BATA INDUSTRIALS

colecția de încălțăminte și echipamente de muncă

RIMECK® INTRODUCE ÎNCĂLȚĂMINTEA ȘI ECHIPAMENTELE DE MUNCĂ BATA INDUSTRIALS

Bata Industrials este divizia olandeză a celei mai mari companii de încălțăminte din lume, Bata Shoe
Organization și este specializată în producția de încălțăminte de protecție. Procesul de fabricație extrem
de automatizat și tehnicile avansate de gestionare a stocurilor permit companiei Bata industrials să
producă pantofi într-un ritm mai rapid, de o calitate superioară și cu mai multă flexibilitate. Producția de
înaltă tehnologie a companiei este combinată cu materiale de ultimă generație, tehnologie avansată și cele
mai recente detalii biomecanice.

Scopul Bata Industrials este de a dezvolta încălțăminte optimă din punct de vedere anatomic, care să
răspundă nevoilor pieței europene și să se potrivească celei mai largi game de clienți. Colaborarea cu
SATRA, principalul centru de cercetare în domeniu, ne-a permis să realizăm încălțăminte de protecție de
înaltă calitate, care să respecte, de asemenea, cele mai stricte standarde ortopedice. Toată încălțămintea
este certificată conform standardului european EN ISO 20345: 2011 și EN ISO 20347: 2012

>
>
Pantofi unisex
>
>
UNISEX
Material exterior – piele box rezistentă la apă
>
căptușeală – Cool Comfort ®
>
mărimi: 38 - 48
>
lățime: W
>
culori:
>
industrii:
>
agricultură, industria grea, construcții, industria 		 >
chimică, electrotehnică, industria alimentară, industria auto >
certificare: EN ISO 20345:2011
>

PWR 309 W B14

STEEL

STEEL

PWR 312 W B17
PWR 312 XW B18

>
>
>
UNISEX
Material exterior – piele box rezistentă la apă >
căptușeală – Cool Comfort®
>
>
mărimi: 38 - 48
>
lățime: W, XW
>
culori:
>
industrii:
>
agricultură, industria grea, construcții,
>
industria chimică, electrotehnică, 		
>
industria alimentară, industria auto
>
certificare: EN ISO 20345:2011
Bocanci unisex

STEEL

încălțăminte de protecție S3
bombeu din oțel
lamelă anti-perforație din metal
tehnologia Walkline® 2.0
Tunnel system®
E - absorbitor de șoc în zona călcâiului
SRC - talpă anti-derapantă - PU/cauciuc TriTech Plus®
CI, HI - izolație împotriva frigului și a căldurii
HRO - rezistență la contact termic de până la 300 °C
FO - rezistență la uleiuri
A - antistatic
ESD - descărcare electrostatică
WRU - protecţie împotriva penetrării apei

încălțăminte de protecție S3
bombeu din oțel
lamelă anti-perforație din metal
tehnologia Walkline® 2.0
Tunnel system®
E - absorbitor de șoc în zona călcâiului
SRC - talpă anti-derapantă - PU/cauciuc TriTech Plus®
CI, HI - izolație împotriva frigului și a căldurii
HRO - rezistență la contact termic de până la 300 °C
FO - rezistență la uleiuri
A - antistatic
ESD - descărcare electrostatică
WRU - protecţie împotriva penetrării apei

STEEL

TUNNEL SYSTEM®
Acest sistem asigură absorbția energiei și stabilitatea în zona călcâiului, absoarbe impactul mersului, vă
protejează articulațiile și vă menține în poziție verticală. Această talpă are o curbură distinctă și ascuțită
numită tunel care distribuie greutatea pe o suprafață mai mare. Greutatea utilizatorului nu are niciun impact
asupra funcției pantofului.

Imagine: Echipamente RIMECK ®: Pantaloni scurți WOODY W05, tricou polo HV RUNWAY 2V9

2.0/EVO

TURBO XW B57
Pantofi unisex

Un sistem de suport pentru optimizarea mersului pe jos care previne orice complicații de
sănătate cauzate de încălțăminte de protecție nepotrivită. Sistemul WALKLINE® 2.0 asigură
mișcarea naturală și mersul confortabil chiar și în condiții de muncă extenuante.
WALKLINE® EVO este un sistem ergonomic care oferă confort permanent, aderență excelentă
și, datorită branțurilor de calitate, stimulează o mișcare corectă a piciorului și asigură o
absorbție remarcabilă a șocurilor. Forma naturală cu fixarea și flexiune potrivite, conferă
flexibilitate maximă, susținând totodată piciorul.

UNISEX

Material exterior – piele box rezistentă la apă
căptușeală – Cool Comfort®
mărimi: 38 - 48
lățime: XW
culori:
industrii:
industria grea, construcții,
electrotehnică, industria ușoară
certificare: EN ISO 20345:2011
COMPOSITE

FORMĂ
Axa pantofului este
adaptată la cea
a piciorului pentru
a se îndeplini pe deplin
funcțiile biomecanice.
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încălțăminte de protecție S3
Tunnel system®
sistem antibacterian Odor control®
tehnologia Walkline® Evo
bombeu din compozit
lamelă anti-perforație din compozit - Flex Guard®
SRC - talpă anti-derapantă - densitate dublă PU
E - absorbitor de șoc în zona călcâiului
FO - rezistență la uleiuri
CI, HI - izolație împotriva frigului și a căldurii
WRU - protecţie împotriva penetrării apei
A - antistatic
ESD - descărcare electrostatică
non-metalic
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>
>
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>
>
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>

încălțăminte de protecție S3
Tunnel system®
sistem antibacterian Odor control®
tehnologia Walkline® Evo
bombeu din compozit
lamelă anti-perforație din compozit - Flex Guard®
SRC - talpă anti-derapantă - densitate dublă PU
E - absorbitor de șoc în zona călcâiului
FO - rezistență la uleiuri
CI, HI - izolație împotriva frigului și a căldurii
WRU - protecţie împotriva penetrării apei
A - antistatic
ESD - descărcare electrostatică
non-metalic

COMPOSITE

LĂȚIME
Confortul în timpul purtării
pantofilor este afectat nu
numai de lungime, ci și de
lățimea pantofului. Produsele
WALKLINE® sunt disponibile
în trei lățimi (W, XW, XXW).

FIXARE

FLEXLINE

Piciorul este fixat
în pantof de călcâi.
Rezultatul este un pas
confortabil și direct.

Pantoful este complet
adaptat în zonele de îndoire
a piciorului, astfel încât
mersul pe jos să necesite
cât mai puțin efort.

SHOCK SYSTEM

TALPĂ

Combinația dintre suportul
pentru călcâi, sistemul tunnel
și talpa intermediară moale
absoarbe șocurile. Acest
lucru reduce presiunea
asupra articulațiilor și
distribuie greutatea pentru
a elimina impacturile negative
asupra piciorului.

Un parametru important la
pantofii de protecție este
aderența. Proprietățile
optime sunt obținute prin
alegerea cu atenție
a materialelor și a profilelor
tălpii.

ENGINE XW B59
Bocanci unisex
UNISEX

Material exterior – piele box rezistentă la apă
căptușeală – Cool Comfort®
mărimi: 38 - 48
lățime: XW
culori:
industrii:
industria grea, construcții,
electrotehnică, industria ușoară
certificare: EN ISO 20345:2011
COMPOSITE

COMPOSITE

ODOR CONTROL®
Acest sistem antimicrobian patentat combate eficient mirosul încălțămintei. Această metodă 100%
organică se bazează pe un extract de mentă care elimină în mod natural 99,9% din bacterii. Funcționează
la temperaturi de până la 240 ° C.

RADAR W B05
Pantofi unisex
UNISEX

Material exterior – piele box rezistentă la apă
căptușeală – Cool Comfort ®
mărimi: 36 – 48
lățime: W
culori:
industrii:
agricultură, industria grea, construcții,
industria chimică, electrotehnică
certificare: EN ISO 20345:2011
STEEL

>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>

încălțăminte de protecție S3
bombeu din oțel
lamelă anti-perforație din oțel
tehnologia Walkline® 2.0
E - absorbitor de șoc în zona călcâiului
SRC - talpă anti-derapantă - TPU QuattroTech®
CI, HI - izolație împotriva frigului și a căldurii
FO - rezistență la uleiuri
A - antistatic
ESD - descărcare electrostatică
WRU - protecţie împotriva penetrării apei
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>
>
>
>

încălțăminte de protecție S3
bombeu din oțel
lamelă anti-perforație din oțel
tehnologia Walkline® 2.0
E - absorbitor de șoc în zona călcâiului
SRC - talpă anti-derapantă - TPU QuattroTech®
CI, HI - izolație împotriva frigului și a căldurii
FO - rezistență la uleiuri
A - antistatic
ESD - descărcare electrostatică
WRU - protecţie împotriva penetrării apei

STEEL

VECTOR W B07
Bocanci unisex
UNISEX

Material exterior – piele box rezistentă la apă
căptușeală – Cool Comfort®
mărimi: 36 - 48
lățime: W
culori:
industrii:
agricultură, industria grea, construcții,
industria chimică, electrotehnică
certificare: EN ISO 20345:2011
STEEL

STEEL

SAXA XW B32
Pantofi unisex
UNISEX

Material exterior – piele întoarsă (nubuc) rezistentă la apă,
mesh, căptușeală – Cool Comfort®

COOL COMFORT®
Căptușeala Bata Cool Comfort® este un material avansat din punct de vedere tehnic, realizată din
țesătură tricotată respirabilă. Datorită ventilației interne, această structură oferă o senzație de
prospețime în timpul mersului, chiar și atunci când pantofii sunt purtați toată ziua.

mărimi: 37 - 48
lățime: XW
culori:
industrii:
agricultură, industria grea, industria chimică, electrotehnică,
industria alimentară, industria ușoară, logistică, industria auto
certificare: EN ISO 20345:2012
STEEL

Imagine: Echipamente RIMECK®: Pantaloni de muncă RANGER W03
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>
>

încălțăminte de protecție S2
bombeu din oțel
lamelă anti-perforație din metal
Tunnel system®
E - absorbitor de șoc în zona călcâiului
SRA - talpă anti-derapantă - densitate dublă PU
CI, HI - izolație împotriva frigului și a căldurii
FO - rezistență la uleiuri
A - antistatic
ESD - descărcare electrostatică

LEGEND XW

B53

Pantofi unisex
UNISEX

Material exterior – mesh
căptușeală – Cool Comfort®

FIT SYSTEM
O ajustare corespunzătoare și precisă. Sistemul BOA® va fi ajustat în funcție de lățimea
piciorului pentru un confort total. Datorită sistemului special de prindere, încălțămintea este
strânsă, fără vreun risc, sau slăbită, după caz, și va rămâne fixată pe toată durata utilizării.

mărimi: 38 - 48
lățime: XW
culori:
industrii:
electrotehnică, industria ușoară,
logistică, industria auto
certificare: EN ISO 20345:2011
COMPOSITE
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>
>
>
>
>
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>

încălțăminte de protecție S1P antibacteriană
sistem antibacterian Odor control®
tehnologia Walkline® Evo
Tunnel system®
Sistem de prindere BOA®
bombeu din compozit
lamelă anti-perforație din compozit - Flex Guard®
SRC - talpă anti-derapantă - densitate dublă PU
CI, HI - izolație împotriva frigului și a căldurii
HRO - rezistență la contact termic de până la 300 °C
E - absorbitor de șoc în zona călcâiului
FO - rezistență la uleiuri
A - antistatic
ESD - descărcare electrostatică
nedetectabil
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>
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>
>
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încălțăminte de protecție S3
sistem antibacterian Odor control®
tehnologia Walkline® Evo
bombeu din compozit
lamelă anti-perforație din compozit - Flex Guard®
SRC - talpă anti-derapantă - densitate dublă PU
E - absorbitor de șoc în zona călcâiului
FO - rezistență la uleiuri
WRU - protecţie împotriva penetrării apei
A - antistatic
ESD - descărcare electrostatică
non-metalic

COMPOSITE

Șireturile sunt fabricate din oțel inoxidabil cu o suprafață din nailon. Acestea sunt rezistente la
abraziune și durabile.

SCORE XW B55
Bocanci unisex
UNISEX

PUSH IN TO
ENGAGE

TURN TO
TIGHTEN

PULL UP FOR
QUICK RELEASE

Material exterior – microfibră
căptușeală – Cool Comfort®
mărimi: 38 - 48
lățime: XW
culori:
industrii:
electrotehnică, industria ușoară,
logistică, industria auto
certificare: EN ISO 20345:2011
COMPOSITE

COMPOSITE

SIROCCO BLUE W B77
Bocanci unisex
UNISEX NEW

Material exterior – piele tăbăcită de bovină (Barton Print)
căptușeală – mesh
mărimi: 35 - 47
lățime: W
culori:
industrii:
agricultură, industria grea, construcții, industria chimică,
industria ușoară, logistică, industria auto
certificare: EN ISO 20345:2012
STEEL

STEEL
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>
>
>
>
>
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încălțăminte de protecție S3
bombeu din oțel
lamelă anti-perforație din metal
SRC - talpă anti-derapantă - densitate dublă PU
Tunnel system®
FO - rezistență la uleiuri
A - antistatic

BICKZ 736 W B27
Pantofi unisex
UNISEX

Material exterior – piele întoarsa (nubuc)
căptușeală – Bickz Cool System®
mărimi: 36 – 48
lățime: W
culori:
industrii:
construcții, electrotehnică, industria
ușoară, logistică, industria auto
certificare: EN ISO 20345:2011
COMPOSITE

>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>

încălțăminte de protecție S1P
bombeu din compozit
lamelă anti-perforație din compozit - Flex Guard®
Tunnel system®
E - absorbitor de șoc în zona călcâiului
SRC - talpă anti-derapantă- EVA cauciuc
HRO - rezistență la contact termic de până la 300 °C
FO - rezistență la uleiuri
A - antistatic
ESD - descărcare electrostatică
non-metalic
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>
>
>
>
>
>
>
>
>
>

încălțăminte de protecție S3
bombeu din compozit
lamelă anti-perforație din compozit - Flex Guard®
Tunnel system®
E - absorbitor de șoc în zona călcâiului
SRC - talpă antiderapantă- EVA cauciuc
HRO - rezistență la contact termic de până la 300 °C
FO - rezistență la uleiuri
A - antistatic
ESD - descărcare electrostatică
non-metalic

COMPOSITE

BICKZ 733 W B28
Bocanci unisex
UNISEX

Material exterior – piele întoarsă (nubuc)
căptușeală – Bickz Cool System®
mărimi: 36 - 48
lățime: W
culori:
industrii:
agricultură, construcții,
electrotehnică, industria auto
certificare: EN ISO 20345:2011
COMPOSITE

COMPOSITE

BICKZ 728 W B50
Pantofi unisex
UNISEX

Material exterior – piele întoarsă (nubuc) rezistentă la apă
căptușeală – Bickz Cool System®
mărimi:

36 - 48
W

lățime:
culori:
industrii:
agricultură, industria grea, construcții,
electrotehnică, logistică
certificare: EN ISO 20345:2011
COMPOSITE

Imagine: Echipamente RIMECK ®: Pantaloni de muncă RANGER W03

COMPOSITE

>
>
>
>
>
>
>
>
>
>

încălțăminte de protecție S3
bombeu din compozit
lamelă anti-perforație din compozit - Flex Guard®
SRC - talpă anti-derapantă - EVA/cauciuc
E - absorbitor de șoc în zona călcâiului
HRO - rezistență la contact termic de până la 300 °C
A - antistatic
WRU - protecţie împotriva penetrării apei
non-metalic
ESD - descărcare electrostatică

BRIGHT 021 W B20
Pantofi unisex
UNISEX

Material exterior – microfibră, nylon mesh
căptușeală – Cool Comfort ®
mărimi: 35– 47
lățime: W
culori:
industrii:
industria alimentară, industria ușoară,
logistică, industria auto
certificare: EN ISO 20345:2011
COMPOSITE

>
>
>
>
>
>
>
>

încălțăminte de protecție S1P imperrespirabilă
bombeu din compozit
lamelă anti-perforație din compozit - Flex Guard®
E - absorbitor de șoc în zona călcâiului
SRC - talpă anti-derapantă - EVA/cauciuc Vibram®
FO - rezistență la uleiuri
A - antistatic
non-metalic

>
>
>
>
>
>
>
>

încălțăminte de protecție S1P imperrespirabilă
bombeu din compozit
lamelă anti-perforație din compozit - Flex Guard®
E - absorbitor de șoc în zona călcâiului
SRC - talpă anti-derapantă - EVA/cauciuc Vibram®
FO - rezistență la uleiuri
A - antistatic
non-metalic

>
>
>
>
>
>
>
>
>

încălțăminte de protecție S1P
sistem de prindere BOA®
bombeu din compozit
lamelă anti-perforație din compozit - Flex Guard®
E - absorbitor de șoc în zona călcâiului
SRC - talpă anti-derapantă - EVA/cauciuc Vibram®
FO - rezistență la uleiuri
A - antistatic
nedetectabil

COMPOSITE

BRIGHT 031 W B21
Pantofi unisex
UNISEX

Material exterior – microfibră, nylon mesh
căptușeală – Cool Comfort®
mărimi:

35 - 47
W

lățime:
culori:
industrii:
industria alimentară, industria ușoară,
logistică, industria auto
certificare: EN ISO 20345:2011
COMPOSITE

COMPOSITE

BRIGHT 041 W B51
Pantofi unisex
UNISEX

Material exterior – microfibră, nylon mesh
căptușeală – Cool Comfort®
mărimi: 34 - 47
lățime: W
culori:
industrii:
industria alimentară, industria ușoară,
logistică, industria auto
certificare: EN ISO 20345:2011
COMPOSITE

COMPOSITE

VIBRAM®

Imagine: Echipamente RIMECK ®: Pantaloni de muncă WOODY W01, Jacheta de muncă WOODY W51

Tălpi italiene cu rezistență ridicată la abraziune, renumite pentru aderența excelentă la
o gamă largă de suprafețe. Aceste tălpi au fost folosite pentru prima dată la ghetele de
alpinism, înlocuind tălpile obișnuite din piele cu știfturi de oțel.

CURVE W B33
Pantofi de damă

>
>
>
mărimi: 34 – 42
>
lățime: W
>
culori:
>
industrii:
agricultură, industria grea, industria chimică, >
>
electrotehnică, industria alimentară,
>
industria ușoară, logistică, industria auto
>
certificare: EN ISO 20345:2011
Material exterior – microfibră
căptușeală – Cool Comfort®

COMPOSITE

încălțăminte de protecție S1P
bombeu din compozit
lamelă anti-perforație din compozit - Flex Guard®
E - absorbitor de șoc în zona călcâiului
SRA- talpă anti-derapantă - EVA/cauciuc
CI, HI - izolație împotriva frigului și a căldurii
HRO - rezistență la contact termic de până la 300 °C
FO - rezistență la uleiuri
A - antistatic
non-metalic

COMPOSITE

RIGA XW B22
Sandale unisex
UNISEX

Material exterior – piele întoarsă "Suede"
căptușeală – mesh
mărimi: 35 - 48
lățime: XW
culori:
industrii:
industria alimentară, industria ușoară,
logistică, industria auto
certificare: EN ISO 20345:2011

>
>
>
>
>
>
>

încălțăminte de protecție S1 imperrespirabilă
bombeu din oțel
Tunnel system®
E - absorbitor de șoc în zona călcâiului
SRA - talpă anti-derapantă - densitate dublă PU
FO - rezistență la uleiuri
A - antistatic

>
>
>
>
>

încălțăminte de protecție S1 imperrespirabilă
bombeu din oțel
SRC - talpă anti-derapantă - densitate dublă PU
A - antistatic
ESD - descărcare electrostatică

STEEL

FALCON ESD W B76
Sandale unisex
UNISEX

Material exterior – piele întoarsă "Suede"
căptușeală – mesh

mărimi: 35 - 47
lățime: W
culori:
industrii:
electrotehnică, industria alimentară, industria farmaceutică, industria ușoară, logistică, industria auto
certificare: EN ISO 20345:2011
STEEL

Imagine: Echipamente RIMECK ®: Pantaloni scurți RANGER W06, tricou RESIST HEAVY R03, R04

BICKZ 203 W B29
Pantofi unisex
UNISEX

Material exterior – piele box rezistentă la apă
căptușeală – Bickz Cool System®
mărimi: 38 – 48
lățime: W
culori:
industrii:
agricultură, industria grea,
construcții, industria auto
certificare: EN ISO 20345:2011
STEEL

>
>
>
>
>
>
>
>
>

încălțăminte de protecție S3
bombeu din compozit
lamelă anti-perforație din compozit - Flex Guard®
E - absorbitor de șoc în zona călcâiului
SRC - talpă antiderapantă- EVA cauciuc
HRO - rezistență la contact termic de până la 300 °C
FO - rezistență la uleiuri
A - antistatic
WRU - protecţie împotriva penetrării apei

>
>
>
>
>
>
>
>
>

încălțăminte de protecție S3
bombeu din compozit
lamelă anti-perforație din compozit - Flex Guard®
E - absorbitor de șoc în zona călcâiului
SRC - talpă antiderapantă - EVA cauciuc
HRO - rezistență la contact termic de până la 300 °C
FO - rezistență la uleiuri
A - antistatic
WRU - protecţie împotriva penetrării apei

>
>
>
>
>
>
>
>
>

încălțăminte de protecție S3
bombeu din oțel
lamelă anti-perforație din metal
Tunnel system®
E - absorbitor de șoc în zona călcâiului
SRA - talpă anti-derapantă - densitate dublă PU
FO - rezistență la uleiuri
A - antistatic
WRU - protecţie împotriva penetrării apei

STEEL

BICKZ 204 W B30
Bocanci unisex
UNISEX

Material exterior – piele box rezistentă la apă
căptușeală – Bickz Cool System®
mărimi: 38 - 48
lățime: W
culori:
industrii:
agricultură, industria grea,
construcții, industria auto
certificare: EN ISO 20345:2011
COMPOSITE

COMPOSITE

STOCKHOLM XW B26
Bocanci unisex
UNISEX

Material exterior – piele box rezistentă la apă
căptușeală – mesh
mărimi: 37 - 48
lățime: XW
culori:
industrii:
agricultură, industria grea, construcții,
industria chimică, industria alimentară
certificare: EN ISO 20345:2011
STEEL

Imagine: Echipamente RIMECK ®: Pantaloni de muncă RANGER W03, tricou RESIST R01

STEEL

NORFOLK XW B25
Pantofi unisex

UNISEX

Material exterior – piele box rezistentă la apă
căptușeală – mesh
mărimi: 35 - 48
lățime: XW
culori:
industrii:
agricultură, industria grea, construcții,
industria chimică, industria alimentară
certificare: EN ISO 20345:2011
STEEL

>
>
>
>
>
>
>
>
>

încălțăminte de protecție S3
bombeu din oțel
lamelă anti-perforație din metal
Tunnel system®
E - absorbitor de șoc în zona călcâiului
SRA - talpă anti-derapantă - densitate dublă PU
FO - rezistență la uleiuri
A - antistatic
WRU - protecţie împotriva penetrării apei

>
>
>
>

încălțăminte de protecție OB
SRC - talpă anti-derapantă
A - antistatic
non-metalic

STEEL

CHARGE B78
Pantofi unisex
UNISEX NEW

Material exterior – piele FHC
căptușeală – mesh
mărimi:

35 - 47
W

lățime:
culori:
industrii:
industria chimică, industria alimentară, industria
farmaceutică, industria ușoară, logistică
certificare: EN ISO 20347:2012

PANTHER W B79
Pantofi unisex
UNISEX NEW

Material exterior – microfibră
căptușeală – mesh

>
>
>
>

încălțăminte de protecție OB
SRC - talpă anti-derapantă
A - antistatic
non-metalic

mărimi: 35 - 47
lățime: W
culori:
industrii:
industria chimică, industria alimentară, industria farmaceutică, industria ușoară, logistică
certificare: EN ISO 20347:2012

Imagine: Echipamente RIMECK ®: Pantaloni de muncă RANGER W03, tricou RESIST R01

Scopul Bata Industrials este de a dezvolta încălțăminte anatomică optimă, care să
răspundă nevoilor pieței europene și să se potrivească celei mai largi game de clienți.
Compania investește în dezvoltare, care se realizează în propriile laboratoare de cercetare,
urmate de teste riguroase efectuate în timpul utilizării. Colaborarea cu cel mai important
centru de cercetare pentru dezvoltare și tehnologie, SATRA, ne-a permis să obținem o
calitate superioară în concordanță cu cele mai stricte standarde ortopedice.

ESD
Pantofii ESD descarcă sarcina electrostatică și vă permit să lucrați în zone EPA (zonă
protejată electrostatic) cu materiale sensibile electrostatic. Încălțămintea are o rezistență
electrică cuprinsă între 0,1 și 100 MΩ.
ÎNCĂLȚĂMINTE ANTISTATICĂ

Încălțămintea RIMECK® îndeplinește standardele de bază ale regulamentului european (UE)
2016/425, care se referă la echipamentele individuale de protecție și este marcată CE.
Echipamentul individual de protecție respectă cerințele de bază de siguranță și protecție și
este certificat în conformitate cu standardul tehnic EN ISO 20345: 2011.
EN ISO 20345:2011 – ÎNCĂLȚĂMINTE DE PROTECȚIE CU BOMBEU REZISTENT LA UN IMPACT
DE 200 J ȘI FORȚE DE COMPRESIE DE 15 KN.
S1		 zona călcâiului închisă, proprietăți antistatice, absorbția șocului în zona călcâiului, rezistență
			 la combustibili
S1P		 identic cu S1 plus talpă intermediară anti-penetrare
S2		 identic cu S1 plus impermeabilitate și absorbția apei din materialul exterior
S3		 identic cu S1P plus impermeabilitate și absorbția apei din materialul exterior
EN ISO 20347:2012 – ÎNCĂLȚĂMINTE DE PROTECȚIE, CARE PROTEJEAZĂ UTILIZATORUL
ÎN CAZ DE ACCIDENT, FĂRĂ BOMBEU DE PROTECȚIE.

Pantofi cu rezistență electrică mai mare de 100 kΩ și mai mică sau egală cu 1000 MΩ.
Aceștia creează rezistența necesară între sol și picior, dar pantofii nu previn neapărat
șocurile electrice.
TABEL DE MĂRIMI ÎNCĂLȚĂMINTE ȘI ECHIPAMENTE DE MUNCĂ BATA INDUSTRIALS
TABEL DE CONVERSIE MĂRIMI
EU (FR)
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UK

1

2
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TABEL DE MĂRIMI ÎNCĂLȚĂMINTE DE PROTECȚIE BATA INDUSTRIALS
EU (FR)

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

MON

210

217

225

232

240

247

255

262

270

277

285

292

300

307

315

322

ŠÍŘE W

86

<88

<90

<92

<94

<96

<98

<100

<102

<104

<106

<108

<110

<112

<114

<116

<88

<90

<92

<94

<96

>112

>114

>116

ŠÍŘE XW

98-100 100-102 102-104 104-106 106-108 108-110 110-112

OB		 Cerințe de bază pentru încălțăminte de muncă (construcție, ergonomie, aderență) și alte
			 cerințe suplimentare
MARCAREA ADERENȚEI TĂLPII
aderență pe pardoseală din plăci ceramice cu NaLS2
aderență pe podea din oțel cu glicerină
(SRA + SRB) aderență pe pardoseală din plăci ceramice cu NaLS2 și pe podea din oțel
cu glicerină

LĂȚIME

SRA		
SRB		
SRC		
			

MĂRIME (Mondopoint)

STEEL

REZISTENT LA CĂLDURĂ

BOMBEU METALIC
STEEL

TUNNEL SYSTEM

®

INSERȚIE METALICĂ

MON sistem metric Mondopoint care indică lungimea piciorului
LĂȚIME dimensiunea în cea mai lată parte a tălpii

COMPOSITE

BOMBEU COMPOZIT

REZISTENT LA ULEIURI
CULORI

COMPOSITE

INSERȚIE COMPOZITĂ
METAL FREE

ABSORBANT DE ȘOC ÎN CĂLCÂI
NEDETECTABIL

negru

gri închis

albastru

B1

B3

B5

