
Obuwie które nOsimy, znaczącO wpływa na zdrOwie naszych stóp. mając na uwadze czas jaki spędzamy 
w Obuwiu, pOwinniśmy zwrócić szczególną uwagę na dObór OdpOwiednich butów.

Zastanów się do jakiego celu 
potrZebujesZ obuwia

Każdy model obuwia różni się budową, materiałem i sposobem konserwacji. 
Dlatego kupując nowe buty powinniśmy dokładnie przemyśleć, do jakiego celu 
będzie służyć nasze przyszłe obuwie. Zanim zaczniemy zakupy, warto odpo-
wiedzieć sobie na pytania:

	 •	 W jakim środowisku buty będą noszone? 
	 •	 Ile godzin dziennie będziemy nosić buty?  
	 •	 W jakim celu buty będą używane?  
	 •	 Jakie normy i stopnie ochrony musi spełniać obuwie, w przypadku, 
  gdy są przeznaczone do pracy?

Szczególną uwagę należy zwrócić na obuwie ochronne i bezpieczne, ponieważ 
musi spełniać określone normy i certyfikaty.

obuwie ochronne wedŁug norMY en iso 20345 *

EN ISO 20345 SB podstawowe wymogi (takie jak: podnosek, specyficzne 
 cechy ergonomiczne, właściwości antypoślizgowe)
EN ISO 20345 S1 jak SB + zamknięty obszar pięty, właściwości antystatyczne,  
 absorpcja energii w obszarze pięty, odporność na materiały  
 ropopochodne
EN ISO 20345 S2 jak S1 + odporność na absorbcję wilgoci i przepuszczalność  
 wody
EN ISO 20345 S3 jak S2 + odporność na przebicie

obuwie robocZe wedŁug norMY en iso 20347 *

EN ISO 20347 OB podstawowe wymogi (takie jak: specyficzne cechy 
 ergonomiczne, właściwości antypoślizgowe)
EN ISO 20347 O1 jak OB + zamknięty obszar pięty, właściwości 
 antystatyczne, absorpcja energii w obszarze pięty
EN ISO 20347 O2 jak O1 + odporność na absorbcję wilgoci i przepuszczalność  
 wody
EN ISO 20347 O3 jak O2 + odporność na przebicie, urzeźbiona podeszwa

poZostaŁe Zastosowane sYMbole uŻYwane w opisach obuwia 
Zawodowego i beZpiecZnego

SRA odporność na poślizg na podłożu ceramicznym pokrytym roztworem 
 laurylosiarczanu sodu (SLS)
SRB odporność na poślizg na podłożu ze stali pokrytym glicerolem
SRC odporność na poślizg na obydwu w/w podłożach (SRA i SRB)
P odporność podeszwy na przebicie
C obuwie prądoprzewodzące
A obuwie o właściwościach antyelektrostatycznych
I obuwie elektroizolacyjne
HI izolacja od ciepła
CI izolacja od zimna
E obuwie absorbujące energię w części piętowej 20 J
WR odporność na wodę
WRU przepuszczalność i absorpcja wody materiału wierzchniego
AN ochrona kostki
HRO odporność podeszwy na kontakt z gorącym podłożem
FO odporność podeszwy na olej napędowy

Przy wyborze obuwia ochronnego i bezpiecznego należy zwrócić uwagę na 
szereg czynników, takich jak antypoślizgowość, właściwości antystatyczne, 
stopień ochrony i odporność na przebicie, absorbowanie energi w okolicy pięty 
oraz zastosowane elementy zabezpieczające. Jeśli nie jesteś pewien, które buty 
są dla Ciebie odpowiednie, pomocne będą piktogramy.

HAND MADE

Ochrona kostki

Obuwie wodoodporne

Podeszwa odporna 
na przebicie (KEVLAR)

Podeszwa odporna 
na przebicie (STEEL)

Podeszwa odporna 
na przebicie (LIFLEX)

Oznaczenie obuwia o znacznie 
niższej wadze w porównaniu 
do średniej

Element odblaskowy

Hand made

system sznurowania 
- sznurowadła

System sznurowania - Lacer Set

Szybki system sznurowania 
- Atop

Obuwie antystatyczne, 
100 kΩ–1 000 MΩ.

Absorpcja energii w części 
piętowej - min. 20 J.

Odporne na poślizg SRA

Odporne na poślizg SRC

Podnosek ochronny zapewniający 
ochronę palców (STEEL)

Podnosek ochronny zapewniający 
ochronę palców (NANO)

Materiał w całości odblaskowy 

Odporność podeszwy
na ciepło kontaktowe

Odporność na działanie
olejów i smarów

Podnosek ochronny zapewniający 
ochronę palców (COMPOSITE)

Podnosek ochronny zapewniający 
ochronę palców (ALUMINIUM)

Obuwie antystatyczne ESD

Odporność podeszwy na 
krótkotrwały kontakt 
z gorącym podłożem do 300°C

Izolacja od zimna

Obuwie bez
elementów metalowych

Markowe podeszwy VIBRAM

Obuwie z możliwością prania

hydrofobowa mikroporowata 
wodoodporna membrana

* aby uzyskać bardziej szczegółOwe infOrmacje, 
zObacz „standardy Obuwia”

Certyfikat Comfort Footwear 
gwarantuje prawidłowe 
wymiary i kształt kopyt

jak wYbrać odpowiednie butY


