Egészségügy
ANTIBAKTERIÁLIS adalékkal elláto MUNKAVÉDELMI LÁBBELIK

Méretek: 35‐41
35/41=24 ·
pár 1 karton dobozban

Méretek: 39‐47
39/46=15 · 47=12
pár 1 karton dobozban

Méretek: 39‐47
39/46=15 · 47=12
pár 1 karton dobozban

Méretek: 35‐41
35/41=24
pár 1 karton dobozban

Méretek: 35‐41
35/41=24
pár 1 karton dobozban

ZUECOPROT Fehér, pántos papucs,

An bakteriális, mikro‐légbuborékos talp,

Cserélhető an bakteriális talpbetét

Lélegző, kopásálló bélés,

Ergonomikus, kényelmes, egész napos viselet,

PU talp, ellenálló olaj és szénhidrogénekkel szemben.

ESD vezetőképes változat ‐ opcionális,

An bakteriális felsőrész ‐ opcionális,
451 Mélykék

An bakteriális, mikro‐légbuborékos talp,

Cserélhető an bakteriális talpbetét

Lélegző, kopásálló bélés,

Ergonomikus, kényelmes, egész napos viselet,

PU talp, ellenálló olaj és szénhidrogénekkel szemben.

ESD vezetőképes változat ‐ opcionális,

An bakteriális felsőrész ‐ opcionális,
453 Fehér

An bakteriális, mikro‐légbuborékos talp,

Cserélhető an bakteriális talpbetét

Lélegző, kopásálló bélés,

Ergonomikus, kényelmes, egész napos viselet,

PU talp, ellenálló olaj és szénhidrogénekkel szemben.

ESD vezetőképes változat ‐ opcionális,

An bakteriális felsőrész ‐ opcionális,
465 Fehér vagy Mélykék

An bakteriális, mikro‐légbuborékos talp,

Cserélhető an bakteriális talpbetét

Lélegző, kopásálló bélés,

Ergonomikus, kényelmes, egész napos viselet,

PU talp, ellenálló olaj és szénhidrogénekkel szemben.

ESD vezetőképes változat ‐ opcionális,

An bakteriális felsőrész ‐ opcionális,
466 Fehér

An bakteriális, mikro‐légbuborékos talp,

Cserélhető an bakteriális talpbetét

Lélegző, kopásálló bélés,

Ergonomikus, kényelmes, egész napos viselet,

PU talp, ellenálló olaj és szénhidrogénekkel szemben.

ESD vezetőképes változat ‐ opcionális,

An bakteriális felsőrész ‐ opcionális,

Vízlepergető bőr
Poliuretán talp
Cserélhető talp bélés
ESD – opcionális

Vízlepergető bőr
Poliuretán talp
Cserélhető talp bélés
ESD – opcionális

Vízlepergető bőr
Poliuretán talp
Cserélhető talp bélés
ESD – opcionális

Vízlepergető bőr
Poliuretán talp
Cserélhető talp bélés
ESD – opcionális

Vízlepergető bőr
PU talp
Cserélhető talp bélés
ESD – opcionális
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Egészségügy
Gyógyszeripar
ANTIBAKTERIÁLIS adalékkal elláto MUNKAVÉDELMI LÁBBELIK

Méretek: 36‐41
35/41=24
pár 1 karton dobozban

Méretek: 36‐48
36/46=15 · 47/48=12
pár 1 karton dobozban

LONDRES Velcro ‐ Fehér, tépőzáras cipő,

An bakteriális, mikro‐légbuborékos PU talp,

Ergonomikus, kényelmes, egész napos viselet.

Lélegző, kopásálló bélés,

Emelt sarok,

An szta kus külső talp.

ESD vezetőképes változat opcionális,
LONDRES Velcro ‐ Fehér, lyukacsos, tépőzáras cipő,

An bakteriális, mikro‐légbuborékos PU talp,

Ergonomikus, kényelmes, egész napos viselet.

Lélegző, kopásálló bélés,

Emelt sarok,

An szta kus külső talp.

ESD vezetőképes változat opcionális,

An bakteriális felsőrész ‐ opcionális,
BRISA Velcro Liso, Fehér ‐ tépőzáras cipő

An bakteriális talp,

Méretek: 35‐48
34/45=15 · 46/48=12
pár 1 karton dobozban

Méretek: 35‐48
34/45=15 · 46/48=12
pár 1 karton dobozban

Vízlepergető bőr
Poliuretán talp
An szta kus belső talp
Sarokterhelés csökkentő
ESD védelem

Vízlepergető bőr
Poliuretán talp
An szta kus belső talp
Sarokterhelés csökkentő
ESD védelem

An szta kus belső talp



An szta kus és an bakteriális talpbetét,



Kimagaslóan jó kopásállóságú Hydrogrip Poliuretán talp,



Műanyag, ütésálló 200 J kapli ‐ lábujjvédelem,

Műanyag kapli



Mikroszálas, lélegző bélés,

Mikroszálas, lélegző bélés



Fémeket nem tartalmaz,



An bakteriális felsőrész ‐ opcionális,



ESD vezetőképes változat opcionális

BRISA VELCRO Calado, Fehér ‐ lyukacsos, tépőzáras cipő

An bakteriális talp,

An szta kus és an bakteriális talpbetét,

Kimagaslóan jó kopásállóságú Hydrogrip Poliuretán talp,

Műanyag, ütésálló 200 J kapli ‐ lábujjvédelem,

Mikroszálas, lélegző bélés,

Fémeket nem tartalmaz,

An bakteriális felsőrész ‐ opcionális,

ESD vezetőképes változat opcionális

HYDROGRIP 0,48
csúszásmentes talp

Fémmentes
ESD védelem

An szta kus belső talp
HYDROGRIP 0,48
csúszásmentes talp
Műanyag kapli
Mikroszálas, lélegző bélés
Fémmentes opcionális
ESD védelem opcionális
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Élelmiszeripar
Gyógyszeripar
Egészségügy
ANTIBAKTERIÁLIS adalékkal elláto MUNKAVÉDELMI LÁBBELIK
DIAMANTE

Méretek: 35‐48
35/45=15 46/48=12
pár 1 karton dobozban








An bakteriális talp és talpbetét (latex gél, an szta kus),
Legmagasabb szintű csúszásbiztonság,
Kimagaslóan jó kopásállóságú PU + Thermoplas c PU (Poliuretán) talp: 0,48
Műanyag, ütésálló 200 J, elasz kus memóriájú kapli ‐ lábujjvédelem,
Hőre alakuló, kopásálló bélés,

Ergonomikus, tökéletesen illeszkedő, kényelmes, egész napos viselet.

CANELA

Méretek: 35‐48
35/45=15 46/48=12
pár 1 karton dobozban










An bakteriális talp és talpbetét (latex gél, an szta kus),
Kimagaslóan jó kopásállóságú PU + Thermoplas c PU (Poliuretán) talp: 0,48

Legmagasabb szintű csúszásbiztonság,
Műanyag, ütésálló 200 J, elasz kus memóriájú kapli ‐ lábujjvédelem,
Mikroszálas, lélegző, könnyen sz tható,
Különlegesen kopásálló bélés,
Ergonomikus, tökéletesen illeszkedő, kényelmes, egész napos viselet,
Fémmentes.

CHACINERO Totale 269


An bakteriális talp és, talpbetét (latex gél, an szta kus),



Legmagasabb szintű csúszásbiztonság,




Kimagaslóan jó kopásállóságú PU + Thermoplas c PU (Poliuretán) talp: 0,48

Műanyag, ütésálló 200 J, elasz kus memóriájú kapli ‐ lábujjvédelem,

Méretek: 35‐48



Hőre alakuló, kopásálló bélés,

35/45=15 46/48=12
pár 1 karton dobozban



Ergonomikus, tökéletesen illeszkedő, kényelmes, egész napos viselet,



Elasz kus belépő, gyorsan felvehető, strapabíró.

BUTIRO

Méretek: 35‐48
35/45=15 46/48=12
pár 1 karton dobozban










An bakteriális talp és talpbetét (latex gél, an szta kus),
Kimagaslóan jó kopásállóságú PU + Thermoplas c PU (Poliuretán) talp: 0,48

Legmagasabb szintű csúszásbiztonság,
Műanyag, ütésálló 200 J, elasz kus memóriájú kapli ‐ lábujjvédelem,
Mikroszálas, lélegző, könnyen sz tható,
Fokozo an kopásálló bélés,
Ergonomikus, tökéletesen illeszkedő, kényelmes, egész napos viselet
Fémmentes

FRAGUA


An bakteriális talp és talpbetét (latex gél, an szta kus),



Kimagaslóan jó kopásállóságú PU + Thermoplas c PU (Poliuretán) talp: 0,48



Legmagasabb szintű csúszásbiztonság,



Műanyag, ütésálló 200 J, elasz kus memóriájú kapli ‐ lábujjvédelem,

Méretek: 35‐48



Hőre alakuló, kopásálló bélés,

35/42=15 43/48=12
pár 1 karton dobozban



Ergonomikus, tökéletesen illeszkedő, kényelmes, egész napos viselet.
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Élelmiszeripar
Gyógyszeripar
Egészségügy
ANTIBAKTERIÁLIS adalékkal elláto MUNKAVÉDELMI LÁBBELIK
CLINIC Liso Atmósfera Fehér, Tépőzáras,

Méretek: 35‐48
35/45=15 46/48=12
pár 1 karton dobozban










An bakteriális talp és talpbetét (latex gél, an szta kus),
Kimagaslóan jó kopásállóságú PU + Thermoplas c PU (Poliuretán) talp: 0,48
Legmagasabb szintű csúszásbiztonság,
Coolmax lélegző, an bakteriális, an szta kus, cserélhető talpbetét,

Ergonomikus, tökéletesen illeszkedő, kényelmes, egész napos viselet.
Fémmentes
Műanyag, ütésálló 200J, elasz kus memóriájú kapli ‐ lábujjvédelem, ‐ opcionális
Oxigeno, talpszellőzés ‐ opcionális

CLINIC Perforado Atmósfera Fehér, Tépőzáras

Méretek: 35‐48
35/45=15 46/48=12
pár 1 karton dobozban










An bakteriális talp és talpbetét (latex gél, an szta kus),
Kimagaslóan jó kopásállóságú PU + Thermoplas c PU (Poliuretán) talp: 0,48

Legmagasabb szintű csúszásbiztonság,
Coolmax lélegző, an bakteriális, an szta kus, cserélhető talpbetét,

Ergonomikus, tökéletesen illeszkedő, kényelmes, egész napos viselet,
Fémmentes.
Műanyag, ütésálló 200J, elasz kus memóriájú kapli ‐ lábujjvédelem, ‐ opcionális
Oxigeno, talpszellőzés ‐ opcionális

OPERA ‐ női cipő

Méretek: 35‐41
35/41=24
pár 1 karton dobozban





An bakteriális talp és talpbetét (latex gél, an szta kus),






Ellenálló olaj és szénhidrogénekkel szemben.



ESD ‐ opcionális

Kimagaslóan jó kopásállóságú PU + Thermoplas c PU (Poliuretán) talp: 0,48

Legmagasabb szintű csúszásbiztonság,
Acél, ütésálló 200 J, ergonomikus kapli ‐ lábujjvédelem,
Hőre formálódó, cserélhető talpbetét,
Jól szellőző, kopásálló bélés, kényelmes, egész napos viselet,

BOLERO ‐ női cipő

Méretek: 35‐41
35/41=24
pár 1 karton dobozban



An bakteriális talp és talpbetét (latex gél, an szta kus),



Kimagaslóan jó kopásállóságú PU + Thermoplas c PU (Poliuretán) talp: 0,48



Ellenálló olaj és szénhidrogénekkel szemben.



Legmagasabb szintű csúszásbiztonság,



Acél, ütésálló 200 J, ergonomikus kapli ‐ lábujjvédelem,



Hőre formálódó, cserélhető talpbetét.



Jól szellőző, kopásálló bélés, kényelmes, egész napos viselet,



ESD ‐ opcionális

RAQUEL ‐ női cipő

Méretek: 35‐41
35/41=24
pár 1 karton dobozban









An bakteriális talp és talpbetét (latex gél, an szta kus),
Kimagaslóan jó kopásállóságú PU + Thermoplas c PU (Poliuretán) talp: 0,48

Legmagasabb szintű csúszásbiztonság,
Acél, ütésálló 200 J, ergonomikus kapli ‐ lábujjvédelem,
Hőre formálódó, cserélhető talpbetét,
Jól szellőző, kopásálló bélés, kényelmes, egész napos viselet.
ESD ‐ opcionális
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Élelmiszeripar
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Egészségügy
ANTIBAKTERIÁLIS adalékkal elláto MUNKAVÉDELMI LÁBBELIK
ZAGROS Fehér ‐ An bakteriális cipő

HYDROGRIP 0,48 csúszásmentes talp,

Méretek: 35‐48
34/45=15 · 46/48=12
pár 1 karton dobozban



An szta kus és an bakteriális cserélhető talpbetét,



Kimagaslóan jó kopásállóságú Hydrogrip Poliuretán talp,



Műanyag, ütésálló 200 J kapli ‐ lábujjvédelem,



Mikroszálas, lélegző,



Fémeket nem tartalmaz,



Mosógépben mosható, max. 60 C fok.

Méretek: 35‐48
34/45=15 · 46/48=12
pár 1 karton dobozban

An szta kus belső talp
Műanyag kapli
Mikroszálas, lélegző

LÚPULO Fehér ‐ An bakteriális cipő

HYDROGRIP 0,48 csúszásmentes talp,

Méretek: 35‐48
34/45=15 · 46/48=12
pár 1 karton dobozban

HYDROGRIP 0,48
csúszásmentes talp

Fémmentes
Mosógéppel mosható

HYDROGRIP 0,48
csúszásmentes talp



An szta kus és an bakteriális cserélhető talpbetét,

An szta kus talpbetét



Kimagaslóan jó kopásállóságú Hydrogrip Poliuretán talp,

Műanyag kapli



Műanyag, ütésálló 200 J kapli ‐ lábujjvédelem,



Mikroszálas, lélegző,



Fémeket nem tartalmaz,



Mosógépben mosható, max. 60 C fok.

Mikroszálas, lélegző
Fémmentes
Mosógéppel mosható

MERLOT Fehér ‐ An bakteriális tépőzáras cipő

HYDROGRIP 0,48 csúszásmentes an bakteriális talp,

HYDROGRIP 0,48
csúszásmentes talp



An szta kus és an bakteriális cserélhető talpbetét,

An szta kus talpbetét



Kimagaslóan jó kopásállóságú Hydrogrip Poliuretán talp,

Műanyag kapli



Műanyag, ütésálló 200 J kapli ‐ lábujjvédelem,



Mikroszálas, lélegző,



Fémeket nem tartalmaz,



Mosógépben mosható, max. 60 C fok.

Mikroszálas, lélegző
Fémmentes
Mosógéppel mosható
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Jelmagyarázat
Csúcsminőségű, Vízlepergető, Természetes bőr
COOLMAX lélegző, an bakteriális, an szta kus, cserélhető talpbetét

An szta kus cserélhető talpbetét. Latex gél, An bakteriális, szagmentesítő

Cserélhető bőr talpbetét
An bakteriális Poliuretán (PU) + Thermoplas c Poliuretán (TPU) talp. A PU könnyűsége, flexibilitása és energiaelnyelése vala‐
mint a TPU szilárdsága, mére artása tökéletes kombináció. Maximásis csúszásgátlás, Kopásállóság: 0,48

An bakteriális PU + TPU talp, Maximásis csúszásgátlás, Kopásállóság: 0,48
An bakteriális, mikro‐légbuborékos talp

An bakteriális, kimagaslóan jó kopásállóságú 0,48 PU + Thermoplas c PU (Poliuretán) talp

An bakteriális, kimagaslóan jó kopásállóságú Hydrogrip Poliuretán talp

An bakteriális, mikro‐légbuborékos, energiaelnyelő talp

An bakteriális, poliuretán mikro‐légbuborékos, energiaelnyelő talp

An bakteriális, Oxigeno, talpszellőzés

Legmagasabb szintű csúszásvédelem

Sarokterhelés csökkentő, rezgéscsillapító
ESD (elektroszta kus kisülés) elleni védelem
Mikroszálas, lélegző

Mikroszálas, mosógépben mosható

Acél kapli, csúcsminőségű, ergonomikus, lábujjvéde séget nyújt a 200 J energiájú terhelések ellen
Ütésálló műanyag kapli. Elasz kus memóriájú, ergonomikus, elektromosságot nem vezető, csúcsminőségű láb‐
ujjvédelem a 200 J energiájú terhelésekkel szemben

Fémmentes

