TECHNICKÝ POPIS

TYP:

kotníková treková obuv pro celoroční použití v terénu i ve městě

NÁZEV VÝROBKU:

0656040060 BNN HOMBRE High

SORTIMENT:

36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49

NORMA:

-

Materiálová charakteristika:
Vrchové provedení:

hovězinová useň NUBUK s hydrofobní úpravou, černá barva
tloušťka.materiálu 1,8-2,0mm
pryžová špička proti okopu (dvojité šití)
ochranný pryžový díl v patě
TPU díl v oblasti kotníku, textilní poutko v patě
ozdobný potisk v zadní části obuvi, oranžové detaily

Límeček:

odolný textilní materiál Oxford, černá barva, ozdobné prošívání,
polstrování PU pěnou
drobný černý neoprenový dílec ve vnitřní straně límečku

Jazyk:

odolný textilní materiál Oxford, na středu jazyka díl z NUBUCKU s pryžovým
logem BENNON, oranžová barva

Podšívka:

REGI-TEX Membrána

Šití:

PES nitě v černé barvě, ozdobné pojistné šití zic-zac v oblasti poutek v
oranžové barvě

Uzavírání:

4 páry textilních poutek splňující zátěž, 2 páry kovových háčků (černá barva)

Šněrovadlo:

kulaté, černé s oranžovými detaily s plastovými koncovkami, 100% polyester
náhradní pár šněrovadel v každé krabičce obuvi

Vkládací stélka:

ABSORBA PLUS, šedá barva

Podešev:

Vibram Skeleton® EVA/pryž (černá, šedá, oranžová)

Loga:

1/ pryžové logo BENNON na jazyku + po straně
2/ oranžový potisk loga BNN v patní části
3/ pryžové logo REGI-TEX

Štítky:

1/ textilní štítek na podšívce jazyka s označením (kód+ název vzoru+datum
výroby+velikost+ adresa výrobce)
2/ papírové visačky BENNON + REGI-TEX na každém páru obuvi

Značení:

1/ potisk kartonu (logo + číslo objednávky + název vzoru + velikost + atd.)
2/ samolepka na každé krabici (foto vzoru + EAN kód + velikost)
3/ návod k použití
4/ nálepka s materiálovým složením v každém páru obuvi

Balení:

5 párů obuvi v kartonu

Váha:

1146g/ pár (velikost 42)
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