
 

 

OPIS TECHNICZNY 

 

 

 

 

 
 
TYP:  obuwie bezpieczne oznaczone jako S1 
 
NAZWA PRODUKTU:  0651020768 BNN RIBBON S1 ESD Sandal 
    
DOSTĘPNE ROZMIARY: 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 
 
 
NORMA:   EN ISO 20345:2011 S1 SRC  

               ČSN EN 61340-4-3:2002; klasa klimatyczna 3  
   

Charakterystyka materiału: 

 
 

Wierzch:  Skóra Action w kolorze czarnym z żółtym ozdobnym nadrukiem + czarny 
materiał tekstylny MESH, wsparcie palców i pięty - czarna skóra Action, 
zapięcie na rzep - dwa nylonowe paski tekstylne z gumowym logo BENNON 
na środku paska, pętle tekstylne w żółto-czarnym kolorze na języku i na 
pięcie 

Materiał na języku  

i kołnierzu:   materiał tekstylny MESH, kolor czarny 

 

Wypełnienie  

kołnierza i języka:      pianka poliuretanowa 

 

Ochrona pięty:     Skóra Action w kolorze czarnym z nadrukowanym żółtym logo BENNON 

 

Pętla na pięcie:     czarno-żółty pasek tekstylny w pięcie 

 

Podszewka:      czarny materiał tekstylny MESH 

 

Podnosek:  kompozytowy 

 

Wkładka:                          EVA / materiał tekstylny MESH 



 

 

 

Zapięcie: dwa paski na rzepy z gumowym zakończeniem 

 

Szwy:  nici PES w kolorze czarnym 

 

Podeszwa  

środkowa:  PU, kolor czarny (ZEPHYRA) 

 

Podeszwa: PU, kolor żółty (ZEPHYRA) 

 

 
Logo: 1/ gumowe logo BENNON wyszyte na pasek z rzepem 

  2/ żółte logo BENNON nadrukowane na pięcie 

  3/ gumowe logo ESD wyszyte na pięcie pod kołnierzem 

    

Etykieta: Etykieta na podszewce języka z logo BENNON + nazwa + rozmiar + numer artykułu + 
data produkcji + standard + adres producenta               

 
Znakowanie: 1/ druk na kartonie (logo + nr zamówienia + artykuł + standard + rozmiar, itd.) 

2 / naklejka na każdym pudełku na buty (zdjęcie + kod kreskowy EAN 13 + rozmiar, 
itd.)  
3/ instrukcje użytkowania w każdym pudełku na buty 
 

Pakowanie: 10 par w kartonie 
 
Waga:      980 g /para (rozmiar 42) 
 

 
OZNACZENIE OBUWIA 

 

 
 

 
BNN RIBBON S1 ESD Sandal 

0651020768/HS 
SIZE: 42/8 

DATE: ….../2020 

 EN ISO 20345:2011 S1 SRC 

 code: B0010702 
 

ELECTROSTATIC DISSIPATIVE FOOTWEAR 
CLIMATE CLASS 3 
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