt zgodny z: 

S3 HRO SRC

PN EN ISO 20345:2011

full grain leather /

skóra licowa

36 - 47

SAKO 04-002

- upper; cowhide leather with pattern in a thickness of 1,8 - 2,0 mm

- lining; laminated breathable fabric MESH

- inner insole; anatomically shaped from material EVA with high absorbency, antistatic

- outsole - PU/RUBBER - HRO (up to 300°C), SRC, oil resistant, antistatic, antislip, double density injection

- with composite toe cap

- kevlar midsole

- hydrophobic leather /
- cholewka; skóra bydlęca tłoczona o grubości 1,8 - 2,0 mm

- podszewka; laminowana, oddychająca tkanina MESH

- wkładka wewnętrzna; anatomiczny kształt, z materiału EVA o dużej chłonności, antystatyczna

- podeszwa PU/GUMA; HRO (odporna na kontakt z gorącą powierzchnią do 300°C), SRC, olejoodporna, antystatyczna

- z kompozytowym podnoskiem

- kevlarowa wkładka antyprzebiciowa,

- skóra hydrofobowa

2

Safety shoes /

Obuwie bezpieczne

Detailed information on the product is listed in the Instruction for use

Szczegółowe informacje dotyczące produktu znajdują się w Instrukcji użytkowania

The data listed in above specification have been developed on the basis of tests carried out on the sample of a.m product. Data serves as an 

information and is not part of an offer within the meaning of the Act. / 
Dane zawarte w powyższej specyfikacji opracowane zostały na podstawie badań laboratoryjnych i deklaracji producenta. Karta techniczna pełni rolę informacyjną i nie jest elementem oferty handlowej w 

rozumieniu ustawy.

size 36: 0,58 kg / shoe                                               

size 41: 0,68 kg / shoe                                                

size 47: 0,88 kg / shoe

black and orange / 
czarno-pomarańczowy


