
 

 

OPIS TECHNICZNY 

 

        
 
 
TYP:     obuwie bezpieczne oznaczone jako S3 
 
NAZWA PRODUKTU:  0689030965 BNN SPIKER S3 ESD Low 
    
DOSTĘPNE ROZMIARY: 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 
 
NORMA:   EN ISO 20345:2011 S3 SRC  
                                                   CE kod: B0020903 
 

Charakterystyka materiału: 
 

Wierzch:  tkanina MESH (kolor czarny) + czarny nadruk TPU z zielonym dekoracyjnym 
wzorem, wsparcie palców z TPU 

  wsparcie pięty + mała naszywka na środku języka ze skóry Action 

  gumowe logo na języku, limonkowe litery BNN z boku pięty 

Materiał na języku  

i kołnierzu:   materiał MESH, kolor czarny 

Wypełnienie  

kołnierza i języka:    pianka poliuretanowa 

 

Ochrona pięty:   Skóra Action w kolorze czarnym z nadrukowanym logo BNN 

 

Pętla na pięcie:  czarny / limonkowy pasek tekstylny w pięcie 
 

 Podszewka:  limonkowy materiał tekstylny Comfort mesh 

 

Podnosek:                           metalowy 

 



 

 

Wkładka:                    EVA / materiał tekstylny MESH 

 

Sznurówki: sznurówki poliestrowe z zakończeniem z tworzywa sztucznego, kolor czarny z 
limonkowymi liniami na brzegach 
 

Zapięcie: 5 par otworów na nadruku TPU bez oczek 

 

Szwy:  nić poliestrowa w kolorze czarnym 

Wkładka 

antyprzebiciowa: metalowa 
 

Podeszwa  

środkowa:  PU, kolor czarny (ZEPHYRA) 

Podeszwa: PU, limonkowa zieleń (ZEPHYRA) 

 

Logo: 1/ gumowe logo BENNON wyszyte na języku 

  2/ nadrukowane logo BNN na naszywce na pięcie (limonkowa zieleń) 

                                    3/ gumowe logo ESD 

    

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:      1090 g /para (rozmiar 42) 
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