obuv PRABOS

Prabos plus a.s. je tradičním českým výrobcem
pracovní, bezpečnostní a trekingové obuvi.
Vlastní výrobní a obchodní licenci na výrobu obuvi
vybavené membránou GORE-TEX®.
Společně s moderní technologií přímého nástřiku
podešve, společnost nabízí i tradiční prošívaný
a lepený výrobní způsob.

RICHARD

S91864 KEVIN S1
sandály, hovězinový velur, podešev
KENTAUR - PU/PU/TPU, SRC, barva šedá,
vel.: 36 - 48

sandály, hovězinová useň, podešev SPORT PU/PU, vel.: 36 - 48

S24533Č
ochrana 01, ESD
barva černá

S24533B

S91864

ochrana 01
barva bílá

S31440 OTO S1
sandály, hovězinový velur, podešev TIGER PU/PU, vel.: 35 - 48

S21533S1
ochrana S1
barva černá

S21533S1P

S31440

ochrana S1P
barva černá

EDA NEW
sandály, hovězinová useň, podešev JUPITER
- PU/PU, vel.: 35 - 48

S94878 FARM-A

104-018

polobotky, hovězinová useň,
podešev KENTAUR - PU/PU/TPU, SRC

S34440

S91872P

ochrana 01

NONMETALLIC
plastová tužinka, vel.: 37 - 47

S31440
ochrana S1
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polobotky, hovězinová useň, podešev
KENTAUR - PU/PU/TPU, SRC, vel.: 36 - 48

S91872 TIM S1

S94878

S91872H
hliníková tužinka
vel.: 36 - 48

obuv PRABOS

S91795 JONAS S1
polobotky, hovězinový velur, podešev
KENTAUR - PU/PU/TPU, SRC, vel.: 36 - 48

S91795

S50597 VICTORY
polobotky, hovězinová useň,
podešev SPORT - PU/PU, vel.: 36 - 48

ALBERT NEW
polobotky, hovězinová useň, podešev
PANTER - PU/PU, vel.: 3 - 13

ERIK NEW
polobotky, hovězinová useň, podešev
JUPITER - PU/PU, vel.: 35 - 48

S24530

S01651

ochrana O1

ochrana 01

S21530

S91287

ochrana S1

ochrana S1

H30174 POLOBOTKA
polobotky, hovězinová useň,
podešev TIGER - PU/PU, vel.: 3 - 13

S94881 FARM-B
kotníková obuv, hovězinová useň,
podešev RAPTOR - PU/PRYŽ, SRC,
vel.: 36 - 48

H30174Č
barva černá

S50597B

H30174H

S94881H

barva bílá

barva hnědá

barva hnědá

S50597Č

H30174Ž

S94881Č

barva černá

barva žlutá

barva černá
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obuv PRABOS

H20022 FARMA
kotníková obuv, hovězinová useň,
podešev TIGER - PU/PU, vel.: 3 - 13

S91873 TOBIAS S1
kotníková obuv, hovězinová useň, podešev
RAPTOR - PU/PRYŽ, SRC, vel.: 36 - 48

EMIL NEW
kotníková obuv, hovězinová useň, podešev
JUPITER - PU/PU, vel.: 35 - 48

H20022Č

S34923

barva černá

ochrana O1

H20022Ž

S31923S1

barva žlutá

ochrana S1

H20022H

S91873

barva hnědá

TOBIAS S3
kotníková obuv, hovězinová useň, podešev
RAPTOR - PU/PRYŽ, SRC, vel.: 36 - 48

S31923S1P
ochrana S1P

S14881 FARM-B ZIMNÍ
kotníková zateplená obuv, hovězinová useň,
podešev RAPTOR - PU/PRYŽ, SRC,
vel.: 36 - 48

S30543 FARMA ZIMNÍ
kotníková zateplená obuv, hovězinová useň,
podešev MONTE - TPE, vel.: 5 - 14

S93873
letní obuv

S13873
zimní obuv

4

S14881

S30543

obuv PRABOS

H40022 FARMA ZIMNÍ
kotníková zateplená obuv, hovězinová useň,
podešev FARMA - TPE, vel.: 3 - 14

S74622 MERANO GTX
polobotky, hovězinová useň NUBUK
s hydrofobní úpravou, podešev SPORT LINE,
podšívka membrána GORE-TEX® PERFORMANCE COMFORT, SRC,
vel.: 36 - 48

S10413 SAJAMA GTX
polobotky, hovězinová useň s hydrofobní
úpravou v kombinaci s voděodolným textilem,
podešev VIBRAM CRIVOLA, podšívka
membrána GORE-TEX® - EXTENDED
COMFORT, vel.: 36 - 47

H40022Č

S10413M

barva černá

barva modrá

H40022H

S74622

barva hnědá

S10423 NANGA GTX
polobotky, hovězinová useň s hydrofobní
úpravou v kombinaci s voděodolným textilem,
podešev VIBRAM CRIVOLA, podšívka
membrána GORE-TEX® - EXTENDED
COMFORT, vel.: 36 - 47

S10413Š
barva šedá

S95889 PROFI TREK GTX
poloholeňová obuv, hovězinová useň
s hydrofobní úpravou, podešev RAPTOR PU/PRYŽ, přímý nástřik, anatomicky
tvarovaná stélka DRYSOLE s výbornou
nasákavostí a vysychavostí, podšívka
membrána GORE-TEX® - PERFORMANCE
COMFORT, vel.: 36 - 48

S95888 PROFI
CONDOR GTX
kotníková obuv, hovězinová useň
s hydrofobní úpravou, přímý nástřik,
anatomicky tvarovaná stélka DRYSOLE
s výbornou nasákavostí a vysychavostí,
podešev RAPTOR – PU/PRYŽ, podšívka
membrána GORE-TEX® - PERFORMANCE
COMFORT, vel.: 36 - 48

S10423Š
barva šedá

S10423O

S95889

S95888

barva oranžová
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obuv PRABOS a PRESTIGE

S30470 CONDOR GTX

S90688 ANNAPURNA

S10419 KANGRI GTX
GTX

kotníková obuv, hovězinová useň NUBUK
s hydrofobní úpravou, podešev GEPARD PU/PRYŽ, SRC, podšívka membrána
GORE-TEX® - PERFORMANCE COMFORT,
vel.: 3 -13

kotníková obuv, hovězinová useň NUBUK
s hydrofobní úpravou, podešev VIBRAM
TAHOE, podšívka membrána GORE-TEX® PERFORMANCE COMFORT, vel.: 4 - 12

kotníková obuv, hovězinová useň s hydrofobní
úpravou v kombinaci s voděodolným textilem,
podešev VIBRAM ANANASI, podšívka
membrána GORE-TEX® - EXTENDED
COMFORT, vel.: 36 - 47

S10419O
barva oranžová

S10419M
barva modrá

S30470

S90688

S10419Š
barva šedá

S10421 API GTX
kotníková obuv, hovězinová useň s hydrofobní
úpravou v kombinaci s voděodolným textilem,
podešev VIBRAM ANANASI, podšívka
membrána GORE-TEX® - EXTENDED
COMFORT, vel.: 36 - 47
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M86808 PRESTIGE
polobotky pracovní, podešev PU/PU,
česká výroba, certifikováno, vel.: 35 - 49

M40020 SPORT
polobotky pracovní, česká výroba,
certifikováno, vel.: 35 - 48

S10421R

M86808Č

M40020Č

barva červená

barva černá

barva černá

S10421H

M86808B

M40020B

barva hnědá

barva bílá

barva bílá

obuv ARDON
Vývoj bezpečnostní a pracovní obuvi ARDON pečlivě zohledňuje vysoké požadavky
na ochranu zdraví při práci, pohodlí uživatele a zdravotní nezávadnost výrobku. Při výrobě
všech modelových řad obuvi ARDON jsou používány pouze kvalitní materiály a špičkové
výrobní technologie. Bezpečnostní a pracovní obuv řady ARDON je vyvinuta s ohledem
na potřeby obuvi odolávat náročným a extrémně náročným podmínkám. Filozofií značky ARDON je maximální
ohleduplnost ke zdraví uživatelů, ergonomická konstrukce obuvi snižující pocit únavy a ohleduplnost k životnímu
prostředí. Modelová řada bezpečnostní a pracovní obuvi ARDON přináší zákaznicky orientovaný design, funkčnost,
pohodlí a vysokou kvalitu. Všechny modely obuvi řady ARDON jsou opatřeny širokou podešví a špicí typu 522.

FLASH SANDAL S1
celokožené sandály s ocelovou špicí, nubuk,
svršek odolný proti oděru, antibakteriální
vložka, podešev PU/PU, SRC,
vel.: 36 - 48

G1029

ARDON SANDAL REFLEX
ARDON SANDAL
REFLEX NEW
celokožené sandály, buvolí useň, suchý zip,
reflexní pruh, podešev PU/PU, SRC,
vel.: 36 - 48

ARDON LOW REFLEX
celokožené polobotky, buvolí useň, reflexní
pruh, podešev PU/PU, SRC, vel.: 36 - 48

G1057

G1052

ochrana 01

ochrana 01

G1056

G1053

ochrana S1

ochrana S1

G3116
ochrana O1
inovativní utahování textilním páskem

G3115
ochrana S1
inovativní utahování textilním páskem

ARDON AERO O1
ARDON SMART PERFO S1

ARDON INTEGRAL S1P

semišové polobotky, podešev PU/PU, SRC,
vel.: 36 - 48

FLASH LOW S2

G3053
ochrana O1

G1027

celokožená kotníková obuv s ocelovou špicí,
planžetou, ochrana nártu, buvolí useň,
podešev PU/TPU, vel.: 39 - 48

celokožené voděodolné polobotky s ocelovou
špicí, nubuk, svršek odolný proti oděru,
antibakteriální vložka, podešev PU/PU, SRC,
vel.: 36 - 48

G1033

G1028

ochrana S1
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obuv ARDON

ARDON HIGH REFLEX
celokožená kotníková obuv, buvolí useň,
reflexní pruh, podešev PU/PU, SRC,
vel.: 36 - 48

ARDON SALTUS S1P

ARDON HUMMER
HIGH HRO

svršek z hovězí usně a textilie, ocelová špice
a ocelová planžeta, podešev PU/TPU, SRC,
vel.: 36 - 48

celokožená kotníková obuv, voděodolná
buvolí useň, podešev PU/GUMA, SRC,
vel.: 37 - 48

G1055

G3109

G3117

ochrana S3

polobotka

ochrana O2

G1058

G3108

G3110

ochrana O1 Cl
zimní obuv

kotníková obuv

ochrana S3

G1051
ochrana O1

G1054
ochrana S1

ARDON HUMMER S3
WINTER
celokožená zateplená obuv, voděodolná
buvolí useň, ocelová špice a planžeta,
podešev PU/GUMA, SRC, vel.: 37 - 48

celokožená holeňová zateplená obuv
s ocelovou špicí, planžetou, buvolí useň,
voděodolná, podešev PU/PU, SRC,
vel.: 39 - 47

ARDON FOUNDRY
celokožená slévárenská poloholeňová obuv,
buvolí useň, podešev PU/PU, SRC,
vel.: 39 - 48

G3122

G3070

kotníková obuv

ochrana O1

G3123
poloholeňová obuv

8

ARDON TIBIA S3
WINTER CI

G1036

G3073
ochrana S1

obuv FIRSTY
Vývoj bezpečnostní a pracovní obuvi FIRSTY pečlivě zohledňuje požadavky na ochranu zdraví při práci, zdravotní
nezávadnost a přiměřené pohodlí uživatelů. Bezpečnostní a pracovní obuv řady FIRSTY je vyvinuta s ohledem
na potřeby uživatelů obuvi odolávat lehkým a středně náročným podmínkám. Filozofií značky FIRSTY je ochrana
nohou uživatelů při zachování ergonomických požadavků na profesní obuv s důrazem na prvky podešve snižující pocit
únavy. Využíváme moderní výrobní technologie a sledujeme celý proces výroby. Modelová řada bezpečnostní
a pracovní obuvi FIRSTY přináší zákaznicky orientovaný design, funkčnost, přiměřené pohodlí, kvalitu, a to vše
za velmi příznivou cenu. Všechny modely řady FIRSTY jsou opatřeny středně širokou podešví a špicí typu 459.

FIRSTY SANDAL
celokožené sandály, hovězí useň, zapínání
textilním páskem, podešev PU/PU,
vel.: 36 - 48

FIRSTY LOW
celokožené polobotky, hovězí useň, podešev
PU/PU, vel.: 36 - 48

G1187

G1182

ochrana 01

ochrana 01

G1188

G1186

ochrana S1P

ochrana S1P

FIRSTY HIGH
celokožená kotníková obuv, hovězí useň,
podešev PU/PU, vel.: 36 - 48

FIRSTY TREK HIGH 01
GREEN
koženotextilní kotníková obuv bez ocelové
špice, hovězí useň + textil, barva zelená,
podešev PU/PU, vel.: 38 - 48

FIRSTY TREK LOW 01
GREEN
koženotextilní polobotky bez ocelové špice,
hovězí useň + textil, barva zelená, podešev
PU/PU, vel.: 38 - 48

G3096

FIRSTY HIGH 01 WINTER
celokožená kotníková zateplená obuv bez
ocelové špice, hovězí useň, podešev PU/PU,
vel.: 38 - 48

G1181
ochrana O1

G1185

G3095

G3097

ochrana S1P
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obuv U-Power

VINTAGE S1P SRC
sandály, velurová useň, perforovaná
kompozitová bezpečnostní špička
s prodyšnou membránou, nekovová ochrana
proti propíchnutí spodku obuvi,
podešev PU/PU, vel.: 36 - 48
UA30016

SHUTTLE S1P SRC

SCANDY S1P SRC

sandály, hovězinová useň, perforovaná
kompozitová bezpečnostní špička
s prodyšnou membránou, kovová planžeta,
podešev PU/PU, vel.: 36 - 48

SO30025

sandály, měkčený hovězinový nubuk,
perforovaná hliníková bezpečnostní špička
s prodyšnou membránou, nekovová ochrana
proti propíchnutí spodku obuvi, podešev
PU/PU, vel.: 35 - 47
UK00136

3131
EN388

MAGIC S1P SRC
sandály, měkčená velurová useň,
bezpečnostní špička, kovová planžeta,
podešev PU/PU, vel.: 35 - 48

BC30335

STORM S1P SRC
polobotky, kombinace velur, textil,
perforovaná kompozitová bezpečnostní
špička s prodyšnou membránou, nekovová
ochrana proti propíchnutí spodku obuvi,
podešev PU/PU, METAL FREE, vel.: 35 - 48
UC20026
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CURTISS S1 SRC
polobotky, velurová useň, perforovaná
kompozitová bezpečnostní špička
s prodyšnou membránou, podešev PU/PU,
vel.: 35 - 48

SO20181

COAL S1P SRC
polobotky, Mesh textil a velur, perforovaná
kompozitová bezpečnostní špička
s prodyšnou membránou, nekovová ochrana
proti propíchnutí spodku obuvi, podešev
PU/PU, METAL FREE, vel.: 35 - 48
RR20016

MOVIDA S1P SRC
polobotky, měkčená velurová useň,
bezpečnostní špička, kovová planžeta,
podešev PU/PU, vel.: 35 - 48

UE20025

FUSION S3 SRC
polobotky, velurová useň s voděodolnou
úpravou, perforovaná kompozitová
bezpečnostní špička s prodyšnou
membránou, nekovová ochrana proti
propíchnutí spodku obuvi, podešev PU/PU,
vel.: 36 - 48
UA20234

obuv U-Power
Obuv U-Power řady Technological Supremacy
nabízí maximální pohodlí, a to díky prodyšným
perforovaným bezpečnostním špičkám
z lehčených materiálů. K lehkosti a pohodlí
obuvi navíc přispívá nekovová ochrana proti
propíchnutí podešve, funkční podšívka
WingTex, optimálně tvarovaný a polstrovaný
jazyk a tvarovaná funkční vkládací stélka.

SIMPLE S3 SRC
polobotky, hydrofobní useň, bezpečnostní
špička, kovová planžeta, podešev PU/PU,
vel.: 35 - 48

UE20013

ENDURO S3 SRC

GRAVEL S3 HRO
HI SRC RS

kotníková obuv, velurová useň s voděodolnou
úpravou, perforovaná kompozitová
bezpečnostní špička s prodyšnou
membránou, nekovová ochrana proti
propíchnutí spodku obuvi, podešev PU/PU,
vel.: 36 - 48

kotníková obuv, hovězinová useň
s voděodolnou úpravou, perforovaná
kompozitová bezpečnostní špička
s prodyšnou membránou, nekovová ochrana
proti propíchnutí spodku obuvi, podešev
NITRIL, odolná na kontaktní teplo do 300°C,
vel.: 38 - 47

UA10234

UA10584

REAL S1P SRC
kotníková obuv, kombinace velur, textil,
bezpečnostní špička, kovová planžeta,
podešev PU/PU, vel.: 35 - 48

BC10315

INNOVATION S3 SRC RS
SAFE S3 SRC RS
kotníková obuv, hydrofobní useň,
bezpečnostní špička, kovová planžeta,
podešev PU/PU, vel.: 35 - 48

UE10013

kotníková obuv, hovězinová useň
s voděodolnou úpravou, perforovaná
kompozitová bezpečnostní špička
s prodyšnou membránou, kovová planžeta,
podešev PU/PU, vel.: 35 - 48

SO10633

TUNDRA S3 SRC CI
poloholeňová zateplená obuv, hovězinová
useň s voděodolnou úpravou, perforovaná
kompozitová bezpečnostní špička
s prodyšnou membránou, kovová planžeta,
podešev PU/PU, vel.: 36 - 48

SO70013
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obuv PANDA

Pracovní obuv PANDA je určena
pro dynamické a aktivní lidi.
Její základní charakteristikou je
bezpečnost. Pro vysoký standard
bezpečnosti se používají nejlepší
profesionální materiály, počítačem
řízené biomechanické studie,
vyspělé technologie při výrobě
a kompletování výrobků. Hlavní
předností moderní bezpečnostní
obuvi PANDA je vysoce kvalitní
přírodní kůže, protiskluzová
podrážka, odolná prodyšná
podšívka, zesílené komponenty,
bezpečnostní tužinka ve špičce
a stélka odolná proti propíchnutí.

PANDA SANITARY
PANTOFEL OB
pracovní pantofle bez bezpečnostní tužinky,
s protiskluzovou PU podrážkou, absorpcí
energie v patě a perforovaným koženým
svrškem, barva bílá, vel.: dámské 36 - 41,
pánské 42 - 47

6001380
dámské pantofle

6001480
pánské pantofle

PANDA STRONG
PROFESSIONAL SANDAL
S1
bezpečnostní sandály s ocelovou tužinkou,
antistatickou a protiskluzovou PU/PU
podrážkou rezistentní kyselinám
a olejům, absorpcí energie v patě, svrškem
z prodyšné kůže a reflexními komponenty
pro zvýšení viditelnosti, barva černá - žlutá,
vel.: 36 - 48

3003899
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PANDA ERGON
SANDAL S1
bezpečnostní sandály s ocelovou tužinkou,
antistatickou a protiskluzovou PU/PU
podrážkou rezistentní pohonným hmotám,
absorpcí energie v patě a svrškem
z prodyšné kůže, barva černá - oranžová,
vel.: 36 - 48

3000799

PANDA STRONG
SANDAL
sandály s antistatickou a protiskluzovou
podrážkou odolnou pohonným hmotám,
absorpcí energie v patě a svrškem
z prodyšné kůže, barva černá, vel.: 36 - 48

3001499
ochrana O1
3000999
ochrana S1

PANDA SANITARY
SANDAL S1
bezpečnostní sandály s ocelovou tužinkou,
antistatickou a protiskluznovou PU podrážkou,
absorpcí energie v patě a svrškem
z mikrovlákna s antibakteriální úpravou
SANITIZED, barva bílá, vel.: 36 - 47

3000280

obuv PANDA

PANDA STRONG LOW S1
bezpečnostní polobotky s ocelovou tužinkou,
antistatickou a protiskluzovou podrážkou
odolnou pohonným hmotám, absorpcí
energie v patě a svrškem z prodyšné kůže,
barva černá, vel.: 36 - 48

PANDA ERGON LOW
polobotky s antistatickou a protiskluzovou
PU/PU podrážkou rezistentní pohonným
hmotám, absorpcí energie v patě a svrškem
z prodyšné kůže, barva černá - oranžová,
vel.: 36 - 48

PANDA SANITARY
LOW S1
bezpečnostní polobotky s ocelovou tužinkou,
PU podrážkou rezistentní olejům s lepšími
proskluzovými parametry, absorpcí energie
v patě, svrškem z mikrovlákna a podšívkou
s antibakteriální úpravou SANITIZED,
barva bílá, vel.: 36 - 47

1002699
ochrana O1

1002899

1002599

1009299

ochrana S1

PANDA STRONG
PROFESSIONAL LOW S3

TPU PANDA LOW S3

PANDA STRONG
ANKLE S1

bezpečnostní polobotky s ocelovou tužinkou
i stélkou odolnou propíchnutí, antistatickou
a protiskluzovou PU/PU podrážkou
rezistentní kyselinám a olejům, absorpcí
energie v patě, voděodolným svrškem
z prodyšné kůže a reflexními komponenty
pro zvýšení viditelnosti, barva černá - žlutá,
vel.: 36 - 48

bezpečnostní polobotky s ocelovou tužinkou
i stélkou, TPU podrážkou odolnou pohonným
hmotám, podšívkou ABSORBER® s vlákny
Bacterbril® proti množení plísní a bakterií,
absorpcí energie v patě a voděodolným
svrškem z kůže, barva hnědá, vel.: 38 - 48

bezpečnostní kotníková obuv s ocelovou
tužinkou, antistatickou a protiskluzovou
podrážkou rezistentní pohonným hmotám,
absorpcí energie v patě a svrškem
z prodyšné kůže, barva černá, vel.: 36 - 48

1009699

1001175

2003499

13

obuv PANDA

PANDA SANITARY
ANKLE S1
bezpečnostní kotníková obuv s ocelovou
tužinkou, antistatickou a protiskluzovou PU
podrážkou rezistentní pohonným hmotám,
absorpcí energie v patě a svrškem
z mikrovlákna s antibakteriální úpravou
SANITIZED, barva bílá, vel.: 36 - 47

2003399

PANDA STRONG
PROFESSIONAL ANKLE
S3 CI WINTER
bezpečnostní zateplená kotníková obuv
s ocelovou tužinkou i stélkou odolnou
propíchnutí, antistatickou a protiskluzovou
PU/PU podrážkou rezistentní kyselinám
a olejům, absorpcí energie v patě,
voděodolným svrškem z prodyšné kůže
a reflexními komponenty pro zvýšení
viditelnosti, barva černá - žlutá, vel.: 36 - 48

2045099
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PANDA STRONG
PROFESSIONAL ANKLE S3
bezpečnostní kotníková obuv s ocelovou
tužinkou i stélkou odolnou propíchnutí,
antistatickou a protiskluzovou PU/PU
podrážkou rezistentní kyselinám a olejům,
absorpcí energie v patě, voděodolným
svrškem z prodyšné kůže a reflexními
komponenty pro zvýšení viditelnosti, barva
černá - žlutá, vel.: 36 - 48

2044799

PANDA STRONG
WINTER S3 CI
bezpečnostní zateplená vysoká obuv
s ocelovou tužinkou, antistatickou
a protiskluzovou podrážkou rezistentní
pohonným hmotám, absorpcí energie v patě
a voděodolným svrškem z prodyšné kůže,
barva černá, vel.: 38 - 48

4002199

TPU PANDA ANKLE S3
bezpečnostní kotníková obuv s ocelovou
tužinkou i stélkou, TPU podrážkou rezistentní
pohonným hmotám, prodyšnou podšívkou,
absorpcí energie v patě a voděodolným
svrškem z kůže, barva hnědá, vel.: 38 - 48

2001675

PANDA TPU CLASSIC
WINTER ANKLE S3
bezpečnostní zateplená vysoká obuv
s ocelovou tužinkou i stélkou, TPU podrážkou
rezistentní kyselinám a olejům, PU chráničem
špičky, podšívkou WIN THERM®, úpravou
proti množení plísní a bakterií a svrškem
z kůže v kombinaci s textilem, barva černá,
vel.: 38 - 48

4001699

obuv UVEX

XENOVA AIR 6912.8 S1

MOTION LIGHT 6980.8 S1

LADIES ALLROUND
SPORT 8694.9 S1

sandály široké sportovní formy, svrchní
materiál nubuková kůže, upínání obuvi
na suchý zip, ocelová špice, uvex anti-twist
proti podvrtnutí kotníku, měkký polstrovaný
jazyk obuvi, vyměnitelná antistatická vložka,
ESD do 35 Megaohm, podrážka PUR
do +120°C, vel.: 38 - 48
104-018

lehké sportovní sandály speciálně vyvinuté
pro dámy, upínání na suchý zip, svrchní
materiál hydrofobní vzdušná nubuková kůže,
hliníková špice, prodyšná textilní výstelka,
reflexní prvky pro zvýšení bezpečnosti
v provozu, měkký polstrovaný jazyk a límec
obuvi, uvex anti-twist proti podvrtnutí kotníku,
vložka uvex 3D hydroflex® foam,
ESD do 35 Megaohm, podrážka PUR
krátkodobě do +120°C, vel.: 35 - 43

6912.8

6980.8

8694.9

NA OBJEDNÁVKU

NA OBJEDNÁVKU

NA OBJEDNÁVKU

obzvlášť lehké kožené sandály, svrchní
materiál nubuková kůže, upínání obuvi
na suchý zip, neobsahuje kovové části, díky
provedení uvex climazone obzvlášť vzdušný
vnější i vnitřní materiál obuvi, široká sportovní
forma, plastová špice, uvex anti-twist
proti podvrtnutí kotníku, polstrovaný jazyk
obuvi, antistatická vložka uvex 3D hydroflex®
foam, ESD do 35 Megaohm, podrážka PUR
do +120°C, vel.: 35 - 50

MOTION LIGHT 6981.8 S1
šněrovací perforované polobotky široké
sportovní formy, svrchní materiál nubuková
kůže, pro větší vzdušnost perforace obuvi,
ocelová špice, uvex anti-twist proti podvrtnutí
kotníku, měkký polstrováný jazyk a límec
obuvi, vyměnitelná antistatická vložka,
ESD do 35 Megaohm, podrážka PUR
do +120°C, vel.: 38 - 48

MOTION LIGHT 6983.8 S2
šněrovací polobotky široké sportovní formy,
svrchní materiál nubuková kůže, vzdušný
vnitřek obuvi, kovová špice, uvex anti-twist
proti podvrtnutí kotníku, měkký polstrovaný
jazyk a límec obuvi, vyměnitelná antistatická
vložka, ESD do 35 Megaohm, podrážka PUR
do +120°C, vel.: 38 - 48

6981.8

6983.8

NA OBJEDNÁVKU

NA OBJEDNÁVKU

MOTION LIGHT 6984.8 S2
šněrovací kotníková obuv široké sportovní
formy, svrchní materiál nubuková kůže,
vzdušný vnitřek obuvi, ocelová špice, uvex
anti-twist proti podvrtnutí kotníku, měkký
polstrovaný jazyk a límec obuvi, vyměnitelná
antistatická vložka, ESD do 35 Megaohm,
podrážka PUR do +120°C, vel.: 38 - 48
104-018

6984.8
4131
EN388

NA OBJEDNÁVKU

3131
EN388
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obuv LEMAITRE

DRAGSTER S1
ochranné pracovní sandály z lícové nubukové
usně, kovová ochranná špice, vysoce
prodyšná podšívka Cambrelle®, Parabolic®
podešev Sporty® z dvouvrstvého polyuretanu
s vynikajícími protiskluzovými vlastnostmi,
vel.: 35 - 48

SANDFOX S1

ARCANA S1P

ochranné pracovní sandály z granulované
usně, polykarbonátová ochranná špice,
zapínání na suchý zip, podešev
z dvouvrstvého polyuretanu, antistatická,
protiskluzová, vel.: 39 - 47
104-018

DRAGS10BF

TARGA
ochranné pracovní polobotky ze semišové
perforované usně, vysoce prodyšná podšívka
Cambrelle®, Parabolic® podešev Sporty®
z dvouvrstvého polyuretanu s vynikajícími
protiskluzovými vlastnostmi, vel.: 01 37 - 48,
S1 a S1P 35 - 48

SANFS10NR

AIRFOX S1
ochranné pracovní polobotky z perforované
semišové usně, polykarbonátová špice,
podešev z dvouvrstvého polyuretanu,
antistatická, protiskluzová, vel.: 39 - 47

ochranné pracovní sandály z hladké
lícové usně síly 2,2mm, polykarbonátová
ochranná špice, nekovová ochranná planžeta
proti propíchnutí z technických
tkanin, zapínací pásky na suchý zip, podešev
AXCESS® z dvouvrstvého polyuretanu,
METAL FREE, vel.: 38 - 48

ARCAS1PNR

AERO S1
ochranné pracovní polobotky z perforované
semišové usně síly 2,2mm, polykarbonátová
ochranná špice, podešev AXCESS®
z dvouvrstvého polyuretanu, METAL FREE,
vel.: 38 - 48

TARNO1GR
ochrana O1

TARNS10GR
ochrana S1

TARNS1PGR
ochrana S1P
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AIRFS10GR

AEROS10GR

obuv LEMAITRE

ASTRO S2

CORVETTE S1

ochranné pracovní polobotky
z lícové granulované usně síly 2,2mm
s hydrofobní úpravou, polykarbonátová
ochranná špice, podešev AXCESS®
z dvouvrstvého polyuretanu, vel.: 38 - 48
ASTRS20NR

BLUEFOX LOW S2
ochranné pracovní polobotky z granulované
usně s hydrofobní úpravou, polykarbonátová
ochranná špice, podešev z dvouvrstvého
polyuretanu, antistatická, protiskluzová,
vel.: 39 - 47
BLOWS20NR

ochranné pracovní polobotky z hladké
perforované usně, kovová ochranná špice,
vysoce prodyšná podšívka Cambrelle®,
Parabolic® podešev Sporty® z dvouvrstvého
polyuretanu s vynikajícími protiskluzovými
vlastnostmi, vel.: 35 - 48

CORVS10NR

NEVADA S3
kotníková obuv z granulované lícové usně
síly 2,2mm s hydrofobní úpravou,
polykarbonátová ochranná špice,
kovová planžeta proti propíchnutí,
robustní podešev Parabolic® Helium
z dvouvrstvého polyuretanu zachovávající
komfort při nošení, vynikající protiskluzové
vlastnosti, vel.: 38 - 48
NEVAS30NR

SIROCCO S3
ochranná pracovní kotníková obuv z hladké
lícové usně síly 2,2mm s hydrofobní úpravou,
polykarbonátová ochranná špice,
nekovová planžeta proti propíchnutí,
robustní podešev Parabolic® Helium
z dvouvrstvého polyuretanu zachovávající
komfort při nošení, vynikající protiskluzové
vlastnosti, METAL FREE, vel.: 35 - 48
SIROS30NR

BLUEFOX HIGH S2
ochranná pracovní kotníková obuv
z granulované usně s hydrofobní úpravou,
polykarbonátová ochranná špice,
podešev z dvouvrstvého polyuretanu,
antistatická, protiskluzová, vel.: 39 - 47

TREKKER S3
ochranná pracovní kotníková obuv z lícové
nubukové usně s hydrofobní úpravou,
kovová ochranná špice, kovová planžeta proti
propíchnutí, vysoce prodyšná podšívka
Cambrelle®, Parabolic® podešev Sporty®
z dvouvrstvého polyuretanu s vynikajícími
protiskluzovými vlastnostmi, vel.: 35 - 48
BHIGS20NR

TREKS30GR

ALTO S3
ochranná pracovní kotníková obuv z lícové
granulované usně síly 2,2mm s hydrofobní
úpravou, polykarbonátová ochranná špice,
kovová planžeta proti propíchnutí, podšívka
z vysoce prodyšného materiálu SPACER,
podešev AXCESS® z dvouvrstvého
polyuretanu, vel.: 38 - 48
ALTOS3ONR
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obuv WINTOPERK

BETA
pohodlné, široké a lehké sandály
z hovězinové usně, perforovaný svršek
pro zvýšenou ventilaci, protismyková,
antistatická a olejivzdorná podešev vyrobená
z polyuretanu stejné hustoty, tlumení otřesů
v patové části, vel.: 36 - 47
V250015 - ochrana OB
barva bílá, antistatická
stélka se systémem kontroly pocení Vildona Drysole

WHITE OMEGA O1
pohodlné, široké sandály z hovězinové usně,
perforovaný svršek pro zvýšenou ventilaci,
prodyšná podšívka s výbornou absorpcí
a desorpcí potu, pohodlná vyjímatelná
antistatická stélka se systémem kontroly
pocení, speciální anatomická stélka zlepšuje
pohodlí při dlouhém stání a chůzi,
protismyková, antistatická a olejivzdorná
podešev vyrobená z dvouhustotného
polyuretanu PU2D, tlumení otřesů v patové
části, vel.: 36 - 48

BASIC OMEGA
pohodlné a široké sandály z hovězinové
usně, perforovaný svršek pro zvýšenou
ventilaci, prodyšná podšívka s výbornou
absorpcí a desorpcí potu, pohodlná
vyjímatelná antistatická stélka se systémem
kontroly pocení, protismyková, olejivzdorná
a antistatická podešev vyrobená
z jednohustotného polyuretanu, tlumení
otřesů v patové časti, vel.: 36 - 48

V230015 - ochrana OB

T202019

barva černá, antistatická
stélka se systémem kontroly pocení Vildona Drysole

ochrana 01

V230025 - ochrana SB

V245015

T202029

barva černá, antistatická
stélka se systémem kontroly pocení Vildona Drysole

NA OBJEDNÁVKU

ochrana S1

V410015 - ochrana OB
ESD, kožená stélka
NA OBJEDNÁVKU

V410025 - ochrana SB
ESD, kožená stélka
NA OBJEDNÁVKU

ESD OMEGA
pohodlné a široké ESD sandály vyrobené
z hovězinové usně, perforovaný svršek
pro zvýšenou ventilaci, prodyšná podšívka
s výbornou absorpcí a desorpcí potu,
pohodlná vyjímatelná antistatická stélka
se systémem kontroly pocení Vildona
Drysole, ESD, protismyková, olejivzdorná
podešev vyrobená z jednohustotného
polyuretanu, tlumení otřesů v patové časti,
vel.: 36 - 48
V420015

WHITE OMEGA LUX S1
pohodlné, široké sandály z hovězinové usně,
model s ocelovou tužinkou odolnou nárazu
energie 200J a stlačení silou 15kN, otevřený
svršek pro zvýšenou ventilaci, prodyšná
podšívka s výbornou absorpcí
a desorpcí potu, pohodlná vyjímatelná
antistatická stélka se systémem kontroly
pocení, speciální anatomická stélka zlepšuje
pohodlí při dlouhém stání a chůzi,
protismyková, antistatická a olejivzdorná
podešev vyrobená z dvouhustotného
polyuretanu PU2D, tlumení otřesů v patové
části, vel.: 36 - 48

ochrana O1
NA OBJEDNÁVKU
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V420045

V246025

ochrana S1
NA OBJEDNÁVKU

NA OBJEDNÁVKU

obuv WINTOPERK

FARMER ALFA
pohodlné, široké polobotky, prodyšná
podšívka s výbornou absorpcí a desorpcí
potu, pohodlná vyjímatelná antistatická stélka
se systémem kontroly pocení, protismyková,
antistatická a olejivzdorná podešev vyrobená
z dvouhustotného polyuretanu PU2D, tlumení
otřesů v patové části, vel.: 36 - 48
V280045
ochrana 01, barva černá
hovězinová useň CRAZY HORSE, NA OBJEDNÁVKU

BASIC ALFA
pohodlné a široké polobotky z hovězinové
usně, prodyšná podšívka s výbornou
absorpcí a desorpcí potu, speciální
anatomická stélka zlepšuje pohodlí
při dlouhém stání a chůzi, pohodlná
vyjímatelná antistatická stélka se systémem
kontroly pocení, protismyková, antistatická
a olejivzdorná podešev vyrobená
z dvouhustotného polyuretanu PU2D,
tlumení otřesů v patové časti, vel.: 36 - 48

V280025

T200019

ochrana 01, barva hnědá
hovězinová useň CRAZY HORSE, NA OBJEDNÁVKU

ochrana 01

V280005

T200039

ochrana 01, barva žlutá
useň ASAM, NA OBJEDNÁVKU

ochrana S1

FARMER 7-980070
GOODYEAR RÁMOVÁ, pohodlná, široká,
kotníková obuv, prodyšná podšívka
s výbornou absorpcí a desorpcí potu,
pohodlná stélka se systémem kontroly
pocení, protismyková, olejivzdorná a gumová
podešev, tlumení otřesů v patové části,
vel.: 38 - 48
T250009/81
barva žlutá, useň ASAM
NA OBJEDNÁVKU

T250009/40
barva hnědá,
hovězinová useň CRAZY HORSE, NA OBJEDNÁVKU

BASIC DELTA

M-FIBRE DELTA O2

DELTA RUBBER S3

pohodlná, široká kotníková obuv
z hovězinové usně, speciální anatomická
stélka zlepšuje pohodlí při dlouhém stání
a chůzi, pohodlná vyjímatelná antistatická
stélka se systémem kontroly pocení,
protismyková, antistatická a olejivzdorná
podešev vyrobená z dvouhustotného
polyuretanu PU2D, tlumení otřesů v patové
časti, vel.: 36 - 48
T212019

pohodlná, široká kotníková obuv vyrobená
z mikrovlákna Lorica, prodyšná podšívka
s výbornou absorpcí a desorpcí potu,
pohodlná vyjímatelná antistatická stélka
se systémem kontroly pocení, protismyková,
antistatická a olejivzdorná podešev vyrobená
z dvouhustotného polyuretanu PU2D, tlumení
otřesů v patové části, vel.: 36 - 48

pohodlná, široká kotníková obuv
s hydrofóbní úpravou z hovězinové usně,
prodyšná podšívka s výbornou absorpcí
a desorbcí potu, pohodlná vyjímatelná
antistatická stélka se systémem kontroly
pocení, protismyková SRC, HRO 300°C,
antistatická a olejivzdorná podešev vyrobená
z polyuretanu a nitrilové gumy, tlumení otřesů
v patové části, model s ocelovou tužinkou
a ocelovou planžetou, vel.: 39 - 48

ochrana 01

T212029
ochrana S1

T212069
ochrana S3

T212089
ochrana O2 CI
zimní obuv

V260305

T220009

T212099

NA OBJEDNÁVKU

NA OBJEDNÁVKU

ochrana S3 CI
zimní obuv
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obuv WINTOPERK

FARMER DELTA
pohodlná, široká kotníková obuv, podšívka
s výbornou absorpcí a desorpcí potu,
pohodlná vyjímatelná antistatická stélka
se systémem kontroly pocení, protismyková,
antistatická a olejivzdorná podešev vyrobená
z dvouhustotného polyuretanu PU2D, tlumení
otřesů v patové části, vel.: 36 - 47

WIBRAM 7-980001
široká kotníková obuv i svršek z hovězinové
usně, podšívka Aratex textil a penat, gumová
podešev, vel.: 3 - 13

V281045 - ochrana 01
barva černá, hovězinová useň
CRAZY HORSE, NA OBJEDNÁVKU

BASIC SIGMA
pohodlná, široká poloholeňová obuv
z hydrofóbní usně, speciální anatomická
stélka zlepšuje pohodlí při dlouhém stání
a chůzi, pohodlná vyjímatelná antistatická
stélka se systémem kontroly pocení,
protismyková, antistatická a olejivzdorná
podešev vyrobená z dvouhustotného
polyuretanu PU2D, tlumení otřesů v patové
části, vel.: 36 - 48

V281025 - ochrana 01

T214039

barva hnědá, hovězinová useň
CRAZY HORSE, NA OBJEDNÁVKU

ochrana O2

V281005 - ochrana 01

T102071

T214029

barva žlutá, useň ASAM
NA OBJEDNÁVKU

ochrana O2 CI
zimní obuv

V312215 - ochrana 01 CI

T214079

barva černá, hovězinová useň
CRAZY HORSE, zimní, NA OBJEDNÁVKU

ochrana S3 CI
zimní obuv

V312115 - ochrana 01 CI
barva hnědá, hovězinová useň
CRAZY HORSE, zimní, NA OBJEDNÁVKU

V312015 - ochrana 01 CI
barva žlutá, useň ASAM
zimní, NA OBJEDNÁVKU

SIERRA O2

NEVADA O2

elegantní, široká kotníková obuv z nubukové
hovězinové usně, prodyšná membránová
podšívka, pohodlná vyjímatelná stélka
se systémem kontroly pocení, protismyková
podešev vyrobená z kombinace polyuretanu
a gumy, tlumení otřesů v patové části,
vel.: 39 - 47

elegantní, široké polobotky z nubukové
hovězinové usně, prodyšná membránová
podšívka, pohodlná vyjímatelná stélka
se systémem kontroly pocení, protismyková
podešev vyrobená z kombinace polyuretanu
a gumy, tlumení otřesů v patové části,
vel.: 39 - 47
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POLICE BORNEO PLUS
pohodlná, široká poloholeňová obuv
z hydrofóbní lícové usně a s vyměkčeným
jazykem, prodyšná podšívka s výbornou
absorpcí a desorpcí potu, pohodlná
vyjímatelná antistatická stélka Vildona
Drysole se systémem kontroly pocení,
protismyková, antistatická a olejivzdorná
podešev vyrobená z dvouhustotného
polyuretanu PU2D, tlumení otřesů v patové
části
V730055
ochrana 02
vel.: 37 - 48

T230029

T230019

V730065

NA OBJEDNÁVKU

NA OBJEDNÁVKU

ochrana S2
vel.: 36 - 47

holínky

HOLÍNKA PROTISKLUZOVÁ
HOLÍNKA ANTISTATICKÁ
S5

HOLÍNKA PRYŽOVÁ

holínky pryžové protismykové
G29215B

holínky s ocelovou špicí, planžetou,
podešev antistatická, vel.: 37 - 48
27- 046

holínky pánské pryžové, vel.: 6 - 13

dámská obuv
barva bílá, vel.: 35 - 42

G41937

G29227B
3131
EN388

pánská obuv
barva bílá, vel.: 42 - 48

G29215Č
dámská obuv
barva černá, vel.: 35 - 42

G29227Č
pánská obuv
barva černá, vel.: 42 - 48

HOLÍNKA
holínky pánské, vel.: 39 - 48

HEVEA ACIFORT B00670
holínky, materiál směs nitrilového kaučuku,
odolává živočišným a rostlinným tukům,
kyselinám, antibakteriální úprava, podešev
nepíšící a samočistící, speciální obuv pro
potravinářské provozy, barva bílá, vel.: 35 - 48

27-052

B00670P

koženoplstěná obuv

pánská obuv

G58377

B00670D

gumoplstěná obuv

dámská obuv

GALOŠE DIELEKTRICKÉ
galoše dielektrické pryžové pro práci pod
napětím do 1000V, vel.: 41 - 48
N18239

CARIBOU 3806
HOLÍNKA PRYŽOVÁ
28139
holínky pánské pryžové zateplené
/není certifikováno/, vel.: 38 - 48
28139

HUNTER
holínky pánské zateplené, protismykové, PVC,
vel.: 41 - 42, 43 - 44, 45 - 46, 47 - 48
HUNTER

kvalitní velmi teplá zimní obuv vhodná pro
rybáře a myslivce, nepromokavá spodní část
termokaučuk, vrchní díl mrazuvzdorný useň,
vyjímatelné zateplení z pravého berana,
barva zelená olivová, vel.: 41 - 42, 43 - 44,
45 - 46, 47 - 48
3806
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obuv TIPABOTY

PANTOFEL 1719, 1721
pantofle, podešev EVAK (styropor), K- klínová
dámská, F- speciální protiskluz (pryž), stélka
tvarovaná potažená usní, barva bílá, černá,
hnědá, vel.: dámská 35 - 42, pánská 39 - 48,
ESD 36 - 46

SANDÁL 1718, 1720
sandály, podešev EVAK (styropor), K- klínová
dámská, F- speciální protiskluz (pryž), stélka
tvarovaná potažená usní, barva bílá, černá,
hnědá, vel.: dámská 35 - 42, pánská 39 - 48,
ESD 36 - 46

SANDÁL 9211
dámské sandály, podešev PUR se speciálním
protiskluzem, stélka zdravotní, vyměkčená,
obalená usní, vel.: 36 - 42

104-018

1719K, 1719KF
dámská obuv

1718K, 1718KF
dámská obuv

1721, 1721F
pánská obuv

1720, 1720F
pánská obuv

9211JB
barva bílá

1719KESD, 1719KFESD,
1721ESD, 1721FESD
dámská a pánská obuv ESD

1718KESD, 1718KFESD,
1720ESD, 1720FESD
dámská a pánská obuv ESD

9211JČ
barva černá

SANDÁL 5133
dámské sandály, podešev TPE,
stélka zdravotní, obalená usní, vel.: 34 - 42

SANDÁL 5166
pánské sandály, podešev TPE,
stélka zdravotní, obalená usní, vel.: 39 - 47

SANDÁL 1726
sandály s plnou špicí, podešev EVAK
(styropor), K- klínová dámská, F- speciální
protiskluz (pryž), stélka tvarovaná potažená
usní, barva bílá, černá, hnědá, vel.: dámská
35 - 42, pánská 39 - 48, ESD 36 - 46

1726K, 1726KF
dámská obuv

5133B

5166B

1726, 1726F

barva bílá

barva bílá

pánská obuv

5133Č

5166Č

barva černá

barva černá

1726KESD, 1726KFESD
1726ESD, 1726FESD
dámská a pánská obuv ESD
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obuv TIPABOTY

SANDÁL 1726p
sandály s plnou špicí perfo, podešev EVAK
(styropor), K- klínová dámská, F- speciální
protiskluz (pryž), stélka tvarovaná potažená
usní, barva bílá, černá, hnědá,
vel.: dámská 35 - 42, pánská 39 - 47,
ESD 36 - 46

SANDÁL 0231

SANDÁL 5197

sandály s plnou špicí UNI, podešev PUR,
stélka tvarovaná, vyměkčená, obalená usní,
vel.: 35 - 46

pánské sandály, plná pata, podešev TPE,
stélka zdravotní, obalená usní, vel.: 39 - 47

0231B
barva bílá

1726Kp, 1726KpF

0231Č

dámská obuv

barva černá

1726p, 1726pF

0231pB

5197B

pánská obuv

barva bílá, perfo

barva bílá

1726KpESD, 1726KpFESD
1726pESD, 1726pFESD

0231pČ

5197Č

barva černá, perfo

barva černá

dámská a pánská obuv ESD

POLOBOTKA 6201
dámské polobotky, podešev TPE, stélka
zdravotní, obalená usní, vel.: 34 - 42

POLOBOTKA 6200

POLOBOTKA 9241D

pánské polobotky, podešev TPE, stélka
zdravotní, obalená usní, vel.: 39 - 47

pánské polobotky, podešev PUR
se speciálním protiskluzem, stélka zdravotní,
vyměkčená, vel.: 39 - 46
9241DB
barva bílá

104-018

9241DČ
barva černá

6201B

6200B

9241DpB

barva bílá

barva bílá

barva bílá, perfo

6201Č

6200Č

9241DpČ

barva černá

barva černá

barva černá, perfo
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velikostní tabulka obuvi
převodové tabulky, kódování velikostí bezpečnostní a pracovní obuvi
dámská obuv
metrická čísla v mm
metrická čísla v cm
anglická čísla inch
francouzská čísla steh

215
221/2
21/2
34

220
23
3
35

225
231/2
31/2
36

230
24
4
37

235
241/2
41/2
371/2

240
25
5
38

245
251/2
51/2
381/2

250
26
6
39

255
261/2
61/2
40

260
27
7
41

265
271/2
71/2
411/2

270
28
8
42

240
25
5
38

245
251/2
51/2
381/2

250
26
6
39

255
261/2
61/2
40

260
27
7
41

265
271/2
71/2
411/2

270
28
8
42

275
281/2
81/2
421/2

280
29
9
43

285
291/2
91/2
44

290
30
10
45

295
301/2
11
46

pánská obuv
metrická čísla v mm
metrická čísla v cm
anglická čísla inch
francouzská čísla steh

300
31
12
47

305
311/2
121/2
471/2

310
32
13
48

vysvětlivky piktogramů
absorbce energie v patě

protiskluzová podrážka
(SRC)

svršek odolný vodě

bezpečnostní tužinka
ve špičce

podrážka odolná teplu
(HRO)

zateplená obuv (CI)

stélka proti propíchnutí
(P)

prodyšný svršek

nekovová stélka proti
propíchnutí

podrážka odolná olejům
a pohonným hmotám

antistatická obuv

kompozitní tužinka
ve špičce

Bezpečnostní obuv podle EN ISO 20345
SB

splňuje základní požadavky
normy

S1

SB + uzavřená oblast paty,
antistatické vlastnosti,
absorbce energie v oblasti
paty

S2

S1 + průnik a absobce vody

S3

S2 + odolnost proti propíchnutí,
dezénovaná podešev

Pracovní obuv podle EN ISO 20347
OB

splňuje základní požadavky
normy

O1

OB + uzavřená oblast paty, antistatické vlastnosti,
absorbce energie v oblasti paty

O2
O3

S4

SB + antistatické vlastnosti,
absorbce energie v oblasti
paty

S5

S4 + odolnost proti propíchnutí,
dezénovaná podešev

Dodatečné požadavky
HRO

odolnost podešve proti kontaktnímu teplu

HI

odolnost spodku obuvi proti teplu

CI

odolnost spodku obuvi proti chladu

O1 + průnik a absobce vody

P

odolnost proti propíchnutí

O2 + odolnost proti propíchnutí,
dezénovaná podešev

RS

systém Click Out, který umožňuje rychlé
rozepínání obuvi

ESD

ochrana elektronických součástek před
elektrostatickými jevy, EN 61340

Obchodní středisko
Ochranných pracovních oděvů,
obuvi a pomůcek

HOLOUBEK PROTECT a. s.
Divize Pardubice
Průmyslová 382
532 08 Pardubice
Tel.: 466 068 292-5
Fax: 466 068 298-9
e-mail:oopp@holoubekprotect.cz

www.holoubekprotect.cz

