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RED FIGHTER

 výhradním distributorem obuvi RED FIGHTER  
značky VM FOOTWEAR® je společnost

bezpečnostní obuv

•  zásahové boty pro hasiče
•  značková podešev MICHELIN® 

•  nižší – pohodlné – pevné
•  s reflexními prvky
•  výborný poměr: cena – výkon – kvalita

VM FOOTWEAR® je registrovaná ochranná známka firmy VM Footwear, s.r.o.  GoodPRO® je registrovaná ochranná známka firmy GoodPRO, s.r.o. 
MICHELIN® je registrovaná ochranná známka firmy JV International s.r.l. YKK® je registrovaná ochranná známka firmy YKK

lícova hovězinová useň, v tloušťce 2,2 - 2,4 mm, hydrofobní, prodyšný

termo-izolační sandwich s paropropustnou membránou FREE-TEX  
FORCED CIRCULATION – systém odvětrání svršku spolu s podšívkou 
antistatická, prodyšná, s vysokou absorpcí vlhkosti – anatomic DRY SOLE 
lehčená, tvarovaná polyuretanová pěna potažená textilií MESH
MICHELIN® speciální kombinace upravených pryžových směsí: PU – PRYŽ 
jedinečný design vzorku inspirovaný světově známými pneumatikami 
resistence podešve proti kontaktnímu teplu až do 300°C  
dokonalá odolnost proti skluzu, pohonným hmotám i olejům  
ochrana proti propíchnutí – kevlarová planžeta
ergonomická šíře obuvi zaručuje pohodlné nošení – SPACE comfort 
HARDHEEL structured – řešení paty zajišťuje max. stabilizaci nohy 
absorpce energie v oblasti paty a ochrana špičky – kompozitní tužinka
značkový zip YKK® pro spolehlivé zapínání a kryté nastavitelné šněrování  
RED FIGHTER design
oboustranný chránič kotníku
pružný element nad patou pro snadnější ohyb
2 praktická nazouvací poutka nad patou i na jazyku
reflexní prvky
37 – 48    obj. číslo: 208 99
 

SVRŠEK

PODŠÍVKA

STÉLKA

PODEŠEV

KONSTRUKCE

VELIKOST

Nová generace „High Technology Footwear“ je vyba-

vena značkovou podrážkou MICHELIN®, inspirovanou 

unikátním technickým řešením světoznámých pneu-

matik MICHELIN®. Vyrobeno z vysoce kvalitní 100% 

přírodní kůže, která se pyšní vynikající prodyšností, 

pružností a vysokou mechanickou odolností. Boty RED 

FIGHTER se vyznačují propracovaným designem, vy-

spělými vysoce kvalitními materiály, dokonalým tech-

nologickým zpracováním a atraktivním vzhledem.
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RED FIGHTER

Zámkový vzorek pro účinnější 
přilnavost

Zvýšené okraje pro lepší záběr  
a ovládání ve všech směrech

Široké drážky pro efektivní 
odvod kapalin i nečistot

Strukturovaná klenba dezénu 
pro kontrolu pohybu na hranách

Odolný vzorek pro 
dlouhodobou životnost

INSPIRED BY
MICHELIN® BIBSTEEL

HARD SURFACE

BENEFITY  - PŘILNAVOST- TRAKCE A KONTROLA- ODOLNOST
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	 	 	 	 		Příběh	o	pneumatikách	na	chodidlech	právě	začal!
MICHELIN® know-how	v	pneumatikách	je	transformováno	do	podešví	zásahové	obuvi.
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