název

RANGER GSG 9

velikost

množství

zobrazení

Veškerá obuv za 1.000 Kč s DPH / 826,5 bez DPH
objednávy do vyprodání zásob přijímá Ing. Kamila Kameníková - kamenikova@deva-fm.cz

8

1

10,5

1

7

1

8

2

HIGH WALKER

8

1

OFFICE GORE

6

1

7

1

SPECIAL FORCE

7,5

1

NEVADA Low

43

1

https://www.haix.de/haix-nevada-low

RUNNER 1 LOW

4,5

1

Pracovní obuv se speciální podrážkou pro extrémní terény a s přídavnou ochranou proti povrchovému oděru EN ISO 20347:2007 O2, HRO, HI, CI, WR, FO, SRC. Svršek obuvi: vysokokvalitní hovězí kůže NUBUK s hloubkovou
impregnací proti vodě a vlhkosti, prodyšnost (5,0 mg/cm2/h) tloušťka kůže: 1,9 – 2,1 mm,
Membrána: - vysokoprodyšná nepromokavá membrána GORE-TEX® Perfomance
Podešev: AIRPOWER P, antistatická, odolná olejům a ropným produktům, doplněná protiskluzovým dezénem (SRB) a tlumící vrstvou, přenášející nárazy
Šněrování: vysokopevnostní šněrování sestává ze systému textilních oček a pevných tkaniček, s impregnací vůči vlhkosti
Vkládací stélka: vyjímatelná, dvouvrstvá - funkční vložka s nízko nasákavou vrchní a vysoko nasákavou spodní vrstvou pro účinné odvádění potu ze spodní části chodidla, anatomicky tvarovaná
Speciální systémy: HAIX® AS System, CO

Ochranná obuv pro armádní a bezpečnostní složky se širokým spektrem operačního nasazení. EN ISO 20345:2007 O2, HRO, HI, CI, WR, FO, SRC Svršek obuvi: vysokokvalitní hovězí kůže s hloubkovou hydrofóbní úpravou,
prodyšnost 5,0 mg/cm2/h, tloušťka kůže:2,0 – 2,2 mm
Membrána: vysokoprodyšná nepromokavá membrána
GORE-TEX® Perfomance, vnitřní stélka – laminát GORE-TEX®, s vysokou odolností vůči oděru
Podešev: 015, antistatická, odolná olejům a ropným produktům, doplněná protiskluzovým dezénem (SRC) a tlumící vrstvou, přenášející nárazy, podešev je vyztužená a přizpůsobená dlhodobému stání na ostrých hranách, dodatečná mezivrstva z polyuretánové pěny dodáva obuvi výjiimečné tepelně izolační vlastnosti
Šněrování: vysokopevnostní šněrování sestává ze systému kovových oček ve spodní a háčků v horní části obuvi a pevných tkaniček impregnovaných vůči vlhkosti
Vkládací stélka: vyjímatelná, dvouvrstvá - funkční vložka s nízko nasákavou vrchní a vysoko nasákavou spodní vrstvou pro účinné odvádění potu ze spodní části chodidla, anatomicky tvarovaná
Speciální systémy: HAIX® MSL System, CLIMATE System
Speciální ochrana: SUN REFLECT, chemická úprava kůže bránící ohřevu vrchní kůže působením slunečního záření a bránící přehřívání vnitřního klima v obuvi

https://www.haix.de/haix-runner-1-low

CLIMBER

39

1

https://www.haix.de/haix-climber

TIBET FORST

41

1

48

1

CE EN ISO 20345:2011 SB E HRO HI CI WR WRU SRC Leather thickness 2,5 – 2,7 mm, Cut Protection Level 1, waterproof and breathable with GORE-TEX® Performance, Technology, leg height 23 cm, sole Vibram
Upper Material: Waterproof leather, hydrophobic, breathable (5,0 mg/cm²/h), 2.5 – 2.7 mm thick
Cut Protection: Protection against cuts certified with cut level 1 (20 m/sec.). Compliant with EN ISO 17249:2007
Inner lining: GORE-TEX® Performance; 4-layer GORE-TEX® laminate, waterproof and breathable. Highly abrasion-resistant lining with fleece midlayer. Optimized- climate comfort for all year seasons and excessive use. Increased
chemical protection
Plastic Insole: Dimensionally stable, torsion-proof, avoids punctual preasure (e.g. of stones)
Foot bed: natomically formed, exchangeable, washable, very good moisture absorption, dries quickly
Protective Toe Cap: Anatomically formed protective toe cap
Sole: table rubber/PU sole with a robust terrain tread, wear resistant and non-slip traction. The low-weight PU, impact-absorbing wedge in the heel area cushions every step and affords good bending comfort.
The manually-applied rubber sidewall gives this sole optimal side stability. oil, heat and gasoline resistance and non-marking characteristics. Compliant with EN ISO 20345:2011
HAIX® Climate System: Climate System with Micro-Dry lining at top of leg
Sun Reflect: Reduces the heating effect of the upper leather by direct sunlight. Sunlight is reflected by the leather, keeping the leather and the feet cooler
Others: Integrated heel bend, no side seams, lacing system with eyelets permitting smooth movement, clamps and hooks, rubber toe cap

AIRPOWER X 7 LOW

7,5

1

Lehká a komfortní bezpečnostní obuv s ochrannou planžetou ve třídě S2. CE EN 20345:2007 S2 CI WR SRB Svršek obuvi: hovězí kůže s hydrofóbní úpravou, v kombinaci s vysokopevnostním textilem Cordura, prodyšnost
(5,0 mg/cm2/h), tloušťka kůže: 2,0 – 2,2 mm
Membrána: nepromokavá membrána GORE-TEX® Perfomance, vnitřní stélka: 3-vrstvý vysokoprodyšný laminát GORE-TEX®, s optimálním používaním pro všechny roční období
Podešev: AIRPOWER X, antistatická, odolná olejům a ropným produktům, doplněná protiskluzovým dezénem (SRB) a tlumící vrstvou, přenášející nárazy
Planžeta: zvýšená ochrana kovovou planžetou, extra odolnou proti stlačení (úroveň S3)
Špice: zvýšená ochrana špičky vůči oděrům přídavnou ochrannou vrstvou z butylkaučuku, všechny švy jsou zapuštěné v drážkách, chráněných proti oděru
Šněrování: vysokopevnostní, sestává z kovových oček a pevných tkaniček , s impregnací proti vlhkosti
Vkládací stélka: vyjímatelná, dvouvrstvá - funkční vložka s nízko nasákavou vrchní a vysoko nasákavou spodní vrstvou pro účinné odvádění potu ze spodní části chodidla, anatomicky tvarovaná
Speciální systémy: HAIX AS System, CO
Speciální ochrana: Sun Reflect, schopnost kůže odrážet sluneční záření, pomáhá bránit nadměrnému ohřevu a narušení komfortního vnitřního klima v obuvi
https://www.haix.de/haix-airpower-x7-low

AIRPOWER X1

4,5

1

6

1

Bezpečnostní obuv s membránou CROSSTECH® určená pro záchranáře a řídící funkce. Svršek obuvi: vysoce kvalitní hovězí kůže s hydrofóbní úpravou, prodyšnost svršku: 5,0 mg/cm2/h, tloušťka kůže: 2,0 – 2,2 mm
Membrána: CROSSTECH® - vysoce prodyšná, nepromokavá, poskytující zejména zvýšenou chemickou ochranu, je odolná vůči virům, baktériím a kontaminované krvi
Vnitřní výplň: 3-vrstvý vysoce prodyšný laminát CROSSTECH®, odolný vůči oděru, doplněný účinným systémem odvětrávání (HAIX® Climate System), konstrukce membrány a vnitřní podšívky umožňuje komfortní, celoroční
nošení a používání jak ve vnějších, tak i vnitřních prostorech
Podešev: AIRPOWER X, antistatická, odolná olejům a ropným produktům, doplněná protiskluzovým dezénem (SRB) a tlumící vrstvou, přenášející nárazy, podešev je vyztužená a odolná vůči opotřebování,
Planžeta: zvýšená ochrana chróm niklovou planžetou, extra odolnou proti stlačení
Stélka: nekovová, z KEVLAR® –u, zvlášť flexibilní, lehká, odolná vůči propíchnutí ostrým předmětem
Špice: zvýšená ochrana špičky vůči oděru přídavnou ochrannou vrstvou z butylkaučuku se speciálním dezénem, všechny švy jsou zapuštěné v drážkách, chráněných proti oděru
Vkládací antibakteriální stélka: vyjímatelná, dvouvrstvá - funkční vložka s nízko nasákavou vrchní a vysoko nasákavou spodní vrstvou pro účinné odvádění potu ze spodní části chodidla, anatomicky tvarovaná
Šněrování: rychlé, pohodlné zapínání, díky kombinace rychlozipu a pevného šněrovadla, systém umožňuje indivi-duální nastavení obvodu holeňové části k nártu uživatele, tkaničky jsou s impregnací proti vodě a vlhkosti
https://www.haix.de/haix-airpower-x1

8

1

38

1

39

1

4

1

4,5

1

6,5

1

TREKKER Pro S3

42

1

Bezpečnostní poloholeňová obuv s ochrannou planžetou ve třídě S3. CE EN ISO 20345:2007 S3 HRO HI CI WR SRC. Svršek obuvi: vysoce kvalitní hovězí kůže s hydrofóbní úpravou, prodyšnost (5,0 mg/cm2/h), tloušťka: 2,5–2,7 mm
Membrána: vysoce prodyšná nepromokavá membrána GORE-TEX® Perfomance, vnitřní stélka – vícevrstvý laminát GORE-TEX®, odolný povrchovému oděru
Podešev: SAFETY 2000, antistatická, odolná proti olejům a ropným produktům, doplněná speciálním protiskluzovým dezénem (SRC) a tlumící vrstvou, přenášející nárazy, podešev je vyztužená a přizpůsobená pro dlouhodobé
stání na ostrých hranách, dodatečná mezivrstva z polyuretanové pěny dodává obuvi výjimečné tepelně izolační vlastnosti
Planžeta: zvýšená ochrana planžetou, extra odolnou proti stlačení (úroveň S3)
Stélka: odolná vůči propíchnutí ostrým předmětem, použita lehká planžeta z chrómniklu
Špice: zvýšená ochrana špičky vůči oděrům přídavnou ochrannou vrstvou z butylkaučuku, prodlužující životnost obuvi
Šněrování: vysokopevnostní šněrování sestává ze systému kovových oček ve spodní a háčků v horní části obuvi a pevných tkaniček impregnovaných proti vlhkosti
Vkládací stélka: vyjímatelná, dvouvrstvá, funkční vložka, konstruovaná pro účinné odvádění potu ze spodní části chodidla, anatomicky tvarovaná
Speciální ochrana špičky: třída S3 Speciální systémy: HAIX Climate System, AS System, CO
Speciální ochrana: SUN REFLECT, chemická úprava kůže bránící ohřevu vrchní kůže působením slunečního záření a tak přehřívání vnitřního klima v obuvi
https://www.haix.de/haix-trekker-pro-s3

AIRPOWER X 10
mid

39

1

43

1

Bezpečnostní kotníková obuv s kevlarovou stélkou a ochrannou planžetou ve třídě S3. CE EN 20345:2007 S3 CI WR SRB Svršek obuvi: hovězí kůže s hydrofóbní úpravou, prodyšnost (5,0 mg/cm2/h), tloušťka: 2,0 – 2,2 mm
Membrána: nepromokavá membrána GORE-TEX® Perfomance, vnitřní stélka: 4-vrstvý vysoce prodyšný laminát GORE-TEX®, s optimálním používáním pro všechny roční období,
Podešev: AIRPOWER X, antistatická, odolná proti olejům a ropným produktům, doplněná speciálním protiskluzovým dezénem (SRC) a tlumící vrstvou, přenášející nárazy
Planžeta: zvýšená ochrana planžetou, extra odolnou proti stlačení (úroveň S3)
Stélka: odolná vůči propíchnutí tupým předmětem, extra lehká, z KEVLARU®
Špice: zvýšená ochrana špičky vůči oděrům přídavnou ochrannou vrstvou z butylkaučuku, prodlužující životnost obuvi, všechny švy jsou zapuštěné v drážkách, chráněných proti oděru
Šněrování: vysokopevnostní, z kovových oček, háčků a pevných tkaniček, s impregnací proti vlhkosti
Vkládací stélka: vyjímatelná, dvouvrstvá, funkční vložka s nízko nasákavou vrchní a vysoko nasákavou spodní vrstvou pro účinné odvádění potu ze spodní části chodidla, anatomicky tvarovaná
Speciální systémy: HAIX Climate System, AS System, CO
Speciální ochrana: SUN REFLECT, chemická úprava kůže bránící ohřevu vrchní kůže působením slunečního záření a tak přehřívání vnitřního klima v obuvi
https://www.haix.de/haix-airpower-x10

42

2

Bezpečnostní poloholeňová obuv s ochrannou planžetou ve třídě S3. CE EN ISO 20345:2007 S3 CI WR SRB Svršek obuvi: hovězí kůže s hydrofóbní úpravou, prodyšnost (5,0 mg/cm2/h), tloušťka kůže: 2,0 – 2,2 mm
Membrána: vysoce prodyšná nepromokavá membrána GORE-TEX® Perfomance, vnitřní stélka: vícevrstvý vysoce prodyšný laminát GORE-TEX®.
Podešev: AIRPOWER X, antistatická, odolná olejům a ropným produktům, doplněná protiskluzovým dezénem (SRB) a tlumící vrstvou, přenášející nárazy
Planžeta: zvýšená ochrana planžetou, extra odolnou proti stlačení (třída S3)
Stélka: odolná vůči propíchnutí ostrým předmětem, použita lehká planžeta z chrómniklu
Špice: zvýšená ochrana špičky vůči oděrům přídavnou ochrannou vrstvou z butylkaučuku, prodlužující životnost obuvi
Šněrování: vysokopevnostní, z kovových háčků a pevných tkaniček , s impregnací proti vlhkosti
Vkládací stélka: vyjímatelná, dvouvrstvá, funkční vložka, konstruovaná pro účinné odvádění potu ze spodní části chodidla, anatomicky tvarovaná
Speciální systémy: HAIX CLIMATE System, AS System, CO
Speciální ochrana: SUN REFLECT, chemická úprava kůže bránící ohřevu vrchní kůže působením slunečního záření a bránící přehřívání vnitřního klima v obuvi
https://www.haix.de/haix-airpower-x21-high

AIRPOWER C 7

11,5

1

Ochranná obuv pro armádní a bezpečnostní složky, určená pro řídící a velitelské funkce EN ISO 20347:2007 O2, CI, WR, FO, SRC Svršek obuvi: vysoce kvalitní hovězí kůže s hloubkovou impregnací proti vodě a vlhkosti, prodyšnost 5,0 mg/cm2/h, tloušťka kůže: 1,8 – 2,0 mm, s úpravou SUN REFLECT
Membrána: vysoce prodyšná, nepromokavá membrána GORE-TEX® Extended, konstrukce membrány a vnitřní podšívky umožňuje komfortní, celoroční nošení a použití i ve vnitřních prostorech
Podešev: AIRPOWER C, antistatická, odolná olejům a ropným produktům, doplněná protiskluzovým dezénem (SRC)
Šněrování: sestává ze systému oček a pevných tkaniček, s impregnací proti vlhkosti
Vkládací stélka: vyjímatelná, dvouvrstvá - funkční vložka s nízko nasákavou vrchní a vysoko nasákavou spodní vrstvou pro účinné odvádění potu ze spodní části chodidla, anatomicky tvarovaná
Speciální systémy: HAIX® AS System, CO
HAIX® Sun Reflect: SUN REFLECT, chemická úprava kůže bránící ohřevu vrchní kůže působením slunečního záření a bránící přehřívání vnitřního klima v obuvi
HAIX® CO System (Certified Orthopedic): certifikovaný systém, který podporuje správnou anatomii a ortopedický tvar klenby, oddaluje krokovou únavu při dlouhodobém chození a omezuje vznik deformace páteře správnym
přenášením těžiště na chodidlo (systém tvoří neoddělitelnou součást obuvi)
https://www.haix.de/haix-airpower-c7

ARIZONA Mid

9,5

POLICE Walker
- women

AIRPOWER X 10
LOW

AIRPOWER C1

AIRPOWER X 21
high

https://www.haix.de/haix-airpower-x10
odkaz na AIRPOWER X 10 MID

Ochranná obuv pro armádní a bezpečnostní složky, určená pro řídící a velitelské funkce EN ISO 20347:2007 O2, CI, WR, FO, SRC, Svršek obuvi: vysokokvalitní hovězí kůže s hloubkovou impregnací proti vodě a vlhkosti, prodyšnost 5,0 mg/cm2/h, tloušťka kůže: 1,8 – 2,0 mm, s úpravou SUN REFLECT. Membrána: vysoce prodyšná, nepromokavá membrána GORE-TEX® Extended, konstrukce membrány a vnitřní podšívky umožňuje komfortní, celoroční
nošení a použití i ve vnitřních prostorech
Podešev: AIRPOWER C, antistatická, odolná olejům a ropným produktům, doplněná protiskluzovým dezénem (SRC)
Šněrování: sestává ze systému oček a pevných tkaniček, s impregnací proti vlhkosti
Vkládací stélka: vyjímatelná, dvouvrstvá - funkční vložka s nízko nasákavou vrchní a vysoko nasákavou spodní vrstvou pro účinné odvádění potu ze spodní části chodidla, anatomicky tvarovaná
Speciální systémy: HAIX® AS System, CO
HAIX® Sun Reflect: SUN REFLECT, chemická úprava kůže bránící ohřevu vrchní kůže působením slunečního záření a bránící přehřívání vnitřního klima v obuvi
HAIX® CO System (Certified Orthopedic): certifikovaný sys- tém, který podporuje správnou anatomii a ortopedický tvar klenby, oddaluje krokovou únavu při dlouhodobém chození a omezuje vznik deformace páteře správnym
přenášením těžiště na chodidlo (systém tvoří neoddělitelnou součást obuvi)
https://www.haix.de/haix-airpower-c1

Bezpečnostní kotníková obuv s nekovovou planžetou ve třídě S3 a s KEVLAR®-ovou stélkou proti propichu. CE EN ISO 20345:2007 S3 HRO HI CI WR SRC.
Svršek obuvi: textil/hovězí kůže s hydrofóbní úpravou, prodyšnost svršku :5,0 mg/cm2/h, tloušťka kůže: 1,9 – 2,1 mm
Membrána: vysoce prodyšná nepromokavá membrána GORE-TEX® Perfomance, vnitřní stélka: vícevrstvý vysoce prodyšný laminát GORE-TEX®
Podešev: 09, antistatická, odolná olejům a ropným produktům, doplněná protiskluzovým dezénem (SRC) a tlumící vrstvou, přenášející nárazy
Planžeta: zvýšená ochrana nekovovou planžetou METAL FREE, vysoce odolnou proti stlačení (úroveň S3)
Stélka: z KEVLAR-u, extra lehká, odolná vůči propíchnutí
Špice: zvýšená ochrana špičky vůči oděru přídavnou ochrannou vrstvou z butylkaučuku, prodlužující životnost obuvi
Šněrování: vysokopevnostní šněrování sestává ze systému textilních oček ve spodní a kovových háčků v horní části obuvi a pevných tkaniček impregnovaných vůči vlhkosti
Vkládací stélka: vyjímatelná, dvouvrstvá, funkční vložka, konstruovaná pro účinné odvádění potu ze spodní části chodidla, anatomicky tvarovaná
Speciální systémy: HAIX® AS System, CO
Speciální ochrana: HAIX® Sun Reflect: systém snižuje účinek ohřevu vrchní kůže působením slunečního záření a brání tak přehřívání a narušení vnitřní klimy v obuvi
https://www.haix.de/haix-arizona-mid-mf

11

1

8

1

AIRPOWER P10

8

1

CE EN ISO 20347:2012 O2 HRO HI CI WR FO SRC. Leather thickness 2.0 – 2.2 mm, waterproof and breathable with GORE-TEX® Performance, leg height 18,5 cm, antistatic, sole Airpower® P
Upper Material: Waterproof leather, hydrophobic, breathable (5,0 mg/cm2/h), 2.0 – 2.2 mm thick
Inner Lining: GORE-TEX® Performance; 4-layer GORE-TEX® laminate, waterproof and breathable. Highly abrasion-resistant lining with fleece midlayer. Optimized- climate comfort for all year seasons
and excessive use. Increased chemical protection
Non-woven insole: Non-woven insole absorbs moisture
Footbed: Insole, anatomically formed, exchangeable, washable, very good moisture absorption, dries quickly
Sole: Rubber/PU sole with a sporty street/terrain tread. Optimal step and bend behaviour due to sporty toe and heel rounding. The low-weight PU, impact-absorbing wedge ensures outstanding walking characteristics. Oil and gasoline resistant, non-marking. Compliant with EN ISO
20347:2012
HAIX® Climate System: Climate System with Micro-Dry lining at top of leg
HAIX® AS System: Arch Support System; Optimal support and shock apbsorption in the arch provided by an anatomically formed last. Improved heel and arch design provides support while securing the
foot, allowing for increased comfort and range of motion in the spacious toe box
Sun Reflect: Reduces the heating effect of the upper leather by direct sunlight. Sunlight is reflected by the leather, keeping the leather and the feet cooler
Others: Antistatic according to EN ISO 20347:2004, closed lacing system

RANGER GSG9-S

11

5

https://www.haix.de/haix-ranger-gsg9-s

AIRPOWER R23

7,5

1

Bezpečnostní kotníková obuv s kevlarovou stélkou a tepelně odolnou podešví. Svršek obuvi: hovězí kůže NUBUK s hydrofóbní úpravou, prodyšnost (5,0 mg/cm2/h), tloušťa kůže: 1,9–2,1 mm
Membrána: nepromokavá membrána GORE-TEX® Perfomance, vnitřní stélka: 4-vrstvý vysokoprodyšný laminát GORE-TEX®, s optimálním používaním pro všechny roční období,
Podešev: AIRPOWER R, antistatická, odolná olejům a ropným produktům, doplněná protiskluzovým dezénem (SRB) a tlumící vrstvou, přenášející nárazy
Planžeta: zvýšená ochrana kovovou planžetou, extra odolnou proti stlačení (úroveň S3)
Stélka: z KEVLAR-u, extra lehká, odolná vůči propíchnutí tupým předmětem
Špice: zvýšená ochrana špičky vůči oděrům přídavnou ochrannou vrstvou z butylkaučuku, všechny švy jsou zapuštěné v drážkách, chráněných proti oděru
Šněrování: vysokopevnostní, z textilních oček, kovových háčků a pevných tkaniček , s impregnací proti vlhkosti
Vkládací stélka: vyjímatelná, dvouvrstvá - funkční vložka s nízko nasákavou vrchní a vysoko nasákavou spodní vrstvou pro účinné odvádění potu ze spodní části chodidla, anatomicky tvarovaná
Speciální systémy: HAIX AS System, CO
HAIX® CO System (Certified Orthopedic): certifikovaný sys- tém, který podporuje správnou anatomii a ortopedický tvar klenby, oddaluje krokovou únavu při dlouhodobém chození a omezuje vznik deformace páteře správnym
přenášením těžiště na chodidlo (systém tvoří neoddělitelnou součást obuvi)
https://www.haix.de/haix-airpower-r23

8

1

Bezpečnostní a komfortní obuv s membránou CROSSTECH®, s rychlým zapínáním na velcro EN ISO 20347:2007 O2, CI, WR, FO, SRC
Svršek obuvi: vysoce kvalitní hovězí kůže s hloubkovou impregnací proti vodě a vlhkosti, prodyšnost 5,0 mg/cm2/h, tloušťka kůže: 1,8 – 2,0 mm, s úpravou SUN REFLECT
Membrána: vysoce prodyšná, nepromokavá membrána GORE-TEX® Extended, konstrukce membrány a vnitřní podšívky umožňuje komfortní, celoroční nošení a použití i ve vnitřních prostorech
Podešev: AIRPOWER C, antistatická, odolná olejům a ropným produktům, doplněná protiskluzovým dezénem (SRC)
Šněrování: sestává ze systému oček a pevných tkaniček, s impregnací proti vlhkosti
Vkládací stélka: vyjímatelná, dvouvrstvá - funkční vložka s nízko nasákavou vrchní a vysoko nasákavou spodní vrstvou pro účinné odvádění potu ze spodní části chodidla, anatomicky tvarovaná
Speciální systémy: HAIX® AS System, CO
HAIX® Sun Reflect: SUN REFLECT, chemická úprava kůže bránící ohřevu vrchní kůže působením slunečního záření a bránící přehřívání vnitřního klima v obuvi
HAIX® CO System (Certified Orthopedic): certifikovaný systém, který podporuje správnou anatomii a ortopedický tvar klenby, oddaluje krokovou únavu při dlouhodobém chození a omezuje vznik deformace páteře správnym
přenášením těžiště na chodidlo (systém tvoří neoddělitelnou součást obuvi)
https://www.haix.de/haix-airpower-g3-low

Airpower X 10 Mid

42

1

https://www.haix.de/haix-airpower-x10

DAKOTA low Black

7,5

1

https://www.haix.de/haix-dakota-low-black

7

1

9,5

1

6,5

1

11

1

8

1

AIRPOWER X 11
Low

44

1

BezpečnostnÍ polokotníková obuv s ochrannou planžetou ve třídě S3. CE EN 20345:2011 S3 CI WR SRB Svršek obuvi: hovězí kůže s hydrofóbní úpravou, prodyšnost (5,0 mg/cm2/h), tloušťka kůže: 2,0 – 2,2 mm
Membrána: : vysoce prodyšná nepromokavá membrána
GORE-TEX® Perfomance, vnitřní stélka: vícevrstvý vysoce prodyšný laminát GORE-TEX®.
Podešev: AIRPOWER X, antistatická, odolná olejům a ropným produktům, doplněná protiskluzovým dezénem (SRB) a tlumící vrstvou, přenášející nárazy
Planžeta: zvýšená ochrana chrómniklovou planžetou, extra odolnou proti stlačení (třída S3)
Stélka: odolná vůči propíchnutí ostrým předmětem, použita lehká planžeta z chrómniklu
Špice: zvýšená ochrana špičky vůči oděrům přídavnou ochrannou vrstvou z butylkaučuku, prodlužující životnost obuvi
Šněrování: vysokopevnostní, z kovových háčků a pevných tkaniček , s impregnací proti vlhkosti
Vkládací stélka: vyjímatelná, dvouvrstvá - funkční vložka s nízko nasákavou vrchní a vysoko nasákavou spodní vrstvou pro účinné odvádění potu ze spodní části chodidla, anatomicky tvarovaná
Speciální systémy: AS System, Absorption
Speciální ochrana: SUN REFLECT, chemická úprava kůže bránící ohřevu vrchní kůže působením slunečního záření a bránící přehřívání vnitřního klima v obuvi
https://www.haix.de/haix-airpower-x11-low

ATHLETIC 11 High

12

1

https://www.haix.de/haix-black-eagle-athletic-11-high

8,5

1

39

1

47

1

FIREMAN YELLOW

49

3

https://www.haix.de/haix-fireman-yellow

FLORIAN Pro

40

1

https://www.haix.de/haix-florian-pro

FIRE HERO

7,5

1

Obuv pro hasičské sbory – absolutní jednička na trhu, maximální ochrana, bezpečnost a komfort Vrchní část obuvi: vysokokvalitní hovězí kůže s hydrofóbní úpravou, prodyšnost svršku: 5,0 mg/cm2/h, tloušťka kůže: 2,0 – 2,2 mm
Membrána: CROSSTECH® vysoce prodyšná, nepromokavá, poskytující zejména zvýšenou chemickou ochranu, je zvlášť odolná vůči virům, baktériím a kontaminované krvi (HIV)
Vnitřní výplň: 3-vrstvý vysoce prodyšný laminát CROSSTECH®, odolný vůči oděru, doplněný účinným systémem odvětrávání (HAIX® Climate System), konstrukce membrány a vnitřní podšívky umožňuje komfortní, celoroční nošení.
Podrážka: FIRE 01, antistatická, odolná proti olejům a ropným produktům, doplněná speciálním protiskluzovým dezénem (SRC) a tlumící vrstvou, přenášející nárazy, podešev je vyztužená a přizpůsobená pro dlouhodobé stání na
ostrých hranách, dodatečná mezivrstva z polyuretanové pěny dodává obuvi výjimečné tepelně izolační vlastnosti.
Planžeta: zvýšená ochrana chrómoniklovou planžetou, extra odolnou proti stlačení (třída S3)
Stélka: kovová, odlehčená, z chrómoniklové slitiny, zvlášť flexibilní, odolná vůči propíchnutí ostrým předmětem.
Špice: zvýšená ochrana špičky vůči oděrům přídavnou ochrannou vrstvou z butylkaučuku se speciálním dezénem.
Vyjímatelná antibakteriální vložka: vyjímatelná, dvouvrstvá, funkční vložka, umožňující účinné odvádění potu ze spodní části chodidla, anatomicky tvarovaná, s možností výběru třech různých vložek , možnost ideálního nastavení
výšky a šířky uvnitři obuvi Šněrování: obuv je vybavená dvojzónovým šněrovacím systémem (FL Fit System), umožňujícím individuální přizpůsobení obuvi a zabezpečujícím rychlé a komfortní obutí.
Speciální ochrana: zvýšená ochrana vůči prořezu motorovou pilou ve třídě 2

9

1

Obuv pro hasičské sbory – absolutní jednička na trhu, holeňová verze modelu FIRE HERO® Svršek obuvi: vysoce kvalitní hovězí kůže s hydrofóbní úpravou, prodyšnost svršku: 5,0 mg/cm2/h, tloušťka kůže: 2,5 – 2,7 mm
Membrána: CROSSTECH® vysoko prodyšná, nepromokavá, poskytující zejména zvýšenou chemickou ochranu, je zvlášť odolná vůči virům, baktériím a kontaminované krvi (HIV)
Vnitřní výplň: 3-vrstvý vysoko prodyšný laminát CROSSTECH®, odolný vůči oděru, doplněný účinným systémem odvětrávání (HAIX® Climate System), konstrukce membrány a vnitřní podšívky umožňuje komfortní, celoroční nošení.
Podešev: FIRE 01, antistatická, odolná proti olejům a ropným produktům, doplněná speciálním protiskluzovým dezénem (SRC) a tlumící vrstvou, přenášející nárazy, podešev je vyztužená a přizpůsobená pro dlouhodobé stání na
ostrých hranách, dodatečná mezivrstva z polyuretanové pěny dodává obuvi výjimečné tepelně izolační vlastnosti.
Planžeta: zvýšená ochrana chrómoniklovou planžetou, extra odolnou proti stlačení (třída S3)
Stélka: kovová, odlehčená, z chrómoniklové slitiny, zvlášť flexibilní, odolná vůči propíchnutí ostrým předmětem
Špice: zvýšená ochrana špičky vůči oděrům přídavnou ochrannou vrstvou z butylkaučuku se speciálním dezénem
Vyjímatelná antibakteriální vložka: vyjímatelná, dvouvrstvá, funkční vložka, umožňující účinné odvádění potu ze spodní části chodidla, anatomicky tvarovaná, s možností výběru třech různých vložek , možnost ideálního nastavení
výšky a šířky uvnitři obuvi
Reflexní plocha: 3M®, žlutá páska s vysokou reflexivitou
Ochranné zóny: kotníková část je vybavená protinárazovými tlumícími zónami, snižujícími riziko poranění na minimum
https://www.haix.de/haix-fire-hero-vario

AIRPOWER G3 LOW

AIRPOWER R 91

FLORIAN EUROPE

FIRE HERO Vario

název

RANGER BGS

velikost

množství

7

1

8

4

8,5

2

9,5

3

10

2

10,5

1

11

3

11,5

1

Bezpečnostní obuv s membránou CROSSTECH® určená pro řídící funkce. Svršek obuvi: vysoce kvalitní hovězí kůže s hydrofóbní úpravou, prodyšnost: 5,0 mg/cm2/h, tloušťka kůže: 2,0 – 2,2 mm
Membrána: CROSSTECH® - vysoce prodyšná, nepromokavá, poskytující zejména zvýšenou chemickou ochranu, je odolná vůči virům, baktériím a kontaminované krvi
Vnitřní výplň: 3-vrstvý vysoce prodyšný laminát CROSSTECH®, odolný vůči oděru, doplněný účinným systémem odvětrávání (HAIX® Climate System), konstrukce membrány a vnitřní podšívky umožňuje komfortní, celoroční
nošení a používání jak ve vnějších, tak i vnitřních prostorech
Podešev: AIRPOWER R, antistatická, odolná olejům a ropným produktům, doplněná protiskluzovým dezénem (SRB) a tlumící vrstvou, přenášející nárazy, podešev je vyztužená a odolná vůči opotřebování, dodatečná vrstva z polyuretanové pěny dodává obuvi výjimečnou ochranu proti teplu a chladu
Planžeta: zvýšená ochrana chróm niklovou planžetou, extra odolnou proti stlačení
Stélka: nekovová, z KEVLAR® –u, zvlášť flexibilní, lehká, odolná vůči propíchnutí ostrým předmětem
Špice: zvýšená ochrana špičky vůči oděru přídavnou ochrannou vrstvou z butylkaučuku se speciálním dezénem, všechny švy jsou zapuštěné v drážkách, chráněných proti oděru
Vkládací stélka: vyjímatelná, dvouvrstvá - funkční vložka s nízko nasákavou vrchní a vysoko nasákavou spodní vrstvou pro účinné odvádění potu ze spodní části chodidla, anatomicky tvarovaná
Šněrování: obuv je vybavená dvojzónovým šněro-vacím systémem (FL Fit System), umožňujícím individuální přizpůsobení obuvi a zabezpečujícím rychlé a komfortní obutí.
https://www.haix.de/haix-airpower-r91

Obuv pro hasičské sbory – vysoká holeňová obuv s nepromokavou membránou GORE-TEX® Vrchní část obuvi: vysokokvalitní hovězí kůže
s hydrofóbní úpravou, prodyšnost svršku: 5,0 mg/cm2/h, tloušťka kůže: 2,5 – 2,7 mm, všechny švy a šití z NOMEX-u
Membrána: GORE-TEX® Performance, vysoko prodyšná, nepromokavá, mechanicky odolná proti lámání
Vnitřní výplň: 3-vrstvý vysoko prodyšný laminát GORE-TEX®, odolný vůči oděru, doplněný účinným systémem odvětrávání (HAIX® Climate System), konstrukce membrány a vnitřní podšívky umožňuje komfortní, celoroční nošení.
Podešev: FIRE 011, antistatická, odolná proti olejům a ropným produktům, doplněná speciálním protiskluzovým dezénem (SRC) a tlumící vrstvou, přenášející nárazy, dodatečná mezivrstva z polyuretanové pěny dodává obuvi
výjimečné tepelně izolační vlastnosti
Planžeta: zvýšená ochrana chrómoniklovou planžetou, extra odolnou proti stlačení (třída S3), švy jsou zapuštěnéné ve speciální drážce, chránící niť proti oděru
Špice: zvýšená ochrana špičky vůči oděrům přídavnou ochrannou vrstvou z butylkaučuku se speciálním dezénem.
Vyjímatelná antibakteriální vložka: vyjímatelná, dvouvrstvá, funkční vložka, umožňující účinné odvádění potu ze spodní části chodidla, anatomicky tvarovaná,
Reflexná plocha: 3M®, stříbrná páska s vysokou reflexivitou
https://www.haix.de/haix-florian-europe

zobrazení

Obuv RANGER BGS za 2.000 Kč s DPH / 1652,9 bez DPH,
objednávy do vyprodání zásob přijímá Ing. Kamila Kameníková - kamenikova@deva-fm.cz
Ochranná obuv pro speciální armádní operační skupiny a bezpečnostní složky. EN ISO 20347:2007 O3, HRO, HI, CI, WR, FO, SRC. Svršek obuvi: vysokokvalitní hovězí kůže s hloubkovou hydrofóbní úpravou, 5,0 mg/cm2/h,
tloušťka kůže:1,80 – 2,0 mm
Membrána: vysoce prodyšná nepromokavá membrána GORE-TEX® Perfomance, vnitřní stélka – vícevrstvý laminát GORE-TEX®, odolný povrchovému oděru
Vnitřní výplň: 3-vrstvý vysoko prodyšný laminát GORE-TEX®, odolný vůči oděru, doplněný účinným systémem odvětrávání (HAIX® Climate System), konstrukce membrány a vnitřní podšívky umožňuje komfortní, celoroční nošení
Podešev: DAVOS, antistatická, odolná proti olejům a ropným produktům, doplněná protiskluzovým dezénem (SRB) a tlumící vrstvou, přenášející nárazy, podešev je vyztužená a přizpůsobená pro dlouhodobé stání na ostrých
hranách, dodatečná mezivrstva z polyuretanové pěny dodává obuvi výjimečné tepelněizolační vlastnosti
Tužinka: Stélka: Šněrování: vysokopevnostní, systém sestává z kovových háčků a pevných tkaniček , s impregnací proti vlhkosti
Vkládací stélka: vyjímatelná, dvouvrstvá - funkční vložka s nízko nasákavou vrchní a vysoko nasákavou spodní vrstvou pro účinné odvádění potu ze spodní části chodidla, anatomicky tvarovaná
Speciální systémy: HAIX® MSL System, Climate System, CO
Speciální ochrana: SUN REFLECT, chemická úprava kůže bránící ohřevu vrchní kůže působením slunečního záření a bránící přehřívání vnitřního klima v obuvi
https://www.haix.de/haix-ranger-bgs

