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BUTY ZAWODOWE - 
sTaTiC ConTrol

TiP

Dla wszystkich zawodów w których 

NIE jest wymagane zastosowanie 

podnoska.

static Control - nowoczesna technologia na stopie

  CE

  SRA-antypoślizgowa wg EN ISO 20347:2007

   Materiał zewnętrzny skóra z oddychającym wkładem Air-

Mesh/ Welur

  Asc-anti slip contact podeszwa z gumy nitrylowej

  Wymienna wkładka acc Wave (nr art. 3554)

   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 poziomie 

technologicznym i komforcie noszenia. jeżeli dotychczas stoso-

wane przez Państwa buty nie odpowiadają postawionym im po-

dczas dnia pracy wymaganiom, z modeli Static Control będziecie 

Państwo bardzo zadowoleni. 

już specjalnie wykonane antypoślizgowe podeszwy gumowe 

przekonują o wyrafi nowanej budowie buta. Miękki profi l blasz-

kowy 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 stawów.

Rozmiar 37-48

3554

system wkładków acc

  cylindryczne zespoły 
poduszek powietrznych 
podpierają przód stopy

 wysoki komfort noszenia 

   wspierają naturalne wygięcie 
stopy podczas chodzenia

system absorbujący wstrząsy acc

  natychmiastowa absorpcja wstrząsów 
(redukcja najsilniejszych uderzeń) dzięki 
ergonomicznie rozmieszczonym zespołom 
stożkowych poduszek powietrznych

  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
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31596 Rozmiar 37-48 

1575 Rozmiar 37-48 

1572 Rozmiar 37-48 

31573 Rozmiar 37-48 

* Złożono wniosek o certyfi kację produktu
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3

Z gładkiej skóry w wzorze ATEX

SRA-antypoślizgowa wg EN ISO 20347:2007*

Ze wstawkami z oddychającego materiału 

Air-Mesh

inforMaCJa

1

2

3

Wszystkie wymienne wkładki znajdziecie Państwo na stronie 86/87.

CE, EN ISO 20347:2007 O1, FO, SRA
Z welur antracytowe // wymienna wkładka acc-Wave (art. 
3554)

CE, EN ISO 20347:2007 O1, FO, SRA
Ze skóry czarnej z powłoką w czerni węgla odporną na 
zarysowania, ze wstawkami z czarnego oddychającego 
materiału Air-Mesh // z podwójnym zapięciem na rzep // wy-
mienna wkładka acc-Wave (art. 3554) // z paskami 
odblaskowymi

CE, EN ISO 20347:2007 O1, FO, SRA
Z gładkiej skóry/ weluru czarne // wymienna wkładka acc-
Wave (art. 3554) // z paskami odblaskowymi 

CE, EN ISO 20347:2007 O1, FO, SRA*
Z gładkiej skóry czarne w wzorze ATEX i ze wstawkami z 
czarnego oddychającego materiału Air-Mesh // wymienna 
wkładka acc-Wave (art. 3554) 




