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BUTY BEZPIECZNE - sTaTiC ConTrol 

TeCHnoloGia

static Control - nowoczesna technologia na stopie

 CE 

 SRA-antypoślizgowość wg EN ISO 20345:2007

  Mcc - (mono-coque-cap) nosek z tworzywa sztucznego 

(200 j)

  Materiał zewnętrzny - skóra,  oddychająca wkładka 

tekstylna Air-Mesh/ Welur/ Mikrofaza

 Międzypodeszwa z poliuretanu

 Asc- anti slip contact podeszwa z gumy nitrylowej

 Wymienne wkładki acc ( Art. 3553 )

   Częściowa możliwość zastosowania wkładek 

ortopedycznych 

  Obróbka wg zasad higieny (powstrzymująca zapach i 

rozmnażanie się bakterii)

 Odpowiada ESD wg EN 61340

ABEBA Static Control, sportowy, lekki but o wysokim pozio-

mie technologicznym i komforcie noszenia. jeżeli dotychczas 

stosowane przez Państwa buty nie odpowiadają postawionym 

im podczas dnia pracy wymaganiom, z modeli Static Control 

będziecie Państwo bardzo zadowoleni. 

już specjalnie wykonane antypoślizgowe podeszwy gumo-

we przekonują o wyrafi nowanej budowie buta. Miękki profi l 

blaszkowy zapewnia optymalną przyczepność. Profi l Cross 

znajdujący się na krawędzi buta  zapewnia stabilizację boczną 

i pewną przyczepność do podłoża. Stabilizatory stawów 

powodują ich wsparcie i zapobiegają skręceniu. Amortyzująca 

międzypodeszwa PU odciąża dodatkowo aparat wiązadeł i sta-

wów. 

Wbudowany podnosek kompozytowy jest bardzo wytrzymały, 

wysoce elastyczny ( sprężysty )i o 50% lżejszy od stali. Wszys-

tkie modele obuwia wyposażone są w wymienną wkładkę acc 

Wave, która ma pozytywne działanie na klimat stopy. 

Odpowiada ESD wg EN 61340 

SRA-antypoślizgowość wg EN ISO 20345:2007

Optymalna przyczepność podeszwy, profi l blaszkowy 

miękka mieszanka gumy

Przegub skrętny wykonany z  twardej mieszanki gumy

Ochrona przed zagięciem

Profi l Cross twardsza guma  

Odporne na działanie kwasów i 

zasad (np. środków czyszczących) 

Odporność na olej napędowy 
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mcc - (mono-coque-cap) nosek z tworzywa 
sztucznego
 certyfi kat zgodności z EN 12568 na zewnątrz buta (200j)

  certyfi kat zgodności z EN ISO 20345:2007 

wewnątrz buta (200j)

 wysoka wytrzymałość na uderzenia

 wysoka elastyczność (ciągliwość)

 poliamid termoplastyczny 

 minimalnie lżejsze od aluminium

  materiał mono przenoszący wysokie obciążenia 

 50% lżejszy od stali 

 bez elementów metalowych

3
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31378 Rozmiar 36-47 

31366 Rozmiar 36-47 

1275 Rozmiar 36-47 

1272 Rozmiar 36-47 

CE, EN ISO 20345:2007 S1, SRA 
Z welur antracytowe // podwójne zapięcie na rzep // wymie-
nna wkładka acc Wave (art. 3553) // paski odblaskowe 

CE, EN ISO 20345:2007 S1, SRA 
Z welur antracytowe // wymienna wkładka acc Wave (art. 
3553) // paski odblaskowe

CE, EN ISO 20345:2007 S1, SRA 
Ze skóry czarne // z powłoką odporną na zarysowania i z 
czarnymi wstawkami z oddychającego materiału Air-Mesh // 
podwójne zapięcie na rzep // wymienna wkładka acc Wave 
(art. 3553) // paski odblaskowe  

CE, EN ISO 20345:2007 S1, SRA 
Z gładkiej skóry/ z welur czarne // z czarnymi wstawkami z 
oddychającego materiału tekstylnego Air-Mesh // wymienna 
wkładka acc Wave (art. 3553) // paski odblaskowe 

Wszystkie wymienne wkładki znajdziecie Państwo na stronie 86/87.

system absorbujący wstrząsy acc

  natychmiastowa absorpcja wstrząsów 
(redukcja najsilniejszych uderzeń) 

  chroni mięśnie, ścięgna, stawy i kręgosłup 

  amortyzacja na całej powierzchni

  równomierny podział nacisku na całej 
powierzchni

  doskonale leżą dzięki indywidualnemu 
dopasowaniu

system klimatyzacji acc

  cyrkulacja powietrza pod całą 
powierzchnią stopy

 natychmiastowe usuwanie wilgoci 

 wysychanie w ciągu nocy 

 stopa pozostaje chłodna i sucha

wymienna wkładka acc Wave 
(air clima comfort)

system wkładków acc

  cylindryczne zespoły poduszek po- 
wietrznych podpierają przód stopy

 wysoki komfort noszenia 

   wspierają naturalne wygięcie stopy 
podczas chodzenia

Rozmiar 36-47

3553
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31363 Rozmiar 36-47

31364 Rozmiar 36-47

31377 Rozmiar 36-47

Rozmiar 36-4731376

* Złożono wniosek o certyfi kację produktu

1

2

1
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3
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Z weluru czarne

SRA-antypoślizgowość wg EN ISO 20345:2007*

Wstawki z oddychającego materiału 

tesktylnego Air-Mesh 

inforMaCJa

CE, EN ISO 20345:2007 S1, SRA* 
Z gładkiej skóry białe z srebrno/ szarymi wstawkami z 
oddychającego materiału tekstylnego Air-Mesh // podwójne 
zapięcie na rzep // wymienna wkładka acc Wave (art. 3553)   

CE, EN ISO 20345:2007 S1, SRA* 
Z gładkiej skóry czarne z srebrno/ szarymi wstawkami z 
oddychającego materiału tekstylnego Air-Mesh // podwójne 
zapięcie na rzep // wymienna wkładka acc Wave (art. 3553) // 
paski odblaskowe 

CE, EN ISO 20345:2007 S1, SRA* 
Z weluru czarne z srebrno/ szarymi wstawkami z 
oddychającego materiału tekstylnego Air-Mesh // wymienna 
wkładka acc Wave (art. 3553) // paski odblaskowe   CE, EN ISO 20345:2007 S1, SRA* 

Z gładkiej skóry białe z srebrno/ szarymi z wstawkami  
oddychającego materiału tekstylnego Air-Mesh // wymienna 
wkładka acc Wave (art. 3553) // paski odblaskowe  
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31392 Rozmiar 36-47 ®

31361 Rozmiar 36-47

31362 Rozmiar 36-47

CE, EN ISO 20345:2007 S2, SRA 
Z mikrofazy białe // z gumową wstawką na podbiciu // wy-
mienna wkładka acc Wave (art. 3553)

CE, EN ISO 20345:2007 S2, SRA 
Z gładkiej skóry białe // wymienna wkładka acc Wave (art. 
3553) // paski odblaskowe  

CE, EN ISO 20345:2007 S2, SRA 
Z gładkiej skóry czarne // wymienna wkładka acc Wave (art. 
3553) // paski odblaskowe  
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31478 Rozmiar 36-47

31473 Rozmiar 36-47

31474 Rozmiar 39-47

31475 Rozmiar 39-47 

* Złożono wniosek o certyfi kację produktu

Wszystkie wymienne wkładki znajdziecie Państwo na stronie 86/87.

CE, EN ISO 20345:2007 S1P, SRA 
Z welur antracytowe // z podwójnym zapięciem na rzep // 
wymienna wkładka acc Wave (art. 3553) // ochrona przed 
przekłuciem bez elementów metalowych // paski odblaskowe 

CE, EN ISO 20345:2007 S1P, SRA* 
Z gładkiej skóry czarne w wzorze ATEX z wstawkami czarnymi 
z oddychającego materiału Air-Mesh // wymienna wkładka 
acc Wave (art. 3553) // ochrona przed przekłuciem bez ele-
mentów metalowych // paski odblaskowe  

CE, EN ISO 20345:2007 S3, SRA* 
Z gładkiej skóry czarne w wzorze ATEX // wymienna wkładka 
acc Wave (art. 3553) // ochrona przed przekłuciem bez ele-
mentów metalowych // paski odblaskowe 

CE, EN ISO 20345:2007 S3, SRA* 
Z gładkiej skóry czarne w wzorze ATEX // wymienna wkładka 
acc Wave (art. 3553) // ochrona przed przekłuciem bez ele-
mentów metalowych // paski odblaskowe 

Ochrona przed przekłuciem

Ochrona przed przekłuciem




