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Features / Cechy produktu:

Number of pieces per 
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Komo Service jest wyłącznym dystrybutorem produktów Polish Textile Group w Polsce

SAKO 03-002 ESD low cut safety shoes

PÓŁBUTY OCHRONNE ESD SAKO 03-002

Description / Opis

Product complies with / 

Produkt zgodny z: 

S1 SRC ESD

PN EN ISO 20345:2011                                                

EN 61340-5-1:2016

full grain leather /
skóra licowa

36 - 47

SAKO 03-002

• upper; brushed cow suede leather velour in a thickness of 1,6-1,8 mm

• lining - laminated breathable fabric MESH

• inner insole - Hi-POLY anatomically shaped, lightweight polyurethane foam coated with fabric MESH, 

antistatic

• outsole — PU/PU; double density injection - oil resistant, antistatic, antislip

• with composite toe cap

• antistatic properties ESD /
• cholewka; szlifowana skóra bydlęca, welurowa o grubości 1,6-1,8 mm

• podszewka; laminowana, oddychająca tkanina MESH

• wkładka wewnętrzna; Hi—POLY anatomicznie ukształtowana, lekka pianka poliuretanowa pokryta tkaniną MESH, antystatyczna

• podeszwa PU/PU; dwuwarstwowy wtrysk - olejoodporna, antystatyczna, antypoślizgowa

• z kompozytowym podnoskiem

• antystatyczne właściwości ESD

2

Safety shoes /

Obuwie bezpieczne

The data listed in above specification have been developed on the basis of tests carried out on the sample of a.m product. Data serves as an 

information and is not part of an offer within the meaning of the Act. / 
Dane zawarte w powyższej specyfikacji opracowane zostały na podstawie badań laboratoryjnych i deklaracji producenta. Karta techniczna pełni rolę informacyjną i nie jest elementem oferty handlowej w 

rozumieniu ustawy.

size 36: 0,36 kg / shoe                                               

size 41: 0,43 kg / shoe                                                

size 47: 0,53 kg / shoe

black and blue / 
czarno-niebieskie


