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 KARTA INFORMACYJNA  

PÓŁBUTY KOSZAROWE 600-981 

CHARAKTERYSTYKA 
• Półbuty koszarowe wykonane są oraz spełniają wymagania techniczne zawarte w Zarządzeniu nr 9 

Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 5 lutego 2007 r. (dziennik Urzędowy 

Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej Nr 2 z 23 października 2009 r.) z Zarządzeniem 

Komendanta Głównego PSP. Dzięki cholewce stworzonej na wzorcu anatomicznym stopy, doskonale 

zdają egzamin podczas ćwiczeń praktycznych, podczas zajęć dydaktycznych, a także w codziennym 

użytkowaniu przez aspirantów PSP. 

• Półbuty sznurowane, lekkie. Dzięki zastosowaniu klejonego systemu montażu, obuwie jest elastyczne 

oraz doskonale dopasowuje się do stopy użytkownika. 

• Cholewki - wykonane z boksu bydlęcego czarnego z naturalnym, półmatowym licem 

• Podszewki – naturalne, niebarwione skóry podszewkowe 

• Wyściółka – profilowana, ze skóry bydlęcej 

• Spody lekkie, elastyczne, wykonane z kauczuku termoplastycznego, niebrudzące powierzchni 

• System montażu - klejony 

ROZMIARY 

WŁAŚCIWOŚCI 

• Obuwie wykonane z naturalnych 

skór bydlęcych 

• Spody – kauczuk termoplastyczny    

• System montażu – klejony  

• Dostępna numeracja: od 36 do 48  

• Zgodne z zarządzeniem KG PSP   
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Damskie 36 – 42 

Męskie 39 – 48 

KATEGORIA OCHRONY 

BRAK 

NORMY 

Zgodne z zarządzeniem KG PSP   

PRZECHOWYWANIE 

Obuwie pakowane jest w pudełka jednostkowe, a następnie w  kartony 5-cio lub 10-cio parowe. Na bocznej stronie 

opakowania jednostkowego oraz kartonu umieszczono winietkę zawierającą podstawowe dane dotyczące producenta i 

obuwia np. nazwa i adres producenta, numer wzoru, kolor itp. Kartony powinny być przechowywane na regałach lub  

paletach ustawionych na podestach. Wyrób należy przechowywać w pomieszczeniach zamkniętych,  przewiewnych, 

suchych, wolnych od pleśni i grzybów, z dala od środków chemicznych i grzejników, zabezpieczonych przed  

zamoczeniem. Temperatura pomieszczeń magazynowych powinna wynosić od 5 - 24°C, a wilgotność względna 50 - 70%.   

Okres magazynowania obuwia nie powinien przekraczać 2 lat 

KONSERWACJA 

Obuwie należy codziennie poddawać czyszczeniu i konserwacji. Należy unikać przemoczenia, a wilgotne  obuwie suszyć 

w temperaturze nie wyższej niż 25° C, z dala od intensywnych źródeł ciepła. Kurz  i błoto należy usuwać z obuwia 

wilgotną szmatką lub szczotką  włosianą. Pastę obuwniczą należy nanosić równomiernie na całą powierzchnię cholewki. 

Po wyschnięciu obuwie wypolerować miękką szmatka lub szczotką. Do konserwacji można stosować wszystkie dostępne 

w sprzedaży środki przeznaczone do skór licowych, o kolorze zgodnym z kolorem wierzchu. Obuwia skórzanego nie 

należy prać. Pranie pozbawia skórę elastyczności, powoduje pękanie i odbarwienie skóry. 

OBUWIE SPEŁNIA ZASADNICZE WYMAGANIA DLA ŚRODKÓW OCHRONY INDYWIDUALNEJ   

Zastosowane materiały, system montażu obuwia oraz wdrożony w firmie System Zarządzania Jakością wg norm PN-EN 

ISO 9001:2015 «Systemy zarządzania jakością. Wymagania.», oraz AQAP 2110:2016 «Wymagania NATO dotyczące 

zapewnienia jakości w projektowaniu, pracach rozwojowych i produkcji.», zapewniają obuwiu bardzo wysoką jakość 

oraz doskonałe walory użytkowe i funkcjonalne. 
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