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VZHLED A FUNKČNOST

Kotníková Gruna Resistant 

je modernizovanou 

variantou dlouhodobě 

osvědčeného vzoru Gruna 

247.65 při zachování stej-

ného kopyta. 

PROTISKLUZ

Je použita pryžová 

podešev s výbornými pro-

tiskluzovými vlastnostmi. 

Splňuje parametr SRA dle 

normy ČSN EN ISO 20347.

ROZSAH VELIKOSTÍ

Obuv je dodávána ve 

velkém rozsahu velikostí: 

38-50 (13 velikostí).

PODEŠEV

Pryžová podešev byla 

vyvinuta tak, aby spo-

jení se svrškem bylo co 

nejpevnější a zároveň 

nebránila ohybu boty. Po 

celém obvodu podešve 

je „šála“,

VODĚODOLNOST

Je použita podšívka s TEX 

membránou (sloupec 

H2O 18 000 mm). Splňuje 

parametr WR dle normy 

ČSN EN ISO 20347.

MATERIÁL

Je použita kvalitní hyd-

rofobní hovězinová useň 

tloušťky 1,7 mm.

ABSORBCE ENERGIE

Výborných vlastností při 

chůzi je docíleno měkkou 

pryžovou podešví. Poža-

dovaná hodnota měře-

ného parametru E podle 

normy ČSN EN ISO 20347 

je výrazně překročena.

VŠITÝ JAZYK

Obuv je konstruována 

se všitým jazykem k 

zamezení průniku nečistot 

a zvyšuje odolnost proti 

zatékání vody.

ODĚRUODOLNOST

Odolnost naší pryžové 

podešve proti odírání 

je téměř 2x vyšší než 

připouští norma ČSN EN 

ISO 20347. 

POLSTROVÁNÍ

Je použito vyšší polstrová-

ní límečku. Vypolstrovaná 

celá patní část zabez-

pečuje ochranu kotníku. 

Parametr AN dle normy 

ČSN EN ISO 20347.

OHYBOVÝ DÍLEC

Pro snadné řízení moto-

rového vozidla je v patní 

části zakomponován účin-

ný ohybový dílec. Zvyšuje 

i komfort při pohybu.

NORMA PRAC. OBUVI

ČSN EN ISO 20347 OB E 

SRA AN CI pro pracovní 

obuv. Některé parametry, 

především u podešve, 

výrazně převyšují poža-

davky stanovené touto 

normou. Tyto mají velký 

vliv na životnost a komfort 

kotníčkové obuvi Gruna 

Resistant.

 > Kvalitní kožená kotníková obuv GRUNA české výroby

 > Celoroční voděodolná obuv se všitým jazykem a 

TEX membránou

 > Rozsah velikostí 37-50 v šířce kopyta H

 > Černá hydrofobní useň, šedočerná podšívka

 > Tvarovaná výměnná vkládací stélka

 > Výrazné polstrování límečku a celé patní části – 

ochrana kotníku

 > Kvalitní oděruodolná pryžová podešev s protiskluzo-

vými vlastnostmi

 > Ohybový dílec v patní části – pohodlné při řízení mo-

torových vozidel, praktické nazouvací poutko


