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Link do produktu: https://www.obuwierobocze24.pl/trzewiki-bez-podnoska-403-p-191.html

Trzewiki bez podnoska 403
Cena brutto

204,18 zł

Cena netto

166,00 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

24 godziny

Producent

GARDIA

Opis produktu
Wykonane z: skóry naturalnej
Rozmiary: 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46
Certyfikaty: PN-77/0-91030
Trzewiki :
- obuwie ochronne o przeznaczeniu wojskowo-policyjnym
- podeszwa-kauczuk TR z głębokim urzeźbieniem protektora o właściwościach
antypoślizgowych wynikających ze specyficznych cech kauczuku TR
- cholewka wykonana z tworzywa i skóry naturalnej wykończona miękkim kołnierzem
osłaniającym kostkę przed uderzeniem
- podszewki z materiałów zapewniających komfort użytkowania
- połączenie podeszwy z cholewką klejone
- tęgość G1/2 zapewniająca wygodę użytkownika
- norma PN-77/0-91030
- gwarancja 12 miesięcy

Produkt posiada dodatkowe opcje:
Rozmiar: 37 , 38 , 39 , 40 , 41 , 42 , 43 , 44 , 45 , 46

Kategorie bezpieczeństwa
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Konserwacja obuwia
Obuwie podczas użytkowania narażone jest na działanie niekorzystnych czynników zewnętrznych takich
jak: brud, sól czy wilgoć. Odpowiednia konserwacja przedłuża jego żywotność, zapewnia dobry wygląd
oraz spełnia warunki gwarancji.
Każde obuwie przed użyciem należy zapastować/natłuścić środkami do konkretnego rodzaju skóry
(pasty, impregnaty, kremy do obuwia). Ewentualne zanieczyszczenia czyścimy wilgotną szmatką lub
gąbką, i suszymy. Dopiero wówczas możemy je konserwować.
Obuwie przemoczone wymaga wysuszenia w temp. pokojowej (z dala od pieców i grzejników) w czasie
ok. 18 godzin. Na wysuszone wierzchy skór należy nanieść niewielką ilość środka konserwującego
właściwego dla zastosowanego rodzaju skóry.
Do codziennej konserwacji nie zaleca się past samopołyskowych (na bazie rozpuszczalników mogących
uszkodzić powłokę), które mogą być stosowane jedynie sporadycznie.
Wyroby ze skór welurowych i nubukowych należy czyścić wyłącznie specjalnie do tego przeznaczoną
szmatką lub mocno wyciśniętą wilgotną tkaniną oraz środkami konserwującymi w aerozolu,
przeznaczonymi do odpowiedniego rodzaju skór wierzchnich.
Po każdorazowym zakończeniu pracy obuwie należy poddać procesowi konserwacji, co zapewni
długotrwałe użytkowanie. Przed ponownym przystąpieniem do pracy sprawdź czy obuwie nie jest
uszkodzone.

Obuwie nie konserwowane nie podlega reklamacji.
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