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KOMPOZiTNÍ TuŽiNKA
Lehká, tepelně izolující, zajišťující maximální komfort v chladu a teplu, nemag-
netická, antikorozní a antialergenní, o 50 % lehčí než běžná ocelová  tužinka. 

KOMPOZYTOwY PODNOSeK
Lekki, termoizolacyjny, nie magnetyczny, nie korodujący oraz antyalergiczny jest 
o 50 % lżejszy aniżeli tradycyjne podnoski stalowe.

PU CHRÁNIČ ŠPICE 
Zvyšuje trvanlivost a odolnost proti oděru v oblasti špice.

NADLEWKA PU
Zwiększa żywotność obuwia oraz jego odporność  
na przetarcie w okolicy palców.

Pu/TPu/TPu PODRÁŽKA 

Kombinace odolné TPU (termopolyuretanové) podrážky s měkkou PU 
mezipodešví absorbující energii  poskytuje maximální komfort a zároveň 
zajišťuje vynikající odolnost proti uklouznutí. 

PODeSZwA Pu/TPu/TPu
Połączenie warstwy zewnętrznej wykonanej z odpornego na ścieranie TPU (poliuretanu 
termoplastycznego) z miękką, pochłaniającą energię warstwą wewnętrzną wykonaną z PU 
(poliuretanu) zapewnia wyjątkowy komfort oraz znakomite właściwości antypoślizgowe.

VODĚODOLNÁ  LÍCOVÁ KŮŽe 
Vysoce kvalitní kůže, speciálně zpracovávaná z důvodu zajištění   
jejích voděodpudivých vlastností.  

wODOODPORNA SKÓRA LiCOwA
Najwyższej jakości skóra licowa, specjalnie impregnowana aby zapewnić 
najwyższe parametry hydrofobowe.

ReTROReFLeXNÍ DeTAiLY
Poskytuje zvýšenou ochranu při práci ve tmě 
(v noci).

eLeMeNTY ODbLASKOwe
Podnoszą bezpieczeństwo pracujących  
przy słabych warunkach oświetleniowych i w nocy.

NeKOVOVÁ STÉLKA PROTi PROPiCHu
Vysoce komfortní, extrémně flexibilní a tepelně izolující nekovová stélka zajišťuje 
zvýšenou ochranu proti propíchnutí. Téměř o 40 % lehčí než běžná ocelová 
stélka.

KOMPOZYTOwA wKŁADKA ANTYPRZebiCiOwA
Bardzo komfortowa, wyjątkowo elastyczna oraz posiadająca właściwości termoizolacyjne 
wkładka antyprzebiciowa wykonana z materiału bez zawartości metalu zapewnia podwyższony 
poziom ochrony przed przebiciem. Blisko 40 % lżejsza aniżeli tradycyjna wkładka stalowa.

MĚKCe POLSTROVANÁ ObLAST KOTNÍKu A JAZYK 
Zajišťují  příjemné nošení a oporu.

MiĘKKO wYŚCieŁANY KOŁNieRZ i JĘZYK
Stabilizują stopę oraz zapewniają komfortowe dopasowanie.
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LiGHT wORK STiLO S1 P SRC
0201 0098 99 xxx 
Bezpečnostní obuv s nekovovou tužinkou a nekovovou  
stélkou proto propíchnutí, antistatická a protiskluzová  
PU/PTU podrážka rezistentní kyselinám a olejům,  
absorpce energie v patě, svršek z prodyšného semiše a síťoviny.

Półbuty robocze z niemetalowym podnoskiem oraz wkładką antyprzebiciową,
antystatyczna i antypoślizgowa podeszwa PU/TPU odporna na oleje i kwasy,
absorbcja energii w obcasie, oddychająca cholewka wykonana z połączenia
zamszu i materiału.

barva/Kolor: černá-žlutá/czarny-żółty
Velikosti/Rozmiary: 38–48 

LiGHT wORK SPeCTRuM S1 P SRC
0202 0449 99 xxx 
Bezpečnostní obuv s nekovovou tužinkou a nekovovou 
stélkou proto propíchnutí, antistatická a protiskluzová  
PU/PTU podrážka rezistentní kyselinám a olejům, 
absorpce energie v patě, svršek z prodyšného semiše 
zesílený v oblasti kotníku.

Trzewiki robocze z niemetalowym podnoskiem 
oraz wkładką antyprzebiciową, antystatyczna 
i antypoślizgowa podeszwa PU/TPU odporna 
na oleje i kwasy, absorbcja energii w obcasie, 
oddychająca cholewka z zamszu ze 
wzmocnioną piętą.

barva/Kolor: černá-žlutá/czarny-żółty
Velikosti/Rozmiary: 38–48 

26690 S1 P SRC 29990 S1 P SRC

 LiGHT wORK

LiGHT wORK CORSA S1 SRC 
0203 0039 99 xxx 
Bezpečnostní sandály s nekovovou tužinkou, antistatická a protiskluzová 
PU/PTU podrážka rezistentní kyselinám a olejům, absorpce energie v patě, 
svršek z prodyšného semiše.

Sandały robocze z niemetalowym podnoskiem, antystatyczna 
i antypoślizgowa podeszwa PU/TPU odporna na oleje i kwasy, absorbcja 
energii w obcasie, oddychająca zamszowa cholewka.

barva/Kolor: černá-žlutá/czarny-żółty
Velikosti/Rozmiary: 38–48 

21190 S1 SRC

MOQ 1
6

MOQ 1
6

MOQ 1
6

nekovová tužinka 
niemetalowy podnosek

nekovová tužinka 
niemetalowy podnosek

nekovová tužinka 
niemetalowy podnosek
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eXTReMe ARDeA S3 SRC
0202 0448 99 xxx 
Bezpečnostní kotníková obuv s nekovovou tužinkou i stélkou 
odolnou propíchnutí, antistatickou a protiskluzovou PU/TPU 
podrážkou rezistentní kyselinám a olejům, absorpcí energie 
v patě a vodědolným svrškem z prodyšné kůže. 

Trzewiki ochronne z niemetalowym podnoskiem i wkładką 
antyprzebiciową, antystatyczną i antypoślizgową, kwasoodporną 
i olejoodporną podeszwą z PU/TPU, z tłumieniem w okolicach 
pięty, z cholewką wykonaną z oddychającej, wodoodpornej 
skóry. 

barva/Kolor: černá-oranžová
 czarny-pomarańczowy
Velikosti/Rozmiary: 38–48 

49002 S3 SRC eXTReMe eSARO S3 SRC
0201 0097 99 xxx 
Bezpečnostní obuv s nekovovou tužinkou i stélkou odolnou 
propíchnutí, antistatickou a protiskluzovou PU/TPU podrážkou 
rezistentní kyselinám a olejům, absorpcí energie v patě  
a voděodolným svrškem z prodyšné kůže. 

Półbuty ochronne z niemetalowym podnoskiem i wkładką 
antyprzebiciową, antystatyczną i antypoślizgową, kwasoodporną 
i olejoodporną podeszwą z PU/TPU, tłumieniem w okolicach pięty, 
z cholewką wykonaną z oddychającej, wodoodpornej skóry. 

barva/Kolor: černá-oranžová
 czarny-pomarańczowy
Velikosti/Rozmiary: 38–48 

42002 S3 SRC

nekovová tužinka 
niemetalowy podnosek

nekovová tužinka 
niemetalowy podnosek

nekovová tužinka 
niemetalowy podnosek

eXTReMe

eXTReMe TeCTOR S3 SRC
0204 0049 99 xxx

Bezpečnostní vysoká obuv s nekovovou 
tužinkou i stélkou odolnou propíchnutí, 
antistatickou a protiskluzovou PU/TPU 
podrážkou rezistentní kyselinám a olejům, 
absorpcí energie v patě a voděodolným 
svrškem z prodyšné kůže. 

Wysokie obuwie ochronne z niemetalowym 
podnoskiem i wkładką antyprzebiciową, 
antystatyczną i antypoślizgową, 
kwasoodporną i olejoodporną podeszwą 
z PU/TPU, tłumieniem w okolicach pięty, 
z cholewką wykonaną z oddychającej, 
wodoodpornej skóry. 

barva/Kolor: černá-oranžová 
                   czarny-pomarańczowy 
Velikosti/Rozmiary: 38–48

40002 S3 SRC

MOQ 1
6

MOQ 1
6

MOQ 1
6

BESTSELLER
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nekovová tužinka 
niemetalowy podnosek

nekovová tužinka 
niemetalowy podnosek

nekovová tužinka 
niemetalowy podnosek

TOP CLASSiC uLYSSe S3 SRC
0201 0003 99 xxx 
Bezpečnostní polobotky s nekovovou tužinkou i stélkou, 
TPU podrážkou rezistentní kyselinám a olejům, PU 
chráničem špičky, podšívkou ABSORBER® s úpravou proti 
množení plísní a bakterií a svrškem z kůže v kombinaci 
s textilem.

Półbuty ochronne z niemetalowym podnoskiem i wkładką 
antyprzebiciową. Podeszwa z TPU odporna na oleje 
i kwasy, ochrona z PU na czubku buta, podszewka 
typu ABSORBER, ochrona przed grzybicą i bakteriami, 
cholewka wykonana ze skóry połączonej z tkaniną.

barva/Kolor: černá/czarny
Velikosti/Rozmiary: 38–47

TOP CLASSiC SCuDO S1 P SRC
0203 0008 99 xxx 
Bezpečnostní sandály s nekovovou tužinkou i stélkou 
odolnou propíchnutí, TPU podrážkou rezistentní 
kyselinám a olejům, podšívkou ABSORBER® s úpravou 
proti množení plísní a bakterií a svrškem z kůže 
v kombinaci s textilem.

Sandały ochronne z niemetalowym podnoskiem 
i wkładką antyprzebiciową, podeszwa z TPU, odporna 
na oleje i kwasy, podszewka typu ABSORBER, ochrona 
przed grzybicą i bakteriami, cholewka wykonana ze 
skóry połączonej z tkaniną.

barva/Kolor: černá/czarny
Velikosti/Rozmiary: 38–47

71570 S1 P SRC72570 S3 SRC

TOP CLASSiC OPTiMuS  S3 SRC
0204 0016 99 xxx 
Bezpečnostní zateplená vysoká obuv s ocelovou 
tužinkou i stélkou, TPU podrážkou rezistentní kyselinám 
a olejům, PU chráničem špičky, podšívkou WIN THERM®, 
úpravou proti množení plísní a bakterií a svrškem z kůže 
v kombinaci s textilem.

Wysokie obuwie ochronne ocieplone ze stalowym 
podnoskiem i wkładką antyprzebiciową. 
Podeszwa z TPU odporna na oleje i kwasy, 
ochrona z PU na czubku buta, podszewka WIN 
THERM®, ochrona przed grzybicą i bakteriami, 
cholewka wykonana ze skóry połączonej z tkaniną.

barva/Kolor: černá/czarny
Velikosti/Rozmiary: 38–48 

TOP CLASSiC TAuRuS S3 SRC
0202 0007 99 xxx 
Bezpečnostní kotníková obuv s nekovovou tužinkou 
i stélkou, TPU podrážkou rezistentní kyselinám a olejům, 
PU chráničem špičky, podšívkou ABSORBER® s úpravou 
proti množení plísní a bakterií a svrškem z kůže 
v kombinaci s textilem.

Trzewiki ochronne, ocieplone, z niemetalowym podnoskiem 
i wkładką antyprzebiciową. Podeszwa z TPU odporna na 
oleje i kwasy, ochrona z PU na czubku buta, podszewka typu 
ABSORBER®, ochrona przed grzybicą i bakteriami, cholewka 
wykonana ze skóry połączonej z tkaniną.

barva/Kolor: černá/czarny
Velikosti/Rozmiary: 38–47

7832 S3 SRC 79570 S3 SRC

ocelová tužinka
stalowy podnosek

TOP CLASSiC

MOQ 1
6

PODZIM
JESIEŃ

ZIMA
ZIMA

LÉTO
LATO

JARO
WIOSNA

PODZIM
JESIEŃ

ZIMA
ZIMA

LÉTO
LATO

JARO
WIOSNA

MOQ 1
6

MOQ 1
6

MOQ 1
6
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TOP TReKKiNG FiORiNO 02 SRC
0201 0135 99 xxx 
Bezpečnostní polobotky v novém moderním designu
s antistatickou a protiskluzovou PU / TPU podrážkou rezistentní 
kyselinám a olejům, absorpcí energie v patě a voděodolným 
svrškem z kůže v kombinaci s nylonem pro vysoký komfort.

Profesjonalne półbuty ochronne o nowoczesnym wzornictwie, antystatyczna 
podeszwa PU/TPU odporna na kwasy i oleje oraz o właściwościach 
antypoślizgowych, absorbcja energii w obcasie, cholewka wodoodporna 
wykonana ze skóry oraz nylonu dla zwiększenia komfortu użytkowania.

barva/Kolor: černá-oranžová/czarny-pomarańczowy
Velikosti/Rozmiary: 38–48

TOP TReKKiNG bRiO S3 SRC
0201 0012 60 xxx 
Bezpečnostní polobotky v moderním designu s nekovovou
tužinkou i stélkou odolnou propíchnutí, antistatickou 
a protiskluzovou PU / TPU podrážkou rezistentní kyselinám
a olejům, absorpcí energie v patě a voděodolným svrškem
z kůže v kombinaci s nylonem pro vysoký komfort.

Profesjonalne półbuty ochronne z kompozytowym podnoskiem oraz 
niemetalową wkładką antyprzebiciową, nowoczesny wygląd, wysoki 
komfort użytkowania, antystatyczna podeszwa PU/TPU odporna na 
kwasy i oleje oraz o właściwościach antypoślizgowych, absorbcja energii 
w obcasie, cholewka wodoodporna wykonana ze skóry oraz nylonu dla 
zwiększenia komfortu użytkowania.

barva/Kolor: černá/czarny
Velikosti/Rozmiary: 38–48

82571 O2 SRC

82572 S3 SRC

TOP TReKKiNG FLORiO  02 SRC
0202 0471 99 xxx 

Bezpečnostní kotníková obuv v novém moderním designu 
s antistatickou a protiskluzovou PU / TPU podrážkou rezistentní 
kyselinám a olejům, absorpcí energie v patě a voděodolným 
svrškem z kůže v kombinaci s nylonem pro vysoký komfort.

Profesjonalne trzewiki ochronne o nowoczesnym wzornictwie, antystatyczna podeszwa 
PU/TPU odporna na kwasy i oleje oraz o właściwościach antypoślizgowych, absorbcja 
energii obcasie, cholewka wodoodporna wykonana ze skóry oraz nylonu dla zwiększenia 
komfortu użytkowania. 

barva/Kolor: černá-oranžová/czarny-pomarańczowy
Velikosti/Rozmiary: 38–48

TOP TReKKiNG bRAVO S3 SRC
0202 0017 60 xxx 
Bezpečnostní kotníková obuv v moderním designu 
s nekovovou tužinkou i stélkou odolnou propíchnutí, 
antistatickou a protiskluzovou PU / TPU podrážkou 
rezistentní kyselinám a olejům, absorpcí energie v patě  
a voděodolným svrškem z kůže v kombinaci s nylonem  
pro vysoký komfort.

Profesjonalne trzewiki ochronne z kompozytowym podnoskiem oraz 
niemetalową wkładką antyprzebiciową, nowoczesny wygląd, wysoki 
komfort użytkowania, antystatyczna podeszwa PU/TPU odporna na 
kwasy i oleje oraz o właściwościach antypoślizgowych, absorbcja 
energii w obcasie, cholewka wodoodporna wykonana ze skóry oraz 
nylonu dla zwiększenia komfortu użytkowania. 

barva/Kolor: černá/czarny
Velikosti/Rozmiary: 38–48

89571 O2 SRC

89572 S3 SRC

TOP TReKKiNG

nekovová tužinka 
niemetalowy podnosek

nekovová tužinka 
niemetalowy podnosek

MOQ 1
6 MOQ 1

6

MOQ 1
6

MOQ 1
6

design vhodný ke kolekci EMERTON, str. 26
model odpowiedni do kolekcji EMERTON, str. 26

design vhodný k NOVÉ kolekci 
STANMORE STONE, str. 60

model odpowiedni do NOWEJ 
kolekcji STANMORE STONE, str. 60
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TOP TReKKiNG MiuRA S3 SRC
0201 0011 75 xxx 
Bezpečnostní obuv s ocelovou tužinkou i stélkou, TPU 
podrážkou odolnou pohonným hmotám, prodyšnou 
podšívkou, absorpcí energie v patě a voděodolným 
svrškem z kůže.

Półbuty ochronne ze stalowym podnoskiem i wkładką antyprzebiciową. Podeszwa z TPU 
odporna na oleje i kwasy, oddychającą podszewką, tłumienie w okolicach pięty, 
wodoodporna cholewka ze skóry.

barva/Kolor: hnědá /brązowy
Velikosti/Rozmiary: 38–48 

TOP TReKKiNG MONViSO O2 SRC
0202 0472 75 xxx 
Bezpečnostní kotníková obuv v moderním designu 
s antistatickou a protiskluzovou PU / TPU podrážkou 
rezistentní kyselinám a olejům, absorpcí energie v patě 
a voděodolným svrškem z velmi kvalitní kůže, vysoký 
komfort.

Profesjonalne trzewiki ochronne o nowoczesnym 
wzornictwie, antystatyczna podeszwa PU/TPU odporna na 
kwasy i oleje oraz o właściwościach antypoślizgowych, 
absorbcja energii w obcasie, cholewka 
wodoodporna wykonana ze skóry najwyższej 
jakości, wysoki komfort użytkowania

barva/Kolor: hnědá /brązowy
Velikosti/Rozmiary: 38–48 

TOP TReKKiNG MiuRA O2 SRC
0201 0136 75 xxx 
Bezpečnostní polobotky v moderním designu 
s antistatickou a protiskluzovou PU / TPU podrážkou 
rezistentní kyselinám a olejům, absorpcí energie v patě 
a voděodolným svrškem z velmi kvalitní kůže, vysoký 
komfort.

Profesjonalne półbuty ochronne o nowoczesnym 
wzornictwie, antystatyczna podeszwa PU/TPU 
odporna na kwasy i oleje oraz o właściwościach 
antypoślizgowych, absorbcja energii w obcasie, 
cholewka wodoodporna wykonana ze skóry najwyższej 
jakości, wysoki komfort użytkowania.

barva/Kolor: hnědá /brązowy
Velikosti/Rozmiary: 38–48 

8538 O2 SRC

8038 O2 SRC 8038 S3 SRC

ocelová tužinka
stalowy podnosek

ocelová tužinka
stalowy podnosek

TOP TReKKiNG

TOP TReKKiNG MONViSO S3 SRC 
0202 0016 75 xxx 
Bezpečnostní kotníková obuv s ocelovou tužinkou 
i stélkou, TPU podrážkou rezistentní pohonným 
hmotám, prodyšnou podšívkou, absorpcí energie 
v patě a voděodolným svrškem z kůže.

Trzewiki ochronne ze stalowym podnoskiem 
i wkładką antyprzebiciową, podeszwą z TPU
odporną na oleje i kwasy, oddychającą podszewką, 
tłumieniem w okolicach pięty i wodoodporną 
cholewką ze skóry.

barva/Kolor: hnědá /brązowy
Velikosti/Rozmiary: 38–48 

MOQ 1
6

MOQ 1
6

8538 S3 SRC
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TPu TReKKiNG DiNO S1 SRC 
0203 0037 14 xxx 
Bezpečnostní sandály s ocelovou tužinkou, antistatickou a protiskluzovou PU/TPU podrážkou 
resistentní kyselinám a olejům, absorpcí energie v patě a svrškem z prodyšné kůže (nubuk). 

Sandały ochronne z metalowym podnoskiem, antystatyczną i antypoślizgową podeszwą PU/
TPU odporną na olej i kwasy, tłumienie w okolicach pięty, cholewka z oddychającej skóry 
(nubuk). 

barva/Kolor: zelená-hnědá/zielony-brązowy
Velikosti/Rozmiary: 38–48 

ocelová tužinka
stalowy podnosek

TPu TReKKiNG DAiNO S1 SRC 
0202 0006 10 xxx 
Bezpečnostní kotníková obuv s ocelovou tužinkou, antistatickou  
a protiskluzovou PU/TPU podrážkou rezistentní kyselinám 
a olejům, PU chráničem špičky, prodyšnou podšívkou 
a svrškem z kůže (nubuk) v kombinaci s textilem.

Trzewiki ochronne z metalowym podnoskiem, antystatyczną 
i antypoślizgową podeszwą PU/TPU odporną na olej i kwasy, 
dodatkowa ochrona czubka
buta z PU, cholewka z oddychającej
skóry połączonej z materiałem.

barva/Kolor: zelená-hnědá/zielony-brązowy
Velikosti/Rozmiary: 38–48 

TPu TReKKiNG DiATTO S1 SRC 
0201 0093 14 xxx 
Bezpečnostní obuv s ocelovou tužinkou, antistatickou 
a protiskluzovou PU/TPU podrážkou resistentní kyselinám 
a olejům, absorpcí energie v patě a svrškem z prodyšné kůže 
(nubuk) v kombinaci s textilem. 

Półbuty ochronne z metalowym podnoskiem, antystatyczną 
i antypoślizgową podeszwą PU/TPU odporną na olej i kwasy, 
tłumienie w okolicach pięty, cholewka z oddychającej skóry 
(nubuk) połączonej z materiałem.

barva/Kolor: zelená-hnědá/zielony-brązowy
Velikosti/Rozmiary: 38–48 

8210 S1 SRC 8910 S1 SRC

ocelová tužinka
stalowy podnosek

ocelová tužinka
stalowy podnosek

TPu TReKKiNG

8110 S1 SRC

MOQ 1
6

MOQ 1
6

MOQ 1
6

design vhodný ke kolekci EMERTON 
SUMMER, str. 46

model odpowiedni do kolekcji EMERTON 
SUMMER, str. 46
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TOP TReKKiNG ARNA 
0202 0461 75 xxx 
Trekingová obuv s protiskluznou pryžovou podrážkou 
VIBRAM,  voděodolný svršek z lícové kůže, zateplení 
THINSULATE.

Obuwie trekkingowe z gumową, antypoślizgową 
podeszwą VIBRAM, cholewka wodoodporna ze skóry 
licowej, izolacja Thinsulate.

barva/Kolor: hnědá/brązowy
Velikosti/Rozmiary: 40–46

TOP TReKKiNG ARTeNA 
0202 0463 10 xxx 
Trekingová obuv s protiskluznou pryžovou podrážkou VIBRAM, vysouvací 
železné hroty umožňující pohyb na zmrzlém povrchu, zesílená špice, 
kožený svršek.

Obuwie trekkingowe z gumową, antypoślizgową podeszwą VIBRAM, 
wysuwana metalowa zębatka ułatwiająca poruszanie się po 
zamarzniętej powierzchni, wzmocnione okolice palców, skórzana 
cholewka.

barva/Kolor: zelená/zielony
Velikosti/Rozmiary: 36-–46

MOQ 1
10

MOQ 1
10

87080

87002

TOP TReKKiNG
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STRONG PROFeSSiONAL ORSeTTO S3 SRC
0202 0447 99 xxx 
Bezpečnostní kotníková obuv s ocelovou tužinkou i stélkou odolnou propíchnutí, 
antistatickou a protiskluzovou PU/PU podrážkou rezistentní kyselinám a olejům, 
absorpcí energie v patě, voděodolným svrškem z prodyšné kůže a reflexními 
komponenty pro zvýšení viditelnosti. 

Trzewiki ochronne z metalowym podnoskiem i wkładką antyprzebiciową, 
podeszwą antystatyczną i antypoślizgową PU/PU odporną na kwasy i oleje, 
tłumienie w okolicach pięty, wodoodporne, wykonane z oddychającej skóry, 
elementy odblaskowe w celu zwiększenia widzialności.

barva/Kolor: černá-žlutá/czarny-żółty
Velikosti/Rozmiary: 36–48 

99990 S3 SRC

ocelová tužinka
stalowy podnosek

STRONG PROFeSSiONAL PANTeRA  S3 SRC
0201 0096 99 xxx 
Bezpečnostní obuv s ocelovou tužinkou i stélkou odolnou
propíchnutí, antistatickou a protiskluzovou PU/PU
podrážkou rezistentní kyselinám a olejům, absorpcí energie
v patě, voděodolným svrškem z prodyšné kůže a reflexními
komponenty pro zvýšení viditelnosti.

Półbuty ochronne z metalowym podnoskiem i wkładką 
antyprzebiciową, podeszwą antystatyczną i antypoślizgową 
PU/PU odporną na kwasy i oleje, tłumienie w okolicach pięty, 
wodoodporne, wykonane z oddychającej skóry, elementy 
odblaskowe w celu zwiększenia widzialności.
 
barva/Kolor: černá-žlutá/czarny-żółty
Velikosti/Rozmiary: 36–48 

92290 S3 SRC

ocelová tužinka
stalowy podnosek

STRONG PROFeSSiONAL ORSeTTO S3 Ci SRC 
0202 0450 99 xxx 
Bezpečnostní zateplená kotníková obuv s ocelovou tužinkou 
i stélkou odolnou propíchnutí, antistatickou a protiskluzovou 
PU/PU podrážkou rezistentní kyselinám a olejům, absorpcí 
energie v patě, voděodolným svrškem z prodyšné kůže  
a reflexními komponenty pro zvýšení viditelnosti. 

Ocieplone trzewiki ochronne z metalowym podnoskiem 
i wkładką antyprzebiciową, podeszwą antystatyczną 
i antypoślizgową PU/PU odporną na kwasy i oleje, tłumienie 
w okolicach pięty, wodoodporne, wykonane z oddychającej 
skóry, elementy odblaskowe w celu zwiększenia widzialności. 

barva/Kolor: černá-žlutá/czarny-żółty
Velikosti/Rozmiary: 36–48 

99990 S3 CI SRC

ocelová tužinka
stalowy podnosek

STRONG PROFeSSiONAL TiGROTTO S3 Ci SRC 
0204 0048 99 xxx 
Bezpečnostní zateplená voděodolná vysoká obuv s ocelovou 
tužinkou i stélkou odolnou propíchnutí, antistatickou  
a protiskluzovou PU/PU podrážkou rezistentní kyselinám  
a olejům, absorpcí energie v patě, svrškem z prodyšné kůže 
a reflexními komponenty pro zvýšení viditelnosti.
 
Wysokie obuwie ochronne, ocieplone 
i wodoodporne, ze stalowym pod-
noskiem i wkładką antyprzebiciową, 
podeszwą antystatyczną  
i antypoślizgową PU/PU odporną  
na kwasy i oleje, tłumienie 
w okolicach pięty, wodoodporne, 
wykonane z oddychającej skóry, 
elementy odblaskowe w celu zwiększenia 
widzialności.

barva/Kolor: černá-žlutá/czarny-żółty
Velikosti/Rozmiary: 36–48 

90090 S3 CI SRC

ocelová tužinka
stalowy podnosek

STRONG PROFeSSiONAL

MOQ 1
10

MOQ 1
6

MOQ 1
10

PODZIM
JESIEŃ

ZIMA
ZIMA

LÉTO
LATO

JARO
WIOSNA

PODZIM
JESIEŃ

ZIMA
ZIMA

LÉTO
LATO

JARO
WIOSNA

MOQ 1
10
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STRONG PROFeSSiONAL SPRiNT GReY S1
0201 0013 00 xxx 
Bezpečnostní polobotky s ocelovou tužinkou, PU/PU podrážkou 
a svrškem z textilu.

Półbuty ochronne ze stalowym podnoskiem, podeszwą PU/PU, 
cholewka wykonana z materiału.

barva/Kolor: šedá-žlutá/szary-żółty
Velikosti/Rozmiary: 36–48

96670 S1 SRC

ocelová tužinka
stalowy podnosek

STRONG PROFeSSiONAL SPiDeR S1
0203 0038 99 xxx 
Bezpečnostní sandály s ocelovou tužinkou, antistatickou  
a protiskluzovou PU/PU podrážkou rezistentní kyselinám 
a olejům, absorpcí energie v patě, svrškem z prodyšné kůže 
a reflexními komponenty pro zvýšení viditelnosti. 

Sandały ochronne ze stalowym podnoskiem, podeszwą 
antystatyczną i antypoślizgową PU/PU odporną na kwasy 
i oleje, tłumienie w okolicach pięty, wodoodporne, wykonane 
z oddychającej skóry, elementy odblaskowe w celu  
zwiększenia widzialności. 
 
barva/Kolor: černá-žlutá/czarny-żółty
Velikosti/Rozmiary: 36–48 

91190 S1 SRC

ocelová tužinka
stalowy podnosek

STRONG PROFeSSiONAL GHePARDO S1 P
0201 0094 99 xxx 
Bezpečnostní mokasíny s ocelovou tužinkou i stélkou odolnou 
propíchnutí, antistatickou a protiskluzovou PU/PU podrážkou 
rezistentní kyselinám a olejům, absorpcí energie v patě, svrškem  
z prodyšné kůže a reflexními komponenty pro zvýšení viditelnosti. 

Mokasyny ochronne ze stalowym podnoskiem i wkładką 
antyprzebiciową, podeszwą antystatyczną i antypoślizgową PU/PU 
odporną na kwasy i oleje, tłumienie w okolicach pięty, wodoodporne, 
wykonane z oddychającej skóry, elementy odblaskowe w celu 
zwiększenia widzialności. 
 
barva/Kolor: černá-žlutá/czarny-żółty
Velikosti/Rozmiary: 36–48

94490 S1 P SRC

ocelová tužinka
stalowy podnosek

STRONG PROFeSSiONAL

MOQ 1
10 MOQ 1

10

MOQ 1
10

BESTSELLER
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STRONG MiSTRAL S3 SRC
0202 0035 99 xxx 
Bezpečnostní kotníková obuv s ocelovou tužinkou i stélkou odolnou 
propíchnutí, antistatickou a protiskluzovou podrážkou odolnou pohonným 
hmotám, absorpcí energie v patě a svrškem z prodyšné kůže.

Trzewiki ochronne ze stalowym podnoskiem i wkładką antyprzebiciową, 
antystatyczną i antypoślizgową, olejoodporną podeszwą, tłumienie 
w okolicach pięty, wykonane z oddychającej skóry.

barva/Kolor: černá/czarny
Velikosti/Rozmiary: 36–48

STRONG DuCATO S3 Ci SRC
0204 0021 99 xxx 
Bezpečnostní zateplená vysoká obuv s ocelovou 
tužinkou i stélkou odolnou propíchnutí, antistatickou 
a protiskluzovou podrážkou rezistentní pohonným 
hmotám, absorpcí energie v patě a voděodolným 
svrškem z prodyšné kůže.

Obuwie ochronne wysokie, ocieplone ze 
stalowym podnoskiem i wkładką antyprzebiciową, 
z antystatyczną i antypoślizgową, olejoodporną 
podeszwą, tłumienie w okolicach pięty, wodoodporne, 
wykonane z oddychającej skóry.

barva/Kolor: černá/czarny
Velikosti/Rozmiary: 36–48

96939 S3 SRC

ocelová tužinka
stalowy podnosek

ocelová tužinka
stalowy podnosek

ocelová tužinka
stalowy podnosek

STRONG

6039 S3 CI SRC STRONG TALeNTO S3 Ci SRC
0204 0047 99 xxx 
Bezpečnostní zateplená nazouvací vysoká obuv 
s ocelovou tužinkou i stélkou odolnou propíchnutí, 
antistatickou a protiskluzovou podrážkou rezistentní 
pohonným hmotám, absorpcí energie v patě 
a voděodolným svrškem z prodyšné kůže.

Obuwie ochronne typu kozaki, ocieplone ze 
stalowym podnoskiem i wkładką antyprzebiciową, 
z antystatyczną i antypoślizgową podeszwą, 
olejoodporne, tłumienie w okolicach pięty, 
wodoodporne, wykonane z oddychającej skóry.

barva/Kolor: černá/czarny
Velikosti/Rozmiary: 37–48

6339 S3 CI SRC

MOQ 1
10

MOQ 1
6 MOQ 1

6

PODZIM
JESIEŃ

ZIMA
ZIMA

LÉTO
LATO

JARO
WIOSNA

PODZIM
JESIEŃ

ZIMA
ZIMA

LÉTO
LATO

JARO
WIOSNA
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STRONG TOPOLiNO S1 SRC
0203 0009 99 xxx 

Bezpečnostní sandály s ocelovou tužinkou, antistatickou a protiskluzovou podrážkou odolnou pohonným hmotám, absorpcí energie v patě a svrškem z prodyšné kůže.
TOPOLINO O1 - bez ocelové tužinky.

Sandały ochronne ze stalowym podnoskiem, antystatyczną i antypoślizgową, olejoodporną podeszwą, tłumieniem w okolicach pięty, wykonane z oddychającej skóry.
TOPOLINO 01 – bez stalowego podnoska.

barva/Kolor: černá/czarny
Velikosti/Rozmiary: 36–48

6119 S1 SRC

ocelová tužinka
stalowy podnosek

STRONG TOPOLiNO O1 SRC
0203 0014 99 xxx

barva/Kolor: černá/czarny
Velikosti/Rozmiary: 36–48

STRONG

STRONG STRADA S1 SRC
0201 0028 99 xxx 
Bezpečnostní polobotky s ocelovou tužinkou, antistatickou  
a protiskluzovou podrážkou odolnou pohonným hmotám,
absorpcí energie v patě a svrškem z prodyšné kůže.

Półbuty ochronne ze stalowym podnoskiem, antystatyczną 
i antypoślizgową, olejoodporną podeszwą, tłumieniem  
w okolicach pięty, z cholewką wykonaną z oddychającej skóry.

barva/Kolor: černá/czarny
Velikosti/Rozmiary: 36–48 

6219 S1 SRC  

ocelová tužinka
stalowy podnosek

STRONG MiTO S1 SRC
0202 0034 99 xxx 
Bezpečnostní kotníková obuv s ocelovou tužinkou, antistatickou  
a protiskluzovou podrážkou rezistentní pohonným hmotám,
absorpcí energie v patě a svrškem z prodyšné kůže.

Trzewiki ochronne do kostki ze stalowym podnoskiem, 
antystatyczną i antypoślizgową, olejoodporną podeszwą, 
tłumieniem w okolicach pięty, z cholewką wykonaną 
z oddychającej skóry.

barva/Kolor: černá/czarny
Velikosti/Rozmiary: 36–48 

6919 S1 SRC

ocelová tužinka
stalowy podnosek

MOQ 1
10

MOQ 1
10

MOQ 1
10

MOQ 1
10

6109 O1 SRC

BESTSELLER

podobná obuv jako PANDA TOPOLINO
 je i model DESMAN BY PANDA, str. 226

Model obuwie PANDA TOPOLINO jest podobny
do modelu DESMAN BY PANDA, str. 226
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ocelová tužinka
stalowy podnosek

eRGON ALFA O1 SRC
0202 0031 99 xxx
Bezpečnostní kotníková obuv s antistatickou 
a protiskluzovou PU/PU podrážkou rezistentní pohonným 
hmotám, absorpcí energie v patě a svrškem z prodyšné 
kůže.

Trzewiki ochronne z antystatyczną i antypoślizgową 
podeszwą PU/PU odporną na olej, tłumienie w okolicach 
pięty, cholewka z oddychającej skóry.

barva/Kolor: černá-oranžová/czarny-pomarańczowy
Velikosti/Rozmiary: 36–48 

eRGON ALFA S1 SRC
0202 0030 99 xxx
Bezpečnostní kotníková obuv s ocelovou tužinkou, antistatickou  
a protiskluzovou PU/PU podrážkou rezistentní pohonným hmotám,  
absorpcí energie v patě a svrškem z prodyšné kůže.

Trzewiki ochronne z metalowym podnoskiem, antystatyczną 
i antypoślizgową podeszwą PU/PU odporną na olej, tłumienie 
w okolicach pięty, cholewka z oddychającej skóry.

barva/Kolor: černá-oranžová/czarny-pomarańczowy
Velikosti/Rozmiary: 36–48

6911 O1 SRC

6911 S1 SRC

eRGON

MOQ 1
10

MOQ 1
10
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eRGON

ocelová tužinka
stalowy podnosek

eRGON beTA S1 SRC
0201 0025 99 xxx 

Bezpečnostní polobotky s ocelovou tužinkou, antistatickou  
a protiskluzovou PU/PU podrážkou rezistentní pohonným 
hmotám, absorpcí energie v patě a svrškem z prodyšné kůže.

Półbuty ochronne z metalowym podnoskiem, antystatyczną 
i antypoślizgową podeszwą PU/PU odporną na olej, tłumienie  
w okolicach pięty, cholewka z oddychającej skóry.

barva/Kolor: černá-oranžová
 czarny-pomarańczowy
Velikosti/Rozmiary: 36–48

eRGON beTA O1 SRC
0201 0026 99 xxx

Bezpečnostní polobotky s antistatickou  
a protiskluzovou PU/PU podrážkou rezistentní pohonným hmotám, 

absorpcí energie v patě a svrškem z prodyšné kůže.

Półbuty ochronne, antystatyczną i antypoślizgową podeszwą PU/PU 
odporną na olej, tłumienie w okolicach pięty, cholewka z oddychającej 

skóry.

barva/Kolor: černá-oranžová
 czarny-pomarańczowy

Velikosti/Rozmiary: 36–48

eRGON GAMMA S1 SRC
0203 0007 99 xxx 
Bezpečnostní sandály s ocelovou tužinkou, antistatickou 
a protiskluzovou PU/PU podrážkou rezistentní pohonným 
hmotám, absorpcí energie v patě a svrškem z prodyšné kůže.

Sandały ochronne z metalowym podnoskiem, 
antystatyczną i antypoślizgową podeszwą PU/
PU odporną na olej, tłumienie w okolicach pięty, 
wykonane z oddychającej skóry.

barva/Kolor: černá-oranžová
 czarny-pomarańczowy
Velikosti/Rozmiary: 36–48

61119 S1 SRC

6211 O1 SRC6211 S1 SRC

MOQ 1
10

MOQ 1
10

ocelová tužinka
stalowy podnosek

MOQ 1
10
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Pracovní kotníkvá obuv vyrobená z kvalitní voděodolné kůže (nubuk), pryžová prošitá 
podrážka odolná olejům a odolná do 300°C.

Trzewiki robocze wykonane z wysokiej jakości, wodoodpornej skóry nubukowej, szyte 
łączenie cholewki z odporną na oleje, gumową podeszwą o wytrzymałości do 300°C.

barva/Kolor: žlutá, hnědá, šedá 
 żółty, brązowy, szary
Velikosti/Rozmiary: 37–48

FARMeR PANDA 
SeTA
0202 0460 82 xxx žlutá/żółty

DAiNA
0202 0460 75 xxx hnědá/brązowy

CROMA
0202 0460 00 xxx šedá/szary

FARMeR GRiNTA O2
0202 0476 84 xxx 
Pracovní kotníková obuv vyrobená z kvalitní 
voděodolné kůže (nubuk), pryžová/EVA podrážka 
odolná olejům, absorbce energie v oblasti paty.

Buty robocze wykonane z wysokogatunkowej, 
wodoodpornej skóry (nubuku), podeszwa z EVA/
gumy odporna na oleje, tłumienie energii w obcasie.

barva/Kolor: hnědá/brązowy
Velikosti/Rozmiary: 39–48

FARMeR

MOQ 1
10

MOQ 1
10

57040

5940

57080 57050

NEW!
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SANiTARY ALbeA S1 SRC
0202 0469 99 xxx 
Bezpečnostní kotníková obuv s nekovovou tužinkou, PU podrážkou 
rezistentní olejům s lepšími protiskluzovými parametry, absorpcí 
energie v patě, perforovaným svrškem z mikrovlákna a podšívkou 
s antibakteriální úpravou SANITIZED®.

Profesjonalne trzewiki ochronne o wysokim komforcie, 
kompozytowy podnosek, podeszwa z PU o poprawionych 
właściwościach antypoślizgowych odporna na oleje, absorbcja 
energii w obcasie, perforowana cholewka z mikrofibry, wyściółka 
antybakteryjna SANITIZED®.

barva/Kolor: bílá/biały
Velikosti/Rozmiary: 36–47 

SANiTARY LiNeA S1 SRC
0203 0052 99 xxx 
Bezpečnostní sandály s nekovovou tužinkou, 
PU podrážkou rezistentní olejům s lepšími 
protiskluzovými parametry, absorpcí energie v patě, 
svrškem z mikrovlákna a podšívkou s antibakteriální 
úpravou SANITIZED®.

Profesjonalne sandały ochronne o wysokim 
komforcie, kompozytowy podnosek, podeszwa z PU 
o poprawionych właściwościach antypoślizgowych 
odporna na oleje, absorbcja energii w obcasie, 
cholewka z mikrofibry, wyściółka antybakteryjna 
SANITIZED®.

barva/Kolor: bílá/biały
Velikosti/Rozmiary: 36–47

SANiTARY DeDRA Sb A e SRC
0203 0051 99 xxx 
Bezpečnostní sandály s páskem přes patu, nekovovou tužinkou, 
PU podrážkou rezistentní olejům s lepšími protiskluzovými 
parametry, absorpcí energie v patě, svrškem z mikrovlákna 
a podšívkou s antibakteriální úpravou SANITIZED®.

Profesjonalne sandały ochronne z paskiem na piętę o wysokim 
komforcie, kompozytowy podnosek, podeszwa z PU 
o poprawionych właściwościach antypoślizgowych odporna 
na oleje, absorbcja energii w obcasie, perforowana cholewka 
z mikrofibry, wyściółka antybakteryjna SANITIZED®.

barva/Kolor: bílá/biały
Velikosti/Rozmiary: 36–47

SANiTARY

36170 SB A E SRC

37170 S1 SRC

31170 S1 SRC

nekovová tužinka
niemetalowy podnosek

nekovová tužinka
niemetalowy podnosek

nekovová tužinka
niemetalowy podnosek

MOQ 1
10

MOQ 1
10

MOQ 1
10
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SANiTARY

SANiTARY ASTuRA S1 SRC
0202 0033 99 xxx 
Bezpečnostní kotníková obuv s ocelovou tužinkou, antistatickou 
a protiskluzovou PU podrážkou rezistentní olejům, absorpcí 
energie v patě a svrškem z mikrovlákna s antibakteriální 
úpravou SANITIZED®.

Trzewiki ochronne ze stalowym podnoskiem, podeszwą z PU 
odporną na olej i z dobrymi parametrami antypoślizgowymi, 
tłumieniem w okolicach pięty, cholewką z mikrowłókna, 
z podszewką z zabezpieczeniem antybakteryjnym SANITIZED®.

barva/Kolor: bílá/biały
Velikosti/Rozmiary: 36–47 

SANiTARY iTALA S1 SRC
0201 0092 99 xxx 
Bezpečnostní obuv s ocelovou tužinkou, PU podrážkou 
rezistentní olejům s lepšími proskluzovými parametry, 
absorpcí energie v patě, svrškem z mikrovlákna a podšívkou 
s antibakteriální úpravou SANITIZED®. 

Półbuty ochronne ze stalowym podnoskiem, podeszwą z PU 
odporną na olej i z dobrymi parametrami antypoślizgowymi, 
tłumieniem w okolicach pięty, z cholewką z mikrowłókna, 
z podszewką z zabezpieczeniem antybakteryjnym SANITIZED®.

barva/Kolor: bílá/biały
Velikosti/Rozmiary: 36–47 

3916 S1 SRC 3216 S1 SRC

ocelová tužinka
stalowy podnosek

SANiTARY ZONDA S1 SRC
0201 0002 80 xxx
Bezpečnostní mokasíny s nekovovou tužinkou, PU podrážkou 
rezistentní olejům s lepšími protiskluzovými paramentry, 
absorpcí energie v patě, svrškem z mikrovlákna a podšívkou 
s antibakteriální úpravou SANITIZED®.

Profesjonalne mokasyny ochronne o wysokim komforcie 
z niemetalowym podnoskiem, podeszwa z PU o poprawionych 
właściwościach antypoślizgowych odporna na oleje, 
absorbcja energii w obcasie, cholewka z mikrofibry, wyściółka 
antybakteryjna SANITIZED®.

barva/Kolor: bílá/biały
Velikosti/Rozmiary: 36–47 

34560 S1 SRC

nekovová tužinka
niemetalowy podnosek

SANiTARY PeRLA S1 SRC
0201 0133 99 xxx 
Bezpečnostní mokasíny s nekovovou tužinkou, PU podrážkou 
rezistentní olejům s lepšími protiskluzovými parametry, 
absorpcí energie v patě, perforovaným svrškem z mikrovlákna 
a podšívkou s antibakteriální úpravou SANITIZED®.

Profesjonalne mokasyny ochronne o wysokim komforcie, 
kompozytowy podnosek, podeszwa z PU o poprawionych 
właściwościach antypoślizgowych odporna na oleje, absorbcja 
energii w obcasie, perforowana cholewka z mikrofibry, 
wyściółka antybakteryjna SANITIZED®.

barva/Kolor: bílá/biały
Velikosti/Rozmiary: 36–47

34570 S1 SRC

nekovová tužinka
niemetalowy podnosek

MOQ 1
10 MOQ 1

10

MOQ 1
10

ocelová tužinka
stalowy podnosek

MOQ 1
10



251

O
B

U
V

/O
b

u
w

ie

SANiTARY DuNA Sb A e SRC
0203 0011 80 xxx 
Bezpečnostní sandály s páskem přes patu, ocelovou tužinkou, PU 
podrážkou rezistentní olejům s lepšími protiskluzovými parametry, 
absorpcí energie v patě, svrškem z mikrovlákna a podšívkou 
s antibakteriální úpravou SANITIZED®. 

Sandały ochronne z paskiem z tyłu, z metalowym podnoskiem, 
podeszwą PU odporną na olej z dobrymi parametrami 
antypoślizgowymi, tłumieniem w okolicach pięty, 
cholewką z mikrowłókna, z podszewką z zabezpieczeniem 
antybakteryjnym SANITIZED®.

barva/Kolor: bílá /biały
Velikosti/Rozmiary: 36–47

ocelová tužinka
stalowy podnosek

3616 SB A E SRC

SANiTARY LYbRA S1 SRC
0203 0002 80 xxx 
Bezpečnostní sandály s ocelovou tužinkou, antistatickou 
a protiskluzovou PU podrážkou, absorpcí energie v patě 
a svrškem z mikrovlákna s antibakteriální úpravou SANITIZED®.

Sandały ochronne z metalowym podnoskiem, antystatyczną 
i antypoślizgową podeszwą z PU, tłumieniem w okolicach pięty, 
cholewką z mikrowłókna, z podszewką z zabezpieczeniem 
antybakteryjnym SANITIZED®.

barva/Kolor: bílá/biały
Velikosti/Rozmiary: 36–47 

3116 S1 SRC

SANiTARY

SANiTARY SiATA O1 SRC
0201 0001 99 xxx 
Bezpečnostní mokasíny s antistatickou a protiskluzovou PU 
podrážkou rezistentní pohonným hmotám, absorpcí energie 
v patě a svrškem z mikrovlákna s antibakteriální úpravou 
SANITIZED®.

Mokasyny ochronne, antystatyczną podeszwą z PU odporną 
na olej i z dobrymi parametrami antypoślizgowymi, tłumieniem 
w okolicach pięty, cholewką z mikrowłókna, z podszewką 
z zabezpieczeniem antybakteryjnym SANITIZED®.

barva/Kolor: bílá/biały
Velikosti/Rozmiary: 36–47 

3406 O1 SRC

MOQ 1
10

MOQ 1
10

ocelová tužinka
stalowy podnosek

MOQ 1
10




