
Fire Boots
Elektrisch isolerende brandweerlaarzen met rubberen bovendeel, een bes-

chermende neus, een vlamvertragende rubberen buitenzool en met een 
comfortabele geweven katoenen voering.
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Ontdek onze 
producten

FIRE BOOTS 2MZN

 

BELANGRIJKSTE KENMERKEN:
• vlamvertragend rubberen bovendeel met warmte-isolatie en chemische weerstand.

• Vlamvertragend, stookoliebestendig en antislip rubberen buitenzool

• Weerstaat 18kV en hoge temperaturen

• Koud isolerende buitenzoolconstructie

• Stalen tussenzool die bestand is tegen pinnen en scherpe voorwerpen

• Comfortabele geweven katoenen canvasvoering

• Stalen neus (EN ISO 20345)

BESCHIKBARE MATEN:
• 42 - 46

GECERTIFICEERD:
• SOLAS

KLEUR:
• 398 Zwart/Geel

ARTIKEL NUMMER:
2MZNA2VXR
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