Védőlábbeli

ÚJ GENERÁCIÓS BACOU FREE

A biztonság garantálása az első helyen

Piaci háttér

A Honeywell prioritása

A Honeywell azonosított egy, az egész iparágra
kiterjedő problémát, amit mindenkinek a figyelmébe
ajánlunk. Különböző kijelölt szervezetek által végzett
korrelációs vizsgálatok a nem-fém orrmerevítőkkkel
kapcsolatban (kompressziós tesztek) igazolják,
hogy akár 9mm eltérések is felfedezhetők az
eredményekben. Ezzel igazolván a tényt, hogy a
piacon lévő fémmentes orrmerevítős védőlábbelik
egy része nem felel meg az EN IS 20345:2011
szabvány alapvető követleményeinek.

A biztonsági ipar piacvezető vállalataként
a Honeywell teljes mértékben megérti
a felhasználók megbízható egyéni
védőeszközökkel történő ellátásának
jelentőségét. Mindig is kiemelt célunk volt,
hogy kiváló minőségű termékeket gyártsunk
és kínáljunk, amelyek növelik az Önök
biztonságát.

Ezen vizsgálatok fényében a kötelezettségvállalásaink a következők:
 Következtetésünk kiterjesztése, az iparra gyakorolt jelentős hatás érdekében
A Honeywell teljes felelősséget vállalt, és ezt a kérdést európai szintre emelve felvetette a vizsgálati eltérések
problémáját, és megerősítette azt az üzenetet, hogy egy az egész iparágra kiterjedő problémáról van szó.

 Szigorúbb vizsgálati követelmények felállítása
A szabvánnyal ellentétben, amely csak 1 adatpontot követel meg méretenként (S, M, L), a Honeywell
elkötelezte magát, hogy jelentősen növelje a pozitív vizsgálati eredmények számát minden új termék
forgalomba hozatala előtt. Ezeket a vizsgálatokat a CTC (Centre Technique du Cuir = francia bejelentett
szervezet) végezte el, amely szervezetet a Honeywell választotta ki, mint a teszteredmények tekintetében
legkövetkezetesebb bejelentett szervezetet Európában. 1400 vizsgálattal igazoljuk,hogy nekünk az Ön
biztonsága a legfontosabb.

 Teljesítményszintünk növelése
Kutatási és fejlesztési csapataink vállalkoztak egy projektre, a BACOU FREE termékcsalád teljesítményének
fokozása érdekében. A fő cél olyan termékek gyártása, amelyek garantálják az optimális
szintű védelmet, megbizonyosodva arról, hogy a tesztekből származó minden változat
esetén – amelyek a termék természetéből adódnak – megfelelnek az EN ISO 20345
szabvány szigorú követelményeinek.
A teszteredmények variációit feltételezve, a termék jellegével összefüggésben,
a Honeywell elhatározta, hogy olyan orr-rész t fejlesszen ki, amelyek átlagosan 2 mm
eltérést mutatnak a szabványhoz képest az ütési és összenyomási tesztek esetén. Ez a
módszer biztosítja, hogy a BACOU FREE NEW GENERATION termékcsalád 100%ban megfelelő legyen. Minden csapatunk elkötelezett az iránt, hogy támogatást
nyújtson Önnek a biztonsági kultúra fenntartható fejlesztésében.

Az orr-rész teszteredmények variációival szembesülve,
a BACOU FREE most visszatért a piacra a biztonsági
lábbelik továbbfejlesztett termékskálájával,
amelyek a legmagasabb védelmi szintet
biztosítják Önnek – a szigorú gyártási eljárás
és a csúcsminőségű anyagok révén – és
kiemelkedő munkavégzési élményt nyújtanak.
A biztonság a Honeywell génjeiben van!

BIZTONSÁG
Új prémium orr-rész
• Egy új, jobb teljesítményt biztosító orr-rész kifejlesztése:
+14% kiegészítő tér a szabvány előírásaihoz viszonyítva
kompressziós hatás esetén, 60 adatpontból
• Teljesen új forma, a felhasználó biztonságára összpontosítva
• Modernizált tervezés
• Megerősített területek a teljesítmény növelése érdekében

FŐ ELŐNYÖK:
F
 okozott biztonság az ütések és az
összenyomás kockázataival szemben
Hőszigetelés
Fémmentes orrmerevítő

KORÁBBI
VÁLTOZAT

Csúszási tapadással kapcsolatos adatok

KORÁBBI VÁLTOZAT

ÚJ ORR-RÉSZ

ÚJ ORR-RÉSZ

Új, fokozott tapadású
külső talp
• Átlagosan 36%-kal jobb tapadási
tulajdonságok a 20345:2011 szabvány
követelményeihez viszonyítva

FŐ ELŐNYÖK:
Hajlítási vonalak

Különálló sarokrész

I gazodva a láb
biomechanikai
működéséhez

E
 nergiaelnyelés: a
nagyobb kényelem
érdekében
K
 iváló stabilitás minden
típusú felületen

Folyadékelvezető
csatornák

B
 iztosítja a láb
megfelelő mozgását az
alacsony sűrűségű PU
komfortréteg révén

C
 sökkenti az
elcsúszás kockázatát
EN ISO 20345 szabvány

Új generációs Bacou Free

Talpátszúrás elleni védelem
• FlexiumTM talplemez
• Nagy szakítószilárdságú és antisztatikus
textil

A
 folyadék gyorsan
távozik a talprészről

FŐ ELŐNYÖK:
A
 láb talpfelületének 100%-át lefedi
T
 eljes védelem és rugalmasság
H
 őszigetelés

MINŐSÉG
Ellenőrzött gyártás
A Honeywell továbbra is biztosítja a gyártási minőség
folyamatát és a szabványokkal kapcsolatos
megfelelőséget.

Bőr

Mikroszálas alapanyag

• Kivételes légáteresztőképesség, a szabvány minimális
követelményeinél 6-szor nagyobb
légáteresztés
• Megnövelt szakítási ellenállás nehéz
környezetek esetén

• Kivételes tulajdonságokkal rendelkező textilek
• Ellenállás a kopással, karcolásokkal szemben
• Légáteresztő
• Hajlékony
• Vízálló
• Könnyű
• Egyszerű ápolás

FŐ ELŐNYÖK:
Ellenállóképesség
Légáteresztés

FŐ ELŐNYÖK:
Ellenállóképesség

X ’ max talpbetét
• Dupla sűrűségű PU hab, intenzív használatra.
• Kivehető: könnyű karbantartás és hosszú élettartam.
• Antibakteriális és szagmentesítő.
• Antisztatikus: optimális hatékonyság.
• Komfort párna a sarok alatt: megakadályozza a sérülést
és a fáradtságot.
• Elvezető csatornák: járás közben biztosítják
a légáramlást a láb alatt.

FŐ ELŐNYÖK:
Higiénia
Komfort

KÉNYELEM
Új forma a javított illeszkedés érdekében

FŐ ELŐNYÖK:
Körbeveszi
a lábat, anélkül, hogy

befolyásolná annak természetes
mozgását
Igazodás
az európai lábméretekhez,

pontosabb illeszkedés a lábfejhez,
elkerülve a sérüléseket és a zoknik
kopását
Módosított
hátsó rész, amely igazodik az

ín vonalához
 láb statikus és dinamikus
A
egyensúlyának biztosítása
M
 egemelt orr-rész, a láb komfortjának
növelése érdekében

Új doboz
Egyszerűen nyitható,
könnyen megérthető
utasításokat nyújt a termék
viselőjének, a megfelelő
terméktapasztalat elérése
érdekében.

Felsőrész
A tökéletes kényelem
biztosítása érdekében
kialakított felsőrész.
A felsőrész felépítése
a felhasználó
kényelmének
megfelelően
optimalizálva

Hajlítási terület
A
 cipő hátsó részén elhelyezkedő
hajlítási terület extra
hajlékonyságot biztosít, a láb
természetes mozgását követve

Párnázott bokagallér
Rugalmas
és széles, hogy

korlátozza a sérülések
kockázatát a sarok területén

Poromax® 3D bélés
Légáteresztő, nedvszívó és gyorsan száradó bélés
LÉGÁTERESZTÉS
3D struktúrával rendelkező bélés:

Poliamidból készült, nyílt szerkezete biztosítja
a láb megfelelő szellőzésének fenntartását
KOMFORT:
Kiváló vízmegkötő tulajdonságok,

gyors száradás: a láb kényelmének optimalizálása
HIGIÉNIA:
Antibakteriális és antimikrobiális, a Thermy-tex

kezelésnek köszönhetően hidrofil kezelése teljes értékű nedvszívó
tulajdonságokat biztosít.
Megfelel az EN ISO 20345: 2011 szabvány követelményeinek.

Vízálló redőzés
A
 láb védelme a víz
bejutásától, biztosítva, hogy
a láb minden helyzetben
száraz maradjon

Felsőrész felépítése
Varrási
rendszer, amely

megakadályozza a víz
bejutását a felsőrész külső
oldalán

Különböző munkakörnyezetek esetén használható,
legnagyobb számban értékesített termék
Erős igénybevételre tervezve, hogy ellenálljanak különféle felhasználási területeken:
megerősített nedvesség elleni szigeteléssel rendelkező felsőrész, nedvszívó és gyorsan száradó
Poromax® bélés, 100%-ban fémmentes alkotóelemek, ellenálló és rugalmas külső talp.
Az elérhető biztonság.

BACOU PEAK AMG

MÉRETEK

38-47

S3 CI SRC - CIKKSZÁM 62 461 57
• Vízálló, olajjal kezelt barna bőr és textil felsőrész.
• Poromax® 3D bélés: lélegző, nedvszívó, gyorsan szárad.
• Békanyelv.
• Megerősített védelem elöl és hátul.
• Jól tartja a bokát.
• Ideális megoldás nedves
Fémmentes
munkakörnyezetben.
• EN ISO 20345: 2011 S3 CI SR

A vízálló, olajjal kezelt,
barna bőr és textil felsőrésze,
valamint az első és hátsó
rész megerősített védelme
révén a Bacou Peak kiválóan
teljesít esőben, felcsapódó
folyadékok esetén.

BACOU CREEK AMG

MÉRETEK

38-47

S3 CI SRC - CIKKSZÁM 62 461 58
• Vízálló, olajjal kezelt barna bőr és textil felsőrész.
• Poromax® 3D bélés: lélegző, nedvszívó, gyorsan szárad.
• Békanyelv.
• Megerősített védelem elöl és hátul.
• Ideális megoldás nedves
Fémmentes
munkakörnyezetben.
Fémmentes
• EN ISO 20345: 2011 S3 CI SRC

BACOU TRACK AMG

MÉRETEK

A vízálló, olajjal kezelt, barna bőr
és textil felsőrésze, valamint az
első és hátsó rész megerősített
védelme révén a Bacou Creek
kiválóan teljesít esőben,
felcsapódó folyadékok esetén.

38-47

S3 CI SRC - CIKKSZÁM 62 461 55
• Vízálló, olajjal kezelt fekete bőr felsőrész.
• Poromax® 3D bélés: lélegző, nedvszívó, gyorsan szárad.
• Békanyelv.
• Jól tartja a bokát.
• Ideális megoldás iparban és nedves munkakörnyezetben.
• EN ISO 20345: 2011 S3 CI SRC

Nagy ellenállású modell,
kevés varrással a felsőrészen.

Fémmentes
Fémmentes

BACOU MARSH AMG

MÉRETEK

38-47

S3 CI SRC - CIKKSZÁM 62 461 56

Nagy ellenállású modell,
kevés varrással a felsőrészen.

• Vízálló, olajjal kezelt fekete bőr felsőrész.
• Poromax® 3D bélés: lélegző, nedvszívó, gyorsan szárad.
• Békanyelv.
• Ideális megoldás iparban és nedves munkakörnyezetben.
• EN ISO 20345: 2011 S3 CI SRC
Fémmentes
Fémmentes

Kifejezetten építőipari felhasználásra készült modellek
A Honeywell védőlábbelik több modelljét egyetlen céllal tervezték: hogy optimális választ
adjanak az építőipari ágazatban előforduló szélsőséges kockázatokra és összenyomódási
hatásokra. A lábbeli egész napos kényelmet biztosít, és kiváló tartóssággal rendelkezik.

BACOU PRO BTP

MÉRETEK

38-47

S3 CI SRC - CIKKSZÁM 62 461 50
• Vízálló, olajjal kezelt bőr felsőrész.
• Poromax® 3D bélés: lélegző,
nedvszívó, gyorsan szárad.
• Békanyelv.
• Biztonság/Kényelem rendszer: lélegző,
3D textilbéléssel megerősített védelem.
• Ellenállás átszúródásnak: optimális védelem az
építőiparban jellemzően fennálló átszúródás veszélye
ellen.
• Ideális megoldás nedves munkakörnyezetben.
• A külsőtalp dinamikus mozgás esetén is megfelelő
védelmet biztosít átszúródás ellen.
• EN ISO 20345: 2011 S3 CI SRC

Ideális a nedves és az
agresszív környezetek esetén.
Elviseli az intenzív használatot.
Optimális tapadás, valamint
minden munkavégzési
helyzethez alkalmazkodó
rugalmasság.
Referencia az építőipari
ágazat piacán.

BACOU HISTRIO BTP

MÉRETEK

38-47

S3 SRC - CIKKSZÁM 62 461 53
• A bokacipő mikroszálas anyagból készül,
fényvisszaverő oldalsó sávokkal.
• Párnázott bokarész és nyelv.
• 3D szerkezetű antibakteriális bélés:
lélegző és gyorsan szárad.
• Békanyelv.
• Önfeszítő kapcsokkal készülő fűzőrendszer.
• Átszúródásnak ellenálló, rozsdamentes acéltalplemez:
a talp dinamikus mozgás esetén is kiváló
átszúródás elleni védelmet biztosít.
• EN ISO 20345:2011 S3 SRC

BACOU HULSO BTP

MÉRETEK

A láthatóságot növelő
oldalsó fényvisszaverő
sávnak köszönhetően sötét
környezetben is biztonságos.
Mikroszálas felsőrész,
a rugalmasság és a karcolásokkal
szembeni ellenállás
biztosítása érdekében.
Légáteresztés és gyors
száradási tulajdonságok.

38-47

S3 SRC - CIKKSZÁM 62 461 54
• Magas szárú bokacipő mikroszálas anyagból.
• Ergonomikus, megerősített hátsó rész az optimális kényelem érdekében.
• Poromax® 3D bélés: lélegző, nedvszívó, gyorsan szárad.
• Önfeszítő kapcsokkal készülő fűzőrendszer.
• Szegecses megerősítés, négyszeres varratok.
• Békanyelv.
• Biztonság/Kényelem rendszer: lélegző,
3D textilbéléssel megerősített védelem.
• Ellenállás átszúródásnak: optimális védelem
az építőiparban jellemzően fennálló átszúródás veszélye ellen.
• A talp dinamikus mozgás esetén is megfelelő védelmet biztosít
átszúródás ellen.
• EN ISO 20345:2011 S3 SRC

Surranó modell a kényelmes
és biztonságos bokatartás
érdekében.
Mikroszálas felsőrész,
a rugalmasság és a karcolásokkal
szembeni ellenállás
biztosítása érdekében.
Légáteresztés és gyors
száradási tulajdonságok.

Kifejezetten az olaj- és gázipar számára készült modellek
Az új termékcsaládot kifejezetten olaj- és gázipari felhasználásra terveztük, nagyobb
kényelmet, jobb teljesítményt és tartósságot kínálva. Prémium minőségű alapanyagokat
választottunk, hogy durva és szélsőséges körülmények között is a lehető legjobb védelmet
nyújtsák: a fémmentes orrmerevítő és az átszúródás ellen védő közbülső talp könnyű kivitelt
tesz lehetővé, valamint hőszigetelést biztosít, míg a fröccsöntött külső talp gondoskodik a
rugalmasságról és a csúszásgátlásról bármilyen felületen. Új generációs olaj- és gázipari
termékek: nem kell többé lemondania a kényelemről, a teljesítményről vagy a tartósságról!

SYNERGIC

MÉRETEK

38-47

S3 CI HI SRC - CIKKSZÁM 62 462 20

Kényelmes párnázott
bokarész.
Hőszigetelés.

• Vízálló, teljes egészében barkázott bőr felsőrész
• Poromax® 3D bélés: lélegző, nedvszívó, gyorsan szárad
• Párnázott, ergonomikus bokarész
• Poliuretán bevonatú, mikroszálas, kopásálló orrborítás
• Fényvisszaverő csík a sarokrészen
• Speciális varratok a nedvesség elvezetése érdekében
• PU2D fröccsöntött külső talp
• EN ISO 20345:2011

ENERGIC

MÉRETEK

A talpbetét eltávolítható,
ergonomikus, antisztatikus
és antibakteriális.

38-47

S3 CI HI SRC - CIKKSZÁM 62 462 21
• Vízálló, teljes egészében barkázott bőr felsőrész
• Poromax® 3D betét: lélegző, nedvszívó, gyorsan száradó
• Párnázott, ergonomikus bokarész
• Poliuretán bevonatú, mikroszálas, kopásálló orrborítás
• Fűzős és cipzáras rögzítés vízzáró békanyelvvel
• Speciális varratok a nedvesség elvezetése érdekében
• PU2D fröccsöntött külső talp
• EN ISO 20345:2011

Gyors fel- és lehúzás az oldalsó
cipzárnak köszönhetően.
Vízzáró redőzés a folyadékok
bejutása elleni védelem
növelése érdekében.
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H-1139 Budapest
Petneházy u. 2-4
Tel: 06 1 451 4404 (4376, 4393)
Fax: 06 1 451 4343
Email: info-hungary.hsp@honeywell.com
www.honeywellsafety.com
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