HOLÍNKY DUNLOP - MODELY, VLASTNOSTI, POUŽITÍ
DUNLOP ECOFORT
Řada holínek DUNLOP ECOFORT je vyrobena z materiálu PVC.
PVC je materiál chemicky vysoce odolný. Zvlášť proti kyselinám a louhům (kyselina sírová, kyselina
dusičná a další anorg. kyseliny a soli kyselin, hydroxid sodný a další i ve vyšších koncentracích).
PVC pro holínky DUNLOP ECOFORT je namícháno tak, aby za chladu netvrdlo. Holínky proto za nízkých
teplot nepraskají a nekloužou
Kombinace výše uvedených vlastností je předurčuje k použití v:
-zemědělství, stavebnictví, průmysl, volný čas

Základní modely řady DUNLOP ECOFORT
Dunlop Ecofort Preismeister(art. 1906-černý, 1907-zelený)
NORMA: CE
Materiál: PVC
Podšívka: antibakteriální textilie
Velikosti: 36-47
Extra: kvalitní protiskluzná podešev
Použití: zemědělství, stavebnictví, volný čas, průmysl
Dunlop Ecofort Universal(art. 1955)
NORMA: CE
Materiál: PVC
Podšívka:antibakteriální textilie
Velikosti: 39-47
Extra: kvalitní protiskluzná podešev, silný materiál, dobře padnoucí tvar
Použití: stavebnictví, zemědělství, volný čas, průmysl
Dunlop Ecofort Protomastor S5(art.0527-zelený, 0526-černý, 0528-žlutý)
Norma: EN 345 S5
Bezpečnostní špice: ocelová
Planžeta proti propíchnutí:ocelová
Materiál: PVC
Podšívka: antibakteriální textilie
Velikosti: 36-48
EXTRA: certifikovaná výbava S5, (odolnost proti kyselinám, PHM atd., antistatika), tlumení rázů v patě,
podešev s hlubokým dezénem
Použití: stavebnictví, zemědělství, průmysl

Dunlop Ecofort DEE (art.1820-zelená, 1819-černá)
NORMA: ----Materiál: PVC
Podšívka:antibakteriální textilie
Velikosti: 39-47
Extra: kvalitní protiskluzná podešev, silný materiál, dobře padnoucí tvar, nižší svršek tvarovaný i pro silné
lýtko
Použití: stavebnictví, zemědělství, volný čas, průmysl

DUNLOP ACIFORT
Řada holínek DUNLOP ACIFORT je vyrobena z materiálů PVC/NITRIL KAUČUK
Míchání různých PVC s různým množstvím NITRIL KAUČUKU umožňuje vytvořit materiály unikátních
vlastností. Proto jsou výrobky řady DUNLOP ACIFORT tak rozdílné.
Na jedné straně stojí holínka HEAVY DUTY, která je extra mechanicky odolná a na druhé straně stojí
holínka ACIFORT CLASSIC, která je extra chemicky odolná, nebo ACIFORT HV, která je elektroisolační.
V řadě holínek DUNLOP ACIFORT si vybere každý kdo požaduje od holínek extra vlastnosti, které u
běžného (kvalitního) PVC nebo pryže nikdy nenajde.
Holínky řady DUNLOP ACIFORT se uplatní všude tam, kde jsou potřeba špičkové vlastnosti:
-potravinářství(chemická odolnost, protiskluznost)
-stavebnictví(práce v lomech, na železničním svršku, stavby silnic)
-chemický, petrochemický průmysl
-zemědělství, zpracování dřeva

Základní modely řady DUNLOP ACIFORT:
Dunlop Acifort Classic (art.1969)
Norma: EN 347.ORO
Materiál: PVC/NITRIL
Podšívka: antibakteriální textilie
Velikosti: 35-49
EXTRA: protiskluznost, chemická odolnost,
Použití: potravinářství, zdravotnictví, chemický průmysl

Dunlop Acifort Classic SB(art.1968)
Norma: EN 345.SB
Bezp.špice: ocelová
Materiál: PVC/NITRIL
Podšívka: antibakteriální textilie
Velikosti: 36-48
EXTRA: protiskluznost, chemická odolnost,
Použití: potravinářství, zdravotnictví, chemický průmysl
Dunlop Acifort Heavy Duty S5 (art.0500-černá, 0504-oliv, 0501-žlutá)
Norma: EN 345 S5
Materiál: PVC/NITRIL
Podšívka: antibakteriální textilie
Bezp.špice: ocelová
Planžeta proti prop.:ocelová
Velikosti: 40-47(48 v černé barvě)
EXTRA: špičková mechanická odolnost, chemická odolnost, kompletní výbava dle S5(antistatika, odolnost proti
kyselinám, PHM, absorpce energie v patě…..)
Použití: stavebnictví, les, zemědělství, průmysl,
Dunlop Acifort High Voltage SB (art. 1956)
Norma: EN 345 SB, EN 50321 tř.0
Materiál: PVC/NITRIL
Podšívka: antibakteriální textilie
Bezp.špice: ocelová
Planžeta proti prop.: NE
Velikosti: 39-47
EXTRA: elektroisolační obuv, chrání při napětí 1000V stříd.a 1500V stejnosm.
Použití: velmi speciální vzhledem k tomu, že jde o elektroisolační obuv

DUNLOP PUROFORT
Řada holínek DUNLOP PUROFORT je vyrobena z materiálu Polyurethan (PUR) vstřikováním do forem
patentovaným způsobem pod extrémním tlakem. Díky tomu je struktura materiálu rovnoměrně rozvrstvena a
nevznikají tzv. přechodové můstky, které by snižovaly především termoizolační schopnosti materiálu. Materiál
PUR má špičkové vlastnosti. Především termoizolační, mechanické a chemické v oblasti odolnosti proti působení
olejů, tuků PHM, derivátů ropy a další. Odolnost proti působení anorganických kyselin a louhů nedosahuje
hodnot PVC, PVC/NITRIL.
Holínky řady DUNLOP PUROFORT se proto velmi dobře uplatní tam, kde je vyžadována kombinace odolností se
špičkovou termoizolací nebo jen termoizolace. Jejich vlastnosti jsou významně lepší než např. u Neoprenu.
Termoizolace umožňuje jejich použití jak za vysokých teplot (práce na kolejovém svršku v letním období), tak i ve
vysokém mrazu (práce v lese v zimním období, mrazírny, krevní banky)

Dunlop Purofort Thermo+ (art. 1980-zelená, 1982-oranžová, 1983-bílá)
Norma: EN 345 S4 CI
Materiál: PUR
Podešev: PUR
Bezp.špice: ocelová
Podšívka: antibakteriální tkanina
EXTRA: termoizolace do -50st.C, odolnosti atd. dle S4
Velikosti: 5-13

Dunlop Purofort Purofort+ S5 CI (art.0508-zelený, 0507-žlutý, 0509-černý)
Norma: EN 345 S5 CI
Materiál: PUR
Podešev: PUR
Bezp.špice: ocelová
Ochrana proti propíchnutí přes podešev: ocelová
Podšívka: antibakteriální tkanina
EXTRA: certifikovaná termoizolace, chemická odolnost dle EN345, speciální podešev snadno čistitelná, velmi
pevná s torzní vložkou
Velikosti: 36-50(pro art.0508, 0507) 39-50(art. 0509)

Dunlop Purofort Purofort+ (EN 347) art. 1908
Norma: EN 347 CI
Materiál: PUR
Podešev: PUR
Bezp.špice: NE
Ochrana proti propíchnutí přes podešev: NE
Podšívka: antibakteriální tkanina
EXTRA: certifikovaná termoizolace, chemická odolnost, speciální podešev snadno čistitelná,velmi pevná s torzní
vložkou
Velikosti: 36-50
Holínky PUROFORT+ je možno dovybavit teplou vložkou s nástavcem art.7608

Dunlop Purofort Professional bílý (art.0402-verze S4 CI, 0403-verze S4 CI dámská forma, art.1916-verze 04 CI,
art.1716-verze 04 CI dámská forma)
Norma: EN 345 S4 CI, O4 CI, dle modelu
Materiál: PUR
Podešev: PUR
Bezp.špice: dle modelu
Ochrana proti propíchnutí přes podešev: dle modelu
Podšívka: antibakteriální tkanina
EXTRA: certifikovaná termoizolace, chemická odolnost, protiskluzná podešev na dlažbách atd.
Velikosti: 39-49(pánská forma) 37-40 (dámská forma)

Dunlop Purofort Professional zelený a žlutý(art. 0505-žlutý S5 CI, 0502-zelený S5 CI, 1917-zelený 04 CI)
Norma: EN 345 S5 CI, O4 CI, dle modelu
Materiál: PUR
Podešev: PUR
Bezp.špice: dle modelu
Ochrana proti propíchnutí přes podešev: dle modelu
Podšívka: antibakteriální tkanina
EXTRA: certifikovaná termoizolace, chemická odolnost, mechanická odolnost, protiskluzná podedešev atd.
Velikosti: 37-49(zelená) 39-49(žlutá)

Dunlop Purofort Professional modrý (art. 0406 S4 CI)
Norma: EN 345 S4 CI
Materiál: PUR
Podešev: PUR
Bezp.špice: ocelová
Ochrana proti propíchnutí přes podešev: NE
Podšívka: antibakteriální tkanina
EXTRA: certifikovaná termoizolace, chemická odolnost, mechanická odolnost, protiskluzná podedešev atd.
Velikosti: 40-48

Dunlop Purofort Thermoflex (art. 0581 S5 CI)
Norma: EN 345 S5 CI
Materiál: PUR
Podešev: PUR
Bezp.špice: ocelová
Ochrana proti propíchnutí přes podešev: ocelová
Podšívka: teplá tkanina + nástavec se šněrováním v horní části
EXTRA: certifikovaná termoizolace, chemická odolnost, mechanická odolnost, protiskluzná podedešev atd.
Velikosti: 39-49

Dunlop Purofort Rig Air (art. 0516 S5 CI, art. 0580 S5 CI s teplou podšívkou)
Norma: EN 345 S5 CI
Materiál: PUR
Podešev: PUR
Bezp.špice: ocelová
Ochrana proti propíchnutí přes podešev: ocelová
Podšívka: dle modelu, antibakteriální tkanina nebo teplá plsť
EXTRA: certifikovaná termoizolace, chemická odolnost, mechanická odolnost, protiskluzná podešev, očka pro
nazouvání a vyzouvání, nižší výška svršku.
Velikosti: 40-48

