
list proizvoda 

Številke 38 (240) - 49 (320) 

Širina čevlja 

Pakiranje: 1 par 

Opis: 

BALTES BARIUM PRO 

Model: Skupna višina ca 22 cm, na konici škornja plastična 
zaščitna kapica za prste in gumijasta kapica za zaščito usnja na 
prstnem delu. 
Gornje usnje: Vodo nepropustno usnje S Cool tehnologijo in 
visokokakovostno vodo odbojno končno obdelavo, podložen 
jezik, udobno podložen celotni gornji del škornja. 
Podloga: SYMPATEX® HIGH2OUT. 
Podplat: Školjka podplata iz nitrilne gume z vmesnimi zračni-
mi  blažilnimi komorami. 
Vložek: Zdravju in stopalu prijazen vložek, ki dobro vpija vla-
go. 
Plus: Plastična zaščitna kapica za prste 
Plus: Pregiben, proti vbodu odporen tekstilni vložek. 
Plus: DUBLE SAFTY UNITS z zadrgo ter varnostno zaponko. 
Plus: BALTES® FIXATION—Sistem. 
Plus: BALTES® LACING—Sistem. 
Plus: NOMEX® - površinski šivi. 
Plus: NOMEX® - vezalke. 
Plus: integriran BALTES® klimatski sistem. 
Plus: BALTES® BACK MOTION element . 
Plus: MONDOPOINT – sistem večih širin škornja, 3 širine v 
vsaki številki. 
 
Številke: 38 (240) - 49 (320) 

Širine: 10—12 

ČEVELJ ZA GOZDNE POŽARE 
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tehnologija 

BALTES® gasilski škornji so narejeni skladno z DIN EN 15090:2012 HI3 CI F2A normo. 
 

Klasifikacija I: čevelj narejen z usnja ali drugega materiala. 
Tip 2:   visoka osnovna zaščita, primerna za gašenje notranjih požarov in vseh ostalih vrst požara. 
A:   s posebnimi antistatičnimi zahtevami. 
HI3:   opravljen peščeni test pri temperaturi 250 oC in času testiranja 40 minut. 
Cl:   izolacija proti mrazu. 

Vodo nepropustno usnje 
Za izdelavo škornjev uporablja BALTES® zgolj gladko, vodo odbojno usnje, visoke kakovosti, ki odlično diha ter ga 
odlikuje zelo visoka propustnost za paro. 
 
Cool (hladilna) tehnologija usnja 
Izbrani BALTES® škornji so narejeni z visoko kakovostnega vodoodbojnega, vodo nepropustnega usnja, posebej 
obdelanega s Cool tehnologijo. Črni BALTES® škornji, obdelani s Cool tehnologijo, zahvaljujoč posebni pigmentaciji 
usnja, absorbirajo bistveno manj sončnih žarkov. Rezultat je nižja površinska temperatura vrhnjega usnja, ki je 
izpostavljeno sončnim žarkom. Škornji ostanejo v uporabniku prijaznem temperaturnem območju, tudi, če nanje 
sije sonce. 
 
Nomex® površinski šivi 
BALTES® gasilski škornji so sešiti s plamensko odporne, vodo odbojne in posebej močne Nomex® drete (sukanca), 
šivano na način, ki zdrži največje obremenitve.  
 
Varnostni odsevniki 
Varnostni odsevniki na zunanji strani so plamensko odporni in skladni z DIN EN 471, DIN EN 533 in DIN EN 469 
normami  ter zagotavljajo visoko stopnjo varnosti v temi. 

 

Plastična zaščitna kapica za prste in pregiben proti vbodu odporen tekstilni vložek 
 
Plastična zaščitna kapica za prste (namesto kovinske kapice) zmanjšuje težo obuvala. Tekstilni vložek odporen 
na vbod (namesto kovinskega vložka) omogoča visoko pregibnost podplata. 



 
SYMPATEX® podloga 
SYMPATEX® membrana nudi popolno zaščito pred vdorom vlage z zunanje strani škornja. Škornji so 100 % vodo-

tesni. Prav tako ni nobenih možnosti, da bi skozi membrano v škorenj prodrle tekočine z manjšo površinsko nape-

tostjo kot voda, bakterije, virusi ali veliko vrst kemikalij.  

SYMPATEX® omogoča da vaša stopala dihajo. Vodna para, ki nastaja v škornju se zanesljivo odvaja iz škornja po 
kemično fizičnih poteh. Odstranjevanje vlage iz škornja ima pozitivne učinke na mikroklimo v škornju. 

 
Nomex® vezalke za škornje 
Vsi gasilski škornji na vezalke so opremljeni z vezalkami odpornimi na plamen in odbojnimi za vodo, z Nomex® ve-

zalkami. 

Zanke za obuvanje škornjev 
Zanke za obuvanje škornjev zadaj ali na straneh so posebej okrepljene in omogočajo hitro obuvanje škornjev. 

Okrepitev naredi zanke trpežne, z visoko raztržno trdnostjo. BALTES® jamči, da je potrebna raztržna sila ≥ 1000 N. 

BALTES® hrbtni pregib 
Posebej oblikovan del škornja, ki se med hojo premika, preprečuje gubanje škornja med hojo in posledično pritisk 

obuvala na predel pete in Ahilove tetive.  

 
Gumijasta zaščitna kapica prednjega dela škornja 
Gumijasta zaščitna kapica je namenjena zaščiti usnja na površju škornja pred podrsavanjem. Vgrezni šiv podaljšuje 

trajnost škornja. Guma, ki jo uporablja BALTES® je posebej odporna na olja, bencin in je antistatična. 



Nitrilni gumijasti podplat za gasilske zaščitne škornje 
Antistatičen, ne vsebuje krede, z zelo odporne nitrilne gume z jekleno ploščo, s samočistilno pohodno površino ima 

profil z globino 6 mm. Zunanji del podplata je odporen na olja, bencin in ima izvrstno toplotno izolacijo proti mrazu 

in toploti, zahvaljujoč posebnemu polnilu iz naravne gume. Ravne površine zavihkov podplata na peti in velike rav-

ne površine zavihkov  na pohodnem delu, omogočajo popolno spojitev in oprijem z usnjem. 

Zračne blažilne komore 
Dobre blažilne lastnosti udarcev, ko postavljamo peto na trdo podlago, omogočajo integrirane zračne blažilne ko-

more, ki absorbirajo silo. Korak je nežen in mehak, varujemo hrbtenico in sklepe. 

 

 

Celo obutev najvišje kakovosti moramo redno vzdrževati in negovati. Umazano obutev je potrebno redno čistiti 

umazanije, ki jo odstranite s krtačenjem. Obutev iz gladkega usnja je treba redno čistiti s kremo za čevlje ali s spre-

jem.  Negovana in vzdrževana obutev je bolj zaščitena pred vlago in jo je mogoče očistiti brez truda. 

Nega in vzdrževanje obutve, ki ima všito vodotesno membrano SYMPATEX®, zahteva uporabo za vodo zaščitne 
membrane primerne kreme za čevlje ali spreja. Uporaba  neprimerne kreme ali spreja zapre pore v usnju in zmanj-
ša ali celo prepreči paro propustnost. Izogibati se je treba oljnih krem.  

BALTES® priporoča uporabo BALTES® Leather Care kreme ali GALA AquaStop spraja. 

S pravilnim in rednim vzdrževanjem boste dolgo uživali svoje BALTES® obutev. 

 - nega obutve 
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http://www.baltes-schuh.de/index.php?option=com_virtuemart&view=productdetails&Itemid=191&virtuemart_product_id=181&virtuemart_category_id=126

