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Musíte nebo chcete mít pro svou práci na nohou bezpečnostní 
obuv? Obáváte se, že bude těžká, nevzhledná či nepohodlná? 
Žádný strach, máme pro Vás totiž řešení! Jen si zkuste skutečně 
uvědomit, že pracovní obuv máte na nohou denně osm a více 
hodin. Proto je třeba výběru takové obuvi věnovat opravdu 
řádnou pozornost a nedělat kompromisy. 

Vlastně nikdo nemusí poznat, že nosíte bezpečnostní obuv. Vypadá 
totiž skvěle! Vybrali jsme značky, které přesně takové jsou. Nabízíme 
modely, které jsou vyrobeny z perfektních moderních materiálů, 
snadno se udržují, neomezují v pohybu, jsou pohodlné 
a především skutečně chrání Vaše zdraví.

Jedná se o švédské značky Solid Gear a Toe Guard, které jsou 
vedoucími na skandinávském trhu s bezpečnostními botami. 
Od roku 2014 patří díky své kvalitě do rodiny Hultafors AB, 
kde najdete také profesionální pracovní oděvy pro řemeslníky 
značky Snickers Workwear. Nabízené modely splňují veškeré 
požadavky, které na bezpečnostní obuv klade evropská legislativa. 
U každé boty je vyznačena bezpečnostní třída a doplňkové vlastnosti. 
Přehled těchto tříd najdete na straně 38. Obuv v naší nabídce 
je vhodná pro práci v různém prostředí, uvnitř i venku, pro různé 
typy povrchů. Každý řemeslník najde tu správnou botu 
pro své řemeslo. 

Aby byly nohy v pohodě, přidali jsme navíc nabídku ponožek a vložek 
do bot. Dále v katalogu najdete také doplňky a prostředky pro údržbu.

Potřebujete poradit s výběrem? Zastavte se na některé z našich 
prodejen, případně pište na info@profi -odevy.cz nebo volejte 
+420 725 989 340. Rádi Vám pomůžeme.

ÚVOD

Obuv Solid Gear kombinuje moderní materiály 
a chytrá řešení, vždy tak dostáváte boty, které 
plní svůj úkol na jedničku, ať požadujete 
lehkost, voděodolnost nebo např. ochranu 
před statickou elektřinou. Nebo všechno 
dohromady!

Toe Guard je značka zakládající si na 
jednoduchosti, spoléhá na odolnost kvalitní 
přírodní kůže a každý model má extra odolný 
nárazník na špičce, takže se skvěle hodí do 
drsného prostředí.
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Přesně jak název napovídá, Revolution Infi nity přináší revoluci v bezpečnostní obuvi. Úroveň 
odpružení a pohodlí v obuvi se dostává na nevídanou úroveň díky technologii Solid Gear ETPU. 
Čím více energie podrážce předáte, tím více jí dostanete zpět. Díky elastickému svršku s Cordurou 
bota výtečně sedí na noze, je prodyšná a fl exibilní. Nově vyvinutý chránič špičky NanoToe™ 
je o 40% odolnější než laminát a oproti jiným nekovovým chráničům je mnohem tenčí. 
Pohodlí v obuvi zajišťuje vložka z pohltivé PU pěny. Podrážka má certifi kaci SRC a poskytuje 
tak nejvyšší úroveň protiskluznosti. Revolution Infi nity bezpečně odvede elektrostatické výboje 
(ESD) do podložky dle normy EN 61340.

 Svršek:  lehká Cordura Rip-stop, kritická místa zesílena TPU
 Podrážka:  protiskluzná (SRC) a oleji odolná guma
 Mezipodešev 1:  pěna ETPU s pružinovým efektem
 Mezipodešev 2:  pěna EVA
 Vložka:  prodyšná, antibakteriální a vlhkost odvádějící PU pěna
 
 Bezpečnost:  EN 20345 S3, SRC, ESD
 Ochrana:  vložka z kompozitu a chránič prstů NanoToe™

 Šířka obuvi:  široká
 Velikosti:  36—48

REVOLUTION INFINITY  SG76001

PRACOVNĚ SPORTOVNÍ BOTY

S3
EN20345

NENÁPADNÁ OCHRANA

MODERNÍ VZHLED

JAKO NA PRUŽINÁCH

Značka Solid Gear vyvíjí vlastní kompozitní chrániče 
prstů a vložky proti propíchnutí, které jsou lehčí 

a odolnější než tradiční materiály. Nikdo tak nepozná, 
že vaše nové sportovní boty mají certifi kaci S3.

Svršek boty je lepený a kompletně bezešvý. Výztuhy 
z TPU plynule navazují na látkový povrch a bota  tak 

vypadá jako z budoucnosti.

Bílá pěna ETPU vypadá jako polystyren. Je to stejný materiál, 
který se používá na běžěckých botách a poskytuje vašim krokům 
příjemný odraz po každém šlápnutí. Dodatečnou ochranu před 
nárazy zajišťuje měkká vložka z PU pěny.
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Bezpečnostní boty Star Camo Infi nity GTX přinášejí kombinaci chytrých řešení v atletickém 
balení. Úroveň odpružení a pohodlí v obuvi se dostává na nevídanou úroveň díky technologii 
Solid Gear ETPU. Čím více energie podrážce předáte, tím více jí dostanete zpět. Boty jsou 
100% voděodolné a prodyšné díky membráně GORE-TEX® Pearl. Díky elastickému svršku 
s Cordurou bota výtečně sedí na noze, je prodyšná a fl exibilní. Nově vyvinutý chránič špičky 
NanoToe™ je o 40% odolnější než laminát a oproti jiným nekovovým chráničům je mnohem 
tenčí. Pohodlí v obuvi zajišťuje vložka z pohltivé PU pěny. Revolution Infi nity bezpečně 
odvede elektrostatické výboje (ESD) do podložky dle normy EN 61340.

 Svršek:  lehká Cordura Rip-stop, kritická místa zesílena TPU
 Podrážka:  protiskluzná (SRC) a oleji odolná guma
 Mezipodešev 1:  pěna ETPU s pružinovým efektem
 Mezipodešev 2:  pěna EVA
 Vložka:  prodyšná, antibakteriální a vlhkost odvádějící PU pěna
 
 Bezpečnost:  EN 20345 S3, SRC, ESD
 Ochrana:  vložka z kompozitu a chránič prstů NanoToe™

 Šířka obuvi:  široká
 Velikosti:  36—48

STAR CAMO INFINITY GTX

STAR CAMO INFINITY GTX LOW SG76004

STAR CAMO INFINITY GTX MID SG76005

S3
EN20345

NOVÝ CHRÁNIČ ŠPIČKY 
NANOTOE™ JE LEHČÍ A ODOLNĚJŠÍ

NEŽ PODOBNÉ CHRÁNIČE
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Helium 2.0 je aktualizovaná verze naší legendární boty Helium, která měla velký úspěch 
od roku 2009. Přidali jsme nové technologie a udělali jsme ji lehčí, více prodyšnou a ještě 
pohodlnější. Nazujte se do této boty a zažijte pravé nadšení pro výrobu obuvi. 

HELIUM 2.0  SG80223

CLOUD  SG80110

 Svršek: prodyšná tkanina a kůže
 Podrážka: oleji odolná a protiskluzná guma
 Mezivrstva: vysoce výkonný vstřikovaný polymer EVA
 Vložka: antibakteriální prodyšná vložka EVA 
  doplněná Poronem
 
 Bezpečnost: EN 20345 S1P, ESD, SRC
 Ochrana: vložka z kompozitu a hliníkový chránič prstů

 Střih obuvi: široký
 Velikosti: 35—48

Nejspíše ta nejlehčí a nejvíce prodyšná bezpečnostní bota na světě. Kombinuje lehkou 
antibakteriální vložku s výkonnou mezivrstvou EVA a protiskluznou gumovou podrážkou. 
Prodyšný svršek je vyroben z pevné, ale přesto lehké síťoviny. 

 Svršek: lehounká síťovina
 Podrážka: oleji odolná a protiskluzná guma
 Mezivrstva: vysoce výkonný vstřikovaný polymer EVA
 Vložka: antibakteriální prodyšná vložka EVA 
  doplněná Poronem
 
 Bezpečnost: EN 20345 S1, ESD, SRC
 Ochrana: hliníkový chránič prstů

 Střih obuvi: široký
 Velikosti: 35—48
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Evolution Black jsou novou generací atletické řady pracovní obuvi Solid Gear. Podrážka 
s dvojí hustotou dělá z této obuvi bezpečnostní boty pro atlety. Nový chránič špičky 
NanoToe™ je o 40 % odolnější, ale zároveň lehčí a tenčí, než jiné nekovové chrániče. 
Svršek je naprosto bezešvý, tím pádem výborně prodyšný. Podrážka má certifi kaci 
SRC a poskytuje tak nejvyšší úroveň protiskluznosti. Evolution Black bezpečně 
odvede elektrostatické výboje (ESD) do podložky dle normy EN 61340.

Triumph GTX jsou prémiové bezpečnostní boty, které mají všitou voděodolnou a prodyšnou 
membránu GORE-TEX®, která udrží vaše nohy v suchu a pohodlí dokonce i v opravdu vlhkých 
podmínkách. Boty jsou zkonstruovány podle nejvyšších standardů, takže se dodávají 
s antibakteriální vložkou, vysoce výkonnou mezivrstvou ze vstřikovaného polymeru EVA 
a s protiskluznou gumovou podrážkou. O ochranu se stará kompozitní vložka v podrážce 
a hliníkový chránič prstů. 

 Svršek:  lehký bezešvý Rip-stop s maximální prodyšností
 Podrážka:  protiskluzná a oleji odolná guma
 Mezipodešev:  pěna EVA s dvojí hustotou 
 Vložka:  prodyšná, antibakteriální a vlhkost odvádějící PU pěna
 
 Bezpečnost:  EN 20345 S1P, SRC, ESD
 Ochrana:  vložka z kompozitu a chránič prstů NanoToe™

 Střih obuvi:  široký
 Velikosti:  36—48

 Svršek: bezešvý rip-stop s podšívkou GORE-TEX®
 Podrážka: oleji odolná a protiskluzná guma
 Mezivrstva: vysoce výkonný vstřikovaný polymer EVA
 Vložka: antibakteriální prodyšná vložka EVA 
  doplněná Poronem
 
 Bezpečnost: EN 20345 S3, SRC, WR
 Ochrana: vložka z kompozitu a hliníkový chránič prstů

 Střih obuvi: široký
 Velikosti: 36—48S3

EN20345

EVOLUTION BLACK  SG80116

TRIUMPH GTX  SG80111

NOVÝ CHRÁNIČ ŠPIČKY 
NANOTOE™ JE LEHČÍ A ODOLNĚJŠÍ

NEŽ PODOBNÉ CHRÁNIČE
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Bezpečnostní bota, která integruje moderní design a nejlepší materiály ve své třídě pro odolnost 
a sportovní vzhled. Podrážka Vibram a tkanina Cordura® rip-stop jsou doplněny unikátním 
systémem utahování BOA®, aby bota skvěle seděla a poskytovala vynikající ochranu. 

Bushido Glove je náš nejuniverzálnější produkt, zastávající zároveň funkci boty, sandálu 
a pantofl e. Moderní podrážka Vibram je zkombinována s lehkým a prodyšným svrškem, 
takže zajišťuje skvělou ergonomii a ideální pohodlí. Přidáním systému utahovaní BOA®, 
který rozkládá tlak pravidelně přes celou nohu, jsme z této hybridní boty udělali unikát.

 Svršek: tkanina Cordura rip-stop a kůže, systém BOA®
 Podrážka:  oleji a teplu odolná protiskluzná guma Vibram
 Mezivrstva: vysoce výkonný polymer EVA s torzním 
  stabilizátorem z TPU
 Vložka: antibakteriální prodyšná vložka EVA 
  doplněná Poronem
 
 Bezpečnost: EN 20345 S3, SRC, HRO
 Ochrana: vložka z kompozitu a hliníkový chránič prstů

 Střih obuvi: široký
 Velikosti: 36—48

 Svršek: prodyšná tkanina a kůže, systém BOA®
 Podrážka: oleji a teplu odolná protiskluzná guma Vibram
 Mezivrstva: vysoce výkonný polymer EVA s torzním 
  stabilizátorem z TPU
 Vložka: antibakteriální prodyšná vložka EVA 
  doplněná Poronem
 
 Bezpečnost: EN 20345 S1P, SRC, HRO
 Ochrana: vložka z kompozitu a hliníkový chránič prstů

 Střih obuvi: široký
 Velikosti: 36—48

VAPOR 2.0  SG80003

BUSHIDO GLOVE 2.0  SG80001

S3
EN20345
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NA SYSTÉM UTAHOVÁNÍ BOA® 
POSKYTUJEME DOŽIVOTNÍ ZÁRUKU

více najdete na straně 36
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Hydra GTX a Phoenix GTX jsou bezpečnostní boty, které integrují moderní design 
s nejlepšími materiály ve své třídě pro odolnost, ochranu před vodou a sportovní vzhled. 
Voděodolná a prodyšná podšívka GORE-TEX® udrží vaše nohy v suchu a pohodlí, zatímco 
podrážka Vibram a tkanina Cordura rip-stop nabízí výbornou ochranu a životnost. Unikátní 
systém utahování BOA®, který roznáší tlak rovnoměrně přes celou nohu zajistí, že vám bota 
padne podobně jako rukavice na dlaň.

 Svršek: tkanina Cordura rip-stop a kůže, systém BOA®
 Podšívka: voděodolná a prodyšná membrána GORE-TEX®
 Podrážka: oleji a teplu odolná a protiskluzná guma Vibram
 Mezivrstva: vysoce výkonný polymer EVA s torzním 
  stabilizátorem z TPU
 Vložka: antibakteriální prodyšná vložka EVA 
  doplněná Poronem
 
 Bezpečnost: EN 20345 S3, SRC, WR, HRO
 Ochrana: vložka z kompozitu a laminátový chránič prstů

 Střih obuvi: široký
 Velikosti: 36—48

PHOENIX GTX / HYDRA GTX

HYDRA GTX SG80006

PHOENIX GTX SG80007

S3
EN20345
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Náš chránič prstů z laminátu je lehčí a bezpečnější, než 
tradiční chrániče. Navíc je vyroben s použitím vícevrstvé 
technologie, což umožňuje mít uvnitř špičky více místa 
a zachovat sportovní vzhled. Laminát je nevodivý materiál, 
který neobsahuje kovy. Chránič má certifi kaci CE a splňuje 
všechny požadavky bezpečnostní směrnice EU.

BOA® je rychlý, odolný a snadno ovladatelný systém. Jeho 
technologie je tak intuitivní, že ji každý okamžitě umí používat. 
Rovnoměrným rozložením tlaku po celém nártu vám umožní 
nastavit si utažení podle vašich představ. Jednoduše zmáčkněte 
kolečko a otáčejte dokud nebudete spokojeni.

Naše nové kompozitové vložky jsou vyrobeny z technických 
vláken a jsou silnější než jejich předchůdci i přesto, že jsou 
lehčí  a tenčí. Nový design poskytuje výrazně lepší ohebnost 
a tím pádem je mnohem komfortnější. Naše vložky splňují 
všechny požadavky bezpečnostní směrnice EU.

Extra odolná a houževnatá gumová podrážka VIBRAM je 
navržena tak, aby maximálně držela na nerovných površích 
a neklouzala. Také je teplu odolná a vydrží teploty až do 300 °C.

CHRÁNIČ PRSTŮ Z LAMINÁTU

BOA® SYSTÉM UTAHOVÁNÍ OBUVI

OHEBNÁ VLOŽKA Z KOMPOZITU

PODRÁŽKA VIBRAM

Trvale 
voděodolný

Vysoce 
prodyšný

Vnější materiál

Ochranná pletenina

Membrána GORE-TEX®

Speciální podšívka 
bez zateplení

TAKTO VÁS CHRÁNÍME

NA SYSTÉM UTAHOVÁNÍ BOA® 
POSKYTUJEME DOŽIVOTNÍ ZÁRUKU

více najdete na straně 36
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Sparta je teplá bezpečnostní bota, která přináší unikátní kombinaci odolnosti, zateplení, 
lehkosti a pohodlí. Tyto prémiové boty se dodávají s novou protiskluznou podrážkou Vibram, 
která je odolná oleji a skvěle drží na ledu a sněhu. Svoje vlastnosti si zachovává dokonce 
i v polárních teplotách. Nejkvalitnější impregnovaná kůže (full-grain) zajišťuje výtečnou 
voděodolnost a prodyšnost. Sparta se dodává s naší unikátní podšívkou THERMO, která 
spojuje přírodní vlnu s funkčními vlákny ve dvou vrstvách, aby vás udržela v teple a suchu. 

 Svršek: impregnovaná kůže TECH vydělaná tak, 
  aby byla prodyšná a voděodolná,
  zip na straně usnadňuje nazouvání. 
 Podšívka: kombinace přírodní vlny a funkčních vláken THERMO
 Podrážka: oleji odolná a protiskluzná guma 
  Vibram nezanechávající šmouhy
 Vložka: antibakteriální prodyšná vložka EVA 
  s vycpávkami z Poronu
 
 Bezpečnost: EN 20345 S3, SRC
 Ochrana: vložka z kompozitu a laminátový chránič prstů

 Střih obuvi: široký
 Velikosti: 36—48

SPARTA  SG74001

S3
EN20345
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Boty Atlas a Apollo v sobě ukrývají nejmodernější technologie pro bezpečnostní obuv 
a poskytují unikátní kombinaci odolnosti, lehkosti a mimořádného pohodlí. Tyto prémiové 
boty se dodávají s novou protiskluznou podrážkou Vibram, která je odolná oleji a skvěle drží 
na ledu a sněhu. Svoje vlastnosti si zachovává dokonce i v polárních teplotách. Nejkvalitnější 
impregnovaná kůže (full-grain) zajišťuje výtečnou voděodolnost a prodyšnost. 

 Svršek: impregnovaná kůže TECH vydělaná tak, 
  aby byla prodyšná a voděodolná
 Podšívka: prodyšná 3D podšívka
 Podrážka: oleji odolná a protiskluzná guma Vibram 
  nezanechávající šmouhy
 Vložka: antibakteriální prodyšná vložka EVA 
  s vycpávkami z Poronu
 
 Bezpečnost: EN 20345 S3, SRC
 Ochrana: vložka z kompozitu a laminátový chránič prstů

 Střih obuvi: široký
 Velikosti: 36—48

ATLAS / APOLLO

APOLLO SG74002

ATLAS SG74003

S3
EN20345
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Falcon a Griffi  n jsou vyspělé bezpečnostní boty, které nabízejí unikátní kombinaci odolnosti, 
lehkosti a výjimečného pohodlí. Dodávají se s novou, oleji odolnou a protiskluznou 
podrážkou Vibram z TPU, která skvěle drží na ledu a sněhu, dokonce i v polárních 
teplotách. Impregnovaná kůže té nejvyšší kvality je zkombinována s tkaninou 
Cordura® Rip - Stop pro zajištění voděodolnosti a prodyšnosti.

 Svršek:  kůže TECH s tkaninou Cordura Rip - Stop
 Podšívka:  3D prodyšná podšívka
 Podrážka:  oleji odolná a protiskluzná guma Vibram 
  nezanechávající šmouhy
 Vložka:  antibakteriální prodyšná vložka EVA 
  s vycpávkami z Poronu
 
 Bezpečnost:  EN 20345 S3, SRC
 Ochrana:  vložka a chránič prstů z kompozitu

 Střih obuvi: široký
 Velikosti:  36 – 48

GRIFFIN / FALCON

FALCON SG73002

GRIFFIN SG73001

S3
EN20345
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POTŘEBUJETE PORADIT?
JSME VÁM PLNĚ K DISPOZICI 

kontakty najdete na straně 39

PRÉMIOVÉ ODPRUŽENí
Pěna Poron® ve vložkách vám vylepší den, 
chodidla budou jako v peřince.

SVRŠEK Z KVALITNÍ KŮŽE
Prodyšná kůže TECH je 8× olejovaná přírodní kůže, 
která je doplněná odolnou tkaninou Cordura® Rip - Stop 
s decentními refl exními prvky pro lepší viditelnost.

MODERNÍ PODRÁŽKA
Nová podrážka Vibram je vyrobená z TPU a proto může mít ostré 
hrany, které se neodlamují. V porovnání s přírodní gumou neztrácí 
pružnost ani v mrazu. Kontaktně odolá teplu až do 140 °C.

NENÁPADNÁ OCHRANA
Značka Solid Gear vyvíjí vlastní kompozitní chrániče prstů a vložky 
proti propíchnutí, které jsou lehčí a odolnější než tradiční materiály. 
Nikdo tak nepozná, že vaše nové pohorky mají certifi kaci S3.

OBUV NEOBSAHUJE KOVY
Vlastnost důležitá pro zaměstnance 
letišť, výrobních provozů nebo laboratoří.
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Delta je zcela nová vysoká obuv plná těch nejlepších technologií zabalených do klasického 
vzhledu. Vysoká podrážka Vibram  s novou technologií FLEX SYSTEM skvěle podporuje 
chůzi v každé fázi kroku. Kožený svršek s Cordurou v nejvíce exponovaných místech je 
doplněný novou elastickou membránou GORE-TEX® Jazz, díky níž je obuv trvale prodyšná 
a voděodolná. Použití elastické membrány ve svršku boty nám umožnilo ušít botu takzvaně 
„na tělo“, bota je i přes svou výšku ergomická a přizpůsobí se vašemu pohybu.

 Svršek:  8x olejovaná prodyšná kůže TECH a Cordura
 Podšívka:  prodyšná a voděodolná membrána GORE-TEX® Jazz
 Podrážka:  protiskluzná (SRC) gumová Vibram odolná oleji, 
  nezanechává šmouhy
 Vložka:  EVA s dvojitými vycpávkami z Poronu
 
 Bezpečnost:  EN 20345, S3, WR, HRO, SRC
 Ochrana:  kompozitní vložka a laminátový chránič špičky
 
 Střih obuvi: široký
 Velikosti:  36—48 

S3
EN20345

DELTA  SG75001

22



Alpha a Bravo jsou zcela nové boty plné těch nejlepších technologií zabalených 
do klasického vzhledu. Vysoká podrážka s novou technologií FLEX SYSTEM skvěle 
podporuje chůzi v každé fázi kroku. Kožený svršek s Cordurou v nejvíce exponovaných 
místech je doplněný novou elastickou membránou GORE-TEX® Jazz, díky níž je obuv 
trvale prodyšná a voděodolná.

 Svršek:  8x olejovaná prodyšná kůže TECH a Cordura
 Podšívka:  prodyšná a voděodolná membrána GORE-TEX® Jazz
 Podrážka:  protiskluzná (SRC) gumová Vibram odolná oleji, 
  nezanechává šmouhy
 Vložka:  EVA s dvojitými vycpávkami z Poronu
 
 Bezpečnost:  EN 20345, S3, WR, HRO, SRC
 Ochrana:  kompozitní vložka a laminátový chránič špičky
 
 Střih obuvi: široký
 Velikosti:  36—48 S3

EN20345

ALPHA / BRAVO

BRAVO SG76002

ALPHA SG76003
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Speed je lehounká trekingová obuv, která nabízí skvělou stabilitu a maximální pohodlí. 
Dodává se s podrážkou Vibram ze směsi polyuretanů, takže bota skvěle tlumí nárazy 
a neklouže. Svršek je vyroben z jemné kůže a vodoodpudivé tkaniny Cordura rip-stop, 
zatímco podšívka je vyrobena z prodyšné a rychleschnoucí 3D síťoviny. 

Hiker je extra pohodlná trekingová bota vyrobená z nejkvalitnější kůže (full-grain) a jemného 
nubuku. Podšívka je ušita z prodyšné a rychleschnoucí 3D síťoviny, zatímco podrážka 
se skládá z polyuretanu s vysokou hustotou a oděruvzdorné gumy Vibram, 
která skvěle drží na každém povrchu.

 Svršek: kůže s tkaninou Cordura rip-stop
 Podšívka: prodyšná a rychleschnoucí 3D síťovina
 Podrážka: termoplastický polyuretan Vibram
 Mezivrstva: vstřikovaný polyuretan s vysokou hustotou
 Vložka: antibakteriální prodyšná vložka EVA 
  doplněná Poronem

 Střih obuvi: široký
 Velikosti: 36—47

 Svršek: nejkvalitnější kůže s jemným nubukem
 Podrážka: guma Vibram
 Mezivrstva: vstřikovaný polyuretan s vysokou hustotou
 Vložka: antibakteriální prodyšná vložka EVA 
  doplněná Poronem
 
 Střih obuvi: normální
 Velikosti: 36—47

SPEED SG12543

HIKER  SG12829
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Polar GTX je bezpečnostní bota s unikátní kombinací prémiového nubuku s tkaninou 
Cordura rip-stop s voděodolnou a prodyšnou membránou GORE-TEX®. Navíc se tato skvělá 
zimní obuv dodává s podšívkou ze syntetické vlny, systémem utahování BOA® a také 
s protiskluznou podrážkou Vibram, která je odolná oleji a teplu.

 Svršek: kůže nubuk, systém BOA®
 Podšívka: voděodolná a prodyšná membrána GORE-TEX® 
  se syntetickou vlnou
 Podrážka: oleji a teplu odolná protiskluzná guma Vibram
 Mezivrstva: vysoce výkonný polymer EVA s torzním 
  stabilizátorem z TPU
 Vložka: antibakteriální prodyšná vložka EVA 
  s polštářky z Poronu
 
 Bezpečnost: EN 20345 S3, SRC, WR, HRO
 Ochrana: vložka z kompozitu a laminátový chránič prstů 

 Střih obuvi: široký
 Velikosti: 36—48

S3
EN20345

POLAR GTX  SG80005

NA SYSTÉM UTAHOVÁNÍ BOA® 
POSKYTUJEME DOŽIVOTNÍ ZÁRUKU

více najdete na straně 36
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JUMPER
SPRINTER
RUSH
NITRO
TRAIL
RUNNER
ALASKA
BOULDER
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Sprinter a Jumper jsou bezpečnostní boty neobsahující kovy vyrobené z kůže ACTION 
a oděruvzdorné Cordury® Rip - Stop. Tato sportovně laděná bota se světle zelenými detaily 
má certifi kaci ESD a na špičce a patě je doplněná nárazníky z gumy. Vložka a chránič prstů 
z kompozitu zajistí potřebnou ochranu nohy.

 Svršek: kůže ACTION  —  hladká štípaná kůže 
  s PU povrchovou úpravou, Cordura® Rip - Stop
 Podrážka: antistatický a oleji odolný PU
 Vložka: vlhkost pohlcující antibakteriální PU
 
 Bezpečnost: EN 20345 S3, ESD, SRC, neobsahuje kovy
 Ochrana: chránič prstů a vložka z kompozitu

 Střih obuvi: široký
 Velikosti: 36 — 48

JUMPER / SPRINTER

JUMPER TG80520

SPRINTER TG80510

S3
EN20345



POTŘEBUJETE PORADIT?
JSME VÁM PLNĚ K DISPOZICI 

kontakty najdete na straně 39
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CHODIDLA V BEZPEČÍ
Kompozitní chránič spolehlivě ochrání 
špičku proti nárazu, vnější odolnost zajišťuje 
typický nárazník z TPU. Proti propíchnutí vás 
zespodu jistí kompozitová vložka.

POHODLÍ UVNITŘ
Vložka z pěny EVA změkčí každý váš krok, 

což na konci směny rozhodně oceníte.

OBUV NEOBSAHUJE KOVY
Vlastnost důležitá pro zaměstnance letišť, 
výrobních provozů nebo laboratoří.

SPORTOVNÍ VZHLED
Díky kompozitním materiálům není 
bota těžká a nemusí být moc robustní, 
přesto je uvnitř spousta místa. 

VYBITÍ ELEKTROSTATICKÉHO NÁBOJE (ESD)
Boty ideální pro práci s elektronikou, ve spojení 
s vhodným povrchem zbavují vaše tělo statické elektřiny 
a minimalizují riziko zničení obvodu výbojem.

VÝKONNÁ PODRÁŽKA
Podrážka z PU se vzorkem je měkká 

a dobře tlumí vibrace. Navíc je odolná 
palivovému oleji a protiskluzná.  
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Bezpečnostní boty Nitro a Trail vydrží to nejdrsnější zacházení v těch nejnepříznivějších 
podmínkách. Jsou vybaveny teplu a oleji odolnou protiskluznou podrážkou. Nárazník 
na špičce z TPU pro extra ochranu. Vložka i chránič prstů z kompozitu.

 Svršek: pravá kůže (full—grain)
 Podrážka: antistatická a oleji odolná guma 
  s torzním stabilizátorem z TPU
 Mezivrstva: polyuretan
 Vložka: vlhkost pohlcující antibakteriální EVA 
  s měkkými polštářky
 
 Bezpečnost: EN 20345 S3, SRC, HRO
 Ochrana:  vložka i chránič prstů z kompozitu

 Střih obuvi: standardní
 Velikosti: 36—48

NITRO / TRAIL

NITRO  TG80430

TRAIL  TG80440

S3
EN20345
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Bezpečnostní bota Alaska vydrží to nejdrsnější zacházení v těch nejnepříznivějších podmínkách 
s extra zimní podšívkou ze syntetické vlny, která vás udrží v teple. Je vybavená teplu a oleji odolnou 
protiskluznou podrážkou a díky postrannímu zipu se bota perfektně nazouvá.

 Svršek: pravá kůže (full-grain) s postranním zipem
 Podšívka: syntetická vlna
 Podrážka: antistatická, teplu a oleji odolná guma 
 Mezivrstva: polyuretan
 Vložka: vlhkost pohlcující antibakteriální EVA 
  s gelovými polštářky
 
 Bezpečnost: EN 20345 S3, SRC, HRO
 Ochrana: vložka i chránič prstů z kompozitu

 Střih obuvi: standardní
 Velikosti: 36—48

ALASKA  TG80420

S3
EN20345
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Toe Guard Rush je bezpečnostní sandál neobsahující kovy, který je lehký a prodyšný se 
sportovním designem. Podrážka je vyrobena z antistatického a oleji odolného polyuretanu 
s torzním stabilizátorem z TPU. Špička je z vnější strany chráněna vrstvou TPU. Vyjímatelná 
vložka pohlcující vlhkost má antibakteriální funkci. Bezpečnostní prvky, funkce ESD.

Toe Guard Runner je bezpečnostní bota neobsahující kovy, která je lehká a prodyšná se 
sportovním designem. Podrážka je vyrobena z antistatického a oleji odolného polyuretanu 
s torzním stabilizátorem z TPU. Špička je z vnější strany chráněna vrstvou TPU. Vyjímatelná 
vložka pohlcující vlhkost má antibakteriální funkci. Bezpečnostní prvky, funkce ESD.

 Svršek: tkanina a kůže
 Podrážka: antistatická a oleji odolná PU
 Vložka: vlhkost pohlcující antibakteriální PU pěna
 
 Bezpečnost: EN 20345 S1P, SRC, ESD, neobsahuje kovy
 Ochrana: chránič prstů a vložka z kompozitu

 Střih obuvi: široký
 Velikosti: 36—48

 Svršek: tkanina a kůže
 Podrážka: antistatická a oleji odolná PU
 Vložka: vlhkost pohlcující antibakteriální PU pěna
 
 Bezpečnost: EN 20345 S1P, SRC, ESD, neobsahuje kovy
 Ochrana: chránič prstů a vložka z kompozitu

 Střih obuvi: široký
 Velikosti: 36—48

RUSH TG80450

RUNNER  TG80410
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Holínky s ochranou chodidla, které jsou odolné minerálům, rostliným olejům, průmyslovým 
čističům a dalším chemikáliím. Na své vlastnosti jsou úžasně lehké. Vaše noha je chráněna 
proti názarům do špičky a také proti propíchnutí zespodu. Široká horní část holinky pojme 
i silnější lýtka. Antistatická podrážka vhodná pro práci na stavbách, v živočišné výrobě 
i v chemickém průmyslu

 Svršek a podrážka:  antistatický polyuretan odolný palivovému oleji
 Vložka:  vlhkost pohlcující antibakteriální EVA
 
 Bezpečnost:  EN 20345 S5
 Ochrana:  Vložka a chránič prstů z oceli

 Střih obuvi: standardní
 Velikosti:  36—48

BOULDER  TG80295

S5
EN20345



PONOŽKY

Podporují krevní oběh během fyzické činnosti a snižují 
únavu svalů. Pohodlná guma drží ponožku tesně 
pod kolenem. Nasílený materiál v oblasti paty, špičky 
a kotníku skvěle tlumí nárazy. Kritická místa jsou ušita 
z prodyšné síťoviny. Komprese: 20—30mm Hg.

Materiál: 93 % nylon, 7 % elastan
Velikosti: 35—38, 39—42, 43—46, 47—49

PONOŽKY KOMPRESNÍ SG30001

Kvalitní ponožky s ergonomickým střihem podporují 
pohyb a minimalizují vznik puchýřů a jiných 
nepříjemností. Odvádějí vlhkost a snižují zápach. 
Špička a pata jsou silnější a tlumí tak nárazy. 

Materiál: 46 % bavlna, 38 % nylon, 
14 % polypropylen, 2 % elastan
Velikosti: 35—38, 39—42, 43—46, 47—49

PONOŽKY ACTIVE 3-BALENÍ SG30004

Podle nás ty nejlepší podkolenky do pořádné zimy. 
Nejlepší materiály se snoubí s nejmodernějšími 
výrobními postupy. Úzké podkolenky jsou zateplené 
vlnou Merino, která pohlcuje a odvádí vlhkost. 
Jsou silnější na chodidle a přes prsty, střih 
je optimalizovaný pro každou nohu zvlášť.

Materiál: 39 % nylon, 29 % polyester Th ermocool, 
13 % vlna Merino, 15 % polypropylen, 2 % měď, 
2 % elastan
Velikosti: 35—38, 39—42, 43—46, 47—49

PONOŽKY ZIMNÍ EXTREME SG30006

Nejlepší materiály se snoubí s nejmodernějšími 
výrobními postupy. Na chodidle jsou bezešvé a na 
kritických místech mají síťovinu, střih je optimalizovaný 
pro každou nohu zvlášť.

Materiál: 48 % Coolmax, 38 % nylon, 10 % nanoglide
Velikosti: 35—38, 39—42, 43—46, 47—49

PONOŽKY EXTREME SG30008

Velice teplé zimní ponožky vyrobené z vlny ovcí Merino. 
Jejich vlna skvěle pohlcuje vlhkost, nezapáchá a hřeje, 
i když je mokrá. Zesílení na patě a špičce prodlužuje 
životnost. 

Materiál: 54 % vlna Merino, 44 % polyamid, 2 % elastan
Velikosti: 35—38, 39—42, 43—46, 47—49

PONOŽKY TEPLÉ HEAVY SG30002

Ponožky vhodné pro použití s vysokými zimními 
botami. Udržují nohy v teple díky vlně Merino, zejména 
zespodu, kde je silnější vrstva pleteniny. Pohodlné 
ponožky do zimy. 

Materiál: 33 % vlna Merino, 
33 % akryl, 34 % polyamid
Velikosti: 35—38, 39—42, 43—46, 47—49

PONOŽKY ZIMNÍ  PERFORMANCE 2-BALENÍ SG30005

Ponožky stvořené aby byly maximálně prodyšné. 
Jsou velice pohodlné díky síťovině na nártu a měkké 
pletenině na patě. Bezešvá pata neškrábe kůži 
a poskytuje dodatečné odpružení chodidla. 
Díky vlně Merino jsou rychleschnoucí 
a nezapáchají. 

Materiál: 51 % nylon, 47 % vlna Merino, 2 % elastan
Velikosti: 35—38, 39—42, 43—46, 47—49

PONOŽKY VLNĚNÉ ULTRA TENKÉ SG30007

Dvojbalení bílého a černého páru pohodlných tenkých 
ponožek, které mají na kritických místech větrání 
ze síťoviny. Jsou ušity z materiálu Microlon, který 
odvádí vlhkost a pohlcuje pachy. Ponožky jsou měkké 
a pohodlné, předcházejí vzniku puchýřů a jiných 
poranění. 

Materiál: 98 % nylon, 2 % elastan
Velikosti: 35—38, 39—42, 43—46, 47—49

PONOŽKY PERFORMANCE 2-BALENÍ SG30009
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Odolné a trvanlivé vlněné ponožky zesílené tkaninou 
Cordura®. V náročných podmínkách poskytnou skvělý 
tepelný komfort a dlouho vydrží.

Materiál: 36 % polyamidu, 19 % vlny Merino, 19 % akrylu, 
15 % polypropylenu, 7 % Cordury® a 4 % elastanu
Velikosti: 37—40, 41—44, 45—48

PONOŽKY CORDURA® VLNĚNÉ RW 2-BALENÍ 9206
Zapomeňte na studené nohy. V těchto skvělých 
silných ponožkách z vlny budete stále v teple. 
Vysoké, tlusté, hebké a zesílené kvalitní vlnou 
pro maximální tepelný komfort v chladných 
podmínkách.

Materiál: Tlustá a měkká vlněná froté tkanina.
84 % vlny Merino, 12 % Lycry®, 4 % polyamidu.
Velikosti: 37—39, 40—42, 43—45, 46—48

PONOŽKY HEAVY WOOL VYSOKÉ 9210

Lehounké ponožky, které poskytnou chladivý pocit 
během fyzicky náročných aktivit a v teplém počasí. 
Moderní design spolu s technologií 37.5® udrží 
vaše nohy v suchu a pohodlí.

Materiál: 40 % polyamidu, 39 % 37.5®, 
19 % polypropylenu a 2 % elastanu. Aktivní částice 
kokosového uhlí 37.5® se z tkaniny nikdy 
nevyperou, ani nedegradují.
Velikosti: 37—40, 41—44, 45—48

PONOŽKY LW 37.5® STŘEDNÍ 9217
Tenké a pohodlné ponožky s vlnou Merino, 
které vás udrží v teple při jakékoli aktivitě. 
Pohodlný střih skvěle sedí na noze.

Materiál: 34 % vlny Merino, 34 % akrylu,
31 % polyamidu a 1 % elastanu.
Velikosti: 41—44, 45—48

PONOŽKY VLNĚNÉ AW 2-BALENÍ 9213

Lehké nízké ponožky, které poskytnou chladivý pocit během 
fyzicky náročných aktivit a v teplém počasí. Moderní design 
spolu s technologií 37.5® udrží vaše nohy v suchu a pohodlí.

Materiál: 43 % polyamidu, 44 % 37.5®, 11 % polypropylenu 
a 2 % elastanu. Aktivní částice kokosového uhlí 37.5® se 
z tkaniny nikdy nevyperou,
ani nedegradují.
Velikosti: 37—40, 41—44, 45—48

PONOŽKY LW 37.5® NÍZKÉ 9218
Měkké, pohodlné a odolné ponožky, navržené 
pro každodenní použití. Ideální pro jakoukoli aktivitu.

Materiál: 73 % bavlny, 26 % polyamidu 
a 1 % elastanu.
Velikosti: 41—44, 45—48

PONOŽKY AW 3-BALENÍ 9211

Do zimy se nejlépe hodí tyto ponožky kombinující 
vlnu Merino a technologii 37.5®. Poskytují vynikající 
termoregulaci během každodenních aktivit v chladném 
počasí.

Materiál: 37 % polyamidu, 22 % 37.5®, 20 % vlny Merino, 
20 % akrylu a 1 % elastanu. Aktivní částice kokosového 
uhlí 37.5® se z tkaniny nikdy nevyperou, ani nedegradují.
Velikosti: 37—40, 41—44, 45—48

PONOŽKY VLNĚNÉ AW 37.5® STŘEDNÍ 9215
Skvěle padnoucí ponožky s maskáčovým vzorem 
jsou úžasně pohodlné a dlouho vydrží. 
V balení je pár od každé barvy.

Materiál: 40 % polypropylenu, 28 % bavlny,
27 % polyamidu a 5 % elastanu.
Velikosti: 41—44, 45—48

PONOŽKY MASKÁČ FW 2-BALENÍ 9219

35



NÁHRADNÍ DÍLY A DOPLŇKY

K obuvi nabízíme kovové hřeby, které se jednoduše 
zavrtají do podrážky pomocí přiloženého nástroje. 
Nástroj pasuje do běžného šroubováku na bity. Hřeby 
je možné z podrážky kdykoli zase vymontovat. 
Nedoporučujeme pro použití v interiéru. Vhodné také 
pro tenčí podrážky, hřeb potřebuje výšku jen 7,9 mm. 

Balení: 20 ks hřebů + nástroj na instalaci

HŘEBY SOLID GEAR SG20001

Pro případ, že se vám potrhají tkaničky na botách 
Solid Gear, máme pro vás náhradu! Standardní 
typ tkaniček pro všechny boty Solid Gear.

Materiál: 100% polyamid
Délka 110cm: SG20008
Délka 150cm: SG20009
Délka 180cm: SG20010

TKANIČKY SOLID GEAR
Alternativní tkaničky pro boty Solid Gear 
vyrobené z nehořlavého nomexového vlákna. 
Zejména vhodné ke koženým botám. 

Materiál: 100% nehořlavý nomex 
Délka 110cm: SG20011
Délka 150cm: SG20012

TKANIČKY SOLID GEAR NOMEX
Pro případ, že se vám potrhají tkaničky na botách 
Toe Guard, máme pro vás náhradu! Standardní 
typ tkaniček pro všechny boty Toe Guard. 

Materiál: 100% polyester 
Délka 110cm: TG10002
Délka 150cm: TG10003
Délka 180cm: TG10004

TKANIČKY TOE GUARD

DOPORUČENÁ PÉČE O OBUV
Aby vám naše obuv vydržela co nejdéle, je třeba se o ni adekvátně starat. 
Kožená obuv se například nesmí sušit u silných zdrojů tepla, jelikož se tím 
kůže vysušuje a rychle křehne. Obuv z pravé kůže můžete olejovat, nebo 
mazat přípravky na bázi vosku. Kůže se tím vyživí a zachová si měkkost 
a pružnost. To ovšem neplatí pro koženou obuv s membránou Gore-Tex, 
na tu je třeba použít vhodný ošetřující prostředek kvůli zachování 
prodyšnosti membrány.  

U veškeré obuvi, včetně té s membránou Gore-Tex, doporučujeme 
pravidelně obnovovat impregnaci povrchu obuvi. Membrána si zachová 
prodyšnost jen za předpokladu, že svrchní vrstva nepropouští vodu. 
U ostatních materiálů impregnací chráníte před vodou a špínou nejen 
svoje nohy, ale také svou obuv. Po práci je dobré obuv očistit od hrubých 
nečistot vlhkým hadrem a nechat v klidu uschnout při pokojové teplotě. 
S výběrem správného čistícího a impregnačního přípravku pro konkrétní 
obuv vám poradí váš prodejce. Další tipy a pokyny pro správnou údržbu 
obuvi najdete v brožurce v každé krabici s novou obuví. 

ŘADA NÁHRADNÍCH DÍLŮ A DOPLŇKŮ
Ke všem botám nabízíme náhradní vložky a tkaničky. Zajímavé jsou 
nehořlavé tkaničky z nomexu, které se hodí v případě, že ve svých 
kožených botách plánujete používat kotoučovou brusku, nebo podobné 
jiskry produkující nářadí. V zimě jistě využijete kovové hřeby, ledovka už 
vás pak nezastaví na rovině, ani v kopci. Ovšem pozor na parkety!

DOŽIVOTNÍ ZÁRUKA NA SYSTÉM BOA®

Na všechny boty s utahováním pomocí systému BOA® poskytujeme 
doživotní záruku. Znamená to, že pokud se vám například přetrhne 
šňůrka, nebo se zadře kolečko, můžete si obuv nechat bezplatně opravit. 

S DOPLŇKY A ÚDRŽBOU 
VAŠÍ OBUVI VÁM RÁDI 

PORADÍME V PRODEJNĚ
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Impregnační prostředek na nubukovou a semišovou 
obuv. Zvyšuje voděodolnost, udržuje prodyšnost 
a pevnost obuvi. 

Prodlužuje životnost a funkčnost.
Snadné použití pomocí houbičkového aplikátoru.
Doporučeno pro obuv s membránou Gore-Tex.

NIKWAX NUBUK A SEMIŠ

P
S
D

Impregnační prostředek na veškerou kombinovanou
(kůže-látka) a soft shell obuv. Zvyšuje voděodolnost, 
udržuje prodyšnost a pevnost obuvi.

Prodlužuje životnost a funkčnost, nemění vzhled obuvi.
Snadné použití pomocí houbičkového aplikátoru.
Doporučeno pro obuv s membránou Gore-Tex.

NIKWAX SOFTSHELL PROOF

P
S
D

Čisticí prostředek na veškerou venkovní a sportovní obuv. 
Snadné použití pomocí houbičkového aplikátoru.

Vhodný k čištění veškeré obuvi z kůže, nubuku, semiše, 
soft hellu a textilie.
Bezpečně čistí, obnovuje prodyšnost a vzhled.
Doporučeno pro obuv s membránou Gore-Tex.

NIKWAX ČISTÍCÍ GEL NA OBUV

V
s

ČIŠTĚNÍ A IMPREGNACE

Náhradní vložky do všech modelů obuvi Solid Gear. 
Pohodlí zajišťují vycpávky z pohltivé pěny Poron. 
Lze použít v botech s ESD.

Materiál: Antibakteriální pěna EVA doplněná 
vycpávkami z pěny Poron.
Velikosti: 36—48

VLOŽKY DO BOT SOLID GEAR SG20002

Náhradní vložky do všech modelů obuvi Toe Guard. 
Tyto vložky jsou součástí každých nových bot Toe 
Guard.

Materiál: Vlhkost pohlcující antibakteriální pěna EVA.
Velikosti: 36—48

VLOŽKY DO BOT TOE GUARD TG10001
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PODRÁŽKA ODOLNÁ PALIVOVÉMU OLEJI
Podrážka při kontaktu s palivovým olejem nezmění 
svoje vlastnosti, zejména objem a tvrdost. 

OCHRANA PŘED ELEKTROSTATICKÝMI VÝBOJI (ESD)
Ochrana ESD zaručuje okamžité vybití statické elektřiny, tím 
snižuje nebezpečí elektrostatického výboje. Boty mají odolnost 
mezi 0,75 MΩ a 35 MΩ v souladu s normou DIN EN 61340. 
Funguje spolu s ESD kompatibilní podlahou. 

PROTISKLUZNÉ PODRÁŽKY (SRC)
Podrážky splňují požadavky EN 20345 na protiskluznost, 
testováno na plechové podlaze pokryté glycerinem (SRA)
a na dlažbě namočené jarovou vodou (SRB). SRA + SRB = SRC

SVRŠEK OBUVI VODOODPUDIVÝ
Povrch obuvi v dešti po určitý časový interval nesaje vodu, 
naopak se na povrchu tvoří izolované kapky. 

VODĚODOLNÁ OBUV (WR)
Obuv je kompletně nepromokavá, toho je typicky docíleno 
použitím membrány, která plynule prochází jazykem.

OBUV NEOBSAHUJÍCÍ KOVY
Boty vhodné např. pro práci s detektorem kovů, nebo 
v provozech, kde se pracuje s magnetickým polem. 

ZATEPLENÁ OBUV
Obuv s podšívkou z izolačního materiálu vhodná 
pro použití v chladném prostředí.

DOPLŇKOVÉ ZAPÍNÁNÍ NA ZIP
U vysokých bot je na boku zip, který usnadňuje zouvání 
a nazouvání bez rozvazování tkaniček. 

UTAHOVÁNÍ SYSTÉMEM BOA®

Systém utahování BOA® je rychlý, jednoduchý a odolný. Jeho 
technologie je tak jednoduchá, že ji hned každý umí používat. 
Rozložením tlaku rovnoměrně přes celou nohu si můžete botu 
libovolně utáhnout, nebo povolit. Jednoduše stiskněte a otáčejte, 
dokud nebudete spokojeni.ejména objem a tvrdost. 

SVRŠEK Z PRAVÉ KŮŽE TECH
Kůže TECH je 8x olejovaná kvalitní pravá kůže, která 
je prodyšná a voděodolná. Je třeba o ni adekvátně pečovat. 

SVRŠEK Z PRAVÉ KŮŽE
Svršek vyroben z pravé kůže, obuv vhodná pro práci se 
stavebními materiály. Je třeba o ni adekvátně pěčovat.

NEPROMOKAVÁ MEMBRÁNA GORE-TEX®

GORE-TEX® je tenká membrána, jejíž póry jsou 20.000 × menší, 
než kapky vody, ale 700 × větší, než vodní molekuly. Takže membrána 
propouští vlhkost, ale neprojde jí kapalná voda. GORE-TEX® je 100% 
voděodolný a zároveň prodyšný. Obuv vybavená touto membránou 
prochází mnohem přísnějším testováním životnosti celé obuvi. 

OBUV S PODRÁŽKOU VIBRAM®

Vibram® je extra odolná a robustní gumová podrážka navržená 
tak, aby perfektně držela na nerovných površích. Je také odolná 
teplu až do teploty 140 — 300 °C podle typu gumy. Obuv vybavená 
touto podrážkou prochází přísnějším testováním přímo v centrále 
fi rmy Vibram®.

EVROPSKÁ CERTIFIKACE CE
Označení CE dokládá, že výrobek byl posouzen před 
uvedením na trh EU a splňuje legislativní požadavky EU.

VYSVĚTLIVKY
Bezpečnostní boty musí splňovat požadavky evropských směrnic pro osobní 
ochranné prostředky. Následující bezpečnostní třídy jsou viditelně vyznačeny 
na produktech vyrobených podle zmíněných směrnic a v souladu s evropskou 
normou CE EN 20345:2011.

S3
EN20345

S5
EN20345

BEZPEČNOSTNÍ TŘÍDY CERTIFIKOVANÉ OBUVI
Ochrana prstů odolná nárazu o energii 200 J / kompresi o síle 1500 N, 
antistatické vlastnosti, uzavřená pata, schopnost absorpce energie 
v patě, oleji odolné podrážky.

Ochrana prstů odolná nárazu o energii 200 J / kompresi o síle 1500 N, 
odolnost proti penetraci o síle 1100 N, antistatické vlastnosti, uzavřená 
pata, schopnost absorpce energie v patě, oleji odolné podrážky.

Ochrana prstů odolná nárazu o energii 200 J / kompresi o síle 1500 N, 
antistatické vlastnosti, uzavřená pata, schopnost absorpce energie 
v patě, oleji odolné podrážky, voděodolné alespoň po dobu 60 minut.

Ochrana prstů odolná nárazu o energii 200 J / kompresi o síle 1500 N, 
odolnost proti penetraci o síle 1100 N, antistatické vlastnosti, uzavřená 
pata, schopnost absorpce energie v patě, oleji odolné podrážky 
se vzorkem, voděodolné alespoň po dobu 60 minut.

Materiál z přírodních a syntetických polymerů, ochrana prstů odolná 
nárazu o energii 200 J / kompresi o síle 1500 N, antistatické vlastnosti, 
uzavřená pata, schopnost absorpce energie v patě, oleji odolné podrážky.

Materiál z přírodních a syntetických polymerů, ochrana prstů odolná 
nárazu o energii 200 J / kompresi o síle 1500 N, odolnost proti penetraci 
o síle 1100 N, antistatické vlastnosti, uzavřená pata, schopnost absorpce 
energie v patě, oleji odolné podrážky se vzorkem.

NOVÝ CHRÁNIČ ŠPIČKY NANOTOE™

Nově vyvinutý chránič špičky NanoToe™ je o 40% odolnější než laminát 
a oproti jiným nekovovým chráničům je mnohem tenčí a lehčí.

OBUV S CHRÁNIČEM PRSTŮ
V závislosti na modelu obuvi může být chránič ocelový, hliníkový nebo 
z kompozitních materiálů. Kompozitní materiály nevedou teplo, jsou stejně 
odolné při menší síle chrániče a zejména jsou mnohem lehčí. Kompozitové 
a syntetické chrániče špičky odolávají rozmačkání a váží polovinu toho co 
tradiční ocelové chrániče. Nepůsobí na ně chlad, takže jsou ideální v zimě. 
Značka Solid Gear vyvíjí vlastní chrániče spolu s fi rmou Contender Composite.

OBUV S VLOŽKOU PROTI PROPÍCHNUTÍ
Naše obuv používá pro ochranu chodidel převážně kompozitní 
vložky, které oproti vložce z oceli při testech dosahují lepších 
výsledků, jsou více ohebné a pokrývají celou plochu chodidla. 

PODRÁŽKA ODOLNÁ KONTAKTNÍMU TEPLU (HRO)
V takto značené obuvi lze krátkodobě přejít povrch rozehřátý až 
na +300 °C, aniž by se podrážka k povrchu přilepila. Může dojít 
k nevratnému poškození obuvi.

OCHRANA A VLASTNOSTI



OSTRAVA
1. máje 3236/103
areál IN PARK, 703 00
Ostrava-Vítkovice

+420 606 665 945
prodejna@profi -odevy.cz

po—čt: 8.00—12.00, 12.30—17.00
pátek: 8.00—12.00, 12.30—14.30
o víkendu zavřeno

PRAHA 9
Náchodská 2485/61
193 00 Praha 9
Horní Počernice

+420 606 787 987
prodejna.praha9hp@profi -odevy.cz

po—čt: 8.00—12.00, 12.30—17.00
pátek: 8.00—12.00, 12.30—14.30
o víkendu zavřeno

ČESKÉ BUDĚJOVICE
Husova třída 33a 
370 02 České Budějovice
"U Kapličky" naproti Výstavišti

+420 601 159 732 
prodejna.budejovice@profi -odevy.cz

po—čt: 8.00—12.00, 12.30—17.00
pátek: 8.00—12.00, 12.30—14.30
o víkendu zavřeno

BRNO
Řípská 1142/20
Brno-Slatina
627 00

+420 773 835 421
prodejna.brno@profi -odevy.cz

po—čt: 8.00—12.00, 12.30—17.00
pátek: 8.00—12.00, 12.30—14.30
o víkendu zavřeno

BRATISLAVA
Bakošová 3
Bratislava
841 03

+421 903 815 724
prodejna.bratislava@zoznam.sk

po—čt: 9.00—16.00
pátek: 9.00—12.00
mimo otevírací hodiny po dohodě

Obuv se nejlépe vybírá, když si ji můžete osahat 
a vyzkoušet. Navštivte naše prodejny, kde vám 
vyškolený personál s radostí předvede celý náš 
sortiment.

Další prodejní místa najdete také na stránce
profi -odevy.cz/kde-koupit.

KONTAKTY

ZNAČKOVÉ PRODEJNY

POTŘEBUJETE PORADIT?
JSME VÁM PLNĚ K DISPOZICI 
kontakty najdete na této stránce

Pro obecné dotazy můžete využít 
email info@profi -odevy.cz nebo 
telefon +420 281 925 228.



Vyzkoušejte také naše profesionální oděvy. 
Po více než 40 letech inovací nabízíme 

skutečně propracované, chytře vymyšlené, 
prověřené a perfektně ušité produkty 

z nejmodernějších materiálů.

MODERNÍ OBLEČENÍ 
PRO PRÁCI, SPORT 

A VOLNÝ ČAS 
ZE ŠVÉDSKA

Vývojové oddělení Tradeport AB si vyhrazuje právo 
na nové alternativy a vylepšení stávajících produktů, 

produktových řad a materiálů bez předchozího upozornění.

Právo na tiskové chyby a omyly vyhrazeno. 
Skutečná barva výrobků se může lišit od vyobrazení v katalogu. 
Je striktně zakázáno kopírování publikace, nebo jejích součástí.

Všechna práva vyhrazena. 
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