TWISTER
AUSTRIA
TORNADO
Brannstøvel etter EN 15090:2006
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TWISTER
Lynrask, enkel tilpasning
Først og fremst skal en brannsøtvel
beskytte mot varme, kulde, flammer,
elektrisitet og skarpe gjenstander –
med de bør også være enkle og raske
å ta på!
Derfor har Rosenbauer utviklet et for
brannstøvler helt nytt snøringssystem til den nye TWISTER, med dette
kan støvelen tas på på et øyeblikk.
Støvelen tilpasser seg perfekt den
individuelle fotform og åpnes enkelt
ved at trykknappen trekkes ut.

TWISTER – den nye
brannstøvelen med
det revlosjonerende
snøringssystemet.
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Høyeste beskyttelse – høyeste brukerkomfort

■ Robudt og lett å holde i orden

Sympatex-membran og hydrofob vanntett lær gjør TWISTER i alt vesentlig vanntett, den flerlags såleoppbygningen med luftputer i mellom sørger for fremragende kulde- og varmeisolasjon. Et stålinnlagg i sålen, såvel som stålkappe i tuppen
beskytter foten mot skader.

Det nye snøringssystemet består
av en rustfri, rivefast ståltråd, som
ledes går gjennom spesielle ledere
over hele forsiden av støvlen.

▪
▪
▪
▪

▪ enkel å bruke
▪ svært robust
▪ system med lang levetid
(rustfri ståltråd)
▪ svært enkel rengjøring.

forsterket design i helområdet for god stabilitet
komfortsone i bøyeområdet for belastningsfri langtidsinnsats
reflekterende kanting for større sikkerhet i mørket
sertifisert etter EN 15090:2006 HI3 CI SRA
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Lynrask å ta på og av
En rask og optimal tilpassing av støvlen til foten med det
innovative snøresystemet BOA®.
(BOA® er et registrert varemerke for BOA® Technology Inc.).

1. Trekk ut trykk- og vriknappen!

2. Trekk lærtungen
forover og stig inn!

3. Trykk- og vriknappen
trykkes inn!

4. Bruk kanten av hånden
til å vri trykk- og vriknappen, til støvelen sitter
prerfekt!

Ved å vri trykk- og vriknappen spennes snøringen jevnt
over hele forsiden av støvelen.

Tilpasningsnøyaktig og komfortabel – også under
lange innsatser
Det spesielle snøringssystemet i kombinasjon med utvalgte materialer og ergonomisk utformede deler gir enestående bærekomfort:
▪ snøringen tilpasser seg alltid jevnt og nøyaktig på foten
▪ kan til en hver tid enkelt etterjusteres
▪ spesielle polsteringer på utsatte steder (stålkappekant,
ankel, øvre støvelkant)
▪ åpen luft- og vanndampgjennomtrengelig nettvev på
øvre støvelkant
▪ i alt vesentlig vanntett, med pusteaktiv med
SYMPATEX® Membran
▪ ergonomisk og fuktighetsregulerende innleggssåle

fuktighet

luft

overlær

SYMPATEX
klimamembran
svette
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Polstret skaftkant
og skaft

Robust påtrekkshempe
Trykk-/ vriknapp
Varmebestandig, sølvfarget
refleksmateriale 3M

Lededeler av polyamid

Rustfri ståltråd

Omhyggelig polstret
ankelområde
Gummikappe

Skjøtunderliggende
støttende hælinnlegg

Fuktighetsregulerende og
vaskbar innleggssåle
Lær brannsåle
antibakteriell og
fuktighetsregulerende

Stålkappe

Tettning brannsåle

Nitrilluftputesåle

Stålinnleggesåle
Metallbånd for
elektr. avledning

Tekniske data TWISTER
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Artikkelnummer TWISTER

144900

Vekt (pr. par, størrelse 42)

ca. 2640 g

Skafthøyde (uten såle, størrelse 42)

ca. 260 mm

Vidde

10 og 12

Leverbare størrelse

36 til 50
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AUSTRIA
Tilfredsstillende feste i ny støvel uten snøring
Den nye AUSTRIA støvel uten snøring
gir brukeren tilfredsstillende feste i
alle situasjoner takket være elastisk
innstegjustering. Spesielle flexsoner
ved vristen gir etter ved innsteg, slik
at støvelen lett kan trekkes på. Til
tross for dette sitter støvelen svært
godt ved gange og løping.

Takket være den røde „Flexsonen“ gir AUSTRIA
støvel uten snøring tilfredsstillende feste.

Støvel uten snøring med ypperlig bærekomfort og lang levetid
▪
▪
▪
▪
▪
▪

kraftig type, av hydrofob vanntett svatfarget lær
fòr av rivefast velur
komfortabel polstring på øvre støvelkant og i ankelområdet
påtrekkshemper av lær for rask påtrekk
alle sømmer er spesielt behandlet med en sømtetter, slik at høy vanntetthet oppnås
sertifisert etter EN 15090:2006 F2A HI3 CI SRA
Tekniske data AUSTRIA
Artikkelnummer AUSTRIA med lærfòr

144700

Artikelnummer AUSTIRA med Sympatex membran

144760 (i alt vesentlig vanntett og pusteaktiv)

Skafthøyde (uten såle, størrelse 42)

ca. 280 mm

Vekt (pr. par, størrelse 42)

ca. 2400 g

Vidde

10 til 12

Leverbare størrelser

36 til 50
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TORNADO
Optimal passform & raskt innberedskap
På TORNADO kombineres fordelene
med en snørestøvelen med raskheten
til en støvel uten snøring. Dette
oppnås ved at støvelen snøres til
den personlige passformen en gang,
og den varmebestandige skosnorstrammeren bevarer strammingen.
Glidelåsen brukes deretter til hurtig
på- og avtakning i daglig bruk.

Snørestøvel TORNADO kombinerer optimal passform og rask
innsatsberedskap.

Kvalitetsfordeler som overbeviser …
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
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Sympatex klimamembran med fòrlaminat for vanntetthet og pusteaktivt inneklima
kraftig hydrofob vanntett svatfarget lær og mykt lærinnsats i øvre støvelkant
polstret skaft, skaftkant og tunge
spikertrampsikker nitril-luftputesåle, gummikappe
utskiftbare, fuktighetsregulerende og vaskbare innleggssåle
lettgående snøring-glidelåsssystem med lange levetid
optimal hold med tilpasset snøring med Nomex skosnorer
enkel tunge med borrelås feste for glidelås trekker
søm av varmebestandig rødfarget tråd
sølvfarget reflekterende materialen for høyere sikkerhet i mørket
sertifisert etter EN 15090:2006 F2A HI3 CI SRA
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Polstret øvre støvelkant og skaft
Borrelåsfeste for glidelåstrekkeren
på den innenforliggende „tungen“

Påtrekkshempe av
tekstilforsterket lær
Reflekterende bise

Robust kunststoffglidelås

Varmebestandig, sølvfarget
refleksmateriale 3M

Snøringsfeste av varmebestandig
polyamid med innenforliggende, polstret
forsterkning

Omhyggelig polstret ankelområde
Metallbånd for elektr. avledning
Skjøtunderliggende støttende hælinnlegg
Gummikappe

Fuktighetsregulerende og vaskbar
innleggssåle
Lær brannsåle antibakteriell og
fuktighetsregulerende

Stålkappe

Tettning brannsåle
Nitrilluftputesåle

Stålinnleggssåle

TORNADO med sagkjedevern
▪ Med tilleggslag av kevlar mellom overlæret og sympatex fòret
▪ I henhold til EN 345-2 beskyttelse mot kjedesag kl. 1

Tekniske data TORNADO
Artikkelnummer TORNADO

143900

Artikkelnummer TORNADO med sagkjedevern

144250

Vekt (pr. par, størrelse 42)

ca. 2800 g

Skafthøyde (uten såle, størrelse 42)

ca. 260 mm

Vidde

10 og 12 (TORNADO)

Leverbare størrelser

38 til 48
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TWISTER / AUSTRIA / TORNADO
Brannstøvel
Tilbehør og reservedeler
RO 143938

Pleiemiddel Woly
Protector 3x3

For TWISTER, AUSTRIA og TORNADO brannstøvler. 300
ml Sprayboks. Rengjør, pleier og impregnerer lærstøvler.
Holder læret mykt og pusteaktivt.

RO 143937

Pleiemiddel Nikwax

For TWISTER, AUSTRIA og TORNADO brannstøvler.
Pleiesett for lærstøvler, består av rengjøringsgele (125
ml), flytende voks (125 ml, fargeløs) og børste.

RO 143936

Pleiekrem Solitaire
Brillant

For TWISTER, AUSTRIA og TORNADO brannstøvler.
Tube 75 ml, farge: svart. Rengjør, pleier og impregnerer
lærstøvler. Holder læret mykt og pusteaktivt.

RO 144917

Reserve-strammehjul

For TWISTER brannstøvel (alle størrelser)

RO 144919

Reserve wire

For TWISTER brannstøvel størrelse 36 til 40

RO 144918

Reserve wire

For TWISTER brannstøvel størrelse 41 til 50

RO 143792

Reserve skosnorer

For TORNADO brannstøvel. Av Nomex. Farge: svart/rød.

RO 143760

Reserve såler

For TWISTER, AUSTRIA og TORNADO brannstøvel.
Nålefiltmateriale, spesielt god svetteoppsuging og fuktighetsregulerende. Anatomisk formet fotform. Vaskbar
ved 30°C. Leveres i størrelsene: 36 til 50.

Reserveglidelås for TORNADO
RO 143790

til størrelse 40

RO 143791

for størrelse 41 til 45

RO 1437911

fra størrelse 46
Reserveglidelås for TORNADO med sagkjedevern

RO 143793

til størrelse 40

RO 143794

for størrelse 41 til 45

RO 1437941

fra størrelse 46
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www.rosenbauer.com
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