SKLOP 2: Dobava zaščitnih čevljev
1.
Zimski delovni čevelj visok S3
Podloga DUALMICRO ali primerljiva •
visokokakovostno goveje usnje, proizvedeno
v Italiji • patentiran sistem dinamične
podpore pete HC-Control ali primerljiv
zagotavlja trdno prileganje čevlja • zamenljiv
notranji vložek • širina 11 1/3 za večje
udobje pri nošenju.
MATERIAL: goveje usnje
PODPLAT: jekleni vmesni podplat
VELIKOSTI: 36-48
PREDPIS: EN ISO 20345 S3 SRC, jeklena
kapa
ÖNORM Z 1259: velja samo za vložke
Primerljivo z izdelkom na sliki.

2.

Letni delovni čevelj nizek S1P
Ojačana zaščita prednjega dela iz karbonskih
vlaken • aktiv-X® funkcijska podloga ali
primerljiva • 3D blažilni sistem • brez
kovinskih delov • dobrovidni trakovi • climastream® ali primerljiv • esd certificirani
MATERIAL: nubuk usnje/ funkcijski material
PODPLAT: MPU® Light tehnologija
podplatov ali primerljiva
PREDPIS: EN ISO 20345 S1P SRC,
aluminijasta kapa, XP® vmesni podplat ali
primerljiv
ÖNORM Z 1259: primerni za ortopedske
vložke
Primerljivo z izdelkom na sliki.

EN ISO
20345
S3 SRC

ODPADKI - Voznik
ODPADKI – strojnik
ODPADKI – komunalni delavec (sortirnica)
ODPADKI – komunalni delavec (na terenu)
ODPADKI – komunalni delavec (CERO)
ENERGETIKA – strojnik kotla
ENERGETIKA – monter elektro inštalacij

2 leti oz. do
izrabe

POKOPALIŠKA DEJAVNOST – delavec na pogrebni dejavnosti
POKOPALIŠKA DEJAVNOST – delavec na pokopališki
dejavnosti
POKOPALIŠKA DEJAVNOST – delavec v dežurni službi
ZELENICE – strojnik delovnega stroja
ZELENICE – komunalni delavec vzdrževalec javnih površin
CESTE – cestni preglednik in vzdrževalec cest
CESTE – elektrikar elektromonter
CESTE – strojnik delovnega stroja
CESTE – voznik traktorja in delo z avtokošaro
CESTE – vzdrževalec cest, dežurni ter voznik

ODPADKI – Voznik
ODPADKI – strojnik
ODPADKI – komunalni delavec (sortirnica)
ODPADKI – komunalni delavec (na terenu)
ODPADKI – komunalni delavec (CERO)
POKOPALIŠKA DEJAVNOST – delavec na pokopališki dejavnosti
POKOPALIŠKA DEJAVNOST – delavec na pogrebni dejavnosti
ZELENICE – strojnik delovnega stroja
ZELENICE – komunalni delavec vzdrževalec javnih površin

2 leti oz. do
izrabe

3.

Zimski delovni čevelj visok brez zaščitne
kapice O2
3D-blažilni sistem ali primerljiv • ESD
certificirani • s karbonskimi vlakni ojačana
zaščita prednjega dela

EN ISO
20347
O2 SRC

ODPADKI – Voznik (smetar)
ODPADKI – vodje in tehtalna enota
ZELENICE – komunalni delavec vrtnar
MODRA CONA – nadzornik parkirnih sistemov
PETV – novinar
PETV - tehnik

2 leti oz. do
izrabe

EN ISO
20347
O2 SRC

ODPADKI – Voznik (smetar)
ODPADKI – vodje in tehtalna enota
ZELENICE – komunalni delavec vrtnar
MODRA CONA – nadzornik parkirnih sistemov
PETV – novinar
PETV - tehnik

2 leti oz. do
izrabe

PODPLAT: MPU® Light tehnologija podplata
ali primerljiva
VELIKOSTI: 36 - 49
PREDPISI
Certificirano glede na:
EN ISO 20347 O2 SRC brez zaščitne kape
ÖNORM Z 1259: primerni za dodatne vložke
Primerljivo z izdelkom na sliki.

4.

Letni delovni čevelj nizek brez zaščitne
kapice O2
3D-blažilni sistem ali primerljiv • ESD
certificirani • s karbonskimi vlakni ojačana
zaščita prednjega dela
PODPLAT: MPU® Light tehnologija podplata
ali primerljiva
VELIKOSTI: 36 - 49
PREDPISI
Certificirando glede na:
EN ISO 20347 O2 SRC brez zaščitne kape
ÖNORM Z 1259: primerni za dodatne vložke
Primerljivo z izdelkom na sliki.

5.

Letni delovni čevelj nizek S3
Ojačana zaščita prednjega dela iz karbonskih
vlaken • aktiv-X® funkcijska podloga ali
primerljiva • 3D blažilni sistem ali primerljiv •
ESD certificirani • izjemno lahki.
MATERIAL: vodoodporno usnje
PODPLAT: MPU® Light tehnologija
podplatov ali primerljiva
PREDPIS: EN ISO 20345 S3 SRC, aluminijasta
kapa, XP® vmesni podplat
ÖNORM Z 1259: primerni za ortopedske
vložke
Primerljivo z izdelkom na sliki.

6.

Poklicni čevelj O1
Poklicna obutev • brezšivni • zračni mrežasti
zgornji del • notranji del iz oblazinjenega
tekstilnega materiala • mehek material okoli
gležnja za večje udobje • trši petni del za
varnost • antibakterijski notranji podplat z
aktivnim ogljem • pralni v pralnem stroju do
40°C.
MATERIAL: mrežast zgornji del
PODPLAT: EXTRALIGHT® podplat ali
primerljiv
PREDPIS:
certificirano v skladu z:
EN ISO 20347 O1 SRC FO, brez zaščitne
kape, CE KAT. 1
Primerljivo z izdelkom na sliki.

EN ISO
20345
S3 SRC

ENERGETIKA – strojnik kotla
ENERGETIKA – monter elektro inštalacij
POKOPALIŠKA DEJAVNOST – delavec v dežurni službi
CESTE – cestni preglednik in vzdrževalec cest
CESTE – elektrikar elektromonter
CESTE – strojnik delovnega stroja
CESTE – voznik traktorja in delo z avtokošaro
CESTE – vzdrževalec cest, dežurni ter voznik

2 leti oz. do
izrabe

EN ISO
20347
O1 SRC
FO

POKOPALIŠKA DEJAVNOST – delavka v cvetličarni
ŠKRNICL IN PTUJSKA KAVARNA – delavka v trgovini
ŠKRNICL IN PTUJSKA KAVARNA – delavka v kavarni

2 leti oz. do
izrabe

7.

Gradbeni škornji S5
Odporni na zdrse • odporni na olja, kisline,
bencin in maščobe.

EN ISO
20345
S5

MATERIAL: PVC/Nitril
VIŠINA: 38 cm
TEŽA: pribl. 2,0 kg/par
VELIKOSTI: 37 - 48
ŠIRINA: 12
PREDPIS: EN ISO 20345 S5
Primerljivo z izdelkom na sliki.

ZELENICE – strojnik delovnega stroja
ZELENICE – komunalni delavec vrtnar
ZELENICE – komunalni delavec vzdrževalec javnih površin
CESTE – cestni preglednik in vzdrževalec cest
CESTE – elektrikar elektromonter
CESTE – strojnik delovnega stroja
CESTE – voznik traktorja in delo z avtokošaro
CESTE – vzdrževalec cest, dežurni ter voznik

3 leti oz. do
izrabe

S podpisom ponudnik zagotavlja dobavo opreme v skladu z zahtevami teh tehničnih specifikacij.

Kraj in datum:

ŽIG in podpis odgovorne osebe:

