GT ROLLER HIGH+ S3
43-52825-312-82M
36-38 EN ISO 20345: S3 SRC
43-52825-313-82M
39-47 EN ISO 20345: S3 SRC

FOR UNEXPECTED
CONDITIONS - A long-awaited
addition to the Sievi GT product
family! The GT Roller High
features the Boa ® fastening
mechanism, making for a
perfect fit and keeping your feet
dry for the whole day, no matter
the conditions. The shoe’s
GORE-TEX® fabric provides
the best breathability, water
resistance and comfort on the
market.

Tåhette, komposittmateriale

Tåhetten beskytter tærne mot fallende objekter og fra å bli klemt. Oppfyller kravene i standarden
EN ISO 20345:2011: slagfastheten er 200 J og klemmotstanden er 15000 N. En tåhette laget av
komposittmateriale er helt metallfri og isolerer godt mot varme og kulde.
Spikertrampvern, stål

Spikertrampvern i stål, hindrer skarpe gjenstander fra å trenge igjennom sålen. Oppfyller kravene i
standarden 20345:2011: motstanden mot spikergjennomtrengning er 1100 N.
Olje- og kjemikalie-bestandig

Sievi’s såler kan utsettes for olje og mange kjemikalier uten å ta skade. Sievi-skoenes
oljebestandighet fyller kravene i henhold til standard EN ISO 20345:2011.
Antistatisk

Sko med antistatisk konstruksjon lader kontrollert ut den statiske elektrisiteten som samles i
kroppen. Grenseverdiene for motstanden er 100 kΩ - 1000 MΩ.
Vannavstøtende

Overmaterialet på fottøyet er vannavstøtende. De vannavstøtende egenskapene fyller kravene i
henhold til standarden EN ISO 20345:2011.
Energiabsorbsjon i hæl

Energiabsorbsjon beskytter bein og støttevev mot belastning. Oppfyller standardene EN ISO
20345:2011 og EN ISO 20347:2012: Fottøyets støtdemping er minst 20 J. FlexStep®sålematerialet sikrer støtdempingen i alle Sievis fottøy. Mer informasjon om dette i avsnittet FlexStep®.
PU/TPU sålemateriale

Skoens to-lags såle består av polyuretan og elastisk termoplastisk polyuretan. Sålen er slitesterk
og midtlaget er av støtdempende FlexStep®-materiale.
DUAL-innleggssåle

Sievi DUAL Comfort-innleggssåler hjelper føtter og rygg til å tåle påkjenninger gjennom dagen og
gir økt komfort. Innleggssålens støtdempende puter er laget av PORON®-materiale.
Sievi GORE-TEX® – For skiftende forhold

Alle kjenner til de unike pusteegenskapene og vanntettheten til GORE-TEX®. GORE-TEX®
laminatet er et suverent fôrmateriale som lar foten puste og samtidig hindrer vann å trenge inn, men
slipper ut fuktighet fra foten. Sievi GORE-TEX® Performance Comfort sko passer spesielt bra for
varierende og våte forhold.
BOA®-snøresystem – økt komfort

Enkel å bruke og slitesterk. Patentert Boa®-snøresystem øker vesentlig komforten av fottøy. Bare
vri på hjulet og du tilpasser skoene helt nøyaktig til dine føtter.

