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Business Men – 

Obuwie bezpieczne dla dużych wymagań 

 CE

 SRA-antypoślizgowość wg EN ISO 20345:2007

 Stalowy nosek (200 j) wg EN 12568

 Materiał zewnętrzny - skóra

 Wyściółka - skóra 

 Odpowiada ESD wg EN 61340

jeżeli szukacie Państwo obuwia bezpiecznego, które będzie 

pasować do garnituru, dzięki serii Business-men będziecie 

zawsze dobrze ubrani.

Dopasowanie butów do własnego stylu nie stanowi proble-

mu. Macie Państwo możliwość wyboru pomiędzy klasycznym 

stylem Budapeszt z perforacją Chilly, a purystycznym mode-

lem o kroju Derby. Dzięki tej serii ABEBA tworzy połączenie 

subtelnego, eleganckiego wyglądu z funkcjonalnością i 

bezpieczeństwem.

Wszystkie modele zostały wykonane ze specjalnej hydrofo-

bowej skóry bydlęcej i są dzięki temu wodoodporne. Odkry-

ta podszewka ze skóry zapewnia dobre wchłanianie potu i 

tworzy odpowiedni komfort dla stopy. Naturalna powierzchnia 

skóry nie zostaje zmieniona poprzez zastosowanie odpo-

wiednich środków farbujących. komfort noszenia uzyskany 

jest także poprzez zastosowanie wygodnej wyściółki i pode-

szwy gumowej . Podeszwy charakteryzują się również dobrą 

antypoślizgowością i są odporne na kontakt z olejem i benzyną.  

W celu zabezpieczenia przed uderzeniem ABEBA wyposażyła 

swoje buty z kolekcji business-men w mające naturalny kształt 

podnoski ze stali.

BUTY BEZPIECZNE - 
Business Men

nosek stalowy
w naturalnym kształcie
  Certyfi kat zgodności z EN 12568 na zewnątrz 

buta (200 j)

  Certyfi kat zgodności z EN ISO 20345:2007 

wewnątrz buta (200 j)
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33240 Rozmiar 36-48

CE, EN ISO 20345:2007 S2, SRA 
Z gładkiej skóry czarne // wyściółka skóra 

33230 Rozmiar 36-48

CE, EN ISO 20345:2007 S2, SRA 
Z gładkiej skóry czarne // wyściółka skóra 

33250 Rozmiar 39-48

CE, EN ISO 20345:2007 S2, SRA 
Z gładkiej skóry czarne // z gumową wstawką na podbiciu // 
wyściółka skóra 




