
  

 

BOROS B4  

z Rosenbauer sistemom s hitro zaponko. 
 

 

 
 

Revolucionarni sistem  

 

 

Cilj razvoja novega zaščitnega gasilskega škornja BOROS B4 je bil združiti prednosti vseh do 

sedaj poznanih sistemov zapiranja: preprosto uporabe, individualna prilagodljivost, sposobnost 

hitrega obuvanja in snemanja zaščitnega škornja, hkrati pa zagotovilo, da je teža čim manjša. Da 

bi dosegli ta cilj, so morali strokovnjaki za razvoj pri Rosenbauerju obrati novo pot. Končni 

rezultat je revolucionarni sistem zapiranja na poteg s hitro sponko za sprostitev. 

 

 

Rosenbauer BOROS B4 zapremo s samo 

enim potegom revolucionarnega sistema 

za zapiranje. Prav tako jih je možno z enim 

samim klikom oziroma s sprostitvijo hitre 

sponke enostavno sprostiti in sezuti. 

Posamezne manjše prilagoditve širine je 

mogoče prav tako izvesti na dveh ločenih 

področjih gasilskega škornja.  
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z Rosenbauer sistemom s hitro zaponko. 
 

 

BOROS B4 s posebno fleksibilno 

cono v predelu gležnja spoštuje 

naravno gibljivost in s tem omogoča 

popolno svobodo gibanja. Omogoča 

naravno upogibanje in nagibanje, 

hkrati pa ščiti pred prevelikimi napori. 

S tem je omogočeno, da lahko 

uporabniki uživajo največjo zaščito in 

skoraj pozabijo, da nosijo škornje. 

 

 

 

 

Pomembne značilnosti in prednosti:  

• certificirani po SIST EN 15090 F2A HI3 CI AN SRC; 

• revolucionarni sistem zapiranja na poteg s hitro sponko za sprostitev; 

• možnost nastavitve širine škornja na dveh mestih; 

• popolna svoboda gibanja zahvaljujoč 360° fleksibilnemu območju na področju gležnja; 

• negorljivi materiali; 

• usnje, iz katerega so narejeni škornji, diha, zaradi česar so škornji zelo udobni za nošnjo; 

• zunanji material odbija vodo in umazanijo in ima odsevno funkcijo, kar zmanjša 

segrevanje na soncu; 

• predel na področju prstov in pete je iz termoplastičnega materiala (TPU), kar zagotavlja 

zaščito pred obrabo; 

• optimalno dimenzionirana jeklena kapica za zaščito prstov; 

• antistatični kompozitni material zagotavlja odpornosti na statično elektriko; 

• integrirana zaščita pred perforacijo iz jekla; 

• 3M reflektivni trakovi za večjo vidnost; 

• zaščita gležnja: posebna spominska pena okrog področja gležnja za maksimalno zaščito 

pred udarci; 

• etiketa za identifikacijo; 

• podplat iz gume Michelin za največjo zaščito pred zdrsom; 

• nepropustna, vendar dihajoča membrana SympaTex ®. 
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Tehnične lastnosti: 

• teža: 2,6 kg; 

• širina: 10 cm (možnost 

prilagodit na 12 cm); 

• višina: 290 mm; 

• velikosti na voljo: 36 – 52.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dodatne opcije:  

• ortopedski vložek;  

• protivrezna zaščita;  

• vložek za širino 12 cm.   

 

 

 


