
VŠETKO NA DOSAH.
Technologické vylepšenia a inovácie posunuli pracovnú obuv ARTRA 
na svoje osobité miesto na trhu. To však nebolo naším cieľom. 
Jednoducho sme chceli dosiahnuť, aby sme čo najlepšie vyhoveli 
potrebám zákazníkov. Preto vám prinášame prémiový servis. Umožňuje 
nám ho centralizácia kompletnej výroby a logistického centra priamo 
v srdci Európy, na Slovensku. 120 000 párov obuvi na sklade a promptný 
14 dňový výrobný cyklus sú pre vás ultimátnou výhodou. Poradenstvo je 
zabezpečené profesionálnym tímom obchodných manažérov.  
Zavolajte nám.

ARTRA tím.

WSZYSTKO W TWOIM ZASIĘGU.
Technologiczne usprawnienia i innowacje skutkują tym, że obuwie 
robocze ARTRA zajmuje wyjątkowe miejsce na rynku. Jednak nie to 
było naszym celem. Po prostu chcieliśmy jak najlepiej spełniać potrzeby 
klientów. Dlatego oferujemy Państwu najwyższej jakości serwis 
premium. Jest to możliwe dzięki scentralizowaniu całej naszej produkcji 
razem z centrum logistycznym w samym sercu Europy, na Słowacji. 
120 000 par obuwia w magazynie i błyskawiczny  
14–dniowy cykl produkcyjny to najważniejsze korzyści dla Państwa. 
Doradztwo zapewnia profesjonalny zespół handlowców.  
Zadzwoń do nas.

Zespół ARTRA.

PRACOVNÁ A BEZPEČNOSTNÁ OBUV 
OBUWIE ROBOCZE I BEZPIECZNE 

2018 
2019

FILOZOFIA & POSLANIE.
Zmyslom existencie a rozvoja ľudskej civilizácie je kreatívna tvorba 
hodnôt, zároveň aj starostlivosť o prostredie, v ktorom sa vytvárajú. 
Pri vytváraní hodnôt, popri svojej práci potrebujete mať pocit 
bezpečia, pohodlia a ochrany zdravia. Náš tím pretvára svojim 
rozumom, skúsenosťami a úsilím tento pocit v skutočné hodnoty, 
ktoré rešpektujú Vaše právo na vlastnú dôstojnosť, bezpečie, 
komfort a estetiku v pracovnom prostredí. Z Vašej dôvery v naše 
schopnosti vzniká profesionálna hrdosť. To nás napĺňa energiou 
potrebnou na dosahovanie ďaľších vízií.

FILOZOFIA & MISJA.
Sensem istnienia i rozwoju cywilizacji człowieka jest kreatywne 
tworzenie wartości, a jednocześnie troska o środowisko, w którym  
są one wytwarzane. Tworząc wartości, oprócz swojej pracy 
potrzebujemy poczucia bezpieczeństwa, wygody i ochrony zdrowia. 
Nasz zespół, poprzez swoją wiedzę, doświadczenie i wysiłek, 
przetwarza to poczucie w rzeczywiste wartości, uosabiające 
Państwa prawo do godności, bezpieczeństwa, komfortu i estetyki  
w środowisku pracy. Źródłem naszej profesjonalnej dumy jest 
Państwa zaufanie w nasze możliwości. To wypełnia nas energią, 
potrzebną do osiągania kolejnych wizji.
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SPRAW, ABY TWÓJ ZESPÓŁ BYŁ  
W DOSKONAŁEJ FORMIE.

Innowacyjne obuwie robocze i bezpieczne firmy ARTRA podejmie 
każde wyzwanie: duża przyczepność, lekkość, optymalna giętkość 
oraz znakomite parametry klimatyczne gwarantują najlepszą 
efektywność i na nowo wyznaczą granice w zakresie obuwia roboczego 
i bezpiecznego.

DOSTAŇTE SVOJ TÍM  
DO TOP KONDÍCIE.
Inovatívna pracovná a bezpečnostná obuv ARTRA prijíma každú výzvu: 
vysoká trakcia, ľahkosť, optimálna flexibilita a vynikajúce klimatické vlastnosti 
zabezpečujú maximálny výkon a redefinujú limity pre pracovnú  
a bezpečnostnú obuv.



KIM JESTEŚMY.
Firma ARTRA, s.r.o. powstała 25 lat temu i jest obecnie jednym z liderów 
w produkcji obuwia roboczego i bezpiecznego w Europie Środkowej. 
Dzięki wdrożeniu intensywnych prac badawczych i rozwojowych, 
innowacyjnych materiałów i technologii oraz dzięki przestrzeganiu 
wysokich norm jakości, firma produkuje obuwie bezpieczne i robocze, 
charakteryzujące się wysokimi parametrami użytkowymi, wyjątkową 
wygodą, maksymalną przyczepnością oraz nowoczesnym wyglądem. 
Celem firmy jest osiąganie coraz wyższych zakresów ochrony funkcyjnej 
stopy. ARTRA, s.r.o. stawia na precyzyjny i innowacyjny produkt, 
umożliwiający swoim użytkownikom osiąganie najlepszych wyników.

KTO SME.
Spoločnosť ARTRA, s.r.o. vznikla pred 25 rokmi a dnes je jedným 
z lídrov v produkcií pracovnej a bezpečnostnej obuvi v strednej 
Európe. Výsledkom implementácie intenzívneho výskumu a vývoja, 
inovatívnych materiálov a technológií do výrobných procesov 
a dodržiavaním vysokých kvalitatívnych štandardov je produkcia 
pracovnej a bezpečnostnej obuvi s vysokými úžitkovými parametrami, 
mimoriadnym komfortom, maximálnou trakciou a moderným 
dizajnom. Cieľom spoločnosti je permanentne dosahovať stále vyššie 
limity funkčnej ochrany chodidla. ARTRA, s.r.o. si zakladá na precíznom 
a inovatívnom produkte, ktorý umožňuje svojim užívateľom podať 
maximálny výkon.

500 000 vyrobených 
párov ročne
par wytwarzanych rocznie

90% objednávok  
expedovaných  
do 24 hodín
zamówień wysyłanych poniżej 24 godzin

27 rokov vývoja  
a skúseností
27 lat rozwoju i doświadczenia

99,9%produkcie presahuje  
záručnú dobu
produktów przekracza  
okres gwarancji

220 katalógových  
modelov skladom
modeli katalogowych dostępnych od ręki

15dňový výrobný cyklus
dniowy cykl produkcyjny

25distribučných krajín
krajów, w których można kupić 

nasze obuwie

100%slovenská 
výroba

słowacki wyrób

120 000 párov skladom
par dostępnych od ręki



„DOSAHUJTE SVOJE CIELE. BEZPEČNE.“
S cieľom vyhovieť požiadavkám sveta profesionálov vám ARTRA predstavuje  

7 kolekcií pracovnej a bezpečnostnej obuvi. Spoznajte obuv, ktorá bude podľa  
vašich predstáv a bude trvalo prispievať k vášmu úspechu. Inšpirujte sa.

„OSIĄGAJ SWOJE CELE. BEZPIECZNIE.“
Mając za cel sprostanie wymaganiom środowiska profesjonalistów,  

ARTRA przedstawia Państwu 7 kolekcji obuwia roboczego i bezpiecznego.  
Poznaj obuwie, które spełni Twoje wyobrażenia i na stałe przyczyni się  

do Twojego sukcesu. Daj się zainspirować.

Dipl. Ing. Ivan Arvay
riaditeľ / dyrektor
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Inovácie a priekopnícke myslenie 
– takto ARTRA stanovuje nové 
štandardy. Sledujeme stále ten  
istý cieľ: formovanie budúcnosti.  
     
 
Innowacyjność i pionierskie 
podejście do zadań – właśnie tak 
ARTRA ustanawia nowe standardy. 
Stale dążymy do jednego  
celu: kształtowania przyszłości.  
     
 



JESTEŚMY SZEWCAMI Z PASJĄ.

Zespół ARTRA – to 200 osób podchodzących  
z entuzjazmem do swojej pracy.

SME TÍM ZANIETENÝCH 
OBUVNÍKOV.
ARTRA tím – to je 200 ľudí s nadšením pre svoju prácu.



PRECÍZNOSŤ SPOJENÁ 
S INOVÁCIOU.
Očakávate maximálny výkon? ARTRA má rovnaký prístup. To je dôvod, 
prečo nepoznáme kompromisy na žiadnom stupni výroby. Inovatívne 
technológie sú aplikované na celý produkčný cyklus za účelom 
dosiahnutia vysokých štandardov kvality. Prvotriedne materiály  
a remeselne prepracované detaily zvýrazňujú víziu obuvi značky 
ARTRA. Takže si môžete byť istí precíznosťou nášho produktu v každom 
aspekte.

PRECYZJA OŁĄCZONA  
Z INNOWACYJNOŚCIĄ.
Oczekujesz maksymalnej wydajności? ARTRA ma takie samo podejście. 
To powód, dla którego nie uznajemy kompromisów na żadnym 
etapie produkcji. Innowacyjne technologie są stosowane w całym 
cyklu produkcyjnym w celu osiągnięcia wysokich standardów jakości. 
Obuwie marki ARTRA to obrabiane ręcznie materiały najwyższej 
jakości i starannie dopracowane szczegóły. Możesz więc być pewien 
doskonałości naszego produktu pod każdym względem.



ODOLNOSŤ
Dosiahnuté sú výnimočné parametre hydrofóbnosti  
a odolnosti proti ťahu, trhu a oderu.

TRWAŁOŚĆ
Doskonałe właściwości hydrofobowe oraz odporność  
na rozciąganie, ścieranie i rozdarcia.

VYSOKÁ PRIEDUŠNOSŤ
Vďaka vysokej priepustnosti vodných pár je  
zabezpečené, že chodidlo dýcha.

WYSOKA
PRZEPUSZCZALNOŚĆ
Dzięki wysokiej przepuszczalności pary wodnej  
stopy mogą oddychać.

PREDĹŽENÁ ŽIVOTNOSŤ
Dlhodobo konštantné fyzikálne a mechanické  
vlastnosti predlžujú životnosť obuvi.

DŁUŻSZA 
ŻYWOTNOŚĆ
Dzięki stałym właściwościom fizycznym mechanicznym  
z naszego obuwia można korzystać dłużej.

ODOLNOSŤ A PRIEDUŠNOSŤ  
V MIKROVLÁKNE.   

ODPORNOŚĆ I ODDYCHALNOŚĆ  
W MIKROFIBRZE.   

ĽAHKOSŤ A FLEXIBILITA
Nízka hmotnosť a vysoká flexibilita podporujú  
prirodzený pohyb chodidla a šetria tak energiu.

LEKKOŚĆ
ELASTYCZNOŚĆ
Lekkość i duża elastyczność wspomagają naturalny  
ruch stopy, tak aby minimalizować wysiłek.

ANTIBAKTERIÁLNOSŤ
Antibakteriálna úprava zvýrazňuje zdravotnú nezávadnosť. 
Zároveň je umožnené pranie do 40 °C.

WŁAŚCIWOŚCI
ANTYBAKTERYJNE
Powłoka antybakteryjna pomaga zachować zdrowe stopy.  
Buty można również prać w temperaturze do 40 °C.

INDUSTRY PRO

VELOUR PRO

MICRO PRO

GUARD PRO

LEATHER PRO

EKOLOGICKOSŤ
Označenie OEKO-TEX® Standard 100 potvrdzuje  
ekologickosť a absenciu látok škodlivých pre zdravie.

DBAŁOŚĆ 
O ŚRODOWISKO
Certyfikat OEKO-TEX® Standard 100 potwierdza  
przyjazność dla zdrowia i środowiska. 

100% VEGAN
Vysoko výkonné vrchové materiály, ktoré ochraňujú  
a rešpektujú prírodu. Nie je to len voľba, ale aj inšpirujúci  
prístup k životu.

100% VEGAN
Niezwykle wydajne, ekologiczne i pozyskiwane w zrównoważony 
sposób materiały wierzchnie. To nie tylko wybór, ale także inspirujące 
podejście do życia.



ŠETRÍ NAJHODNOTNEJŠIU  
SUROVINU: ENERGIU.
Menej objemu. Viac výkonu. Ľahký dizajn podošvy RAPID využíva naplno 
svoj potenciál: šetrí energiu potrebnú pre pohyb a zvyšuje tak výkonnosť.

OSZCZĘDZAJ NAJWAŻNIEJSZY 
SUROWIEC: ENERGIĘ.
Mniejsza objętość. Większa efektywność. Lekka konstrukcja podeszwy RAPID  
w pełni wykorzystuje swój potencjał: oszczędza potrzebną do poruszania się 
energię, zwiększając tym samym efektywność.       
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PRO POWER GRIP

test odolnosti proti šmyku · EN ISO 20345:2011
test na odporność na poślizg · EN ISO 20345:2011
SRC = SRA + SRB

požiadavky / wymagania  RAPID

podlaha z keramických dlaždíc s NaLS
podłoże ceramiczne pokryte NaLS
SRA

celá plocha / cała powierzchnia
0,52 + 63 %

≥ 0,32

podpätok / obcas
0,54 + 93 %

≥ 0,28

oceľová podlaha s glycerínom
podłoże stalowe pokryte gliceryną
SRB

celá plocha / cała powierzchnia
0,22 + 22 %

≥ 0,18

podpätok / obcas
0,20 + 54 %

≥ 0,13



ROZDIELNE PODMIENKY. 
ROVNAKÝ VÝKON.

RÓŻNE WARUNKI. 
 TAKI SAM EFEKT.

Univerzálna konštrukcia podošvy GRIPPER umožnila našim 
dizajnérom a technikom zbúrať všetky tradície týkajúce sa 
konkrétnej využiteľnosti obuvi.

Uniwersalna budowa podeszwy GRIPPER umożliwiła naszym 
projektantom i technikom przełamanie wszystkich stereotypów 
dotyczących konkretnego zastosowania obuwia.    
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test odolnosti proti šmyku · EN ISO 20345:2011
test na odporność na poślizg · EN ISO 20345:2011
SRC = SRA + SRB

PRO POWER GRIP

požiadavky / wymagania  GRIPPER

podlaha z keramických dlaždíc s NaLS
podłoże ceramiczne pokryte NaLS
SRA

celá plocha / cała powierzchnia
0,64 + 100 %

≥ 0,32

podpätok / obcas
0,55 + 96 %

≥ 0,28

oceľová podlaha s glycerínom
podłoże stalowe pokryte gliceryną
SRB

celá plocha / cała powierzchnia
0,24 + 33 %

≥ 0,18

podpätok / obcas
0,16 + 23 %

≥ 0,13
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ARAUKAN  
9408 6060 S3

ARAUKAN  
9408 6260R S3 HRO M

ARAKAN  
840 6260 S3

ARAKAN  
840 6260 S3 CI

ARKANSAS  
860 6260 S3

ARKANSAS  
860 6260 S3 CI

011 6090 S2 P HRO HI

AREZZO  
830 673560 S3

ARENZANO  
850 673560 S3

AREZZO  
830 671460 S3

ARAM  
921 6060 S3

ARTIGAS  
949 6060 S3

ARES  
934 6160 S3

ARSENAL  
954 6160 S3

ARLES  
947 6860 S3

ARAL  
927 6860 S3
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AREZZO  
830 673560 S2 ESD 230 6260 S2

ARAM  
921 1010 S2

ARAUKAN  
940 1010 S2

ARAFUR  
944 1010 S2

ARGON  
8229 1010 S2

ARAGONIT  
8429 1010 S2

ARICA  
620 6660 S2

ARAWA  
621 6660 S2

ARRIVA  
9306 6660 S2

ARZAWA  
641 6660 S2

ARIUS  
926 6160 S2

ARGON  
822 1010 S2

ARMEN  
900 1010 S1 ESD

ARMEN  
900 6060 S1 P

AREZZO  
830 Air 673560 S1 P

ARENZANO  
850 Air 673560 S1 P

ARIO  
801 671460 S1 P

AREZZO  
830 Air 671460 S1 P

ARJUN  
903 2560 S1 ESD

ARMEN  
900 6660 S1 ESD

ARAGONIT  
842 1010 S2

ARAGON  
920 1010 S2

ARAGONIT  
842 1010 S2 CI

ARAUKAN  
9408 1010 S2

ARICA  
620 1010 S2

ARAWA  
621 1010 S2

ARRIVA  
9306 1010 S2

52 53 54 54

40 41 42

42 43 43

76

31 33 38

PREHĽAD PODĽA OCHRANNÝCH KATEGÓRIÍ
PRZEGLĄD WEDLUG KLAS BEZPIECZEŃSTWA

S1 P

S2 P

S2

177

30 32 36 37 64

173 176

60 61

133 144133 134 138 139 140

168 180145 146 147 148 149

62 63 98 132

57 65 66 66 6755 56

88 89 114 115 116 11767



ARIZONA  
961 6060 O2 FO

ARIZONA  
961 6060 O2 CI FO

ARRIVA  
9306 6660 O2 FO

ARICA  
620 6660 O2 FO

ARZAWA  
641 6660 O2 FO

ARAWA  
621 6660 O2 FO

ARMEN  
900 6660 O1 FO ESD

ARMEN  
900 1010 O1 FO ESD

ARMEN  
900 1010 O1 FO

ARENYS  
643 2560R O1 FO

ARAL  
927 4460 O1 FO

ARLES  
947 4460 O1 FO

ARAL  
927 8288 O1 FO

ARLES  
947 8288 O1 FO

ARAL  
927 8488 O1 FO

ARLES  
947 8488 O1 FO

ARAD  
902 2560 O1 FO

ARZIS  
623 2560R O1 FO

ARGO  
931 2560 O1 FO

ARYS  
603 6160R O1 FO

ARZIS  
623 6160R O1 FO

ARENYS  
643 6160R O1 FO

ARYS  
603 2560R O1 FO

ARENA  
922 2460 O1 FO

ARCHA  
942 2460 O1 FO

ARDAS  
928 6360 O1 FO

ARROW  
923 2460 O1 FO

ARCHER  
943 2460 O1 FO

ARCHER  
943 2460 O1 CI FO

ARAUKAN  
940 6060 O1 FO

 
020 2460 OB E

 
020 OB E

 
220 2460 OB E

ARMEN  
900 4460 O1 FO

ARMEN  
900 9360 O1 FO

ARAM  
921 Air 2460 O1 FO

ARMEN  
900 6060 O1 FO

ARAGON  
920 6060 O1 FO

ARLES  
947 4560 S3

ARAL  
927 4560 S3

OB

O1

ARNO  
901 Air 6060 OB A E FO

ARVA  
601 6660 OB A E FO

ARIA  
604 6660 OB A E FO

 
002 OB E

 
010 OB E

 
030 OB E

ARVA  
601 1010 OB A E FO

 
040 OB E

ARIA  
604 1010 OB A E FO

 
140 OB E HRO

ARNO  
901 Air 1010 OB A E FO

ARNO 901 Air  
6660 OB A E FO ESD

ARNO 901 Air  
1010 OB A E FO ESD

ARMEN  
900 6660 O1 FO

94

104 110

126 127

142 176 177

54

111 122 123 124 125

105 106 107 108 109

95 97 102 103 10366

O2

PREHĽAD PODĽA OCHRANNÝCH KATEGÓRIÍ
PRZEGLĄD WEDLUG KLAS BEZPIECZEŃSTWA

54 60 61 62 6346 47 51 64 65

119118

48 58 59 71 72 73

74 75 136 137 141 174 175

44

181 182 183



052 N 051 059052

069 153 150 053 050063 061

OSTATNÉ
INNE

052 2460 052 6660 069 N 6660 163 160 060

ARAUKAN  
940 1010 O2 CI FO

ARAFUR  
944 1010 O2 FO

ARAFUR  
944 1010 O2 CI FO

ARGON  
8229 1010 O2 FO

ARAGONIT  
8429 1010 O2 CI FO 230 6260 O2 FO

ARRIVA  
9306 1010 O2 FO

ARAGON  
920 1010 O2 FO

ARAM  
921 1010 O2 FO

ARAUKAN  
940 1010 O2 FO

ARLES  
947 8888 O2 FO

ARICA  
620 1010 O2 FO

ARAWA  
621 1010 O2 FO

ARLES  
947 6860 O2 CI FO

ARAL  
927 4660 O2 FO

ARLES  
947 4660 O2 FO

ARLES  
947 4660 O2 CI FO

ARAL  
927 4560 O2 FO

ARLES  
947 4560 O2 FO

ARAL  
927 8888 O2 FO

ARAL  
927 6860 O2 FO

ARLES  
947 6860 O2 FO

ARCHA  
942 5656 O2 FO

ARIUS  
926 6160 O2 FO

ARMINIUS  
946 6160 O2 FO

ARIUS  
926 4260 O2 FO

ARMINIUS 
946 4260 O2 FO

ARCHA  
942 6260 O2 FO

ARKADA  
962 6260 O2 FO

ARES  
934 6160 O2 FO

ARSENAL  
954 6160 O2 FO

ARENA  
922 4660 O2 FO

ARCHA  
942 4660 O2 FO

ARENA  
922 5656 O2 FO

ARMAGNAC  
960 6060 O2 FO 011 6060 O2 HRO HI FO

ARES  
934 6260 O2 FO

ARSENAL  
954 6260 O2 FO

ARMAGEDON  
974 6260 O2 FO

ARENA  
922 6260 O2 FO

ARAUKAN  
940 6060 O2 CI FO

PREHĽAD PODĽA OCHRANNÝCH KATEGÓRIÍ
PRZEGLĄD WEDLUG KLAS BEZPIECZEŃSTWA

146 147

153

160

152

159

68

154

161

69

147

155

162

70

148

156

163

150

149

157

151

180

158

67

114

118

140 144 145 146

119 120

121 138 139

115

115 116 117 117

93 98 99 100 101

77 80 81 82 8366

84 9285 88 89 90 91



REDEFINÍCIA 
BEZPEČNOSTI.
Niektoré veci prežijú takmer čokoľvek. Pretože sú dokonale 
prispôsobené svojmu prostrediu. Kolekcia Work & Safety poskytuje 
prvotriednu ochranu, nekompromisnú trakciu a maximálny komfort.

NOWA DEFINICJA 
BEZPIECZEŃSTWA.
Niektóre rzeczy przetrwają prawie wszystko. Ponieważ są doskonale 
dostosowane do swojego środowiska. Kolekcja Work & Safety oferuje 
pierwszorzędną ochronę, bezkompromisową odporność na poślizg 
i maksymalny komfort.

Work & Safety
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801 673560 S1 9008 2360 S1

zvršok
hydrofóbne mikrovlákno VELOUR PRO 2,2 mm 
zvyšuje odolnosť a priedušnosť

podšívka
TOTAL DRY pre vynikajúcu úroveň absorpcie 
a priedušnosť

stielka
vymeniteľná, anatomická, antibakteriálna, 
absorbujúca vlhkosť

tužinka
kompozitná, extra široký tvar poskytuje optimálny 
priestor

podošva
RAPID PU.2D s výnimočnou ľahkosťou pre šetrenie 
energie

veľkosť 36 – 48

norma EN ISO 20345

cholewka
wodoodporna microfibra VELOUR PRO 2,2 mm  
zwiększająca odporność i oddychalność

podszewka
TOTAL DRY dla wyjatkowego poziomu absorpcji 
i oddychalności

wyściólka
wymienna, anatomiczna, antybakteryjna,  
absorbujaca wilgoć

podnosek
kompozytowy, extra szeroki kszałt zapewniajacy optymalną 
przestrzeń

podeszwa
RAPID PU.2D dla wyjątkowej lekkości i minimalizacji  
wysiłku

rozmiar 36 – 48

norma EN ISO 20345

ARIO 801 673560 S1 ARMEN 9008 2360 S1

A E FO SRC A E FO SRC

zvršok
hydrofóbne mikrovlákno INDUSTRY PRO 2,2 mm 
zvyšuje odolnosť a priedušnosť

podšívka
CLIMAX s 3D konštrukciou pre neobmedzenú 
cirkuláciu vzduchu

stielka
vymeniteľná, anatomická, antibakteriálna, 
absorbujúca vlhkosť

tužinka
kompozitná, extra široký tvar poskytuje  
optimálny priestor

podošva
RAPID PU.2D s výnimočnou ľahkosťou pre šetrenie 
energie

veľkosť 36 – 48

norma EN ISO 20345

cholewka
wodoodporna microfibra INDUSTRY PRO 2,2 mm 
zwiększająca odporność i oddychalność

podszewka
CLIMAX z 3D konstrukcją dla nieograniczonej  
wymiany powietrza 

wyściólka
wymienna, anatomiczna, antybakteryjna,  
absorbujaca wilgoć

podnosek
kompozytowy, extra szeroki kszałt zapewniajacy 
optymalną przestrzeń

podeszwa
RAPID PU.2D dla wyjątkowej lekkości i minimalizacji 
wysiłku

rozmiar 36 – 48

norma EN ISO 20345

Work & Safety
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AREZZO 830 673560 S3AREZZO 830 Air 673560 S1 P

zvršok
hydrofóbne mikrovlákno INDUSTRY PRO 2,2 mm 
zvyšuje odolnosť a priedušnosť

podšívka
CLIMAX s 3D konštrukciou pre neobmedzenú 
cirkuláciu vzduchu

stielka
vymeniteľná, anatomická, antibakteriálna, 
absorbujúca vlhkosť

tužinka
kompozitná, extra široký tvar poskytuje optimálny 
priestor

planžeta
BIO FLEX kevlarová, mimoriadna flexibilita  
pre prirodzený pohyb

podošva
RAPID PU.2D s výnimočnou ľahkosťou pre šetrenie 
energie

veľkosť 36 – 48

norma EN ISO 20345

zvršok
hydrofóbne mikrovlákno INDUSTRY PRO 2,2 mm 
zvyšuje odolnosť a priedušnosť

podšívka
CLIMAX s 3D konštrukciou pre neobmedzenú 
cirkuláciu vzduchu

stielka
vymeniteľná, anatomická, antibakteriálna, 
absorbujúca vlhkosť

tužinka
kompozitná, extra široký tvar poskytuje optimálny 
priestor

planžeta
BIO FLEX kevlarová, mimoriadna flexibilita  
pre prirodzený pohyb

podošva
RAPID PU.2D s výnimočnou ľahkosťou pre šetrenie 
energie

veľkosť 36 – 48

norma EN ISO 20345

cholewka
wodoodporna microfibra INDUSTRY PRO 2,2 mm 
zwiększająca odporność i oddychalność

podszewka
CLIMAX z 3D konstrukcją dla nieograniczonej  
wymiany powietrza 

wyściólka
wymienna, anatomiczna, antybakteryjna,  
absorbujaca wilgoć

podnosek
kompozytowy, extra szeroki kszałt zapewniajacy optymalną 
przestrzeń

wkładka 
BIO FLEX kevlarowa, wyjątkowo gietka  
dla naturalnego zginania

podeszwa
RAPID PU.2D dla wyjątkowej lekkości i minimalizacji  
wysiłku

rozmiar 36 – 48

norma EN ISO 20345

cholewka
wodoodporna microfibra INDUSTRY PRO 2,2 mm 
zwiększająca odporność i oddychalność

podszewka
CLIMAX z 3D konstrukcją dla nieograniczonej  
wymiany powietrza 

wyściólka
wymienna, anatomiczna, antybakteryjna,  
absorbujaca wilgoć

podnosek
kompozytowy, extra szeroki kszałt zapewniajacy optymalną 
przestrzeń

wkładka 
BIO FLEX kevlarowa, wyjątkowo gietka  
dla naturalnego zginania

podeszwa
RAPID PU.2D dla wyjątkowej lekkości i minimalizacji  
wysiłku

rozmiar 36 – 48

norma EN ISO 20345

830 Air 673560 S1 P 830 673560 S3
A E FO P SRC A E FO WRU P SRC

Work & Safety
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ARENZANO 850 673560 S3ARENZANO 850 Air 673560 S1 P

zvršok
hydrofóbne mikrovlákno INDUSTRY PRO 2,2 mm 
zvyšuje odolnosť a priedušnosť

podšívka
CLIMAX s 3D konštrukciou pre neobmedzenú 
cirkuláciu vzduchu

stielka
vymeniteľná, anatomická, antibakteriálna, 
absorbujúca vlhkosť

tužinka
kompozitná, extra široký tvar poskytuje optimálny 
priestor

planžeta
BIO FLEX kevlarová, mimoriadna flexibilita  
pre prirodzený pohyb

podošva
RAPID PU.2D s výnimočnou ľahkosťou pre šetrenie 
energie

veľkosť 36 – 48

norma EN ISO 20345

zvršok
hydrofóbne mikrovlákno INDUSTRY PRO 2,2 mm 
zvyšuje odolnosť a priedušnosť

podšívka
CLIMAX s 3D konštrukciou pre neobmedzenú 
cirkuláciu vzduchu

stielka
vymeniteľná, anatomická, antibakteriálna, 
absorbujúca vlhkosť

tužinka
kompozitná, extra široký tvar poskytuje optimálny 
priestor

planžeta
BIO FLEX kevlarová, mimoriadna flexibilita  
pre prirodzený pohyb

podošva
RAPID PU.2D s výnimočnou ľahkosťou pre šetrenie 
energie

veľkosť 36 – 48

norma EN ISO 20345

cholewka
wodoodporna microfibra INDUSTRY PRO 2,2 mm 
zwiększająca odporność i oddychalność

podszewka
CLIMAX z 3D konstrukcją dla nieograniczonej  
wymiany powietrza 

wyściólka
wymienna, anatomiczna, antybakteryjna,  
absorbujaca wilgoć

podnosek
kompozytowy, extra szeroki kszałt zapewniajacy optymalną 
przestrzeń

wkładka 
BIO FLEX kevlarowa, wyjątkowo gietka  
dla naturalnego zginania

podeszwa
RAPID PU.2D dla wyjątkowej lekkości i minimalizacji  
wysiłku

rozmiar 36 – 48

norma EN ISO 20345

cholewka
wodoodporna microfibra INDUSTRY PRO 2,2 mm 
zwiększająca odporność i oddychalność

podszewka
CLIMAX z 3D konstrukcją dla nieograniczonej  
wymiany powietrza 

wyściólka
wymienna, anatomiczna, antybakteryjna,  
absorbujaca wilgoć

podnosek
kompozytowy, extra szeroki kszałt zapewniajacy optymalną 
przestrzeń

wkładka 
BIO FLEX kevlarowa, wyjątkowo gietka  
dla naturalnego zginania

podeszwa
RAPID PU.2D dla wyjątkowej lekkości i minimalizacji  
wysiłku

rozmiar 36 – 48

norma EN ISO 20345

850 Air 673560 S1 P 850 673560 S3
A E FO P SRC A E FO WRU P SRC

Work & Safety
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AREZZO 830 Air 233560 S1ARIO 801 233560 S1

zvršok
hydrofóbne mikrovlákno VELOUR PRO 2,2 mm 
zvyšuje odolnosť a priedušnosť

podšívka
CLIMAX s 3D konštrukciou pre neobmedzenú 
cirkuláciu vzduchu

stielka
vymeniteľná, anatomická, antibakteriálna, 
absorbujúca vlhkosť

tužinka
kompozitná, extra široký tvar poskytuje optimálny 
priestor

podošva
RAPID PU.2D s výnimočnou ľahkosťou pre šetrenie 
energie

veľkosť 36 – 48

norma EN ISO 20345

zvršok
hydrofóbne mikrovlákno VELOUR PRO 2,2 mm 
zvyšuje odolnosť a priedušnosť

podšívka
CLIMAX s 3D konštrukciou pre neobmedzenú 
cirkuláciu vzduchu

stielka
vymeniteľná, anatomická, antibakteriálna, 
absorbujúca vlhkosť

tužinka
kompozitná, extra široký tvar poskytuje optimálny 
priestor

podošva
RAPID PU.2D s výnimočnou ľahkosťou pre šetrenie 
energie

veľkosť 36 – 48

norma EN ISO 20345

cholewka
wodoodporna microfibra VELOUR PRO 2,2 mm  
zwiększająca odporność i oddychalność

podszewka
CLIMAX z 3D konstrukcją dla nieograniczonej  
wymiany powietrza 

wyściólka
wymienna, anatomiczna, antybakteryjna,  
absorbujaca wilgoć

podnosek
kompozytowy, extra szeroki kszałt zapewniajacy optymalną 
przestrzeń

podeszwa
RAPID PU.2D dla wyjątkowej lekkości i minimalizacji  
wysiłku

rozmiar 36 – 48

norma EN ISO 20345

cholewka
wodoodporna microfibra VELOUR PRO 2,2 mm  
zwiększająca odporność i oddychalność

podszewka
CLIMAX z 3D konstrukcją dla nieograniczonej  
wymiany powietrza 

wyściólka
wymienna, anatomiczna, antybakteryjna,  
absorbujaca wilgoć

podnosek
kompozytowy, extra szeroki kszałt zapewniajacy optymalną 
przestrzeń

podeszwa
RAPID PU.2D dla wyjątkowej lekkości i minimalizacji  
wysiłku

rozmiar 36 – 48

norma EN ISO 20345

801 233560 S1 830 Air 233560 S1
A E FO SRC A E FO SRC

Work & Safety
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AREZZO 830 Air 671460 S1 PARIO 801 671460 S1 P

zvršok
hydrofóbne mikrovlákno INDUSTRY PRO 2,2 mm 
zvyšuje odolnosť a priedušnosť

podšívka
CLIMAX s 3D konštrukciou pre neobmedzenú 
cirkuláciu vzduchu

stielka
vymeniteľná, anatomická, antibakteriálna, 
absorbujúca vlhkosť

tužinka
kompozitná, extra široký tvar poskytuje optimálny 
priestor

planžeta
BIO FLEX kevlarová, mimoriadna flexibilita  
pre prirodzený pohyb

podošva
RAPID PU.2D s výnimočnou ľahkosťou pre šetrenie 
energie

veľkosť 36 – 48

norma EN ISO 20345

zvršok
hydrofóbne mikrovlákno INDUSTRY PRO 2,2 mm 
zvyšuje odolnosť a priedušnosť

podšívka
CLIMAX s 3D konštrukciou pre neobmedzenú 
cirkuláciu vzduchu

stielka
vymeniteľná, anatomická, antibakteriálna, 
absorbujúca vlhkosť

tužinka
kompozitná, extra široký tvar poskytuje optimálny 
priestor

planžeta
BIO FLEX kevlarová, mimoriadna flexibilita  
pre prirodzený pohyb

podošva
RAPID PU.2D s výnimočnou ľahkosťou pre šetrenie 
energie

veľkosť 36 – 48

norma EN ISO 20345

cholewka
wodoodporna microfibra INDUSTRY PRO 2,2 mm 
zwiększająca odporność i oddychalność

podszewka
CLIMAX z 3D konstrukcją dla nieograniczonej  
wymiany powietrza 

wyściólka
wymienna, anatomiczna, antybakteryjna,  
absorbujaca wilgoć

podnosek
kompozytowy, extra szeroki kszałt zapewniajacy optymalną 
przestrzeń

wkładka 
BIO FLEX kevlarowa, wyjątkowo gietka  
dla naturalnego zginania

podeszwa
RAPID PU.2D dla wyjątkowej lekkości i minimalizacji  
wysiłku

rozmiar 36 – 48

norma EN ISO 20345

cholewka
wodoodporna microfibra INDUSTRY PRO 2,2 mm 
zwiększająca odporność i oddychalność

podszewka
CLIMAX z 3D konstrukcją dla nieograniczonej  
wymiany powietrza 

wyściólka
wymienna, anatomiczna, antybakteryjna,  
absorbujaca wilgoć

podnosek
kompozytowy, extra szeroki kszałt zapewniajacy optymalną 
przestrzeń

wkładka 
BIO FLEX kevlarowa, wyjątkowo gietka  
dla naturalnego zginania

podeszwa
RAPID PU.2D dla wyjątkowej lekkości i minimalizacji  
wysiłku

rozmiar 36 – 48

norma EN ISO 20345

801 671460 S1 P 830 Air 671460 S1 P
A E FO P SRC A E FO P SRC

Work & Safety
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ARAGON 9208 6060 S1AREZZO 830 671460 S3

zvršok
hydrofóbne mikrovlákno INDUSTRY PRO 2,2 mm 
zvyšuje odolnosť a priedušnosť

podšívka
CLIMAX s 3D konštrukciou pre neobmedzenú 
cirkuláciu vzduchu

stielka
vymeniteľná, anatomická, antibakteriálna, 
absorbujúca vlhkosť

tužinka
kompozitná, extra široký tvar poskytuje optimálny 
priestor

planžeta
BIO FLEX kevlarová, mimoriadna flexibilita  
pre prirodzený pohyb

podošva
RAPID PU.2D s výnimočnou ľahkosťou pre šetrenie 
energie

veľkosť 36 – 48

norma EN ISO 20345

zvršok
hydrofóbne mikrovlákno LEATHER PRO 2,2 mm 
zvyšuje odolnosť a priedušnosť

podšívka
TOTAL DRY pre vynikajúcu úroveň absorpcie 
a priedušnosť

stielka
vymeniteľná, anatomická, antibakteriálna, 
absorbujúca vlhkosť

tužinka
kompozitná, extra široký tvar poskytuje optimálny 
priestor

podošva
RAPID PU.2D s výnimočnou ľahkosťou pre šetrenie 
energie

veľkosť 36 – 48

norma EN ISO 20345

cholewka
wodoodporna microfibra INDUSTRY PRO 2,2 mm 
zwiększająca odporność i oddychalność

podszewka
CLIMAX z 3D konstrukcją dla nieograniczonej  
wymiany powietrza 

wyściólka
wymienna, anatomiczna, antybakteryjna,  
absorbujaca wilgoć

podnosek
kompozytowy, extra szeroki kszałt zapewniajacy optymalną 
przestrzeń

wkładka 
BIO FLEX kevlarowa, wyjątkowo gietka  
dla naturalnego zginania

podeszwa
RAPID PU.2D dla wyjątkowej lekkości i minimalizacji  
wysiłku

rozmiar 36 – 48

norma EN ISO 20345

cholewka
wodoodporna microfibra LEATHER PRO 2,2 mm  
zwiększająca odporność i oddychalność

podszewka
TOTAL DRY dla wyjatkowego poziomu absorpcji 
i oddychalności

wyściólka
wymienna, anatomiczna, antybakteryjna,  
absorbujaca wilgoć

podnosek
kompozytowy, extra szeroki kszałt zapewniajacy optymalną 
przestrzeń

podeszwa
RAPID PU.2D dla wyjątkowej lekkości i minimalizacji  
wysiłku

rozmiar 36 – 48

norma EN ISO 20345

830 671460 S3 9208 6060 S1
A E FO WRU P SRC A E FO SRC

Work & Safety
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ARAUKAN 9408 6260R S3 HRO MARAUKAN 9408 6060 S3

zvršok
hydrofóbne mikrovlákno LEATHER PRO 2,2 mm 
zvyšuje odolnosť a priedušnosť

podšívka
TOTAL DRY pre vynikajúcu úroveň absorpcie 
a priedušnosť

stielka
vymeniteľná, anatomická, antibakteriálna, 
absorbujúca vlhkosť

tužinka
kompozitná, extra široký tvar poskytuje optimálny 
priestor

planžeta
BIO FLEX kevlarová, mimoriadna flexibilita  
pre prirodzený pohyb

podošva
RAPID PU.2D s výnimočnou ľahkosťou pre šetrenie 
energie

veľkosť 36 – 48

norma EN ISO 20345

zvršok
hydrofóbne mikrovlákno GUARD PRO 2,2 mm zvyšuje 
odolnosť a priedušnosť

podšívka
TOTAL DRY pre vynikajúcu úroveň absorpcie 
a priedušnosť

stielka
vymeniteľná, anatomická, antibakteriálna, 
absorbujúca vlhkosť

tužinka
kompozitná, extra široký tvar poskytuje optimálny 
priestor

planžeta
BIO FLEX kevlarová, mimoriadna flexibilita  
pre prirodzený pohyb

podošva
TRANSIT GUMA/PU s rozšíreným vnútorným 
priestorom, odolná proti kontaktnému teplu

veľkosť 36 – 48

norma EN ISO 20345

cholewka
wodoodporna microfibra LEATHER PRO 2,2 mm  
zwiększająca odporność i oddychalność

podszewka
TOTAL DRY dla wyjatkowego poziomu absorpcji 
i oddychalności

wyściólka
wymienna, anatomiczna, antybakteryjna,  
absorbujaca wilgoć

podnosek
kompozytowy, extra szeroki kszałt zapewniajacy optymalną 
przestrzeń

wkładka 
BIO FLEX kevlarowa, wyjątkowo gietka  
dla naturalnego zginania

podeszwa
RAPID PU.2D dla wyjątkowej lekkości i minimalizacji  
wysiłku

rozmiar 36 – 48

norma EN ISO 20345

cholewka
wodoodporna microfibra GUARD PRO 2,2 mm zwiększająca 
odporność i oddychalność

podszewka
TOTAL DRY dla wyjatkowego poziomu absorpcji 
i oddychalności

wyściólka
wymienna, anatomiczna, antybakteryjna,  
absorbujaca wilgoć

podnosek
kompozytowy, extra szeroki kszałt zapewniajacy optymalną 
przestrzeń

wkładka 
BIO FLEX kevlarowa, wyjątkowo gietka  
dla naturalnego zginania

podeszwa
TRANSIT GUMA/PU z poszerzoną przestrzenią wewnątrz 
obuwia, odporna na kontakt z goracym podłożem

rozmiar 36 – 48

norma EN ISO 20345

9408 6060 S3 9408 6260R S3 HRO M
A E FO WRU P SRC A E FO WRU P M HRO SRC

Work & Safety
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ARKANSAS 860 6260 S3ARAKAN 840 6260 S3

zvršok
hydrofóbne mikrovlákno GUARD PRO 2,2 mm zvyšuje 
odolnosť a priedušnosť / SHIELD PRO ochrana proti 
okopu

podšívka
CLIMAX s 3D konštrukciou pre neobmedzenú 
cirkuláciu vzduchu

stielka
vymeniteľná, anatomická, antibakteriálna, 
absorbujúca vlhkosť

tužinka
kompozitná, extra široký tvar poskytuje optimálny 
priestor

planžeta
BIO FLEX kevlarová, mimoriadna flexibilita  
pre prirodzený pohyb

podošva
RAPID PU.2D s výnimočnou ľahkosťou pre šetrenie 
energie

veľkosť 36 – 48

norma EN ISO 20345

zvršok
hydrofóbne mikrovlákno GUARD PRO 2,2 mm zvyšuje 
odolnosť a priedušnosť / SHIELD PRO ochrana proti 
okopu

podšívka
CLIMAX s 3D konštrukciou pre neobmedzenú 
cirkuláciu vzduchu

stielka
vymeniteľná, anatomická, antibakteriálna, 
absorbujúca vlhkosť

tužinka
kompozitná, extra široký tvar poskytuje optimálny 
priestor

planžeta
BIO FLEX kevlarová, mimoriadna flexibilita  
pre prirodzený pohyb

podošva
RAPID PU.2D s výnimočnou ľahkosťou pre šetrenie 
energie

veľkosť 36 – 48

norma EN ISO 20345

cholewka
wodoodporna microfibra GUARD PRO 2,2 mm zwiększająca 
odporność i oddychalność / SHIELD PRO ochrona przed 
ścieraniem

podszewka
CLIMAX z 3D konstrukcją dla nieograniczonej  
wymiany powietrza 

wyściólka
wymienna, anatomiczna, antybakteryjna,  
absorbujaca wilgoć

podnosek
kompozytowy, extra szeroki kszałt zapewniajacy optymalną 
przestrzeń

wkładka 
BIO FLEX kevlarowa, wyjątkowo gietka  
dla naturalnego zginania

podeszwa
RAPID PU.2D dla wyjątkowej lekkości i minimalizacji  
wysiłku

rozmiar 36 – 48

norma EN ISO 20345

cholewka
wodoodporna microfibra GUARD PRO 2,2 mm zwiększająca 
odporność i oddychalność / SHIELD PRO ochrona przed 
ścieraniem

podszewka
CLIMAX z 3D konstrukcją dla nieograniczonej  
wymiany powietrza 

wyściólka
wymienna, anatomiczna, antybakteryjna,  
absorbujaca wilgoć

podnosek
kompozytowy, extra szeroki kszałt zapewniajacy optymalną 
przestrzeń

wkładka 
BIO FLEX kevlarowa, wyjątkowo gietka  
dla naturalnego zginania

podeszwa
RAPID PU.2D dla wyjątkowej lekkości i minimalizacji  
wysiłku

rozmiar 36 – 48

norma EN ISO 20345

840 6260 S3

840 6260 S3 CI

860 6260 S3

860 6260 S3 CI

A E FO WRU P SRC A E FO WRU P SRC

A E FO WRU P CI SRC A E FO WRU P CI SRC

Work & Safety
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ARMEN 900 2460 S1ARMEN 900 6660 S1

zvršok
hydrofóbne mikrovlákno MICRO PRO 2,2 mm zvyšuje 
odolnosť a priedušnosť

podšívka
TOTAL DRY pre vynikajúcu úroveň absorpcie 
a priedušnosť

stielka
vymeniteľná, anatomická, antibakteriálna, 
absorbujúca vlhkosť

tužinka oceľová, široký tvar poskytuje optimálny priestor

podošva
GRIPPER RPU/PU pre vysokú trakciu  
a komfort

veľkosť 35 – 48

norma EN ISO 20345

zvršok
hovädzinová useň velúr 2,0 – 2,2 mm poskytuje 
vysoký klimatický komfort

podšívka
TOTAL DRY pre vynikajúcu úroveň absorpcie 
a priedušnosť

stielka
vymeniteľná, anatomická, antibakteriálna, 
absorbujúca vlhkosť

tužinka oceľová, široký tvar poskytuje optimálny priestor

podošva
GRIPPER RPU/PU pre vysokú trakciu  
a komfort

veľkosť 35 – 48

norma EN ISO 20345

cholewka
wodoodporna microfibra MICRO PRO 2,2 mm zwiększająca 
odporność i oddychalność

podszewka
TOTAL DRY dla wyjatkowego poziomu absorpcji 
i oddychalności

wyściólka
wymienna, anatomiczna, antybakteryjna, 
absorbujaca wilgoć

podnosek stalowy, szeroki kszałt zapewniajacy optymalną przestrzeń

podeszwa
GRIPPER RPU/PU dla wysokiej odporności na poślizg 
i komfortu

rozmiar 35 – 48

norma EN ISO 20345

cholewka
skóra bydlęca welurowa 2,0 – 2,2 mm zapewniająca 
przewiewność i komfort

podszewka
TOTAL DRY dla wyjatkowego poziomu absorpcji 
i oddychalności

wyściólka
wymienna, anatomiczna, antybakteryjna,  
absorbujaca wilgoć

podnosek stalowy, szeroki kszałt zapewniajacy optymalną przestrzeń

podeszwa
GRIPPER RPU/PU dla wysokiej odporności na poślizg 
i komfortu

rozmiar 35 – 48

norma EN ISO 20345

900 6660 S1

900 6660 O1 FO

900 2460 S1
A E FO SRC A E FO SRC

A E FO SRC

Work & Safety
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ARMEN 900 9360 S1ARMEN 900 4460 S1

zvršok
hovädzinová useň velúr 2,0 – 2,2 mm poskytuje 
vysoký klimatický komfort

podšívka
TOTAL DRY pre vynikajúcu úroveň absorpcie 
a priedušnosť

stielka
vymeniteľná, anatomická, antibakteriálna, 
absorbujúca vlhkosť

tužinka oceľová, široký tvar poskytuje optimálny priestor

podošva
GRIPPER RPU/PU pre vysokú trakciu  
a komfort

veľkosť 35 – 48

norma EN ISO 20345

zvršok
hovädzinová useň velúr 2,0 – 2,2 mm poskytuje 
vysoký klimatický komfort

podšívka
TOTAL DRY pre vynikajúcu úroveň absorpcie 
a priedušnosť

stielka
vymeniteľná, anatomická, antibakteriálna, 
absorbujúca vlhkosť

tužinka oceľová, široký tvar poskytuje optimálny priestor

podošva
GRIPPER RPU/PU pre vysokú trakciu  
a komfort

veľkosť 35 – 48

norma EN ISO 20345

cholewka
skóra bydlęca welurowa 2,0 – 2,2 mm zapewniająca 
przewiewność i komfort

podszewka
TOTAL DRY dla wyjatkowego poziomu absorpcji 
i oddychalności

wyściólka
wymienna, anatomiczna, antybakteryjna,  
absorbujaca wilgoć

podnosek stalowy, szeroki kszałt zapewniajacy optymalną przestrzeń

podeszwa
GRIPPER RPU/PU dla wysokiej odporności na poślizg 
i komfortu

rozmiar 35 – 48

norma EN ISO 20345

cholewka
skóra bydlęca welurowa 2,0 – 2,2 mm zapewniająca 
przewiewność i komfort

podszewka
TOTAL DRY dla wyjatkowego poziomu absorpcji 
i oddychalności

wyściólka
wymienna, anatomiczna, antybakteryjna,  
absorbujaca wilgoć

podnosek stalowy, szeroki kszałt zapewniajacy optymalną przestrzeń

podeszwa
GRIPPER RPU/PU dla wysokiej odporności na poślizg 
i komfortu

rozmiar 35 – 48

norma EN ISO 20345

900 4460 S1

900 4460 O1 FO

900 9360 S1

900 9360 O1 FO

A E FO SRC A E FO SRC

A E FO SRC A E FO SRC

Work & Safety
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ARJUN 903 2560 S1ARNO 901 Air 6060 SB A E FO

zvršok
lícová hovädzinová useň 2,0 – 2,2 mm zvyšuje 
odolnosť a životnosť

podšívka
TOTAL DRY pre vynikajúcu úroveň absorpcie 
a priedušnosť

stielka
vymeniteľná, anatomická, antibakteriálna, 
absorbujúca vlhkosť

tužinka oceľová, široký tvar poskytuje optimálny priestor

podošva
GRIPPER RPU/PU pre vysokú trakciu  
a komfort

veľkosť 35 – 48

norma EN ISO 20345

zvršok
lícová hovädzinová useň nubuk 2,0 – 2,2 mm zvyšuje 
odolnosť a životnosť / SHIELD PRO ochrana proti 
okopu

podšívka
TOTAL DRY pre vynikajúcu úroveň absorpcie 
a priedušnosť

stielka
vymeniteľná, anatomická, antibakteriálna, 
absorbujúca vlhkosť

tužinka oceľová, široký tvar poskytuje optimálny priestor

podošva
GRIPPER RPU/PU pre vysokú trakciu 
a komfort

veľkosť 35 – 48

norma EN ISO 20345

cholewka
licowa skóra bydlęca 2,0 – 2,2 mm zwiększająca  
odporność i wytrzymałość

podszewka
TOTAL DRY dla wyjatkowego poziomu absorpcji 
i oddychalności

wyściólka
wymienna, anatomiczna, antybakteryjna,  
absorbujaca wilgoć

podnosek stalowy, szeroki kszałt zapewniajacy optymalną przestrzeń

podeszwa
GRIPPER RPU/PU dla wysokiej odporności na poślizg 
i komfortu

rozmiar 35 – 48

norma EN ISO 20345

cholewka
licowa skóra bydlęca nubukowa 2,0 – 2,2 mm zwiększająca 
odporność i wytrzymałość / SHIELD PRO ochrona przed 
ścieraniem

podszewka
TOTAL DRY dla wyjatkowego poziomu absorpcji 
i oddychalności

wyściólka
wymienna, anatomiczna, antybakteryjna,  
absorbujaca wilgoć

podnosek stalowy, szeroki kszałt zapewniajacy optymalną przestrzeń

podeszwa
GRIPPER RPU/PU dla wysokiej odporności na poślizg 
i komfortu, doskonałe właściwości ESD

rozmiar 35 – 48

norma EN ISO 20345

901 Air 6060 SB A E FO

901 Air 6060 OB A E FO

903 2560 S1
A E FO SRC A E FO SRC

A E FO SRC

Work & Safety



50 51

zvršok
lícová hovädzinová useň 2,0 – 2,2 mm zvyšuje 
odolnosť a životnosť

podšívka
TOTAL DRY pre vynikajúcu úroveň absorpcie 
a priedušnosť

stielka
vymeniteľná, anatomická, antibakteriálna, 
absorbujúca vlhkosť

tužinka oceľová, široký tvar poskytuje optimálny priestor

podošva
GRIPPER RPU/PU pre vysokú trakciu  
a komfort

veľkosť 35 – 48

norma EN ISO 20345

cholewka
licowa skóra bydlęca 2,0 – 2,2 mm zwiększająca 
odporność i wytrzymałość

podszewka
TOTAL DRY dla wyjatkowego poziomu absorpcji 
i oddychalności

wyściólka
wymienna, anatomiczna, antybakteryjna,  
absorbujaca wilgoć

podnosek stalowy, szeroki kszałt zapewniajacy optymalną przestrzeń

podeszwa
GRIPPER RPU/PU dla wysokiej odporności na poślizg 
i komfortu

rozmiar 35 – 48

norma EN ISO 20345

921 Air 6060 S1

ARAM 921 Air 6060 S1

A E FO SRC

921 Air 2460 S1

921 Air 2460 O1 FO

zvršok
hovädzinová useň velúr 2,0 – 2,2 mm poskytuje 
vysoký klimatický komfort

podšívka
TOTAL DRY pre vynikajúcu úroveň absorpcie 
a priedušnosť

stielka
vymeniteľná, anatomická, antibakteriálna, 
absorbujúca vlhkosť

tužinka
oceľová, široký tvar poskytuje optimálny  
priestor

podošva
GRIPPER RPU/PU pre vysokú trakciu  
a komfort

veľkosť 35 – 48

norma EN ISO 20345

cholewka
skóra bydlęca welurowa 2,0 – 2,2 mm zapewniająca 
przewiewność i komfort

podszewka
TOTAL DRY dla wyjatkowego poziomu absorpcji 
i oddychalności

wyściólka
wymienna, anatomiczna, antybakteryjna,  
absorbujaca wilgoć

podnosek
stalowy, szeroki kszałt zapewniajacy optymalną 
przestrzeń

podeszwa
GRIPPER RPU/PU dla wysokiej odporności na poślizg 
i komfortu

rozmiar 35 – 48

norma EN ISO 20345

ARAM 921 Air 2460 S1

A E FO SRC

A E FO SRC

Work & Safety
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zvršok
lícová hydrofóbna hovädzinová useň 2,0 – 2,2 mm 
zvyšuje odolnosť a životnosť

podšívka
TOTAL DRY pre vynikajúcu úroveň absorpcie 
a priedušnosť

stielka
vymeniteľná, anatomická, antibakteriálna, 
absorbujúca vlhkosť

tužinka oceľová, široký tvar poskytuje optimálny priestor

planžeta
BIO FLEX kevlarová, mimoriadna flexibilita  
pre prirodzený pohyb

podošva
GRIPPER RPU/PU pre vysokú trakciu  
a komfort

veľkosť 35 – 48

norma EN ISO 20345

cholewka
licowa wodoodporna skóra bydlęca 2,0 – 2,2 mm 
zwiększająca odporność i wytrzymałość

podszewka
TOTAL DRY dla wyjatkowego poziomu absorpcji 
i oddychalności

wyściólka
wymienna, anatomiczna, antybakteryjna,  
absorbujaca wilgoć

podnosek stalowy, szeroki kszałt zapewniajacy optymalną przestrzeń

wkładka 
BIO FLEX kevlarowa, wyjątkowo gietka  
dla naturalnego zginania

podeszwa
GRIPPER RPU/PU dla wysokiej odporności na poślizg 
i komfortu

rozmiar 35 – 48

norma EN ISO 20345

921 6060 S3

921 6060 S1

ARAM 921 6060 S3

A E FO WRU P SRC A E FO WRU P SRC

A E FO SRC

941 6060 S3

zvršok
lícová hydrofóbna hovädzinová useň 2,0 – 2,2 mm 
zvyšuje odolnosť a životnosť

podšívka
TOTAL DRY pre vynikajúcu úroveň absorpcie 
a priedušnosť

stielka
vymeniteľná, anatomická, antibakteriálna, 
absorbujúca vlhkosť

tužinka
oceľová, široký tvar poskytuje optimálny  
priestor

planžeta
BIO FLEX kevlarová, mimoriadna flexibilita  
pre prirodzený pohyb

podošva
GRIPPER RPU/PU pre vysokú trakciu  
a komfort

veľkosť 36 – 48

norma EN ISO 20345

cholewka
licowa wodoodporna skóra bydlęca 2,0 – 2,2 mm 
zwiększająca odporność i wytrzymałość

podszewka
TOTAL DRY dla wyjatkowego poziomu absorpcji 
i oddychalności

wyściólka
wymienna, anatomiczna, antybakteryjna,  
absorbujaca wilgoć

podnosek
stalowy, szeroki kszałt zapewniajacy optymalną 
przestrzeń

wkładka 
BIO FLEX kevlarowa, wyjątkowo gietka  
dla naturalnego zginania

podeszwa
GRIPPER RPU/PU dla wysokiej odporności na poślizg 
i komfortu

rozmiar 36 – 48

norma EN ISO 20345

ARUBA 941 6060 S3 Work & Safety
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ARCADIA 964 6260 S3

964 6260 S3

zvršok
hydrofóbne mikrovlákno GUARD PRO 2,2 mm zvyšuje 
odolnosť a priedušnosť / SHIELD PRO ochrana proti 
okopu

podšívka
CLIMAX s 3D konštrukciou pre neobmedzenú 
cirkuláciu vzduchu

stielka
vymeniteľná, anatomická, antibakteriálna, 
absorbujúca vlhkosť

tužinka oceľová, široký tvar poskytuje optimálny priestor

planžeta
BIO FLEX kevlarová, mimoriadna flexibilita  
pre prirodzený pohyb

podošva
GRIPPER RPU/PU pre vysokú trakciu  
a komfort

veľkosť 36 – 48

norma EN ISO 20345

cholewka
wodoodporna microfibra GUARD PRO 2,2 mm zwiększająca 
odporność i oddychalność / SHIELD PRO ochrona przed 
ścieraniem

podszewka
CLIMAX z 3D konstrukcją dla nieograniczonej  
wymiany powietrza 

wyściólka
wymienna, anatomiczna, antybakteryjna,  
absorbujaca wilgoć

podnosek stalowy, szeroki kszałt zapewniajacy optymalną przestrzeń

wkładka 
BIO FLEX kevlarowa, wyjątkowo gietka  
dla naturalnego zginania

podeszwa
GRIPPER RPU/PU dla wysokiej odporności na poślizg 
i komfortu

rozmiar 36 – 48

norma EN ISO 20345

A E FO WRU P SRC

ARIZONA 961 6060 S3

zvršok
lícová hydrofóbna hovädzinová useň 2,0 – 2,2 mm 
zvyšuje odolnosť a životnosť

podšívka
TOTAL DRY pre vynikajúcu úroveň absorpcie 
a priedušnosť

stielka
vymeniteľná, anatomická, antibakteriálna, 
absorbujúca vlhkosť

tužinka oceľová, široký tvar poskytuje optimálny priestor

planžeta
BIO FLEX kevlarová, mimoriadna flexibilita  
pre prirodzený pohyb

podošva
GRIPPER RPU/PU pre vysokú trakciu  
a komfort

veľkosť 36 – 48

norma EN ISO 20345

cholewka
licowa wodoodporna skóra bydlęca 2,0 – 2,2 mm 
zwiększająca odporność i wytrzymałość

podszewka
TOTAL DRY dla wyjatkowego poziomu absorpcji 
i oddychalności

wyściólka
wymienna, anatomiczna, antybakteryjna,  
absorbujaca wilgoć

podnosek stalowy, szeroki kszałt zapewniajacy optymalną przestrzeń

wkładka 
BIO FLEX kevlarowa, wyjątkowo gietka  
dla naturalnego zginania

podeszwa
GRIPPER RPU/PU dla wysokiej odporności na poślizg 
i komfortu

rozmiar 36 – 48

norma EN ISO 20345

961 6060 S3

961 6060 S3 CI

961 6060 O2 FO

961 6060 O2 CI FO

A E FO WRU P SRC A E FO WRU SRC

A E FO WRU P CI SRC A E FO WRU CI SRC

Work & Safety
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ARTIGAS 949 6060 S3

949 6060 S3

zvršok
lícová hydrofóbna hovädzinová useň 2,0 – 2,2 mm 
zvyšuje odolnosť a životnosť

podšívka
SILVER X s integrovanou ochranou iónmi striebra  
pre antibakteriálne vlastnosti

stielka
vymeniteľná, anatomická, antibakteriálna, 
absorbujúca vlhkosť

tužinka oceľová, široký tvar poskytuje optimálny priestor

planžeta
BIO FLEX kevlarová, mimoriadna flexibilita  
pre prirodzený pohyb

podošva
GRIPPER RPU/PU pre vysokú trakciu  
a komfort

veľkosť 36 – 48

norma EN ISO 20345

cholewka
licowa wodoodporna skóra bydlęca 2,0 – 2,2 mm 
zwiększająca odporność i wytrzymałość

podszewka
SILVER X zawiera jony srebra  
dla antybakteryjnych właściwości

wyściólka
wymienna, anatomiczna, antybakteryjna,  
absorbujaca wilgoć

podnosek stalowy, szeroki kszałt zapewniajacy optymalną przestrzeń

wkładka 
BIO FLEX kevlarowa, wyjątkowo gietka  
dla naturalnego zginania

podeszwa
GRIPPER RPU/PU dla wysokiej odporności na poślizg 
i komfortu

rozmiar 36 – 48

norma EN ISO 20345

A E FO WRU P SRC

ARRAS 929 6060 S3

zvršok
lícová hydrofóbna hovädzinová useň 2,0 – 2,2 mm 
zvyšuje odolnosť a životnosť

podšívka
SILVER X s integrovanou ochranou iónmi striebra  
pre antibakteriálne vlastnosti

stielka
vymeniteľná, anatomická, antibakteriálna, 
absorbujúca vlhkosť

tužinka oceľová, široký tvar poskytuje optimálny priestor

planžeta
BIO FLEX kevlarová, mimoriadna flexibilita  
pre prirodzený pohyb

podošva
GRIPPER RPU/PU pre vysokú trakciu  
a komfort

veľkosť 36 – 48

norma EN ISO 20345

cholewka
licowa wodoodporna skóra bydlęca 2,0 – 2,2 mm 
zwiększająca odporność i wytrzymałość

podszewka
SILVER X zawiera jony srebra  
dla antybakteryjnych właściwości

wyściólka
wymienna, anatomiczna, antybakteryjna,  
absorbujaca wilgoć

podnosek stalowy, szeroki kszałt zapewniajacy optymalną przestrzeń

wkładka 
BIO FLEX kevlarowa, wyjątkowo gietka  
dla naturalnego zginania

podeszwa
GRIPPER RPU/PU dla wysokiej odporności na poślizg 
i komfortu

rozmiar 36 – 48

norma EN ISO 20345

929 6060 S3
A E FO WRU P SRC

Work & Safety
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zvršok
hydrofóbne mikrovlákno MICRO PRO 2,2 mm zvyšuje 
odolnosť a priedušnosť

podšívka
SILVER X s integrovanou ochranou iónmi striebra  
pre antibakteriálne vlastnosti

stielka
vymeniteľná, anatomická, antibakteriálna, 
absorbujúca vlhkosť

tužinka oceľová, široký tvar poskytuje optimálny priestor

podošva
TRANSPORT PU.2D pre rovnomerné rozloženie tlaku 
na celé chodidlo

veľkosť 36 – 48

norma EN ISO 20345

cholewka
wodoodporna microfibra MICRO PRO 2,2 mm zwiększająca 
odporność i oddychalność

podszewka
SILVER X zawiera jony srebra  
dla antybakteryjnych właściwości

wyściólka
wymienna, anatomiczna, antybakteryjna,  
absorbujaca wilgoć

podnosek stalowy, szeroki kszałt zapewniajacy optymalną przestrzeń

podeszwa
TRANSPORT PU.2D dla równomiernego rozłożenia nacisku 
na całej stopie

rozmiar 36 – 48

norma EN ISO 20345

ARVA 601 6660 SB A E FO

601 6660 SB A E FO

601 6660 OB A E FO
A E FO SRC

A E FO SRC

ARIA 604 6660 OB A E FO

604 6660 OB A E FO

zvršok
hydrofóbne mikrovlákno MICRO PRO 2,2 mm zvyšuje 
odolnosť a priedušnosť

podšívka
SILVER X s integrovanou ochranou iónmi striebra  
pre antibakteriálne vlastnosti

stielka
vymeniteľná, anatomická, antibakteriálna, 
absorbujúca vlhkosť

podošva
TRANSPORT PU.2D pre rovnomerné rozloženie tlaku 
na celé chodidlo

veľkosť 36 – 48

norma EN ISO 20347

cholewka
wodoodporna microfibra MICRO PRO 2,2 mm zwiększająca 
odporność i oddychalność

podszewka
SILVER X zawiera jony srebra  
dla antybakteryjnych właściwości

wyściólka
wymienna, anatomiczna, antybakteryjna,  
absorbujaca wilgoć

podeszwa
TRANSPORT PU.2D dla równomiernego rozłożenia nacisku 
na całej stopie

rozmiar 36 – 48

norma EN ISO 20347

A E FO SRC

Work & Safety
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ARICA 620 6660 S2

zvršok
hydrofóbne mikrovlákno MICRO PRO 2,2 mm zvyšuje 
odolnosť a priedušnosť

podšívka
SILVER X s integrovanou ochranou iónmi striebra  
pre antibakteriálne vlastnosti

stielka
vymeniteľná, anatomická, antibakteriálna, 
absorbujúca vlhkosť

tužinka oceľová, široký tvar poskytuje optimálny priestor

podošva
TRANSPORT PU.2D pre rovnomerné rozloženie tlaku 
na celé chodidlo

veľkosť 36 – 48

norma EN ISO 20345

cholewka
wodoodporna microfibra MICRO PRO 2,2 mm zwiększająca 
odporność i oddychalność

podszewka
SILVER X zawiera jony srebra  
dla antybakteryjnych właściwości

wyściólka
wymienna, anatomiczna, antybakteryjna,  
absorbujaca wilgoć

podnosek stalowy, szeroki kszałt zapewniajacy optymalną przestrzeń

podeszwa
TRANSPORT PU.2D dla równomiernego rozłożenia nacisku 
na całej stopie

rozmiar 36 – 48

norma EN ISO 20345

620 6660 S2

620 6660 O2 FO

A E FO WRU SRC

A E FO WRU SRC

ARAWA 621 6660 S2

zvršok
hydrofóbne mikrovlákno MICRO PRO 2,2 mm zvyšuje 
odolnosť a priedušnosť

podšívka
SILVER X s integrovanou ochranou iónmi striebra  
pre antibakteriálne vlastnosti

stielka
vymeniteľná, anatomická, antibakteriálna, 
absorbujúca vlhkosť

tužinka oceľová, široký tvar poskytuje optimálny priestor

podošva
TRANSPORT PU.2D pre rovnomerné rozloženie tlaku 
na celé chodidlo

veľkosť 36 – 48

norma EN ISO 20345

cholewka
wodoodporna microfibra MICRO PRO 2,2 mm zwiększająca 
odporność i oddychalność

podszewka
SILVER X zawiera jony srebra  
dla antybakteryjnych właściwości

wyściólka
wymienna, anatomiczna, antybakteryjna,  
absorbujaca wilgoć

podnosek stalowy, szeroki kszałt zapewniajacy optymalną przestrzeń

podeszwa
TRANSPORT PU.2D dla równomiernego rozłożenia nacisku 
na całej stopie

rozmiar 36 – 48

norma EN ISO 20345

621 6660 S2

621 6660 O2 FO

A E FO WRU SRC

A E FO WRU SRC

Work & Safety
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zvršok
hydrofóbne mikrovlákno MICRO PRO 2,2 mm zvyšuje 
odolnosť a priedušnosť

podšívka
CLIMAX s 3D konštrukciou pre neobmedzenú 
cirkuláciu vzduchu

stielka
vymeniteľná, anatomická, antibakteriálna, 
absorbujúca vlhkosť

tužinka oceľová, široký tvar poskytuje optimálny priestor

podošva
TRANSPORT PU.2D pre rovnomerné rozloženie tlaku 
na celé chodidlo

veľkosť 36 – 48

norma EN ISO 20345

cholewka
wodoodporna microfibra MICRO PRO 2,2 mm zwiększająca 
odporność i oddychalność

podszewka
CLIMAX z 3D konstrukcją dla nieograniczonej  
wymiany powietrza 

wyściólka
wymienna, anatomiczna, antybakteryjna,  
absorbujaca wilgoć

podnosek stalowy, szeroki kszałt zapewniajacy optymalną przestrzeń

podeszwa
TRANSPORT PU.2D dla równomiernego rozłożenia nacisku 
na całej stopie

rozmiar 36 – 48

norma EN ISO 20345

ARRIVA 9306 6660 S2

9306 6660 S2

9306 6660 O2 FO

A E FO WRU SRC

A E FO WRU SRC

ARZAWA 641 6660 S2

641 6660 S2

641 6660 O2 FO

zvršok
hydrofóbne mikrovlákno MICRO PRO 2,2 mm zvyšuje 
odolnosť a priedušnosť

podšívka
SILVER X s integrovanou ochranou iónmi striebra  
pre antibakteriálne vlastnosti

stielka
vymeniteľná, anatomická, antibakteriálna, 
absorbujúca vlhkosť

tužinka oceľová, široký tvar poskytuje optimálny priestor

podošva
TRANSPORT PU.2D pre rovnomerné rozloženie tlaku 
na celé chodidlo

veľkosť 36 – 48

norma EN ISO 20345

cholewka
wodoodporna microfibra MICRO PRO 2,2 mm zwiększająca 
odporność i oddychalność

podszewka
SILVER X zawiera jony srebra  
dla antybakteryjnych właściwości

wyściólka
wymienna, anatomiczna, antybakteryjna,  
absorbujaca wilgoć

podnosek stalowy, szeroki kszałt zapewniajacy optymalną przestrzeń

podeszwa
TRANSPORT PU.2D dla równomiernego rozłożenia nacisku 
na całej stopie

rozmiar 36 – 48

norma EN ISO 20345

A E FO WRU SRC

A E FO WRU SRC

Work & Safety
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ARAGON 920 6060 S3

920 6060 S3

920 6060 S1

920 6060 O1 FO

zvršok
lícová hydrofóbna hovädzinová useň 2,0 – 2,2 mm  
zvyšuje odolnosť a životnosť

podšívka
TOTAL DRY pre vynikajúcu úroveň absorpcie 
a priedušnosť

stielka
vymeniteľná, anatomická, antibakteriálna,  
absorbujúca vlhkosť

tužinka oceľová, široký tvar poskytuje optimálny priestor

planžeta
BIO FLEX kevlarová, mimoriadna flexibilita  
pre prirodzený pohyb

podošva CARGO PU.2D pre vysoký komfort

veľkosť 35 – 48

norma EN ISO 20345

cholewka
licowa wodoodporna skóra bydlęca 2,0 – 2,2 mm 
zwiększająca odporność i wytrzymałość

podszewka
TOTAL DRY dla wyjatkowego poziomu absorpcji 
i oddychalności

wyściólka
wymienna, anatomiczna, antybakteryjna,  
absorbujaca wilgoć

podnosek stalowy, szeroki kszałt zapewniajacy optymalną przestrzeń

wkładka 
BIO FLEX kevlarowa, wyjątkowo gietka  
dla naturalnego zginania

podeszwa CARGO PU.2D dla doskonałego komfortu

rozmiar 35 – 48

norma EN ISO 20345

A E FO SRC

A E FO SRCA E FO WRU P SRC

900 6060 S1

900 6060 O1 FO

900 6060 S1 P

900 Clip 6060 S1

A E FO SRC A E FO P SRC

A E FO SRC A E FO SRC

zvršok
lícová hovädzinová useň 2,0 – 2,2 mm zvyšuje 
odolnosť a životnosť

podšívka
TOTAL DRY pre vynikajúcu úroveň absorpcie 
a priedušnosť

stielka
vymeniteľná, anatomická, antibakteriálna, 
absorbujúca vlhkosť

tužinka oceľová, široký tvar poskytuje optimálny priestor

podošva CARGO PU.2D pre vysoký komfort

veľkosť 35 – 48

norma EN ISO 20345

cholewka
licowa skóra bydlęca 2,0 – 2,2 mm zwiększająca  
odporność i wytrzymałość

podszewka
TOTAL DRY dla wyjatkowego poziomu absorpcji 
i oddychalności

wyściólka
wymienna, anatomiczna, antybakteryjna,  
absorbujaca wilgoć

podnosek stalowy, szeroki kszałt zapewniajacy optymalną przestrzeń

podeszwa CARGO PU.2D dla doskonałego komfortu

rozmiar 35 – 48

norma EN ISO 20345

ARMEN 900 6060 S1 Work & Safety
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960 6060 S3

960 6060 S3 CI

960 6060 O2 FO

zvršok
lícová hydrofóbna hovädzinová useň 2,0 – 2,2 mm 
zvyšuje odolnosť a životnosť

podšívka
TOTAL DRY pre vynikajúcu úroveň absorpcie 
a priedušnosť

stielka
vymeniteľná, anatomická, antibakteriálna, 
absorbujúca vlhkosť

tužinka oceľová, široký tvar poskytuje optimálny priestor

planžeta
BIO FLEX kevlarová, mimoriadna flexibilita  
pre prirodzený pohyb

podošva CARGO PU.2D pre vysoký komfort

veľkosť 35 – 48

norma EN ISO 20345

cholewka
licowa wodoodporna skóra bydlęca 2,0 – 2,2 mm 
zwiększająca odporność i wytrzymałość

podszewka
TOTAL DRY dla wyjatkowego poziomu absorpcji 
i oddychalności

wyściólka
wymienna, anatomiczna, antybakteryjna,  
absorbujaca wilgoć

podnosek stalowy, szeroki kszałt zapewniajacy optymalną przestrzeń

wkładka 
BIO FLEX kevlarowa, wyjątkowo gietka  
dla naturalnego zginania

podeszwa CARGO PU.2D dla doskonałego komfortu

rozmiar 35 – 48

norma EN ISO 20345

ARMAGNAC 960 6060 S3

A E FO WRU P SRC

A E FO WRU SRC

A E FO WRU P CI SRC

zvršok
lícová hydrofóbna hovädzinová useň 2,0 – 2,2 mm 
zvyšuje odolnosť a životnosť

podšívka
TOTAL DRY pre vynikajúcu úroveň absorpcie 
a priedušnosť

stielka
vymeniteľná, anatomická, antibakteriálna, 
absorbujúca vlhkosť

tužinka oceľová, široký tvar poskytuje optimálny priestor

planžeta
BIO FLEX kevlarová, mimoriadna flexibilita  
pre prirodzený pohyb

podošva CARGO PU.2D pre vysoký komfort

veľkosť 35 – 48

norma EN ISO 20345

cholewka
licowa wodoodporna skóra bydlęca 2,0 – 2,2 mm 
zwiększająca odporność i wytrzymałość

podszewka
TOTAL DRY dla wyjatkowego poziomu absorpcji 
i oddychalności

wyściólka
wymienna, anatomiczna, antybakteryjna,  
absorbujaca wilgoć

podnosek stalowy, szeroki kszałt zapewniajacy optymalną przestrzeń

wkładka 
BIO FLEX kevlarowa, wyjątkowo gietka  
dla naturalnego zginania

podeszwa CARGO PU.2D dla doskonałego komfortu

rozmiar 35 – 48

norma EN ISO 20345

940 6060 S3

940 6060 S3 CI

940 6060 S1

ARAUKAN 940 6060 S3

940 6060 S1 CI

940 6060 O1 FO

940 6060 O2 CI FO

A E FO WRU P CI SRC

A E FO WRU CI SRC

A E FO CI SRC

A E FO SRC

A E FO SRC

A E FO WRU P SRC
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052 6660

zvršok
hydrofóbne mikrovlákno MICRO PRO 2,2 mm zvyšuje 
odolnosť a priedušnosť

podšívka TOTAL DRY / hovädzinová useň

stielka ortopedicky tvarovaná

podošva MARTA termoplastický kaučuk

veľkosť 3 – 8

cholewka
wodoodporna microfibra MICRO PRO 2,2 mm zwiększająca 
odporność i oddychalność

podszewka TOTAL DRY / skóra bydlęca

wyściólka ortopedycznie ukształtowana

podeszwa MARTA termoplastyczny kauczuk

rozmiar 3 – 8

052 2460

zvršok hovädzinová useň

podšívka TOTAL DRY / hovädzinová useň

stielka ortopedicky tvarovaná

podošva MARTA termoplastický kaučuk

veľkosť 3 – 8

cholewka skóra bydlęca

podszewka TOTAL DRY / skóra bydlęca

wyściólka ortopedycznie ukształtowana

podeszwa MARTA termoplastyczny kauczuk

rozmiar 3 – 8

Work & Safety
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002 OB E

002 OB E069 N 6660

zvršok hovädzinová useň

podšívka TOTAL DRY / bavlna

stielka vlepovacia TOTAL DRY / EVA

podošva BRUNO gumová

veľkosť 5 – 13

norma EN ISO 20347

cholewka skóra bydlęca

podszewka TOTAL DRY / bawełna

wyściólka wklejona TOTAL DRY / EVA

podeszwa BRUNO guma

rozmiar 5 – 13

norma EN ISO 20347

E SRC

069 N 6660

zvršok
hydrofóbne mikrovlákno MICRO PRO 2,2 mm zvyšuje 
odolnosť a priedušnosť

podšívka TOTAL DRY / bavlna

stielka vlepovacia TOTAL DRY / EVA

podošva OSKAR termoplastický kaučuk

veľkosť 6 – 12

cholewka
wodoodporna microfibra MICRO PRO 2,2 mm zwiększająca 
odporność i oddychalność

podszewka TOTAL DRY / bawełna

wyściólka wklejona TOTAL DRY / EVA

podeszwa OSKAR termoplastyczny kauczuk

rozmiar 6 – 12

Work & Safety
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030 OB E

zvršok hovädzinová useň

podšívka TOTAL DRY / bavlna

stielka vlepovacia TOTAL DRY / EVA

podošva BRUNO gumová

veľkosť 5 – 13

norma EN ISO 20347

cholewka skóra bydlęca

podszewka TOTAL DRY / bawełna

wyściólka wklejona TOTAL DRY / EVA

podeszwa BRUNO guma

rozmiar 5 – 13

norma EN ISO 20347

030 OB E
E SRC

015 SB E

zvršok hovädzinová useň

podšívka hovädzinová useň / bavlna

stielka vlepovacia Holtex

tužinka oceľová, široký tvar poskytuje optimálny priestor

podošva BRUNO gumová

veľkosť 5 – 13

norma EN ISO 20345

cholewka skóra bydlęca

podszewka skóra bydlęca / bawełna

wyściólka wklejona Holtex

podnosek stalowy, szeroki kszałt zapewniajacy optymalną przestrzeń

podeszwa BRUNO guma

rozmiar 5 – 13

norma EN ISO 20345

015 SB E

010 OB E

E SRC

E SRC

Work & Safety
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145 SB E HRO

145 SB E HRO

140 OB E HRO

zvršok
hovädzinová useň velúr 2,0 – 2,2 mm poskytuje 
vysoký klimatický komfort

podšívka hovädzinová useň / bavlna

stielka vymeniteľná Holtex AL

tužinka oceľová, široký tvar poskytuje optimálny priestor

podošva
BRUNO gumová, odolná proti kontaktnému teplu, 
šróbovaná

veľkosť 5 – 13

norma EN ISO 20345

cholewka
skóra bydlęca welurowa 2,0 – 2,2 mm zapewniająca 
przewiewność i komfort

podszewka skóra bydlęca / bawełna

wyściólka wymienna Holtex AL

podnosek stalowy, szeroki kszałt zapewniajacy optymalną przestrzeń

podeszwa
BRUNO guma, odporna na kontakt z goracym podłożem, 
mocowane za pomocą śrub

rozmiar 5 – 13

norma EN ISO 20345

E HRO SRC

E HRO SRC

045 SB E

zvršok hovädzinová useň

podšívka Penat / bavlna

stielka vlepovacia Holtex

tužinka oceľová, široký tvar poskytuje optimálny priestor

podošva BRUNO gumová

veľkosť 5 – 13

norma EN ISO 20345

cholewka skóra bydlęca

podszewka Penat / bawełna

wyściólka wklejona Holtex

podnosek stalowy, szeroki kszałt zapewniajacy optymalną przestrzeń

podeszwa BRUNO guma

rozmiar 5 – 13

norma EN ISO 20345

045 SB E

040 OB E

E SRC

E SRC

Work & Safety
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A E FO WRU HRO HI SRA

011 6060 O2 HRO HI FO

011 6060 O2 HRO HI FO

zvršok
lícová hydrofóbna hovädzinová useň 2,0 – 2,2 mm 
zvyšuje odolnosť a životnosť

podšívka
CLIMAX s 3D konštrukciou pre neobmedzenú 
cirkuláciu vzduchu

stielka
HEAT DEFENSE pre účinnú tepelnú izoláciu,  
4 vrstvová, vymeniteľná, anatomická, antibakteriálna, 
absorbujúca vlhkosť

podošva NERO gumová, odolná proti kontaktnému teplu

veľkosť 40 – 48

norma EN ISO 20347

cholewka
licowa wodoodporna skóra bydlęca 2,0 – 2,2 mm  
zwiększająca odporność i wytrzymałość

podszewka
CLIMAX z 3D konstrukcją dla nieograniczonej  
wymiany powietrza 

wyściólka
HEAT DEFENSE dla skutecznej izolacji cieplnej,  
4 warstwy, wymienna, anatomiczna, antybakteryjna, 
absorbujaca wilgoć

podeszwa NERO guma, odporna na kontakt z goracym podłożem

rozmiar 40 – 48

norma EN ISO 20347

A E FO WRU P HRO HI SRA

011 6090 S2 P HRO HI

zvršok
lícová hydrofóbna hovädzinová useň 2,0 – 2,2 mm 
zvyšuje odolnosť a životnosť

podšívka
CLIMAX s 3D konštrukciou pre neobmedzenú 
cirkuláciu vzduchu

stielka
HEAT DEFENSE pre účinnú tepelnú izoláciu,  
4 vrstvová, vymeniteľná, anatomická, antibakteriálna, 
absorbujúca vlhkosť

tužinka oceľová, široký tvar poskytuje optimálny priestor

planžeta
BIO FLEX kevlarová, mimoriadna flexibilita  
pre prirodzený pohyb

podošva NERO gumová, odolná proti kontaktnému teplu

veľkosť 40 – 48

norma EN ISO 20345

cholewka
licowa wodoodporna skóra bydlęca 2,0 – 2,2 mm 
zwiększająca odporność i wytrzymałość

podszewka
CLIMAX z 3D konstrukcją dla nieograniczonej  
wymiany powietrza 

wyściólka
HEAT DEFENSE dla skutecznej izolacji cieplnej,  
4 warstwy, wymienna, anatomiczna, antybakteryjna,  
absorbujaca wilgoć

podnosek stalowy, szeroki kszałt zapewniajacy optymalną przestrzeń

wkładka 
BIO FLEX kevlarowa, wyjątkowo gietka  
dla naturalnego zginania

podeszwa NERO guma, odporna na kontakt z goracym podłożem

rozmiar 40 – 48

norma EN ISO 20345

011 6090 S2 P HRO HI

Work & Safety
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PRIPRAVENÝ.  
NA VŠETKO.
Vybudovať niečo z ničoho môže trvať roky, niekedy celý 
ľudský život. Avšak stratiť to je možné v priebehu niekoľkých 
okamihov. Kolekcia Police slúži pre pracovné profesie 
zabezpečujúce ochranu hodnôt.

GOTOWI.  
NA WSZYSTKO.
Zbudowanie czegoś z niczego może trwać latami, czasami 
nawet całe ludzkie życie. Po czym w kilka chwil można to 
wszystko stracić. Kolekcja Police służy przedstawicielom 
zawodów, którzy zapewniają ochronę wartości.

Police
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ARSENAL 954 6260 O2 FO

954 6260 O2 FO

zvršok
hydrofóbne mikrovlákno GUARD PRO 2,2 mm zvyšuje 
odolnosť a priedušnosť / odolný textilný materiál 

podšívka
CLIMAX s 3D konštrukciou pre neobmedzenú 
cirkuláciu vzduchu

stielka
vymeniteľná, anatomická, antibakteriálna, 
absorbujúca vlhkosť

podošva
GRIPPER RPU/PU pre vysokú trakciu  
a komfort

veľkosť 36 – 48

norma EN ISO 20347

cholewka
wodoodporna microfibra GUARD PRO 2,2 mm zwiększająca 
odporność i oddychalność / wytrzymały materiał tekstylny

podszewka
CLIMAX z 3D konstrukcją dla nieograniczonej  
wymiany powietrza 

wyściólka
wymienna, anatomiczna, antybakteryjna,  
absorbujaca wilgoć

podeszwa
GRIPPER RPU/PU dla wysokiej odporności na poślizg 
i komfortu

rozmiar 36 – 48

norma EN ISO 20347

ARES 934 6260 O2 FO

zvršok
hydrofóbne mikrovlákno GUARD PRO 2,2 mm  
zvyšuje odolnosť a priedušnosť / odolný  
textilný materiál 

podšívka
CLIMAX s 3D konštrukciou pre neobmedzenú 
cirkuláciu vzduchu

stielka
vymeniteľná, anatomická, antibakteriálna, 
absorbujúca vlhkosť

podošva
GRIPPER RPU/PU pre vysokú trakciu  
a komfort

veľkosť 36 – 48

norma EN ISO 20347

cholewka
wodoodporna microfibra GUARD PRO 2,2 mm 
zwiększająca odporność i oddychalność / wytrzymały 
materiał tekstylny

podszewka
CLIMAX z 3D konstrukcją dla nieograniczonej  
wymiany powietrza 

wyściólka
wymienna, anatomiczna, antybakteryjna,  
absorbujaca wilgoć

podeszwa
GRIPPER RPU/PU dla wysokiej odporności na poślizg 
i komfortu

rozmiar 36 – 48

norma EN ISO 20347

934 6260 O2 FO
A E FO WRU SRC A E FO WRU SRC

Police
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ARENA 922 6260 O2 FO

922 6260 O2 FO

zvršok
hydrofóbne mikrovlákno GUARD PRO 2,2 mm zvyšuje 
odolnosť a priedušnosť / CORDURA

podšívka
CLIMAX s 3D konštrukciou pre neobmedzenú 
cirkuláciu vzduchu

stielka
vymeniteľná, anatomická, antibakteriálna, 
absorbujúca vlhkosť

podošva
GRIPPER RPU/PU pre vysokú trakciu  
a komfort

veľkosť 36 – 48

norma EN ISO 20347

cholewka
wodoodporna microfibra GUARD PRO 2,2 mm zwiększająca 
odporność i oddychalność / CORDURA

podszewka
CLIMAX z 3D konstrukcją dla nieograniczonej  
wymiany powietrza 

wyściólka
wymienna, anatomiczna, antybakteryjna,  
absorbujaca wilgoć

podeszwa
GRIPPER RPU/PU dla wysokiej odporności na poślizg 
i komfortu

rozmiar 36 – 48

norma EN ISO 20347

ARMAGEDON 974 6260 O2 FO

zvršok
hydrofóbne mikrovlákno GUARD PRO 2,2 mm  
zvyšuje odolnosť a priedušnosť / odolný  
textilný materiál 

podšívka
CLIMAX s 3D konštrukciou pre neobmedzenú 
cirkuláciu vzduchu

stielka
vymeniteľná, anatomická, antibakteriálna, 
absorbujúca vlhkosť

podošva
GRIPPER RPU/PU pre vysokú trakciu  
a komfort

veľkosť 36 – 48

norma EN ISO 20347

cholewka
wodoodporna microfibra GUARD PRO 2,2 mm 
zwiększająca odporność i oddychalność / wytrzymały 
materiał tekstylny

podszewka
CLIMAX z 3D konstrukcją dla nieograniczonej wymiany 
powietrza 

wyściólka
wymienna, anatomiczna, antybakteryjna,  
absorbujaca wilgoć

podeszwa
GRIPPER RPU/PU dla wysokiej odporności na poślizg 
i komfortu

rozmiar 36 – 48

norma EN ISO 20347

974 6260 O2 FO
A E FO WRU SRC A E FO WRU SRC

Police
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ARKADA 962 6260 O2 FO

962 6260 O2 FO

zvršok
hydrofóbne mikrovlákno GUARD PRO 2,2 mm zvyšuje 
odolnosť a priedušnosť / CORDURA

podšívka
CLIMAX s 3D konštrukciou pre neobmedzenú 
cirkuláciu vzduchu

stielka
vymeniteľná, anatomická, antibakteriálna, 
absorbujúca vlhkosť

podošva
GRIPPER RPU/PU pre vysokú trakciu  
a komfort

veľkosť 36 – 48

norma EN ISO 20347

cholewka
wodoodporna microfibra GUARD PRO 2,2 mm zwiększająca 
odporność i oddychalność / CORDURA

podszewka
CLIMAX z 3D konstrukcją dla nieograniczonej  
wymiany powietrza 

wyściólka
wymienna, anatomiczna, antybakteryjna,  
absorbujaca wilgoć

podeszwa
GRIPPER RPU/PU dla wysokiej odporności na poślizg 
i komfortu

rozmiar 36 – 48

norma EN ISO 20347

ARCHA 942 6260 O2 FO

zvršok
hydrofóbne mikrovlákno GUARD PRO 2,2 mm  
zvyšuje odolnosť a priedušnosť / CORDURA

podšívka
CLIMAX s 3D konštrukciou pre neobmedzenú 
cirkuláciu vzduchu

stielka
vymeniteľná, anatomická, antibakteriálna, 
absorbujúca vlhkosť

podošva
GRIPPER RPU/PU pre vysokú trakciu  
a komfort

veľkosť 36 – 48

norma EN ISO 20347

cholewka
wodoodporna microfibra GUARD PRO 2,2 mm 
zwiększająca odporność i oddychalność / CORDURA

podszewka
CLIMAX z 3D konstrukcją dla nieograniczonej  
wymiany powietrza 

wyściólka
wymienna, anatomiczna, antybakteryjna,  
absorbujaca wilgoć

podeszwa
GRIPPER RPU/PU dla wysokiej odporności na poślizg 
i komfortu

rozmiar 36 – 48

norma EN ISO 20347

942 6260 O2 FO
A E FO WRU SRC A E FO WRU SRC

Police



ODVAHA BYŤ 
UNIKÁTNY.
V podstate sú dva typy ľudí. Vy a všetci ostatní. Objavte a vyjadrite  
svoju unikátnosť aj v pracovnom prostredí. Kolekcia Trek & Outdoor 
spája individuálne farebnostné riešenia a inovatívny dizajn.

ODWAGA, ABY BYĆ 
WYJĄTKOWYM.
Zasadniczo istnieją dwa typy ludzi. Ty i wszyscy pozostali.  
Ujawnij i wyraź swoją wyjątkowość nawet w miejscu pracy.  
Kolekcja Trek & Outdoor łączy indywidualne rozwiązania  
kolorystyczne z innowacyjnym projektem.

Trek & Outdoor

8786
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zvršok
lícová hydrofóbna hovädzinová useň nubuk  
2,0 – 2,2 mm zvyšuje odolnosť a životnosť /  
odolný textilný materiál

podšívka
CLIMAX s 3D konštrukciou pre neobmedzenú 
cirkuláciu vzduchu

stielka
vymeniteľná, anatomická, antibakteriálna, 
absorbujúca vlhkosť

tužinka oceľová, široký tvar poskytuje optimálny priestor

planžeta
BIO FLEX kevlarová, mimoriadna flexibilita  
pre prirodzený pohyb

podošva
GRIPPER RPU/PU pre vysokú trakciu  
a komfort

veľkosť 35 – 48

norma EN ISO 20345

cholewka
licowa wodoodporna skóra bydlęca nubukowa  
2,0 – 2,2 mm zwiększająca odporność i wytrzymałość / 
wytrzymały materiał tekstylny

podszewka
CLIMAX z 3D konstrukcją dla nieograniczonej  
wymiany powietrza 

wyściólka
wymienna, anatomiczna, antybakteryjna,  
absorbujaca wilgoć

podnosek stalowy, szeroki kszałt zapewniajacy optymalną przestrzeń

wkładka 
BIO FLEX kevlarowa, wyjątkowo gietka  
dla naturalnego zginania

podeszwa
GRIPPER RPU/PU dla wysokiej odporności na poślizg 
i komfortu

rozmiar 35 – 48

norma EN ISO 20345

934 6160 S3

934 6160 O2 FO

954 6160 S3

954 6160 O2 FO

zvršok
lícová hydrofóbna hovädzinová useň nubuk  
2,0 – 2,2 mm zvyšuje odolnosť a životnosť /  
odolný textilný materiál

podšívka
CLIMAX s 3D konštrukciou pre neobmedzenú 
cirkuláciu vzduchu

stielka
vymeniteľná, anatomická, antibakteriálna, 
absorbujúca vlhkosť

tužinka oceľová, široký tvar poskytuje optimálny priestor

planžeta
BIO FLEX kevlarová, mimoriadna flexibilita  
pre prirodzený pohyb

podošva
GRIPPER RPU/PU pre vysokú trakciu  
a komfort

veľkosť 35 – 48

norma EN ISO 20345

cholewka
licowa wodoodporna skóra bydlęca nubukowa  
2,0 – 2,2 mm zwiększająca odporność i wytrzymałość / 
wytrzymały materiał tekstylny

podszewka
CLIMAX z 3D konstrukcją dla nieograniczonej  
wymiany powietrza 

wyściólka
wymienna, anatomiczna, antybakteryjna,  
absorbujaca wilgoć

podnosek stalowy, szeroki kszałt zapewniajacy optymalną przestrzeń

wkładka 
BIO FLEX kevlarowa, wyjątkowo gietka  
dla naturalnego zginania

podeszwa
GRIPPER RPU/PU dla wysokiej odporności na poślizg 
i komfortu

rozmiar 35 – 48

norma EN ISO 20345

ARES 934 6160 S3 ARSENAL 954 6160 S3

A E FO WRU P SRC A E FO WRU P SRC

A E FO WRU SRC A E FO WRU SRC

Trek & Outdoor
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zvršok
lícová hydrofóbna hovädzinová useň pull–up  
2,0 – 2,2 mm zvyšuje odolnosť a životnosť / 
CORDURA

podšívka
CLIMAX s 3D konštrukciou pre neobmedzenú 
cirkuláciu vzduchu

stielka
vymeniteľná, anatomická, antibakteriálna, 
absorbujúca vlhkosť

podošva
GRIPPER RPU/PU pre vysokú trakciu  
a komfort

veľkosť 35 – 48

norma EN ISO 20347

zvršok
lícová hydrofóbna hovädzinová useň pull–up  
2,0 – 2,2 mm zvyšuje odolnosť a životnosť / 
CORDURA

podšívka
CLIMAX s 3D konštrukciou pre neobmedzenú 
cirkuláciu vzduchu

stielka
vymeniteľná, anatomická, antibakteriálna, 
absorbujúca vlhkosť

podošva
GRIPPER RPU/PU pre vysokú trakciu  
a komfort

veľkosť 35 – 48

norma EN ISO 20347

cholewka
licowa wodoodporna skóra bydlęca pull–up  
2,0–2,2 mm zwiększająca odporność i wytrzymałość /  
CORDURA

podszewka
CLIMAX z 3D konstrukcją dla nieograniczonej  
wymiany powietrza 

wyściólka
wymienna, anatomiczna, antybakteryjna,  
absorbujaca wilgoć

podeszwa
GRIPPER RPU/PU dla wysokiej odporności na poślizg 
i komfortu

rozmiar 35 – 48

norma EN ISO 20347

cholewka
licowa wodoodporna skóra bydlęca pull–up  
2,0–2,2 mm zwiększająca odporność i wytrzymałość /  
CORDURA

podszewka
CLIMAX z 3D konstrukcją dla nieograniczonej wymiany 
powietrza 

wyściólka
wymienna, anatomiczna, antybakteryjna,  
absorbujaca wilgoć

podeszwa
GRIPPER RPU/PU dla wysokiej odporności na poślizg 
i komfortu

rozmiar 35 – 48

norma EN ISO 20347

922 4660 O2 FO 942 4660 O2 FO

ARENA 922 4660 O2 FO ARCHA 942 4660 O2 FO

A E FO WRU SRC A E FO WRU SRC

Trek & Outdoor
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zvršok
lícová hydrofóbna hovädzinová useň nubuk  
2,0 – 2,2 mm zvyšuje odolnosť a životnosť / 
CORDURA

podšívka
CLIMAX s 3D konštrukciou pre neobmedzenú 
cirkuláciu vzduchu

stielka
vymeniteľná, anatomická, antibakteriálna, 
absorbujúca vlhkosť

podošva
GRIPPER RPU/PU pre vysokú trakciu  
a komfort

veľkosť 35 – 48

norma EN ISO 20347

zvršok
lícová hydrofóbna hovädzinová useň nubuk 
2,0 – 2,2 mm zvyšuje odolnosť a životnosť / 
CORDURA

podšívka
CLIMAX s 3D konštrukciou pre neobmedzenú 
cirkuláciu vzduchu

stielka
vymeniteľná, anatomická, antibakteriálna, 
absorbujúca vlhkosť

podošva
GRIPPER RPU/PU pre vysokú trakciu  
a komfort

veľkosť 35 – 48

norma EN ISO 20347

cholewka
licowa wodoodporna skóra bydlęca nubukowa  
2,0 – 2,2 mm zwiększająca odporność i wytrzymałość / 
CORDURA

podszewka
CLIMAX z 3D konstrukcją dla nieograniczonej  
wymiany powietrza 

wyściólka
wymienna, anatomiczna, antybakteryjna,  
absorbujaca wilgoć

podeszwa
GRIPPER RPU/PU dla wysokiej odporności na poślizg 
i komfortu

rozmiar 35 – 48

norma EN ISO 20347

cholewka
licowa wodoodporna skóra bydlęca nubukowa  
2,0 – 2,2 mm zwiększająca odporność i wytrzymałość / 
CORDURA

podszewka
CLIMAX z 3D konstrukcją dla nieograniczonej  
wymiany powietrza 

wyściólka
wymienna, anatomiczna, antybakteryjna,  
absorbujaca wilgoć

podeszwa
GRIPPER RPU/PU dla wysokiej odporności na poślizg 
i komfortu

rozmiar 35 – 48

norma EN ISO 20347

922 5656 O2 FO 942 5656 O2 FO

ARENA 922 5656 O2 FO ARCHA 942 5656 O2 FO

A E FO WRU SRC A E FO WRU SRC

Trek & Outdoor
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ARENA 922 2460 S1 ARCHA 942 2460 O1 FO

zvršok
hovädzinová useň velúr 2,0 – 2,2 mm poskytuje vysoký 
klimatický komfort / CORDURA

podšívka
CLIMAX s 3D konštrukciou pre neobmedzenú cirkuláciu 
vzduchu

stielka
vymeniteľná, anatomická, antibakteriálna,  
absorbujúca vlhkosť

tužinka oceľová, široký tvar poskytuje optimálny priestor

podošva
GRIPPER RPU/PU pre vysokú trakciu  
a komfort

veľkosť 35 – 48

norma EN ISO 20345

cholewka
skóra bydlęca welurowa 2,0 – 2,2 mm zapewniająca 
przewiewność i komfort / CORDURA

podszewka
CLIMAX z 3D konstrukcją dla nieograniczonej wymiany 
powietrza 

wyściólka
wymienna, anatomiczna, antybakteryjna,  
absorbujaca wilgoć

podnosek stalowy, szeroki kszałt zapewniajacy optymalną przestrzeń

podeszwa
GRIPPER RPU/PU dla wysokiej odporności na poślizg 
i komfortu

rozmiar 35 – 48

norma EN ISO 20345

922 2460 S1

922 2460 O1 FO

942 2460 O1 FO

zvršok
hovädzinová useň velúr 2,0 – 2,2 mm poskytuje vysoký 
klimatický komfort / CORDURA

podšívka
CLIMAX s 3D konštrukciou pre neobmedzenú cirkuláciu 
vzduchu

stielka
vymeniteľná, anatomická, antibakteriálna,  
absorbujúca vlhkosť

podošva
GRIPPER RPU/PU pre vysokú trakciu  
a komfort

veľkosť 35 – 48

norma EN ISO 20347

cholewka
skóra bydlęca welurowa 2,0 – 2,2 mm zapewniająca 
przewiewność i komfort / CORDURA

podszewka
CLIMAX z 3D konstrukcją dla nieograniczonej wymiany 
powietrza 

wyściólka
wymienna, anatomiczna, antybakteryjna,  
absorbujaca wilgoć

podeszwa
GRIPPER RPU/PU dla wysokiej odporności na poślizg 
i komfortu

rozmiar 35 – 48

norma EN ISO 20347

A E FO SRC

A E FO SRC

A E FO SRC

Trek & Outdoor
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ARENA 922 4460 S1

zvršok
hovädzinová useň velúr 2,0 – 2,2 mm poskytuje vysoký 
klimatický komfort / CORDURA

podšívka
CLIMAX s 3D konštrukciou pre neobmedzenú cirkuláciu 
vzduchu

stielka
vymeniteľná, anatomická, antibakteriálna,  
absorbujúca vlhkosť

tužinka oceľová, široký tvar poskytuje optimálny priestor

podošva
GRIPPER RPU/PU pre vysokú trakciu  
a komfort

veľkosť 35 – 48

norma EN ISO 20345

cholewka
skóra bydlęca welurowa 2,0 – 2,2 mm zapewniająca 
przewiewność i komfort / CORDURA

podszewka
CLIMAX z 3D konstrukcją dla nieograniczonej wymiany 
powietrza 

wyściólka
wymienna, anatomiczna, antybakteryjna,  
absorbujaca wilgoć

podnosek stalowy, szeroki kszałt zapewniajacy optymalną przestrzeń

podeszwa
GRIPPER RPU/PU dla wysokiej odporności na poślizg 
i komfortu

rozmiar 35 – 48

norma EN ISO 20345

922 4460 S1
A E FO SRC

928 6360 S1

928 6360 O1 FO

zvršok
hydrofóbne mikrovlákno VELOUR PRO 2,2 mm 
zvyšuje odolnosť a priedušnosť / priedušný  
3D textilný materiál

podšívka
SILVER X s integrovanou ochranou iónmi striebra  
pre antibakteriálne vlastnosti

stielka
vymeniteľná, anatomická, antibakteriálna, 
absorbujúca vlhkosť

tužinka oceľová, široký tvar poskytuje optimálny priestor

podošva
GRIPPER RPU/PU pre vysokú trakciu  
a komfort

veľkosť 35 – 48

norma EN ISO 20345

cholewka
wodoodporna microfibra VELOUR PRO 2,2 mm 
zwiększająca odporność i oddychalność / oddychający 
3D materiał tekstylny

podszewka
SILVER X zawiera jony srebra  
dla antybakteryjnych właściwości

wyściólka
wymienna, anatomiczna, antybakteryjna,  
absorbujaca wilgoć

podnosek stalowy, szeroki kszałt zapewniajacy optymalną przestrzeń

podeszwa
GRIPPER RPU/PU dla wysokiej odporności na poślizg 
i komfortu

rozmiar 35 – 48

norma EN ISO 20345

ARDAS 928 6360 S1

A E FO SRC

A E FO SRC

Trek & Outdoor
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ARIUS 926 6160 S2 ARMINIUS 946 6160 O2 FO

zvršok
lícová hydrofóbna hovädzinová useň nubuk  
2,0 – 2,2 mm zvyšuje odolnosť a životnosť

podšívka
CLIMAX s 3D konštrukciou pre neobmedzenú 
cirkuláciu vzduchu

stielka
vymeniteľná, anatomická, antibakteriálna, 
absorbujúca vlhkosť

tužinka oceľová, široký tvar poskytuje optimálny priestor

podošva
GRIPPER RPU/PU pre vysokú trakciu  
a komfort

veľkosť 35 – 48

norma EN ISO 20345

cholewka
licowa wodoodporna skóra bydlęca nubukowa  
2,0 – 2,2 mm zwiększająca odporność i wytrzymałość

podszewka
CLIMAX z 3D konstrukcją dla nieograniczonej  
wymiany powietrza 

wyściólka
wymienna, anatomiczna, antybakteryjna,  
absorbujaca wilgoć

podnosek stalowy, szeroki kszałt zapewniajacy optymalną przestrzeń

podeszwa
GRIPPER RPU/PU dla wysokiej odporności na poślizg 
i komfortu

rozmiar 35 – 48

norma EN ISO 20345

926 6160 S2

926 6160 O2 FO

946 6160 O2 FO

zvršok
lícová hydrofóbna hovädzinová useň nubuk  
2,0 – 2,2 mm zvyšuje odolnosť a životnosť

podšívka
CLIMAX s 3D konštrukciou pre neobmedzenú 
cirkuláciu vzduchu

stielka
vymeniteľná, anatomická, antibakteriálna, 
absorbujúca vlhkosť

podošva
GRIPPER RPU/PU pre vysokú trakciu  
a komfort

veľkosť 35 – 48

norma EN ISO 20347

cholewka
licowa wodoodporna skóra bydlęca nubukowa  
2,0 – 2,2 mm zwiększająca odporność i wytrzymałość

podszewka
CLIMAX z 3D konstrukcją dla nieograniczonej  
wymiany powietrza 

wyściólka
wymienna, anatomiczna, antybakteryjna,  
absorbujaca wilgoć

podeszwa
GRIPPER RPU/PU dla wysokiej odporności na poślizg 
i komfortu

rozmiar 35 – 48

norma EN ISO 20347

A E FO WRU SRC

A E FO WRU SRC

A E FO WRU SRC

Trek & Outdoor
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ARMINIUS 946 4260 O2 FO

zvršok
lícová hydrofóbna hovädzinová useň nubuk  
2,0 – 2,2 mm zvyšuje odolnosť a životnosť

podšívka
CLIMAX s 3D konštrukciou pre neobmedzenú 
cirkuláciu vzduchu

stielka
vymeniteľná, anatomická, antibakteriálna, 
absorbujúca vlhkosť

podošva
GRIPPER RPU/PU pre vysokú trakciu  
a komfort

veľkosť 35 – 48

norma EN ISO 20347

cholewka
licowa wodoodporna skóra bydlęca nubukowa  
2,0 – 2,2 mm zwiększająca odporność i wytrzymałość

podszewka
CLIMAX z 3D konstrukcją dla nieograniczonej  
wymiany powietrza 

wyściólka
wymienna, anatomiczna, antybakteryjna,  
absorbujaca wilgoć

podeszwa
GRIPPER RPU/PU dla wysokiej odporności na poślizg 
i komfortu

rozmiar 35 – 48

norma EN ISO 20347

926 4260 O2 FO 946 4260 O2 FO

zvršok
lícová hydrofóbna hovädzinová useň nubuk  
2,0 – 2,2 mm zvyšuje odolnosť a životnosť

podšívka
CLIMAX s 3D konštrukciou pre neobmedzenú cirkuláciu 
vzduchu

stielka
vymeniteľná, anatomická, antibakteriálna,  
absorbujúca vlhkosť

podošva
GRIPPER RPU/PU pre vysokú trakciu  
a komfort

veľkosť 35 – 48

norma EN ISO 20347

cholewka
licowa wodoodporna skóra bydlęca nubukowa  
2,0 – 2,2 mm zwiększająca odporność i wytrzymałość

podszewka
CLIMAX z 3D konstrukcją dla nieograniczonej wymiany 
powietrza 

wyściólka
wymienna, anatomiczna, antybakteryjna,  
absorbujaca wilgoć

podeszwa
GRIPPER RPU/PU dla wysokiej odporności na poślizg 
i komfortu

rozmiar 35 – 48

norma EN ISO 20347

ARIUS 926 4260 O2 FO

A E FO WRU SRC A E FO WRU SRC

Trek & Outdoor
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ARCHER 943 2460 S1

zvršok
hovädzinová useň velúr 2,0 – 2,2 mm poskytuje 
vysoký klimatický komfort

podšívka
CLIMAX s 3D konštrukciou pre neobmedzenú 
cirkuláciu vzduchu

stielka
vymeniteľná, anatomická, antibakteriálna, 
absorbujúca vlhkosť

tužinka oceľová, široký tvar poskytuje optimálny priestor

podošva
GRIPPER RPU/PU pre vysokú trakciu  
a komfort

veľkosť 35 – 48

norma EN ISO 20345

cholewka
skóra bydlęca welurowa 2,0 – 2,2 mm zapewniająca 
przewiewność i komfort

podszewka
CLIMAX z 3D konstrukcją dla nieograniczonej  
wymiany powietrza 

wyściólka
wymienna, anatomiczna, antybakteryjna,  
absorbujaca wilgoć

podnosek stalowy, szeroki kszałt zapewniajacy optymalną przestrzeń

podeszwa
GRIPPER RPU/PU dla wysokiej odporności na poślizg 
i komfortu

rozmiar 35 – 48

norma EN ISO 20345

923 2460 S1

923 2460 O1 FO

zvršok
hovädzinová useň velúr 2,0 – 2,2 mm poskytuje 
vysoký klimatický komfort

podšívka
CLIMAX s 3D konštrukciou pre neobmedzenú 
cirkuláciu vzduchu

stielka
vymeniteľná, anatomická, antibakteriálna, 
absorbujúca vlhkosť

tužinka oceľová, široký tvar poskytuje optimálny priestor

podošva
GRIPPER RPU/PU pre vysokú trakciu  
a komfort

veľkosť 35 – 48

norma EN ISO 20345

cholewka
skóra bydlęca welurowa 2,0 – 2,2 mm zapewniająca 
przewiewność i komfort

podszewka
CLIMAX z 3D konstrukcją dla nieograniczonej  
wymiany powietrza 

wyściólka
wymienna, anatomiczna, antybakteryjna,  
absorbujaca wilgoć

podnosek stalowy, szeroki kszałt zapewniajacy optymalną przestrzeń

podeszwa
GRIPPER RPU/PU dla wysokiej odporności na poślizg 
i komfortu

rozmiar 35 – 48

norma EN ISO 20345

943 2460 S1

943 2460 S1 CI

943 2460 O1 FO

943 2460 O1 CI FO

ARROW 923 2460 S1

A E FO SRC A E FO SRC

A E FO SRC A E FO CI SRC A E FO CI SRC

A E FO SRC

Trek & Outdoor
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zvršok
lícová hovädzinová useň nubuk 2,0 – 2,2 mm  
zvyšuje odolnosť a životnosť / priedušný  
3D textilný materiál

podšívka
SILVER X s integrovanou ochranou iónmi striebra  
pre antibakteriálne vlastnosti

stielka
vymeniteľná, anatomická, antibakteriálna, 
absorbujúca vlhkosť

tužinka oceľová, široký tvar poskytuje optimálny priestor

podošva
GRIPPER RPU/PU pre vysokú trakciu  
a komfort

veľkosť 35 – 48

norma EN ISO 20345

cholewka
licowa skóra bydlęca nubukowa 2,0 – 2,2 mm 
zwiększająca odporność i wytrzymałość / oddychający  
3D materiał tekstylny

podszewka
SILVER X zawiera jony srebra  
dla antybakteryjnych właściwości

wyściólka
wymienna, anatomiczna, antybakteryjna,  
absorbujaca wilgoć

podnosek stalowy, szeroki kszałt zapewniajacy optymalną przestrzeń

podeszwa
GRIPPER RPU/PU dla wysokiej odporności na poślizg 
i komfortu

rozmiar 35 – 48

norma EN ISO 20345

902 2560 S1

902 2560 O1 FO

931 2560 O1 FO

zvršok
lícová hovädzinová useň nubuk 2,0 – 2,2 mm  
zvyšuje odolnosť a životnosť / priedušný  
3D textilný materiál

podšívka
SILVER X s integrovanou ochranou iónmi striebra  
pre antibakteriálne vlastnosti

stielka
vymeniteľná, anatomická, antibakteriálna, 
absorbujúca vlhkosť

podošva
GRIPPER RPU/PU pre vysokú trakciu  
a komfort

veľkosť 35 – 48

norma EN ISO 20347

cholewka
licowa skóra bydlęca nubukowa 2,0 – 2,2 mm 
zwiększająca odporność i wytrzymałość / oddychający  
3D materiał tekstylny

podszewka
SILVER X zawiera jony srebra  
dla antybakteryjnych właściwości

wyściólka
wymienna, anatomiczna, antybakteryjna,  
absorbujaca wilgoć

podeszwa
GRIPPER RPU/PU dla wysokiej odporności na poślizg 
i komfortu

rozmiar 35 – 48

norma EN ISO 20347

A E FO SRC

A E FO SRC

A E FO SRC

ARAD 902 2560 S1 ARGO 931 2560 O1 FO Trek & Outdoor
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ARYS 603 6160R S1 ARZIS 623 6160R S1

623 6160R S1

623 6160R O1 FO

603 6160R S1

603 6160R O1 FO

zvršok
lícová hovädzinová useň nubuk 2,0 – 2,2 mm  
zvyšuje odolnosť a životnosť / priedušný  
3D textilný materiál

podšívka
CLIMAX s 3D konštrukciou pre neobmedzenú 
cirkuláciu vzduchu

stielka
vymeniteľná, anatomická, antibakteriálna, 
absorbujúca vlhkosť

tužinka oceľová, široký tvar poskytuje optimálny priestor

podošva
ORBIT GUMA/PU pre rovnomerné rozloženie tlaku 
na celé chodidlo

veľkosť 36 – 48

norma EN ISO 20345

cholewka
licowa skóra bydlęca nubukowa 2,0 – 2,2 mm 
zwiększająca odporność i wytrzymałość / oddychający  
3D materiał tekstylny

podszewka
CLIMAX z 3D konstrukcją dla nieograniczonej  
wymiany powietrza 

wyściólka
wymienna, anatomiczna, antybakteryjna,  
absorbujaca wilgoć

podnosek stalowy, szeroki kszałt zapewniajacy optymalną przestrzeń

podeszwa
ORBIT GUMA/PU dla równomiernego rozłożenia nacisku 
na całej stopie

rozmiar 36 – 48

norma EN ISO 20345

zvršok
lícová hovädzinová useň nubuk 2,0 – 2,2 mm  
zvyšuje odolnosť a životnosť / priedušný  
3D textilný materiál

podšívka
CLIMAX s 3D konštrukciou pre neobmedzenú 
cirkuláciu vzduchu

stielka
vymeniteľná, anatomická, antibakteriálna, 
absorbujúca vlhkosť

tužinka oceľová, široký tvar poskytuje optimálny priestor

podošva
ORBIT GUMA/PU pre rovnomerné rozloženie tlaku 
na celé chodidlo

veľkosť 36 – 48

norma EN ISO 20345

cholewka
licowa skóra bydlęca nubukowa 2,0 – 2,2 mm 
zwiększająca odporność i wytrzymałość / oddychający  
3D materiał tekstylny

podszewka
CLIMAX z 3D konstrukcją dla nieograniczonej  
wymiany powietrza 

wyściólka
wymienna, anatomiczna, antybakteryjna,  
absorbujaca wilgoć

podnosek stalowy, szeroki kszałt zapewniajacy optymalną przestrzeń

podeszwa
ORBIT GUMA/PU dla równomiernego rozłożenia nacisku 
na całej stopie

rozmiar 36 – 48

norma EN ISO 20345

A E FO SRC A E FO SRC

A E FO SRC A E FO SRC

Trek & Outdoor
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ARENYS 643 6160R S1 ARYS 603 2560R S1

603 2560R S1

603 2560R O1 FO

643 6160R S1

643 6160R O1 FO

zvršok
lícová hovädzinová useň nubuk 2,0 – 2,2 mm  
zvyšuje odolnosť a životnosť / priedušný  
3D textilný materiál

podšívka
CLIMAX s 3D konštrukciou pre neobmedzenú 
cirkuláciu vzduchu

stielka
vymeniteľná, anatomická, antibakteriálna, 
absorbujúca vlhkosť

tužinka oceľová, široký tvar poskytuje optimálny priestor

podošva
ORBIT GUMA/PU pre rovnomerné rozloženie tlaku 
na celé chodidlo

veľkosť 36 – 48

norma EN ISO 20345

cholewka
licowa skóra bydlęca nubukowa 2,0 – 2,2 mm 
zwiększająca odporność i wytrzymałość / oddychający  
3D materiał tekstylny

podszewka
CLIMAX z 3D konstrukcją dla nieograniczonej  
wymiany powietrza 

wyściólka
wymienna, anatomiczna, antybakteryjna,  
absorbujaca wilgoć

podnosek stalowy, szeroki kszałt zapewniajacy optymalną przestrzeń

podeszwa
ORBIT GUMA/PU dla równomiernego rozłożenia nacisku 
na całej stopie

rozmiar 36 – 48

norma EN ISO 20345

zvršok
lícová hovädzinová useň nubuk 2,0 – 2,2 mm  
zvyšuje odolnosť a životnosť / priedušný  
3D textilný materiál

podšívka
CLIMAX s 3D konštrukciou pre neobmedzenú 
cirkuláciu vzduchu

stielka
vymeniteľná, anatomická, antibakteriálna, 
absorbujúca vlhkosť

tužinka oceľová, široký tvar poskytuje optimálny priestor

podošva
ORBIT GUMA/PU pre rovnomerné rozloženie tlaku 
na celé chodidlo

veľkosť 36 – 48

norma EN ISO 20345

cholewka
licowa skóra bydlęca nubukowa 2,0 – 2,2 mm 
zwiększająca odporność i wytrzymałość / oddychający  
3D materiał tekstylny

podszewka
CLIMAX z 3D konstrukcją dla nieograniczonej  
wymiany powietrza 

wyściólka
wymienna, anatomiczna, antybakteryjna,  
absorbujaca wilgoć

podnosek stalowy, szeroki kszałt zapewniajacy optymalną przestrzeń

podeszwa
ORBIT GUMA/PU dla równomiernego rozłożenia nacisku 
na całej stopie

rozmiar 36 – 48

norma EN ISO 20345

A E FO SRC A E FO SRC

A E FO SRC A E FO SRC

Trek & Outdoor
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ARZIS 623 2560R S1 ARENYS 643 2560R S1

643 2560R S1

643 2560R O1 FO

623 2560R S1

623 2560R O1 FO

zvršok
lícová hovädzinová useň nubuk 2,0 – 2,2 mm  
zvyšuje odolnosť a životnosť / priedušný  
3D textilný materiál

podšívka
CLIMAX s 3D konštrukciou pre neobmedzenú 
cirkuláciu vzduchu

stielka
vymeniteľná, anatomická, antibakteriálna, 
absorbujúca vlhkosť

tužinka oceľová, široký tvar poskytuje optimálny priestor

podošva
ORBIT GUMA/PU pre rovnomerné rozloženie tlaku 
na celé chodidlo

veľkosť 36 – 48

norma EN ISO 20345

cholewka
licowa skóra bydlęca nubukowa 2,0 – 2,2 mm 
zwiększająca odporność i wytrzymałość / oddychający  
3D materiał tekstylny

podszewka
CLIMAX z 3D konstrukcją dla nieograniczonej  
wymiany powietrza 

wyściólka
wymienna, anatomiczna, antybakteryjna,  
absorbujaca wilgoć

podnosek stalowy, szeroki kszałt zapewniajacy optymalną przestrzeń

podeszwa
ORBIT GUMA/PU dla równomiernego rozłożenia nacisku 
na całej stopie

rozmiar 36 – 48

norma EN ISO 20345

zvršok
lícová hovädzinová useň nubuk 2,0 – 2,2 mm  
zvyšuje odolnosť a životnosť / priedušný  
3D textilný materiál

podšívka
CLIMAX s 3D konštrukciou pre neobmedzenú 
cirkuláciu vzduchu

stielka
vymeniteľná, anatomická, antibakteriálna, 
absorbujúca vlhkosť

tužinka oceľová, široký tvar poskytuje optimálny priestor

podošva
ORBIT GUMA/PU pre rovnomerné rozloženie tlaku 
na celé chodidlo

veľkosť 36 – 48

norma EN ISO 20345

cholewka
licowa skóra bydlęca nubukowa 2,0 – 2,2 mm 
zwiększająca odporność i wytrzymałość / oddychający  
3D materiał tekstylny

podszewka
CLIMAX z 3D konstrukcją dla nieograniczonej  
wymiany powietrza 

wyściólka
wymienna, anatomiczna, antybakteryjna,  
absorbujaca wilgoć

podnosek stalowy, szeroki kszałt zapewniajacy optymalną przestrzeń

podeszwa
ORBIT GUMA/PU dla równomiernego rozłożenia nacisku 
na całej stopie

rozmiar 36 – 48

norma EN ISO 20345

A E FO SRC A E FO SRC

A E FO SRC A E FO SRC

Trek & Outdoor
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PRÍRODNÉ. PRÉMIOVÉ.
Začína sa to víziou vytvoriť niečo silné. Nielen na povrchu, ale 
v celej svojej podstate a detaile. Kolekcia Farmer integruje prémiové 
prírodné materiály a vyhranený dizajn, ktorý pôsobí v každom aspekte 
sebavedomo.

NATURALNE. KLASY 
PREMIUM.
Zaczyna się od wizji, by stworzyć coś mocnego. Nie tylko od zewnątrz, 
ale również w całej swojej istocie, w każdym szczególe. Kolekcja Farmer 
łączy naturalne materiały najwyższej jakości ze ściśle określonym 
projektem, stwarzającym wrażenie pewności siebie w każdym aspekcie.
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zvršok
lícová hydrofóbna hovädzinová useň pull–up  
2,0 – 2,2 mm zvyšuje odolnosť a životnosť

podšívka
CLIMAX s 3D konštrukciou pre neobmedzenú 
cirkuláciu vzduchu

stielka
vymeniteľná, anatomická, antibakteriálna, 
absorbujúca vlhkosť

tužinka oceľová, široký tvar poskytuje optimálny priestor

planžeta
BIO FLEX kevlarová, mimoriadna flexibilita  
pre prirodzený pohyb

podošva
GRIPPER RPU/PU pre vysokú trakciu  
a komfort

veľkosť 35 – 48

norma EN ISO 20345

cholewka
licowa wodoodporna skóra bydlęca pull–up  
2,0–2,2 mm zwiększająca odporność i wytrzymałość

podszewka
CLIMAX z 3D konstrukcją dla nieograniczonej  
wymiany powietrza 

wyściólka
wymienna, anatomiczna, antybakteryjna,  
absorbujaca wilgoć

podnosek stalowy, szeroki kszałt zapewniajacy optymalną przestrzeń

wkładka 
BIO FLEX kevlarowa, wyjątkowo gietka  
dla naturalnego zginania

podeszwa
GRIPPER RPU/PU dla wysokiej odporności na poślizg 
i komfortu

rozmiar 35 – 48

norma EN ISO 20345

927 6860 S3

927 6860 O2 FO

947 6860 S3

947 6860 O2 FO

zvršok
lícová hydrofóbna hovädzinová useň pull–up  
2,0 – 2,2 mm zvyšuje odolnosť a životnosť

podšívka
CLIMAX s 3D konštrukciou pre neobmedzenú 
cirkuláciu vzduchu

stielka
vymeniteľná, anatomická, antibakteriálna, 
absorbujúca vlhkosť

tužinka oceľová, široký tvar poskytuje optimálny priestor

planžeta
BIO FLEX kevlarová, mimoriadna flexibilita  
pre prirodzený pohyb

podošva
GRIPPER RPU/PU pre vysokú trakciu  
a komfort

veľkosť 35 – 48

norma EN ISO 20345

cholewka
licowa wodoodporna skóra bydlęca pull–up  
2,0–2,2 mm zwiększająca odporność i wytrzymałość

podszewka
CLIMAX z 3D konstrukcją dla nieograniczonej  
wymiany powietrza 

wyściólka
wymienna, anatomiczna, antybakteryjna,  
absorbujaca wilgoć

podnosek stalowy, szeroki kszałt zapewniajacy optymalną przestrzeń

wkładka 
BIO FLEX kevlarowa, wyjątkowo gietka  
dla naturalnego zginania

podeszwa
GRIPPER RPU/PU dla wysokiej odporności na poślizg 
i komfortu

rozmiar 35 – 48

norma EN ISO 20345

ARAL 927 6860 S3 ARLES 947 6860 S3

A E FO WRU CI SRCA E FO WRU P SRC A E FO WRU P SRC

A E FO WRU SRC A E FO WRU SRC

947 6860 O2 CI FO

Farmer



116 117

zvršok
lícová hydrofóbna hovädzinová useň pull–up  
2,0 – 2,2 mm zvyšuje odolnosť a životnosť

podšívka
CLIMAX s 3D konštrukciou pre neobmedzenú 
cirkuláciu vzduchu

stielka
vymeniteľná, anatomická, antibakteriálna, 
absorbujúca vlhkosť

tužinka oceľová, široký tvar poskytuje optimálny priestor

planžeta
BIO FLEX kevlarová, mimoriadna flexibilita  
pre prirodzený pohyb

podošva
GRIPPER RPU/PU pre vysokú trakciu  
a komfort

veľkosť 35 – 48

norma EN ISO 20345

cholewka
licowa wodoodporna skóra bydlęca pull–up  
2,0–2,2 mm zwiększająca odporność i wytrzymałość

podszewka
CLIMAX z 3D konstrukcją dla nieograniczonej  
wymiany powietrza 

wyściólka
wymienna, anatomiczna, antybakteryjna,  
absorbujaca wilgoć

podnosek stalowy, szeroki kszałt zapewniajacy optymalną przestrzeń

wkładka 
BIO FLEX kevlarowa, wyjątkowo gietka  
dla naturalnego zginania

podeszwa
GRIPPER RPU/PU dla wysokiej odporności na poślizg 
i komfortu

rozmiar 35 – 48

norma EN ISO 20345

927 4660 S3

927 4660 O2 FO

947 4660 S3

947 4660 O2 FO

zvršok
lícová hydrofóbna hovädzinová useň pull–up  
2,0 – 2,2 mm zvyšuje odolnosť a životnosť

podšívka
CLIMAX s 3D konštrukciou pre neobmedzenú 
cirkuláciu vzduchu

stielka
vymeniteľná, anatomická, antibakteriálna, 
absorbujúca vlhkosť

tužinka oceľová, široký tvar poskytuje optimálny priestor

planžeta
BIO FLEX kevlarová, mimoriadna flexibilita  
pre prirodzený pohyb

podošva
GRIPPER RPU/PU pre vysokú trakciu  
a komfort

veľkosť 35 – 48

norma EN ISO 20345

cholewka
licowa wodoodporna skóra bydlęca pull–up  
2,0–2,2 mm zwiększająca odporność i wytrzymałość

podszewka
CLIMAX z 3D konstrukcją dla nieograniczonej  
wymiany powietrza 

wyściólka
wymienna, anatomiczna, antybakteryjna,  
absorbujaca wilgoć

podnosek stalowy, szeroki kszałt zapewniajacy optymalną przestrzeń

wkładka 
BIO FLEX kevlarowa, wyjątkowo gietka  
dla naturalnego zginania

podeszwa
GRIPPER RPU/PU dla wysokiej odporności na poślizg 
i komfortu

rozmiar 35 – 48

norma EN ISO 20345

ARAL 927 4660 S3 ARLES 947 4660 S3

A E FO WRU CI SRCA E FO WRU P SRC A E FO WRU P SRC

A E FO WRU SRC A E FO WRU SRC

947 4660 O2 CI FO

Farmer
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zvršok
hydrofóbna hovädzinová useň velúr 2,0 – 2,2 mm 
zvyšuje odolnosť a životnosť

podšívka
CLIMAX s 3D konštrukciou pre neobmedzenú 
cirkuláciu vzduchu

stielka
vymeniteľná, anatomická, antibakteriálna, 
absorbujúca vlhkosť

tužinka oceľová, široký tvar poskytuje optimálny priestor

planžeta
BIO FLEX kevlarová, mimoriadna flexibilita  
pre prirodzený pohyb

podošva
GRIPPER RPU/PU pre vysokú trakciu  
a komfort

veľkosť 35 – 48

norma EN ISO 20345

cholewka
wodoodporna skóra bydlęca welurowa 2,0 – 2,2 mm 
zwiększająca odporność i wytrzymałość

podszewka
CLIMAX z 3D konstrukcją dla nieograniczonej  
wymiany powietrza 

wyściólka
wymienna, anatomiczna, antybakteryjna,  
absorbujaca wilgoć

podnosek stalowy, szeroki kszałt zapewniajacy optymalną przestrzeń

wkładka 
BIO FLEX kevlarowa, wyjątkowo gietka  
dla naturalnego zginania

podeszwa
GRIPPER RPU/PU dla wysokiej odporności na poślizg 
i komfortu

rozmiar 35 – 48

norma EN ISO 20345

927 4560 S3

927 4560 O2 FO

947 4560 S3

947 4560 O2 FO

zvršok
hydrofóbna hovädzinová useň velúr 2,0 – 2,2 mm 
zvyšuje odolnosť a životnosť

podšívka
CLIMAX s 3D konštrukciou pre neobmedzenú 
cirkuláciu vzduchu

stielka
vymeniteľná, anatomická, antibakteriálna, 
absorbujúca vlhkosť

tužinka oceľová, široký tvar poskytuje optimálny priestor

planžeta
BIO FLEX kevlarová, mimoriadna flexibilita  
pre prirodzený pohyb

podošva
GRIPPER RPU/PU pre vysokú trakciu 
a komfort

veľkosť 35 – 48

norma EN ISO 20345

cholewka
wodoodporna skóra bydlęca welurowa 2,0 – 2,2 mm 
zwiększająca odporność i wytrzymałość

podszewka
CLIMAX z 3D konstrukcją dla nieograniczonej  
wymiany powietrza 

wyściólka
wymienna, anatomiczna, antybakteryjna,  
absorbujaca wilgoć

podnosek stalowy, szeroki kszałt zapewniajacy optymalną przestrzeń

wkładka 
BIO FLEX kevlarowa, wyjątkowo gietka  
dla naturalnego zginania

podeszwa
GRIPPER RPU/PU dla wysokiej odporności na poślizg 
i komfortu

rozmiar 35 – 48

norma EN ISO 20345

ARAL 927 4560 S3 ARLES 947 4560 S3

A E FO WRU P SRC

A E FO WRU SRCA E FO WRU SRC

A E FO WRU P SRC

Farmer
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zvršok
lícová hydrofóbna hovädzinová useň nubuk  
2,0 – 2,2 mm zvyšuje odolnosť a životnosť

podšívka
CLIMAX s 3D konštrukciou pre neobmedzenú 
cirkuláciu vzduchu

stielka
vymeniteľná, anatomická, antibakteriálna, 
absorbujúca vlhkosť

podošva
GRIPPER RPU/PU pre vysokú trakciu  
a komfort

veľkosť 35 – 48

norma EN ISO 20347

cholewka
licowa wodoodporna skóra bydlęca nubukowa  
2,0 – 2,2 mm zwiększająca odporność i wytrzymałość

podszewka
CLIMAX z 3D konstrukcją dla nieograniczonej  
wymiany powietrza 

wyściólka
wymienna, anatomiczna, antybakteryjna,  
absorbujaca wilgoć

podeszwa
GRIPPER RPU/PU dla wysokiej odporności na poślizg 
i komfortu

rozmiar 35 – 48

norma EN ISO 20347

927 8888 O2 FO 947 8888 O2 FO

zvršok
lícová hydrofóbna hovädzinová useň nubuk  
2,0 – 2,2 mm zvyšuje odolnosť a životnosť

podšívka
CLIMAX s 3D konštrukciou pre neobmedzenú 
cirkuláciu vzduchu

stielka
vymeniteľná, anatomická, antibakteriálna, 
absorbujúca vlhkosť

podošva
GRIPPER RPU/PU pre vysokú trakciu  
a komfort

veľkosť 35 – 48

norma EN ISO 20347

cholewka
licowa wodoodporna skóra bydlęca nubukowa  
2,0 – 2,2 mm zwiększająca odporność i wytrzymałość

podszewka
CLIMAX z 3D konstrukcją dla nieograniczonej  
wymiany powietrza 

wyściólka
wymienna, anatomiczna, antybakteryjna,  
absorbujaca wilgoć

podeszwa
GRIPPER RPU/PU dla wysokiej odporności na poślizg 
i komfortu

rozmiar 35 – 48

norma EN ISO 20347

ARAL 927 8888 O2 FO ARLES 947 8888 O2 FO

A E FO WRU SRC A E FO WRU SRC

Farmer
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zvršok
hovädzinová useň velúr 2,0 – 2,2 mm poskytuje 
vysoký klimatický komfort

podšívka
CLIMAX s 3D konštrukciou pre neobmedzenú 
cirkuláciu vzduchu

stielka
vymeniteľná, anatomická, antibakteriálna, 
absorbujúca vlhkosť

podošva
GRIPPER RPU/PU pre vysokú trakciu  
a komfort

veľkosť 35 – 48

norma EN ISO 20347

927 4460 O1 FO 947 4460 O1 FO

ARAL 927 4460 O1 FO ARLES 947 4460 O1 FO

A E FO SRC A E FO SRC

cholewka
skóra bydlęca welurowa 2,0 – 2,2 mm zapewniająca 
przewiewność i komfort

podszewka
CLIMAX z 3D konstrukcją dla nieograniczonej  
wymiany powietrza 

wyściólka
wymienna, anatomiczna, antybakteryjna,  
absorbujaca wilgoć

podeszwa
GRIPPER RPU/PU dla wysokiej odporności na poślizg 
i komfortu

rozmiar 35 – 48

norma EN ISO 20347

zvršok
hovädzinová useň velúr 2,0 – 2,2 mm poskytuje 
vysoký klimatický komfort

podšívka
CLIMAX s 3D konštrukciou pre neobmedzenú 
cirkuláciu vzduchu

stielka
vymeniteľná, anatomická, antibakteriálna, 
absorbujúca vlhkosť

podošva
GRIPPER RPU/PU pre vysokú trakciu  
a komfort

veľkosť 35 – 48

norma EN ISO 20347

cholewka
skóra bydlęca welurowa 2,0 – 2,2 mm zapewniająca 
przewiewność i komfort

podszewka
CLIMAX z 3D konstrukcją dla nieograniczonej  
wymiany powietrza 

wyściólka
wymienna, anatomiczna, antybakteryjna,  
absorbujaca wilgoć

podeszwa
GRIPPER RPU/PU dla wysokiej odporności na poślizg 
i komfortu

rozmiar 35 – 48

norma EN ISO 20347

Farmer
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zvršok
hovädzinová useň velúr 2,0 – 2,2 mm poskytuje 
vysoký klimatický komfort

podšívka
CLIMAX s 3D konštrukciou pre neobmedzenú 
cirkuláciu vzduchu

stielka
vymeniteľná, anatomická, antibakteriálna, 
absorbujúca vlhkosť

podošva
GRIPPER RPU/PU pre vysokú trakciu  
a komfort

veľkosť 35 – 48

norma EN ISO 20347

cholewka
skóra bydlęca welurowa 2,0 – 2,2 mm zapewniająca 
przewiewność i komfort

podszewka
CLIMAX z 3D konstrukcją dla nieograniczonej  
wymiany powietrza 

wyściólka
wymienna, anatomiczna, antybakteryjna,  
absorbujaca wilgoć

podeszwa
GRIPPER RPU/PU dla wysokiej odporności na poślizg 
i komfortu

rozmiar 35 – 48

norma EN ISO 20347

927 8288 O1 FO 947 8288 O1 FO

zvršok
hovädzinová useň velúr 2,0 – 2,2 mm poskytuje 
vysoký klimatický komfort

podšívka
CLIMAX s 3D konštrukciou pre neobmedzenú 
cirkuláciu vzduchu

stielka
vymeniteľná, anatomická, antibakteriálna, 
absorbujúca vlhkosť

podošva
GRIPPER RPU/PU pre vysokú trakciu  
a komfort

veľkosť 35 – 48

norma EN ISO 20347

cholewka
skóra bydlęca welurowa 2,0 – 2,2 mm zapewniająca 
przewiewność i komfort

podszewka
CLIMAX z 3D konstrukcją dla nieograniczonej  
wymiany powietrza 

wyściólka
wymienna, anatomiczna, antybakteryjna,  
absorbujaca wilgoć

podeszwa
GRIPPER RPU/PU dla wysokiej odporności na poślizg 
i komfortu

rozmiar 35 – 48

norma EN ISO 20347

ARAL 927 8288 O1 FO ARLES 947 8288 O1 FO

A E FO SRC A E FO SRC

Farmer
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zvršok
hovädzinová useň velúr 2,0 – 2,2 mm poskytuje 
vysoký klimatický komfort

podšívka
CLIMAX s 3D konštrukciou pre neobmedzenú 
cirkuláciu vzduchu

stielka
vymeniteľná, anatomická, antibakteriálna, 
absorbujúca vlhkosť

podošva
GRIPPER RPU/PU pre vysokú trakciu  
a komfort

veľkosť 35 – 48

norma EN ISO 20347

cholewka
skóra bydlęca welurowa 2,0 – 2,2 mm zapewniająca 
przewiewność i komfort

podszewka
CLIMAX z 3D konstrukcją dla nieograniczonej  
wymiany powietrza 

wyściólka
wymienna, anatomiczna, antybakteryjna,  
absorbujaca wilgoć

podeszwa
GRIPPER RPU/PU dla wysokiej odporności na poślizg 
i komfortu

rozmiar 35 – 48

norma EN ISO 20347

927 8488 O1 FO 947 8488 O1 FO

zvršok
hovädzinová useň velúr 2,0 – 2,2 mm poskytuje 
vysoký klimatický komfort

podšívka
CLIMAX s 3D konštrukciou pre neobmedzenú 
cirkuláciu vzduchu

stielka
vymeniteľná, anatomická, antibakteriálna, 
absorbujúca vlhkosť

podošva
GRIPPER RPU/PU pre vysokú trakciu  
a komfort

veľkosť 35 – 48

norma EN ISO 20347

cholewka
skóra bydlęca welurowa 2,0 – 2,2 mm zapewniająca 
przewiewność i komfort

podszewka
CLIMAX z 3D konstrukcją dla nieograniczonej 
 wymiany powietrza 

wyściólka
wymienna, anatomiczna, antybakteryjna,  
absorbujaca wilgoć

podeszwa
GRIPPER RPU/PU dla wysokiej odporności na poślizg 
i komfortu

rozmiar 35 – 48

norma EN ISO 20347

ARAL 927 8488 O1 FO ARLES 947 8488 O1 FO

A E FO SRC A E FO SRC

Farmer
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Gastro & MedicalMINIMALISTICKÉ. SOFISTIKOVANÉ.
Svetoznámi maliari hovoria, že obraz sa stáva umeleckým dielom vtedy, keď už z neho nie je možné nič odobrať. A predsa 
má všetko, čo má mať. Kolekcia Gastro & Medical spája minimalistický dizajn a inovatívne materiály.

MINIMALISTYCZNE. WYSMAKOWANE.
Malarze światowej sławy mówią, że obraz staje się dziełem sztuki wtedy, kiedy nie można z niego już nic usunąć. A jednak 
ma wszystko, co powinien mieć. Kolekcja Gastro & Medical łączy minimalistyczny projekt z innowacyjnymi materiałami.
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ARMEN 9008 1010 S1

9008 1010 S1

zvršok
hydrofóbne mikrovlákno MICRO PRO 2,2 mm zvyšuje 
odolnosť a priedušnosť

podšívka
TOTAL DRY pre vynikajúcu úroveň absorpcie 
a priedušnosť

stielka
vymeniteľná, anatomická, antibakteriálna, 
absorbujúca vlhkosť

tužinka
kompozitná, extra široký tvar poskytuje optimálny 
priestor

podošva
RAPID PU.2D s výnimočnou ľahkosťou pre šetrenie 
energie

veľkosť 36 – 48

norma EN ISO 20345

cholewka
wodoodporna microfibra MICRO PRO 2,2 mm zwiększająca 
odporność i oddychalność

podszewka
TOTAL DRY dla wyjatkowego poziomu absorpcji 
i oddychalności

wyściólka
wymienna, anatomiczna, antybakteryjna,  
absorbujaca wilgoć

podnosek
kompozytowy, extra szeroki kszałt zapewniajacy optymalną 
przestrzeń

podeszwa
RAPID PU.2D dla wyjątkowej lekkości i minimalizacji  
wysiłku

rozmiar 36 – 48

norma EN ISO 20345

ARIES 800 1010 S1

zvršok
hydrofóbne mikrovlákno MICRO PRO 2,2 mm zvyšuje 
odolnosť a priedušnosť

podšívka
SILVER X s integrovanou ochranou iónmi striebra  
pre antibakteriálne vlastnosti

stielka
vymeniteľná, anatomická, antibakteriálna, 
absorbujúca vlhkosť

tužinka
kompozitná, extra široký tvar poskytuje  
optimálny priestor

podošva
RAPID PU.2D s výnimočnou ľahkosťou pre šetrenie 
energie

veľkosť 36 – 48

norma EN ISO 20345

cholewka
wodoodporna microfibra MICRO PRO 2,2 mm zwiększająca 
odporność i oddychalność

podszewka
SILVER X zawiera jony srebra  
dla antybakteryjnych właściwości

wyściólka
wymienna, anatomiczna, antybakteryjna,  
absorbujaca wilgoć

podnosek
kompozytowy, extra szeroki kszałt zapewniajacy 
optymalną przestrzeń

podeszwa
RAPID PU.2D dla wyjątkowej lekkości i minimalizacji  
wysiłku

rozmiar 36 – 48

norma EN ISO 20345

800 1010 S1
A E FO SRC A E FO SRC

Gastro & Medical
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ARAGONIT 842 1010 S2

842 1010 S2

842 1010 S2 CI

zvršok
hydrofóbne mikrovlákno MICRO PRO 2,2 mm zvyšuje 
odolnosť a priedušnosť

podšívka
SILVER X s integrovanou ochranou iónmi striebra  
pre antibakteriálne vlastnosti

stielka
vymeniteľná, anatomická, antibakteriálna, 
absorbujúca vlhkosť

tužinka
kompozitná, extra široký tvar poskytuje optimálny 
priestor

podošva
RAPID PU.2D s výnimočnou ľahkosťou pre šetrenie 
energie

veľkosť 36 – 48

norma EN ISO 20345

cholewka
wodoodporna microfibra MICRO PRO 2,2 mm zwiększająca 
odporność i oddychalność

podszewka
SILVER X zawiera jony srebra  
dla antybakteryjnych właściwości

wyściólka
wymienna, anatomiczna, antybakteryjna,  
absorbujaca wilgoć

podnosek
kompozytowy, extra szeroki kszałt zapewniajacy optymalną 
przestrzeń

podeszwa
RAPID PU.2D dla wyjątkowej lekkości i minimalizacji  
wysiłku

rozmiar 36 – 48

norma EN ISO 20345

ARGON 822 1010 S2

zvršok
hydrofóbne mikrovlákno MICRO PRO 2,2 mm zvyšuje 
odolnosť a priedušnosť

podšívka
SILVER X s integrovanou ochranou iónmi striebra  
pre antibakteriálne vlastnosti

stielka
vymeniteľná, anatomická, antibakteriálna, 
absorbujúca vlhkosť

tužinka
kompozitná, extra široký tvar poskytuje  
optimálny priestor

podošva
RAPID PU.2D s výnimočnou ľahkosťou pre šetrenie 
energie

veľkosť 36 – 48

norma EN ISO 20345

cholewka
wodoodporna microfibra MICRO PRO 2,2 mm zwiększająca 
odporność i oddychalność

podszewka
SILVER X zawiera jony srebra  
dla antybakteryjnych właściwości

wyściólka
wymienna, anatomiczna, antybakteryjna,  
absorbujaca wilgoć

podnosek
kompozytowy, extra szeroki kszałt zapewniajacy 
optymalną przestrzeń

podeszwa
RAPID PU.2D dla wyjątkowej lekkości i minimalizacji  
wysiłku

rozmiar 36 – 48

norma EN ISO 20345

822 1010 S2
A E FO WRU SRC

A E FO WRU CI SRC

A E FO WRU SRC

Gastro & Medical
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ARAUKAN 9408 1010 S2

zvršok
hydrofóbne mikrovlákno MICRO PRO 2,2 mm zvyšuje 
odolnosť a priedušnosť

podšívka
TOTAL DRY pre vynikajúcu úroveň absorpcie 
a priedušnosť

stielka
vymeniteľná, anatomická, antibakteriálna, 
absorbujúca vlhkosť

tužinka
kompozitná, extra široký tvar poskytuje  
optimálny priestor

podošva
RAPID PU.2D s výnimočnou ľahkosťou pre šetrenie 
energie

veľkosť 36 – 48

norma EN ISO 20345

cholewka
wodoodporna microfibra MICRO PRO 2,2 mm zwiększająca 
odporność i oddychalność

podszewka
TOTAL DRY dla wyjatkowego poziomu absorpcji 
i oddychalności

wyściólka
wymienna, anatomiczna, antybakteryjna,  
absorbujaca wilgoć

podnosek
kompozytowy, extra szeroki kszałt zapewniajacy 
optymalną przestrzeń

podeszwa
RAPID PU.2D dla wyjątkowej lekkości i minimalizacji  
wysiłku

rozmiar 36 – 48

norma EN ISO 20345

9408 1010 S2
A E FO WRU SRC

ARIES 8006 1010 S1

8006 1010 S1

zvršok
hydrofóbne mikrovlákno MICRO PRO 2,2 mm zvyšuje 
odolnosť a priedušnosť

podšívka
SILVER X s integrovanou ochranou iónmi striebra  
pre antibakteriálne vlastnosti

stielka
vymeniteľná, anatomická, antibakteriálna, 
absorbujúca vlhkosť

tužinka oceľová, široký tvar poskytuje optimálny priestor

podošva
TRANSPORT PU.2D pre rovnomerné rozloženie tlaku 
na celé chodidlo

veľkosť 36 – 48

norma EN ISO 20345

cholewka
wodoodporna microfibra MICRO PRO 2,2 mm zwiększająca 
odporność i oddychalność

podszewka
SILVER X zawiera jony srebra  
dla antybakteryjnych właściwości

wyściólka
wymienna, anatomiczna, antybakteryjna,  
absorbujaca wilgoć

podnosek stalowy, szeroki kszałt zapewniajacy optymalną przestrzeń

podeszwa
TRANSPORT PU.2D dla równomiernego rozłożenia nacisku 
na całej stopie

rozmiar 36 – 48

norma EN ISO 20345

A E FO SRC

Gastro & Medical
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ARVA 601 1010 SB A E FO

601 1010 SB A E FO

601 1010 OB A E FO

zvršok
hydrofóbne mikrovlákno MICRO PRO 2,2 mm zvyšuje 
odolnosť a priedušnosť

podšívka
SILVER X s integrovanou ochranou iónmi striebra  
pre antibakteriálne vlastnosti

stielka
vymeniteľná, anatomická, antibakteriálna, 
absorbujúca vlhkosť

tužinka oceľová, široký tvar poskytuje optimálny priestor

podošva
TRANSPORT PU.2D pre rovnomerné rozloženie tlaku 
na celé chodidlo

veľkosť 36 – 48

norma EN ISO 20345

cholewka
wodoodporna microfibra MICRO PRO 2,2 mm zwiększająca 
odporność i oddychalność

podszewka
SILVER X zawiera jony srebra  
dla antybakteryjnych właściwości

wyściólka
wymienna, anatomiczna, antybakteryjna,  
absorbujaca wilgoć

podnosek stalowy, szeroki kszałt zapewniajacy optymalną przestrzeń

podeszwa
TRANSPORT PU.2D dla równomiernego rozłożenia nacisku 
na całej stopie

rozmiar 36 – 48

norma EN ISO 20345

A E FO SRC

A E FO SRC

ARIA 604 1010 SB A E FO

zvršok
hydrofóbne mikrovlákno MICRO PRO 2,2 mm zvyšuje 
odolnosť a priedušnosť

podšívka
SILVER X s integrovanou ochranou iónmi striebra  
pre antibakteriálne vlastnosti

stielka
vymeniteľná, anatomická, antibakteriálna, 
absorbujúca vlhkosť

tužinka oceľová, široký tvar poskytuje optimálny priestor

podošva
TRANSPORT PU.2D pre rovnomerné rozloženie tlaku 
na celé chodidlo

veľkosť 36 – 48

norma EN ISO 20345

cholewka
wodoodporna microfibra MICRO PRO 2,2 mm zwiększająca 
odporność i oddychalność

podszewka
SILVER X zawiera jony srebra  
dla antybakteryjnych właściwości

wyściólka
wymienna, anatomiczna, antybakteryjna,  
absorbujaca wilgoć

podnosek stalowy, szeroki kszałt zapewniajacy optymalną przestrzeń

podeszwa
TRANSPORT PU.2D dla równomiernego rozłożenia nacisku 
na całej stopie

rozmiar 36 – 48

norma EN ISO 20345

604 1010 SB A E FO

604 1010 OB A E FO

A E FO SRC

A E FO SRC
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ARICA 620 1010 S2

zvršok
hydrofóbne mikrovlákno MICRO PRO 2,2 mm zvyšuje 
odolnosť a priedušnosť

podšívka
SILVER X s integrovanou ochranou iónmi striebra  
pre antibakteriálne vlastnosti

stielka
vymeniteľná, anatomická, antibakteriálna, 
absorbujúca vlhkosť

tužinka oceľová, široký tvar poskytuje optimálny priestor

podošva
TRANSPORT PU.2D pre rovnomerné rozloženie tlaku 
na celé chodidlo

veľkosť 36 – 48

norma EN ISO 20345

cholewka
wodoodporna microfibra MICRO PRO 2,2 mm zwiększająca 
odporność i oddychalność

podszewka
SILVER X zawiera jony srebra  
dla antybakteryjnych właściwości

wyściólka
wymienna, anatomiczna, antybakteryjna,  
absorbujaca wilgoć

podnosek stalowy, szeroki kszałt zapewniajacy optymalną przestrzeń

podeszwa
TRANSPORT PU.2D dla równomiernego rozłożenia nacisku 
na całej stopie

rozmiar 36 – 48

norma EN ISO 20345

620 1010 S2

620 1010 O2 FO

A E FO WRU SRC

A E FO WRU SRC

ARAWA 621 1010 S2

zvršok
hydrofóbne mikrovlákno MICRO PRO 2,2 mm zvyšuje 
odolnosť a priedušnosť

podšívka
SILVER X s integrovanou ochranou iónmi striebra  
pre antibakteriálne vlastnosti

stielka
vymeniteľná, anatomická, antibakteriálna, 
absorbujúca vlhkosť

tužinka oceľová, široký tvar poskytuje optimálny priestor

podošva
TRANSPORT PU.2D pre rovnomerné rozloženie tlaku 
na celé chodidlo

veľkosť 36 – 48

norma EN ISO 20345

cholewka
wodoodporna microfibra MICRO PRO 2,2 mm zwiększająca 
odporność i oddychalność

podszewka
SILVER X zawiera jony srebra  
dla antybakteryjnych właściwości

wyściólka
wymienna, anatomiczna, antybakteryjna,  
absorbujaca wilgoć

podnosek stalowy, szeroki kszałt zapewniajacy optymalną przestrzeń

podeszwa
TRANSPORT PU.2D dla równomiernego rozłożenia nacisku 
na całej stopie

rozmiar 36 – 48

norma EN ISO 20345

621 1010 S2

621 1010 O2 FO

A E FO WRU SRC

A E FO WRU SRC
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ARRIVA 9306 1010 S2

9306 1010 S2

9306 1010 O2 FO

zvršok
hydrofóbne mikrovlákno MICRO PRO 2,2 mm zvyšuje 
odolnosť a priedušnosť

podšívka
CLIMAX s 3D konštrukciou pre neobmedzenú 
cirkuláciu vzduchu

stielka
vymeniteľná, anatomická, antibakteriálna, 
absorbujúca vlhkosť

tužinka oceľová, široký tvar poskytuje optimálny priestor

podošva
TRANSPORT PU.2D pre rovnomerné rozloženie tlaku 
na celé chodidlo

veľkosť 36 – 48

norma EN ISO 20345

cholewka
wodoodporna microfibra MICRO PRO 2,2 mm zwiększająca 
odporność i oddychalność

podszewka
CLIMAX z 3D konstrukcją dla nieograniczonej  
wymiany powietrza 

wyściólka
wymienna, anatomiczna, antybakteryjna,  
absorbujaca wilgoć

podnosek stalowy, szeroki kszałt zapewniajacy optymalną przestrzeń

podeszwa
TRANSPORT PU.2D dla równomiernego rozłożenia nacisku 
na całej stopie

rozmiar 36 – 48

norma EN ISO 20345

A E FO WRU SRC

A E FO WRU SRC

ARNO 901 Air 1010 SB A E FO

901 Air 1010 SB A E FO

901 Air 1010 OB A E FO

zvršok
hydrofóbne mikrovlákno MICRO PRO 2,2 mm zvyšuje 
odolnosť a priedušnosť

podšívka
TOTAL DRY pre vynikajúcu úroveň absorpcie 
a priedušnosť

stielka
vymeniteľná, anatomická, antibakteriálna, 
absorbujúca vlhkosť

tužinka oceľová, široký tvar poskytuje optimálny priestor

podošva CARGO PU.2D pre vysoký komfort

veľkosť 35 – 48

norma EN ISO 20345

cholewka
wodoodporna microfibra MICRO PRO 2,2 mm zwiększająca 
odporność i oddychalność

podszewka
TOTAL DRY dla wyjatkowego poziomu absorpcji 
i oddychalności

wyściólka
wymienna, anatomiczna, antybakteryjna,  
absorbujaca wilgoć

podnosek stalowy, szeroki kszałt zapewniajacy optymalną przestrzeń

podeszwa CARGO PU.2D dla doskonałego komfortu

rozmiar 35 – 48

norma EN ISO 20345

A E FO SRC

A E FO SRC
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ARMEN 900 Clip 1010 S1

900 Clip 1010 S1

zvršok
hydrofóbne mikrovlákno MICRO PRO 2,2 mm zvyšuje 
odolnosť a priedušnosť

podšívka
TOTAL DRY pre vynikajúcu úroveň absorpcie 
a priedušnosť

stielka
vymeniteľná, anatomická, antibakteriálna, 
absorbujúca vlhkosť

tužinka oceľová, široký tvar poskytuje optimálny priestor

podošva CARGO PU.2D pre vysoký komfort

veľkosť 35 – 48

norma EN ISO 20345

cholewka
wodoodporna microfibra MICRO PRO 2,2 mm zwiększająca 
odporność i oddychalność

podszewka
TOTAL DRY dla wyjatkowego poziomu absorpcji 
i oddychalności

wyściólka
wymienna, anatomiczna, antybakteryjna,  
absorbujaca wilgoć

podnosek stalowy, szeroki kszałt zapewniajacy optymalną przestrzeń

podeszwa CARGO PU.2D dla doskonałego komfortu

rozmiar 35 – 48

norma EN ISO 20345

ARMEN 900 1010 S1

zvršok
hydrofóbne mikrovlákno MICRO PRO 2,2 mm zvyšuje 
odolnosť a priedušnosť

podšívka
TOTAL DRY pre vynikajúcu úroveň absorpcie 
a priedušnosť

stielka
vymeniteľná, anatomická, antibakteriálna, 
absorbujúca vlhkosť

tužinka oceľová, široký tvar poskytuje optimálny priestor

podošva CARGO PU.2D pre vysoký komfort

veľkosť 35 – 48

norma EN ISO 20345

cholewka
wodoodporna microfibra MICRO PRO 2,2 mm zwiększająca 
odporność i oddychalność

podszewka
TOTAL DRY dla wyjatkowego poziomu absorpcji 
i oddychalności

wyściólka
wymienna, anatomiczna, antybakteryjna,  
absorbujaca wilgoć

podnosek stalowy, szeroki kszałt zapewniajacy optymalną przestrzeń

podeszwa CARGO PU.2D dla doskonałego komfortu

rozmiar 35 – 48

norma EN ISO 20345

900 1010 S1

900 1010 O1 FO
A E FO SRC

A E FO SRC A E FO SRC
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ARAM 921 1010 S2

921 1010 S2

921 1010 O2 FO

zvršok
hydrofóbne mikrovlákno MICRO PRO 2,2 mm zvyšuje 
odolnosť a priedušnosť

podšívka
TOTAL DRY pre vynikajúcu úroveň absorpcie 
a priedušnosť

stielka
vymeniteľná, anatomická, antibakteriálna, 
absorbujúca vlhkosť

tužinka oceľová, široký tvar poskytuje optimálny priestor

podošva CARGO PU.2D pre vysoký komfort

veľkosť 35 – 48

norma EN ISO 20345

cholewka
wodoodporna microfibra MICRO PRO 2,2 mm zwiększająca 
odporność i oddychalność

podszewka
TOTAL DRY dla wyjatkowego poziomu absorpcji 
i oddychalności

wyściólka
wymienna, anatomiczna, antybakteryjna,  
absorbujaca wilgoć

podnosek stalowy, szeroki kszałt zapewniajacy optymalną przestrzeń

podeszwa CARGO PU.2D dla doskonałego komfortu

rozmiar 35 – 48

norma EN ISO 20345

ARAGON 920 1010 S2

zvršok
hydrofóbne mikrovlákno MICRO PRO 2,2 mm zvyšuje 
odolnosť a priedušnosť

podšívka
TOTAL DRY pre vynikajúcu úroveň absorpcie 
a priedušnosť

stielka
vymeniteľná, anatomická, antibakteriálna, 
absorbujúca vlhkosť

tužinka oceľová, široký tvar poskytuje optimálny priestor

podošva CARGO PU.2D pre vysoký komfort

veľkosť 35 – 48

norma EN ISO 20345

cholewka
wodoodporna microfibra MICRO PRO 2,2 mm zwiększająca 
odporność i oddychalność

podszewka
TOTAL DRY dla wyjatkowego poziomu absorpcji 
i oddychalności

wyściólka
wymienna, anatomiczna, antybakteryjna,  
absorbujaca wilgoć

podnosek stalowy, szeroki kszałt zapewniajacy optymalną przestrzeń

podeszwa CARGO PU.2D dla doskonałego komfortu

rozmiar 35 – 48

norma EN ISO 20345

920 1010 S2

920 1010 O2 FO

A E FO WRU SRC A E FO WRU SRC

A E FO WRU SRC A E FO WRU SRC
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ARAFUR 944 1010 S2

944 1010 S2

944 1010 O2 FO

944 1010 O2 CI FO

zvršok
hydrofóbne mikrovlákno MICRO PRO 2,2 mm zvyšuje 
odolnosť a priedušnosť

podšívka
TOTAL DRY pre vynikajúcu úroveň absorpcie 
a priedušnosť

stielka
vymeniteľná, anatomická, antibakteriálna, 
absorbujúca vlhkosť

tužinka oceľová, široký tvar poskytuje optimálny priestor

podošva
GRIPPER RPU/PU pre vysokú trakciu  
a komfort

veľkosť 35 – 48

norma EN ISO 20345

cholewka
wodoodporna microfibra MICRO PRO 2,2 mm zwiększająca 
odporność i oddychalność

podszewka
TOTAL DRY dla wyjatkowego poziomu absorpcji 
i oddychalności

wyściólka
wymienna, anatomiczna, antybakteryjna,  
absorbujaca wilgoć

podnosek stalowy, szeroki kszałt zapewniajacy optymalną przestrzeń

podeszwa
GRIPPER RPU/PU dla wysokiej odporności na poślizg 
i komfortu

rozmiar 35 – 48

norma EN ISO 20345

ARAUKAN 940 1010 S2

zvršok
hydrofóbne mikrovlákno MICRO PRO 2,2 mm zvyšuje 
odolnosť a priedušnosť

podšívka
TOTAL DRY pre vynikajúcu úroveň absorpcie 
a priedušnosť

stielka
vymeniteľná, anatomická, antibakteriálna, 
absorbujúca vlhkosť

tužinka oceľová, široký tvar poskytuje optimálny priestor

podošva CARGO PU.2D pre vysoký komfort

veľkosť 35 – 48

norma EN ISO 20345

cholewka
wodoodporna microfibra MICRO PRO 2,2 mm zwiększająca 
odporność i oddychalność

podszewka
TOTAL DRY dla wyjatkowego poziomu absorpcji 
i oddychalności

wyściólka
wymienna, anatomiczna, antybakteryjna,  
absorbujaca wilgoć

podnosek stalowy, szeroki kszałt zapewniajacy optymalną przestrzeń

podeszwa CARGO PU.2D dla doskonałego komfortu

rozmiar 35 – 48

norma EN ISO 20345

940 1010 S2

940 1010 O2 FO

940 1010 O2 CI FO
A E FO WRU CI SRC A E FO WRU CI SRC

A E FO WRU SRC A E FO WRU SRC

A E FO WRU SRC A E FO WRU SRC
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ARAGONIT 8429 1010 S2

8429 1010 S2

8429 1010 O2 CI FO

zvršok
hydrofóbne mikrovlákno MICRO PRO 2,2 mm zvyšuje 
odolnosť a priedušnosť

podšívka
SILVER X s integrovanou ochranou iónmi striebra  
pre antibakteriálne vlastnosti

stielka
vymeniteľná, anatomická, antibakteriálna, 
absorbujúca vlhkosť

tužinka oceľová, široký tvar poskytuje optimálny priestor

podošva CARGO PU.2D pre vysoký komfort

veľkosť 35 – 48

norma EN ISO 20345

cholewka
wodoodporna microfibra MICRO PRO 2,2 mm zwiększająca 
odporność i oddychalność

podszewka
SILVER X zawiera jony srebra  
dla antybakteryjnych właściwości

wyściólka
wymienna, anatomiczna, antybakteryjna,  
absorbujaca wilgoć

podnosek stalowy, szeroki kszałt zapewniajacy optymalną przestrzeń

podeszwa CARGO PU.2D dla doskonałego komfortu

rozmiar 35 – 48

norma EN ISO 20345

ARGON 8229 1010 S2

zvršok
hydrofóbne mikrovlákno MICRO PRO 2,2 mm zvyšuje 
odolnosť a priedušnosť

podšívka
SILVER X s integrovanou ochranou iónmi striebra  
pre antibakteriálne vlastnosti

stielka
vymeniteľná, anatomická, antibakteriálna, 
absorbujúca vlhkosť

tužinka oceľová, široký tvar poskytuje optimálny priestor

podošva CARGO PU.2D pre vysoký komfort

veľkosť 35 – 48

norma EN ISO 20345

cholewka
wodoodporna microfibra MICRO PRO 2,2 mm zwiększająca 
odporność i oddychalność

podszewka
SILVER X zawiera jony srebra  
dla antybakteryjnych właściwości

wyściólka
wymienna, anatomiczna, antybakteryjna,  
absorbujaca wilgoć

podnosek stalowy, szeroki kszałt zapewniajacy optymalną przestrzeń

podeszwa CARGO PU.2D dla doskonałego komfortu

rozmiar 35 – 48

norma EN ISO 20345

8229 1010 S2

8229 1010 O2 FO

A E FO WRU SRC

A E FO WRU CI SRCA E FO WRU SRC

A E FO WRU SRC
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160

160

zvršok
hydrofóbne mikrovlákno MICRO PRO 2,2 mm zvyšuje 
odolnosť a priedušnosť

stielka ortopedická

podošva EVA kopolymér

veľkosť 41 – 47

cholewka
wodoodporna microfibra MICRO PRO 2,2 mm zwiększająca 
odporność i oddychalność

wyściólka ortopedyczna

podeszwa EVA kopolimer

rozmiar 41 – 47

163

zvršok
hydrofóbne mikrovlákno MICRO PRO 2,2 mm zvyšuje 
odolnosť a priedušnosť

stielka ortopedická

podošva EVA kopolymér

veľkosť 41 – 47

cholewka
wodoodporna microfibra MICRO PRO 2,2 mm zwiększająca 
odporność i oddychalność

wyściólka ortopedyczna

podeszwa EVA kopolimer

rozmiar 41 – 47

163
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063

zvršok
hydrofóbne mikrovlákno MICRO PRO 2,2 mm zvyšuje 
odolnosť a priedušnosť

podšívka TOTAL DRY

stielka ortopedicky tvarovaná

podošva OSKAR termoplastický kaučuk

veľkosť 6 – 12

cholewka
wodoodporna microfibra MICRO PRO 2,2 mm zwiększająca 
odporność i oddychalność

podszewka TOTAL DRY

wyściólka ortopedycznie ukształtowana

podeszwa OSKAR termoplastyczny kauczuk

rozmiar 6 – 12

060

zvršok
hydrofóbne mikrovlákno MICRO PRO 2,2 mm zvyšuje 
odolnosť a priedušnosť

podšívka TOTAL DRY

stielka ortopedicky tvarovaná

podošva OSKAR termoplastický kaučuk

veľkosť 6 – 12

cholewka
wodoodporna microfibra MICRO PRO 2,2 mm zwiększająca 
odporność i oddychalność

podszewka TOTAL DRY

wyściólka ortopedycznie ukształtowana

podeszwa OSKAR termoplastyczny kauczuk

rozmiar 6 – 12

063060
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069

zvršok
hydrofóbne mikrovlákno MICRO PRO 2,2 mm zvyšuje 
odolnosť a priedušnosť

podšívka TOTAL DRY / hovädzinová useň

stielka vlepovacia TOTAL DRY / EVA

podošva OSKAR termoplastický kaučuk

veľkosť 6 – 13

cholewka
wodoodporna microfibra MICRO PRO 2,2 mm zwiększająca 
odporność i oddychalność

podszewka TOTAL DRY / skóra bydlęca

wyściólka wklejona TOTAL DRY / EVA

podeszwa OSKAR termoplastyczny kauczuk

rozmiar 6 – 13

061

zvršok
hydrofóbne mikrovlákno MICRO PRO 2,2 mm zvyšuje 
odolnosť a priedušnosť

podšívka TOTAL DRY / hovädzinová useň

stielka vlepovacia TOTAL DRY / EVA

podošva OSKAR termoplastický kaučuk

veľkosť 6 – 13

cholewka
wodoodporna microfibra MICRO PRO 2,2 mm zwiększająca 
odporność i oddychalność

podszewka TOTAL DRY / skóra bydlęca

wyściólka wklejona TOTAL DRY / EVA

podeszwa OSKAR termoplastyczny kauczuk

rozmiar 6 – 13

069061
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150

150

zvršok
hydrofóbne mikrovlákno MICRO PRO 2,2 mm zvyšuje 
odolnosť a priedušnosť

stielka ortopedická

podošva EVA kopolymér

veľkosť 36 – 42

cholewka
wodoodporna microfibra MICRO PRO 2,2 mm zwiększająca 
odporność i oddychalność

wyściólka ortopedyczna

podeszwa EVA kopolimer

rozmiar 36 – 42

153

zvršok
hydrofóbne mikrovlákno MICRO PRO 2,2 mm zvyšuje 
odolnosť a priedušnosť

stielka ortopedická

podošva EVA kopolymér

veľkosť 36 – 42

cholewka
wodoodporna microfibra MICRO PRO 2,2 mm zwiększająca 
odporność i oddychalność

wyściólka ortopedyczna

podeszwa EVA kopolimer

rozmiar 36 – 42

153
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050

050

zvršok
hydrofóbne mikrovlákno MICRO PRO 2,2 mm zvyšuje 
odolnosť a priedušnosť

stielka ortopedicky tvarovaná

podošva MARTA termoplastický kaučuk

veľkosť 3 – 8

cholewka
wodoodporna microfibra MICRO PRO 2,2 mm zwiększająca 
odporność i oddychalność

wyściólka ortopedycznie ukształtowana

podeszwa MARTA termoplastyczny kauczuk

rozmiar 3 – 8

053

zvršok
hydrofóbne mikrovlákno MICRO PRO 2,2 mm zvyšuje 
odolnosť a priedušnosť

stielka ortopedicky tvarovaná

podošva MARTA termoplastický kaučuk

veľkosť 3 – 8

cholewka
wodoodporna microfibra MICRO PRO 2,2 mm zwiększająca 
odporność i oddychalność

wyściólka ortopedycznie ukształtowana

podeszwa MARTA termoplastyczny kauczuk

rozmiar 3 – 8

053
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052 N

052 N

zvršok
hydrofóbne mikrovlákno MICRO PRO 2,2 mm zvyšuje 
odolnosť a priedušnosť

podšívka TOTAL DRY

stielka ortopedicky tvarovaná

podošva MARTA termoplastický kaučuk

veľkosť 3 – 8

cholewka
wodoodporna microfibra MICRO PRO 2,2 mm zwiększająca 
odporność i oddychalność

podszewka TOTAL DRY

wyściólka ortopedycznie ukształtowana

podeszwa MARTA termoplastyczny kauczuk

rozmiar 3 – 8

052

zvršok
hydrofóbne mikrovlákno MICRO PRO 2,2 mm zvyšuje 
odolnosť a priedušnosť

podšívka TOTAL DRY

stielka ortopedicky tvarovaná

podošva MARTA termoplastický kaučuk

veľkosť 3 – 8

cholewka
wodoodporna microfibra MICRO PRO 2,2 mm zwiększająca 
odporność i oddychalność

podszewka TOTAL DRY

wyściólka ortopedycznie ukształtowana

podeszwa MARTA termoplastyczny kauczuk

rozmiar 3 – 8

052

Gastro & Medical
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051

zvršok
hydrofóbne mikrovlákno MICRO PRO 2,2 mm zvyšuje 
odolnosť a priedušnosť

podšívka TOTAL DRY / hovädzinová useň

stielka vlepovacia TOTAL DRY / EVA

podošva MARTA termoplastický kaučuk

veľkosť 3 – 8

cholewka
wodoodporna microfibra MICRO PRO 2,2 mm zwiększająca 
odporność i oddychalność

podszewka TOTAL DRY / skóra bydlęca

wyściólka wklejona TOTAL DRY / EVA

podeszwa MARTA termoplastyczny kauczuk

rozmiar 3 – 8

051

059

zvršok
hydrofóbne mikrovlákno MICRO PRO 2,2 mm zvyšuje 
odolnosť a priedušnosť

podšívka TOTAL DRY / hovädzinová useň

stielka vlepovacia TOTAL DRY / EVA

podošva MARTA termoplastický kaučuk

veľkosť 3 – 8

cholewka
wodoodporna microfibra MICRO PRO 2,2 mm zwiększająca 
odporność i oddychalność

podszewka TOTAL DRY / skóra bydlęca

wyściólka wklejona TOTAL DRY / EVA

podeszwa MARTA termoplastyczny kauczuk

rozmiar 3 – 8

059

Gastro & Medical



HODNOTA JE VNÚTRI.
Rýchly technologický pokrok prináša zvýšené nároky na ochranu 
a efektivitu pri výrobných procesoch. Svoju špeciálnu úlohu tu zohráva 
kolekcia ESD, ktorá dosahuje excelentné výsledky pri znižovaní 
elektrického odporu.

PRAWDZIWA WARTOŚĆ 
PŁYNIE Z WEWNĄTRZ.
Szybki postęp technologiczny niesie zwiększone wymagania dotyczące 
ochrony i wydajności podczas procesów produkcyjnych. Specjalną rolę 
odgrywa tu kolekcja ESD, osiągająca znakomite rezultaty w obniżaniu 
oporu elektrycznego.

ESD
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ARIO 801 673560 S1 ESD AREZZO 830 Air 673560 S1 ESD

zvršok
hydrofóbne mikrovlákno INDUSTRY PRO 2,2 mm 
zvyšuje odolnosť a priedušnosť

podšívka
CLIMAX s 3D konštrukciou pre neobmedzenú 
cirkuláciu vzduchu

stielka
ESD ZERO vymeniteľná, antibakteriálna,  
absorbujúca vlhkosť

tužinka
kompozitná, extra široký tvar poskytuje  
optimálny priestor

podošva
RAPID PU.2D s výnimočnou ľahkosťou pre šetrenie 
energie, excelentné ESD vlastnosti

veľkosť 36 – 48

norma EN ISO 20345

zvršok
hydrofóbne mikrovlákno INDUSTRY PRO 2,2 mm 
zvyšuje odolnosť a priedušnosť

podšívka
CLIMAX s 3D konštrukciou pre neobmedzenú 
cirkuláciu vzduchu

stielka
ESD ZERO vymeniteľná, antibakteriálna, 
absorbujúca vlhkosť

tužinka
kompozitná, extra široký tvar poskytuje  
optimálny priestor

podošva
RAPID PU.2D s výnimočnou ľahkosťou pre šetrenie 
energie, excelentné ESD vlastnosti

veľkosť 36 – 48

norma EN ISO 20345

cholewka
wodoodporna microfibra INDUSTRY PRO 2,2 mm 
zwiększająca odporność i oddychalność

podszewka
CLIMAX z 3D konstrukcją dla nieograniczonej  
wymiany powietrza 

wyściólka
ESD ZERO wymienna, antybakteryjna,  
absorbujaca wilgoć

podnosek
kompozytowy, extra szeroki kszałt zapewniajacy 
optymalną przestrzeń

podeszwa
RAPID PU.2D dla wyjątkowej lekkości i minimalizacji 
wysiłku, doskonałe właściwości ESD

rozmiar 36 – 48

norma EN ISO 20345

cholewka
wodoodporna microfibra INDUSTRY PRO 2,2 mm 
zwiększająca odporność i oddychalność

podszewka
CLIMAX z 3D konstrukcją dla nieograniczonej  
wymiany powietrza 

wyściólka
ESD ZERO wymienna, antybakteryjna,  
absorbujaca wilgoć

podnosek
kompozytowy, extra szeroki kszałt zapewniajacy 
optymalną przestrzeń

podeszwa
RAPID PU.2D dla wyjątkowej lekkości i minimalizacji 
wysiłku, doskonałe właściwości ESD

rozmiar 36 – 48

norma EN ISO 20345

801 673560 S1 ESD 830 Air 673560 S1 ESD
A E FO SRC ESD A E FO SRC ESD

ESD
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AREZZO 830 673560 S2 ESD ARIO 801 1010 S1 ESD

zvršok
hydrofóbne mikrovlákno INDUSTRY PRO 2,2 mm 
zvyšuje odolnosť a priedušnosť

podšívka
CLIMAX s 3D konštrukciou pre neobmedzenú 
cirkuláciu vzduchu

stielka
ESD ZERO vymeniteľná, antibakteriálna,  
absorbujúca vlhkosť

tužinka
kompozitná, extra široký tvar poskytuje  
optimálny priestor

podošva
RAPID PU.2D s výnimočnou ľahkosťou pre šetrenie 
energie, excelentné ESD vlastnosti

veľkosť 36 – 48

norma EN ISO 20345

zvršok
hydrofóbne mikrovlákno MICRO PRO 2,2 mm zvyšuje 
odolnosť a priedušnosť

podšívka
CLIMAX s 3D konštrukciou pre neobmedzenú 
cirkuláciu vzduchu

stielka
ESD ZERO vymeniteľná, antibakteriálna,  
absorbujúca vlhkosť

tužinka
kompozitná, extra široký tvar poskytuje  
optimálny priestor

podošva
RAPID PU.2D s výnimočnou ľahkosťou pre šetrenie 
energie, excelentné ESD vlastnosti

veľkosť 36 – 48

norma EN ISO 20345

cholewka
wodoodporna microfibra INDUSTRY PRO 2,2 mm 
zwiększająca odporność i oddychalność

podszewka
CLIMAX z 3D konstrukcją dla nieograniczonej  
wymiany powietrza 

wyściólka
ESD ZERO wymienna, antybakteryjna,  
absorbujaca wilgoć

podnosek
kompozytowy, extra szeroki kszałt zapewniajacy 
optymalną przestrzeń

podeszwa
RAPID PU.2D dla wyjątkowej lekkości i minimalizacji 
wysiłku, doskonałe właściwości ESD

rozmiar 36 – 48

norma EN ISO 20345

cholewka
wodoodporna microfibra MICRO PRO 2,2 mm zwiększająca 
odporność i oddychalność

podszewka
CLIMAX z 3D konstrukcją dla nieograniczonej  
wymiany powietrza 

wyściólka
ESD ZERO wymienna, antybakteryjna,  
absorbujaca wilgoć

podnosek
kompozytowy, extra szeroki kszałt zapewniajacy 
optymalną przestrzeń

podeszwa
RAPID PU.2D dla wyjątkowej lekkości i minimalizacji 
wysiłku, doskonałe właściwości ESD

rozmiar 36 – 48

norma EN ISO 20345

830 673560 S2 ESD 801 1010 S1 ESD
A E FO WRU SRC ESD A E FO SRC ESD

ESD
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ARIO 801 236060 S1 ESD AREZZO 830 Air 236060 S1 ESD

zvršok
hydrofóbne mikrovlákno VELOUR PRO 2,2 mm 
zvyšuje odolnosť a priedušnosť

podšívka
CLIMAX s 3D konštrukciou pre neobmedzenú 
cirkuláciu vzduchu

stielka
ESD ZERO vymeniteľná, antibakteriálna,  
absorbujúca vlhkosť

tužinka
kompozitná, extra široký tvar poskytuje  
optimálny priestor

podošva
RAPID PU.2D s výnimočnou ľahkosťou pre šetrenie 
energie, excelentné ESD vlastnosti

veľkosť 36 – 48

norma EN ISO 20345

zvršok
hydrofóbne mikrovlákno VELOUR PRO 2,2 mm 
zvyšuje odolnosť a priedušnosť

podšívka
CLIMAX s 3D konštrukciou pre neobmedzenú 
cirkuláciu vzduchu

stielka
ESD ZERO vymeniteľná, antibakteriálna,  
absorbujúca vlhkosť

tužinka
kompozitná, extra široký tvar poskytuje  
optimálny priestor

podošva
RAPID PU.2D s výnimočnou ľahkosťou pre šetrenie 
energie, excelentné ESD vlastnosti

veľkosť 36 – 48

norma EN ISO 20345

cholewka
wodoodporna microfibra VELOUR PRO 2,2 mm 
zwiększająca odporność i oddychalność

podszewka
CLIMAX z 3D konstrukcją dla nieograniczonej  
wymiany powietrza 

wyściólka
ESD ZERO wymienna, antybakteryjna,  
absorbujaca wilgoć

podnosek
kompozytowy, extra szeroki kszałt zapewniajacy 
optymalną przestrzeń

podeszwa
RAPID PU.2D dla wyjątkowej lekkości i minimalizacji 
wysiłku, doskonałe właściwości ESD

rozmiar 36 – 48

norma EN ISO 20345

cholewka
wodoodporna microfibra VELOUR PRO 2,2 mm 
zwiększająca odporność i oddychalność

podszewka
CLIMAX z 3D konstrukcją dla nieograniczonej  
wymiany powietrza 

wyściólka
ESD ZERO wymienna, antybakteryjna,  
absorbujaca wilgoć

podnosek
kompozytowy, extra szeroki kszałt zapewniajacy 
optymalną przestrzeń

podeszwa
RAPID PU.2D dla wyjątkowej lekkości i minimalizacji 
wysiłku, doskonałe właściwości ESD

rozmiar 36 – 48

norma EN ISO 20345

801 236060 S1 ESD 830 Air 236060 S1 ESD
A E FO SRC ESDA E FO SRC ESD

ESD
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ARJUN 903 2560 S1 ESD

903 2560 S1 ESD

zvršok
lícová hovädzinová useň nubuk 2,0 – 2,2 mm zvyšuje 
odolnosť a životnosť / SHIELD PRO ochrana proti 
okopu

podšívka
TOTAL DRY pre vynikajúcu úroveň absorpcie 
a priedušnosť

stielka
ESD ZERO vymeniteľná, antibakteriálna,  
absorbujúca vlhkosť

tužinka oceľová, široký tvar poskytuje optimálny priestor

podošva
GRIPPER RPU/PU pre vysokú trakciu a komfort, 
excelentné ESD vlastnosti

veľkosť 35 – 48

norma EN ISO 20345

cholewka
licowa skóra bydlęca nubukowa 2,0 – 2,2 mm zwiększająca 
odporność i wytrzymałość / SHIELD PRO ochrona przed 
ścieraniem

podszewka
TOTAL DRY dla wyjatkowego poziomu absorpcji 
i oddychalności

wyściólka
ESD ZERO wymienna, antybakteryjna,  
absorbujaca wilgoć

podnosek stalowy, szeroki kszałt zapewniajacy optymalną przestrzeń

podeszwa
GRIPPER RPU/PU dla wysokiej odporności na poślizg 
i komfortu, doskonałe właściwości ESD

rozmiar 35 – 48

norma EN ISO 20345

ARMEN 9008 6660 S1 ESD

zvršok
hydrofóbne mikrovlákno MICRO PRO 2,2 mm zvyšuje 
odolnosť a priedušnosť

podšívka
TOTAL DRY pre vynikajúcu úroveň absorpcie 
a priedušnosť

stielka
ESD ZERO vymeniteľná, antibakteriálna,  
absorbujúca vlhkosť

tužinka
kompozitná, extra široký tvar poskytuje 
optimálny priestor

podošva
RAPID PU.2D s výnimočnou ľahkosťou pre šetrenie 
energie, excelentné ESD vlastnosti

veľkosť 36 – 48

norma EN ISO 20345

cholewka
wodoodporna microfibra MICRO PRO 2,2 mm zwiększająca 
odporność i oddychalność

podszewka
TOTAL DRY dla wyjatkowego poziomu absorpcji 
i oddychalności

wyściólka
ESD ZERO wymienna, antybakteryjna,  
absorbujaca wilgoć

podnosek
kompozytowy, extra szeroki kszałt zapewniajacy 
optymalną przestrzeń

podeszwa
RAPID PU.2D dla wyjątkowej lekkości i minimalizacji 
wysiłku, doskonałe właściwości ESD

rozmiar 36 – 48

norma EN ISO 20345

9008 6660 S1 ESD
A E FO SRC ESD A E FO SRC ESD

ESD



174 175

ARNO 901 Air 1010 SB A E FO ESD

901 Air 1010 SB A E FO ESD

901 Air 1010 OB A E FO ESD

zvršok
hydrofóbne mikrovlákno MICRO PRO 2,2 mm zvyšuje 
odolnosť a priedušnosť

podšívka
TOTAL DRY pre vynikajúcu úroveň absorpcie 
a priedušnosť

stielka
ESD ZERO vymeniteľná, antibakteriálna,  
absorbujúca vlhkosť

tužinka oceľová, široký tvar poskytuje optimálny priestor

podošva
GRIPPER RPU/PU pre vysokú trakciu  
a komfort, excelentné ESD vlastnosti

veľkosť 35 – 48

norma EN ISO 20345

cholewka
wodoodporna microfibra MICRO PRO 2,2 mm zwiększająca 
odporność i oddychalność

podszewka
TOTAL DRY dla wyjatkowego poziomu absorpcji 
i oddychalności

wyściólka
ESD ZERO wymienna, antybakteryjna,  
absorbujaca wilgoć

podnosek stalowy, szeroki kszałt zapewniajacy optymalną przestrzeń

podeszwa
GRIPPER RPU/PU dla wysokiej odporności na poślizg 
i komfortu, doskonałe właściwości ESD

rozmiar 35 – 48

norma EN ISO 20345

ARNO 901 Air 6660 SB A E FO ESD

zvršok
hydrofóbne mikrovlákno MICRO PRO 2,2 mm zvyšuje 
odolnosť a priedušnosť

podšívka
TOTAL DRY pre vynikajúcu úroveň absorpcie 
a priedušnosť

stielka
ESD ZERO vymeniteľná, antibakteriálna,  
absorbujúca vlhkosť

tužinka oceľová, široký tvar poskytuje optimálny priestor

podošva
GRIPPER RPU/PU pre vysokú trakciu  
a komfort, excelentné ESD vlastnosti

veľkosť 35 – 48

norma EN ISO 20345

cholewka
wodoodporna microfibra MICRO PRO 2,2 mm zwiększająca 
odporność i oddychalność

podszewka
TOTAL DRY dla wyjatkowego poziomu absorpcji 
i oddychalności

wyściólka
ESD ZERO wymienna, antybakteryjna,  
absorbujaca wilgoć

podnosek stalowy, szeroki kszałt zapewniajacy optymalną przestrzeń

podeszwa
GRIPPER RPU/PU dla wysokiej odporności na poślizg 
i komfortu, doskonałe właściwości ESD

rozmiar 35 – 48

norma EN ISO 20345

901 Air 6660 SB A E FO ESD

901 Air 6660 OB A E FO ESD

A E FO SRC ESD A E FO SRC ESD

A E FO SRC ESD A E FO SRC ESD

ESD



176 177

ARMEN 900 1010 S1 ESD

900 1010 S1 ESD

900 1010 O1 FO ESD

zvršok
hydrofóbne mikrovlákno MICRO PRO 2,2 mm zvyšuje 
odolnosť a priedušnosť

podšívka
TOTAL DRY pre vynikajúcu úroveň absorpcie 
a priedušnosť

stielka
ESD ZERO vymeniteľná, antibakteriálna,  
absorbujúca vlhkosť

tužinka oceľová, široký tvar poskytuje optimálny priestor

podošva
GRIPPER RPU/PU pre vysokú trakciu  
a komfort, excelentné ESD vlastnosti

veľkosť 35 – 48

norma EN ISO 20345

cholewka
wodoodporna microfibra MICRO PRO 2,2 mm zwiększająca 
odporność i oddychalność

podszewka
TOTAL DRY dla wyjatkowego poziomu absorpcji 
i oddychalności

wyściólka
ESD ZERO wymienna, antybakteryjna,  
absorbujaca wilgoć

podnosek stalowy, szeroki kszałt zapewniajacy optymalną przestrzeń

podeszwa
GRIPPER RPU/PU dla wysokiej odporności na poślizg 
i komfortu, doskonałe właściwości ESD

rozmiar 35 – 48

norma EN ISO 20345

ARMEN 900 6660 S1 ESD

zvršok
hydrofóbne mikrovlákno MICRO PRO 2,2 mm zvyšuje 
odolnosť a priedušnosť

podšívka
TOTAL DRY pre vynikajúcu úroveň absorpcie 
a priedušnosť

stielka
ESD ZERO vymeniteľná, antibakteriálna,  
absorbujúca vlhkosť

tužinka oceľová, široký tvar poskytuje optimálny priestor

podošva
GRIPPER RPU/PU pre vysokú trakciu  
a komfort, excelentné ESD vlastnosti

veľkosť 35 – 48

norma EN ISO 20345

cholewka
wodoodporna microfibra MICRO PRO 2,2 mm zwiększająca 
odporność i oddychalność

podszewka
TOTAL DRY dla wyjatkowego poziomu absorpcji 
i oddychalności

wyściólka
ESD ZERO wymienna, antybakteryjna,  
absorbujaca wilgoć

podnosek stalowy, szeroki kszałt zapewniajacy optymalną przestrzeń

podeszwa
GRIPPER RPU/PU dla wysokiej odporności na poślizg 
i komfortu, doskonałe właściwości ESD

rozmiar 35 – 48

norma EN ISO 20345

900 6660 S1 ESD

900 6660 O1 FO ESD

A E FO SRC ESD A E FO SRC ESD

A E FO SRC ESD A E FO SRC ESD

ESD



PRÍRODA NEMÁ 
LIMITY.
Príroda dokáže vytvoriť nádherné veci. Na druhej strane však dokáže byť 
nehostinná a mnohokrát nepozná zľutovanie. Kolekcia Boots prináša 
neochvejnú odolnosť a excelentnú tepelnú izoláciu.

NATURA NIE ZNA 
OGRANICZEŃ.
Natura potrafi tworzyć cudowne rzeczy. Jednak z drugiej strony potrafi 
być niegościnna i często nie zna litości. Kolekcja Boots oferuje stałą 
odporność i doskonałą izolację cieplną.

Boots
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230 6260 S2

zvršok
hydrofóbne mikrovlákno GUARD PRO 2,2 mm  
zvyšuje odolnosť a priedušnosť / filc  
s výbornými tepelno–izolačnými vlastnosťami

podšívka
netkaná textília dosahuje permanentné  
tepelno–izolačné vlastnosti

stielka
HEAT DEFENSE pre účinnú tepelnú izoláciu,  
4 vrstvová, vymeniteľná, anatomická, antibakteriálna, 
absorbujúca vlhkosť

tužinka oceľová, široký tvar poskytuje optimálny priestor

podošva CEZAR gumová

veľkosť 38 – 48

norma EN ISO 20345

cholewka
wodoodporna microfibra GUARD PRO 2,2 mm 
zwiększająca odporność i oddychalność / filc 
o doskonałych właściwościach termoizolacyjnych

podszewka
nietkana tkanina zapewniająca trwałe  
właściwości termoizolacyjne

wyściólka
HEAT DEFENSE dla skutecznej izolacji cieplnej,  
4 warstwy, wymienna, anatomiczna, antybakteryjna, 
absorbujaca wilgoć

podnosek stalowy, szeroki kszałt zapewniajacy optymalną przestrzeń

podeszwa CEZAR guma

rozmiar 38 – 48

norma EN ISO 20345

230 6260 S2

230 6260 O2 FO

A E FO WRU SRC

A E FO WRU SRC

220 2460 OB E

220 2460 OB E

zvršok
hovädzinová useň / filc s výbornými  
tepelno–izolačnými vlastnosťami

podšívka
netkaná textília dosahuje permanentné  
tepelno–izolačné vlastnosti

stielka vlepovacia Holtex

podošva BRUNO gumová

veľkosť 6 – 13

norma EN ISO 20347

cholewka
skóra bydlęca / filc o doskonałych  
właściwościach termoizolacyjnych

podszewka
nietkana tkanina zapewniająca trwałe  
właściwości termoizolacyjne

wyściólka wklejona Holtex

podeszwa BRUNO guma

rozmiar 6 – 13

norma EN ISO 20347

E SRC

Boots
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020 2460 OB E

zvršok
hovädzinová useň / filc s výbornými  
tepelno–izolačnými vlastnosťami

podšívka
netkaná textília dosahuje permanentné  
tepelno–izolačné vlastnosti

stielka vlepovacia Holtex

podošva BRUNO gumová

veľkosť 6 – 13

norma EN ISO 20347

cholewka
skóra bydlęca / filc o doskonałych  
właściwościach termoizolacyjnych

podszewka
nietkana tkanina zapewniająca trwałe  
właściwości termoizolacyjne

wyściólka wklejona Holtex

podeszwa BRUNO guma

rozmiar 6 – 13

norma EN ISO 20347

020 2460 OB E
E SRC

020 OB E

zvršok
hovädzinová useň / filc s výbornými  
tepelno–izolačnými vlastnosťami

podšívka
netkaná textília dosahuje permanentné  
tepelno–izolačné vlastnosti

stielka vlepovacia Holtex

podošva BRUNO gumová

veľkosť 6 – 13

norma EN ISO 20347

cholewka
skóra bydlęca / filc o doskonałych  
właściwościach termoizolacyjnych

podszewka
nietkana tkanina zapewniająca trwałe  
właściwości termoizolacyjne

wyściólka wklejona Holtex

podeszwa BRUNO guma

rozmiar 6 – 13

norma EN ISO 20347

020 OB E
E SRC

Boots



DOMA NA SLOVENSKU. ÚSPEŠNÍ V EURÓPE. 
U NAS NA SŁOWACJI. SUKCES W EUROPIE. 

Austria
Belgium
Bosnia
Bulgaria
Croatia
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ARTRA, s.r.o. je držiteľom certifikátu STN EN ISO 9001:2016 a certifikátu STN EN ISO 14001:2016.   
ARTRA, s.r.o. posiada certyfikat STN EN ISO 9001:2016 i certyfikat STN EN ISO 14001:2016.

Vytlačené na FSC certifikovanom papieri.
Wydrukowane na papierze z certyfikatem FSC.

VŠETKO NA DOSAH.
Technologické vylepšenia a inovácie posunuli pracovnú obuv ARTRA 
na svoje osobité miesto na trhu. To však nebolo naším cieľom. 
Jednoducho sme chceli dosiahnuť, aby sme čo najlepšie vyhoveli 
potrebám zákazníkov. Preto vám prinášame prémiový servis. Umožňuje 
nám ho centralizácia kompletnej výroby a logistického centra priamo 
v srdci Európy, na Slovensku. 120 000 párov obuvi na sklade a promptný 
14 dňový výrobný cyklus sú pre vás ultimátnou výhodou. Poradenstvo je 
zabezpečené profesionálnym tímom obchodných manažérov.  
Zavolajte nám.

ARTRA tím.

WSZYSTKO W TWOIM ZASIĘGU.
Technologiczne usprawnienia i innowacje skutkują tym, że obuwie 
robocze ARTRA zajmuje wyjątkowe miejsce na rynku. Jednak nie to 
było naszym celem. Po prostu chcieliśmy jak najlepiej spełniać potrzeby 
klientów. Dlatego oferujemy Państwu najwyższej jakości serwis 
premium. Jest to możliwe dzięki scentralizowaniu całej naszej produkcji 
razem z centrum logistycznym w samym sercu Europy, na Słowacji. 
120 000 par obuwia w magazynie i błyskawiczny  
14–dniowy cykl produkcyjny to najważniejsze korzyści dla Państwa. 
Doradztwo zapewnia profesjonalny zespół handlowców.  
Zadzwoń do nas.

Zespół ARTRA.

PRACOVNÁ A BEZPEČNOSTNÁ OBUV 
OBUWIE ROBOCZE I BEZPIECZNE 

2018 
2019

FILOZOFIA & POSLANIE.
Zmyslom existencie a rozvoja ľudskej civilizácie je kreatívna tvorba 
hodnôt, zároveň aj starostlivosť o prostredie, v ktorom sa vytvárajú. 
Pri vytváraní hodnôt, popri svojej práci potrebujete mať pocit 
bezpečia, pohodlia a ochrany zdravia. Náš tím pretvára svojim 
rozumom, skúsenosťami a úsilím tento pocit v skutočné hodnoty, 
ktoré rešpektujú Vaše právo na vlastnú dôstojnosť, bezpečie, 
komfort a estetiku v pracovnom prostredí. Z Vašej dôvery v naše 
schopnosti vzniká profesionálna hrdosť. To nás napĺňa energiou 
potrebnou na dosahovanie ďaľších vízií.

FILOZOFIA & MISJA.
Sensem istnienia i rozwoju cywilizacji człowieka jest kreatywne 
tworzenie wartości, a jednocześnie troska o środowisko, w którym  
są one wytwarzane. Tworząc wartości, oprócz swojej pracy 
potrzebujemy poczucia bezpieczeństwa, wygody i ochrony zdrowia. 
Nasz zespół, poprzez swoją wiedzę, doświadczenie i wysiłek, 
przetwarza to poczucie w rzeczywiste wartości, uosabiające 
Państwa prawo do godności, bezpieczeństwa, komfortu i estetyki  
w środowisku pracy. Źródłem naszej profesjonalnej dumy jest 
Państwa zaufanie w nasze możliwości. To wypełnia nas energią, 
potrzebną do osiągania kolejnych wizji.
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ARTRA, s.r.o., Námestie Slobody 846/69, 972 47 Oslany, Slovakia
+421/46/549 2248 - 50, 2062, 2065
artra@artra.sk, www.artra.sk
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A
A antistatické vlastnosti

E

E absorpcia energie v oblasti päty

FO

FO odolnosť podošvy proti pohonným látkam

ochrana špice proti nárazu  
do 200 J a tlaku 15 kN

WRU
WRU

odolnosť vrchu obuvi proti prieniku 
a absorpcii vody

P

P
odolnosť spodku obuvi proti  
prepichnutiu do 1100 N

extrémne vysoká ochrana špice proti oderu

M
M ochrana predpriehlavku

CI
CI

izolácia podošvového komplexu  
proti chladu do  -17 °C

ZARADENIE OBUVI PODĽA STUPŇA OCHRANY OZNAČENIE KATEGÓRIE

EN ISO 20347 – pracovná obuv OB O1 O2 O3

EN ISO 20345 – bezpečnostná obuv
ochrana špice proti 
nárazu  
do 200 J a tlaku 15 kN

SB S1 S2 S3

SYMBOL POKRYTÉ RIZIKÁ

základné požiadavky x x x x

SRA* odolnosť proti šmyku na podlahe z keramických dlaždíc s NaLS**

SRB* odolnosť proti šmyku na oceľovej podlahe s glycerínom x x x x

SRC* odolnosť proti šmyku SRA + SRB

uzavretá oblasť päty o x x x

A antistatické vlastnosti o x x x

E absorpcia energie v oblasti päty o x x x

FO odolnosť podošvy proti pohonným látkam (bezpečnostná obuv) o x x x

WRU odolnosť vrchu obuvi proti prieniku a absorpcii vody o x x

P odolnosť spodku obuvi proti prepichnutiu do 1100 N o o x

dezénová podošva o o o x

x povinná, základná požiadavka, musí byť pre danú kategóriu splnená

o nepovinná, doplnková požiadavka, podľa požiadavky zákazníka

* musí sa splniť jedna z troch požiadaviek na odolnosť proti šmyku

** NaLS – roztok laurylsulfátu sodného

SPRIEVODCA NORMAMI

PIKTOGRAMY

anglické čísla 3 3 ½ 4 4 ½ 5 5 ½ 6 6 ½ 7 7 ½ 8 8 ½ 9 9 ½ 10 11 12 12 ½ 13

francúzske čísla 35 36 37 37 ½ 38 38 ½ 39 40 41 41 ½ 42 42 ½ 43 44 45 46 47 47 ½ 48

metrické čísla v cm 23 23 ½ 24 24 ½ 25 25 ½ 26 26 ½ 27 27 ½ 28 28 ½ 29 29 ½ 30 30 ½ 31 31 ½ 32

metrické čísla v mm 220 225 230 235 240 245 250 255 260 265 270 275 280 285 290 295 300 305 310

PREVODOVÁ TABUĽKA VEĽKOSTNÝCH ČÍSEL OBUVI 

HRO

HRO
odolnosť podošvy proti kontaktnému  
teplu do 300 °C

HI
HI

izolácia podošvového komplexu  
proti teplu do 150 °C

SRA
SRA

odolnosť proti šmyku na podlahe 
z keramických dlaždíc s NaLS

SRB
SRB

odolnosť proti šmyku na oceľovej podlahe  
s glycerínom

SRC
SRC odolnosť proti šmyku SRA + SRB

bez kovových komponentov

WR
WR odolnosť proti vode

ESD
ESD

ochrana elektronických súčiastok pred  
elektrostatickým výbojom

A
A właściwości antystatyczne

E

E absorpcja energii w pięcie

FO

FO odporność podeszwy na oleje, benzynę

ochrona palców stopy przed uderzeniem 
do 200 J i zgnieceniem 15 kN

WRU
WRU

odporność wierzchów obuwia na  
przepuszczalność i absorpcję wody

P

P
odporność podeszwy na przekłucie  
do 1100 N

wysoce odporna ochrona noska obuwia 
na ścieranie

M
M ochrona śródstopia

CI
CI izolacja podeszwy od zimna do -17 °C

KLASYFIKACJA OBUWIA WEDŁUG KATEGORII OCHRONNEJ OZNACZENIE KATEGORII

EN ISO 20347 – obuwie robocze OB O1 O2 O3

EN ISO 20345 – obuwie bezpieczne
ochrona palców stopy przed uderzeniem 
do 200 J i zgnieceniem 15 kN

SB S1 S2 S3

SYMBOL OCHRONA PRZED ZAGROŻENIAMI

wymagania podstawowe x x x x

SRA* odporność na poślizg na podłożu ceramicznym pokrytym NaLS**

SRB* odporność na poślizg na podłożu stalowym pokrytym gliceryną x x x x

SRC* odporność na poślizg SRA + SRB

zamknięty obszar pięty o x x x

A właściwości antystatyczne o x x x

E absorpcja energii w pięcie o x x x

FO odporność podeszwy na oleje, benzynę (obuwie bezpieczne) o x x x

WRU
odporność wierzchów obuwia na przepuszczalność i absorpcję 
wody

o x x

P odporność podeszwy na przekłucie do 1100 N o o x

urzeźbienie podeszwy o o o x

x obowiązkowy, podstawowy wymóg, który musi być spełniony dla obuwia danej kategorii

o nieobowiązkowy, dodatkowy wymóg na życzenie klienta

* musi być spełniony jeden z trzech wymogów dotyczących odporności na poślizg

** NaLS – roztwór laurylosiarcznu sodu

PRZEWODNIK PO NORMACH

PIKTOGRAMY

rozmiar angielski 3 3 ½ 4 4 ½ 5 5 ½ 6 6 ½ 7 7 ½ 8 8 ½ 9 9 ½ 10 11 12 12 ½ 13

rozmiar francuski 35 36 37 37 ½ 38 38 ½ 39 40 41 41 ½ 42 42 ½ 43 44 45 46 47 47 ½ 48

rozmiar metryczny w cm 23 23 ½ 24 24 ½ 25 25 ½ 26 26 ½ 27 27 ½ 28 28 ½ 29 29 ½ 30 30 ½ 31 31 ½ 32

rozmiar metryczny w mm 220 225 230 235 240 245 250 255 260 265 270 275 280 285 290 295 300 305 310

TABELA ZAMIANY ROZMIARU OBUWIA

HRO

HRO
odporność podeszwy na kontakt z gorącym 
podłożem do 300 °C

HI
HI izolacja podeszwy od ciepła do 150 °C

SRA
SRA

odpornośc na poślizg na podłożu 
ceramicznym pokrytym NaLS

SRB
SRB

odporność na poślizg na podłożu stalowym 
pokrytym gliceryną

SRC
SRC odporność na poślizg SRA + SRB

bez metalowych elementów

WR
WR odporność na wodę

ESD
ESD

ochrona elektronicznych urządzeń przed 
wyładowaniami elektrostatycznymi

A
A antistatické vlastnosti

E

E absorpcia energie v oblasti päty

FO

FO odolnosť podošvy proti pohonným látkam

ochrana špice proti nárazu  
do 200 J a tlaku 15 kN

WRU
WRU

odolnosť vrchu obuvi proti prieniku 
a absorpcii vody

P

P
odolnosť spodku obuvi proti  
prepichnutiu do 1100 N

extrémne vysoká ochrana špice proti oderu

M
M ochrana predpriehlavku

CI
CI

izolácia podošvového komplexu  
proti chladu do  -17 °C

ZARADENIE OBUVI PODĽA STUPŇA OCHRANY OZNAČENIE KATEGÓRIE

EN ISO 20347 – pracovná obuv OB O1 O2 O3

EN ISO 20345 – bezpečnostná obuv
ochrana špice proti 
nárazu  
do 200 J a tlaku 15 kN

SB S1 S2 S3

SYMBOL POKRYTÉ RIZIKÁ

základné požiadavky x x x x

SRA* odolnosť proti šmyku na podlahe z keramických dlaždíc s NaLS**

SRB* odolnosť proti šmyku na oceľovej podlahe s glycerínom x x x x

SRC* odolnosť proti šmyku SRA + SRB

uzavretá oblasť päty o x x x

A antistatické vlastnosti o x x x

E absorpcia energie v oblasti päty o x x x

FO odolnosť podošvy proti pohonným látkam (bezpečnostná obuv) o x x x

WRU odolnosť vrchu obuvi proti prieniku a absorpcii vody o x x

P odolnosť spodku obuvi proti prepichnutiu do 1100 N o o x

dezénová podošva o o o x

x povinná, základná požiadavka, musí byť pre danú kategóriu splnená

o nepovinná, doplnková požiadavka, podľa požiadavky zákazníka

* musí sa splniť jedna z troch požiadaviek na odolnosť proti šmyku

** NaLS – roztok laurylsulfátu sodného

SPRIEVODCA NORMAMI

PIKTOGRAMY

anglické čísla 3 3 ½ 4 4 ½ 5 5 ½ 6 6 ½ 7 7 ½ 8 8 ½ 9 9 ½ 10 11 12 12 ½ 13

francúzske čísla 35 36 37 37 ½ 38 38 ½ 39 40 41 41 ½ 42 42 ½ 43 44 45 46 47 47 ½ 48

metrické čísla v cm 23 23 ½ 24 24 ½ 25 25 ½ 26 26 ½ 27 27 ½ 28 28 ½ 29 29 ½ 30 30 ½ 31 31 ½ 32

metrické čísla v mm 220 225 230 235 240 245 250 255 260 265 270 275 280 285 290 295 300 305 310

PREVODOVÁ TABUĽKA VEĽKOSTNÝCH ČÍSEL OBUVI 

HRO

HRO
odolnosť podošvy proti kontaktnému  
teplu do 300 °C

HI
HI

izolácia podošvového komplexu  
proti teplu do 150 °C

SRA
SRA

odolnosť proti šmyku na podlahe 
z keramických dlaždíc s NaLS

SRB
SRB

odolnosť proti šmyku na oceľovej podlahe  
s glycerínom

SRC
SRC odolnosť proti šmyku SRA + SRB

bez kovových komponentov

WR
WR odolnosť proti vode

ESD
ESD

ochrana elektronických súčiastok pred  
elektrostatickým výbojom

A
A właściwości antystatyczne

E

E absorpcja energii w pięcie

FO

FO odporność podeszwy na oleje, benzynę

ochrona palców stopy przed uderzeniem 
do 200 J i zgnieceniem 15 kN

WRU
WRU

odporność wierzchów obuwia na  
przepuszczalność i absorpcję wody

P

P
odporność podeszwy na przekłucie  
do 1100 N

wysoce odporna ochrona noska obuwia 
na ścieranie

M
M ochrona śródstopia

CI
CI izolacja podeszwy od zimna do -17 °C

KLASYFIKACJA OBUWIA WEDŁUG KATEGORII OCHRONNEJ OZNACZENIE KATEGORII

EN ISO 20347 – obuwie robocze OB O1 O2 O3

EN ISO 20345 – obuwie bezpieczne
ochrona palców stopy przed uderzeniem 
do 200 J i zgnieceniem 15 kN

SB S1 S2 S3

SYMBOL OCHRONA PRZED ZAGROŻENIAMI

wymagania podstawowe x x x x

SRA* odporność na poślizg na podłożu ceramicznym pokrytym NaLS**

SRB* odporność na poślizg na podłożu stalowym pokrytym gliceryną x x x x

SRC* odporność na poślizg SRA + SRB

zamknięty obszar pięty o x x x

A właściwości antystatyczne o x x x

E absorpcja energii w pięcie o x x x

FO odporność podeszwy na oleje, benzynę (obuwie bezpieczne) o x x x

WRU
odporność wierzchów obuwia na przepuszczalność i absorpcję 
wody

o x x

P odporność podeszwy na przekłucie do 1100 N o o x

urzeźbienie podeszwy o o o x

x obowiązkowy, podstawowy wymóg, który musi być spełniony dla obuwia danej kategorii

o nieobowiązkowy, dodatkowy wymóg na życzenie klienta

* musi być spełniony jeden z trzech wymogów dotyczących odporności na poślizg

** NaLS – roztwór laurylosiarcznu sodu

PRZEWODNIK PO NORMACH

PIKTOGRAMY

rozmiar angielski 3 3 ½ 4 4 ½ 5 5 ½ 6 6 ½ 7 7 ½ 8 8 ½ 9 9 ½ 10 11 12 12 ½ 13

rozmiar francuski 35 36 37 37 ½ 38 38 ½ 39 40 41 41 ½ 42 42 ½ 43 44 45 46 47 47 ½ 48

rozmiar metryczny w cm 23 23 ½ 24 24 ½ 25 25 ½ 26 26 ½ 27 27 ½ 28 28 ½ 29 29 ½ 30 30 ½ 31 31 ½ 32

rozmiar metryczny w mm 220 225 230 235 240 245 250 255 260 265 270 275 280 285 290 295 300 305 310

TABELA ZAMIANY ROZMIARU OBUWIA

HRO

HRO
odporność podeszwy na kontakt z gorącym 
podłożem do 300 °C

HI
HI izolacja podeszwy od ciepła do 150 °C

SRA
SRA

odpornośc na poślizg na podłożu 
ceramicznym pokrytym NaLS

SRB
SRB

odporność na poślizg na podłożu stalowym 
pokrytym gliceryną

SRC
SRC odporność na poślizg SRA + SRB

bez metalowych elementów

WR
WR odporność na wodę

ESD
ESD

ochrona elektronicznych urządzeń przed 
wyładowaniami elektrostatycznymi



VŠETKO NA DOSAH.
Technologické vylepšenia a inovácie posunuli pracovnú obuv ARTRA 
na svoje osobité miesto na trhu. To však nebolo naším cieľom. 
Jednoducho sme chceli dosiahnuť, aby sme čo najlepšie vyhoveli 
potrebám zákazníkov. Preto vám prinášame prémiový servis. Umožňuje 
nám ho centralizácia kompletnej výroby a logistického centra priamo 
v srdci Európy, na Slovensku. 120 000 párov obuvi na sklade a promptný 
14 dňový výrobný cyklus sú pre vás ultimátnou výhodou. Poradenstvo je 
zabezpečené profesionálnym tímom obchodných manažérov.  
Zavolajte nám.

ARTRA tím.

WSZYSTKO W TWOIM ZASIĘGU.
Technologiczne usprawnienia i innowacje skutkują tym, że obuwie 
robocze ARTRA zajmuje wyjątkowe miejsce na rynku. Jednak nie to 
było naszym celem. Po prostu chcieliśmy jak najlepiej spełniać potrzeby 
klientów. Dlatego oferujemy Państwu najwyższej jakości serwis 
premium. Jest to możliwe dzięki scentralizowaniu całej naszej produkcji 
razem z centrum logistycznym w samym sercu Europy, na Słowacji. 
120 000 par obuwia w magazynie i błyskawiczny  
14–dniowy cykl produkcyjny to najważniejsze korzyści dla Państwa. 
Doradztwo zapewnia profesjonalny zespół handlowców.  
Zadzwoń do nas.

Zespół ARTRA.

PRACOVNÁ A BEZPEČNOSTNÁ OBUV 
OBUWIE ROBOCZE I BEZPIECZNE 

2018 
2019

FILOZOFIA & POSLANIE.
Zmyslom existencie a rozvoja ľudskej civilizácie je kreatívna tvorba 
hodnôt, zároveň aj starostlivosť o prostredie, v ktorom sa vytvárajú. 
Pri vytváraní hodnôt, popri svojej práci potrebujete mať pocit 
bezpečia, pohodlia a ochrany zdravia. Náš tím pretvára svojim 
rozumom, skúsenosťami a úsilím tento pocit v skutočné hodnoty, 
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komfort a estetiku v pracovnom prostredí. Z Vašej dôvery v naše 
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Sensem istnienia i rozwoju cywilizacji człowieka jest kreatywne 
tworzenie wartości, a jednocześnie troska o środowisko, w którym  
są one wytwarzane. Tworząc wartości, oprócz swojej pracy 
potrzebujemy poczucia bezpieczeństwa, wygody i ochrony zdrowia. 
Nasz zespół, poprzez swoją wiedzę, doświadczenie i wysiłek, 
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