
 

Profesjonalne skarpety strażackie FIREFLY FF01L  

Przedstawiamy zupełną nowość na polskim rynku! FIREFLY FF01L – skarpety dedykowane strażakom 

PSP oraz OSP! W 100 % polski produkt, stworzone przez zawodowego strażaka z kilkunastoletnim 

doświadczeniem. Pierwszy produkt z planowanej linii profesjonalnej bielizny najwyższej jakości, dla osób 

długotrwale pracujących fizycznie w trudnych warunkach. 

Czym właściwie są skarpety FIREFLY? To nie jest kolejny gadżet z motywem strażackim. 

Nasze skarpety to akcesorium mające na celu zapewnić wysoki poziom komfortu pracy strażaków lub 

innych osób, których środowisko pracy wymaga stosowania ciężkiego, ochronnego obuwia. W procesie 

projektowania produktu, opierając się na doświadczeniu zebranym w trakcie działań, wykorzystaliśmy 

rozwiązania, które niwelują najczęstsze problemy wpływające na odczucie dyskomfortu stopy podczas 

pracy.  Dzięki zastosowaniu włókna bambusowego skarpety FIREFLY idealnie nadają się również do 

codziennego użytku, pozostając miękkie i miłe w dotyku przed długi okres eksploatacji. 

 



 

FIREFLY FF01L 

• skarpeta przeznaczona do użytku w okresie 
wiosenno-letnim. 
• w całości wyprodukowana w Polsce, zaprojektowana 
we współpracy ze Strażakami. 
• idealna w użytkowaniu codziennym, niezastąpiona 
przy akcji. 

Skarpety FIREFLY dostępne są również w 

rozmiarze 44-45 oraz w wersji BASIC.  

 

 

 

 

 

Rozwiązania techniczne zastosowane w skarpetach Firefly FF01L 

• Kanaliki odprowadzające pot, chronią 
przed przegrzaniem i wilgocią na stopie. 

• Dodatkowe wzmocnienia dające 
maksymalny poziom ochrony przed 
otarciami. 

• Podwójna frotte w poduszce 
amortyzacyjnej minimalizująca ryzyko 
kontuzji. 

• Dodatkowe ściągacze nad kostką oraz na 
śródstopiu zapobiegają skręcaniu i 
przemieszczeniu się skarpety w bucie 
(zwłaszcza w obuwiu specjalnym). 

• Zastosowane włókna zapobiegają 
powstawaniu nieprzyjemnego zapachu. 
Pozostają miłe i miękkie w dotyku nawet 
po wielu praniach. 

• Posiadają właściwości antybakteryjne i 
antygrzybiczne. 

 

 

 

 

 



 

Włókno bambusowe, z uwagi na specyficzny przekrój, posiada wiele 

mikroporów. Dzięki temu jest elastyczne, delikatne, a także 

zapewnia wyjątkową chłonność wilgoci. Warto także podkreślić, iż 

bambus posiada właściwości antystatyczne. Dzięki temu polecany 

jest dla alergików, nie gromadzi bowiem kurzu i roztoczy. 

Atutem włókna bambusowego jest także jego trwałość. Dzięki 

procesom obróbki, tkaniny z wykorzystaniem tego surowca 

posiadają bardzo mocne, miękkie i elastyczne nitki. Odpowiednia 

pielęgnacja, a także pranie w niższych temperaturach, pozwala na 

zachowanie pierwotnych właściwości tkaniny przez cały okres 

użytkowania. 

 

 

Skład surowcowy: 

• Bambus 80% 

• Poliamid 15% 

• Lycra 5% 

UWAGA! Początkowe mechacenie się skarpet jest naturalnym skutkiem wykorzystania włókien 

bambusowych. Proces ten ustaje po 2/3 praniach i nie wpływa na wytrzymałość i jakość produktu. 

 


