
و  کاربرد
 استاندارد

 عکس مشخصات

 
 SCHUEمدل کفش 
 

برای مورد استفاده 
کارگران راه 

 سازی
EN ISO 

20345:2012, 
SRC-FO - S2  

مکلکمتطططر کطططچ  1.2سطططرو روکطططچ کفطططش فطططرس بطططا ککفکطططت بسطططکار مر طططو  بطططا  طططخامت 

سططططرو داخلططططر کفططططش سططططورا   قابلکططططت نفططططوب رو ططططن ن  در داخططططل نن و ططططود نططططدارد 
ارگونططططومر سططططورا  بططططرای  لططططوگکری از تارکططططش رراصر داخلططططر کفططططش بططططچ صططططورت 

کطططا وطططا و بطططچ صایطططت ارتووطططدی ربکار مصطططاتا تطططوطدی بطططرای ان شطططتان وا سطططرو داخلطططر 
مططططر باشططططد  (rubber PU- )دارای بایشططططت  در نططططواصر صسططططاس کا کفططططش از  ططططنس

ابطططر اسطططکدژم اومت گرمططططاکر کطططچ اکطططن طکطططچ دارای وزن کسژ طططاب  انربیژم طططاوس در بر
  و گرمادر چ سانتک راد عاکش در برابر سرما  033تا دمای 

2346 

ASPHAT  PROFI 

مناس  برای 
    وشکاری
EN ISO 

20345:2012,  
HI-CI-HRO-
SRC-FO - S3 

مکلکمتطططر کطططچ  1.2سطططرو روکطططچ کفطططش فطططرس بطططا ککفکطططت بسطططکار مر طططو  بطططا  طططخامت 

قابلکطططت نفطططوب رو طططن ن  در داخطططل نن و طططود ندارد سطططرو  لطططو وع ططط  کفطططش از  طططنس 
RUBBER امر نطططا اطططا از  طططنس ژتمطططکطططچ در م ابطططل اسطططکد م طططاوس اسطططت مصاتا واشطططنچ وا

مططر باشططد کططچ در م ابططل نتططش و صططرارت م ططاوس اسططت  رراصططر داخلططر کفططش نووکس   
بطططچ صطططورت ارگونطططومر کطططا وطططا و بطططچ صایطططت ارتووطططدی ربکار مصطططاتا تطططوطدی بطططرای 

در ططططچ سططططانتک راد عاکش در برابططططر  033ان شططططتان وططططاژ م اومططططت گرمططططاکر تططططا دمططططای 

کطططا کفطططش از  طططنس  ژ نسمکلکمتطططر 2.1-2سطططرما و گرماژ طططخامت طکطططچ داخلطططر بطططکن 

 (-rubber PU مططططر باشططططد کططططچ اکططططن طکططططچ دارای وزن کسژ ططططاب  انربیژم ططططاوس در )

  دارای شوک ابزور   ژبرابر اسکد

2813 

STAHLBAU BAU 

مناس  برای 
مصکر اای شک  

وشت باس ااو دار   
EN ISO 

20347:2012, 
SRC-HI-CI-

HRO-FO - O3 

طکططططططططچ روکططططططططر از  ططططططططنس نمططططططططدژعاکش در برابططططططططر ن ژ مکلر مترژ 1دارای  خامت 

رراصططططر داخلطططططر کفطططططش بطططططچ صطططططورت ارگونططططومر کطططططا وطططططا و بطططططچ صایطططططت ارتووطططططدی 
ربکارژسططططرو  لططططوکر کفططططش ویططططن بططططرای  لططططوگکری از نسططططک  ان شططططتان وططططاژ مصططططاتا 

بطططرای مصاتاطططت از واشطططنچژکفر کفطططش از تطططوطدی بطططرای ان شطططتان وطططاژدارای بایشطططت  
( مطططر rubber PU-کطططا کفطططش از  طططنس)  گکااطططانژ فطططرس و برنطططزه شطططده بطططا اسطططتفاده از

باشططططد کططططچ اکططططن طکططططچ دارای وزن کسژ ططططاب  انربیژم ططططاوس در برابططططر اسططططکدژم اومت 
  در چ سانتک راد عاکش در برابر سرما و گرما 033گرماکر تا دمای 

4323 

DACHDECKER 
PROFI 

مناس  برای 
کارگران 
 ساختمانر
EN ISO 

20345:2012,  
HI-CI-HRO-
SRC-FO - S3 

مکلکمتطططر کطططچ  1.2سطططرو روکطططچ کفطططش فطططرس بطططا ککفکطططت بسطططکار مر طططو  بطططا  طططخامت 

ژ رراصطططططر داخلطططططر کفطططططش بطططططچ قابلکطططططت نفطططططوب رو طططططن ن  در داخطططططل نن و طططططود نطططططدارد
صطططورت ارگونطططومر کطططا وطططا و بطططچ صایطططت ارتووطططدی ربکاطططرژ مصطططاتا تطططوطدی بطططرای 

کطططا کفطططش از  ان شطططتان وطططاژ کفطططر کفطططش از فطططرس و برنطططزه شطططده بطططا اسطططتفاده از گکااطططانژ
کطططچ اکطططن طکطططچ دارای وزن کسژ طططاب  انربیژم طططاوس  ( مطططر باشطططدrubber PU- طططنس) 

در طططچ سطططانتک راد عاکش در برابطططر  033م اومطططت گرمطططاکر تطططا دمطططای  در برابطططر اسطططکدژ

 ژدارای شوک ابزور  سرما و گرما
 

6413 

BAU PROFI 

 
 


