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VZHLED A FUNKČNOST

Elegantní podélně dělený 

nárt, šitý dvouřádkem. 

Polobotka Gruna Elegant 

je určena pro celodenní 

nošení.

PODEŠEV

Podešev REAL RUBBER 

splňující SRA je vyrobena 

ze speciální pryže, zaru-

čující flexibilitu, komfort a 

vysokou životnost. Obuv 

má podešev s jemným 

protiskluzovým dezénem.

ROZSAH VELIKOSTÍ

Obuv je dodávána ve 

velkém rozsahu velikostí 

39-50 (12 velikostí).

TESTOVÁNÍ

Materiály a celá obuv jsou 

testovány ve speciálních 

laboratořích firmy SGS, 

která provádí komplexní 

testování všech materi-

álů použitých na výrobu 

obuvi.

ŠPIČKA KOPYTA

Kopyto v šířce H. Špička 

kopyta má dostatečně 

velký a tím pádem kom-

fortní módní nadměrek 

– při zvolení správné 

velikosti nedochází k 

deformování prstů.

BAŤA CLIMATEC

Technologie BAŤA CLIMA-

TEC s revoluční stélkou, 

která odvádí vlhkost, po-

hlcuje nepříjemné pachy 

a zároveň umožňuje lepší 

cirkulaci vzduchu.

SVRŠEK

Svršek je v derbové části 

zaklepaný, dále pod kotní-

kem v oblasti límečku 

přehýbaný a polstrovaný.

FUNKČNÍ Í STÉLKA

Filozofie obuvi CLIMATEC 

je založena na funkční 

vkládací stélce, která 

je vyrobena z PU pěny, 

charakteristické svými 

otevřenými póry, které 

zaručují prodyšnost a 

podporují ventilaci.

DVĚ STÉLKY

Obuv má dvě stélky – 

koženou půlstelku a vklá-

dací stélku CLIMATEC. 

To umožňuje dvojí fitting 

– snadné natvarování 

usňové obuvi na nohou ve 

dvou krocích. 

MATERIÁL

Polobotky jsou díky výji-

mečné technologii skvě-

lou volbou k celodennímu 

nošení. Vrchový materiál 

obuvi je přírodní useň 

(zásadně nepotahovaná 

PU a jinými látkami).

NORMA PRACOVNÍ OBUVI

ČSN EN ISO 20347 OB E SRA pro pracovní obuv. Někte-

ré parametry, především u podešve, výrazně převyšují 

požadavky stanovené touto normou. Tyto mají velký vliv 

na životnost obuvi Gruna Elegant.

 > Kvalitní celokožená pánská polobotka 

GRUNA-BATA

 > Celoroční, typ manager, česká výroba

 > Svršek i podšívka useň, černá barva

 > Velikost 39 – 50

 > Díky výjimečným technologiím jsou 

skvělou volbou k slavnostní uniformě i k 

celodennímu nošení .

 > ČSN EN ISO 20347 OB E SRA


