
20
14

20
15

sa
fe

tY
pr

Od
uc

ts

en de

SAFETY 
PRODUCTS
2014–2015

NEW
product

SAFETY SAFETY SAFETY SAFETY SAFETY SAFETY SAFETY SAFETY SAFETY SAFETY SAFETY SAFETY SAFETY SAFETY SAFETY SAFETY SAFETY SAFETY SAFETY SAFETY SAFETY SAFETY 
PRODUCTSPRODUCTSPRODUCTSPRODUCTSPRODUCTSPRODUCTSPRODUCTSPRODUCTSPRODUCTSPRODUCTSPRODUCTSPRODUCTSPRODUCTSPRODUCTSPRODUCTS

WWW.cerva.cOM

distributor HÄndler

WWW.cerva.cOM

distributordistributordistributordistributordistributordistributordistributor

NEW
product

Obalka_OK.indd   11 5/13/2014   6:56:41 PM



obuv
obuwie

pracovní obuv obuwie robocze  
(bez tužinky ve špičce bez podnoska) 
dle normy zgodnie z normĄ:  
en iso 20347: 2012

ob     01     02     03

bezpečnostní obuv obuwie ochronne  
(s tužinkou ve špičce z podnoskiem) 
dle normy zgodnie z normĄ:  
en iso 20345: 2011

sb     s1     s2     s3     s4     s5

vYSvĚTLivKY
obJAŚNieNiA str. 557
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mamba sandal sb 255 saFeway el710 sb src
sandÁl s pÁskou 
sandaŁy z paskiem 
z tyŁu sb

256

saFeway e111 sb src
sandÁl s pÁskou
sandaŁy z paskiem 
z tyŁu sb

256

saFeway e113 sb src
sandÁl s pÁskou
sandaŁy z paskiem 
z tyŁu sb

256

sanitary lybra s1 src 257 sanitary linea 
s1 src 257

strong proFessional 
spider s1 258 strong topolino 

s1 src 258 ergon gamma s1 src 258 bk sandal s1 259 raven sandal s1 259 sc-01-001 sandal s1 259

tpu trekking dino 
s1 src 260

tpu trekking diatto 
s1 src 260 strong proFessional 

sprint grey s1 src 260 ergon beta s1 src 261 strong strada 
s1 src 261 raven low s1 262

sc-02-001 low s1 262 bk manager s1 src 262 bk lady low s1 src 263 sanitary zonda 
s1 src 263 sanitary siata s1 src 263 saFeway esd e311 

moccasins s1 src 264

saFeway esd e313 
moccasins s1 src 264 saFeway esd e213 

low s1 src 264 saFeway esd en219 
low s1 src 265 saFeway esd e911 

low s1 src 265 saFeway esd e913 
low s1 src 265 tpu trekking daino 

s1 src 266

strong mito s1 src 266 ergon alFa s1 src 266 sanitary astura 
s1 src 267 bk ankle s1 267 raven ankle s1 268 raven ankle  

winter s1 268

sc-03-002 winter 
ankle s1 268

bornholm sandal s1p
hro src 269 taipan sandal s1p src 269 macair s1p hro sra 270 top classic scudo 

s1p src 270 dulbi s1p 271

S1Sb

S1P

NEW

NEW

NEW NEW

best
seller

best
seller
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raven metal Free 
sandal s1p 271 raven sandal s1p 272 als low s1p 272 macspeed s1p hro sra 273 toolik s1p 273 raven low s1p 274

raven ankle s1p 274 sc-03-001 ankle s1p 274 langli low s2 275 Falster ankle s2 275 saltholm low s3 
hro src 276 viper low s3 src 276

Fyn low s3 src 276 macsole 1.0 FXl s3 ci 
hro src 277 macpulse s3 hro sra 277 top ten turismo 

s3 src 278 eXtreme esaro 
s3 src 278 eXtreme bisiluro 

low s3 src 278

top classic ulysse 
s3 src 279 top trekking brio 

s3 src 279 top trekking miura 
s3 src 279 strong proFessional 

pantera s3 src 280 ambler low s3 280 bk rubber low s3 281

bk tpu low s3 281 raven metal Free 
low s3 282 sc-02-002 low s3 282 egholm ankle 

s3 hro src 283 cobra ankle s3 src 283 nyord ankle s3 src 283

macsole 1.0 FXh 
s3 ci hro src 284 macJump s3 hro sra 284 top ten zero s3 src 285 eXtreme ardea 

s3 src 285 eXtreme brera 
ankle s3 src 285 top classic

taurus s3 src 286

top trekking
bravo s3 src 286 top trekking

monviso s3 src 287 strong proFessional 
orsetto s3 src 287 strong mistral

s3 src 288 strong proFessional 
orsetto s3 ci src 288 ambler ankle s3 289

S2 S3

NEW NEW NEW

NEW NEW NEW NEW

NEW NEW

NEW NEW NEW NEW

NEW

NEW
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bk rubber ankle s3 289 bk tpu ankle s3 290 raven metal Free 
ankle s3 290 raven ankle s3 291 sc-03-003 ankle s3 291 birgholm high 

ankle s3 hro ci src 292

hirsholm high
ankle s3 hro ci src 292 eXtreme tector 

high ankle s3 src 293 eXtreme buran 
high ankle s3 src 293 top classic

stralis s3 src 294 strong proFessional
tigrotto s3 ci src 294 strong ducato s3 

ci src 295

strong talento s3 
ci src 295

bk ankle winter s3 ci 295 euroFort s4 296 bekina pu boots s5 297 euroFort s5 297 koženoFilc 298

kraken 298 tronchetto ob sra 298 saFeway esd e101 san-
dÁl s pÁskou ob src
sandaŁy z paskiem 
z tyŁu ob src

299

saFeway esd e103 san-
dÁl s pÁskou ob src
sandaŁy z paskiem 
z tyŁu ob src

299

saFeway esd el707 
sandal o1 src 300 sanitary lybra 

o1 src 300

strong topolino 
o1 src 301 raven sandal o1 301 sc-01-002 sandal o1 301 ergon beta o1 src 302 toolik o1 302 raven low o1 303

sc-02-006 low o1 303 saFeway esd e903 
low o1 src 304 saFeway esd e901 

low o1 src 304 saFeway esd e301 
moccasins o1 src 305 sanitary siata o1 src 305 ergon alFa o1 src 306

saFari Freccia o1 306 raven ankle o1 306 raven ankle winter o1 307 wibram korako o1 307 sc-03-007 ankle o1 307

S3

S4 obS5

01

NEW NEW

NEW NEW

NEW

NEW NEW

NEW

NEW
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top trekking miura 
o2 src 308 strong proFessional 

pantera o2 src 308 top trekking monviso 
o2 src 309

Farmer grinta o2 309 Farmer awuna o2 310 saFari Freccia o2 
src ci 310

strong proFessional 
orsetto o2 src 310 strong proFessional 

orsetto o2 ci src 311 strong proFessional 
tigrotto o2 ci src 311 bc Food 04 Fo src 312

gweek 313 wulik 314 unuk 314 pudu 315 taruca 315 nigu 316

birba 316 buldir trekking 317 segula low 317 prestige 318 prestige sport 318 bk honey low 319

raven sport low 319 tanaga ankle 320 wrangell trekking 320 Farmer lady ankle 320 bk honey ankle 321 bk honey ankle 
winter 321

sc-03-006 Farmer 321 gumoFilc 322 polar 322 ginocchio 323 troncheto ob sra 323 hirola 324

nelion man 324 nelion lady 324 nelion camouFlage 325 nelion Frost 325

02

04

oSTATNÍ PozoSTAłe

NEW

NEW

NEW

NEW
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bLACK AND bLue
272 NeW  als low s1p 
275 NeW  langli low s2 
275 NeW  Falster ankle s2 
283 NeW  nyord ankle s3 src 
276 NeW  Fyn low s3 src 

bLACK AND ReD
269 NeW  bornholm sandal  
 s1p hro src
276 NeW  saltholm low s3 hro src
283 NeW  egholm ankle s3 hro src
292 NeW  birgholm high ankle  
 s3 hro ci src
292 NeW  hirsholm high ankle  
 s3 hro ci src

SNAKe
255 NeW  mamba sandal sb 
269 NeW  taipan sandal s1p src 
276 NeW  viper low s3 src 
283 NeW  cobra ankle s3 src 

ToP TeN
285 zero s3 src
278 turismo s3 src

eXTReMe
293 tector high ankle s3 src
285 ardea s3 src
278 esaro s3 src
278 NeW  bisiluro low s3 src 
285 NeW  brera ankle s3 src 
293 NeW  buran high ankle s3 src

ToP CLASSiC
294 stralis s3 src
286 taurus s3 src
279 ulysse s3 src
270 scudo s1p src

ToP TReKKiNG
286 bravo s3 src
279 brio s3 src
309 monviso 02 src
287 monviso s3 src
308 miura 02 src
279 miura s3 src
260 dino s1 src
260 diatto s1 src
266 daino s1 src

STRoNG  
PRoFeSSioNAL
311 tigrotto 02 ci src
311 orsetto 02 ci src
310 orsetto 02 src
308 pantera 02 src
287 orsetto s3 src
294 tigrotto s3 ci src
288 orsetto s3 ci src
280 pantera s3 src
258 spider s1
260 sprint grey s1 src

STRoNG
288 mistral s3 src
295 ducato s3 ci src
295 talento s3 ci src
266 mito s1 src
261 strada s1 src
258 topolino s1 src
301 topolino 01 src

eRGoN
266 alFa s1 src
306 alFa 01 src
261 beta s1 src
302 beta 01 src
258 gamma s1 src

SANiTARY
257 linea s1 src
263 zonda s1 src
267 astura s1 src
257 lybra s1 src
305 siata 01 src
263 NeW  siata s1 src 
300 lybra 01 src

SAFARi
306 Freccia 01
310 Freccia 02 ci src
310 Farmer awuna 02
309 Farmer grinta 02

WWW.CERVA.COM
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296 euroFort s5
296 euroFort s4
312 bc Food o4
323 ginocchio
298 tronchetto ob sra
323 troncheto ob sra
322 polar
316 birba

271 dulbi s1p
302 toolik 01
273 NeW  toolik s1p
289 ambler ankle s3
280 ambler low s3
320 tanaga ankle
317 segula low
320 wrangell trekking
317 buldir trekking
314 wulik
314 unuk
313 NeW  gweek 
316 NeW  nigu 
320 NeW  Farmer lady ankle 

297 NeW  bekina pu boots 

324 nelion man
324 nelion lady
325 nelion camouFlage
325 nelion Frost
322 gumoFilc
298 kraken
298 koženoFilc
324 hirola
307 wibram korako 01
317 taruca
317 pudu

289 rubber ankle s3
281 rubber low s3
259 sandal s1
281 tpu low s3
290 tpu ankle s3
295 ankle winter s3 ci
321 honey ankle
319 honey low
321 honey ankle winter
262 manager s1 src
263 lady low s1 src
267 ankle s1

282 NeW  metal Free low s3 
290 NeW  metal Free ankle s3 
271 NeW  metal Free sandal s1p 
319 sport low
301 sandal o1 / 259 s1 / 272 s1p
303 low o1 / 262 s1 / 274 s1p
306 ankle o1 / 268 s1 /  
 274 s1p / 291 s3
307 ankle winter o1 / 268 s1

259 sc-01-001 sandal s1
262 sc-02-001 low s1
268 sc-03-002 winter ankle s1
274 sc-03-001 ankle s1p
282 NeW  sc-02-002 low s3 
291 sc-03-003 ankle s3
301 NeW  sc-01-002 sandal 01 
303 NeW  sc-02-006 low 01 
307 NeW  sc-03-007 ankle 01 
321 NeW  sc-03-006 Farmer 

270 macair s1p
273 macspeed s1p
277 macsole 1.0 FXl s3
277 macpulse s3
284 macsole 1.0 FXh s3
284 macJump s3

318 prestige
318 prestige sport

256 esd el710 sb
256 esd e111 sb
265 esd e911 s1
264 esd e213 s1
264 esd e311 s1
299 esd e101 ob
300 esd el707 01
305 esd e301 01
304 esd e901 01
256 esd e113 sb
264 esd e313 s1
265 esd e913 s1
265 esd en219 s1
299 esd e103 ob
304 esd e903 01

obuv obuwie
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MĚKCe PoLSTRovANÁ obLAST 
KoTNÍKu A JAzYK  
zajišťují příjemné nošení a oporu.

ReTRoReFLeXNÍ DeTAiLY 
poskytuje zvýšenou ochranu při 
práci ve tmě (v noci).

Pu CHRÁNiČ ŠPiCe  
zvyšuje trvanlivost a odolnost 
proti oděru v oblasti špice.

KoMPoziTNÍ TuŽiNKA 
lehká, tepelně izolující, zajišťu-
jící maximální komfort v chladu 
a teplu, nemagnetická, antikorozní 
a antialergenní, o 50% lehčí než 
běžná ocelová tužinka.

NeKovovÁ STÉLKA PRoTi 
PRoPiCHu 
vysoce komfortní, extrémně fle-
xibilní a tepelně izolující nekovová 
stélka zajišťuje zvýšenou ochranu 
proti propíchnutí. téměř o 40 % 
lehčí než běžná ocelová stélka. 

voDĚoDoLNÁ LÍCovÁ KŮŽe  
vysoce kvalitní kůže, speciálně 
zpracovávaná z důvodu zajištění 
jejích voděodpudivých vlastností. 

Pu/TPu PoDRÁŽKA  
kombinace odolné tpu (termopo-
lyuretanové) podrážky s měkkou 
pu mezipodešví absorbující energii 
poskytuje maximální komfort a zá-
roveň zajišťuje vynikající odolnost 
proti uklouznutí. 

MACSoLe® 1.0 uNiKÁTNÍ TeCHNoLoGie PoDRÁŽKY 
MACSoLe® 1.0 PoDeSzwY o uNiKALNeJ TeCHNoLoGii 
tato revoluční technologie podrážky macsole® 1.0 kombinuje veškeré vý-
hody pu (odolnost proti nárazům, nízká hmotnost atd.) s výhodami použité 
pryže (univerzálnost, protiskluzové vlastnosti) . podrážka nemá prakticky 
žádné nevýhody. 
macsole® 1.0 to rewolucyjna technologia, która łączy w sobie wszystkie 
zalety pu (odporność na wstrząsy, niska waga, itp.) z uniwersalnością 
i antypoślizgowością charakterystyczną dla gumy. 

MuLTiFuNKČNÍ A SiLNÁ 
wYJĄTKowA wYTRzYMAłoŚĆ i wieLoFuNKCYJNoŚĆ 
Řada produktů macsole® 1.0 poskytuje vyjímečnou ochranu, trvanlivost 
a stabilitu díky použití vyjímečné technologii pryžové podešve. 
produkty macsole® 1.0 zapewniają niezwykłą ochronę, wytrzymałość  
i stabilność dzięki zastosowaniu wyjątkowej gumowej podeszwy.

zAŽiJTe PoHoDLÍ DoŚwiADCz KoMFoRTu 
technologie macsole® 1.0 zahrnuje vnitřní podrážku s dvojitou funkcí:  
vyjímatelná vložka a pohodlná podrážka pro optimální odpružení.  
Jednoduše vyměňte vnitřní vložku a dosáhnete vysoké úrovně odolnosti 
proti nárazům a pohodlí, jakoby byste měli novou obuv. 
technologia macsole® 1.0 to podwójna funkcja podeszwy: wymienna 
wkładka oraz podeszwa zapewniająca optymalną amortyzację. wystarczy 
wymienić wkładkę, by znów doświadczać najlepszej amortyzacji i komfortu 
oraz sprawić, że buty są znów jak nowe.

MiĘKKo wYŚCiełANY KołNieRz i JĘzYK 
stabilizują stopę oraz zapewniają komfor-
towe dopasowanie.

eLeMeNTY oDbLASKowe 
podnoszą bezpieczeństwo pracujących 
przy słabych warunkach oświetleniowych 
i w nocy.

NADLewKA Pu 
zwiększa żywotność obuwia oraz jego 
odporność na przetarcie w okolicy palców.

KoMPozYTowY PoDNoSeK 
lekki, termoizolacyjny, nie magnetyczny, 
nie korodujący oraz antyalergiczny jest 
o 50% lżejszy aniżeli tradycyjne podnoski 
stalowe.

KoMPozYTowA wKłADKA  
ANTYPRzebiCiowA 
bardzo komfortowa, wyjątkowo 
elastyczna oraz posiadająca właściwości 
termoizolacyjne wkładka antyprzebiciowa 
wykonana z materiału bez zawartości me-
talu zapewnia podwyższony poziom och-
rony przed przebiciem. blisko 40 % lżejsza 
aniżeli tradycyjna wkładka stalowa.

woDooDPoRNA SKÓRA LiCowA 
najwyższej jakości skóra licowa, specjal-
nie impregnowana aby zapewnić najwyżs-
ze parametry hydrofobowe.

PoDeSzwA Pu/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 znako-
mite właściwości antypoślizgowe.

2

2

3

4

5

6

3

4
5

6

7

7

1

1

iNNovATioNPANDA

dobrá kožní snášenlivost 
dobrze tolerowane  
przez skórę

antistatická 
posiadają system  
antystatyczny

příjemný povrch 
przyjemne w dotyku

lze prát 
nadają się do prania

vysoká prodyšnost 
doskonała oddychalność

garantovaná stabilita 
gwarantowana stabilność

optimální odolnost  
proti nárazům 
optymalna amortyzacja

dynamická odolnost  
proti nárazům 
dynamiczna amortyzacja

Další modely Heckel dostupné na objednávku 
Pozostałe modele HECKEL dostępne na specjalne zamówienie

WWW.CERVA.COM

254



MAMbA SANDAL Sb
0203 0075 99 XXX

    
1 6moQ   

veLiKoSTi RozMiARY: 36–48

bARevNoST KoLoR: černá czarny

Made exclusively for OS by Prabos Czech Republic (EU)

kvalitní a komfortní pracovní sandál, bez kovových součástí. obuv je 
vybavena extra širokou kompozitní tužinkou, novou lehkou tzv. „rolo-
vací podešví“ snake pu/tpu s vysokou absorpcí energie v patě – 30 J. 
tato unikátní podešev podporuje přirozený pohyb chodidla a dokonale 
se přizpůsobuje povrchu terénu, čímž je docílen maximální komfort při 
nošení této obuvi. anatomicky tvarovaná stélka „soFt heel“. obuv je 
vhodná k venkovnímu nošení i do vnitřních prostorů.

wysokiej jakości sandały robocze, bez elementów metalowych. 
wyjątkowo szeroki, kompozytowy podnosek dla maksymalnej wygody 
stopy, na palcach skórzane wzmocnienia dla dodatkowej ochrony 
przed przetarciem. innowacyjna, lekka, spiralna podeszwa snake 
wykonana z pu/tpu z absorpcją energii w obcasie 30 J. ta unikatowa 
podeszwa wspiera naturalny ruch stopy i perfekcyjnie dopasowuje się 
do podłoża zapewniając maksymalny komfort użytkowania. anato-
micznie ukształtowana wkładka „soFt heel”. odpowiednie do użytku 
zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz.

METAL
FREE

NEW

made in
EU
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SAFewAY eL710 Sb SRC
SANDÁL S PÁSKou  
SANDAłY z PASKieM z TYłu Sb
0203 0048 80 XXX

     
1 10moQ  

veLiKoSTi RozMiARY: 35–47

bARevNoST KoLoR: bílá biały

bezpečnostní esd sandály s páskem přes patu ze syntetického 
materiálu s vysokými mikroporézními vlastnostmi, ocelovou tužin-
kou poskytující ochranu do 200 joulu, pu podrážkou rezistentní 
olejům s lepšími protiskluzovými parametry. 
damskie sandały ochronne esd z paskiem z tyłu na pięcie,  
wykonane z mikroporowatego materiału syntetycznego, wypo-
sażone w stalowy podnosek ochronny zapewniający ochronę 
do 200 J, podeszwa z poliuretanu odporna na oleje, z lepszymi 
parametrami antypoślizgowymi.

SAFewAY e111 Sb SRC
SANDÁL S PÁSKou 
SANDAłY z PASKieM z TYłu Sb
0203 0049 80 XXX

     
1 10moQ  

Na ObjEDNávKU 
Na zaMówiENiE 

veLiKoSTi RozMiARY: 35–47

bARevNoST KoLoR: bílá biały

SAFewAY e113 Sb SRC
SANDÁL S PÁSKou 
SANDAłY z PASKieM z TYłu Sb
0203 0044 60 XXX

     
1 10moQ  

veLiKoSTi RozMiARY: 35–47

bARevNoST KoLoR: černá czarny

bezpečnostní esd sandály s páskem přes patu ze syntetického 
materiálu s vysokými mikroporézními vlastnostmi, ocelovou tužin-
kou poskytující ochranu do 200 joulu, pu podrážkou rezistentní 
olejům s lepšími protiskluzovými parametry.
damskie sandały ochronne esd z paskiem z tyłu na pięcie, wyko-
nane z mikroporowatego materiału syntetycznego, wyposażone 
w stalowy podnosek ochronny zapewniający ochronę do 200 J, 
podeszwa z poliuretanu odporna na oleje, z lepszymi parametra-
mi antypoślizgowymi.

STALOWY
PODNOSEK

OCELOVÁ
TUŽINKA

STALOWY
PODNOSEK

OCELOVÁ
TUŽINKA
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SANiTARY LiNeA  
S1 SRC 

0203 0052 99 XXX (31170 s1 src)

     
1 10moQ  

veLiKoSTi RozMiARY: 36–47

bARevNoST KoLoR: bílá biały

bezpečnostní sandály s nekovovou tužinkou, pu podrážkou rezistentní olejům 
s lepšími protiskluzovými parametry, absorpcí energie v patě, svrškem z mik-
rovlákna a podšívkou s antibakteriální úpravou sanitized®.

profesjonalne sandały ochronne o wysokim komforcie, kompozytowy podno-
sek, podeszwa z pu o poprawionych właściwościach antypoślizgowych odpor-
na na oleje, absorbcja energii w obcasie, cholewka z mikrofibry, wyściółka 
antybakteryjna sanitized®.

SANiTARY LYbRA  
S1 SRC
0203 0002 80 XXX (3116 s1 src)

     
1 10moQ  

veLiKoSTi RozMiARY: 36–47

bARevNoST KoLoR: bílá biały

bezpečnostní sandály s ocelovou tužinkou, antistatickou a protiskluzovou 
pu podrážkou, absorpcí energie v patě a svrškem z mikrovlákna s antibak-
teriální 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®.

KOMPOZYTOWY
PODNOSEK

KOMPOZITNÍ
TUŽINKA

STALOWY
PODNOSEK

OCELOVÁ
TUŽINKA

made in
eU

made in
eU
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STRoNG PRoFeSSioNAL SPiDeR S1
0203 0038 99 XXX (91190 s1 src)

     
1 10moQ  

veLiKoSTi RozMiARY: 36–48

bARevNoST KoLoR: černá-žlutá czarny-żółty

bezpečnostní sandály s ocelovou tužinkou, antistatickou a pro-
tiskluzovou pu/pu podrážkou rezistentní olejům, absorpcí energie 
v patě, svrškem z prodyšné kůže a reflexními komponenty pro 
zvýšení viditelnosti. 

sandały ochronne ze stalowym podnoskiem, podeszwą antysta-
tyczną i antypoślizgową pu/pu odporną na oleje, tłumienie w 
okolicach pięty, wodoodporne, wykonane z oddychającej skóry, 
elementy odblaskowe w celu zwiększenia widzialności. 

STRoNG ToPoLiNo S1 SRC
0203 0009 99 XXX (6119 s1 src)

     
1 10moQ  

veLiKoSTi RozMiARY: 36–48

bARevNoST KoLoR: černá czarny

bezpečnostní sandály s ocelovou tužinkou, antistatickou a protisk-
luzovou pu/pu podrážkou odolnou pohonným hmotám, absorpcí 
energie v patě a svrškem z kvalitní lícové kůže nubuck.

sandały ochronne ze stalowym podnoskiem, antystatyczną i anty-
poślizgową, olejoodporną pu/pu podeszwą, tłumieniem w okolicach 
pięty, cholewka wykonana ze skóry nubukowej.

eRGoN GAMMA S1 SRC
0203 0007 99 XXX (1119 s1 src)

     
1 10moQ  

veLiKoSTi RozMiARY: 36–48

bARevNoST KoLoR: černá-oranžová czarny-pomarańczowy

bezpečnostní sandály s ocelovou tužinkou, antistatickou a protisk-
luzovou pu/pu podrážkou rezistentní pohonným hmotám, absorpcí 
energie v patě a svrškem z prodyšné kůže.

sandały ochronne z metalowym podnoskiem, antystatyczną i anty-
poślizgową podeszwą pu/pu odporną na olej, tłumienie w okolicach 
pięty, wykonane z oddychającej skóry.

STALOWY
PODNOSEK

OCELOVÁ
TUŽINKA

made in
eU

STALOWY
PODNOSEK

OCELOVÁ
TUŽINKA

made in
eU

best
seller

STALOWY
PODNOSEK

OCELOVÁ
TUŽINKA

made in
eU

WWW.CERVA.COM

258



bK SANDAL S1 
0203 0010 99 XXX

    
1 10moQ  

veLiKoSTi RozMiARY: 36–48

bARevNoST KoLoR: černá-žlutá czarny-żółty 

bezpečnostní sandály s ocelovou tužinkou, pu/tpu podráž-
kou rezistentní pohonným hmotám a svrškem z kvalitní 
lícové kůže nubuck.

sandały ochronne ze stalowym podnoskiem, podeszwą 
z pu/tpu odporną na benzynę i oleje, cholewka wykonana 
ze skóry nubukowej.

RAveN SANDAL S1 
0203 0004 60 XXX

  
1 10moQ  

veLiKoSTi RozMiARY: 38–48

bARevNoST KoLoR: černá czarny

bezpečnostní sandály s ocelovou tužinkou, pu/pu podrážkou 
rezistentní pohonným hmotám a svrškem z kůže.

sandały ochronne ze stalowym podnoskiem, podeszwą z pu 
odporną na benzynę i oleje, wykonane ze skóry.

SC-01-001  
SANDAL S1
0203 0058 60 XXX

     
1 10moQ  

veLiKoSTi RozMiARY: 35–47

bARevNoST KoLoR: černá czarny

bezpečnostní sandály s ocelovou tužinkou, pu podrážkou, 
rezistentní pohonným hmotám a svrškem z akční kůže.

sandały ochronne ze stalowym podnoskiem, podeszwa z pu 
odporna na substancje ropopochodne. cholewki wykonane 
ze skóry syntetycznej.

maJí všechny tŘi produkty
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TPU TREKKING DINO S1 SRC
0203 0037 14 XXX (8110 S1 SRC)

     
1 6MOQ  

VElIKOSTI ROzmIaRy: 38–48

BaREVNOST KOlOR: zelená-hnědá zielony-brązowy

Bezpečnostní sandály s ocelovou tužinkou, antistatickou a protisklu-
zovou PU/TPU podrážkou rezistentní olejům, absorpcí energie v patě 
a svrškem z prodyšné kůže (nubuk). Reflexní doplňky pro zvýšení 
viditelnosti-pasivní prvek bezpečnosti.

Sandały ochronne z metalowym podnoskiem, antystatyczną i anty-
poślizgową podeszwą PU/TPU odporną na olej, tłumienie w okolicach 
pięty, cholewka z oddychającej skóry (nubuk). Akcesoria odblaskowe 
zwiększające widoczność – pasywne elementy ochrony.

TPU TREKKING DIaTTO S1 SRC
0201 0093 14 XXX (8210 S1 SRC)

     
1 6MOQ  

VElIKOSTI ROzmIaRy: 38–48

BaREVNOST KOlOR: zelená-hnědá zielony-brązowy

Bezpečnostní obuv s ocelovou tužinkou, antistatickou a protiskluzo-
vou PU/TPU podrážkou rezistentní olejům, absorpcí energie v patě 
a svrškem z prodyšné kůže (nubuk) v kombinaci s textilem. Reflexní 
doplňky pro zvýšení viditelnosti-pasivní prvek bezpečnosti.

Półbuty ochronne z metalowym podnoskiem, antystatyczną i anty-
poślizgową podeszwą PU/TPU odporną na olej, tłumienie w okolicach 
pięty, cholewka z oddychającej skóry (nubuk) połączonej z mate-
riałem. Akcesoria odblaskowe zwiększające widoczność – pasywne 
elementy ochrony.

STRONG PROfESSIONal SPRINT GREy 
S1 SRC
0201 0013 00 XXX (96670 S1 SRC)

     
1 10MOQ  

VElIKOSTI ROzmIaRy: 36–48

BaREVNOST KOlOR: šedá-žlutá szary-żółty

Bezpečnostní polobotka s ocelovou tužinkou, antistatickou a pro-
tiskluzovou PU/PU podrážkou rezistentní olejům, absorpcí energie 
v patě, svrškem z prodyšné tkaniny. Vysoce prodyšná obuv.

Buty ochronne ze stalowym podnoskiem, antystatyczne i anty-
poślizgowe podeszwa PU/PU, olejoodporne. Absorbcja energii 
w pięcie, oddychająca skórzana cholewka. Posiadają niezwykłe 
właściwości oddychające.
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STRoNG STRADA  
S1 SRC 

0201 0028 99 XXX (6219 s1 src)

     
1 10moQ  

veLiKoSTi RozMiARY: 36–48

bARevNoST KoLoR: černá czarny

bezpečnostní polobotky s ocelovou tužinkou, antistatickou 
a protiskluzovou pu/pu podrážkou odolnou pohonným hmo-
tám, absorpcí energie v patě a svrškem z prodyšné kůže.

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

eRGoN beTA  
S1 SRC 

0201 0025 99 XXX (6211 s1 src)

     
1 10moQ  

veLiKoSTi RozMiARY: 36–48

bARevNoST KoLoR: černá-oranžová czarny-pomarańczowy

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

półbuty ochronne z metalowym podnoskiem, antystatyczną 
i antypoślizgową podeszwą pu/pu odporną na olej, tłumie-
nie w okolicach pięty, cholewka z skóry.

STALOWY
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OCELOVÁ
TUŽINKA
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STALOWY
PODNOSEK

OCELOVÁ
TUŽINKA

bK MANAGeR S1 
SRC 
0201 0155 60 XXX

  
1 10moQ  

veLiKoSTi RozMiARY: 40–46

bARevNoST KoLoR: černá czarny

bezpečnostní obuv pro manažery, s ocelovou tužinkou, 
pu podrážkou rezistentní pohonným hmotám a svrškem 
z kvalitní lícové kůže.

obuwie ochronne dla kadry kierowniczej ze stalowym pod-
noskiem, podeszwa z pu odporna na substancje ropopochod-
ne, cholewka wykonana z wysokiej jakości skóry licowej.

STALOWY
PODNOSEK

OCELOVÁ
TUŽINKA

RAveN Low S1 
0201 0019 60 XXX

    
1 10moQ  

veLiKoSTi RozMiARY: 38–48

bARevNoST KoLoR: černá czarny

pracovní polobotky s ocelovou tužinkou, pu/pu podrážkou re-
zistentní kyselinám a pohonným hmotám a svrškem z kůže.

półbuty robocze ze stalowym podnoskiem, z podeszwą 
z puodporną na benzynę i kwasy, wykonane ze skóry.

SC-02-001 Low S1
0201 0146 60 XXX

     
1 10moQ  

veLiKoSTi RozMiARY: 36–47

bARevNoST KoLoR: černá czarny

bezpečnostní polobotky s ocelovou tužinkou, pu/pu podráž-
kou, rezistentní pohonným hmotám a svrškem z akční kůže.

obuwie ochronne ze stalowym podnoskiem, podeszwa z pu 
odporna na kwasy i substancje ropopochodne. cholewki 
wykonane ze skóry syntetycznej.
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KOMPOZYTOWY
PODNOSEK

KOMPOZITNÍ
TUŽINKA

made in
eU

bK LADY Low S1 SRC 
0201 0156 60 XXX

  
1 10moQ  

veLiKoSTi RozMiARY: 35–41

bARevNoST KoLoR: černá czarny

dámská bezpečnostní obuv s ocelovou tužinkou,  
pu podrážkou rezistentní pohonným hmotám a svrškem 
z kvalitní lícové kůže.

damskie obuwie ochronne ze stalowym podnoskiem, pode-
szwa z pu odporna na substancje ropopochodne, cholewka 
wykonana z wysokiej jakości skóry licowej.

SANiTARY SiATA S1 SRC
0201 0151 80 XXX (3416 s1 src)

    
1 10moQ  

veLiKoSTi RozMiARY: 36–47

bARevNoST KoLoR: bílá biały

bezpečnostní mokasíny s antistatickou a protiskluzovou pu pod-
rážkou rezistentní pohonným hmotám, absorpcí energie v patě 
a svrškem z mikrovlákna s antibakteriální úpravou sanitized®.

mokasyny profesjonalne, antystatyczną podeszwą z pu 
odporną na olej i z dobrymi parametrami antypoślizgowy-
mi, tłumieniem w okolicach pięty, cholewką z mikrowłókna, 
z podszewką z zabezpieczeniem antybakteryjnym sanitized®.

SANiTARY zoNDA S1 SRC
0201 0002 80 XXX (34560 s1 src)

     
1 10moQ  

veLiKoSTi RozMiARY: 36–47

bARevNoST KoLoR: bílá biały

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 poprawio-
nych właściwościach antypoślizgowych odporna na oleje, 
absorbcja energii w obcasie, cholewka z mikrofibry, wyściółka 
antybakteryjna sanitized®.
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SAFewAY eSD e213 Low S1 SRC
0201 0106 60 XXX

     
1 10moQ  

Na ObjEDNávKU 
Na zaMówiENiE 

veLiKoSTi RozMiARY: 35–47

bARevNoST KoLoR: černá czarny

bezpečnostní esd polobotky ze syntetického materiálu s vyso-
kými mikroporézními vlastnostmi, ocelovou tužinkou poskytující 
ochranu do 200 joulu, pu podrážkou rezistentní olejům s lepšími 
protiskluzovými parametry.
półbuty ochronne esd wykonane z mikroporowatego materiału 
syntetycznego, wyposażone w stalowy podnosek zapewniający 
ochronę do 200 J, podeszwa z poliuretanu odporna na oleje, 
z lepszymi parametrami antypoślizgowymi.

STALOWY
PODNOSEK

OCELOVÁ
TUŽINKA

STALOWY
PODNOSEK

OCELOVÁ
TUŽINKA

SAFewAY eSD e311 Moccasins S1 SRC
0201 0111 80 XXX

     
1 10moQ  

veLiKoSTi RozMiARY: 35–47

bARevNoST KoLoR: bílá biały

bezpečnostní esd mokasíny ze syntetického materiálu s vyso-
kými mikroporézními vlastnostmi, ocelovou tužinkou poskytující 
ochranu do 200 joulu, pu podrážkou rezistentní olejům s lepšími 
protiskluzovými parametry. 
damskie mokasyny ochronne esd, wykonane z mikroporowate-
go materiału syntetycznego, wyposażone w stalowy podnosek 
ochronny zapewniający ochronę do 200 J, podeszwa z poliuretanu 
odporna na oleje, z lepszymi parametrami antypoślizgowymi. 

SAFewAY eSD e313 Moccasins S1 SRC
0201 0109 60 XXX

     
1 10moQ  

Na ObjEDNávKU 
Na zaMówiENiE 

veLiKoSTi RozMiARY: 35–47

bARevNoST KoLoR: černá czarny

bezpečnostní esd mokasíny ze syntetického materiálu s vyso-
kými mikroporézními vlastnostmi, ocelovou tužinkou poskytující 
ochranu do 200 joulu, pu podrážkou rezistentní olejům s lepšími 
protiskluzovými parametry.
damskie mokasyny ochronne esd, wykonane z mikroporowate-
go materiału syntetycznego, wyposażone w stalowy podnosek 
ochronny zapewniający ochronę do 200 J, podeszwa z poliuretanu 
odporna na oleje, z lepszymi parametrami antypoślizgowymi.

STALOWY
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TUŽINKA
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SAFewAY eSD e913 Low S1 SRC
0201 0115 60 XXX

     
1 10moQ  

veLiKoSTi RozMiARY: 35–47

bARevNoST KoLoR: černá czarny

bezpečnostní esd polobotky ze syntetického materiálu s vyso-
kými mikroporézními vlastnostmi, ocelovou tužinkou poskytující 
ochranu do 200 joulu, pu podrážkou rezistentní olejům s lepšími 
protiskluzovými parametry.

półbuty ochronne esd wykonane z mikroporowatego materiału 
syntetycznego, wyposażone w stalowy podnosek ochronny zapew-
niający ochronę do 200 J, podeszwa z poliuretanu odporna na oleje, 
z lepszymi parametrami antypoślizgowymi.

SAFewAY eSD eN219 Low S1 SRC
0201 0117 60 XXX

     
1 10moQ  

veLiKoSTi RozMiARY: 35–47

bARevNoST KoLoR: černá czarny

bezpečnostní esd polobotky ze syntetického materiálu s vyso-
kými mikroporézními vlastnostmi, ocelovou tužinkou poskytující 
ochranu do 200 joulu, pu podrážkou rezistentní olejům s lepšími 
protiskluzovými parametry.

półbuty ochronne esd wykonane z mikroporowatego materiału syn-
tetycznego, wyposażone w stalowy podnosek zapewniający ochronę 
do 200 J, podeszwa z poliuretanu odporna na oleje, z lepszymi 
parametrami antypoślizgowymi.

SAFewAY eSD e911 Low S1 SRC
0201 0114 80 XXX

     
1 10moQ  

veLiKoSTi RozMiARY: 35–47

bARevNoST KoLoR: bílá biały

bezpečnostní esd polobotky ze syntetického materiálu s vysokými 
mikroporézními vlastnostmi, ocelovou tužinkou poskytující ochranu 
do 200 joulu, pu podrážkou rezistentní olejům s lepšími protiskluzo-
vými parametry.

półbuty ochronne esd wykonane z mikroporowatego materiału 
syntetycznego, wyposażone w stalowy podnosek ochronny zapew-
niający ochronę do 200 J, podeszwa z poliuretanu odporna na oleje, 
z lepszymi parametrami antypoślizgowymi.
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TPu TReKKiNG DAiNo S1 SRC
0202 0006 10 XXX (8910 s1 src)

     
1 6moQ  

veLiKoSTi RozMiARY: 38–48

bARevNoST KoLoR: zelená-hnědá zielony-brązowy

bezpečnostní kotníková obuv s ocelovou tužinkou, antista-
tickou a protiskluzovou pu/tpu podrážkou rezistentní ole-
jům, pu chráničem špičky, prodyšnou podšívkou a svrškem 
z kůže (nubuk) v kombinaci s textilem. reflexní doplňky pro 
zvýšení viditelnosti – pasivní prvek bezpečnosti.

trzewiki ochronne z metalowym podnoskiem, antysta-
tyczną i antypoślizgową podeszwą pu/tpu odporną na olej, 
dodatkowa ochrona czubka buta z pu, cholewka z oddycha-
jącej skóry połączonej z materiałem. akcesoria odblaskowe 
zwiększające widoczność – pasywne elementy ochrony.

STRoNG MiTo S1 SRC
0202 0034 99 XXX (6919 s1 src)

     
1 10moQ  

veLiKoSTi RozMiARY: 36–48

bARevNoST KoLoR: černá czarny

bezpečnostní kotníková obuv s ocelovou tužinkou, antis-
tatickou a protiskluzovou pu/pu podrážkou rezistentní 
pohonným hmotám, absorpcí energie v patě a svrškem 
z prodyšné kůže.

trzewiki ochronne do kostki ze stalowym podnoskiem, 
antystatyczną i antypoślizgową, olejoodporną pu/pu pode-
szwą, tłumieniem w okolicach pięty, z cholewką wykonaną 
z oddychającej skóry.

eRGoN ALFA S1 SRC
0202 0030 99 XXX (6911 s1 src)

     
1 10moQ  

veLiKoSTi RozMiARY: 36–48 

bARevNoST KoLoR: černá-oranžová czarny-pomarańczowy

bezpečnostní kotníková obuv s ocelovou tužinkou, antista-
tickou a protiskluzovou pu/pu podrážkou rezistentní pohon-
ným hmotám, absorpcí energie v patě a svrškem z kůže.

trzewiki ochronne z metalowym podnoskiem, antysta-
tyczną i antypoślizgową podeszwą pu/pu odporną na olej, 
tłumienie w okolicach pięty, cholewka z skóry.
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bK ANKLe S1
0202 0036 99 XXX

    
1 10moQ  

veLiKoSTi RozMiARY: 38–48

bARevNoST KoLoR: černá-žlutá czarny-żółty 

bezpečnostní kotníková obuv s ocelovou tužinkou, pu/tpu 
podrážkou rezistentní pohonným hmotám a svrškem z kůže.

trzewiki ochronne ze stalowym podnoskiem, podeszwa 
z pu/tpu odporna na benzyne i oleje, wykonane ze skóry.

SANiTARY ASTuRA  
S1 SRC
0202 0033 99 XXX (3916 s1 src) 

     
1 10moQ  

veLiKoSTi RozMiARY: 36–47

bARevNoST KoLoR: bílá biały

bezpečnostní kotníková obuv s ocelovou tužinkou, antistatickou a protisklu-
zovou 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 antybakte-
ryjnym sanitized®.
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RAveN ANKLe S1 
0202 0023 60 XXX

    
1 10moQ  

veLiKoSTi RozMiARY: 38–48

bARevNoST KoLoR: černá czarny

bezpečnostní kotníková obuv s ocelovou tužinkou, pu/pu podráž-
kou rezistentní pohonným hmotám a svrškem z kůže.

trzewiki ochronne ze stalowym podnoskiem, podeszwą z pu 
odporną na paliwa, z cholewką ze skóry.

SC-03-002 wiNTeR ANKLe S1
0202 0478 60 XXX

       
1 10moQ  

veLiKoSTi RozMiARY: 38–47 

bARevNoST KoLoR: černá czarny

bezpečnostní kotníková obuv s ocelovou tužinkou, zateplené umě-
lým kožíškem, pu/pu podrážkou, rezistentní kyselinám a pohon-
ným hmotám a svrškem z akční kůže.

termoizolowane trzewiki ochronne ze stalowym podnoskiem, 
podeszwa z pu odporna na kwasy i substancje ropopochodne. 
cholewki wykonane ze skóry syntetycznej.

RAveN ANKLe wiNTeR S1 
0202 0042 60 XXX

     
1 10moQ  

veLiKoSTi RozMiARY: 38–48

bARevNoST KoLoR: černá czarny

bezpečnostní zateplená kotníková obuv s ocelovou tužinkou,  
pu/pu podrážkou rezistentní pohonným hmotám a svrškem z kůže.

trzewiki ochronne ocieplone ze stalowym podnoskiem, podeszwą 
z pu odporną na paliwa, z cholewką ze skóry.

STALOWY
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OCELOVÁ
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boRNHoLM  
SANDAL S1P 
HRo SRC
0203 0068 99 XXX

     
1 6moQ  

Made exclusively for OS by Prabos Czech Republic (EU)

veLiKoSTi RozMiARY: 36–48

kvalitní a komfortní bezpečnostní sandál, s ochranou 
proti okopu, bez kovových součástí. obuv je vybavena 
extra širokou kompozitní tužinkou, kevlarovou planžetou; 
protiskluzovou a oleji rezistentní podešví pu/pryž. ana-
tomicky tvarovaná stélka „dry-sole“. obuv je vhodná 
k venkovnímu nošení i do vnitřních prostorů.

najwyższej jakości komfortowe sandały ochronne,  
bez elementów metalowych. wyjątkowo szeroki, kom-
pozytowy podnosek dla maksymalnej wygody stopy, 
na palcach skórzane wzmocnienia dla dodatkowej och-
rony przed przetarciem. kevlarowe przeszycia wkładki. 
antypoślizgowa i olejodporna podeszwa wykonana  
z pu/gumy. anatomicznie ukształtowana wkładka  
“dry-sole“. odpowiednie do użytku zarówno wewnątrz 
jak i na zewnątrz.

TAiPAN  
SANDAL S1P SRC
0203 0072 99 XXX

     
1 6moQ  

Made exclusively for OS by Prabos Czech Republic (EU)

veLiKoSTi RozMiARY: 36–48

kvalitní a komfortní bezpečnostní sandál, s ochranou 
proti okopu, bez kovových součástí. obuv je vybavena 
extra širokou kompozitní tužinkou, novou lehkou tzv. 
„rolovací podešví“ snake s vysokou absorpcí energie 
v patě – 30 J. tato unikátní podešev podporuje přirozený 
pohyb chodidla a dokonale se přizpůsobuje povrchu te-
rénu, čímž je docílen maximální komfort při nošení této 
obuvi. anatomicky tvarovaná stélka „soFt heel“. obuv je 
vhodná k venkovnímu nošení i do vnitřních prostorů.

najwyższej jakości komfortowe sandały ochronne. bez 
elementów metalowych. wyjątkowo szeroki, kompo-
zytowy podnosek dla maksymalnej wygody stopy, 
na palcach skórzane wzmocnienia dla dodatkowej 
ochrony przed przetarciem. innowacyjna, lekka, spiralna 
podeszwa snake z absorpcją energii w obcasie 30 J. 
ta unikatowa podeszwa wspiera naturalny ruch stopy 
i perfekcyjnie dopasowuje się do podłoża zapewnia-
jąc maksymalny komfort użytkowania. anatomicznie 
ukształtowana wkładka „soFt heel” z ochronną w częś-
ci piętowej. kevlarowe przeszycia wkładki.odpowiednie 
do użytku zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz.
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MACAiR S1P HRo SRA
0203 0001 60 XXX

1 10moQ  

NoRMY: en iso 20345: 2011 – s1p hro sra

veLiKoSTi RozMiARY: 36–48

•	 ultralehká (jedna bota velikosti 42 váží méně než 550 g)
•	 pryžová podešev odolná vůči olejům, kyselinám,  

chemikáliím a zásaditým látkám
•	 žáruvzdorná podešev (+300 °c)
•	 100 % bez obsahu kovu
•	 pružnost (nekovová stélka)
•	 svršek z broušené usně nubuk s velkými větracími otvory
•	 přetažení špice pro větší odolnost
•	 anatomická a prodyšná stélka
•	 vysoce prodyšná textilní podšívka

•	 ultralekkie (jeden but o rozmiarze 42 waży mniej niż 550 g)
•	 gumowa podeszwa odporna na oleje, kwasy, chemikalia  

i związki chemiczne o zasadowym odczynie
•	 podeszwa odporna na wysokie temperatury (+300 °c)
•	 100 % bez zawartości metalu
•	 elastyczność (niemetalowa wkładka antyprzebiciowa)
•	wierzchnia część buta ze szlifowanego powierzchniowo  

nubuku, z dużymi otworami wentylacyjnymi
•	 nadlany czubek buta zwiększający trwałość
•	 anatomiczna i oddychająca wkładka
•	 bardzo przewiewna, tekstylna wyściółka

ToP CLASSiC SCuDo 
S1P SRC
0203 0008 99 XXX (71570 s1 p src)

      
1 6moQ  

veLiKoSTi RozMiARY: 38–47

bARevNoST KoLoR: černá czarny

bezpečnostní sandály s nekovovou tužinkou i stélkou odolnou propíchnutí,  
pu/tpu podrážkou rezistentní olejům, podšívkou absorber® s úpravou proti 
množení plísní a bakterií a svrškem z kvalitní lícové kůže v kombinaci s tex-
tilem. zvýšené přetažení špice pro větší životnost obuvi. obuv bez kovových 
komponentů – metal free. reflexní doplňky pro zvýšení viditelnosti – pasivní 
prvek bezpečnosti.

sandały ochronne z niemetalowym podnoskiem i wkładką antyprzebiciową, 
podeszwa z pu/tpu, odporna na oleje, podszewka typu absorber®, ochrona 
przed grzybicą i bakteriami, cholewka wykonana ze skóry połączonej z tkaniną. 
wzmacniane na czubkach dla większej wytrzymałości buty nie zawierają 
metalowych elementów. akcesoria odblaskowe zwiększające widoczność – 
pasywne elementy ochrony.

METAL
FREE

METAL
FREE
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NeW

METAL
FREE

RAveN MeTAL FRee 
SANDAL S1P
0203 0074 60 XXX

     
1 10moQ  

veLiKoSTi RozMiARY: 36–48

bARevNoST KoLoR: černá czarny

bezpečnostní sandály s kompozitní tužinkou a kompozitní stélkou 
proti propíchnutí, pu/pu protiskluzovou podrážkou odolnou proti 
pohonným hmotám s absorpcí energie v patě. obuv bez kovových 
součástí – metal free.

sandały ochronne z kompozytowym podnoskiem, wkładką 
antyprzebiciową, antypoślizgową, odporną na paliwa podeszwą 
z pu/pu, absorpcją energii w obcasie. buty nie zawierają  
elementów metalowych.

METAL
FREE

NEW

DuLbi S1P
0203 0059 99 XXX

      
1 10moQ  

veLiKoSTi RozMiARY: 37–48

bARevNoST KoLoR: černá-červená-šedá czarny-czerwony-szary

bezpečnostní polobotka s kompozitní tužinkou a kevlarovou stélkou. 
protiskluzová dvousložková pu/pu podrážka. široké chodidlo, zvýšená 
špička proti okopání. obuv bez kovových komponentů – metal free.

półbuty robocze z kompozytowym podnoskiem i kevlarową wkładką 
antyprzebiciową. antypoślizgowa dwuskładnikowa podeszwa pu/pu. 
szeroka podeszwa, wzmocnienia na palcach wydłużające żywotność 
butów. obuwie pozbawione elementów metalowych.

obuv obuwie
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RAveN SANDAL S1P
0203 0057 60 XXX

     
1 10moQ  

veLiKoSTi RozMiARY: 38–48

bARevNoST KoLoR: černá czarny

bezpečnostní sandály s ocelovou tužinkou i stélkou odolnou 
propíchnutí, pu podrážkou rezistentní kyselinám a pohonným 
hmotám a svrškem z kůže.

profesjonalne sandały robocze ze stalowym podnoskiem oraz 
wkładką antyprzebiciową, podeszwa z pu odporna na działanie 
kwasów i paliw, cholewka ze skóry.

ALS Low S1P
0201 0169 99 7XX

   
1 5moQ  

Made exclusively for OS by Prabos Czech Republic (EU)

veLiKoSTi RozMiARY: 36–48

kvalitní bezpečnostní polobotka s reflexními prvky a pohodlnou ši-
rokou kovovou tužinkou.anatomicky tvarovaná stélka s netkanou 
textílií cambrelle®. pu/pu nebarvící podešev se světlou vnější vrst-
vou. obuv je vhodná k venkovnímu nošení i do vnitřních prostorů.

wysokiej jakości, komfortowe półbuty z odblaskową taśmą 
i szerokim, wygodnym stalowym podnoskiem. anatomicznie 
ukształtowana wkładka z wyściółką cambrelle®. niebrudząca 
podeszwa z pu/pu w jasnym kolorze. odpowiednie do użytku 
zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz.

STALOWY
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MACSPeeD S1P  
HRo SRA
0201 0005 60 XXX

1 10moQ  

 
NoRMY: en iso 20345: 2011 – s1p hro sra

veLiKoSTi RozMiARY: 36–48

•	 ultralehká (jedna bota velikosti 42 váží méně než 550 g)
•	 pryžová podešev odolná vůči olejům, kyselinám,  

chemikáliím a zásaditým látkám
•	 žáruvzdorná podešev (+300 °c)
•	 100 % bez obsahu kovu
•	 pružnost (nekovová stélka)
•	 svršek z broušené usně nubuk
•	 přetažení špice pro větší odolnost
•	 anatomická a prodyšná stélka
•	 vysoce prodyšná textilní podšívka

•	 ultralekkie (jeden but o rozmiarze 42 waży mniej niż 550 g)
•	 gumowa podeszwa odporna na oleje, kwasy, chemikalia  

i związki chemiczne o zasadowym odczynie
•	 podeszwa odporna na wysokie temperatury (+300 °c)
•	 100 % bez zawartości metalu
•	 elastyczność (niemetalowa wkładka antyprzebiciowa)
•	wierzchnia część buta ze szlifowanego powierzchniowo nubuku
•	 nadlany czubek buta zwiększający trwałość
•	 anatomiczna i oddychająca wkładka
•	 bardzo przewiewna, tekstylna wyściółka

TooLiK S1P
0201 0174 99 XXX

   
1 10moQ  

 

veLiKoSTi RozMiARY: 38–48

bARevNoST KoLoR: černá-žlutá czarno-żółta

bezpečnostní polobotka sportovního designu s kompozitní tužinkou 
a kevlarovou stélkou odolnou proti propíchnutí. protiskluzová a olejio-
dolná pu/guma podrážka. svršek z prodyšného textilu a semiše. absorp-
ce energie v patě – air bag. obuv bez kovových součástí – metal free.

sportowy model półbutów ochronnych z kompozytowym podnoskiem 
i kevlarową wkładką antyprzebiciową. antypoślizgowa i olejoodporna 
podeszwa wykonana z pu/gumy. cholewka z kombinacji oddychają-
cego materiału i zamszu. absorpcja energii w obcasie – poduszeczka 
powietrzna. buty nie zawierają elementów metalowych.

METAL
FREE

NeW

METAL
FREE
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RAVEN LOW S1P 
0201 0037 60 XXX

     
1 10MOQ  

VELikOSti ROzmiARy: 38–48

BAREVNOSt kOLOR: černá czarny

Bezpečnostní polobotky s ocelovou tužinkou i stélkou odolnou 
propíchnutí, PU/PU podrážkou rezistentní pohonným hmotám 
a svrškem z kůže.

Półbuty robocze ze stalowym podnoskiem oraz wkładką 
antyprzebiciową, podeszwa z PU/PU odporna na działanie paliw, 
cholewka ze skóry.

RAVEN ANkLE S1P 
0202 0050 60 XXX

      
1 10MOQ  

VELikOSti ROzmiARy: 38–48

BAREVNOSt kOLOR: černá czarny

Bezpečnostní kotníková obuv s ocelovou tužinkou i stélkou odol-
nou propíchnutí, PU/PU podrážkou rezistentní pohonným hmotám 
a svrškem z kůže.

Trzewiki robocze ze stalowym podnoskiem oraz w kładką 
antyprzebiciową, podeszwa z PU/PU odporna na działanie paliw, 
cholewka ze skóry.

SC-03-001 ANkLE S1P
0202 0477 60 XXX

      
1 10MOQ  

VELikOSti ROzmiARy: 36–47

BAREVNOSt kOLOR: černá czarny

Bezpečnostní kotníková obuv s ocelovou tužinkou, stélkou proti 
propíchnutí, PU/PU podrážkou, rezistentní pohonným hmotám 
a svrškem z akční kůže.

Obuwie ochronne ze stalowym podnoskiem i wkładką antyprze-
biciową, podeszwa z PU/PU odporna substancje ropopochodne 
i ciecze. Cholewki wykonane ze skóry syntetycznej.
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LANGLi Low  
S2
0201 0170 99 7XX

     
1 5moQ  

Made exclusively for OS by Prabos Czech Republic (EU)

veLiKoSTi RozMiARY: 36–48

kvalitní bezpečnostní polobotky s reflexními prvky a pohodlnou širokou  
kovovou tužinkou. anatomicky tvarovaná stélka s netkanou textílií cambrelle®. 
pu/pu nebarvící podešev se světlou vnější vrstvou. obuv je vhodná k venkov-
nímu nošení i do vnitřních prostorů.

wysokiej jakości, komfortowe półbuty z odblaskową taśmą i szerokim, 
wygodnym stalowym podnoskiem. anatomicznie ukształtowana wkładka 
z wyściółką cambrelle®. niebrudząca podeszwa z pu/pu w jasnym kolorze. 
odpowiednie do użytku zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz.

FALSTeR ANKLe  
S2
0202 0513 60 7XX

     
1 5moQ  

Made exclusively for OS by Prabos Czech Republic (EU)

veLiKoSTi RozMiARY: 36–48

kvalitní bezpečnostní kotníková obuv s reflexními prvky a pohodlnou širokou 
kovovou tužinkou.anatomicky tvarovaná stélka s netkanou textílií cambrelle®. 
pu/pu nebarvící podešev se světlou vnější vrstvou. obuv je vhodná k venkov-
nímu nošení i do vnitřních prostorů.

wysokiej jakości, komfortowe półbuty z odblaskową taśmą i szerokim, 
wygodnym stalowym podnoskiem. anatomicznie ukształtowana wkładka 
z wyściółką cambrelle®. niebrudząca podeszwa z pu/pu w jasnym kolorze. 
odpowiednie do użytku zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz.
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SALTHoLM Low 
S3 HRo SRC
0201 0179 99 XXX

     
1 5moQ  

Made exclusively for OS by Prabos Czech Republic (EU)

veLiKoSTi RozMiARY: 36–48

kvalitní a komfortní bezpečnostní polobotka, 
s ochranou proti okopu, bez kovových součás-
tí. obuv je vybavena extra širokou kompozitní 
tužinkou, kevlarovou planžetou; protiskluzovou 
a oleji rezistentní podešví pu/pryž. anatomicky 
tvarovaná stélka „dry-sole“. obuv je vhodná 
k venkovnímu nošení i do vnitřních prostorů.

najwyższej jakości komfortowe półbuty ochronne. 
bez elementów metalowych. wyjątkowo szeroki, 
kompozytowy podnosek dla maksymalnej wygody 
stopy, na palcach skórzane wzmocnienia dla 
dodatkowej ochrony przed przetarciem. kevlarowe 
przeszycia wkładki. antypoślizgowa, olejoodporna 
podeszwa z pu/gumy. anatomicznie ukształtowa-
na wkładka „dry sole”. odpowiednie do użytku 
zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz.

viPeR Low  
S3 SRC
0201 0183 99 XXX

     
1 5moQ  

Made exclusively for OS by Prabos Czech Republic (EU)

veLiKoSTi RozMiARY: 36–48

kvalitní a komfortní bezpečnostní polobotka, 
s ochranou proti okopu, bez kovových součástí. 
obuv je vybavena extra širokou kompozitní tužinkou, 
novou lehkou tzv. „rolovací podešví“ snake pu/tpu 
s vysokou absorpcí energie v patě – 30 J. tato uni-
kátní podešev podporuje přirozený pohyb chodidla 
a dokonale se přizpůsobuje povrchu terénu, čímž 
je docílen maximální komfort při nošení této obuvi. 
anatomicky tvarovaná stélka „soFt heel“. obuv je 
vhodná k venkovnímu nošení i do vnitřních prostorů.

najwyższej jakości komfortowe półbuty ochronne. 
bez elementów metalowych. wyjątkowo szeroki, 
kompozytowy podnosek dla maksymalnej wygody 
stopy, na palcach skórzane wzmocnienia dla do-
datkowej ochrony przed przetarciem. innowacyjna, 
lekka, spiralna podeszwa snake pu/tpu z absorpcją 
energii w obcasie 30 J. ta unikatowa podeszwa wspi-
era naturalny ruch stopy i perfekcyjnie dopasowuje 
się do podłoża zapewniając maksymalny komfort 
użytkowania. anatomicznie ukształtowana wkładka 
„soFt heel” z ochroną w części piętowej. kevlarowe 
przeszycia wkładki. odpowiednie do użytku zarówno 
wewnątrz jak i na zewnątrz.

FYN Low  
S3 SRC
0201 0171 99 7XX

     
1 5moQ  

Made exclusively for OS by Prabos Czech Republic (EU)

veLiKoSTi RozMiARY: 36–48

kvalitní bezpečnostní polobotka s reflexními 
prvky a pohodlnou širokou kovovou tužinkou.
anatomicky tvarovaná stélka s netkanou textílií 
cambrelle®. pu/pu nebarvící podešev se světlou 
vnější vrstvou. obuv je vhodná k venkovnímu 
nošení i do vnitřních prostorů.

wysokiej jakości komfortowe półbuty ochronne 
z odblaskową taśmą i szerokim, wygodnym 
stalowym podnoskiem. anatomicznie ukształtowa-
na wkładka z wyściółką cambrelle®. niebrudząca 
podeszwa z pu/pu w jasnym kolorze. odpowiednie 
do użytku zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz.
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MACPuLSe S3 HRo SRA
0201 0006 60 XXX

1 10moQ  

NoRMY: en iso 20345: 2011 – s3 hro sra

veLiKoSTi RozMiARY: 36–48

•	 ultralehká (jedna bota velikosti 42 váží méně než 550 g)
•	 pryžová podešev odolná vůči olejům, kyselinám, chemikáliím 

a zásaditým látkám
•	 žáruvzdorná podešev (+300 °c)
•	 100 % bez obsahu kovu
•	 pružnost (nekovová stélka)
•	 svršek z lícové usně odolný vůči kapalinám
•	 přetažení špice pro větší odolnost
•	 anatomická a prodyšná stélka
•	 vysoce prodyšná textilní podšívka

•	 ultralekkie (jeden but o rozmiarze 42 waży mniej niż 550 g)
•	 gumowa podeszwa odporna na oleje, kwasy, chemikalia i związki chemicz-

ne o zasadowym odczynie
•	 podeszwa odporna na wysokie temperatury (+300 °c)
•	 100 % bez zawartości metalu
•	 elastyczność (niemetalowa wkładka antyprzebiciowa)
•	wierzchnia część buta z wyprawionej, licowej skóry odpornej  

na substancje płynne
•	 nadlany czubek buta zwiększający trwałość
•	 anatomiczna i oddychająca wkładka
•	 bardzo przewiewna, tekstylna wyściółka

MACSoLe 1.0 FXL S3 Ci 
HRo SRC
0201 0150 99 XXX

1 10moQ  

NoRMY: en iso 20345: 2011 – s3 ci hi hro src

veLiKoSTi RozMiARY: 36–48

•	macsole® 1.0 pryžová podešev, perfektní přilnavost, odolná vůči olejům 
a uhlovodíkům, vysokým nízkým teplotám, přetažení špice pryží – dodateč-
ná ochrana, microgrip – profil pro co nejlepší proti kluzné vlastnosti

•	 kožený svršek, reflexní prvky
•	 snížený počet švů
•	 kožený uzavřený jazyk 
•	 podšívka oranžové barvy – skvělé absorpční vlastnosti
•	 nekovová tužinka hpc 200
•	 nekovová stélka proti propichu (kevlar)
•	 vložka z pu – vyměnitelná, anatomická, perforovaná,  

vysoce prodyšná, povrch potažen mikrovláknem
•	 hmotnost obuvi 680 g

•	 podeszwa gumowa macsole® 1.0, wyjątkowa przyczepność, odporna 
na oleje i węglowodory, wysokie i niskie temperatury, nadlewka gumowa, 
microgrip – technologia zapewniająca najlepsze właściwości antypoślizgowe

•	 cholewka ze skóry licowej, elementy odblaskowe
•	 zredukowana liczba szwów
•	wodoodporny język skórzany
•	wyściółka tekstylna orange – doskonałe właściwości absorbcyjne
•	 podnosek kompozytowy, hpc 200
•	 kompozytowa wkładka antyprzebiciowa
•	wkładka poliuretanowa – wymienna, o kształcie anatomicznym, perforowa-

na, wysoce oddychająca, pokryta powierzchnią z mikrofibry
•	waga: 680 g

METAL
FREE

METAL
FREE

obuv obuwie
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eXTReMe eSARo S3 SRC
0201 0097 99 XXX (42002 s3 src)

       
1 6moQ  

veLiKoSTi RozMiARY: 38–48

bARevNoST KoLoR: černá-oranžová czarny-pomarańczowy

bezpečnostní obuv s nekovovou tužinkou i stélkou odolnou 
propíchnutí, antistatickou a protiskluzovou pu/tpu podráž-
kou rezistentní olejům, absorpcí energie v patě a voděodol-
ným svrškem z kvalitní lícové prodyšné kůže. 

półbuty ochronne z niemetalowym podnoskiem i wkładką 
antyprzebiciową, antystatyczną i antypoślizgową, olejood-
porną podeszwą z pu/tpu, tłumieniem w okolicach pięty, 
z cholewką wykonaną z oddychającej, wodoodpornej skóry. 
wykonane z wysokiej jakości skóry licowej.

eXTReMe biSiLuRo Low S3 SRC 
0201 0177 99 XXX (42070)

       
1 6moQ  

veLiKoSTi RozMiARY: 38–48

bARevNoST KoLoR: černá-oranžová czarny-pomarańczowy

bezpečnostní obuv s nekovovou tužinkou i stélkou odolnou 
proti propíchnutí, antistatickou a protiskluzovou pu/tpu 
podrážkou rezistentní pohonným hmotám a olejům, absorp-
cí energie v patě a voděodolným svrškem z kvalitní lícové 
kůže. reflexní „carbon“ prvky pro zvýšení viditelnosti    –    
 pasivní prvek bezpečnosti.

obuwie ochronne z kompozytowym podnoskiem, wkładką 
antyprzebiciową, antystatyczną i antypoślizgową podeszwą 
z pu/tpu odporna na oleje i paliwa. absorpcja energii  
w obcasie, wodoodporna cholewka wykonana z wysokiej 
jakości skóry licowej. odblaskowe elementy dla lepszej 
widoczności – ochrona pasywna.

ToP TeN TuRiSMo S3 SRC 
0201 0159 99 XXX (1297 s3)

       
1 6moQ  

veLiKoSTi RozMiARY: 38-47

bARevNoST KoLoR: černá czarny

bezpečnostní obuv s hliníkovou tužinkou a nekovovou 
stélkou odolnou propíchnutí, antistatickou a protiskluzovou 
tpu podrážkou rezistentní olejům, absorpcí energie v patě, 
voděodolným svrškem z kvalitní lícové prodyšné kůže.

obuwie ochronne z aluminiowym podnoskiem i z antyprze-
biciową niemetalową wkładką, antypoślizgowa i antysta-
tyczna olejoodporna podeszwa wykonana z tpu, absorpcja 
energii w obcasie, cholewka wykonana z wodoodpornej, 
wysokiej jakości skóry licowej.
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ToP TReKKiNG 
MiuRA S3 SRC
0201 0011 75 XXX (8038 s3 src)

      
1 6moQ  

veLiKoSTi RozMiARY: 38–48

bARevNoST KoLoR: hnědá brązowy

bezpečnostní obuv s ocelovou tužinkou i stélkou,  
pu/tpu podrážkou odolnou pohonným hmotám, 
prodyšnou podšívkou meryl® actisystem, 
absorpcí energie v patě a voděodolným svrškem 
z kvalitní lícové kůže.

półbuty ochronne ze stalowym podnoskiem 
i wkładką antyprzebiciową. podeszwa z pu/
tpu odporna na oleje, oddychającą podszewką 
meryl® actisystem, tłumienie w okolicach pięty, 
wodoodporna cholewka wykonana z wysokiej 
jakości skóry licowej.

ToP TReKKiNG 
bRio S3 SRC
0201 0012 60 XXX (82572 s3 src)

       

1 6moQ  

veLiKoSTi RozMiARY: 38–48

bARevNoST KoLoR: černá czarny

bezpečnostní polobotky v moderním designu 
s nekovovou tužinkou i stélkou odolnou pro-
píchnutí, antistatickou a protiskluzovou pu/tpu 
podrážkou rezistentní olejům, absorpcí energie 
v patě a voděodolným svrškem z kůže v kombinaci 
s nylonem pro vysoký komfort. obuv bez kovových 
komponentů – metal free. reflexní doplňky pro 
zvýšení viditelnosti – pasivní prvek bezpečnosti.

profesjonalne półbuty ochronne z kompozytowym 
podnoskiem oraz niemetalową wkładką antypr-
zebiciową, nowoczesny wygląd, wysoki komfort 
użytkowania, antystatyczna podeszwa pu/tpu 
odporna na oleje oraz o właściwościach antypoś-
lizgowych, absorbcja energii w obcasie, cholewka 
wodoodporna wykonana ze skóry oraz nylonu 
dla zwiększenia komfortu użytkowania. buty 
nie zawierają metalowych elementów. akcesoria 
odblaskowe zwiększające widoczność – pasywne 
elementy ochrony.

ToP CLASSiC 
uLYSSe S3 SRC
0201 0003 99 XXX (72570 s3 src)

       
1 6moQ  

veLiKoSTi RozMiARY: 38–47

bARevNoST KoLoR: černá czarny

bezpečnostní polobotky s nekovovou tužinkou 
i stélkou, pu/tpu podrážkou rezistentní olejům, pu 
chráničem špičky, podšívkou absorber® s úpravou 
proti množení plísní a bakterií a svrškem z kvalitní 
lícové kůže v kombinaci s textilem. zvýšené přetažení 
špice pro větší životnost obuvi. reflexní doplňky pro 
zvýšení viditelnosti – pasivní prvek bezpečnosti.

półbuty ochronne z niemetalowym podnoskiem 
i wkładką antyprzebiciową. podeszwa z pu/tpu 
odporna na oleje, ochrona z pu na czubku buta, 
podszewka typu absorber®, ochrona przed grzybicą 
i bakteriami, cholewka wykonana z wysokiej jakości 
skóry licowej. połączonej z tkaniną. wzmacniane 
na czubkach dla większej wytrzymałości. akcesoria 
odblaskowe zwiększające widoczność – pasywne 
elementy ochrony.
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STRoNG PRoFeSSioNAL 
PANTeRA S3 SRC
0201 0096 99 XXX (src 92290 s3 src)

       
1 10moQ  

veLiKoSTi RozMiARY: 36–48

bARevNoST KoLoR: černá-žlutá czarno-żółta

bezpečnostní obuv s ocelovou tužinkou i stélkou odolnou propíchnutí, antis-
tatickou 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.

AMbLeR Low S3
0201 0145 99 XXX

       
1 10moQ  

veLiKoSTi RozMiARY: 39–47

bARevNoST KoLoR: písková brązowy

celokožená bezpečnostní polobotka s kompozitní tužinkou a kevlarovou 
stélkou. protiskluzová a olejiodolná podrážka z materiálů eva/guma.  
svršek z kvalitní hovězí lícové broušené kůže.

półbuty robocze z kompozytowym podnoskiem i kevlarową wkładką antypr-
zebiciową, podeszwa podeszwa antypoślizgowa i olejoodporna z eva/gumy. 
cholewka ze wysokiej jakości bydlęca skóra licowa.
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BK RUBBER LOW S3
0201 0154 75 XXX

       
1 10MOQ  

VELiKOSti ROzmiaRy: 38–48

BaREVnOSt KOLOR: hnědá brązowy

Bezpečnostní polobotka s kompozitní tužinkou a nekovovou 
stélkou, protiskluzná a olejivzdorná vstřikovaná PU/pryž pod-
rážka, voděodolný svršek z kvalitní lícové kůže (crazy horse).

Półbuty ochronne z kompozytowym podnoskiem i niemeta-
lową wkładką, antypoślizgowa, odporna na substancje ropo-
pochodne wstrzykiwana podeszwa z PU/gumy, wodoodporna 
cholewka z wysokiej jakości skóry licowej („crazy horse”).

BK tPU LOW S3
0201 0018 60 XXX

     
1 10MOQ  

VELiKOSti ROzmiaRy: 38–48

BaREVnOSt KOLOR: černá-žlutá czarno-żółta

Bezpečnostní polobotky s ocelovou tužinkou i stélkou, 
PU/TPU podrážkou rezistentní olejům a svrškem z kvalitní 
lícové hovězí broušené kůže.

Półbuty ochronne ze stalowym podnoskiem i wkładką antypr-
zebiciową, z podeszwą z PU/TPU odporną na oleje, wykonane 
ze wysokiej jakości bydlęca skóra licowa.

•	 velmi pohodlná a kvalitní obuv
•	 nekovová stélka
•	 vstřikovaná PU/pryž podrážka
•	 svršek z kvalitní lícové kůže
•	 bardzo wygodne obuwie wysokiej jakości
•	 niemetalową wkładką
•	wstrzykiwana podeszwa z PU/gumy
•	 cholewka wykonana z wysokiej jakości skóry licowej
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STALOWY
PODNOSEK

OCELOVÁ
TUŽINKA

NEW
SC-02-002 Low S3
0201 0158 60 XXX

     
1 10moQ  

 
 
 
 
 
 
 
 

veLiKoSTi RozMiARY: 38–47

bARevNoST KoLoR: černá czarny

bezpečnostní polobotky s ocelovou tužinkou a ocelovou 
stélkou proti propíchnutí. pu/pu podrážka odolná pohonným 
hmotám a olejům a svrškem z kůže.

ochronne półbuty ze stalowym podnoskiem i stalową wkład-
ką antyprzebiciową. podeszwa pu/pu olejo- i paliwoodporna. 
skórzana cholewka.

RAveN MeTAL FRee 
Low S3
0201 0184 60 XXX

     
1 10moQ  

veLiKoSTi RozMiARY: 36–48

bARevNoST KoLoR: černá czarny

bezpečnostní polobotky s kompozitní tužinkou a kompozitní 
stélkou proti propíchnutí. pu/pu podrážka odolná pohonným 
hmotám a olejům a svrškem z kůže“. obuv bez kovových 
součástí – metal free.

ochronne półbuty z kompozytowym podnoskiem i kom-
pozytową wkładką antyprzecięciową. odporna na paliwa 
i oleje podeszwa, skórzana cholewka. buty nie zawierają 
elementów metalowych.
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eGHoLM ANKLe  
S3 HRo SRC
0202 0523 60 XXX

     
1 5moQ  

Made exclusively for OS by Prabos Czech Republic (EU)

veLiKoSTi RozMiARY: 36–48

kvalitní a komfortní bezpečnostní kotníková obuv, 
s ochranou proti okopu, bez kovových součás-
tí. obuv je vybavena extra širokou kompozitní 
tužinkou, kevlarovou planžetou; protiskluzovou 
a oleji rezistentní podešví pu/pryž. anatomicky 
tvarovaná stélka „dry-sole“. obuv je vhodná 
k venkovnímu nošení i do vnitřních prostorů.

najwyższej jakości komfortowe trzewiki ochronne. 
bez elementów metalowych. wyjątkowo szeroki, 
kompozytowy podnosek dla maksymalnej wygody 
stopy, na palcach skórzane wzmocnienia dla 
dodatkowej ochrony przed przetarciem. kevlarowe 
przeszycia wkładki. antypoślizgowa, olejoodporna 
podeszwa z pu/gumy. anatomicznie ukształtowa-
na wkładka „dry sole”. odpowiednie do użytku 
zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz.

CobRA ANKLe S3 SRC
0202 0530 60 XXX

     
1 5moQ  

Made exclusively for OS by Prabos Czech Republic (EU)

veLiKoSTi RozMiARY: 36–48

kvalitní a komfortní bezpečnostní kotníková obuv, 
s ochranou proti okopu, bez kovových součástí. 
obuv je vybavena extra širokou kompozitní tužin-
kou, novou lehkou tzv. „rolovací podešví“ snake 
pu/tpu s vysokou absorpcí energie v patě – 30 J. 
tato unikátní podešev podporuje přirozený pohyb 
chodidla a dokonale se přizpůsobuje povrchu 
terénu, čímž je docílen maximální komfort při 
nošení této obuvi. anatomicky tvarovaná stélka 
„soFt heel“. obuv je vhodná k venkovnímu nošení 
i do vnitřních prostorů.

najwyższej jakości komfortowe trzewiki ochronne. 
bez elementów metalowych. wyjątkowo szeroki, 
kompozytowy podnosek dla maksymalnej wygody 
stopy, na palcach skórzane wzmocnienia dla do-
datkowej ochrony przed przetarciem. innowacyjna, 
lekka, spiralna podeszwa snake pu/tpu z absorpcją 
energii w obcasie 30 J. ta unikatowa podeszwa 
wspiera naturalny ruch stopy i perfekcyjnie dopa-
sowuje się do podłoża zapewniając maksymalny 
komfort użytkowania. anatomicznie ukształtowana 
wkładka „soFt heel” z ochroną w części piętowej. 
kevlarowe przeszycia wkładki. odpowiednie do użyt-
ku zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz.

NYoRD ANKLe  
S3 SRC
0202 0514 60 XXX

     
1 5moQ  

Made exclusively for OS by Prabos Czech Republic (EU)

veLiKoSTi RozMiARY: 36–48

kvalitní bezpečnostní kotníková obuv s reflexními 
prvky a pohodlnou širokou kovovou tužinkou.
anatomicky tvarovaná stélka s netkanou textílií 
cambrelle®. pu/pu nebarvící podešev se světlou 
vnější vrstvou. obuv je vhodná k venkovnímu 
nošení i do vnitřních prostorů.

wysokiej jakości komfortowe trzewiki ochronne 
z odblaskową taśmą i szerokim, wygodnym 
stalowym podnoskiem. anatomicznie ukształtowa-
na wkładka z wyściółką cambrelle®. niebrudząca 
podeszwa z pu/pu w jasnym kolorze. odpowiednie 
do użytku zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz.
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MACSoLe 1.0 FXH  
S3 Ci HRo SRC
0202 0482 99 XXX

1 10moQ  

 
 

NoRMY: en iso 20345: 2011 – s3 ci hi hro src

veLiKoSTi RozMiARY: 36–48

•	macsole® 1.0 pryžová podešev, perfektní přilnavost, odolná vůči olejům 
a uhlovodíkům, vysokým nízkým teplotám, přetažení špice pryží – dodateč-
ná ochrana, microgrip – profil pro co nejlepší proti kluzné vlastnosti

•	 kožený svršek, reflexní prvky
•	 snížený počet švů
•	 kožený uzavřený jazyk
•	 podšívka oranžové barvy – skvělé absorpční vlastnosti
•	 nekovová tužinka hpc 200
•	 nekovová stélka proti propichu (kevlar)
•	 vložka z pu – vyměnitelná, anatomická, perforovaná, vysoce prodyšná, 

povrch potažen mikrovláknem
•	 hmotnost obuvi 730 g

•	 podeszwa gumowa macsole® 1.0, wyjątkowa przyczepność, odporna 
na oleje i węglowodory, wysokie i niskie temperatury, nadlewka gumowa, 
microgrip – technologia zapewniająca najlepsze właściwości antypoślizgowe

•	 cholewka ze skóry licowej, elementy odblaskowe
•	 zredukowana liczba szwów
•	wodoodporny język skórzany
•	wyściółka tekstylna orange – doskonałe właściwości absorbcyjne
•	 podnosek kompozytowy, hpc 200
•	 kompozytowa wkładka antyprzebiciowa
•	  wkładka poliuretanowa – wymienna, o kształcie anatomicznym, perforowa-

na, wysoce oddychająca, pokryta powierzchnią z mikrofibry
•	waga: 730 g

MACJuMP S3 HRo SRA
0202 0010 60 XXX

1 10moQ  

NoRMY: en iso 20345: 2011 – s3 hro sra 

veLiKoSTi RozMiARY: 36–48

•	 ultralehká (jedna bota velikosti 42 váží méně než 550 g)
•	 pryžová podešev odolná vůči olejům, kyselinám, chemikáliím 

a zásaditým látkám
•	 žáruvzdorná podešev (+300 °c)
•	 100 % bez obsahu kovu
•	 pružnost (nekovová stélka)
•	 svršek z lícové usně odolný vůči kapalinám
•	 přetažení špice pro větší odolnost
•	 anatomická a prodyšná stélka
•	 vysoce prodyšná textilní podšívka

•	 ultralekkie (jeden but o rozmiarze 42 waży mniej niż 550 g)
•	 gumowa podeszwa odporna na oleje, kwasy, chemikalia i związki chemicz-

ne o zasadowym odczynie
•	 podeszwa odporna na wysokie temperatury (+300 °c)
•	 100 % bez zawartości metalu
•	 elastyczność (niemetalowa wkładka antyprzebiciowa)
•	wierzchnia część buta z wyprawionej, licowej skóry odpornej  

na substancje płynne
•	 nadlany czubek buta zwiększający trwałość
•	 anatomiczna i oddychająca wkładka
•	 bardzo przewiewna, tekstylna wyściółka

METAL
FREE
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eXTReMe bReRA ANKLe S3 SRC
0202 0521 99 XXX

       
1 6moQ  

veLiKoSTi RozMiARY: 38–48

bARevNoST KoLoR: černá czarny

bezpečnostní kotníková obuv s nekovovou tužinkou i stélkou 
odolnou proti propíchnutí, antistatickou a protiskluzovou 
pu/tpu podrážkou rezistentní pohonným hmotám a olejům, 
absorpcí energie v patě a voděodolným svrškem z kvalitní 
lícové kůže. reflexní „carbon“ prvky pro zvýšení viditelnosti – 
pasivní prvek bezpečnosti.
trzewiki ochronne z kompozytowym podnoskiem, wkładką 
antyprzebiciową. antystatyczna i antypoślizgowa podeszwa 
wykonana z pu/tpu odporna na oleje i paliwa. absorpcja 
energii w obcasie, wodoodporna cholewka wykonana z wy-
sokiej jakości skóry licowej. odblaskowe elementy dla lepszej 
widoczności – ochrona pasywna.

ToP TeN zeRo S3 SRC 

0202 0493 99 XXX (1790 s3)

    
1 6moQ  

veLiKoSTi RozMiARY: 38–47

bARevNoST KoLoR: černá czarny

bezpečnostní kotníková obuv s hliníkovou tužinkou a nekovo-
vou stélkou odolnou propíchnutí, antistatickou a protiskluzo-
vou tpu podrážkou rezistentní olejům, absorpcí energie v patě, 
voděodolným svrškem z kvalitní lícové prodyšné kůže.
trzewiki ochronne z aluminiowym podnoskiem i antyprzebiciową 
niemetalową wkładką, antypoślizgowa i antystatyczna olejood-
porna podeszwa wykonana z tpu, absorpcja energii w obcasie, 
cholewka wykonana z wodoodpornej, oddychającej skóry.

eXTReMe ARDeA S3 SRC
0202 0448 99 XXX (49002 s3 src)

       
1 6moQ  

veLiKoSTi RozMiARY: 38–48

bARevNoST KoLoR: černá-oranžová czarny-pomarańczowy

bezpečnostní kotníková obuv s nekovovou tužinkou i stélkou 
odolnou propíchnutí, antistatickou a protiskluzovou pu/tpu 
podrážkou rezistentní olejům, absorpcí energie v patě a vo-
děodolným svrškem z kvalitní lícové prodyšné kůže.
trzewiki ochronne z niemetalowym podnoskiem i wkładką 
antyprzebiciową, antystatyczną i antypoślizgową, olejood-
porną podeszwą z pu/tpu, z tłumieniem w okolicach pięty, 
z cholewką wykonaną z oddychającej, wodoodpornej, 
wysokiej jakości bydlęca skóra licowa. 
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ToP TReKKiNG 
bRAvo S3 SRC
0202 0017 60 XXX (89572 s3 src)

       
1 6moQ  

veLiKoSTi RozMiARY: 38–48

bARevNoST KoLoR: černá czarny

bezpečnostní kotníková obuv v moderním designu s nekovovou 
tužinkou i stélkou odolnou propíchnutí, antistatickou a protiskluzo-
vou pu/tpu podrážkou rezistentní olejům, absorpcí energie v patě 
a voděodolným svrškem z kůže v kombinaci s nylonem pro vysoký 
komfort. obuv bez kovových komponentů – metal free. reflexní 
doplňky pro zvýšení viditelnosti – pasivní prvek bezpečnosti.

profesjonalne trzewiki ochronne z kompozytowym podnoskiem  
oraz niemetalową wkładką antyprzebiciową, nowoczesny wygląd, 
wysoki komfort użytkowania, antystatyczna podeszwa pu/tpu od-
porna na oleje oraz o właściwościach antypoślizgowych, absorbcja 
energii w obcasie, cholewka wodoodporna wykonana ze skóry oraz 
nylonu dla zwiększenia komfortu użytkowania. buty nie zawierają 
metalowych elementów. akcesoria odblaskowe zwiększające widocz-
ność – pasywne elementy ochrony.

ToP CLASSiC 
TAuRuS S3 SRC
0202 0007 99 XXX (79570 s3 src)

      
1 10moQ  

veLiKoSTi RozMiARY: 38–47

bARevNoST KoLoR: černá czarny

bezpečnostní kotníková obuv s nekovovou tužinkou i stélkou,  
pu/tpu podrážkou rezistentní olejům, pu chráničem špičky, podšív-
kou absorber® s úpravou proti množení plísní a bakterií a svrškem 
z kůže v kombinaci s textilem. zvýšené přetažení špice pro větší 
životnost obuvi. reflexní doplňky pro zvýšení viditelnosti – pasivní 
prvek bezpečnosti.

trzewiki ochronne, ocieplone, z niemetalowym podnoskiem i wkładką 
antyprzebiciową. podeszwa z pu/tpu odporna na oleje, ochrona z pu 
na czubku buta, podszewka typu absorber®, ochrona przed grzybicą 
i bakteriami, cholewka wykonana ze skóry połączonej z tkaniną. 
wzmacniane na czubkach dla większej wytrzymałości. akcesoria 
odblaskowe zwiększające widoczność – pasywne elementy ochrony.
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ToP TReKKiNG 
MoNviSo S3 SRC
0202 0016 75 XXX (8538 s3 src)

      
1 6moQ  

veLiKoSTi RozMiARY: 38–48

bARevNoST KoLoR: hnědá brązowy

bezpečnostní kotníková obuv s ocelovou tužinkou i stélkou, pu/tpu podráž-
kou rezistentní pohonným hmotám, meryl® actisystem prodyšnou podšív-
kou, absorpcí energie v patě a voděodolným svrškem z kůže.

trzewiki ochronne ze stalowym podnoskiem i wkładką antyprzebiciową, po-
deszwą z pu/tpu odporną na oleje i kwasy, oddychającą podszewką meryl® 
actisystem, tłumieniem w okolicach pięty i wodoodporną cholewką ze skóry.

STRoNG PRoFeSSioNAL 
oRSeTTo S3 SRC
0202 0447 99 XXX (99990 s3 src)

       
1 10moQ  

veLiKoSTi RozMiARY: 36–48

bARevNoST KoLoR: černá-žlutá czarno-żółta

bezpečnostní kotníková obuv s ocelovou tužinkou i stélkou odolnou propích-
nutí, antistatickou a protiskluzovou pu/pu podrážkou rezistentní 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 oleje, tłumienie 
w okolicach pięty, wodoodporne, wykonane z oddychającej skóry, elementy 
odblaskowe w celu zwiększenia widzialności.
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STRoNG PRoFeSSioNAL 
oRSeTTo S3 Ci SRC
0202 0450 99 XXX (99990 s3 ci src)

        
1 6moQ  

veLiKoSTi RozMiARY: 36–48

bARevNoST KoLoR: černá-žlutá czarny-żółty

bezpečnostní zateplená kotníková obuv s ocelovou tužinkou i stélkou odol-
nou propíchnutí, antistatickou a protiskluzovou pu/pu podrážkou rezistentní 
olejům, absorpcí energie v patě, voděodolným svrškem z prodyšné kůže 
a reflexními komponenty pro zvýšení viditelnosti.

ocieplone trzewiki ochronne z metalowym podnoskiem i wkładką antyprze-
biciową, podeszwą antystatyczną i antypoślizgową pu/pu odporną na oleje, 
tłumienie w okolicach pięty, wodoodporne, wykonane z oddychającej skóry, 
elementy odblaskowe w celu zwiększenia widzialności.

STRoNG MiSTRAL 
S3 SRC
0202 0035 99 XXX (96939 s3 src)

       
1 10moQ  

veLiKoSTi RozMiARY: 36–48

bARevNoST KoLoR: černá czarny

bezpečnostní kotníková obuv s ocelovou tužinkou i stélkou odolnou propích-
nutí, antistatickou a protiskluzovou pu/pu 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 pu/pu podeszwą, tłumienie 
w okolicach pięty, wykonane z oddychającej skóry.

STALOWY
PODNOSEK

OCELOVÁ
TUŽINKA

made in
EU

STALOWY
PODNOSEK

OCELOVÁ
TUŽINKA

made in
EU

WWW.CERVA.COM

288



•	 velmi pohodlná a kvalitní obuv
•	 nekovová stélka
•	 vstřikovaná pu/pryž podrážka
•	 svršek z kvalitní lícové kůže
•	 bardzo wygodne obuwie wysokiej jakości
•	 niemetalową wkładką
•	wstrzykiwana podeszwa z pu/gumy
•	 cholewka wykonana z wysokiej jakości  

skóry licowej

AMbLeR ANKLe S3
0202 0475 99 XXX

       
1 10moQ  

veLiKoSTi RozMiARY: 39–47

bARevNoST KoLoR: písková brązowy

celokožená bezpečnostní kotníková obuv s kompozitní 
tužinkou a kevlarovou stélkou. protiskluzová a olejiodolná 
podrážka z materiálů eva/guma. svršek z kvalitní lícové 
broušené hovězí kůže.

buty robocze z kompozytowym podnoskiem i kewlarową 
wkładką antyprzebiciową, podeszwa antypoślizgowa 
i olejoodporna z eva/gumy. cholewka ze skóry bydlęcej.

bK RubbeR  
ANKLe S3
0202 0489 75 XXX

       
1 10moQ  

veLiKoSTi RozMiARY: 38–48

bARevNoST KoLoR: hnědá brązowy

bezpečnostní kotníková obuv s kompozitní tužinkou a nekovovou 
stélkou, protiskluzná a olejivzdorná vstřikovaná pu/pryž podráž-
ka, voděodolný svršek z kvalitní lícové kůže (crazy horse).

trzewiki ochronne z kompozytowym podnoskiem i niemetalową 
wkładką, antypoślizgowa wstrzykiwana podeszwa z pu/gumy, 
odporna na substancje ropopochodne, wodoodporna cholewka 
z wysokiej jakości skóry licowej („crazy horse”).
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KOMPOZYTOWY
PODNOSEK

KOMPOZITNÍ
TUŽINKA

bK TPu ANKLe S3
0202 0022 60 XXX

     
1 10moQ  

 
 
 
 
 
 
 

veLiKoSTi RozMiARY: 38–48

bARevNoST KoLoR: černá-žlutá czarny-żółty

bezpečnostní kotníková obuv s ocelovou tužinkou i stélkou,  
pu/tpu podrážkou rezistentní olejům a svrškem z kvalitní  
lícové kůže nubuck.

trzewiki ochronne ze stalowym podnoskiem i wkładką antyprze-
biciową, z podeszwą z pu/tpu odporną na oleje, wykonane ze 
cholewka wykonana ze skóry nubukowej.

RAveN MeTAL FRee 
ANKLe S3
0202 0531 60 XXX

     
1 10moQ  

 
 
 
 
 
 
 

veLiKoSTi RozMiARY: 36–48

bARevNoST KoLoR: černá czarny

pracovní kotníková obuv s kompozitní tužinkou a kompozitní stél-
kou proti propíchnutí, pu/pu protiskluzovou podrážkou odolnou 
proti pohonným hmotám s absorpcí energie v patě. obuv bez 
kovových součástí – metal free.

trzewiki ochronne z kompozytowym podnoskiem i kompozytową, 
antyprzebiciową wkładką. podeszwa olejo- i paliwoodporna wy-
konana z pu/pu. absorpcja energii w obcasie. buty nie zawierają 
elementów metalowych.
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RAveN ANKLe S3
0202 0044 60 XXX

      
1 10moQ  

 
 
 
 
 
 
 

veLiKoSTi RozMiARY: 38–48

bARevNoST KoLoR: černá czarny

bezpečnostní kotníková obuv s ocelovou tužinkou i stélkou, pu/pu 
podrážkou rezistentní pohonným hmotám a svrškem z kůže. všitý 
uzavřený jazyk a zvýšené přetažení špice pro větší životnost obuvi.

trzewiki ochronne ze stalowym podnoskiem i wkładką antyprzebi-
ciową, odporna na benzyne podeszwa z pu/pu, cholewka wykonana 
ze skóry. buty posiadają wszyty język i wzmocnienie na czubkach 
dla zwiększenia wytrzymałości.

SC-03-003 ANKLe S3
0202 0491 60 XXX

       
1 10moQ  

wveLiKoSTi RozMiARY: 38–47

bARevNoST KoLoR: černá czarny

bezpečnostní kotníková obuv s ocelovou tužinkou, stélkou proti pro-
píchnutí, pu/pu podrážkou, rezistentní pohonným hmotám, svrškem 
z kůže. stříbrné reflexní doplňky.

trzewiki ochronne ze stalowym podnoskiem, wkładką antyprzebi-
ciową, podeszwą wykonaną z pu/pu odporną na substancje ropopo-
chodne. cholewka skórzana. srebrne elementy odblaskowe.

STALOWY
PODNOSEK

OCELOVÁ
TUŽINKA

STALOWY
PODNOSEK

OCELOVÁ
TUŽINKA

obuv obuwie

291



HiRSHoLM HiGH 
ANKLe S3 HRo Ci SRC
0204 0085 60 XXX

     
1 6moQ  

Made exclusively for OS by Prabos Czech Republic (EU)

veLiKoSTi RozMiARY: 36–48

kvalitní a komfortní bezpečnostní zimní poloholeňová obuv, s ochranou proti 
okopu, bez kovových součástí. obuv je vybavena extra širokou kompozitní 
tužinkou, kevlarovou planžetou; protiskluzovou a oleji rezistentní podešví  
pu/pryž. anatomicky tvarovaná stélka „dry-sole“. obuv je vhodná je vhodná 
především k venkovnímu nošení v zimním období.

najwyższej jakości komfortowe zimowe trzewiki ochronne. bez elementów 
metalowych. wyjątkowo szeroki, kompozytowy podnosek dla maksymalnej 
wygody stopy, na palcach skórzane wzmocnienia dla dodatkowej ochrony 
przed przetarciem. kevlarowe przeszycia wkładki. antypoślizgowa, olejo- 
odporna podeszwa z pu/gumy. anatomicznie ukształtowana wkładka  
„dry sole”. odpowiednie przede wszystkim do użytku zewnętrznego.

biRGHoLM HiGH  
ANKLe S3 HRo Ci SRC
0204 0084 60 XXX

       
1 6moQ  

Made exclusively for OS by Prabos Czech Republic (EU)

veLiKoSTi RozMiARY: 36–48

kvalitní a komfortní bezpečnostní poloholeňová obuv, s ochranou proti 
okopu, bez kovových součástí. obuv je vybavena extra širokou kompozitní 
tužinkou, kevlarovou planžetou; protiskluzovou a oleji rezistentní podešví  
pu/pryž. anatomicky tvarovaná stélka „dry-sole“. obuv je vhodná především 
k venkovnímu nošení.
najwyższej jakości, komfortowe wysokie trzewiki ochronne. bez elementów 
metalowych. wyjątkowo szeroki, kompozytowy podnosek dla maksymalnej 
wygody stopy, na palcach skórzane wzmocnienia dla dodatkowej ochrony 
przed przetarciem. kevlarowe przeszycia wkładki. antypoślizgowa, olejo- 
odporna podeszwa z pu/gumy. anatomicznie ukształtowana wkładka  
„dry sole”. odpowiednie do użytku zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz.
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eXTReMe TeCToR  
HiGH ANKLe S3 SRC
0204 0049 99 XXX (40002 s3 src)

       
1 6moQ  

veLiKoSTi RozMiARY: 38–48

bARevNoST KoLoR: černá-oranžová czarny-pomarańczowy

bezpečnostní vysoká obuv s nekovovou tužinkou i stélkou odolnou  
propíchnutí, antistatickou a protiskluzovou pu/tpu podrážkou rezistentní 
olejům, absorpcí energie v patě a voděodolným svrškem z kvalitní  
lícové prodyšné kůže. 

wysokie obuwie ochronne z niemetalowym podnoskiem i wkładką antypr-
zebiciową, antystatyczną i antypoślizgową, kwasoodporną i olejoodporną 
podeszwą z pu/tpu, tłumieniem w okolicach pięty, z cholewką wykonaną 
z oddychającej, wodoodpornej i wykonana z wysokiej jakości skóry licowej. 

eXTReMe buRAN  
HiGH ANKLe S3 SRC
0204 0083 99 XXX (40070)

       
1 6moQ  

veLiKoSTi RozMiARY: 38–48

bARevNoST KoLoR: černá-bílá czarny-biały

bezpečnostní vysoká obuv s nekovovou tužinkou i stélkou odolnou proti 
propíchnutí, antistatickou a protiskluzovou pu/tpu podrážkou rezistentní 
pohonným hmotám a olejům, absorpcí energie v patě a voděodolným svrškem 
z kvalitní lícové kůže. reflexní „carbon“ prvky pro zvýšení viditelnosti – pasivní 
prvek bezpečnosti

wysokie obuwie ochronne z kompozytowym podnoskiem wkladką an-
typorzebiciową. antystatyczna, antypoślizgowa, olejo- i paliwoodporna 
podeszwa z pu/tpu. absorpcja energii w obcasie, wodoodporna cholewka 
wykonana z wysokiej jakości skóry licowej. odblaskowe elementy dla 
lepszej widoczności – ochrona pasywna.
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ToP CLASSiC 
STRALiS S3 SRC
0204 0016 99 XXX (7832 s3 src)

       
1 6moQ  

veLiKoSTi RozMiARY: 38–48

bARevNoST KoLoR: černá czarny

bezpečnostní zateplená vysoká obuv s ocelovou tužinkou i stélkou, pu/tpu 
podrážkou rezistentní olejům, pu/pu chráničem špičky, podšívkou wintherm®, 
úpravou proti množení plísní a bakterií a svrškem z kůže v kombinaci s texti-
lem. zvýšené přetažení špice pro větší životnost obuvi. reflexní doplňky pro 
zvýšení viditelnosti – pasivní prvek bezpečnosti.

wysokie obuwie ochronne ocieplone ze stalowym podnoskiem i wkładką anty-
przebiciową. podeszwa z pu/tpu odporna na oleje, ochrona z pu/pu na czubku 
buta, podszewka wintherm®, ochrona przed grzybicą i bakteriami, cholewka 
wykonana ze skóry połączonej z tkaniną. wzmacniane na czubkach dla więks-
zej wytrzymałości. akcesoria odblaskowe zwiększające widoczność - pasywne 
elementy ochrony.

STRoNG 
PRoFeSSioNAL 
TiGRoTTo S3 Ci SRC
0204 0048 99 XXX (90090 s3 ci src)

        
1 6moQ  

veLiKoSTi RozMiARY: 36–48

bARevNoST KoLoR: černá-žlutá czarny-żółty

bezpečnostní zateplená voděodolná vysoká obuv s ocelovou tužinkou i stél-
kou odolnou propíchnutí, antistatickou a protiskluzovou pu/pu podrážkou 
rezistentní olejům, absorpcí energie v patě, svrškem z prodyšné kůže a re-
flexními komponenty pro zvýšení viditelnosti. 

wysokie obuwie ochronne, ocieplone i wodoodporne, ze stalowym podnoskiem 
i wkładką antyprzebiciową, podeszwą antystatyczną i antypoślizgową pu/pu 
odporną na oleje, tłumienie w okolicach pięty, wodoodporne, wykonane z oddy-
chającej skóry, elementy odblaskowe w celu zwiększenia widzialności.

STALOWY
PODNOSEK

OCELOVÁ
TUŽINKA

STALOWY
PODNOSEK

OCELOVÁ
TUŽINKA

made in
EU

made in
EU

ZIMA

ZIMA
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bK ANKLe wiNTeR S3 Ci 
0202 0041 60 XXX

     
1 10moQ  

veLiKoSTi RozMiARY: 38–48

bARevNoST KoLoR: černá-žlutá czarny-żółty

zateplená bezpečnostní holeňová obuv s ocelovou tužinkou 
i stélkou, pu/tpu podrážkou rezistentní pohonným hmotám 
a svrškem z kůže.

ocieplone trzewiki ochronne ze stalowym podnoskiem 
i wkładką antyprzebiciową, z podeszwą z pu odporną na oleje 
i paliwa, wykonane ze skóry.

STRoNG DuCATo S3 Ci SRC
0204 0021 99 XXX (6039 s3 ci src)

       
1 6moQ  

veLiKoSTi RozMiARY: 36–48

bARevNoST KoLoR: černá czarny

bezpečnostní zateplená vysoká obuv s ocelovou tužinkou 
i stélkou odolnou propíchnutí, antistatickou a protiskluzovou 
pu/pu podrážkou rezistentní pohonným hmotám, absorpcí 
energie v patě a voděodolným svrškem z prodyšné kůže.

obuwie ochronne wysokie, ocieplone ze stalowym podnoski-
em i wkładką antyprzebiciową, z antystatyczną i antypośliz-
gową, olejoodporną pu/pu podeszwą, tłumienie w okolicach 
pięty, wodoodporne, wykonane z oddychającej skóry.

STRoNG TALeNTo S3 Ci SRC
0204 0047 99 XXX (6339 s3 ci src)

       
1 6moQ  

veLiKoSTi RozMiARY: 37–47

bARevNoST KoLoR: černá czarny

bezpečnostní zateplená nazouvací vysoká obuv s ocelovou 
tužinkou i stélkou odolnou propíchnutí, antistatickou a protisklu-
zovou pu/pu podrážkou rezistentní pohonným hmotám, absorp-
cí energie v patě a voděodolným svrškem z prodyšné kůže.

obuwie ochronne typu kozaki, ocieplone ze stalowym podno-
skiem i wkładką antyprzebiciową, z antystatyczną i antypośli-
zgową pu/pu podeszwą, olejoodporne, tłumienie w okolicach 
pięty, wodoodporne, wykonane z oddychającej skóry.

STALOWY
PODNOSEK

OCELOVÁ
TUŽINKA

made in
EU

STALOWY
PODNOSEK

OCELOVÁ
TUŽINKA

made in
EU

STALOWY
PODNOSEK

OCELOVÁ
TUŽINKA

ZIMA

ZIMA

ZIMA
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euRoFoRT S4
0204 0067 80 XXX

   
1 6moQ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

NoRMY: en iso 20345: 2011 s4

veLiKoSTi RozMiARY: 41–46

bARevNoST KoLoR: bílá biały

antistatické vysoké bezpečnostní holínky z pvc a nitrilu s oce-
lovou tužinkou, odolné působení rostlinných i živočišných tuků 
s podrážkou s hlubokým dezénem. Flexibilní až do teploty -20 °c.

wysokie obuwie antystatyczne ze stalowym podnoskiem, 
wykonane z pvc i nitrylu odporne na działanie tłuszczów 
roślinych i zwierzęcych, z głebokim bieżnikiem. zachowują 
elastyczność do -20 °c.

STALOWY
PODNOSEK

OCELOVÁ
TUŽINKA

WWW.CERVA.COM
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EUROFORT S5
0204 0007 xx XXX

    
1 6MOQ  

nORmy: EN ISO 20345

VElikOSTi ROzmiaRy: 37–48

BaREVnOST kOlOR: 
 60

 
70

Vysoké bezpečnostní holínky z PVC a nitrilu s ocelovou tužinkou 
a antikorozní stélkou. Určené k ochraně před vodou, nečistotou,  
stlačením a propíchnutím. Antistatická podešev, rezistentní kyseli-
nám, olejům, pohonným látkám a tukům. Vyhovují všem požadav-
kům na bezpečnostní pracovní obuv na stavbách, v zemědělství 
a výrobních provozech. Výška cca. 38 cm, váha cca. 2,5 kg, velmi 
flexibilní i při nízkých teplotách, reflexní bod na patě. 
Wysokie obuwie ochronne wykonane z PVC i nitrylu ze stalowym 
podnoskiem i wkładką antykorozyjną zabezpieczającą przed zgniece-
niem. Zaprojektowane, by chronić przed wodą, brudem, i przebiciem. 
Podeszwa antystatyczna odporna na działanie kwasów, olejów, 
paliw i smarów. Buty spełniają wszystkie wymagania dla obuwia 
ochronnego. Zalecane zastosowanie: w budownictwie, rolnictwie  
i w przemyśle. Wysokość ok. 38 cm, waga ok. 2,5 kg, wysoka 
elastyczność nawet przy niskich temperaturach, Punkt refleksyjny 
na pięcie. 

BEkina PU BOOTS S5
0204 0086 xx XXX

1 5MOQ  

 
nORmy: EN ISO 20345: 2011 S5 CI SRC

VElikOSTi ROzmiaRy: 38-48

BaREVnOST kOlOR: 
 60

 
70

Kvalitní vysoké zateplené bezpečnostní polyuretanové holínky s oce-
lovou tužinkou a stélkou proti propíchnutí. Antistatická podešev 
rezistentní olejům, pohonným hmotám a tukům. Obuv vyniká nízkou 
hmotností, ohebností a trvanlivostí polyuretanového svršku.
Wysokiej jakości ocieplane obuwie wykonane z poliuretanu ze 
stalowym podnoskiem i wkładką antyprzebiciową. Antystatyczna 
podeszwa odporna na oleje, tłuszcze i paliwa. Niezwykle lekkie 
i elastyczne buty z poliuretanową cholewką.

STALOWY
PODNOSEK

OCELOVÁ
TUŽINKA

NEW-20°C

OBUV OBUWiE
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TRoNCHeTTo ob SRA
0204 0081 80 XXX

1 8moQ  

NoRMY: en iso 20347: 2012

veLiKoSTi RozMiARY: 36–47

bARevNoST KoLoR: bílá biały

antistatické nízké holínky z pvc a nitrilu odolné působení 
rostlinných a živočišných tuků s podrážkou s hlubokým dezénem. 
Flexibilní až do teploty -20 °c. výška: 28 cm

niskie kalosze wykonane z pvc i nitrylu odporne na działanie 
tłuszczów roślinnych i zwierzęcych. podeszwa z głębokim bieżniki-
em. zachowują elastyczność do -20 °c. wysokość: 28 cm

KoŽeNoFiLC
0204 0039 60 XXX

1 5moQ  

NoRMY: en iso 20347

veLiKoSTi RozMiARY: 38–48

bARevNoST KoLoR: černá czarny

pracovní obuv zateplená polyesterovým filcem s protiskluznou 
pryžovou podrážkou, svrškem z kůže a polyesterového filcu.

obuwie robocze ocieplone filcem z poliestru i antypoślizgową 
gumową podeszwą, cholewka ze skóry i filcu z poliestru.

KRAKeN 
0204 0004 60 XXX

1 5moQ  

NoRMY: en iso 20347

veLiKoSTi RozMiARY: 39–47

bARevNoST KoLoR: černá czarny

vysoké gumové holínky s vyšší odolností proti působení tepla, 
oděru, propíchnutí a proříznutí.

wysokie gumowce z dobrą odpornością na działanie ciepła, obtar-
cie, przekłucie i przecięcie.

ZIMA

WWW.CERVA.COM
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SAFewAY eSD e103 
SANDÁL S PÁSKou  
ob SRC 
SANDAłY z PASKieM 
z TYłu ob SRC
0203 0043 60 XXX

    
1 10moQ  

Na ObjEDNávKU 
Na zaMówiENiE 

veLiKoSTi RozMiARY: 35–47

bARevNoST KoLoR: černá czarny

pracovní esd sandály s páskem přes patu ze syntetického materiálu s vyso-
kými mikroporézními vlastnostmi, pu podrážkou rezistentní olejům s lepšími 
protiskluzovými parametry.

damskie sandały robocze esd z paskiem z tyłu na pięcie, wykonane z mik-
roporowatego materiału syntetycznego, podeszwa z poliuretanu odporna 
na oleje, z lepszymi parametrami antypoślizgowymi.

SAFewAY eSD e101  
SANDÁL S PÁSKou  
ob SRC 
SANDAłY z PASKieM 
z TYłu ob SRC
0203 0046 80 XXX

    
1 10moQ  

veLiKoSTi RozMiARY: 35–47

bARevNoST KoLoR: bílá biały

pracovní esd sandály s páskem přes patu ze syntetického materiálu s vyso-
kými mikroporézními vlastnostmi, pu podrážkou rezistentní olejům s lepšími 
protiskluzovými parametry.

damskie sandały robocze esd z paskiem z tyłu na pięcie, wykonane z mik-
roporowatego materiału syntetycznego, podeszwa z poliuretanu odporna 
na oleje, z lepszymi parametrami antypoślizgowymi.

obuv obuwie
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SAFewAY eSD eL707 
SANDAL o1 SRC
0203 0047 80 XXX

    
1 10moQ  

veLiKoSTi RozMiARY: 35–47

bARevNoST KoLoR: bílá biały

pracovní esd sandály ze syntetického materiálu s vysokými mikroporézní-
mi vlastnostmi, pu podrážkou rezistentní olejům s lepšími protiskluzovými 
parametry.

damskie sandały robocze esd z mikroporowatego materiału syntetycznego, 
podeszwa z poliuretanu odporna na oleje, z lepszymi parametrami antypoś-
lizgowymi.

SANiTARY LYbRA  
o1 SRC
0203 0064 80 XXX (3106 o1)

   
1 10moQ  

veLiKoSTi RozMiARY: 36–47

bARevNoST KoLoR: bílá biały

pracovní sandály bez ocelové tužinky, antistatickou a protiskluzovou 
pu podrážkou, absorpcí energie v patě a svrškem z mikrovlákna s antibak-
teriální úpravou sanitized®.

sandały robocze bez stalowego podnoska, z antystatyczną i antypoślizgową 
olejoodporną podeszwą wykonaną z pu/pu, tłumienie w okolicach pięty, 
cholewka wykonana z mikrofibry, wyściółka antybakteryjna sanitized®.

made in
EU

WWW.CERVA.COM
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RAveN SANDAL  
o1 
0203 0040 60 XXX

   
1 10moQ  

veLiKoSTi RozMiARY: 38–48

bARevNoST KoLoR: černá czarny

pracovní sandály s pu/pu podrážkou rezistentní pohonným hmotám 
a svrškem z kůže.

sandały robocze ze podeszwą z pu odporną na benzynę i oleje, 
wykonane ze skóry.

SC-01-002 SANDAL  
o1
0203 0070 60 XXX

    
1 10moQ  

veLiKoSTi RozMiARY: 36–47

bARevNoST KoLoR: černá czarny

pracovní sandály s pu/pu antistatickou podrážkou odolnou proti 
pohonným hmotám a olejům se svrškem z kůže.

robocze półbuty z antystatyczną podeszwą wykonaną  
z pu/pu. paliwo- i olejoodporne. cholewka skórzana.

NEW

STRoNG ToPoLiNo  
o1 SRC
0203 0014 99 XXX (6109 o1 src)

    
1 10moQ  

veLiKoSTi RozMiARY: 36–48

bARevNoST KoLoR: černá czarny

pracovní sandály bez ocelové tužinky, antistatickou a protiskluzovou 
pu/pu podrážkou odolnou pohonným hmotám, absorpcí energie 
v patě a svrškem z kvalitní lícové prodyšné broušené kůže.

sandały robocze bez stalowego podnoska, antystatyczną i  
antypoślizgową, olejoodporną pu podeszwą, tłumieniem w okolicach 
pięty, wykonane z oddychającej wysokiej jakości skóry licowej.

made in
EU
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TooLiK o1
0201 0144 99 XXX

 
1 10moQ  

veLiKoSTi RozMiARY: 38–48

bARevNoST KoLoR: černá-žlutá czarno-żółta

polobotka sportovního designu. protiskluzová a olejiodolná 
pu/guma podrážka. svršek z prodyšného textilu a semiše.  
absorbce energie v patě – air bag. 

sportowe półbuty robocze. antypoślizgowa i olejoodporna  
podeszwa wykonana z pu/gumy. oddychająca cholewka wyko-
nana z materiału i skóry licowej. absorpcja energii w obcasie – 
poduszka powietrzna.

made in
EU

eRGoN beTA 
o1 SRC
0201 0026 99 XXX (6211 o1 src)

    
1 10moQ  

veLiKoSTi RozMiARY: 36–48

bARevNoST KoLoR: černá-oranžová czarny-pomarańczowy

pracovní polobotky s antistatickou a protiskluzovou pu/pu pod-
rážkou 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.

WWW.CERVA.COM
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RAveN Low o1 
0201 0020 60 XXX

   
1 10moQ  

veLiKoSTi RozMiARY: 38–48

bARevNoST KoLoR: černá czarny

pracovní polobotky s pu/pu podrážkou rezistentní pohonným 
hmotám a svrškem z kůže.

półbuty robocze z podeszwą z pu/pu odporną na benzynę, 
wykonane ze skóry.

SC-02-006 Low o1 
0201 0182 60 XXX

    
1 10moQ  

veLiKoSTi RozMiARY: 36-47

bARevNoST KoLoR: černá czarny

pracovní polobotky s pu/pu antistatickou podrážkou odolnou 
proti pohonným hmotám a olejům se svrškem z kůže.

robocze półbuty z antystatyczną podeszwą wykonaną  
z pu/pu. paliwo- i olejoodporne. cholewka skórzana.

NEW

obuv obuwie

303



SAFewAY eSD e903 
Low o1 SRC
0201 0112 60 XXX

    
1 10moQ  

veLiKoSTi RozMiARY: 35–47

bARevNoST KoLoR: černá czarny

pracovní esd polobotky ze syntetického materiálu s vysokými 
mikroporézními vlastnostmi, pu podrážkou rezistentní olejům s lepšími 
protiskluzovými parametry.

półbuty robocze esd wykonane z mikroporowatego materiału syntetyczne-
go, podeszwa z poliuretanu odporna na oleje, z lepszymi parametrami 
antypoślizgowymi.

SAFewAY eSD e901  
Low o1 SRC
0201 0113 80 XXX

    
1 10moQ  

veLiKoSTi RozMiARY: 35–47

bARevNoST KoLoR: bílá biały

pracovní esd polobotky ze syntetického materiálu s vysokými 
mikroporézními vlastnostmi, pu podrážkou rezistentní olejům s lepšími 
protiskluzovými parametry.

półbuty robocze esd wykonane z mikroporowatego materiału syntetyczne-
go, podeszwa z poliuretanu odporna na oleje, z lepszymi parametrami 
antypoślizgowymi.

WWW.CERVA.COM
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SAFewAY eSD e301 
MoCCASiNS o1 SRC
0201 0110 80 XXX

    
1 10moQ  

veLiKoSTi RozMiARY: 35–47

bARevNoST KoLoR: bílá biały

pracovní esd mokasíny ze syntetického materiálu s vysokými mikroporézními 
vlastnostmi, pu podrážkou rezistentní olejům s lepšími protiskluzovými 
parametry.

damskie mokasyny robocze esd, wykonane z mikroporowatego materiału 
syntetycznego, podeszwa z poliuretanu odporna na oleje, z lepszymi parame-
trami antypoślizgowymi.

SANiTARY SiATA o1 SRC
0201 0001 99 XXX (3406 o1 src)

    
1 10moQ  

veLiKoSTi RozMiARY: 36–47

bARevNoST KoLoR: bílá biały

pracovní mokasíny s antistatickou a protiskluzovou pu podrážkou rezistentní 
pohonným hmotám, absorpcí energie v patě a svrškem z mikrovlákna s anti-
bakteriální úpravou sanitized®.

mokasyny robocze, 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®.

made in
EU
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RAveN ANKLe o1 
0202 0024 60 XXX

   
1 10moQ  

veLiKoSTi RozMiARY: 38–48

bARevNoST KoLoR: černá czarny

pracovní kotníková obuv s pu/pu podrážkou rezistentní pohon-
ným hmotám a svrškem z kůže.

trzewiki robocze z podeszwą z pu/pu odporną na paliwa,  
z cholewką ze skóry.

SAFARi  
FReCCiA o1
0202 0494 60 XXX (5790 o1)

    
1 10moQ  

veLiKoSTi RozMiARY: 40–46

bARevNoST KoLoR: černá czarny 

pracovní kotníková obuv italského designu bez tužinky, s antis-
tatickou a protiskluzovou pu/pu podrážkou rezistentní olejům, 
absorpcí energie v patě, svrškem z italského semiše.

trzewiki robocze włoskiego wzoru bez stalowego podnoska, 
z antystatyczną i antypoślizgową podeszwą wykonaną z pu/pu 
odporną na kwasy i oleje, absorpcja energii w obcasie, cholewka 
wykonana z włoskiego zamszu. 

made in
EU

eRGoN ALFA o1 SRC
0202 0031 99 XXX (6911 o1 src)

    
1 10moQ  

veLiKoSTi RozMiARY: 36–48

bARevNoST KoLoR: černá-oranžová czarny-pomarańczowy

pracovní kotníková obuv s antistatickou a protiskluzovou  
pu/pu podrážkou rezistentní pohonným hmotám, absorpcí energie 
v patě a svrškem z prodyšné kůže.

trzewiki robocze z antystatyczną i antypoślizgową podeszwą  
pu/pu odporną na olej, tłumienie w okolicach pięty, cholewka 
z oddychającej skóry.

made in
EU
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RAveN ANKLe  
wiNTeR o1 
0202 0465 60 XXX

    
1 10moQ  

veLiKoSTi RozMiARY: 38-48

bARevNoST KoLoR: černá czarny

pracovní zateplená kotníková obuv s pu/pu podrážkou rezistentní 
pohonným hmotám a svrškem z kůže.

trzewiki robocze z izolacją termiczną, podeszwa pu/pu odporna  
na płynne paliwa, cholewka wykonana ze skóry.

wibRAM KoRAKo o1 
0202 0430 60 XXX

1 5moQ  

NoRMY: en iso 20347

veLiKoSTi RozMiARY: 39, 41–43, 45–48

bARevNoST KoLoR: černá czarny

pracovní kotníková obuv, svršek z přírodní kůže a syntetického 
materiálu, kotníková část z vinitolu, textilní podšívka, lepená a pro-
šívaná gumová podrážka.

trzewiki robocze, cholewka ze skóry i materiałów syntetycznych, 
kołnierz z winytolu, wyściółka tekstylna, spiekana i pikowana 
podeszwa gumowa.

SC-03-007 ANKLe o1
0202 0528 60 XXX

1 10moQ  

veLiKoSTi RozMiARY: 36–47

bARevNoST KoLoR: černá czarny

pracovní kotníková obuv s pu/pu antistatickou podrážkou odolnou 
proti pohonným hmotám a olejům se svrškem z kůže.

trzewiki robocze wykonane z pu/pu. antystatyczna olejo- i pali-
woodporna podeszwa. skórzana cholewka.

NEW

made in
EU

ZIMA

obuv obuwie

307



ToP TReKKiNG 
MiuRA o2 SRC
0201 0136 75 XXX (8038 o2 src)

     
1 6moQ  

veLiKoSTi RozMiARY: 38–48

bARevNoST KoLoR: hnědá brązowy

pracovní polobotky v moderním designu s antistatickou 
a protiskluzovou pu/tpu podrážkou rezistentní olejům, 
absorpcí energie v patě a voděodolným svrškem z velmi 
kvalitní kůže, vysoký komfort.

profesjonalne półbuty robocze o nowoczesnym wzor-
nictwie, antystatyczna podeszwa pu/tpu odporna na oleje 
oraz o właściwościach antypoślizgowych, absorbcja energii 
w obcasie, cholewka wodoodporna wykonana ze skóry 
najwyższej jakości, wysoki komfort użytkowania.

STRoNG 
PRoFeSSioNAL 
PANTeRA o2 SRC
0201 0160 99 XXX (92290F o2)

    
1 6moQ  

veLiKoSTi RozMiARY: 38–48

bARevNoST KoLoR: černá czarny

pracovní obuv bez tužinky, s antistatickou a protiskluzo-
vou pu/pu podrážkou rezistentní olejům, absorpcí energie 
v patě, voděodolným svrškem z prodyšné kůže a reflexní-
mi komponenty pro zvýšení viditelnosti.

półbuty robocze bez metalowego podnoska, z antysta-
tyczną i antypoślizgową podeszwą wykonaną z pu/pu 
odporną na oleje, absorpcja energii w obcasie, wodoodpor-
ne, wykonane z oddychającej skóry, elementy odblaskowe 
w celu zwiększenia widoczności.

made in
EU

made in
EU
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ToP TReKKiNG 
MoNviSo o2 SRC
0202 0472 75 XXX (8538 o2 src)

    
1 6moQ  

veLiKoSTi RozMiARY: 38–48

bARevNoST KoLoR: hnědá brązowy

pracovní kotníková obuv v moderním designu s antistatickou 
a protiskluzovou pu/tpu podrážkou rezistentní olejům, ab-
sorpcí energie v patě a voděodolným svrškem z velmi kvalitní 
kůže, vysoký komfort.

profesjonalne trzewiki robocze o nowoczesnym wzornictwie, 
antystatyczna podeszwa pu/tpu odporna na oleje oraz 
o właściwościach antypoślizgowych, absorbcja energii w  
obcasie, cholewka wodoodporna wykonana ze skóry  
najwyższej jakości, wysoki komfort użytkowania.

FARMeR GRiNTA o2
0202 0476 xx XXX (5940)

   
1 6moQ  

veLiKoSTi RozMiARY: 39–48

bARevNoST KoLoR: 

84

žlutá
żółty

75

hnědá
brązowy

pracovní kotníková obuv vyrobená z kvalitní voděodolné 
kůže (nubuk), eva/guma podešev 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.

made in
EU

obuv obuwie
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FARMeR AwuNA o2
0202 0488 84 XXX (7518)

   
1 10moQ  

veLiKoSTi RozMiARY: 39–48

bARevNoST KoLoR: žlutá żółty

pracovní kotníková obuv vyrobená z kvalitní voděodolné kůže (nubuk), 
eva/guma podešev odolná olejům, absorpce energie v oblasti paty.

trzewiki robocze wykonane z wysokiej jakości wodoodpornej 
skóry nubukowej, paliwoodporna podeszwa z eva/gumy, absorp-
cja energii w obcasie.

SAFARi FReCCiA o2 SRC Ci
0202 0495 60 XXX (5799 o2 src ci)

      
1 10moQ  

veLiKoSTi RozMiARY: 41–46

bARevNoST KoLoR: černá czarny

pracovní zateplená kotníková obuv italského designu bez tužinky, 
s antistatickou a protiskluzovou pu/pu podrážkou rezistentní ole-
jům, absorpcí energie v patě, voděodolným svrškem ze speciálně 
upravené lícové kůže.

trzewiki robocze ocieplane włoskiego wzoru, bez stalowego 
podnoska, z antystatyczną i antypoślizgową podeszwą wykonaną 
z pu/pu odporną na kwasy i oleje, absorpcja energii w obcasie, 
wodoodporna, oddychająca cholewka wykonana ze skóry licowej.

STRoNG PRoFeSSioNAL 
oRSeTTo o2 SRC
0202 0496 99 XXX (99990F o2)

    
1 6moQ  

veLiKoSTi RozMiARY: 38–48

bARevNoST KoLoR: černá czarny

pracovní kotníková obuv bez tužinky, s antistatickou a protisk-
luzovou pu/pu podrážkou rezistentní olejům, absorpcí energie 
v patě, voděodolným svrškem z prodyšné kůže a reflexními 
komponenty pro zvýšení viditelnosti.

trzewiki robocze bez stalowego podnoska z antystatyczną, 
antypoślizgową odporną na oleje podeszwą wykonaną z pu/pu, 
absorpcja energii w obcasie, cholewka wykonana z oddychającej 
skóry, elementy odblaskowe w celu zwiększenia widoczności.

made in
EU

ZIMA

made in
EU

WWW.CERVA.COM
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STRoNG 
PRoFeSSioNAL 
oRSeTTo o2 Ci SRC
0202 0497 99 XXX (99990r o2 ci)

     
1 6moQ  

veLiKoSTi RozMiARY: 38–48

bARevNoST KoLoR: černá czarny

pracovní zateplená kotníková obuv bez tužinky, s antistatickou a protiskluzo-
vou pu/pu podrážkou rezistentní olejům, absorpcí energie v patě, voděodolným 
svrškem z prodyšné kůže a reflexními komponenty pro zvýšení viditelnosti.

ocieplane trzewiki robocze bez stalowego podnoska z antystatyczną, anty-
poślizgową odporną na oleje podeszwą wykonaną z pu/pu, absorpcja energii 
w obcasie, cholewka wykonana z oddychającej skóry, elementy odblaskowe 
w celu zwiększenia widoczności.

STRoNG 
PRoFeSSioNAL 
TiGRoTTo o2 Ci SRC
0204 0082 99 XXX (90090r o2 ci)

     
1 6moQ  

veLiKoSTi RozMiARY: 38–48

bARevNoST KoLoR: černá czarny

pracovní zateplená voděodolná vysoká obuv bez tužinky, s antistatickou 
a protiskluzovou pu/pu podrážkou rezistentní olejům, absorpcí energie v patě, 
svrškem z prodyšné kůže a reflexními komponenty pro zvýšení viditelnosti. 

wysokie wodoodporne, ocieplone obuwie robocze, bez stalowego podnoska, 
z antystatyczną, antypoślizgową odporną na oleje podeszwą wykonaną 
z pu/pu, absorpcja energii w obcasie, cholewka wykonana z oddychającej 
skóry, elementy odblaskowe w celu zwiększenia widoczności.

ZIMA

made in
EU

ZIMA

made in
EU

obuv obuwie
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bC FooD 04 Fo SRC
0204 0080 80 XXX

  
1 6moQ  

NoRMY: en iso 20347: 2012

veLiKoSTi RozMiARY: 36-48

bARevNoST KoLoR: bílá biały

antistatické vysoké holínky z pvc a nitrilu odolné působení 
rostlinných i živočišných tuků s podrážkou s hlubokým 
dezénem. Flexibilní až do teploty -20 °c.

wysokie obuwie antystatyczne wykonane z pvc i nitrylu 
odporne na działanie tłuszczów roślinych i zwierzęcych, 
z głebokim bieżnikiem. zachowuje elastyczność do -20 °c. 

WWW.CERVA.COM
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GWEEK
0203 0071 82 XXX

1 10MOQ  

VEliKosti RozmiaRy: 36-46

BaREVNost KoloR: hnědá brązowy

Sandály s uzavřenou špičkou, TPR podešví a svrškem v kombinaci PU 
Nubuck/Spandex®.

Sandały z zakrytymi palcami, podeszwa z TPR, chlewka wykonana z  
mieszanki nubuku powleczonego poliuretanem i Spandex‘u.

NEW

oBUV oBUWiE
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wuLiK
0203 0055 xx XXX

1 10moQ  

veLiKoSTi RozMiARY: 41–46

bARevNoST KoLoR: 

60

černá
czarny

75

hnědá
brązowy

pohodlný sandál se svrškem z kůže s úpravou crazy horse. 
pu podrážka. nastavitelná výška nártu a patní část pomocí 
suchému zipu. vypolstrování z elastického materiálu. 

podeszwa z pu, cholewka ze skóry typu „crazy horse”. 
podeszwa pu. regulacja szerokości na rzepy velcro. 
elastyczna wyściółka.

uNuK 
0206 0024 75 XXX

1 12moQ  

veLiKoSTi RozMiARY: 41–46

bARevNoST KoLoR: hnědá brązowy

pantofle se svrškem z broušené kůže. odolná pu podrážka. 
nastavitelná výška nártu pomocí suchému zipu.

wysokiej jakości kapcie z podeszwą z pu i skórzaną  
cholewką. wytrzymała podeszwa z pu. regulacja szero-
kości na rzepy velcro.

WWW.CERVA.COM
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PuDu
0206 0003 xx XXX

1 12moQ  

veLiKoSTi RozMiARY: 36–41 dámské damskie, 
42–46 pánské męskie

bARevNoST KoLoR: 

60

černá
czarny

80

bílá
biały

korkové pantofle s podrážkou z pěnové pryže  
a koženým svrškem.

skórzane klapki na podeszwie z korka i gumowej pianki.

TARuCA
0206 0021 80 XXX dámské damskie 
0206 0022 80 XXX pánské męskie

1 10moQ  

veLiKoSTi RozMiARY: 35–41 dámské damskie, 
42–46 pánské męskie

bARevNoST KoLoR: bílá biały

dámské a pánské pantofle z povrstvené usně.

damskie i męskie klapki z gumowaną skórzaną cholewką.

obuv obuwie
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NiGu
0206 0027 xx XXX

1 12moQ  

veLiKoSTi RozMiARY: 36–46

bARevNoST KoLoR: 

48

navy
granatowy

60

černá
czarny

80

bílá
biały

pohodlné anatomicky tvarované pantofle vyrobené z materiálu eva.

wygodne, anatomicznie ukształtowane klapki wykonane z tworzywa eva.

biRbA
0205 0002 14 XXX

1 10moQ  

veLiKoSTi RozMiARY: 35–48

bARevNoST KoLoR: zelená zielony

pohodlné pantofle vyrobené z pvc.

wygodne kapcie z pvc.

NEW

WWW.CERVA.COM
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buLDiR TReKKiNG
0201 0161 xx XXX

1 10moQ  

veLiKoSTi RozMiARY: 36–46

bARevNoST KoLoR:  

75

hnědá
brązowy

05

šedá
szary

treková polobotka. podešev z eva/guma materiálu. 
 Jazyk s všitou s manžetou. svršek v kombinaci semiš/textil.

obuwie trekkingowe z podeszwą wykonaną z pianki eva 
i gumy, cholewka wykonana z mieszanki zamszu i materiału.

SeGuLA Low 
0201 0157 75 XXX

1 6moQ  

veLiKoSTi RozMiARY: 39–47

bARevNoST KoLoR: hnědá brazowy

treková polobotka s protiskluznou pryžovou podrážkou 
vibram. svršek pu/textil, pu i textilní části jsou voděodolné. 
obuv bez kovových komponentů – metal free. 

obuwie trekkingowe z podeszwą antypoślizgową vibram 
wykonane z wodoszczelnej mieszanki pu i materiału. 
obuwie pozbawione elementów metalowych.

obuv obuwie
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PReSTiGe
0201 0148 xx XXX

1 10moQ  

veLiKoSTi RozMiARY: 36–48 bílá biały 
35–49 černá czarny

bARevNoST KoLoR: 
 80

 
50

 

obuv s širokým použitím pro volný čas, turistiku, rekreační 
sport a pro práci. Je pohodlná, zaručuje vysoký komfort při 
nošení. pro větší bezpečnost na silnicích je na patě použita 
reflexní značka moleda.

obuwie o szerokim spektrum zastosowania w celach 
wypoczynkowych, wspinaczkowych, rekreacyjnych oraz 
roboczych. komfortowe oraz gwarantujące wysoki komfort 
użytkownikowi. dla zwiększenia bezpieczeństwa na drodze 
i w warunkach słabej widoczności, w okolicach pięty umie-
szczono odblaskowe znakowanie moleda.

PReSTiGe SPoRT
0201 0149 xx XXX

1 10moQ  

veLiKoSTi RozMiARY: 36–48

bARevNoST KoLoR: 
 80

 
50

 

obuv určena nejen pro sportovní vyžití, ale i pro volný čas 
a pro práci. Je vyrobena ze stejných osvědčených materiálů 
jako oblíbená prestige, ale má širší střih a nižší podešev, 
která zaručuje vyšší stabilitu při došlapu. nová řada obuvi 
s nadčasovým designem, je zdokonalena pro sportovní 
aktivity nejen svou konstrukcí, ale i použitými materiály, 
a je určena na všechny typy venkovních i vnitřních povrchů 
(haly, tělocvičny, antuka, beton...)

obuwie przeznaczone nie tylko dla sportowców, ale także 
do aktywnego wypoczynku oraz pracy. produkowane 
z tych samych, sprawdzonych materiałów co popularne 
obuwie prestige, jednak w nieco innym fasonie zapewnia-
jącym większą stabiloność. rekomendowane dla użytkow-
ników o tęższych stopach. nowa linia obuwia o ponadcza-
sowym wzornictwie, idealna dla użytkowników aktywnych 
fizycznie nie tylko dzięki wzornictwu, ale także użytym 
materiałom. przeznaczona dla wszelkiego typu powierzch-
ni zewnętrznych oraz wewnętrznych (hale sportowe, sale 
gimanstyczne, glina, beton...)

made in
EU

made in
EU

WWW.CERVA.COM
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bK HoNeY Low 
0201 0027 xx XXX

1 10moQ  

veLiKoSTi RozMiARY: 36–48

bARevNoST KoLoR:  

82

béžová
beżowy

60

černá
czarny

pracovní obuv „farmářka“ s pryžovou podrážkou rezistentní 
olejům. pohodlná široká obuv se svrškem z kvalitní prodyš-
né nubukové kůže.

robocze „farmerki“ z gumową olejoodporną podeszwą. 
wygodne szerokie obuwie z wysokiej jakości cholewką wyko-
naną z oddychającego nubuku.

RAveN SPoRT Low
0201 0017 41 XXX

1 10moQ  

veLiKoSTi RozMiARY: 38–48

bARevNoST KoLoR: modrá-červená niebieski-czerwony

pracovní polobotky s pu/pu podrážkou rezistentní olejům 
a svrškem z kůže v kombinaci s textilem.

półbuty robocze z pu/pu podeszwą odporną na olej, wykona-
ne ze skóry połączonej z materiałem. 

obuv obuwie
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TANAGA ANKLe
0202 0490 75 XXX

1 6moQ  

veLiKoSTi RozMiARY: 39–47

bARevNoST KoLoR: hnědá brazowy

treková kotníková obuv s protiskluznou pryžovou podrážkou vibram. 
svršek pu/textil, voděodolný. 

obuwie trekkingowe, wodoszczelne z gumową podeszwą antypoślizgową 
vibram, wykonane z mieszanki pu i materiału.

FARMeR LADY ANKLe
0202 0532 56 XXX

1 10moQ  

Design vhodný ke kombinaci s dámskou kolekcí pracovních oděvů YOwiE 
Kompatybilne z damskim ubraniem roboczym YOwiE

veLiKoSTi RozMiARY: 36–42

bARevNoST KoLoR: fialová fioletowy

dámská kotníková obuv „farmářka“ s pryžovou podrážkou rezistentní 
olejům. pohodlná obuv se svrškem z kvalitní lícové prodyšné kůže nubuck.

damskie trzewiki “farmerki” z olejoodporną, gumową podeszwą. kom-
fortowe obuwie z cholewką wykonaną z wysokiej jakości oddychającej 
licowej skóry nubukowej.

wRANGeLL TReKKiNG
0202 0498 xx XXX

1 10moQ  

veLiKoSTi RozMiARY: 36–46

bARevNoST KoLoR:  

14

olivová
oliwkowy

75

hnědá
brazowy

treková membránová kotníková obuv. voděodolná a prodyšná membrána 
kingteX, která má současně i termoizolační vlastnosti. masivní dezénová 
gumová podrážka s vějířovitým rozmístěním mnohosměrných tlačných 
kolíků. zvýšené překrytí špice odolné proti okopu. protiskluzová a olejiodol-
ná podrážka eva/guma. 

obuwie trekkingowe z podeszwą wykonaną z pianki eva oraz gumy, cho-
lewka wykonana z wysokiej jakości wodoodpornego nubuku. nowoczesna, 
oddychająca membrana kingteX o właściwościach termoizolacyjnych. podesz-
wa z masywnym bieżnikiem. wzmocnienia na palcach wydłużające żywotność 
obuwia. antypoślizgowa, olejoodporna podeszwa wykonana z eva/gumy.

NEW

WWW.CERVA.COM
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BK HONEY ANKLE WINTER
0202 0043 xx XXX

1 10MOQ  

VELIKOsTI ROzmIARY: 36–48

BAREVNOsT KOLOR: 

82

béžová
beżowy

60

černá
czarny

75

hnědá
brazowy

Zimní pracovní kotníková obuv „farmářka“ s pryžovou podrážkou rezistentní 
olejům. Pohodlná široká obuv zateplená polyesterovým kožíškem a se svrš-
kem z kvalitní prodyšné nubukové kůže.

Ocieplane obuwie robocze z gumową olejoodporną podeszwą. Wygodne sze-
rokie obuwie z wysokiej jakości cholewką wykonaną oddychającego nubuku, 
od wewnątrz ocieplane poliestrowym futerkiem.

sC-03-006 FARmER
0202 0529 82 XXX

1 10MOQ  

VELIKOsTI ROzmIARY: 38–48

BAREVNOsT KOLOR: béžová

Pracovní kotníková obuv „farmářka“ s PU podrážkou rezistentní olejům. 
Pohodlná obuv se svrškem z Nubucku.

Wygodne robocze trzewiki „farmerki“. Olejoodporna podeszwa wykonana 
z PU. Cholewka wykonana z dwoiny nubukowej.

BK HONEY ANKLE
0202 0032 xx XXX

1 10MOQ  

VELIKOsTI ROzmIARY: 36–48

BAREVNOsT KOLOR: 

82

béžová
beżowy

60

černá
czarny

Pracovní kotníková obuv „farmářka“ s pryžovou podrážkou rezistentní olejům. 
Pohodlná široká obuv se svrškem z kvalitní prodyšné nubukové kůže.

Robocze „farmerki“ do kostki z gumową olejoodporną podeszwą. Wygodne sze-
rokie obuwie z wysokiej jakości cholewką wykonaną z oddychającego nubuku.

NEW

ZIMA

OBUV OBUWIE
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GuMoFiLC
0204 0038 60 XXX

  
1 5moQ  

NoRMY: en iso 20347

veLiKoSTi RozMiARY: 38–47

bARevNoST KoLoR: černá czarny

pracovní obuv zateplená polyesterovým filcem 
s protiskluznou pryžovou podrážkou, svrškem 
z pryže a polyesterového filcu. 

obuwie robocze ocieplone filcem z poliestru, 
z antypoślizgową podeszwą gumową, cholewką 
z gumy i filcu z poliestru.

PoLAR
0204 0011 10 XXX

 
1 10moQ  

veLiKoSTi RozMiARY: 37–48

bARevNoST KoLoR: zelená zielony

vysoké zateplené holínky z pvc.

wysokie, ocieplane gumowce wykonane z pvc.

ZIMA ZIMA

made in
eU

WWW.CERVA.COM
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GiNoCCHio
0204 0006 xx XXX

1 8moQ  

veLiKoSTi RozMiARY: 38–47 zelená zielony – pvc 
37–48 černá czarny – pvc 
37–47 bílá biały – pvc

bARevNoST KoLoR: 

14

zelená
zielony

60

černá
czarny

80

bílá
biały

vysoké holínky, výška 38 cm.

wysokie kalosze, wysokość 38 cm.

TRoNCHeTo ob SRA
0204 0015 xx XXX

1 10moQ  

veLiKoSTi RozMiARY: 36–47

bARevNoST KoLoR: 

14

zelená
zielony

60

černá
czarny

nízké holínky z pvc, výška 28 cm.

niskie gumowce z pvc, wysokość 28 cm.

obuv obuwie
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HiRoLA
0204 0042 60 XXX

 
1 10moQ  

veLiKoSTi RozMiARY: 41–46

bARevNoST KoLoR: černá czarny

vysoké zateplené šněrovací boty s vyměnitelnou 
vložkou z textilu v kombinaci s plastem.

wysokie, ocieplane, sznurowane buty z wymienial-
ną wkładką z materiału w połączeniu z tworzy-
wem sztucznym.

NeLioN 
MAN
0204 0063 60 XXX

1 6moQ  

veLiKoSTi RozMiARY: 40–46

bARevNoST KoLoR: černá czarny

vysoká zateplená obuv s vyjímatelnou vložkou thin-
sulate 200 gramů, tpr podrážka, svršek z textilu.

wysokie obuwie robocze z wymienną wyściółką 
thinsulate 200 g., podeszwa tpr. cholewka wyko-
nana z materiału.

NeLioN 
LADY
0204 0065 60 XXX

1 6moQ  

veLiKoSTi RozMiARY: 36–41

bARevNoST KoLoR: černá czarny

dámská vysoká zateplená obuv s vyjímatelnou 
vložkou thinsulate 200 gramů, tpr podrážka, 
svršek z textilu.

wysokie damskie obuwie robocze z wymienną 
wyściółką thinsulate 200 g., podeszwa tpr. 
 cholewka wykonana z materiału.

ZIMA ZIMA

ZIMA

WWW.CERVA.COM
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NeLioN 
CAMouFLAGe
0204 0064 12 XXX

1 6moQ  

veLiKoSTi RozMiARY: 40–46

bARevNoST KoLoR: černá czarny

vysoká zateplená obuv s vyjímatelnou vložkou thinsulate 200 gramů, 
tpr podrážka, svršek z textilu.

wysokie obuwie robocze z wymienną wyściółką thinsulate 200 g, 
 podeszwa tpr. cholewka wykonana z materiału.

NeLioN 
FRoST
0204 0071 60 XXX

1 6moQ  

veLiKoSTi RozMiARY: 40–47

bARevNoST KoLoR: černá czarny

vysoká zateplená obuv s vyjímatelnou vložkou 
3m thinsulate, gumová podrážka, svršek z nylonu.

buty ochronne zimowe z wymienną wkładką 
ociplającą wykonaną z materiału 3m thinsulate, 
podeszwa z gumy. cholewka wykonana z nylonu.

ZIMA

ZIMA

obuv obuwie
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SanDałY OchrOnnE MĘSKiE

PÓłBUTY OchrOnnE MĘSKiE

Men’s Protective sandals • САНДАЛИИ ЗАЩИТНЫЕ

Men’s Protective shoes • ПОЛУБОТИНКИ ЗАЩИТНЫЕ

®

KOD 
PRODUKTU

ROZMIAR
KATEGORIA 

BEZPIECZEŃSTWA
OPAKOWANIE

LPSOMA39 39 S1 SRC pudełko 10

LPSOMA40 40 S1 SRC pudełko 10

LPSOMA41 41 S1 SRC pudełko 10

LPSOMA42 42 S1 SRC pudełko 10

LPSOMA43 43 S1 SRC pudełko 10

LPSOMA44 44 S1 SRC pudełko 10

LPSOMA45 45 S1 SRC pudełko 10

LPSOMA46 46 S1 SRC pudełko 10

LPSOMA47 47 S1 SRC pudełko 10

•	 wierzch: skóra
•	 podszewka: dzianina 
•	 wyściółka: wymienna
•	  podeszwa: poliuretan dwugęstościowy o nowoczesnej linii wzorniczej,  

głęboki protektor zapewnia wysoką stabilność obuwia
•	 obuwie zawiera elementy odblaskowe zwiększające bezpieczeństwo podczas pracy

ISO 20345:2011

ISO 20345:2011

Kat. II
Cat. II

KOD 
PRODUKTU

ROZMIAR
KATEGORIA 

BEZPIECZEŃSTWA
OPAKOWANIE

LPPOMB39 39 S1 SRA pudełko 10

LPPOMB40 40 S1 SRA pudełko 10

LPPOMB41 41 S1 SRA pudełko 10

LPPOMB42 42 S1 SRA pudełko 10

LPPOMB43 43 S1 SRA pudełko 10

LPPOMB44 44 S1 SRA pudełko 10

LPPOMB45 45 S1 SRA pudełko 10

LPPOMB46 46 S1 SRA pudełko 10

LPPOMB47 47 S1 SRA pudełko 10

•	 wierzch: skóra
•	 podszewka: dzianina siatkowa
•	 wyściółka: wymienna, formowana anatomicznie
•	  podeszwa: poliuretan dwugęstościowy, paraboliczny obcas oraz głęboki protektor zapewniają 

wysoką stabilność obuwia i komfort chodzenia
•	 kompozytowy podnosek, brak elementów odblaskowych

Kat. II
Cat. II

W sprzedaży od października 2013

W sprzedaży od października 2013
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PÓłBUTY OchrOnnE MĘSKiE

PÓłBUTY OchrOnnE MĘSKiE

Men’s Protective shoes • ПОЛУБОТИНКИ ЗАЩИТНЫЕ

Men’s Protective shoes • ПОЛУБОТИНКИ ЗАЩИТНЫЕ 

®

Kat. II
Cat. II

Kat. II
Cat. II

KOD 
PRODUKTU

ROZMIAR
KATEGORIA 

BEZPIECZEŃSTWA
OPAKOWANIE

LPPOMC39 39 S3 SRA pudełko 10

LPPOMC40 40 S3 SRA pudełko 10

LPPOMC41 41 S3 SRA pudełko 10

LPPOMC42 42 S3 SRA pudełko 10

LPPOMC43 43 S3 SRA pudełko 10

LPPOMC44 44 S3 SRA pudełko 10

LPPOMC45 45 S3 SRA pudełko 10

LPPOMC46 46 S3 SRA pudełko 10

LPPOMC47 47 S3 SRA pudełko 10

•	 wierzch: skóra
•	 podszewka: dzianina 
•	 wyściółka: wymienna
•	  podeszwa: poliuretan jednogęstościowy, paraboliczny obcas oraz głęboki protektor 

zapewniają wysoką stabilność obuwia i komfort chodzenia
•	 obuwie zawiera elementy odblaskowe zwiększające bezpieczeństwo podczas pracy

ISO 20345:2011

KOD 
PRODUKTU

ROZMIAR
KATEGORIA 

BEZPIECZEŃSTWA
OPAKOWANIE

LPPOMA39 39 S1 SRC pudełko 10

LPPOMA40 40 S1 SRC pudełko 10

LPPOMA41 41 S1 SRC pudełko 10

LPPOMA42 42 S1 SRC pudełko 10

LPPOMA43 43 S1 SRC pudełko 10

LPPOMA44 44 S1 SRC pudełko 10

LPPOMA45 45 S1 SRC pudełko 10

LPPOMA46 46 S1 SRC pudełko 10

LPPOMA47 47 S1 SRC pudełko 10

•	 wierzch: skóra
•	 podszewka: dzianina
•	 wyściółka: wymienna
•	  podeszwa: poliuretan dwugęstościowy o nowoczesnej linii wzorniczej,  

głęboki protektor zapewnia wysoką stabilność obuwia
•	 obuwie zawiera elementy odblaskowe zwiększające bezpieczeństwo podczas pracy

ISO 20345:2011

W sprzedaży od października 2013

W sprzedaży od października 2013
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TrZEWiKi OchrOnnE MĘSKiE

TrZEWiKi OchrOnnE MĘSKiE

Men’s Protective ankle boots • БОТИНКИ ЗАЩИТНЫЕ

Men’s Protective ankle boots • БОТИНКИ ЗАЩИТНЫЕ

®

ISO 20345:2011

ISO 20345:2011

Kat. II
Cat. II

Kat. II
Cat. II

KOD 
PRODUKTU

ROZMIAR
KATEGORIA 

BEZPIECZEŃSTWA
OPAKOWANIE

LPTOME39 39 SB SRC pudełko 10

LPTOME40 40 SB SRC pudełko 10

LPTOME41 41 SB SRC pudełko 10

LPTOME42 42 SB SRC pudełko 10

LPTOME43 43 SB SRC pudełko 10

LPTOME44 44 SB SRC pudełko 10

LPTOME45 45 SB SRC pudełko 10

LPTOME46 46 SB SRC pudełko 10

LPTOME47 47 SB SRC pudełko 10

•	 wierzch: skóra
•	 podszewka: dzianina typu cambrella
•	 wyściółka: wymienna, formowana anatomicznie
•	  podeszwa: poliuretan jednogęstościowy, głęboki protektor zapewnia wysoką stabilność obuwia

KOD 
PRODUKTU

ROZMIAR
KATEGORIA 

BEZPIECZEŃSTWA
OPAKOWANIE

LPTOMF39 39 S1P SRA pudełko 10

LPTOMF40 40 S1P SRA pudełko 10

LPTOMF41 41 S1P SRA pudełko 10

LPTOMF42 42 S1P SRA pudełko 10

LPTOMF43 43 S1P SRA pudełko 10

LPTOMF44 44 S1P SRA pudełko 10

LPTOMF45 45 S1P SRA pudełko 10

LPTOMF46 46 S1P SRA pudełko 10

LPTOMF47 47 S1P SRA pudełko 10

•	 wierzch: skóra zamszowa/ dzianina siatkowa
•	 podszewka: dzianina 
•	 wyściółka: wymienna, formowana anatomicznie
•	  podeszwa: poliuretan dwugęstościowy o nowoczesnej linii wzorniczej, głęboki protektor 

zapewnia wysoką stabilność obuwia

W sprzedaży od października 2013

W sprzedaży od października 2013



Komfort

Komfort

Wygoda

Wygoda
Komfort

Komfort

Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo

BHP
BHP31

TrZEWiKi OchrOnnE MĘSKiE

TrZEWiKi OchrOnnE MĘSKiE

Men’s Protective ankle boots • БОТИНКИ ЗАЩИТНЫЕ

Men’s Protective ankle boots • БОТИНКИ ЗАЩИТНЫЕ

®

Kat. II
Cat. II

Kat. II
Cat. II

ISO 20345:2011

ISO 20345:2011

•	 wierzch: skóra
•	 podszewka: dzianina typu cambrella
•	 wyściółka: wymienna, formowana anatomicznie
•	  podeszwa: poliuretan jednogęstościowy, głęboki protektor zapewnia wysoką stabilność obuwia

KOD 
PRODUKTU

ROZMIAR
KATEGORIA 

BEZPIECZEŃSTWA
OPAKOWANIE

LPTOMD39 39 S1 SRA pudełko 10

LPTOMD40 40 S1 SRA pudełko 10

LPTOMD41 41 S1 SRA pudełko 10

LPTOMD42 42 S1 SRA pudełko 10

LPTOMD43 43 S1 SRA pudełko 10

LPTOMD44 44 S1 SRA pudełko 10

LPTOMD45 45 S1 SRA pudełko 10

LPTOMD46 46 S1 SRA pudełko 10

LPTOMD47 47 S1 SRA pudełko 10

•	 wierzch: skóra
•	 podszewka: dzianina siatkowa
•	 wyściółka: wymienna, formowana anatomicznie
•	  podeszwa: poliuretan dwugęstościowy, paraboliczny obcas oraz głęboki 

protektor zapewniają wysoką stabilność obuwia i komfort chodzenia
•	 kompozytowy podnosek, brak elementów metalowych

KOD 
PRODUKTU

ROZMIAR
KATEGORIA 

BEZPIECZEŃSTWA
OPAKOWANIE

LPTOMG39 39 S3 SRC pudełko 10

LPTOMG40 40 S3 SRC pudełko 10

LPTOMG41 41 S3 SRC pudełko 10

LPTOMG42 42 S3 SRC pudełko 10

LPTOMG43 43 S3 SRC pudełko 10

LPTOMG44 44 S3 SRC pudełko 10

LPTOMG45 45 S3 SRC pudełko 10

LPTOMG46 46 S3 SRC pudełko 10

LPTOMG47 47 S3 SRC pudełko 10

•	 wierzch: skóra
•	 podszewka: dzianina 
•	 wyściółka: wymienna
•	  podeszwa: poliuretan dwugęstościowy, paraboliczny obcas oraz głęboki protektor zapewniają 

wysoką stabilność obuwia i komfort chodzenia

W sprzedaży od października 2013

W sprzedaży od października 2013
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TrZEWiKi OchrOnnE MĘSKiE

TrZEWiKi OchrOnnE MĘSKiE

Men’s Protective ankle boots • БОТИНКИ ЗАЩИТНЫЕ

Men’s Protective ankle boots • БОТИНКИ ЗАЩИТНЫЕ

®

ISO 20345:2011

ISO 20345:2011

Kat. II
Cat. II

Kat. II
Cat. II

KOD 
PRODUKTU

ROZMIAR
KATEGORIA 

BEZPIECZEŃSTWA
OPAKOWANIE

LPTOMA39 39 S1P SRC pudełko 10

LPTOMA40 40 S1P SRC pudełko 10

LPTOMA41 41 S1P SRC pudełko 10

LPTOMA42 42 S1P SRC pudełko 10

LPTOMA43 43 S1P SRC pudełko 10

LPTOMA44 44 S1P SRC pudełko 10

LPTOMA45 45 S1P SRC pudełko 10

LPTOMA46 46 S1P SRC pudełko 10

LPTOMA47 47 S1P SRC pudełko 10

•	 wierzch: skóra
•	 podszewka: dzianina 
•	 wyściółka: wymienna
•	  podeszwa: poliuretan dwugęstościowy o nowoczesnej linii wzorniczej,  

głęboki protektor zapewnia wysoką stabilność obuwia
•	 obuwie zawiera elementy odblaskowe zwiększające bezpieczeństwo podczas pracy

KOD 
PRODUKTU

ROZMIAR
KATEGORIA 

BEZPIECZEŃSTWA
OPAKOWANIE

LPTOMC39 39 S1 SRC pudełko 10

LPTOMC40 40 S1 SRC pudełko 10

LPTOMC41 41 S1 SRC pudełko 10

LPTOMC42 42 S1 SRC pudełko 10

LPTOMC43 43 S1 SRC pudełko 10

LPTOMC44 44 S1 SRC pudełko 10

LPTOMC45 45 S1 SRC pudełko 10

LPTOMC46 46 S1 SRC pudełko 10

LPTOMC47 47 S1 SRC pudełko 10

•	 wierzch: skóra
•	 podszewka: dzianina 
•	 wyściółka: wymienna
•	  podeszwa: poliuretan dwugęstościowy o nowoczesnej linii wzorniczej, głęboki protektor 

zapewnia wysoką stabilność obuwia
•	 obuwie zawiera elementy odblaskowe zwiększające bezpieczeństwo podczas pracy

W sprzedaży od października 2013

W sprzedaży od października 2013
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TrZEWiKi OchrOnnE MĘSKiE

KalOSZE OchrOnnE MĘSKiE

Men’s Protective ankle boots • БОТИНКИ ЗАЩИТНЫЕ

Men’s Protective wellington boots • САПОГИ МУЖСКИЕ

®

Kat. II
Cat. II

Kat. II
Cat. II

ISO 20345:2011

ISO 20347:2011

KOD 
PRODUKTU

ROZMIAR
KATEGORIA 

BEZPIECZEŃSTWA
OPAKOWANIE

LPTOMB39 39 S1 SRC pudełko 10

LPTOMB40 40 S1 SRC pudełko 10

LPTOMB41 41 S1 SRC pudełko 10

LPTOMB42 42 S1 SRC pudełko 10

LPTOMB43 43 S1 SRC pudełko 10

LPTOMB44 44 S1 SRC pudełko 10

LPTOMB45 45 S1 SRC pudełko 10

LPTOMB46 46 S1 SRC pudełko 10

LPTOMB47 47 S1 SRC pudełko 10

•	 wierzch: skóra
•	 podszewka: dzianina 
•	 wyściółka: wymienna
•	  podeszwa: poliuretan dwugęstościowy o nowoczesnej linii wzorniczej,  głęboki protektor 

zapewnia wysoką stabilność obuwia

KOD 
PRODUKTU

ROZMIAR
KATEGORIA 

BEZPIECZEŃSTWA
OPAKOWANIE

LPKOMA39 39 O4 FO SRA torba foliowa 10

LPKOMA40 40 O4 FO SRA torba foliowa 10

LPKOMA41 41 O4 FO SRA torba foliowa 10

LPKOMA42 42 O4 FO SRA torba foliowa 10

LPKOMA43 43 O4 FO SRA torba foliowa 10

LPKOMA44 44 O4 FO SRA torba foliowa 10

LPKOMA45 45 O4 FO SRA torba foliowa 10

LPKOMA46 46 O4 FO SRA torba foliowa 10

LPKOMA47 47 O4 FO SRA torba foliowa 10

•	 wierzch: pvc
•	 podszewka: dzianina 
•	  podeszwa: pvc

SRA

PVC

W sprzedaży od października 2013
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KalOSZE MĘSKiE

KalOSZE FilcOWE MĘSKiE

Men’s wellington boots • САПОГИ МУЖСКИЕ

Men’s felt boots • САПОГИ УТЕПЛЁННЫЕ МУЖСКИЕ

KOD 
PRODUKTU

ROZMIAR OPAKOWANIE

K1525142 42 torba foliowa 12

K1525143 43 torba foliowa 12

K1525144 44 torba foliowa 12

K1525145 45 torba foliowa 12

K1525146 46 torba foliowa 12

•	  wierzch: włoskie tworzywo pvc, specjalnie zmiękczone, 
zapewniające większą elastyczność

•	 podszewka: dzianina bawełniana 
•	  podeszwa: pvc, elastyczna, antypoślizgowa

PVC

KOD 
PRODUKTU

ROZMIAR OPAKOWANIE

K1512140 40 folia termokurczliwa 5

K1512141 41 folia termokurczliwa 5

K1512142 42 folia termokurczliwa 5

K1512143 43 folia termokurczliwa 5

K1512144 44 folia termokurczliwa 5

K1512145 45 folia termokurczliwa 5

K1512146 46 folia termokurczliwa 5

•	 wierzch: włoskie tworzywo pvc/ filc
•	 podszewka: filc/ pozłotko (zwiększające właściwości termoizolacyjne) 
•	  podeszwa: pvc, specjalnie urzeźbiona, gwarantująca większą przyczepność do podłoża

PVC
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KalOSZE MĘSKiE Z KOłniErZEM i OciEPlinĄ

KalOSZE MĘSKiE Z OciEPlinĄ

Men’s wellington boots with collar and lining • САПОГИ МУЖСКИЕ С МАНЖЕТАМИ И УТЕПЛЁННЫМИ ВКЛАДЫШАМИ

Men’s wellington boots with lining • САПОГИ МУЖСКИЕ С УТЕПЛЁННЫМИ ВКЛАДЫШАМИ

KOD 
PRODUKTU

ROZMIAR OPAKOWANIE

K1536142 42 torba foliowa 5

K1536143 43 torba foliowa 5

K1536144 44 torba foliowa 5

K1536145 45 torba foliowa 5

K1536146 46 torba foliowa 5

K1536147 47 torba foliowa 5

K1536148 48 torba foliowa 5

•	 wierzch: eva/ nieprzemakalny poliestrowy kołnierz z regulacją szerokości
•	 ocieplenie: gruba, filcowa ocieplina 
•	  podeszwa: eva
•	  niezwykle wytrzymałe, zachowują elastyczność  

i właściwości termoizolacyjne w temperaturze nawet -30°c
•	 możliwość korzystania z lub bez ociepliny (ocieplina wyjmowana)

KOD 
PRODUKTU

ROZMIAR OPAKOWANIE

K1546142 42 torba foliowa 5

K1546143 43 torba foliowa 5

K1546144 44 torba foliowa 5

K1546145 45 torba foliowa 5

K1546146 46 torba foliowa 5

K1546147 47 torba foliowa 5

K1546148 48 torba foliowa 5

•	 wierzch: eva
•	 ocieplenie: gruba, filcowa ocieplina 
•	  podeszwa: eva
•	  niezwykle wytrzymałe, zachowują elastyczność  

i  właściwości termoizolacyjne w temperaturze nawet -30°c
•	 możliwość korzystania z lub bez ociepliny (ocieplina wyjmowana)
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KalOSZE DaMSKiE Z OciEPlinĄ

chODaKi TYPU ‚clOGS’

ladies’ wellington boots with lining • САПОГИ МУЖСКИЕ С УТЕПЛЁННЫМИ ВКЛАДЫШАМИ

clogs • КАЛОШИ

KOD 
PRODUKTU

ROZMIAR OPAKOWANIE

K1516236 36 torba foliowa 7

K1516237 37 torba foliowa 7

K1516238 38 torba foliowa 7

K1516239 39 torba foliowa 7

K1516240 40 torba foliowa 7

K1516241 41 torba foliowa 7

K1516242 42 torba foliowa 7

•	 wierzch: eva
•	 ocieplenie: gruba, filcowa ocieplina 
•	  podeszwa: eva
•	  niezwykle wytrzymałe, zachowują elastyczność  

i  właściwości termoizolacyjne w temperaturze nawet -30°c
•	 możliwość korzystania z lub bez ociepliny (ocieplina wyjmowana)

KOD 
PRODUKTU

ROZMIAR OPAKOWANIE

K1415337 37 torba foliowa 16

K1415338 38 torba foliowa 16

K1415339 39 torba foliowa 16

K1415340 40 torba foliowa 16

K1415341 41 torba foliowa 16

K1415342 42 torba foliowa 16

K1415343 43 torba foliowa 16

K1415344 44 torba foliowa 16

K1415345 45 torba foliowa 16

K1415346 46 torba foliowa 16

•	 wierzch: eva
•	  podeszwa: eva
•	 wkładka: antypoślizgowe wnętrze zapobiegające wyślizgiwaniu się stopy z buta
•	  niezwykle wytrzymałe, elastyczne i termoizolacyjne 
•	 idealne zarówno dla mężczyzn jak i kobiet
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OSłOna TYVEK® na OBUWiE, MODEl POBO, WYSOKa 

OSłOna TYVEK® na OBUWiE, MODEl POSO, niSKa

OSłOna TYVEK® na OBUWiE, MODEl POSa, niSKa, PODESZWa anTYPOŚliZGOWa

tyvek® overboot, Model Pob0 • ЗАЩИТНЫЕ ПОКРЫТИЯ ДЛЯ САПОГ

tyvek® overshoe, Model Pos0 • ЗАЩИТНЫЕ ПОКРЫТИЯ ДЛЯ ОБУВИ

tyvek® overshoe, Model Posa, sliP-retardant sole • ПРОТИВОСКОЛЬЗЯЩИЕ ЗАЩИТНЫЕ ПОКРЫТИЯ ДЛЯ ОБУВИ

KOD PRODUKTU ROZMIAR OPAKOWANIE

DU43U UNIWERSALNY torba foliowa 20/200

•	 wykończona gumką
•	 wykończenie antystatyczne 
•	 wysokość: 48 cm 
•	 długość: 42 cm
•	 kolor: biały
•	 sprzedawane po 20 szt.

KOD PRODUKTU ROZMIAR OPAKOWANIE

DU42U UNIWERSALNY torba foliowa 20/400

•	 wykończona gumką przy kostce 
•	 wykończenie antystatyczne
•	 długość: 40 cm
•	 kolor: biały
•	 sprzedawane po 20 szt.

KOD PRODUKTU ROZMIAR OPAKOWANIE

DU413642 36-42 torba foliowa 20/200

DU414246 42-46 torba foliowa 20/200

•	 umożliwia bezpieczne chodzenie po śliskim podłożu 
•	 wykończona gumką przy kostce
•	 wykończenie antystatyczne z wyłączeniem podeszwy antypoślizgowej
•	 kolor: biały 
•	 sprzedawane po 20 szt.
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•  Wierzch: skóra wodoodporna

• Podszewka: dzianina futerkowa

• Wyściółka: wymienna, formowana 

•  Podeszwa: GRIMM, poliuretan dwugęstościowy o najnowocześniejszej, agresywnej linii wzorniczej 

i głębokim antypoślizgowym protektorze; w części przedniej posiada dodatkowe zabezpieczenia 

chroniące palce stopy

 TRZEWIKI OCHRONNE MĘSKIE OCIEPLANE
MEN’S PROTECTIVE PADDED THERMAL ANKLE SHOES 

• БОТИНКИ РАБОЧИЕ МУЖСКИЕ ОТЕПЛЕННЫЕ

KOD PRODUKTU ROZMIAR
KATEGORIA 

BEZPIECZEŃSTWA
OPAKOWANIE

DTRMF40 40 S2 CI  pudełko 5

DTRMF41 41 S2 CI  pudełko 5

DTRMF42 42 S2 CI  pudełko 5

DTRMF43 43 S2 CI  pudełko 5

DTRMF44 44 S2 CI  pudełko 5

DTRMF45 45 S2 CI  pudełko 5

DTRMF46 46 S2 CI  pudełko 5

DTRMF47 47 S2 CI  pudełko 5

DTRMF48 48 S2 CI  pudełko 5

S

PN EN ISO 20347:2007   PN EN ISO 20345:2007
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• Wierzch: skóra wodoodporna – nubuk

• Podszewka: dzianina dystansowa

• Wyściółka: wymienna, dzianina dystansowa, Climatic

• Podeszwa: poliuretan dwugęstościowy

• Wierzch: skóra nubukowa, tkanina poliestrowa

• Podszewka: dzianina dystansowa

• Wyściółka: wymienna, formowana anatomicznie

• Podeszwa: EVA/guma

PÓŁBUTY OCHRONNE MĘSKIE

PÓŁBUTY „MYŚLIWSKIE”  MĘSKIE

MEN’S PROTECTIVE SHOES • ПОЛУБОТИНКИ РАБОЧИЕ МУЖСКИЕ

MEN’S ‘HUNTING’ SHOES  • ПОЛУБОТИНКИ РАБОЧИЕ МУЖСКИЕ

KOD PRODUKTU ROZMIAR OPAKOWANIE

DPMMA41 41 pudełko 5

DPMMA42 42 pudełko 5

DPMMA43 43 pudełko 5

DPMMA44 44 pudełko 5

DPMMA45 45 pudełko 5

DPMMA46 46 pudełko 5

KOD 
PRODUKTU

ROZMIAR
KATEGORIA 

BEZPIECZEŃSTWA
OPAKOWANIE

DPRMD40 40 S1 SRC pudełko 10

DPRMD41 41 S1 SRC pudełko 10

DPRMD42 42 S1 SRC pudełko 10

DPRMD43 43 S1 SRC pudełko 10

DPRMD44 44 S1 SRC pudełko 10

DPRMD45 45 S1 SRC pudełko 10

DPRMD46 46 S1 SRC pudełko 10

DPRMD47 47 S1 SRC pudełko 10

• W

•

•

• 

PN EN ISO 20345:2007
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• Wierzch: skóra welurowa, tkanina poliestrowa

• Podszewka: dzianina dystansowa

• Wyściółka: wymienna, formowana anatomicznie

•  Podeszwa: GRIMM, poliuretan dwugęstościowy o najnowocześniejszej, agresywnej linii 

wzorniczej i głębokim antypoślizgowym protektorze; w części przedniej posiada dodatkowe 

zabezpieczenia chroniące palce stopy

PÓŁBUTY OCHRONNE MĘSKIE
MEN’S PROTECTIVE SHOES • ПОЛУБОТИНКИ РАБОЧИЕ МУЖСКИЕ

S

• 

KOD 
PRODUKTU

ROZMIAR
KATEGORIA 

BEZPIECZEŃSTWA
OPAKOWANIE

DPRMC40 40 S1 pudełko 5

DPRMC41 41 S1 pudełko 5

DPRMC42 42 S1 pudełko 5

DPRMC43 43 S1 pudełko 5

DPRMC44 44 S1 pudełko 5

DPRMC45 45 S1 pudełko 5

DPRMC46 46 S1 pudełko 5

DPRMC47 47 S1 pudełko 5

DPRMC48 48 S1 pudełko 5

• Wierzch: skóra welurowa

• Podszewka: dzianina dystansowa

• Wyściółka: wymienna, formowana anatomicznie

•  Podeszwa: ROLAND, poliuretan jednogęstościowy, 

wyjątkowo lekka o charakterystycznej linii i stabilnym protektorze

PÓŁBUTY OCHRONNE MĘSKIE
MEN’S PROTECTIVE SHOES • ПОЛУБОТИНКИ РАБОЧИЕ МУЖСКИЕ

KOD 
PRODUKTU

ROZMIAR
KATEGORIA 

BEZPIECZEŃSTWA
OPAKOWANIE

DPRMA40 40 SB pudełko 5

DPRMA41 41 SB pudełko 5

DPRMA42 42 SB pudełko 5

DPRMA43 43 SB pudełko 5

DPRMA44 44 SB pudełko 5

DPRMA45 45 SB pudełko 5

DPRMA46 46 SB pudełko 5

DPRMA47 47 SB pudełko 5

PN EN 345-1

C

PN EN 345-1   PN EN ISO 20345:2007

•

•

•
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• Wierzch: skóra

• Podszewka: dzianina dystansowa

• Wyściółka: wymienna, formowana anatomicznie

•  Podeszwa: GRIMM, poliuretan dwugęstościowy o najnowocześniejszej, agresywnej linii 

wzorniczej i głębokim antypoślizgowym protektorze; w części przedniej posiada dodatkowe 

zabezpieczenia chroniące palce stopy

• Wierzch: skóra nubukowa, tkanina poliestrowa

• Podszewka: dzianina dystansowa

• Wyściółka: wymienna, formowana anatomicznie

• Podeszwa: EVA/guma

TRZEWIKI OCHRONNE MĘSKIE

PÓŁBUTY OCHRONNE  MĘSKIE

MEN’S PROTECTIVE ANKLE SHOES • БОТИНКИ РАБОЧИЕ МУЖСКИЕ

MEN’S PROTECTIVE SHOES • ПОЛУБОТИНКИ РАБОЧИЕ МУЖСКИЕ

KOD 
PRODUKTU

ROZMIAR
KATEGORIA 

BEZPIECZEŃSTWA
OPAKOWANIE

DTRMD40 40 S1 SRC pudełko 10

DTRMD41 41 S1 SRC pudełko 10

DTRMD42 42 S1 SRC pudełko 10

DTRMD43 43 S1 SRC pudełko 10

DTRMD44 44 S1 SRC pudełko 10

DTRMD45 45 S1 SRC pudełko 10

DTRMD46 46 S1 SRC pudełko 10

DTRMD47 47 S1 SRC pudełko 10

KOD 
PRODUKTU

ROZMIAR
KATEGORIA 

BEZPIECZEŃSTWA
OPAKOWANIE

DPRMB40 40 S1 pudełko 5

DPRMB41 41 S1 pudełko 5

DPRMB42 42 S1 pudełko 5

DPRMB43 43 S1 pudełko 5

DPRMB44 44 S1 pudełko 5

DPRMB45 45 S1 pudełko 5

DPRMB46 46 S1 pudełko 5

DPRMB47 47 S1 pudełko 5

DPRMB48 48 S1 pudełko 5

PN EN ISO 20345:2007

C

PN EN 345-1

P

D

D

D
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• Wierzch: skóra welurowa, tkanina poliestrowa

• Podszewka: dzianina dystansowa

• Wyściółka: wymienna, formowana anatomicznie

•  Podeszwa: GRIMM, poliuretan dwugęstościowy o najnowocześniejszej, agresywnej linii 

wzorniczej i głębokim antypoślizgowym protektorze; w części przedniej posiada dodatkowe 

zabezpieczenia chroniące palce stopy

TRZEWIKI OCHRONNE MĘSKIE
MEN’S PROTECTIVE ANKLE SHOES • БОТИНКИ РАБОЧИЕ МУЖСКИЕ

S

• W

• P

w

z

KOD 
PRODUKTU

ROZMIAR
KATEGORIA 

BEZPIECZEŃSTWA
OPAKOWANIE

DTRMC40 40 S1 pudełko 5

DTRMC41 41 S1 pudełko 5

DTRMC42 42 S1 pudełko 5

DTRMC43 43 S1 pudełko 5

DTRMC44 44 S1 pudełko 5

DTRMC45 45 S1 pudełko 5

DTRMC46 46 S1 pudełko 5

DTRMC47 47 S1 pudełko 5

DTRMC48 48 S1 pudełko 5

KOD 
PRODUKTU

ROZMIAR
KATEGORIA 

BEZPIECZEŃSTWA
OPAKOWANIE

DTRMA40 40 S2 SRC pudełko 5

DTRMA41 41 S2 SRC pudełko 5

DTRMA42 42 S2 SRC pudełko 5

DTRMA43 43 S2 SRC pudełko 5

DTRMA44 44 S2 SRC pudełko 5

DTRMA45 45 S2 SRC pudełko 5

DTRMA46 46 S2 SRC pudełko 5

DTRMA47 47 S2 SRC pudełko 5

DTRMA48 48 S2 SRC pudełko 5

• Wierzch: skóra wodoodporna

• Podszewka: dzianina dystansowa

• Wyściółka: wymienna, formowana anatomicznie

•  Podeszwa: GRIMM, poliuretan dwugęstościowy o najnowocześniejszej, agresywnej linii 

wzorniczej i głębokim antypoślizgowym protektorze; w części przedniej posiada dodatkowe 

zabezpieczenia chroniące palce stopy

TRZEWIKI OCHRONNE MĘSKIE
MEN’S PROTECTIVE ANKLE SHOES • БОТИНКИ РАБОЧИЕ МУЖСКИЕ

PN EN 345-1   PN EN 347-1

S

 PN EN ISO 20345:2007
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• Wierzch: skóra, skóra wodoodporna

• Podszewka: dzianina dystansowa

• Wyściółka: wymienna, formowana anatomicznie

• Podeszwa: poliuretan dwugęstościowy

• Wierzch: skóra

• Podszewka: włóknina obuwnicza

• Wyściółka: włóknina wymienna

•  Podeszwa: TAURUS/PVC olejoodporne o tradycyjnej linii wzorniczej; 

stosowana głównie w obuwiu przeznaczonym do pracy w trudnych warunkach

TRZEWIKI OCHRONNE MĘSKIE

TRZEWIKI OCHRONNE MĘSKIE

MEN’S PROTECTIVE ANKLE SHOES • БОТИНКИ РАБОЧИЕ МУЖСКИЕ

MEN’S PROTECTIVE ANKLE SHOES • БОТИНКИ РАБОЧИЕ МУЖСКИЕ

KOD 
PRODUKTU

ROZMIAR
KATEGORIA 

BEZPIECZEŃSTWA
OPAKOWANIE

DTRME6 6 OB FO pudełko 6

DTRME7 7 OB FO pudełko 6

DTRME8 8 OB FO pudełko 6

DTRME9 9 OB FO pudełko 6

DTRME10 10 OB FO pudełko 6

DTRME11 11 OB FO pudełko 6

DTRME12 12 OB FO pudełko 6

KOD 
PRODUKTU

ROZMIAR
KATEGORIA 

BEZPIECZEŃSTWA
OPAKOWANIE

DTRMB39 39 S1 SRC pudełko 10

DTRMB40 40 S1 SRC pudełko 10

DTRMB41 41 S1 SRC pudełko 10

DTRMB42 42 S1 SRC pudełko 10

DTRMB43 43 S1 SRC pudełko 10

DTRMB44 44 S1 SRC pudełko 10

DTRMB45 45 S1 SRC pudełko 10

DTRMB46 46 S1 SRC pudełko 10

DTRMB47 47 S1 SRC pudełko 10

PN EN ISO 20347:2007

PN EN ISO 20345:2007
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• Wierzch: skóra welurowa

• Podszewka: dzianina dystansowa

• Wyściółka: wymienna, formowana anatomicznie

•  Podeszwa: ROLAND, poliuretan jednogęstościowy, wyjątkowo lekka o charakterystycznej linii 

i stabilnym protektorze

• Wierzch: skóra

• Podszewka: dzianina dystansowa

• Wyściółka: wymienna, formowana anatomicznie

•  Podeszwa: ROLAND, poliuretan jednogęstościowy, wyjątkowo lekka o charakterystycznej linii 

i stabilnym protektorze

SANDAŁY OCHRONNE MĘSKIE
MEN’S PROTECTIVE SANDALS • САНДАЛИ РАБОЧИЕ МУЖСКИЕ

KOD PRODUKTU ROZMIAR
KATEGORIA 

BEZPIECZEŃSTWA
OPAKOWANIE

DSRMB40 40 SB pudełko 5

DSRMB41 41 SB pudełko 5

DSRMB42 42 SB pudełko 5

DSRMB43 43 SB pudełko 5

DSRMB44 44 SB pudełko 5

DSRMB45 45 SB pudełko 5

DSRMB46 46 SB pudełko 5

DSRMB47 47 SB pudełko 5

KOD PRODUKTU ROZMIAR
KATEGORIA 

BEZPIECZEŃSTWA
OPAKOWANIE

DSRMA40 40 SB pudełko 5

DSRMA41 41 SB pudełko 5

DSRMA42 42 SB pudełko 5

DSRMA43 43 SB pudełko 5

DSRMA44 44 SB pudełko 5

DSRMA45 45 SB pudełko 5

DSRMA46 46 SB pudełko 5

DSRMA47 47 SB pudełko 5

PN EN 345-1   PN EN ISO 20347:2007

PN EN 345-1   PN EN ISO 20347:2007

SANDAŁY OCHRONNE MĘSKIE
MEN’S PROTECTIVE SANDALS • САНДАЛИ РАБОЧИЕ МУЖСКИЕ

C

C

rzch: skóra welurowa

Wierzch: skóra
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• Wierzch: tkanina poliestrowa wodoodporna

• Podszewka: dzianina futerkowa

• Podeszwa: kauczuk syntetyczny

 KALOSZE ŚNIEGOWCE MĘSKIE
MEN’S SNOW WELLINGTON BOOTS • САПОГИ МУЖСКИЕ ОТЕПЛЕННЫЕ

KOD 
PRODUKTU

ROZMIAR
KATEGORIA 

BEZPIECZEŃSTWA
OPAKOWANIE

DKSMA4142 41/42  OB. CI torba foliowa 5

DKSMA4344 43/44  OB. CI torba foliowa 5

DKSMA4546 45/46  OB. CI torba foliowa 5

DKSMA47 47  OB. CI torba foliowa 5

PN EN ISO 20347:2007

• Wierzch: EVA

•  Info: niezwykle wytrzymałe, termoizolacyjne,

elastyczne, super lekkie; utwardzony spód i podnosek

• Możliwość korzystania z lub bez ociepliny (ocieplina wyjmowana)

• Podeszwa: EVA

KALOSZE MĘSKIE Z OCIEPLINĄ
MEN’S WELLINGTON BOOTS WITH LINING • САПОГИ РЕЗИНОВЫЕ МУЖСКИЕ ОТЕПЛЕННЫЕ

KOD PRODUKTU ROZMIAR OPAKOWANIE

DKMB41 41 torba foliowa 4

DKMB42 42 torba foliowa 4

DKMB43 43 torba foliowa 4

DKMB44 44 torba foliowa 4

DKMB45 45 torba foliowa 4

DKMB46 46 torba foliowa 4

DKMB47 47 torba foliowa 4
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• Wierzch: PVC

• Podszewka: dzianina poliestrowa

• Wyściółka: włóknina wymienna

• Podeszwa: PVC

KALOSZE OCHRONNE MĘSKIE
MEN’S PROTECTIVE WELLINGTON BOOTS • САПОГИ РЕЗИНОВЫЕ МУЖСКИЕ

KOD 
PRODUKTU

ROZMIAR
KATEGORIA 

BEZPIECZEŃSTWA
OPAKOWANIE

DKRMA41 41 OB E torba foliowa 8

DKRMA42 42 OB E torba foliowa 8

DKRMA43 43 OB E torba foliowa 8

DKRMA44 44 OB E torba foliowa 8

DKRMA45 45 OB E torba foliowa 6

DKRMA46 46 OB E torba foliowa 6

DKRMA47 47 OB E torba foliowa 6

PN EN ISO 20347:2007

• Wi

• Po

• Wy

• Po

PR

D

D

D

D

D

D

D

• Wierzch: modyfi kowany PVC

• Info: dodatkowa ochrona kostek

• Podszewka: dzianina poliestrowa

• Podeszwa: olejoodporne PVC

KALOSZE OCHRONNE MĘSKIE
MEN’S PROTECTIVE WELLINGTON BOOTS • САПОГИ РЕЗИНОВЫЕ МУЖСКИЕ

KOD 
PRODUKTU

ROZMIAR
KATEGORIA 

BEZPIECZEŃSTWA
OPAKOWANIE

DKRMC40 40 S5 torba foliowa 5

DKRMC41 41 S5 torba foliowa 5

DKRMC42 42 S5 torba foliowa 5

DKRMC43 43 S5 torba foliowa 5

DKRMC44 44 S5 torba foliowa 5

DKRMC45 45 S5 torba foliowa 5

DKRMC46 46 S5 torba foliowa 5

DKRMC47 47 S5 torba foliowa 5

DKRMC48 48 S5 torba foliowa 5

PN EN ISO 20345:2007
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• Wierzch: PVC

• Wyściółka: chemoutwardzalny materiał włókninowy

• Podeszwa: PVC

• Wierzch: PVC

• Podeszwa: PVC

• Podszewka: dzianina poliestrowa

KALOSZE DAMSKIE

KALOSZE DAMSKIE

WOMEN’S WELLINGTON BOOTS • САПОГИ РЕЗИНОВЫЕ ЖЕНСКИЕ

WOMEN’S WELLINGTON BOOTS • САПОГИ РЕЗИНОВЫЕ ЖЕНСКИЕ

• W

• W

• Po

KOD PRODUKTU ROZMIAR OPAKOWANIE

DKDE3536 35/36 torba foliowa 10

DKDE3637 36/37 torba foliowa 10

DKDE3738 37/38 torba foliowa 10

DKDE3839 38/39 torba foliowa 10

DKDE3940 39/40 torba foliowa 10

DKDE4041 40/41 torba foliowa 10

KOD PRODUKTU ROZMIAR OPAKOWANIE

DKDD3637 36/37 torba foliowa 12

DKDD3738 37/38 torba foliowa 12

DKDD3839 38/39 torba foliowa 12

DKDD3940 39/40 torba foliowa 12

DKDD4041 40/41 torba foliowa 12

DKDD4142 41/42 torba foliowa 12


