
 
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

 

Zadanie 1 : Trzewiki męskie PN-EN ISO 20345, S3, HI, CI, SRC 

Cholewki wykonane ze skór licowych gładkich o zmniejszonej nasiąkliwości wody i 

wysokim współczynniku przepuszczalności pary wodnej. 

Kołnierz z wysokiej jakości skóry. 

Podszewka z materiału skutecznie odprowadzającego pot, dającego uczucie suchości i 

komfortu. 

Język miechowy ze skóry licowej. 

Niemetalowe oczka. 

Dodatkowa ochrona piety przedłużająca trwałość obuwia. 

Elementy odblaskowe zapewniający lepszą widoczność pracownika. 

Podeszwa z poliuretanu i poliuretanu termoplastycznego PU/TPU.  

Bieżnik wykonany z litego transparentnego poliuretanu termoplastycznego. Międzypodeszwa 

wykonana ze spienionego poliuretanu komórkowego. 

Podeszwa odporna na oleje, benzynę, inne rozpuszczalniki organiczne oraz rozcieńczone 

roztwory kwasów i zasad. 

Odporne na temperaturę w krótkotrwałym kontakcie do min. 120°C. 

Nie rysujące powierzchni. 

Ochrona przed poślizgiem. 

Zachowanie giętkości i elastyczności przy niskich temperaturach. 

Odporne na ścieranie, przecięcia i pękanie. Zabezpieczające przed pogłębianiem się rys 

powstałych w wyniku mechanicznego uszkodzenia podeszwy. 

Absorpcja energii w części piętowej z wyprofilowanym obcasem chroniącym nogę przed 

skręceniem 

Nieprzemakalne od podłoża. 

Wyposażone w perforowany kompozytowy podnosek chroniący przed uderzeniami z energią 

do 200J. 

Wyposażone w nie metalową wkładkę antyprzebiciową chroniąca przed przekłuciem od 

podłoża z siłą do 1100J. 

Dobra wentylacja obuwia i właściwości higieniczne. 

Wyjmowana higroskopijna wyściółka z filtrem aktywnego węgla z możliwością jej prania o 

właściwościach przeciwgrzybicznych, przeciwpotnych i antybakteryjnych. 

Właściwości antyelektrostatyczne. 

Właściwości izolujące termicznie od ciepła i zimna. 

 

Do oferty należy załączyć kartę katalogową i deklarację zgodności 

Ilość: 200 par 

Rozmiary 39-48 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zadanie 2 : Trzewiki męskie ocieplane PN-EN ISO 20345 S3, CI, SRC 
Wierzch obuwia wykonany z tłoczonych skór licowych o zmniejszonej nasiąkliwości wody. 

Górna część wysokiej cholewki zakończona skórzanym kołnierzem wypełnionym pianką 

lateksową. 

Podszewka z materiału ocieplającego na bazie wełny naturalnej. 

Język miechowy ze skór naturalnych. 

Niemetalowe oczka. 

Podeszwa z dwuwarstwowego poliuretanu PU/PU z dodatkową ochrona czubka, odporna na 

oleje, benzynę i inne rozpuszczalniki organiczne oraz rozcieńczone roztwory kwasów i zasad. 

Wyściółka z włókniny ocieplanej doskonale izolująca od podłoża. 

Podeszwa o właściwościach antypoślizgowych o klasie SRC. 

Absorpcja energii w części piętowej z wyprofilowanym obcasem chroniącym nogę przed 

skręceniem 

Wyposażone w perforowany kompozytowy podnosek chroniący przed uderzeniami z energią 

do 200J. 

Wyposażone w nie metalową wkładkę antyprzebiciową chroniąca przed przekłuciem od 

podłoża z siłą do 1100J. 

Wyściółka z materiału ocieplającego izolująca od podłoża. 

Właściwości antyelektrostatyczne. 

Bardzo dobre właściwości higieniczne obuwia. 

 

Do oferty należy załączyć kartę katalogową i deklarację zgodności 

Dostawy w okresie zimowym ( październik – marzec) 

Ilość: 50 par 

Rozmiary 39-48 

W przypadku braku numeracji 48 należy załączyć kartę katalogową i deklarację 

zgodności modelu obuwia o zbliżonych właściwościach, w cenie nie wyższej, niż cena 

modelu podstawowego. 

 

 

Zadanie 3: Obuwie bezpieczne męskie PN-EN ISO 20345, S4, CI, SRC  
 

Podeszwa z litego poliuretanu odporna na ścieranie i rozdzieranie. 

Cholewka wykonana z poliuretanu komórkowego o wysokiej elastyczności. 

Samoczyszcząca i antypoślizgowa podeszwa odporna do 150°C w krótkotrwałym kontakcie. 

Odporne na działanie co najmniej oleju napędowego oraz detergentów. 

Dobre właściwości izolacyjne. 

Antybakteryjna wyściółka, absorbująca wilgoć. 

Łatwe zdejmowanie obuwia. 

Właściwości antyelektrostatyczne. 

Charakteryzujące się wysoką trwałością i wytrzymałością. 

Izolacja spodu od zimna. 

Wyposażone w metalowy podnosek chroniący przed uderzeniami w energią do 200J. 

Absorpcja energii w części piętowej. 

Stabilna podeszwa i ergonomiczna konstrukcja cholewki. 

Kształt cholewki rozszerzający się ku górze 

 

Do oferty należy załączyć kartę katalogową i deklarację zgodności 

Ilość : 100 par 

Rozmiary 36-48 



Zadanie 4: Obuwie bezpieczne męskie ocieplane PN-EN ISO 20345, SP, P, CI, SRC 

 

Wierzch i spód buta wykonane z TRC. 

Produkowane metodą wtrysku gwarantującą szczelność i trwałość. 

Wyposażone w wyjmowany ocieplacz w postaci trójwarstwowej higienicznej 

włókniny pochłaniającej wilgoć oraz nieprzyjemne zapachy, z paroprzepuszczalną warstwą, 

izolującą od niskiej temperatury. 

Wyposażone w metalowy podnosek chroniący przed uderzeniami w energią do 200J  

Ochrona przed poślizgiem 

Odporny na przebicie 

Izolująca spodu od zimna 

 

Do oferty należy załączyć kartę katalogową i deklarację zgodności 

Dostawy w okresie zimowym ( październik – marzec) 

Ilość: 30 par 

Rozmiary 40-48 

W przypadku braku numeracji 48 należy załączyć kartę katalogową i deklarację 

zgodności modelu obuwia o zbliżonych właściwościach, w cenie nie wyższej, niż cena 

modelu podstawowego. 

 


