KOLLEKTION 2018/2019

SIKKERHEDSSKO OG ARBEJDSFODTØJ

BRYNJE / SIKA / ELTEN / COFRA / DUNLOP / TRETORN

GODKENDELSER OG SYMBOLER
Godkendelser: EN ISO 20345:2011
Sika Footwears program af sikkerhedsfodtøj er certificeret efter den europæiske standard for
sikkerhedsfodtøj, EN ISO 20345:2011. Fodtøj godkendt efter EN ISO 20345:2011, har som
minimum tåværn, der beskytter mod faldende objekter på 200J og mod sammenpresning
(15kN). Denne grundlæggende godkendelse kaldes også SB . Derudover kan der tilføjes
yderligere beskyttelse til fodtøjet. De mest almindelige kombinationer er:
SIKKERHEDSFODTØJ

VANDTÆTTE
STØVLER

GODKENDELSER
SB: Tåværn

x

x

x

x

P: Sømværn, 1100 Newton
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A: Antistatisk sål (ml. <0,1MΩ -1000MΩ)

x

x

x

x

x

x

E: Stødabsorbering i hælen, min. 20J
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WRU: Vandafvisende skaft
FO: Olie- og benzinresistent sål

Godkendelser: EN ISO 20347:2012
Fodtøj godkendt efter EN ISO 20347:2012, er uden tåværn og til erhvervsmæssigt brug.
Denne grundlæggende godkendelse kaldes OB
. Derudover kan der tilføres yderligere
beskyttelse til fodtøjet. De mest almindelige kombinationer er:
= OB + A + E
= OB + A + E + WRU
= OB + A + E + WRU (gælder kun for vandtætte støvler)

Godkendelser af sålens skridhæmmende egenskaber
Ydersålen er skridtestet på keramisk flise med sæbeopløsning
Ydersålen er skridtestet på stålplade med glycerin
Ydersålen er skridtestet til SRA og SRB

Symboler
Tåværn af aluminium, der beskytter
tæerne mod faldende objekter og
sammenpresning

Ydersålen er olie- og
benzinresistent (FO)

Tåværn af composite, der beskytter
tæerne mod faldende objekter og
sammenpresning

Isolerende mod kulde

Tåværn af stål, der beskytter tæerne
mod faldende objekter og sammenpresning

Med vandtæt og åndbar
membran

Sømværn af fleksibelt fibermateriale,
der beskytter mod at træde skarpe
genstande gennem ydersålen

Varmeresistent ydersål, der tåler
op til 300 °C i ét minut

Sømværn af stål, der beskytter mod
at træde skarpe genstande gennem
ydersålen

Varmeisolerende ydersål

Sømværn af træ, der beskytter mod
at træde skarpe genstande gennem
ydersålen

Fodtøj uden metal

Med ProNose, som er en ekstra
tåforstærkning af overlæderet, som
gør fodtøjet velegnet til knælende
arbejde

Nemt og hurtigt lukkesystem

Ledende fodtøj efter standard
IEC 61340-4-3, med elektrisk
modstand ≥0,1MΩ < 100MΩ.
Sarte elektroniske komponenter
påvirkes eller beskadiges ikke af
statisk elektricitet

INDHOLD

Hos Sika Footwear finder du
sikkerhedssko og arbejdsfodtøj
til en lang række brancher,
brugere og behov.
Vores sortiment dækker bredt og indeholder
alt lige fra træsko, sko og sandaler til støvletter,
støvler og tilbehør.
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OM SIKA FOOTWEAR

Fodtøj skabt
til arbejde
Arbejdsfodtøj er en tillidssag! Brugernes sikkerhed og arbejdsevne
er direkte afhængig af vores evne til at levere. Og med snart 150 års
erfaring kan du sove roligt om natten velvidende, at du har branchens
førende fagfolk på sagen.

Hos Sika Footwear udvikler,
producerer og leverer vi fodtøj
til det arbejdende folk. Fra
sygeplejersken med 12-timers
vagten til entreprenøren,
der bygger veje og broer.
Behovene varierer, men der
gælder det samme for dem
alle: Fodtøjet skal både passe
til fødderne og til det arbejde,
der udføres!

Sika Footwear er en dansk virksomhed, som tog sine første spæde skridt i 1870. Ikke at
alder i sig selv er lig med kvalitet, men det er svært at argumentere imod snart 150 års
indsigt og finpudsning. I dag bruger vi den viden til at udvikle vores egne produkter fra
bunden samt udvælge og markedsføre de absolut bedste mærker på markedet.
Ja, vi ved en del om fodtøj i Sika Footwear. Men for os er det ligeså vigtigt at lytte til
dem, der rent faktisk skal bruge skoene i dagligdagen. Derfor udvikler vi vores egne produkter i tæt samarbejde med brugerne, for det er i sidste ende deres mening, der tæller.
Så uanset, om det betyder en ekstra skridhæmmende sål eller endnu bedre komfort, så
går vi den ekstra mil. Fælles fodslag skaber nemlig de bedste resultater.
Vælger du Sika Footwear, får du med andre ord hele pakken og er i øvrigt garanteret
service lidt ud over det sædvanlige. Hurtig og sikker levering, kompetent rådgivning og
salgsfremmende marketing-support er bare et par af de fordele der gør, at du kan være
et skridt foran og sikre tilfredse kunder og medarbejdere!

DET RIGTIGE VALG

Gode råd
inden du
vælger
sikkerhedssko
og arbejdsfodtøj
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1
VÆLG ARBEJDSFODTØJ, DER
PASSER TIL DIT ARBEJDE!
» Brug fodtøj med tåværn, hvis dit arbejde kræver det*.
» Brug fodtøj med sømværn, hvis dit arbejde kræver det*.
» 
Brug fodtøj, der giver ekstra beskyttelse, hvis dit arbejde
kræver det*. Det kunne f.eks. være beskyttelse imod:
SLID VED KNÆLENDE ARBEJDE:
Vælg fodtøj med ekstra tåforstærkning
af overlæderet (ProNose).
VARME:
Vælg fodtøj, som er HI
eller HRO godkendt.

2
MINIMÉR RISIKOEN
FOR VRIDSKADER,
FORSTUVNINGER
OG KNOGLEBRUD
OMKRING ANKLEN
» Brug fodtøj, der støtter godt omkring anklen
» Skoene skal snøres godt
» Hælkappen skal være fast og passe om hælen
» En god indlægssål kan stabilisere foden og
forhindre vridskader

KULDE:
Vælg fodtøj, som er CI godkendt og/eller har vinterfór.
FUGT:
Vælg fodtøj med vandtæt membran.
STATISK ELEKTRICITET:
Vælg fodtøj, der er ESD-godkendt.
(se mere på side 74)
Se yderligere forklaring på flappen side 2.

4
3
MINIMÉR RISIKOEN FOR
FORSTUVNINGER, SÅRSKADER
OG KNOGLEBRUD
OMKRING FØDDERNE
»
»
»
»

UNDGÅ ØMME
FØDDER
» Brug fodtøj med stødabsorberende såler
» Vælg fodtøj, der sidder godt fast på foden
» Indlægssåler med svangstøtte, skal passe
til din fod
» Husk! Sko skal passe – ikke gås til!

Brug fodtøj med tåværn
Brug fodtøj med sømværn
Hælkappen skal være fast og passe om hælen
En god indlægssål kan stabilisere foden og forhindre vridskader
* I tvivlstilfælde kan du finde yderligere vejledning
i Arbejdspladsvurderingen (APV) for din arbejdsplads.

Opbygning af en sikkerhedssko
ESD-GODKENDT:
MINIMERER STATISK
ELEKTRICITET

MED REFLEKS:
STØRRE SYNLIGHED.
BEDRE SIKKERHED

BRED PASFORM:
EKSTRA PLADS.
EKSTRA KOMFORT

B-XTREME LÆDER:
SLIDSTÆRKT OG
ÅNDBART LÆDER,
DER FORMER SIG
EFTER FODEN

FAST HÆLKAPPE:
STØTTER OG
REDUCERER
VRID I ANKLEN
STØDABSORBERENDE
INDLÆGSSÅL:
KOMFORT OG
GOD PASFORM

ALU TÅVÆRN:
EFFEKTIV
BESKYTTELSE
AF TÆERNE

FLEKSIBELT
FIBER
SØMVÆRN:
BESKYTTER
MOD AT
TRÆDE SKARPE
GENSTANDE
GENNEM SÅLEN

GELENK:
STABILISERER,
MODVIRKER VRID OG
FORDELER TRYKKET TIL
HELE SÅLEN

YDERSÅL AF NITRILGUMMI:
EKSTRA SLIDSTÆRK OG FLEKSIBEL
SÅL, DER MODSTÅR VARME
OP TIL 300 °C
PU MELLEMSÅL:
FLEKSIBEL OG
STØDABSORBERENDE

BRYNJE / 411 ROBUST
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PRONOSE:
EKSTRA SLIDSTYRKE TIL
ÉT AF SKOENS MEST
UDSATTE OMRÅDER

Perfektion
til tåspidserne
INDERFÓR
Inderfór er typisk af skind, læder, microfiber eller
tekstil. Uanset materiale bidrager inderfóret til
komfort og velvære. SKIND OG LÆDER er naturmaterialer, der giver et ekstra godt indeklima
i fodtøjet. MICROFIBER OG TEKSTIL er mere

MELLEMSÅL/
YDERSÅL
Der findes forskellige sålmaterialer, som kombineres ud fra brugssituationen. De mest anvendte
kombinationer er:

slidstærkt og har gode svedabsorberende og

PU YDERSÅL: Skridhæmmende, stødabsorberen-

svedtransporterende egenskaber, som holder

de, slidstærk og fleksibel (også i kulde). Efter kort

fødderne sunde og tørre.

tids brug bliver ydersålen mere skridhæmmende.

TÅVÆRN

PU MELLEMSÅL: Stødabsorberede og fleksibel

Tåværn beskytter tæerne mod faldende objekter
og sammenpresning. Tåværn kan være af stål,

(også i kulde). PU YDERSÅL: Skridhæmmende,
slidstærk og fleksibel (også i kulde). Efter kort
tids brug bliver ydersålen mere skridhæmmende.

aluminium eller composite, som alle lever op til

PU MELLEMSÅL: Stødabsorberede og fleksibel

gældende krav. (Se godkendelser side 2).

(også i kulde). TPU YDERSÅL: Skridhæmmende,

STÅL OG ALUMINIUM er begge tynde materialer,
mens COMPOSITE er et lettere og kraftigere

sektionen TILBEHØR.

FULDNARVLÆDER: Ekstra slidstærkt og åndbart
materiale, der især anvendes i sikkerhedsfodtøj, der
udsættes for hårdt brug
PERMAIR® LÆDER: Slidstærkt og åndbart materiale. Vandafvisende, nemt at rengøre og resistent
overfor visse kemikalier, olier, salte m.m. Find resistensoversigt på www.sikafootwear.dk/download
MICROFIBER: Slidstærkt, åndbart og hurtigttørrende materiale. I nogle produkter har materialet
en vandafvisende effekt.

skabe designs med forskellige print, farver og de-

(også i kulde). GUMMI YDERSÅL: Ekstra skrid-

såltyper. Se sortimentet af indlægssåler under

almindelige materialer er:

TEKSTIL: Åndbart materiale med mulighed for at

anvendes bl.a. i alle metalfrie produkter.

pasform og komfort. Der findes mange forskellige

som kombineres ud fra brugssituationen. De mest

farver i ydersålen.
PU MELLEMSÅL: Stødabsorberede og fleksibel

Indlægssålen er en vigtig bestanddel i forhold til

Overlæderet kan være af forskellige materialer,

slidstærk, fleksibel og mulighed for detaljer og flere

materiale, der ikke transporterer kulde. Composite

INDLÆGSSÅL

OVERLÆDER

hæmmende, slidstærk, fleksibel og mulighed for
detaljer og flere farver i ydersålen.

taljer. Kombineres ofte med andre materialer som
f.eks. læder, nubuck, ruskind, mesh eller microfiber
for at opnå ekstra slidstyrke mm.

PU MELLEMSÅL: Stødabsorberede og fleksi-

SØMVÆRN

bel (også i kulde). NITRILGUMMI YDERSÅL:

Sømværnet beskytter mod at træde skarpe

Skridhæmmende, ekstra slidstærk og fleksibel.

genstande gennem ydersålen. Sømværn kan

Nitrilgummi er varmeresistent og tåler op til

være af stål, fiber eller træ, som alle lever op til

300 °C i ét minut (HRO).

gældende krav.

EVA MELLEMSÅL: Ekstra let materiale. Stød-

STÅL er et stærkt materiale, der især er velegnet

absorberede og fleksibel. GUMMI YDERSÅL:

til at gå på små og skarpe genstande.

Ekstra skridhæmmende, slidstærk, fleksibel og
mulighed for detaljer og flere farver i ydersålen.

FIBER er et fleksibelt og metalfrit materiale, som
ikke transporterer kulde. Fiber sømværn anvendes
bl.a. i alle metalfrie produkter
TRÆ anvendes udelukkende i SIKA Comforttræskoserien og er især velegnet ved stillestående
arbejde. Træ har også en kuldeisolerende effekt.
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Arbejder du på ujævne underlag
er det vigtigt, at dine sikkerhedssko
er slidstærke og fleksible

Sikkerhedssko
testet af
hverdagens helte
BRYNJE er ultimativt sikkerhedsfodtøj til hårdtarbejdende mænd og kvinder. Med masser af rå,
funktionelle og smarte detaljer er du garanteret, at skoene skiller sig ud på arbejdspladsen. Og
der er noget til enhver branche og ethvert behov – lige fra de smarte og sporty modeller udviklet
til byggeri, håndværk og let industri til de ekstra robuste modeller udviklet til den tunge industri.
Men der gælder det samme for dem alle: Kvalitet, slidstyrke og sikkerhed!

BRYNJES SERIER OG SORTIMENT:
600-SERIEN / Smarte og slidstærke sikkerhedssko med mange funktionelle deltaljer
500-SERIEN / Lette og fleksible sikkerhedssko i et sporty design
400-SERIEN / Ekstra slidstærkt og fleksibelt sikkerhedsfodtøj med bred pasform og egenskaber
som f.eks. varmeresistent ydersål eller vandtæt membran
300-SERIEN / Bløde, slidstærke og fleksible sikkerhedssko af lette materialer
200-SERIEN / Sikkerhedssko med bred pasform i et enkelt og funktionelt design
100-SERIEN / Lette og fleksible sikkerhedstræsko med god svangstøtte og komfort
1000-SERIEN / Let, komfortabel og slidstærk PU-støvle

FIND HELE SORTIMENTET PÅ
WWW.SIKAFOOTWEAR.DK

SERIEN:

600

Slidstyrke, stil og sikkerhed
uden ekstra vægt

EKSTRA
SKRIDHÆMMENDE
YDERSÅL AF
EVA/GUMMI
BOA® LUKNING

SOLIDT STIGEGREB

EKSTRA
HÆLBESKYTTELSE

PRONOSE
FOR EKSTRA
SLIDSTYRKE

ESD-GODKENDT

657 / STORM

FULDNARVLÆDER

ESD-godkendt og med BOA® lukning
Fra størrelse 35
Ekstra skridhæmmende, slidstærk og stødabsorberende ydersål
af EVA/gummi. Den lette og fleksible sål har solidt stigegreb
og et stabiliserende gelenk, der modvirker vrid og fordeler
trykket til hele sålen.
Slidstærkt, åndbart og vandafvisende fuldnarvlæder

NYHED

Inderfór af svedabsorberende tekstil med forstærkning
i hælen for ekstra slidstyrke
Stødabsorberende, åndbar, svedtransporterende
og slidstærk indlægssål af PU
Særligt velegnet til let industri, byggeri/håndværk, transport/lager
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SERIEN:

600

649 / DRIZZLE
ESD-godkendt og med BOA® lukning
Fra størrelse 35
Ekstra skridhæmmende, slidstærk og stødabsorberende ydersål
af EVA/gummi. Den lette og fleksible sål har solidt stigegreb
og et stabiliserende gelenk, der modvirker vrid og fordeler
trykket til hele sålen.
Slidstærkt, åndbart og vandafvisende fuldnarvlæder

NYHED

Inderfór af svedabsorberende tekstil med forstærkning
i hælen for ekstra slidstyrke
Stødabsorberende, åndbar, svedtransporterende
og slidstærk indlægssål af PU
Særligt velegnet til let industri, byggeri/håndværk, transport/lager

BOA® LUKKESYSTEM
Hurtigt på. Hurtigt af. Hurtigt videre.
Hvorfor BOA®?
Med BOA® er det slut med våde, beskidte og frosne snørebånd.
Hurtigt på
Skub BOA® skiven på plads og drej indtil skoen sidder som den skal.
Der er ingen behov for at justere BOA® lukningen i løbet af dagen.
Hurtigt af
Træk i BOA® skiven, og snøringen løsnes med det samme.
Perfekt pasform
Når BOA® lukningen drejes på plads, vil støtten fordeles omkring foden,
så du undgår pres eller tryk på enkelte områder.

SI KA F O OTW E AR 2018/19
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SERIEN:

600

600-modeller med mange
funktionelle detaljer

629 / FATBOY
Med BOA® lukning
Lukket pløs og refleksdetaljer
Slidstærk, fleksibel og skridhæmmende ydersål
af sprøjtestøbt EVA/gummi. Med stabiliserende gelenk
Åndbart, vandafvisende og slidstærkt PU/tekstil
Blødt og ekstra åndbart inderfór
Blød og stødabsorberende Sorbotan indlægssål
Særligt velegnet til let industri, byggeri/håndværk, transport/lager

640 / ATHLETIC
Hurtig og nem elastiksnøring. Leveres med ekstra,
almindelige snørebånd i sort og orange
Ekstra åndbar og med refleksdetaljer
Let og skridhæmmende ydersål af EVA/gummi.
Med stabiliserende gelenk
Åndbart og slidstærkt PU/tekstil
Slidstærkt og svedabsorberende inderfór
Stødabsorberende, antibakteriel og åndbar indlægssål
Særligt velegnet til let industri, byggeri/håndværk, transport/lager
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BRYNJE ULTIMATE FOOTFIT
FÅ SCANNET DINE FØDDER OG FIND
DEN HELT RIGTIGE INDLÆGSSÅL

BRYNJE SPEED SCAN®
– sådan virker den
BRYNJE SPEED SCAN® er en lynhurtig og præcis fodscanner,
der på 15 sekunder registrerer føddernes mål, svangtype og
vægtfordeling. Den er så nem at bruge, at du selv kan foretage
målingen og selv vælge den af de tre ULTIMATE FOOTFIT
svangstøttende indlægssåler, som passer bedst til dine fødder.

ANTISTATISK OG
ESD KOMPATIBEL

PERFORERINGER
FOR ØGET ÅNDBARHED

SVANGSTØTTE TIL LAV,
MEDIUM ELLER HØJ SVANG

AF ÅNDBART, SLIDSTÆRKT
OG STØDABSORBERENDE
MATERIALE
FORMSTØBT TPU-KERNE,
DER STABILISERER OG
GIVER EKSTRA STØTTE TIL
SVANG OG HÆL
VÆGTFORDELING

FODSTØRRELSE

SVANGTYPE

FÅ MERE IN F ORMATION OM
BRY N J E ULT IMATE FOOTFIT
SÅLERN E U NDER TILB EHØR

SERIEN:

500

Lette og fleksible
500-modeller i et sporty design

SKRIDHÆMMENDE,
STØDABSORBERENDE
OG FLEKSIBEL

NEM ELASTIKSNØRING

ESD-GODKENDT

SMARTE DETALJER

METALFRI

512 / HERCULES
Metalfri og ESD-godkendt
Hurtig og nem elastiksnøring.
Leveres med et par ekstra, almindelige, sorte snørebånd
Skridhæmmende, stødabsorberende og fleksibel ydersål af PU/PU
Åndbart og slidstærkt tekstil
Slidstærkt og svedabsorberende inderfór
Indlægssål af let og antibakterielt materiale.
Stødabsorberende og åndbar
Særligt velegnet til let industri, byggeri/håndværk, transport/lager
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SERIEN:

500

513 / AURIGA
Metalfri og ESD-godkendt
Skridhæmmende, stødabsorberende og fleksibel ydersål af PU/PU
Åndbart, vandafvisende og slidstærkt nubuck/ruskind
Slidstærkt og svedabsorberende inderfór
Indlægssål af let og antibakterielt materiale.
Stødabsorberende og åndbar
Særligt velegnet til let industri, byggeri/håndværk, transport/lager

521 / CANIS MAJOR
Metalfri og ESD-godkendt
God polstring omkring anklen og med refleksdetaljer
Skridhæmmende, stødabsorberende og fleksibel ydersål af PU/PU
Slidstærkt og vandafvisende ruskind/tekstil/PU. Med formstøbt
gitter i siderne for ekstra god åndbarhed og ventilation
Åndbart og svedabsorberende Coolmax® inderfór
Indlægssål af let og antibakterielt materiale.
Stødabsorberende og åndbar
Særligt velegnet til let industri, byggeri/håndværk, transport/lager

SI KA F O OTW E AR 2018/19
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SERIEN:

400

400-modeller med fleksibel og
varmeresistent ydersål. Bred pasform
ESD-GODKENDT

FAST HÆLKAPPE,
DER STØTTER OG
REDUCERER VRID

PRONOSE
FOR EKSTRA
SLIDSTYRKE

REFLEKSDETALJER

SLIDSTÆRKT OG
ÅNDBART B-XTREME
LÆDER, SOM FORMER
SIG EFTER FODEN

411 / ROBUST
ESD-godkendt
Ekstra slidstærk, skridhæmmende, fleksibel og stødabsorberende
ydersål af PU/nitrilgummi, som modstår varme op til 300 °C (HRO).
Med stabiliserende gelenk, der modvirker vrid og fordeler trykket
til hele sålen
Slidstærkt, åndbart og vandafvisende B-Xtreme læder,
der former sig efter foden

NYHED

Inderfór af svedabsorberende tekstil med forstærkning
i hælen for ekstra slidstyrke
Stødabsorberende, åndbar, svedtransporterende
og slidstærk indlægssål af PU
Særligt velegnet til sort industri, byggeri/håndværk
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SERIEN:

400

VID ST E D U AT:
B-Xtreme læder er olieret og vokset
narvlæder, der er præget for at opnå det
unikke look. Læderet er bæredygtigt
og miljørigtigt produceret, hvilket bl.a.
betyder en høj og ensartet kvalitet.

421 / ADVANTAGE
ESD-godkendt
Ekstra slidstærk, skridhæmmende, fleksibel og stødabsorberende
ydersål af PU/nitrilgummi, som modstår varme op til 300 °C (HRO).
Med stabiliserende gelenk, der modvirker vrid og fordeler trykket
til hele sålen
Slidstærkt, åndbart og vandafvisende B-Xtreme læder,
der former sig efter foden

NYHED

Inderfór af svedabsorberende tekstil med forstærkning
i hælen for ekstra slidstyrke
Stødabsorberende, åndbar, svedtransporterende
og slidstærk indlægssål af PU
Særligt velegnet til sort industri, byggeri/håndværk

412 / ALL ROUND
Med ekstra ankelbeskyttelse og ESD-godkendt
Ekstra slidstærk, skridhæmmende, fleksibel og stødabsorberende
ydersål af PU/nitrilgummi, som modstår varme op til 300 °C (HRO).
Med stabiliserende gelenk, der modvirker vrid og fordeler trykket
til hele sålen
Slidstærkt, åndbart og vandafvisende B-Xtreme læder,
der former sig efter foden

NYHED

Inderfór af svedabsorberende tekstil med forstærkning
i hælen for ekstra slidstyrke
Stødabsorberende, åndbar, svedtransporterende
og slidstærk indlægssål af PU
Særligt velegnet til sort industri, byggeri/håndværk
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SERIEN:

400

400-modeller med fleksibel og
varmeresistent ydersål. Bred pasform

414 / SURFER
Sandal med refleksdetaljer og ESD-godkendt
Ekstra slidstærk, skridhæmmende, fleksibel og stødabsorberende
ydersål af PU/nitrilgummi, som modstår varme op til 300 °C (HRO).
Med stabiliserende gelenk, der modvirker vrid og fordeler trykket
til hele sålen
Slidstærkt og åndbart B-Xtreme nubuck

NYHED

Inderfór af svedabsorberende tekstil
med forstærkning i hælen for ekstra slidstyrke
Stødabsorberende, åndbar, svedtransporterende
og slidstærk indlægssål af PU
Særligt velegnet til let industri, byggeri/håndværk, transport/lager

415 / HIGHWAY
Ekstra åndbar, med refleksdetaljer og ESD-godkendt
Ekstra slidstærk, skridhæmmende, fleksibel og stødabsorberende
ydersål af PU/nitrilgummi, som modstår varme op til 300 °C (HRO).
Med stabiliserende gelenk, der modvirker vrid og fordeler trykket
til hele sålen
Slidstærkt og åndbart B-Xtreme nubuck
og med ekstra ventilation i siderne

NYHED

Inderfór af svedabsorberende tekstil
med forstærkning i hælen for ekstra slidstyrke
Stødabsorberende, åndbar, svedtransporterende
og slidstærk indlægssål af PU
Særligt velegnet til let industri, byggeri/håndværk, transport/lager
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SERIEN:

400

449 / WELDER
ESD-godkendt svejsestøvlet med solid lukning
Ekstra slidstærk, skridhæmmende, fleksibel og stødabsorberende
ydersål af PU/nitrilgummi, som modstår varme op til 300 °C (HRO).
Med stabiliserende gelenk, der modvirker vrid og fordeler trykket
til hele sålen
Slidstærkt, åndbart og vandafvisende B-Xtreme læder,
der former sig efter foden

NYHED

Inderfór af skind med forstærkning i hælen for ekstra slidstyrke
Stødabsorberende, åndbar, svedtransporterende
og slidstærk indlægssål af PU
Særligt velegnet til sort industri, byggeri/håndværk

413 / SUPPORTER
ESD-godkendt vinterstøvle med ekstra ankel
beskyttelse, lynlås på indersiden og Thinsulate™ fór
Ekstra slidstærk, skridhæmmende, fleksibel og stødabsorberende
ydersål af PU/nitrilgummi, som modstår varme op til 300 °C (HRO).
Med stabiliserende gelenk, der modvirker vrid og fordeler trykket
til hele sålen
Slidstærkt, åndbart og vandafvisende B-Xtreme læder,
der former sig efter foden

NYHED

Thinsulate™ fór med forstærkning i hælen for ekstra slidstyrke
Stødabsorberende, åndbar, svedtransporterende
og slidstærk indlægssål af PU
Særligt velegnet til sort industri, byggeri/håndværk
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SERIEN:

400

Fleksible 400-modeller
af fuldnarvlæder og med
vandtæt og åndbar
membran

EKSTRA STÆRKE
SNØREØJER

LYNLÅS

FLEKSIBEL OG
SKRIDHÆMMENDE
YDERSÅL

EKSTRA
HÆLBESKYTTELSE

REFLEKSDETALJER

PRONOSE
FOR EKSTRA
SLIDSTYRKE

483 / B-DRY BOOT W. ZIP 1.1
Lynlås på indersiden
Med refleksdetaljer og lukket pløs
Skridhæmmende, stødabsorberende og fleksibel ydersål af PU/PU.
Med stabiliserende gelenk

MED VANDTÆT
OG ÅNDBAR
MEMBRAN

Åndbart, vandafvisende og slidstærkt fuldnarvlæder
Slidstærkt og svedabsorberende inderfór
Stødabsorberende, antibakteriel og åndbar indlægssål
Særligt velegnet til landbrug/skovbrug/fiskeri,
sort industri, byggeri/håndværk
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SERIEN:

400

480 / B-DRY SHOE
Med refleksdetaljer og lukket pløs
Skridhæmmende, stødabsorberende og fleksibel ydersål af PU/PU.
Med stabiliserende gelenk
Åndbart, vandafvisende og slidstærkt fuldnarvlæder
Slidstærkt og svedabsorberende inderfór
Stødabsorberende, antibakteriel og åndbar indlægssål
Særligt velegnet til landbrug/skovbrug/fiskeri,
sort industri, byggeri/håndværk

481 / B-DRY LOW BOOT
Med refleksdetaljer og lukket pløs
Skridhæmmende, stødabsorberende og fleksibel ydersål af PU/PU.
Med stabiliserende gelenk
Åndbart, vandafvisende og slidstærkt fuldnarvlæder
Slidstærkt og svedabsorberende inderfór
Stødabsorberende, antibakteriel og åndbar indlægssål
Særligt velegnet til landbrug/skovbrug/fiskeri,
sort industri, byggeri/håndværk

484 / B-DRY BOOT 1.1
Fóret vinterstøvle med lynlås på indersiden
Med refleksdetaljer
Skridhæmmende, stødabsorberende og fleksibel ydersål af PU/PU.
Med stabiliserende gelenk
Åndbart, vandafvisende og slidstærkt fuldnarvlæder
Vinterfór
Stødabsorberende, antibakteriel og åndbar indlægssål
Særligt velegnet til landbrug/skovbrug/fiskeri,
sort industri, byggeri/håndværk
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SERIEN:

400

Robuste og slidstærke 400-modeller
med solid lukning og bred pasform

440 / CROSSOVER
Med refleksdetaljer
Skridhæmmende, stødabsorberende og fleksibel ydersål af PU/PU.
Med stabiliserende gelenk
Åndbart, vandafvisende og slidstærkt fuldnarvlæder
Slidstærkt og svedtransporterende inderfór
Stødabsorberende, antibakteriel og åndbar indlægssål
Særligt velegnet til landbrug/skovbrug/fiskeri,
sort industri, byggeri/håndværk

464 / HEAT
Sandal med dobbelt lukning, hvor remmene
kan klippes til uden at flosse
Skridhæmmende, stødabsorberende og fleksibel ydersål af PU/PU.
Med stabiliserende gelenk
Åndbart og slidstærkt læder
Slidstærkt og svedtransporterende inderfór
Stødabsorberende, antibakteriel og åndbar indlægssål
Særligt velegnet til let industri, byggeri/håndværk, transport/lager
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Gode råd om pleje og
vedligeholdelse af arbejdsfodtøj
Fodtøj af glat skind eller læder

Fodtøj af Permair® læder, PU eller PVC

»»

Imprægnér altid fodtøj inden det tages i brug
og herefter med jævne mellemrum

»»

Rengør fodtøjet efter brug med en blød børste/klud
og lidt lunkent vand evt. tilsat mild sæbe

»»

Plej dit fodtøj efter behov og i denne rækkefølge:
1) Rengør, 2) Puds, 3) Imprægnér

»»

Aftør sæberesterne med en fugtig klud

»»

Gnid læderfedt eller læderbalsam godt ind i læderet
og ned i syningerne, når du pudser

»»

Læderfedt renser og plejer glat skind og læder.
Tørrer/hærder ikke så hurtigt som læderbalsam.
Skal pudses efter

»»

Læderbalsam renser og plejer glat skind og læder.
Tørrer/hærder hurtigere end læderfedt.
Skal ikke pudses efter

»»

Læderbalsam, læderfedt og imprægnering UDEN silicone
er også velegnet til fodtøj med membran

Støvler af gummi
»»

Vask støvlerne efter brug med lunkent vand, en blød
svamp og en mild sæbeopløsning.
Sæben må tgerne indeholde glycerin, som medvirker til
at holde støvlerne smidige

»»

Støvlerne kan smøres med en siliconesvamp til gummi
for at bevare smidigheden

Generelt: Tør aldrig vådt fodtøj på radiatoren eller
anden varmekilde
Husk: Reklamationer afvises, hvis der er tale om dårlig
eller forkert vedligeholdelse

SE SORTIMENTET AF PLEJEMIDLER UNDER “TILBEHØR”

SERIEN:

300

Bløde, slidstærke og fleksible
300-modeller af lette materialer

FLEKSIBEL, SKRIDHÆMMENDE
OG STØDABSORBERENDE
YDERSÅL

IMITERET
PELSFÓR

REFLEKSDETALJER
PRONOSE AF LET OG
SLIDSTÆRKT LIBA® SMART
MATERIALE FOR EKSTRA
SLIDSTYRKE

EKSTRA
ANKELBESKYTTELSE

EKSTRA
PU-FORSTÆRKNING

338 / HILL
Fóret vinterstøvlet med vandtæt og åndbar membran
Med refleksdetaljer og ekstra god stødabsorbering
Ekstra ankelbeskyttelse og ESD-godkendt
Fleksibel, slidstærk og skridhæmmende ydersål af PU/PU.
Ekstrem blød og komfortabel
Åndbart, slidstærkt og vandafvisende læder
Imiteret pelsfór
Blød og svedabsorberende indlægssål. Med skumpude i hælen,
der giver en ekstrem god stødabsorbering
Særligt velegnet til landbrug/skovbrug/fiskeri,
sort industri, byggeri/håndværk
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ProNose af let og slidstærkt
Liba Smart® materiale
og ekstra PU-forstærkning

334 / SHELTER
Ekstra god stødabsorbering og ESD-godkendt
Fleksibel, slidstærk og skridhæmmende ydersål af PU/PU. Ekstrem
blød og komfortabel
Åndbart, slidstærkt og vandafvisende læder/tekstil
Svedabsorberende inderfór
Blød og svedabsorberende indlægssål. Med skumpude i hælen,
der giver en ekstrem god stødabsorbering
Særligt velegnet til let industri, sort industri,
byggeri/håndværk, transport/lager
Kommer i str. 35-39, sommer 2018

333 / FADING GREY
Med vandtæt og åndbar membran
Ekstra god stødabsorbering og ESD-godkendt
Fleksibel, slidstærk og skridhæmmende ydersål af PU/PU.
Ekstrem blød og komfortabel
Åndbart, vandafvisende og slidstærkt læder/tekstil
Svedabsorberende inderfór
Blød og svedabsorberende indlægssål. Med skumpude i hælen,
der giver en ekstrem god stødabsorbering
Særligt velegnet til let industri, byggeri/håndværk, transport/lager
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SERIEN:

300

Bløde, slidstærke og fleksible
300-modeller af lette materialer
FLEKSIBEL, SKRIDHÆMMENDE
OG STØDABSORBERENDE
YDERSÅL

SMARTE
DETALJER

PRONOSE AF LET OG
SLIDSTÆRKT LIBA® SMART
MATERIALE FOR EKSTRA
SLIDSTYRKE

BOA® LUKNING

ESD-GODKENDT

332 / FADING BLUE
Med BOA® lukning
Ekstra god stødabsorbering og ESD-godkendt
Fleksibel, slidstærk og skridhæmmende ydersål af PU/PU.
Ekstrem blød og komfortabel
Åndbart og slidstærkt læder/tekstil
Svedabsorberende inderfór
Blød og svedabsorberende indlægssål. Med skumpude i hælen,
der giver en ekstrem god stødabsorbering
Særligt velegnet til let industri, byggeri/håndværk, transport/lager
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SERIEN:

300

VID S T E D U AT:
  
ESD-beskyttelse er vigtig
for alle virksomheder,
der arbejder med sarte,
elektroniske komponenter

330 / ATMOSPHERE
Sandal med dobbelt lukning og refleksdetaljer
Ekstra god stødabsorbering og ESD-godkendt
Fleksibel, slidstærk og skridhæmmende ydersål af PU/PU.
Ekstrem blød og komfortabel
Åndbart og slidstærkt læder/ruskind/tekstil
Svedabsorberende inderfór
Blød og svedabsorberende indlægssål. Med skumpude i hælen,
der giver en ekstrem god stødabsorbering
Særligt velegnet til let industri, byggeri/håndværk, transport/lager
Kommer i str. 35-39, sommer 2018

351 / FADING PURPLE
Damemodel med refleksdeltaljer
Ekstra god stødabsorbering og ESD-godkendt
Fleksibel, slidstærk og skridhæmmende ydersål af PU/PU.
Ekstrem blød og komfortabel
Åndbart og slidstærkt læder/ruskind/tekstil
Svedabsorberende inderfór
Blød og svedabsorberende indlægssål. Med skumpude i hælen,
der giver en ekstrem god stødabsorbering
Særligt velegnet til let industri, byggeri/håndværk, transport/lager
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SERIEN:

300

Let, fleksibelt og robust sikkerhedsfodtøj
til mange formål
361 / LIGHT INDUSTRY
Med refleksdetaljer
Slidstærk, skridhæmmende og fleksibel ydersål af PU/PU.
Med stabiliserende gelenk
Åndbart og slidstærkt microfiber/ruskind
Slidstærkt og svedtransporterende inderfór
Stødabsorberende, svedtransporterende
og antibakteriel indlægssål
Særligt velegnet til let industri, transport/lager

358 / FREE STYLE
Sandal med blød polstring
i pløs og rundt om anklen
Slidstærk, skridhæmmende og fleksibel ydersål af PU/PU.
Med stabiliserende gelenk
Åndbart og slidstærkt nubuck
Slidstærkt og svedtransporterende inderfór
Stødabsorberende, svedtransporterende og antibakteriel
indlægssål
Særligt velegnet til let industri, byggeri/håndværk, transport/lager

311 / ALERT
Med refleksdetaljer
Slidstærk, skridhæmmende og fleksibel ydersål af PU/PU.
Med stabiliserende gelenk
Åndbart, vandafvisende og slidstærkt fuldnarvlæder/mesh
Slidstærkt og svedtransporterende inderfór
Blød og stødabsorberende Sorbotan indlægssål
Særligt velegnet til let industri, byggeri/håndværk, transport/lager
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SERIEN:

300

Med vinterfór
og lynlås på indersiden

365 / COOL PROTECTION
Fóret vinterstøvle med vandtæt og åndbar membran
Med lynlås på indersiden, refleksdetaljer
og ekstra ankelbeskyttelse
Slidstærk, skridhæmmende og fleksibel ydersål af PU/TPU.
Med stabiliserende gelenk
Åndbart, vandafvisende og slidstærkt fuldnarvlæder
Imiteret pelsfór
Stødabsorberende, svedtransporterende
og antibakteriel indlægssål
Særligt velegnet til landbrug/skovbrug/fiskeri,
sort industri, byggeri/håndværk

369 / TASMANIA
Kraftige nylonstropper og bred elastik i skaftet
Forstærket inderfór i hæl
Slidstærk, skridhæmmende og fleksibel ydersål af PU/PU.
Med stabiliserende gelenk
Åndbart, vandafvisende og slidstærkt læder
Slidstærkt og svedtransporterende inderfór
Stødabsorberende, svedtransporterende og antibakteriel
indlægssål
Særligt velegnet til landbrug/skovbrug/fiskeri,
sort industri, byggeri/håndværk
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SERIEN:

200

Force-serien er specielt udviklet til
tungere industri, byggeri og håndværk.
Ekstra bred pasform
LET, SKRIDHÆMMENDE
OG SLIDSTÆRK YDERSÅL

KRAFTIG
LUKNING

PRONOSE
FOR EKSTRA
SLIDSTYRKE

REFLEKSDETALJER

203 / FORCE RAPID SHOE
Metalfri og med refleksdetaljer
Let, skridhæmmende og slidstærk ydersål af PU/TPU
Åndbart, vandafvisende og slidstærkt fuldnarvlæder
Slidstærkt og svedabsorberende inderfór
Antibakteriel indlægssål med ekstra stødabsorbering
i hæl og forfod
Særligt velegnet til landbrug/skovbrug/fiskeri,
sort industri, byggeri/håndværk
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SERIEN:

200

202 / FORCE BOOT
Metalfri og med refleksdetaljer
Let, skridhæmmende og slidstærk ydersål af PU/TPU
Åndbart, vandafvisende og slidstærkt fuldnarvlæder
Slidstærkt og svedabsorberende inderfór
Antibakteriel indlægssål med ekstra stødabsorbering
i hæl og forfod
Særligt velegnet til landbrug/skovbrug/fiskeri,
sort industri, byggeri/håndværk

201 / FORCE SHOE
Metalfri og med refleksdetaljer
Let, skridhæmmende og slidstærk ydersål af PU/TPU
Åndbart, vandafvisende og slidstærkt fuldnarvlæder
Slidstærkt og svedabsorberende inderfór
Antibakteriel indlægssål med ekstra stødabsorbering
i hæl og forfod
Særligt velegnet til landbrug/skovbrug/fiskeri,
sort industri, byggeri/håndværk
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SERIEN:

200

Robuste modeller
til mange formål

FLEKSIBEL
YDERSÅL

REFLEKSDETALJER

231 / STRIKE LACE SHOE
Med refleksdetaljer
Let, skridhæmmende og fleksibel ydersål af PU/PU
Vandafvisende og slidstærkt fuldnarvlæder
Blødt og åndbart inderfór
Stødabsorberende, antibakteriel og åndbar indlægssål
Særligt velegnet til landbrug/skovbrug/fiskeri, let industri,
sort industri, byggeri/håndværk, transport/lager
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SERIEN:

200

VID S T E D U AT:
På www.sikafootwear.dk kan du
søge og finde produkter efter
mærke, branche, type, farve,
størrelse, egenskaber, lukning
og godkendelse

232 / STRIKE LOW BOOT
Med refleksdetaljer
Let, skridhæmmende og fleksibel ydersål af PU/PU
Vandafvisende og slidstærkt fuldnarvlæder
Blødt og åndbart inderfór
Stødabsorberende, antibakteriel og åndbar indlægssål
Særligt velegnet til landbrug/skovbrug/fiskeri, let industri,
sort industri, byggeri/håndværk, transport/lager

290 / BRICK
Slidstærk allround sko med refleksdetaljer
Let og slidstærk ydersål af PU/TPU
Åndbart og slidstærkt fuldnarvlæder
Slidstærkt og svedtransporterende inderfór
Svedtransporterende og stødabsorberende indlægssål
Særligt velegnet til let industri, byggeri/håndværk, transport/lager
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SERIEN:

100

Lette og fleksible sikkerhedstræsko
med god svangstøtte og komfort

SKRIDHÆMMENDE
OG FLEKSIBEL YDERSÅL

UDSKIFTELIG
INDLÆGSSÅL

PRONOSE
FOR EKSTRA
SLIDSTYRKE

BLØD
VRISTPOLSTRING

SLIDSTÆRKT
PERMAIR® LÆDER

110 / FLEX FIT
Certificering: SB+P+A+E+FO+WRU+SRA
Med blød vristpolstring for ekstra god komfort
Skridhæmmende, stødabsorberende og fleksibel ydersål af PU
Slidstærkt, åndbart og vandafvisende Permair® læder
Inderfór af svedabsorberende og åndbart Politex.
Hurtigttørrende og slidstærkt
Blød, stødabsorberende og udskiftelig indlægssål
med ekstra god svangstøtte
Særligt velegnet til landbrug/skovbrug/fiskeri, let industri,
sort industri, byggeri/håndværk, transport/lager
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SERIEN:

100/1000

111 / FLEX FIT
Med blød vristpolstring for ekstra god komfort
Skridhæmmende, stødabsorberende og fleksibel ydersål af PU
Slidstærkt, åndbart og vandafvisende Permair® læder
Inderfór af svedabsorberende og åndbart Politex.
Hurtigttørrende og slidstærkt
Blød, stødabsorberende og udskiftelig indlægssål
med ekstra god svangstøtte
Særligt velegnet til landbrug/skovbrug/fiskeri, let industri,
sort industri, byggeri/håndværk, transport/lager

1014 / SOLID
Kulde- og varmeisolerende
Let, robust og fleksibel
Skridhæmmende ydersål af PU. Kemikalie- og alkalibestandig
Slidstærkt PU
Thermoindlægssål, der gør støvlen behagelig i koldt og vådt vejr
Særligt velegnet til landbrug/skovbrug/fiskeri,
sort industri, byggeri/håndværk
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Har du en hverdag, hvor du skal
ind og ud af lastbilen mange
v
gange?
Så er fleksibelt og
praktisk fodtøj altafgørende

Arbejdsfodtøj,
der vinder på
komfort og kvalitet
SIKA er resultatet af generationers erfaring med udvikling og produktion af arbejds- og
sikkerhedsfodtøj af højeste kvalitet. I dag udvikles al fodtøj i tæt samarbejde med en række
professionelle brugere og helt naturlige fokusområder i produktudviklingen bliver derfor
anvendelse, funktion og pasform.
SIKA-sortimentet er især koncentreret omkring træsko, som byder på alt lige fra de superfleksible og
lette modeller med en rigtig god komfort til de klassiske træsko-modeller med indersål af træfinér.

SIKAS SERIER OG SORTIMENT:
PROFLEX / Sikkerhedstræsko med perfekt pasform
SUPER CLOG / Sikkerhedstræsko med ekstra slidstyrke og komfort
FLEX LIGHT / Fleksible, komfortable og ESD-godkendte sikkerhedstræsko
FLEX LBS / Træsko med indersål af blødt læder
COMFORT / Træsko med indersål af træfinér
FLEXIKA / Træsko uden sikkerhed til job og fritid
SIKA BUBBLE og SIKA MOTION / Sko og sandal til job og fritid
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SERIEN:

PROFLEX

Fleksibel og perfekt pasform.
Fås op til str. 50
SKRIDHÆMMENDE
OG FLEKSIBEL
YDERSÅL

UDSKIFTELIG
INDLÆGSSÅL

REFLEKS
PRONOSE
FOR EKSTRA
SLIDSTYRKE

SLIDSTÆRKT
PERMAIR® LÆDER

19324 / PROFLEX
Certificering: SB+P+A+E+FO+WRU+SRC
Fås op til str. 50
Med refleksdetaljer
Skridhæmmende, stødabsorberende og fleksibel ydersål af PU
Åndbart, vandafvisende og slidstærkt Permair® læder
Svedabsorberende, hurtigttørrende og slidstærkt inderfór
af microfiber
Stødabsorberende, svedabsorberende og åndbar indlægssål,
som kan udskiftes
Særligt velegnet til landbrug/skovbrug/fiskeri, let industri,
sort industri, byggeri/håndværk, transport/lager
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SERIEN:

PROFLEX/
SUPER
CLOG

VID S T E D U AT:
Lastbilchauffører har en højere risiko for at
komme til skade i på- og aflæsningssituationer,
end de har, mens de kører i trafikken. Kun 6 % af
arbejdsulykker blandt chauffører, der kører med
tungt gods, sker i trafikken.
KILDE: Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, 2016

19322 / PROFLEX
Fås op til str. 50
Med refleksdetaljer
Skridhæmmende, stødabsorberende og fleksibel ydersål af PU
Åndbart, vandafvisende og slidstærkt Permair® læder
Svedabsorberende, hurtigttørrende og slidstærkt inderfór
af microfiber
Stødabsorberende, svedabsorberende og åndbar indlægssål,
som kan udskiftes
Særligt velegnet til landbrug/skovbrug/fiskeri, let industri,
sort industri, byggeri/håndværk, transport/lager

101 / SUPER CLOG
Ekstra slidstærk med asfaltlæder på siderne.
Med refleksdetaljer
Robust og skridhæmmende ydersål af PU/TPU.
Med stabilisator i svangen, der giver et godt stigegreb
og mindsker risikoen for vridskader
Åndbart, vandafvisende og slidstærkt Permair® læder
Inderfór af svedabsorberende og åndbart Politex.
Hurtigttørrende og slidstærkt
Stødabsorberende, antibakteriel og åndbar indlægssål,
som kan udskiftes
Særligt velegnet til landbrug/skovbrug/fiskeri,
sort industri, byggeri/håndværk, transport/lager
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SERIEN:

FLEX
LIGHT

Lette og fleksible sikkerhedstræsko
med god svangstøtte og komfort.
ESD-godkendt

8110 / FLEX LIGHT
Certificering: SB+P+A+E+FO+WRU+SRA
ESD-godkendt
Med blød vristpolstring for ekstra god komfort
Skridhæmmende, stødabsorberende og fleksibel ydersål af PU
Åndbart, vandafvisende og slidstærkt Permair® læder
Inderfór af svedabsorberende og åndbart Politex.
Hurtigttørrende og slidstærkt
Blød, stødabsorberende og udskiftelig indlægssål
med ekstra god svangstøtte
Særligt velegnet til landbrug/skovbrug/fiskeri, let industri,
sort industri, byggeri/håndværk, transport/lager

8111 / FLEX LIGHT
ESD-godkendt
Med blød vristpolstring for ekstra god komfort
Skridhæmmende, stødabsorberende og fleksibel ydersål af PU
Åndbart, vandafvisende og slidstærkt Permair® læder
Inderfór af svedabsorberende og åndbart Politex.
Hurtigttørrende og slidstærkt
Blød, stødabsorberende og udskiftelig indlægssål
med ekstra god svangstøtte
Særligt velegnet til landbrug/skovbrug/fiskeri, let industri,
sort industri, byggeri/håndværk, transport/lager
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Har din virksomhed behov
for farvet arbejdsfodtøj til bl.a.
high-risk zoner, hvor der stilles
særlige krav til hygiejne?
Kontakt Sika Footwear for mere information omkring muligheder.
Tel. +45 97 21 19 11 eller mail: info@sikafootwear.dk

SERIEN:

FLEX LBS

FLEX LBS modeller med sikkerhed.
Ekstra blød indersål af læder.
Let, fleksibel og robust

LÆDER
SKUM
BINDSÅL
PU YDERSÅL

885 / FLEX LBS
Skridhæmmende, fleksibel og stødabsorberende ydersål af PU
Åndbart, vandafvisende og slidstærkt Permair® læder
LBS-indersålen er en kombination af skum og læder,
der gør sålen blød og ekstra behagelig
Særligt velegnet til let industri, transport/lager

895 / FLEX LBS
Certificering: SB+A+E+FO+WRU+SRB
Skridhæmmende, fleksibel og stødabsorberende ydersål af PU
Åndbart, vandafvisende og slidstærkt Permair® læder
LBS-indersålen er en kombination af skum og læder,
der gør sålen blød og ekstra behagelig
Særligt velegnet til let industri, transport/lager
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SERIEN:

FLEX LBS modeller uden sikkerhed.
Ekstra blød indersål af læder.
Let, fleksibel og robust

FLEX LBS

8005 / FLEX LBS
Skridhæmmende, fleksibel og stødabsorberende ydersål af PU
Åndbart, vandafvisende og slidstærkt Permair® læder
LBS-indersålen er en kombination af skum og læder,
der gør sålen blød og ekstra behagelig
Særligt velegnet til fritid

8105 / FLEX LBS
Certificering: OB+A+E+WRU+FO+SRB
Skridhæmmende, fleksibel og stødabsorberende ydersål af PU
Åndbart, vandafvisende og slidstærkt Permair® læder
LBS-indersålen er en kombination af skum og læder,
der gør sålen blød og ekstra behagelig
Særligt velegnet til fritid
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SERIEN:

COMFORT

Comfort-modeller med sikkerhed.
Indersål af træfinér. Bred pasform

INDERSÅL AF
TRÆFINÉR
PU YDERSÅL

29 / COMFORT
Skridhæmmende og stødabsorberende ydersål af PU
Åndbart, vandafvisende og slidstærkt Permair® læder
Indersål af træfinér
Særligt velegnet til landbrug/skovbrug/fiskeri, let industri,
sort industri, byggeri/håndværk, transport/lager

54 / COMFORT
Certificering: SB+P+E+FO+WRU+SRC
Skridhæmmende og stødabsorberende ydersål af PU
Åndbart, vandafvisende og slidstærkt Permair® læder
Indersål af træfinér
Særligt velegnet til landbrug/skovbrug/fiskeri, let industri,
sort industri, byggeri/håndværk, transport/lager
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SERIEN:

COMFORT

Comfort-modeller uden sikkerhed.
Indersål af træfinér. Bred pasform

125 / COMFORT
Certificering: OB+E+WRU+FO+SRC
Skridhæmmende og stødabsorberende ydersål af PU
Åndbart, vandafvisende og slidstærkt Permair® læder
Indersål af træfinér
Særligt velegnet til fritid

149 / COMFORT
Certificering: OB+E+WRU+FO+SRC
Skridhæmmende og stødabsorberende ydersål af PU
Åndbart, vandafvisende og slidstærkt Permair® læder
Indersål af træfinér
Særligt velegnet til fritid
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SERIEN:

FLEXIKA

Træsko til job og fritid.
Med indersål af blødt tekstil

INDERSÅL
SKUM
BINDSÅL
PU YDERSÅL

1185 / FLEXIKA
Stødabsorberende ydersål af PU
Åndbart, vandafvisende og slidstærkt Permair® læder
Indersål af blødt tekstil
Særligt velegnet til fritid

1186 / FLEXIKA
Stødabsorberende ydersål af PU
Åndbart, vandafvisende og slidstærkt Permair® læder
Indersål af blødt tekstil
Særligt velegnet til fritid
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SERIEN:

Sko og sandal til
job og fritid

SIKA
BUBBLE/
MOTION

50011 / MOVE
Leveres med et par ekstra hvide snørebånd
Ekstra skridhæmmende og fleksibel ydersål af EVA/gummi.
Luftboblerne i ydersålen giver unik komfort og stødabsorbering
under hele foden
Af åndbart og vaskbart tekstil
Åndbar, stødabsorberende og svedtransporterende
indlægssål, der bevarer det meste af sin form over tid.
Indlægssålen reducerer lugtgener og er vaskbar ved 30 °C
Særligt velegnet til fritid

22207 / SIKA MOTION
Certificering: OB+A+E+FO+SRC
Med aftagelig hælrem og mange justeringsmuligheder
Skridhæmmende og stødabsorberende ydersål af PU/PU
Af nubuck/lycra
Blødt og behageligt inderfór
Ekstra blød og polstret indersål af ruskind,
der former sig efter foden og giver optimal komfort
Særligt velegnet til fritid
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Hvis du arbejder på et hårdt
underlag, er det vigtigt, at
dine sikkerhedssko har god
stødabsorbering

Kom to skridt foran
med tysk grundighed
ELTEN er tysk grundighed i lækker indpakning. Sortimentet af gennemtestet sikkerhedsfodtøj
byder på alt lige fra supermoderne varianter i et smart sneakers design til de mere klassiske
modeller med fokus på enkle og funktionelle detaljer.
Gennemtænkt funktionalitet og innovativ teknologi er kendetegnende for ELTEN, der har
produceret sikkerhedsfodtøj siden 1910 og som konstant rykker grænserne for, hvad man kan
forlange af en sikkerhedssko til især byggeri/håndværk, transport/lager og den lette industri.
Kendetegnende for ELTEN er også det store program af ESD-godkendt sikkerhedsfodtøj, som
især er velegnet til virksomheder, hvor der arbejdes med sarte, elektroniske komponenter.

ELTENS SERIER OG SORTIMENT:
WELLMAXX / Sikkerhedsfodtøj med unik støddæmpning, affjedring og komfort. Let og sporty design
L10 / Sikkerhedssko i smart sneakers design. Super pasform og komfort
FUN / Let og sporty sikkerhedssko i smart sneakers design
BIOMEX DYNAMICS / Let og åndbart sikkerhedsfodtøj med ekstrem fleksibel ydersål
DIMENSION PRO / Sikkerhedsfodtøj specielt udviklet til hårde og glatte overflader
NOVA / Damemodeller i str. 35-42. Pasform skabt til kvinder
TRAINERS / Let og komfortabelt sikkerhedsfodtøj
SAFEGUARD / Robust, fleksibel og let sikkerhedsfodtøj med bred pasform
SAGETY-GRIP / Sikkerhedsstøvlet med et godt greb og høj slidstyrke
RUNNERS / Sikkerhedssko designet som en løbesko
BUSINESS / Sikkerhedssko designet som en pæn jobsko
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SERIEN:

WELLMAXX

Unik støddæmpning, affjedring og
komfort. Let og sporty design

TRANSPARENT YDERSÅL

SÅLKERNE AF
INFINERGY® MATERIALE,
DER ABSORBERER STØD
OG SENDER ENERGIEN
RETUR TIL FØDDERNE,
SÅ HVERT SKRIDT
LADES MED NY, NEM OG
HURTIG ENERGI

MED
PERFORERINGER
FOR EKSTRA
ÅNDBARHED

719460 / ETHAN EASY
• INFINERGY REDUCERER TENDENS
TIL TRÆTTE FØDDER
®

Læder- og metalfri

• INFINERGY® FORBLIVER ELASTISK
OG FINDER ALTID TILBAGE TIL SIN
OPRINDELIGE FORM, NÅR PRESSET
PÅ SÅLEN REDUCERES
• INFINERGY® BESTÅR AF MASSEVIS
AF SMÅ LUFTHOLDIGE E-TPU PERLER
(EKSPANDEREDE THERMOPLASTISKE
POLYURETHANE)

Skridhæmmende, let, fleksibel og slidstærk ydersål af PU/TPU.
Med sålkerne af INFINERGY® materiale
Slidstærkt, åndbart og vandafvisende microfiber
med perforeringer for ekstra høj åndbarhed

NYHED

Inderfór af åndbart, hudvenligt og svedabsorberende materiale
Antibakteriel, åndbar og svedabsorberende indlægssål ESD PRO
BLACK, der reducerer lugtgener og giver en god stødabsorbering
Særligt velegnet til let industri, transport/lager
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SERIEN:

WELLMAXX

VID ST E D U AT:
23,2 % af anmeldte arbejdsulykker
er direkte relaterede til skader på
ben, fødder og tæer!
KILDE: Arbejdsskadestyrelsen, 2016

729425 / LOGAN BLUE LOW
Læder- og metalfri
Skridhæmmende, let, fleksibel, slidstærk og transparent ydersål
af PU/TPU. Med sålkerne af INFINERGY® materiale, der absorberer
stød og sender energien retur til fødderne, så hvert skridt lades
med ny, nem og hurtig energi
Åndbart, hurtigttørrende og slidstærkt mesh/tekstil
Inderfór af åndbart, hudvenligt og svedabsorberende materiale
Antibakteriel, åndbar og svedabsorberende indlægssål ESD PRO
BLACK, der reducerer lugtgener og giver en god stødabsorbering
Særligt velegnet til let industri, transport/lager

729440 / MILOW LOW
Læder- og metalfri. Med lukket pløs
Skridhæmmende, let, fleksibel, slidstærk og transparent ydersål
af PU/TPU. Med sålkerne af INFINERGY® materiale, der absorberer
stød og sender energien retur til fødderne, så hvert skridt lades
med ny, nem og hurtig energi
Åndbart, slidstærkt og vandafvisende microfiber/tekstil
Inderfór af åndbart, hudvenligt og svedabsorberende materiale
Antibakteriel, åndbar og svedabsorberende indlægssål ESD PRO
BLACK, der reducerer lugtgener og giver en god stødabsorbering
Særligt velegnet til let industri, transport/lager
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SERIEN:

WELLMAXX

Unik støddæmpning, affjedring og
komfort. Let og sporty design
INFINERGY® reducerer
tendens til trætte fødder

729561 / MADDOX BLACK-RED LOW
Læderfri og med refleksdetaljer. Fra str. 35
Skridhæmmende, let, fleksibel og slidstærk ydersål af PU/TPU.
Med sålkerne af INFINERGY® materiale, der absorberer stød og
sender energien retur til fødderne, så hvert skridt lades med ny,
nem og hurtig energi
Slidstærkt, åndbart og vandafvisende microfiber/tekstil
Inderfór af åndbart, hudvenligt og svedabsorberende materiale

NYHED

Indlægssål af stødabsorberende, åndbart
og svedabsorberende materiale
Særligt velegnet til let industri, byggeri/håndværk, transport/lager
Kommer i str. 35-39 i juni 2018

729571 / MADDOX BLUE LOW
Med refleksdetaljer. Fra str. 35
Skridhæmmende, let, fleksibel og slidstærk ydersål af PU/TPU.
Med sålkerne af INFINERGY® materiale, der absorberer stød og
sender energien retur til fødderne, så hvert skridt lades med ny,
nem og hurtig energi
Slidstærkt og åndbart ruskind/tekstil
Inderfór af åndbart, hudvenligt og svedabsorberende materiale

NYHED

Indlægssål af stødabsorberende, åndbart
og svedabsorberende materiale
Særligt velegnet til let industri, byggeri/håndværk, transport/lager
Kommer i str. 35-39 i juni 2018
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SERIEN:

WELLMAXX

729451 / MILES LOW
Lukket pløs
Skridhæmmende, let, fleksibel, slidstærk og transparent ydersål
af PU/TPU. Med sålkerne af INFINERGY® materiale, der absorberer
stød og sender energien retur til fødderne, så hvert skridt lades
med ny, nem og hurtig energi
Slidstærkt, åndbart og vandafvisende læder/nubuck
Inderfór af åndbart, hudvenligt og svedabsorberende materiale
Antibakteriel, åndbar og svedabsorberende indlægssål ESD PRO
BLACK, der reducerer lugtgener og giver en god stødabsorbering
Særligt velegnet til let industri, byggeri/håndværk, transport/lager

769451 / MILES MID
Blød polstring rundt om anklen og lukket pløs
Skridhæmmende, let, fleksibel, slidstærk og transparent ydersål
af PU/TPU. Med sålkerne af INFINERGY® materiale, der absorberer
stød og sender energien retur til fødderne, så hvert skridt lades
med ny, nem og hurtig energi
Slidstærkt, åndbart og vandafvisende læder/nubuck
Inderfór af åndbart, hudvenligt og svedabsorberende materiale
Antibakteriel, åndbar og svedabsorberende indlægssål ESD PRO
BLACK, der reducerer lugtgener og giver en god stødabsorbering
Særligt velegnet til let industri, byggeri/håndværk, transport/lager
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SERIEN:

L10

Sikkerhedsfodtøj i smart
sneakers design. Super
pasform og lav vægt

TRANSPARENT
YDERSÅL

LEVERES MED
HVID OG SORT
SNØRE

SLIDSTÆRKT
FULDNARVLÆDER

761081 / SHADOW MID
Leveres med 1 par ekstra sorte snørebånd
Skridhæmmende, stødabsorberende
og transparent ydersål af PU/TPU
Terracare® certificeret fuldnarvlæder, der er bæredygtigt
produceret i Tyskland. Slidstærkt, vandafvisende og åndbart
Inderfór af læder
Antibakteriel, stødabsorberende og åndbar indlægssål,
der sikrer god svedabsorbering og reducerer lugtgener
Særligt velegnet til let industri, byggeri/håndværk, transport/lager
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SERIEN:

L10

VID S T E D U AT:
På www.sikafootwear.dk kan du
downloade produktbilleder, datablade
og produktlister. Se hvordan på
www.sikafootwear.dk/download

721081 / SHADOW LOW
Leveres med 1 par ekstra sorte snørebånd
Skridhæmmende, stødabsorberende
og transparent ydersål af PU/TPU
Terracare® certificeret fuldnarvlæder, der er bæredygtigt
produceret i Tyskland. Slidstærkt, vandafvisende og åndbart
Inderfór af læder
Antibakteriel, stødabsorberende og åndbar indlægssål,
der sikrer god svedabsorbering og reducerer lugtgener
Særligt velegnet til let industri, byggeri/håndværk, transport/lager

721051 / BREEZER LOW
Med neongrønne reflekser og kontrastsyninger
Skridhæmmende, stødabsorberende
og transparent ydersål af PU/TPU
Terracare® certificeret nubuck, der er bæredygtigt produceret
i Tyskland. Slidstærkt og åndbart
Åndbart, hudvenligt og svedabsorberende inderfór
Antibakteriel, stødabsorberende og åndbar indlægssål,
der sikrer god svedabsorbering og reducerer lugtgener
Særligt velegnet til let industri, byggeri/håndværk, transport/lager
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SERIEN:

L10

Sikkerhedssko i smart
sneakers design. Super
pasform og lav vægt

74106 / SENSATION LADY LOW
Damemodel i str. 35-42
Leveres med 1 par ekstra sorte snørebånd
Skridhæmmende, stødabsorberende
og transparent ydersål af PU/TPU
Terracare® certificeret nubuck og tekstil i jeanslook,
der er bæredygtigt produceret i Tyskland. Slidstærkt,
vandafvisende og åndbart
Bioactive inderfór, der er ekstra hudvenligt,
svedtransporterende og åndbart
Antibakteriel, stødabsorberende og åndbar indlægssål,
der sikrer god svedabsorbering og reducerer lugtgener
Særligt velegnet til let industri, transport/lager

72106 / SENSATION LOW
Leveres med 1 par ekstra sorte snørebånd
Skridhæmmende, stødabsorberende
og transparent ydersål af PU/TPU
Terracare® certificeret nubuck og tekstil i jeanslook,
der er bæredygtigt produceret i Tyskland. Slidstærkt,
vandafvisende og åndbart
Bioactive inderfór, der er ekstra hudvenligt,
svedtransporterende og åndbart
Antibakteriel, stødabsorberende og åndbar indlægssål,
der sikrer god svedabsorbering og reducerer lugtgener
Særligt velegnet til let industri, transport/lager
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Arbejdsulykker
I 2016 blev der anmeldt 18.911 arbejdsulykker i Danmark

4.387
– anmeldte arbejdsulykker
er direkte relaterede til skader
på ben, fødder og tæer

4.803

– anmeldte arbejdsulykker skyldes
skrid, fald eller styrt!

253 mio

– blev udbetalt i erstatning for arbejdsulykker
på ben, fødder og tæer

KILDE: Arbejdsskadestyrelsen, 2016
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SERIEN:

FUN

Let og sporty sikkerhedssko
i smart sneakers design

BLØD POLSTRING
I PLØS OG RUNDT
OM ANKLEN

SLIDSTÆRKT
OG ÅNDBART
MICROFIBER/
TEKSTIL

724451 / LAKERS BLACK LOW
Læder- og metalfri
LEVERES MED
ET PAR EKSTRA,
SORTE SNØREBÅND

Leveres med et par ekstra, sorte snørebånd
Skridhæmmende og stødabsorberende ydersål af PU/PU
Åndbart, slidstærkt og hurtigttørrende microfiber/tekstil
Inderfór af åndbart, hudvenligt og svedabsorberende materiale
Antibakteriel, åndbar og svedabsorberende indlægssål ESD PRO
BLACK, der reducerer lugtgener og giver en god stødabsorbering
Særligt velegnet til let industri, byggeri/håndværk, transport/lager
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SERIEN:

Ekstrem fleksibel ydersål. I konstruktionen er der taget
hensyn til føddernes naturlige bevægsmønster uden
at gå på kompromis med stabiliteten. Let og åndbar

BIOMEX
DYNAMICS

72245 / IMPULSE GREY LOW
Hurtig og nem elastiksnøring.
Leveres med et par ekstra, sorte snørebånd
Med refleksdetaljer. Læder- og metalfri
Skridhæmmende, stødabsorberende
og ekstrem fleksibel ydersål af PU/TPU
Let, slidstærkt og hurtigttørrende microfiber
med perforeringer for ekstra høj åndbarhed
Hudvenligt, åndbart og svedabsorberende inderfór
B-DYNAMIC® indlægssål af blødt og stødabsorberende materiale
Særligt velegnet til let industri, transport/lager

71245 / IMPULSE GREY EASY
Sandal med dobbelt lukning
Med refleksdetaljer. Læder- og metalfri
Skridhæmmende, stødabsorberende
og ekstrem fleksibel ydersål af PU/TPU
Let, slidstærkt og hurtigttørrende microfiber
med perforeringer for ekstra høj åndbarhed
Hudvenligt, åndbart og svedabsorberende inderfór
B-DYNAMIC® indlægssål af blødt og stødabsorberende materiale
Særligt velegnet til let industri, transport/lager
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SERIEN:

DIMENSION PRO

Ydersål specielt udviklet til hårde og
glatte overflader. Sålkonstruktionen
modvirker fald, vrid og ledsmerter
SKRIDHÆMMENDE EGENSKABER
PÅ GLATTE GULVE

STABILISATOR DER
MINDSKER VRID

72733 / AMBITION BLUE LOW
Skridhæmmende og stødabsorberende ydersål af PU/TPU,
der er specielt udviklet til hårde og glatte overflader
Slidstærkt og åndbart nubuck/tekstil
Hudvenligt og åndbart inderfór
Antibakteriel, åndbar og svedabsorberende DIMENSION
PRO ESD indlægssål, der reducerer lugtgener og giver en god
stødabsorbering
Særligt velegnet til let industri, transport/lager
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SERIEN:

DIMENSION PRO

71733 / AMBITION BLUE EASY
Sandal med dobbelt lukning
Skridhæmmende og stødabsorberende ydersål af PU/TPU,
der er specielt udviklet til hårde og glatte overflader
Slidstærkt og åndbart nubuck/tekstil
Hudvenligt og åndbart inderfór
Antibakteriel, åndbar og svedabsorberende DIMENSION
PRO ESD indlægssål, der reducerer lugtgener og giver en god
stødabsorbering
Særligt velegnet til let industri, transport/lager

72752 / AMBITION BOA® LOW
Med BOA® lukning
Skridhæmmende og stødabsorberende ydersål af PU/TPU,
der er specielt udviklet til hårde og glatte overflader
Slidstærkt, vandafvisende og åndbart nubuck/tekstil
Hudvenligt og åndbart inderfór
Antibakteriel, åndbar og svedabsorberende DIMENSION
PRO ESD indlægssål, der reducerer lugtgener og giver en god
stødabsorbering
Særligt velegnet til let industri, transport/lager

727821 / HORIZON LOW
Læderfri
Skridhæmmende og stødabsorberende ydersål af PU/TPU,
der er specielt udviklet til hårde og glatte overflader
Slidstærkt, vandafvisende og hurtigttørrende Fashmo™ microfiber
og Cordura® tekstil
Hudvenligt og åndbart inderfór
Antibakteriel, åndbar og svedabsorberende DIMENSION
PRO ESD indlægssål, der reducerer lugtgener og giver en god
stødabsorbering
Særligt velegnet til let industri, byggeri/håndværk, transport/lager
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SERIEN:

NOVA

Damemodeller i str. 35-42.
Pasform skabt til kvinder

74801 / IMPULSE LADY AQUA EASY
Sandal med dobbelt lukning og refleksdetaljer
Skridhæmmende og stødabsorberende ydersål af PU/PU
Let, slidstærkt og hurtigttørrende microfiber
med perforeringer for ekstra høj åndbarhed
Hudvenligt, åndbart og svedabsorberende inderfór
Antibakteriel, åndbar og svedabsorberende indlægssål ESD LADY,
der reducerer lugtgener og giver en god stødabsorbering
Særligt velegnet til let industri, byggeri/håndværk, transport/lager

74811 / IMPULSE LADY AQUA LOW
Hurtig og enkel elastiksnøring.
Leveres med et par ekstra, sorte snørebånd
Med lukket pløs og refleksdetaljer
Skridhæmmende og stødabsorberende ydersål af PU/PU
Let, slidstærkt og hurtigttørrende microfiber
med perforeringer for ekstra høj åndbarhed
Hudvenligt, åndbart og svedabsorberende inderfór
Antibakteriel, åndbar og svedabsorberende indlægssål ESD LADY,
der reducerer lugtgener og giver en god stødabsorbering
Særligt velegnet til let industri, byggeri/håndværk, transport/lager
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SERIEN:

NOVA

VID S T E D U AT:
Erstatningsudgifter for
arbejdsulykker på ben, fødder og
tæer var i 2016 på 253 mio. DKK.
KILDE: Arbejdsskadestyrelsen, 2016

74771 / MAJA EASY
Læderfri sandal med dobbelt lukning og refleksdetaljer
Skridhæmmende og stødabsorberende ydersål af PU/PU
Slidstærkt og hurtigttørrende microfiber/tekstil

NYHED

Hudvenligt, åndbart og svedabsorberende inderfór
Antibakteriel, åndbar og svedabsorberende indlægssål ESD LADY,
der reducerer lugtgener og giver en god stødabsorbering
Særligt velegnet til let industri, byggeri/håndværk, transport/lager

74781 / MAJA LOW
Læderfri og med refleksdetaljer
Skridhæmmende og stødabsorberende ydersål af PU/PU
Slidstærkt, vandafvisende og hurtigttørrende microfiber
og Cordura® tekstil

NYHED

Hudvenligt, åndbart og svedabsorberende inderfór
Antibakteriel, åndbar og svedabsorberende indlægssål ESD LADY,
der reducerer lugtgener og giver en god stødabsorbering
Særligt velegnet til let industri, byggeri/håndværk, transport/lager
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SERIEN:

TRAINERS

Let, komfortabel
og sikker. Læder- og metalfri

ESD-GODKENDT

LÆDER- OG
METALFRI

ÅNDBAR

72151 / FINN GREEN LOW
Læder- og metalfri
Skridhæmmende og stødabsorberende ydersål af PU/TPU
Slidstærkt og åndbart mesh

NYHED

Hudvenligt, åndbart og svedabsorberende inderfór
Antibakteriel stødabsorberende og åndbar indlægssål,
der sikrer god svedabsorbering og reducerer lugtgener
Særligt velegnet til let industri, byggeri/håndværk, transport/lager
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SERIEN:

TRAINERS

VID S T E D U AT:
  
ESD-beskyttelse er vigtig
for alle virksomheder,
der arbejder med sarte,
elektroniske komponenter

726661 / SCOTT PRO
Sandal med dobbelt lukning og refleksdetaljer
Læder- og metalfri
Skridhæmmende, stødabsorberende
og transparent ydersål af PU/TPU
Slidstærkt og åndbart microfiber/tekstil
Hudvenligt, åndbart og svedabsorberende inderfór
Antibakteriel, stødabsorberende og åndbar indlægssål,
der sikrer god svedabsorbering og reducerer lugtgener
Særligt velegnet til let industri, byggeri/håndværk, transport/lager

726771 / SENEX PRO
Læder- og metalfri. Med refleksdetaljer
Skridhæmmende, stødabsorberende
og transparent ydersål af PU/TPU
Slidstærkt, vandafvisende og åndbart Fashmo™ microfiber
og Cordura® tekstil
Hudvenligt, åndbart og svedabsorberende inderfór
Antibakteriel, stødabsorberende og åndbar indlægssål,
der sikrer god svedabsorbering og reducerer lugtgener
Særligt velegnet til let industri, sort industri,
byggeri/håndværk, transport/lager
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SERIEN:

SAFEGUARD

Robust, fleksibel og let.
Bred pasform
SKRIDHÆMMENDE OG
STØDABSORBERENDE
YDERSÅL

PRONOSE FOR
EKSTRA SLIDSTYRKE

BOA® LUKNING

REFLEKSDETALJER

728531 / SENEX AL BOA®
Med BOA® lukning og refleksdetaljer
Skridhæmmende og stødabsorberende ydersål af PU/PU
Slidstærkt, vandafvisende og hurtigttørrende Fashmo™ microfiber
og Cordura® tekstil
Hudvenligt, åndbart og svedabsorberende inderfór
Antibakteriel, åndbar og svedabsorberende DIMENSION
PRO ESD indlægssål, der reducerer lugtgener og giver en god
stødabsorbering
Særligt velegnet til let industri, byggeri/håndværk, transport/lager
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SERIEN:

SAFEGUARD

Refleks for øget
synlighed
og sikkerhed

768531 / SANDER AL BOA®
Med BOA® lukning, refleksdetaljer
og blød polstring omkring anklen
Skridhæmmende og stødabsorberende ydersål af PU/PU
Slidstærkt, vandafvisende og hurtigttørrende Fashmo™ microfiber
og Cordura® tekstil
Hudvenligt, åndbart og svedabsorberende inderfór
Antibakteriel, åndbar og svedabsorberende DIMENSION
PRO ESD indlægssål, der reducerer lugtgener og giver en god
stødabsorbering
Særligt velegnet til let industri, byggeri/håndværk, transport/lager

727651 / SCOTT BOA®
Sandal med BOA® lukning og refleksdetaljer
Skridhæmmende og stødabsorberende ydersål af PU/PU
Slidstærkt og hurtigttørrende microfiber/tekstil
Hudvenligt, åndbart og svedabsorberende inderfór
Antibakteriel, åndbar og svedabsorberende DIMENSION
PRO ESD indlægssål, der reducerer lugtgener og giver en god
stødabsorbering
Særligt velegnet til let industri, byggeri/håndværk, transport/lager
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SERIEN:

SAFEGUARD

Robust, fleksibel og let.
Bred pasform

727551 / SCOTT AL
Sandal med dobbelt lukning og refleksdetaljer
Skridhæmmende og stødabsorberende ydersål af PU/PU
Slidstærkt og hurtigttørrende microfiber/tekstil
Hudvenligt, åndbart og svedabsorberende inderfór
Antibakteriel, åndbar og svedabsorberende DIMENSION
PRO ESD indlægssål, der reducerer lugtgener og giver en god
stødabsorbering
Særligt velegnet til let industri, byggeri/håndværk, transport/lager

728551 / SENEX AL
Med refleksdetaljer
Skridhæmmende og stødabsorberende ydersål af PU/PU
Slidstærkt, vandafvisende og hurtigttørrende Fashmo™ microfiber
og Cordura® tekstil
Hudvenligt, åndbart og svedabsorberende inderfór
Antibakteriel, åndbar og svedabsorberende DIMENSION
PRO ESD indlægssål, der reducerer lugtgener og giver en god
stødabsorbering
Særligt velegnet til let industri, byggeri/håndværk, transport/lager
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SERIEN:

SAFEGUARD

Med BOA® lukning

728441 / AMBITION AL BOA® LOW
Med BOA® lukning
Skridhæmmende og stødabsorberende ydersål af PU/PU
Slidstærkt, vandafvisende og åndbart læder/tekstil
Hudvenligt, åndbart og svedabsorberende inderfór
Antibakteriel, åndbar og svedabsorberende DIMENSION
PRO ESD indlægssål, der reducerer lugtgener og giver en god
stødabsorbering
Særligt velegnet til let industri, byggeri/håndværk, transport/lager

768441 / AMBITION AL BOA® MID
Med BOA® lukning
Blød polstring rundt om anklen
Skridhæmmende og stødabsorberende ydersål af PU/PU
Slidstærkt, vandafvisende åndbart læder/tekstil
Hudvenligt, åndbart og svedabsorberende inderfór
Antibakteriel, åndbar og svedabsorberende DIMENSION
PRO ESD indlægssål, der reducerer lugtgener og giver en god
stødabsorbering
Særligt velegnet til let industri, byggeri/håndværk, transport/lager
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SERIEN:

SAFETYGRIP

Godt greb.
Høj slidstyrke
ROBUST YDERSÅL, DER
GIVER ET GODT FODFÆSTE

REFLEKSDETALJER

MED VANDTÆT OG
ÅNDBAR GORE-TEX
MEMBRAN

PRONOSE FOR
EKSTRA SLIDSTYRKE

ESD-GODKENDT

765451 / RENZO GTX MID
Med vandtæt og åndbar GORE-TEX® membran
Med lukket pløs og refleksdetaljer. Fra str. 36-50
Skridhæmmende og stødabsorberende ydersål af PU/PU
Slidstærkt, åndbart og vandafvisende læder

NYHED

Kuldeisolerende inderfór af åndbart tekstilmateriale
Stødabsorberende, åndbar og svedabsorberende indlægssål
Særligt velegnet til landbrug/skovbrug/fiskeri,
sort industri, byggeri/håndværk
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SERIEN:

RUNNERS/
BUSINESS

Sikkerhedssko designet
som løbesko eller pæn jobsko

2020 / WINNER
Ekstrem let sikkerhedssko designet som en løbesko
Læder- og metalfri
Let, slidstærk og ekstra skridhæmmende ydersål af EVA/gummi
Slidstærkt, vandafvisende og hurtigttørrende Fashmo™ microfiber
og Cordura® tekstil
Hudvenligt og åndbart inderfór
Slidstærk og svedabsorberende indlægssål
Særligt velegnet til let industri, transport/lager

71306 / ADVISER
Pæn jobsko med tåværn
Skridhæmmende ydersål af PU
Vandafvisende læder
Slidstærkt og åndbart inderfór af læder
Særligt velegnet til let industri, transport/lager
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Hvad er ESD?
ESD (ElectroStatic Discharge) er statisk
elektricitet, der bliver overført fra
én genstand til en anden. I hverdagen
oplever vi ESD som et elektrisk stød eller
en gnist, f.eks. når vi stiger ud af bilen og
efterfølgende rører ved metal.
Den statiske elektricitet opstår, når ikkeledende materialer, som f.eks. skosåler
og gulvbelægning, rører hinanden. Hvor
meget statisk elektricitet, du ophober
i din krop afhænger af bl.a. materialer,
påklædning, vejr og indeklima. Men værst
er det dog, når luftfugtigheden er lav, som
den f.eks. er på en frostklar vinterdag.

Hvorfor skal
du beskytte
mod ESD?
Elektroniske komponenter er meget
følsomme over for statisk elektricitet, og
bliver påvirket af spændinger, der ligger
langt under, hvad vi i hverdagen mærker
som små stød. En stillesiddende person kan
generere op til 6000 volt, men elektronik
kan tage skade allerede ved 100 volt.
ESD-beskyttelse er derfor vigtig for alle
virksomheder, der arbejder med elektroniske
komponenter - og især for interne
medarbejdere og eksterne håndværkere
og installatører m.fl., der bevæger sig
i ESD-kritiske områder (EPA).
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ESD – GODKENDT FODTØJ

Minimér
statisk
elektricitet
Hos Sika Footwear tilbyder vi et bredt sortiment af ESD-godkendt arbejdsfodtøj
fra BRYNJE, SIKA, ELTEN og COFRA til en lang række brancher, brugere og behov.
Vores produkter er kvalitetstestet i store internationale virksomheder og lever op
til gældende ESD-norm.

Hvordan virker
ESD-godkendt
fodtøj?

BRYNJE

SIKA

ELTEN

Slidstærke og fleksible
ESD-modeller af lette
materialer og med mange
smarte og funktionelle
detaljer.

Lette og fleksible
ESD-træsko med god
stabilitet og komfort.

Stort sortiment
af ESD-godkendt
arbejdsfodtøj til
mange forskellige
formål og behov.

ESD-godkendt fodtøj har en meget
høj ledeevne – væsentligt højere end
traditionelt antistatisk fodtøj. Det vil
sige, at fodtøjet leder den skadelige
statiske elektricitet ned i gulvet
i stedet for ud i det materiale, du
arbejder med. Resultatet er færre
ESD-fejl på dyrebare, elektroniske
komponenter.

Vidste du at …

Vidste du at …

Mere information?

ESD-fejl kan få store konsekvenser
for en virksomheds effektivitet, salg
og kundetilfredshed?

90% af alle ESD-fejl først
viser sig, når produktet er
ude ved forbrugeren?

På www.sikafootwear.dk kan du
finde meget mere information om
ESD og ESD-godkendt arbejdsfodtøj

Har du et job, hvor du står og går
i mange timer hver dag? Så er
lette sikkerhedssko et must

Italiensk
sikkerhed med
fod på stilen
Vælger du COFRA, får du noget af det bedste Italien har at byde på inden for sikkerhedsfodtøj.
Et ungt design med masser af cool detaljer har i årevis været synonym med COFRAs sortiment,
som appellerer til den stilbevidste og hårdtarbejdende håndværker.

COFRAS SERIER OG SORTIMENT:
RUNNING / Lette og sporty sikkerhedssko i smart sneakers design
CHALLENGE LINE / Sikkerhedssko med masser af smarte og funktionelle detaljer
WELLNESS / Allround sikkerhedssko med transparente ydersåler. Metalfri
TENNIS / Åndbart, let og fleksibelt sikkerhedsfodtøj med transparente ydersåler og bred pasform
WORKMATE / Fleksibelt og robust sikkerhedsfodtøj med ekstra bred pasform
OUTDOOR / Robust, vandtæt og åndbar sikkerhedsstøvlet
TOP WORK / Robuste modeller med varmeresistente ydersåler
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FIND HELE SORTIMENTET PÅ
WWW.SIKAFOOTWEAR.DK

SERIEN:

RUNNING

Lette og sporty sikkerhedssko
i smart sneakers design

TRANSPARENT
YDERSÅL

MED VANDTÆT OG
ÅNDBAR GORE-TEX
MEMBRAN

PRONOSE
FOR EKSTRA
SLIDSTYRKE

7700 / GALETTI
Med vandtæt og åndbar GORE-TEX® membran
Skridhæmmende, stødabsorberende
og transparent ydersål af PU/TPU
Ekstra åndbart og vandafvisende tekstil

NYHED

Inderfór af tekstil
Svedabsorberende indlægssål med ekstra stødabsorbering
under hele foden
Særligt velegnet til let industri, byggeri/håndværk, transport/lager
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SERIEN:

RUNNING

VID S T E D U AT:
Unge mænd mellem 18 og 24 år har 40 %
større risiko for at komme ud for en
arbejdsulykke sammenlignet med deres ældre
kolleger. For de unge kvinder er det 80 %!
KILDE: Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, 2016

7800 / BURST
Med Boa® lukning
ESD godkendt
Skridhæmmende og stødabsorberende ydersål af PU/TPU
Vandafvisende og åndbart læder
Åndbart, svedtransporterende, slidstærkt
og antibakterielt inderfór
Svedabsorberende indlægssål
med ekstra stødabsorbering under hele foden
Særligt velegnet til let industri, byggeri/håndværk, transport/lager

7900 / CREGAN
Skridhæmmende og stødabsorberende ydersål af PU/TPU
Vandafvisende og åndbart læder
Åndbart, svedtransporterende, slidstærkt
og antibakterielt inderfór
Svedabsorberende indlægssål
med ekstra stødabsorbering under hele foden
Særligt velegnet til let industri, byggeri/håndværk, transport/lager
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SERIEN:

CHALLENGE
LINE

Sikkerhedssko med masser af smarte
og funktionelle detaljer

SLIDSTÆRKT
OG ÅNDBART
TEKSTIL/LÆDER

SKRIDHÆMMENDE
YDERSÅL

MED VANDTÆT OG
ÅNDBAR GORE-TEX
MEMBRAN

PRONOSE FOR
EKSTRA SLIDSTYRKE
LAV VÆGT

8550 / TOUCHDOWN
Med vandtæt og åndbar GORE-TEX® membran
Skridhæmmende og stødabsorberende ydersål af PU/TPU
Slidstærkt, åndbart og vandafvisende tekstil/læder
Inderfór af tekstil

NYHED

Ekstra åndbar Memory Plus indlægssål, der tilpasser sig foden
og giver god støtte og stødabsorbering. Sålen er både slidstærk,
svedabsorberende og antibakteriel
Særligt velegnet til let industri, byggeri/håndværk, transport/lager
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SERIEN:

CHALLENGE
LINE

VID S T E D U AT:
Det originale BOA® lukkesystem er hurtigt
og nemt at bruge. Når BOA® lukningen
skubbes ind og drejes på plads, vil støtten
fordeles omkring foden, så pres eller tryk
på enkelte områder undgås.

8500 / CHARGER
Med BOA® lukning
Fra str. 35
Skridhæmmende og stødabsorberende ydersål af PU/TPU
Ekstremt slidstærkt, åndbart og vandafvisende TECHSHELL tekstil
Åndbart, svedtransporterende, slidstærkt
og antibakterielt inderfór

NYHED

Ekstra åndbar Memory Plus indlægssål, der tilpasser sig foden
og giver god støtte og stødabsorbering. Sålen er både slidstærk,
svedabsorberende og antibakteriel
Særligt velegnet til let industri, byggeri/håndværk, transport/lager

8600 / STACK
Med BOA® lukning og ESD-godkendt
Fra str. 35
Skridhæmmende og stødabsorberende ydersål af PU/TPU
Slidstærkt og ekstra åndbart MICROTECH tekstil
Åndbart, svedtransporterende, slidstærkt og antibakterielt
inderfór

NYHED

Ekstra åndbar Memory Plus indlægssål, der tilpasser sig foden
og giver god støtte og stødabsorbering. Sålen er både slidstærk,
svedabsorberende og antibakteriel
Særligt velegnet til let industri, byggeri/håndværk, transport/lager
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SERIEN:

WELLNESS

Allround sikkerhedsfodtøj med
transparent ydersål. Metalfri

ROBUST OG
TRANSPARENT
YDERSÅL

MED REFLEKSDETALJER

PRONOSE
FOR EKSTRA
SLIDSTYRKE
SLIDSTÆRKT
FULDNARVLÆDER

6431 / MODIGLIANI BLACK
Metalfri og med refleksdetaljer. Fås fra str. 36
Skridhæmmende, stødabsorberende
og transparent ydersål af PU/TPU
Slidstærkt, vandafvisende og åndbart fuldnarvlæder
Kuldeisolerende inderfór, der er både er åndbart,
svedtransporterende, antibakterielt og slidstærkt

NYHED

Svedabsorberende indlægssål af blødt EVA med ekstra
stødabsorbering under hele foden
Særligt velegnet til landbrug/skovbrug/fiskeri, let industri,
sort industri, byggeri/håndværk, transport/lager
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SERIEN:

WELLNESS

VID S T E D U AT:
På www.sikafootwear.dk kan du downloade
produktbilleder, datablade og produktlister.
Se hvordan på www.sikafootwear.dk/download

6430 / CARAVAGGIO BLACK
Metalfri og med refleksdetaljer. Fås fra str. 36
Skridhæmmende, stødabsorberende
og transparent ydersål af PU/TPU
Slidstærkt, vandafvisende og åndbart fuldnarvlæder
Kuldeisolerende inderfór, der både er åndbart,
svedtransporterende, antibakterielt og slidstærkt
Svedabsorberende indlægssål af blødt EVA
med ekstra stødabsobering under hele foden
Særligt velegnet til landbrug/skovbrug/fiskeri, let industri,
sort industri, byggeri/håndværk, transport/lager

6435 / MONET BLACK
Metalfri
Skridhæmmende, stødabsorberende
og transparent ydersål af PU/TPU
Slidstærkt, vandafvisende og åndbart nubuck
Åndbart, svedtransporterende, antibakterielt
og slidstærkt inderfór
Svedabsorberende indlægssål af blødt EVA med ekstra
stødabsobering under hele foden
Særligt velegnet til landbrug/skovbrug/fiskeri, let industri,
sort industri, byggeri/håndværk, transport/lager
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SERIEN:

TENNIS

Let, åndbar og fleksibel.
Med transparent ydersål og bred pasform

6601 / GRAND SLAM
Skridhæmmende, stødabsorberende
og transparent ydersål af PU/TPU
Åndbart læder/tekstil
Åndbart, svedtransporterende, slidstærkt
og antibakterielt inderfór
Svedabsorberende indlægssål
med ekstra stødabsorbering under hele foden
Særligt velegnet til let industri, byggeri/håndværk, transport/lager

6605 / ACE
Sandal med dobbelt lukning
Skridhæmmende, stødabsorberende
og transparent ydersål af PU/TPU
Åndbart læder/tekstil
Åndbart, svedtransporterende, slidstærkt
og antibakterielt inderfór
Svedabsorberende indlægssål
med ekstra stødabsorbering under hele foden
Særligt velegnet til let industri, byggeri/håndværk, transport/lager
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SERIEN:

WORKMATE

Fleksibel og robust.
Ekstra bred pasform

7602 / NEW TERRENIAN
Skridhæmmende og stødabsorberende ydersål af PU/PU
Slidstærkt og vandafvisende læder med dobbelte syninger
Slidstærkt, svedabsorberende og åndbart inderfór
Stødabsorberende og svedabsorberende indlægssål af blødt EVA
Særligt velegnet til landbrug/skovbrug/fiskeri,
sort industri, byggeri/håndværk

7601 / NEW CELTIC
Skridhæmmende og stødabsorberende ydersål af PU/PU
Slidstærkt og vandafvisende læder med dobbelte syninger
Slidstærkt, svedabsorberende og åndbart inderfór
Stødabsorberende og svedabsorberende indlægssål af blødt EVA
Særligt velegnet til landbrug/skovbrug/fiskeri,
sort industri, byggeri/håndværk

7610 / NEW SUEZ
Metalfri
Skridhæmmende og stødabsorberende ydersål af PU/PU
Ruskind/tekstil med dobbelte syninger
Slidstærkt, svedabsorberende og åndbart inderfór
Stødabsorberende og svedabsorberende indlægssål af blødt EVA
Særligt velegnet til let industri, byggeri/håndværk, transport/lager
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SERIEN:

OUTDOOR

Robust, vandtæt
og åndbar
ROBUST OG
TRANSPARENT
YDERSÅL

PRONOSE
FOR EKSTRA
SLIDSTYRKE

MED VANDTÆT OG
ÅNDBAR GORE-TEX
MEMBRAN

6531 / VALZER BLACK

SLIDSTÆRKT
FULDNARVLÆDER

Med vandtæt og åndbar GORE-TEX® membran
Metalfri
Skridhæmmende, stødabsorberende
og transparent ydersål af PU/TPU
Slidstærkt, vandafvisende og åndbart fuldnarvlæder
Kuldeisolerende inderfór, der er både er åndbart,
svedtransporterende, antibakterielt og slidstærkt

NYHED

Svedabsorberende indlægssål af blødt EVA
med ekstra stødabsorbering under hele foden
Særligt velegnet til landbrug/skovbrug/fiskeri,
sort industri, byggeri/håndværk
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SERIEN:

TOP WORK
/ SPECIALS

Robuste Top Work modeller
med varmeresistent ydersål
87871 / WELDER BIS
Svejsestøvlet med justerbar lukning
Ekstra slidstærk, skridhæmmende og stødabsorberende ydersål
af PU/nitrilgummi, som modstår varme op til 300 °C (HRO).
Slidstærkt, åndbart og vandafvisende læder

NYHED

Åndbart, svedtransporterende og slidstærkt inderfór
Svedabsorberende indlægssål af blødt EVA
med ekstra stødabsorbering under hele foden
Særligt velegnet til sort industri, byggeri/håndværk

5806 / NEW MALAWI
Foret vinterstøvle med ekstra bred pasform
Skridhæmmende og varmeresistent ydersål af PU/nitrilgummi
Vandafvisende og slidstærkt læder
Thinsulate vinterfór
Stødabsorberende og svedabsorberende indlægssål af blødt EVA
Særligt velegnet til landbrug/skovbrug/fiskeri, sort industri,
byggeri/håndværk

63090 / NEW TAMIGI
Skridhæmmende ydersål af PU/PU
Læder
Svedabsorberende og åndbart inderfór
Stødabsorberende og svedabsorberende indlægssål af blødt EVA
Særligt velegnet til let industri, byggeri/håndværk, transport/lager
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Hvis du arbejder ude hele året
rundt, er det afgørende, at dine
støvler er komfortable og kan
holde til lidt af hvert

Skabt til
benhårdt
arbejde
DUNLOP støvler er garant for ultimativ sikkerhed, komfort og slidstyrke. Det hæderkronede
mærke er blandt professionelle brugeres absolutte favorit inden for PU-støvler. Det skyldes
ikke mindst Purofort+ programmet, som er et lysende eksempel på, at man sagtens kan designe
smarte støvler uden på nogen måde at sætte kvaliteten over styr. Sortimentet byder også på
slidstærke og funktionelle PVC støvler til job og fritid

DUNLOPS SERIER OG SORTIMENT:
PUROFORT+ / PU-støvler, der sikrer optimal komfort, slidstyrke og beskyttelse
PUROFORT / Lette, slidstærke og komfortable PU-støvler
PUROFORT THERMO+ / Ekstremt robuste PU-støvler, der beskytter ned til -50° C
PVC / Praktiske, funktionelle og slidstærke støvler af PVC
88
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SERIEN:

PUROFORT+

PU-støvler i et moderne design og med
egenskaber, der sikrer optimal komfort,
slidstyrke og beskyttelse

SÅLMØNSTER,
DER SIKRER GODT
FODFÆSTE I ALLE
TERRÆNER
ISOLERER MOD KULDE
NED TIL -20 °C. FLEKSIBEL
OG SMIDIG SELV VED
LAVE TEMPERATURER

KRAFTIG PU
OMKRING FODEN
FOR ØGET
SIKKERHED OG
KOMFORT

TPU-INDLÆG DER
MINDSKER VRID

EKSTRA PLADS
OMKRING TÆER
OG VRIST

RESISTENT OVERFOR MINERALER,
ANIMALSKE OG VEGETABILSKE
OLIER OG FEDTSTOFFER, GØDNING,
SYRER, DESINFEKTIONSMIDLER,
OPLØSNINGSMIDLER SAMT
FORSKELLIGE KEMIKALIER

762933 / PUROFORT+
Slidstærk og smudsafvisende ydersål med ekstra skridhæmmende
TPU-indlæg, der minimerer risikoen for vridskader
Kraftig og slidstærkt PU
Sømløst og antibakterielt inderfor
Svedabsorberende og hurtigttørrende indersål
samt svedtransporterende indlægssål
Særligt velegnet til landbrug/skovbrug/fiskeri,
sort industri, byggeri/håndværk
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SERIEN:

VID S T E D U AT:

PUROFORT+

Purofort® er et unikt Dunlop® materiale,
der består af millioner af jævnt fordelte
luftlommer, som gør støvlerne lette
og termisk isolerende, så de er kølige
om sommeren og varme om vinteren.
Den særlige struktur i materialet giver
desuden ekstra fleksibilitet og styrke.

760933 / PUROFORT+
Slidstærk og smudsafvisende ydersål med ekstra skridhæmmende
TPU-indlæg, der minimerer risikoen for vridskader
Kraftig og slidstærkt PU
Sømløst og antibakterielt inderfor
Svedabsorberende og hurtigttørrende indersål
samt svedtransporterende indlægssål
Særligt velegnet til landbrug/skovbrug/fiskeri

762041 / PUROFORT+
Slidstærk og smudsafvisende ydersål med ekstra skridhæmmende
TPU-indlæg, der minimerer risikoen for vridskader
Kraftig og slidstærkt PU
Sømløst og antibakterielt inderfor
Svedabsorberende og hurtigttørrende indersål
samt svedtransporterende indlægssål
Særligt velegnet til landbrug/skovbrug/fiskeri,
sort industri, byggeri/håndværk
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SERIEN:

PUROFORT

Lette, slidstærke og
komfortable PU-støvler

KULDEISOLERING NED TIL -20 °C.
FLEKSIBEL OG SMIDIG SELV VED
LAVE TEMPERATURER

SÅLMØNSTER,
DER SIKRER GODT
FODFÆSTE

462933 / PUROFORT
RESISTENT OVERFOR MINERALER,
ANIMALSKE OG VEGETABILSKE
OLIER OG FEDTSTOFFER,
DESINFEKTIONSMIDLER,
GØDNING, OPLØSNINGSMIDLER
SAMT FORSKELLIGE KEMIKALIER

God isolering, så støvlen er varm
i de kolde perioder og kølig om sommeren
Skridhæmmende, stødabsorberende og selvrensende ydersål.
God svangstøtte
Slidstærkt PU
Sømløst og antibakterielt inderfór
Svedtransporterende og komfortabel indlægssål
Særligt velegnet til landbrug/skovbrug/fiskeri, let industri,
sort industri, byggeri/håndværk
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SERIEN:

PUROFORT

460933 / PUROFORT
God isolering, så støvlen er varm
i de kolde perioder og kølig om sommeren
Skridhæmmende, stødabsorberende og selvrensende ydersål.
God svangstøtte
Slidstærkt PU
Sømløst og antibakterielt inderfór
Svedtransporterende og komfortabel indlægssål
Særligt velegnet til landbrug/skovbrug/fiskeri

462943VK / PUROFORT THERMOFLEX
Fóret vinterstøvle med snøre i skaft
Skridhæmmende, stødabsorberende og selvrensende ydersål.
God svangstøtte
Slidstærkt PU
Vinterfór
Svedtransporterende og komfortabel indlægssål
Særligt velegnet til landbrug/skovbrug/fiskeri,
sort industri, byggeri/håndværk
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SERIEN:

PUROFORT
THERMO+

Ekstremt robuste og slidstærke
PU-støvler. Egner sig især til fugtige og
kolde miljøer. Beskytter helt ned til -50 °C

ENESTÅENDE KULDEISOLERING,
BESKYTTER HELT NED TIL -50 °C.
FLEKSIBEL OG SMIDIG SELV VED
LAVE TEMPERATURER

EKSTRA
SKRIDHÆMMENDE
YDERSÅL

RESISTENT OVERFOR MINERALER,
ANIMALSKE OG VEGETABILSKE
OLIER OG FEDTSTOFFER,
DESINFEKTIONSMIDLER, GØDNING,
OPLØSNINGSMIDLER SAMT
FORSKELLIGE KEMIKALIER

662933 / PUROFORT THERMO+
Ekstra skridhæmmende, smudsafvisende
og stødabsorberende ydersål
Ekstra slidstærkt PU
Sømløst og antibakterielt inderfór
Svedtransporterende og komfortabel indlægssål
Særligt velegnet til landbrug/skovbrug/fiskeri,
sort industri, byggeri/håndværk

94

F IN D OVER S IG T OVER SY MBO L E R O G GO DKE N DE L SE R PÅ F L APPE N SI DE 2

SERIEN:

PUROFORT
THERMO+

VID S T E D U AT:
23,2 % af anmeldte arbejdsulykker
er direkte relaterede til skader på
ben, fødder og tæer!
KILDE: Arbejdsskadestyrelsen, 2016

662343 / PUROFORT THERMO+
Ekstra skridhæmmende, smudsafvisende
og stødabsorberende ydersål
Ekstra slidstærkt PU
Særligt velegnet til landbrug/skovbrug/fiskeri

662673 / PUROFORT THERMO+
Særligt velegnet til fiskeindustrien
pga. støvlens skridhæmmende egenskaber
Skaftet er smudsafvisende og nem at rengøre
Ekstrem skridhæmmende, smudsafvisende
og stødabsorberende ydersål
Ekstra slidstærkt PU
Særligt velegnet til landbrug/skovbrug/fiskeri
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SERIEN:

PVC

Praktiske, funktionelle og
slidstærke PVC-støvler

142011 / DEVON
Resistent overfor mineraler, animalske
og vegetabilske olier og fedtstoffer,
forskellige desinfektionsmidler og kemikalier
Særligt velegnet til landbrug/skovbrug/fiskeri,
sort industri, byggeri/håndværk

380VP / PRICEMASTOR
Resistent overfor mineraler, animalske
og vegetabilske olier og fedtstoffer,
forskellige desinfektionsmidler og kemikalier
Særligt velegnet til landbrug/skovbrug/fiskeri, fritid
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SERIEN:

PVC

VID S T E D U AT:
PVC støvler rengøres med en blød
børste/klud og lidt vand evt. tilsat
mild sæbe. Sæberester aftørres
med en fugtig klud

486711 / HOBBY
Særligt velegnet til landbrug/skovbrug/fiskeri, fritid

486061 / BLIZZARD
Fóret vinterstøvle, der beskytter ned til -15 °C
Med snøre i skaftet
Særligt velegnet til landbrug/skovbrug/fiskeri, fritid
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SERIEN:

300
PVC

Praktiske, funktionelle
og slidstærke PVC-støvler

486033 / PRESTIGE
Resistent overfor mineraler, animalske
og vegetabilske olier og fedtstoffer,
forskellige desinfektionsmidler og kemikalier
Særligt velegnet til landbrug/skovbrug/fiskeri

16247 / DULL
Fra størrelse 28
Særligt velegnet til landbrug/skovbrug/fiskeri, fritid

580011 / DEE
Kort skaft
Særligt velegnet til landbrug/skovbrug/fiskeri, fritid
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SIKAFOOTWEAR.DK
MASSER AF SØGEMULIGHEDER OG INFORMATION

FIND PRODUKTER
VIA PRODUKTTYPE,
BRANCHE OG MÆRKE

LINK TIL WEBSHOP

KENDER DU ARTIKELNR
ELLER ARTIKELNAVN, SÅ
TAST DET HER OG GÅ
DIREKTE TIL PRODUKTET

OPRET DINE EGNE PRODUKTLISTER MED
ELLER UDEN DIT LOGO. DOWNLOAD OGSÅ
DATABLAD OG PRODUKTBILLEDE PÅ DET
VALGTE PRODUKT
SØG OG FIND PRODUKTER EFTER
TYPE, MÆRKE, BRANCHE, FARVE,
STØRRELSE, EGENSKABER, LUKNING
OG GODKENDELSE. DET ER HURTIGT
OG NEMT.
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Støvler til jagt og fritid må gerne
være smarte, men de skal også
kunne bruges i al slags vejr

Fritid er
kvalitetstid
TRETORN er godt håndværk, når det er bedst. Og hvorfor ikke vægte kvalitet ligeså højt i fritiden
som i arbejdstiden? TRETORN støvler er håndlavet af naturgummi i et funktionelt design, der får
selv de mest forvænte fødder til at føle sig forkælet. Så uanset om du er jæger, fritidslandmand
eller bare går efter det ypperste inden for gummistøvler, er TRETORN det oplagte valg.

10 0
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TRETORN

Slidstærke støvler af naturgummi
til job og fritid
GLAT NEOPREN

GROFT
SÅLMØNSTER

REGULERBAR REM
BAG PÅ SKAFTET

473198 / TORNEVIK NEO
Komfortabel, let og glat Neopren-støvle til Jagt og fritid

SE HVORDAN DU PLEJER
OG VEDLIGEHOLDER
STØVLER AF GUMMI
PÅ SIDE 111

Neoprenet er forstærket med et øverste lag
af Spanduranylon til at modstå krævende forhold
som f.eks. tornede krat og ujævnt terræn
Med regulerbar rem bagpå skaftet,
så vidden kan justeres
Groft sålmønster, som giver et godt fodfæste
Særligt velegnet til fritid
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TRETORN

472802 / WINGS NEO
Smart og komfortabel støvle til både mænd og kvinder
Med blødt, vandafvisende og varmeisolerende
Neopren-skaft der kan foldes ned, så støvlen
er nemmere at få på
PVC-fri og med indlægssål af stødabsorberende EVA
Særligt velegnet til fritid

472942 / STRONG S
Klassisk støvle til mange formål
Stødabsorberende, ekstra slidstærk og komfortabel
Ekstra forstærket i hæl og forfod
Indlægssål af stødabsoberende EVA
Særligt velegnet til landbrug/skovbrug/fiskeri, fritid

472944 / BORE S
Fóret vinterstøvle af naturgummi med
hurtigttørrende vinterfór og justerbar snelås i skaftet
Stødabsorberende og skridhæmmende ydersål,
der giver god støtte til svangen
Størrelser fra 34 og op til 50
Særligt velegnet til landbrug/skovbrug/fiskeri, fritid
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TILBEHØR

Hvad giver
man skoen,
der har alt?
Sika Footwears tilbehørsprogram bidrager til en endnu mere behagelig
arbejdsdag for brugeren – fx med stødabsorberende indlægssåler og
svedabsorberende strømper. Herudover tilbyder vi forskellige snørebånd
og plejemidler, der kan være med til at holde fodtøjet i topform i lang tid.
Se hele tilbehørsprogrammet på www.sikafootwear.dk

TILBEHØR:

STRØMPER

Strømper
til arbejde
Når du vælger strømper, som f.eks. indeholder polyamid, acryl,
polyester og/eller Coolmax, opnår du flere forskellige fordele. Denne
type strømper har gode åndbare egenskaber, suger ikke fugt og virker
svedtransporterende. Derudover holder de fødderne tørre og sunde.
Strømperne er derfor særdeles velegnede til arbejdsbrug fremfor
strømper af 100 % bomuld, som holder på fugten.

ELASTISK
I SKAFTET

SLIDSTÆRK

HOLDER
PASFORMEN

FORMER SIG
EFTER FODEN

7053001 / BRYNJE WOOL

Alle vores strømper
kan vaskes ved 40 °C

Varm og kraftig vinterstrømpe af slidstærk uld og akryl. Med gode svedtransporterende
egenskaber, som holder foden tør og varm. Strømpen er elastisk i skaftet, former sig efter
foden og holder pasformen. Vaskes ved max 40 °C. Af 36 % uld, 36 % akryl, 14 % bomuld,
13 % polyamid og 1 % elastan.
Størrelser: 35-36, 37-38, 39-40, 41-42, 43-44, 45-46, 47-48
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7053009 / BRYNJE LIGHT
Let og slidstærk kvalitetstrømpe af Coolmax®, der gør strømpen svedtransporterende
og åndbar samt holder foden tør. Strømpen er elastisk i skaftet, former sig efter foden
og holder pasformen. Vaskes ved max 40 °C. Af 39 % bomuld, 38 % Coolmax®, 22 %
polyamid og 1 % elastan.
Størrelser: 35-36, 37-38, 39-40, 41-42, 43-44, 45-46, 47-48

705400 / BRYNJE WINTER, 3-PACK
Slidstærk strømpe af uld og bomuld, som holder foden varm. Strømpen er elastisk
i skaftet, former sig efter foden og holder pasformen. Vaskes ved max 40 °C.
Af 40 % bomuld, 32 % polyamid, 27 % uld og 1 % elastan.
Størrelser: 36-39, 40-43, 44-47

705200 / BRYNJE ALL YEAR, 3-PACK
Let og åndbar hverdagsstrømpe med gode svedtransporterende egenskaber, der holder
foden tør. Strømpen er elastisk i skaftet, former sig efter foden og holder pasformen.
Vaskes ved max 40 °C. Af 39 % Coolmax, 32 % polyamid, 27 % bomuld og 2 % elastan
Størrelser: 36-39, 40-43, 44-47

705100 / BRYNJE BASIC, 6-PACK
Basis strømpe til hverdagsbrug. Vaskes ved max 40 °C.
Af 69 % bomuld, 29 % polyamid og 2 % elastan
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TILBEHØR

Størrelser: 36-39, 40-43, 44-47

TILBEHØR:

SÅLER

Indlægssåler til
mange behov

160 / SIKA INDLÆGSSÅL – FILT
Stød- og svedabsorberende
Størrelser: 35-47

162 / SIKA INDLÆGSSÅL – MOTIONFLEX
Unik stødabsorbering under hele foden. Bevarer sin form og elasticitet
Størrelser: 35-48

165 / SIKA INDLÆGSSÅL – FORMSTØBT
Antistatisk. Stød- og svedabsorberende
Størrelser: 35-51

68210 / BRYNJE SORBOTAN INDLÆGSSÅL
Antistatisk, blød og stødabsorberende indlægssål. Sålen er konstrueret for optimal
komfort og opbygget af en blød og svedtransporterende EVA skål, der former sig efter
foden og giver let støtte omkring svang og hæl. Herefter er der lagt en memory-foam
på hele trædefladen og ekstra stødabsorberende PU skum i både hæl og forfod. Kan
klippes så den passer til skoen. Anvend klippelinjerne eller brug den eksisterende sål som
skabelon for optimal pasform.
Størrelser: 35-37, 38, 39-40, 41-43, 44-45, 46-48
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68144 / BRYNJE UNIVERSAL INDLÆGSSÅL
Universal Hi-Poly indlægssål, der er formgivet med et slidstærkt polyester omkring for
optimal holdbarhed. Sålen er stødabsorberende, åndbar og svedtransporterende, og kan
anvendes universalt til Brynje fodtøj. Den er antistatisk og ESD kompatibel, samt ESD
certificeret til et stort udvalg af Brynje produkter. Anvend klippelinjerne eller brug den
eksisterende sål som skabelon for optimal pasform.
Størrelser: 35-38, 39-40, 41-43, 44-46, 47-48

68145 / BRYNJE THERMO INDLÆGSSÅL
Thermo indlægssålen er en varme- og kuldeisolerende filtsål med en isolerende folie
på undersiden. Den er velegnet til brug ved arbejde med yderlige temperaturer, som
i frysehuse, eller asfalt arbejde, hvor sålen isolerer og beskytter foden mod de hårde
temperaturer. En åndbar, slidstærk sål, der kan anvendes universalt til Brynje fodtøj.
Anvend klippelinjerne på bagsiden af sålen, eller brug den eksisterende sål som skabelon
for optimal pasform.
Størrelser: 35-37, 38, 39-40, 41-43, 44-45, 46-48

68201 / BRYNJE ULTIMATE FOOTFIT – LOW
Eksklusiv og svangstøttende indlægssål, der er konstrueret for optimal støtte og komfort
til fødder med lav svang. Sålen er af blødt, stødabsorberende og åndbart EVA/PU skum
og formgivet med slidstærkt polyester omkring sålen for optimal holdbarhed. Under hæl
er der indsat 3 mm Poron for ekstra god stødabsorbering. Sålen er antistatisk og ESD
kompatibel. Kan klippes til – anvend eksisterende sål som skabelon for optimal pasform.
Størrelser: 35-37, 38-39, 40-41, 42-43, 44-45, 46-47, 48-50

68202 / BRYNJE ULTIMATE FOOTFIT – MEDIUM
Eksklusiv og svangstøttende indlægssål, der er konstrueret for optimal støtte og
komfort til fødder med medium svang. Sålen er opbygget af en formstøbt TPU-kerne,
som stabiliserer foden og som giver ekstra støtte omkring svang og hæl. Herefter er
sålen opbygget af blødt, stødabsorberende og åndbart EVA/PU skum og formgivet med
slidstærkt polyester omkring sålen for optimal holdbarhed. Under hæl er der indsat 3 mm
Poron for ekstra god stødabsorbering. Sålen er antistatisk og ESD kompatibel. Kan klippes
til – anvend eksisterende sål som skabelon for optimal pasform.
Størrelser: 35-37, 38-39, 40-41, 42-43, 44-45, 46-47, 48-50

68203 / BRYNJE ULTIMATE FOOTFIT – HIGH

Størrelser: 35-37, 38-39, 40-41, 42-43, 44-45, 46-47, 48-50
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TILBEHØR

Eksklusiv og svangstøttende indlægssål, der er konstrueret for optimal støtte og komfort
til fødder med høj svang. Sålen er opbygget af en formstøbt TPU-kerne, som stabiliserer
foden og som giver ekstra støtte omkring svang og hæl. Herefter er sålen opbygget af
blødt, stødabsorberende og åndbart EVA/PU skum og formgivet med slidstærkt polyester
omkring sålen for optimal holdbarhed. Under hæl er der indsat 3 mm Poron for ekstra
god stødabsorbering. Sålen er antistatisk og ESD kompatibel. Kan klippes til – anvend
eksisterende sål som skabelon for optimal pasform.

TILBEHØR:

PLEJEPVC
MIDLER

Pas godt på
dit fodtøj

68118 / BRYNJE IMPRÆGNERING

3801 / SIKA IMPRÆGNERING

Beskytter glat skind og læder mod fugt og forlænger fodtøjets levetid.
Uden organiske opløsningsmidler og silicone. 200 ml.

Beskytter glat skind og læder mod fugt og forlænger fodtøjets levetid.
Uden organiske opløsningsmidler og silicone. 300 ml.

68117 / BRYNJE LÆDERBALSAM

18 / SIKA LÆDERFEDT

Renser og plejer glat skind og læder. Nemt at anvende og drøj i brug.
Vandbaseret naturprodukt uden organiske opløsningsmidler. 200 gram

Renser og plejer glat skind og læder.
Fås i sort og neutral. 190 ml.
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GODE RÅD OM PLEJE OG VEDLIGEHOLDELSE AF ARBEJDSFODTØJ
Fodtøj af glat skind eller læder

»»

Imprægnér altid fodtøj inden det tages i brug og herefter med jævne mellemrum

»»

Plej dit fodtøj efter behov og i denne rækkefølge: 1) Rengør, 2) Puds, 3) Imprægnér

»»

Gnid læderfedt eller læderbalsam godt ind i læderet og ned i syningerne, når du pudser

»»

Læderfedt renser og plejer glat skind og læder. Tørrer/hærder ikke så hurtigt som læderbalsam. Skal pudses efter

»»

Læderbalsam renser og plejer glat skind og læder. Tørrer/hærder hurtigere end læderfedt. Skal ikke pudses efter

»»

Læderbalsam, læderfedt og imprægnering UDEN silicone er også velegnet til fodtøj med membran

Fodtøj af Permair® læder, PU eller PVC:

»»

Rengør fodtøjet efter brug med en blød børste/klud og lidt lunkent vand evt. tilsat mild sæbe

»»

Aftør sæberesterne med en fugtig klud

Støvler af gummi:

»»

Vask støvlerne efter brug med lunkent vand, en blød svamp og en mild sæbeopløsning.
Sæben må gerne indeholde glycerin, som medvirker til at holde støvlerne smidige

»»

Støvlerne kan smøres med en siliconesvamp til gummi for at bevare smidigheden

Generelt: Tør aldrig vådt fodtøj på radiatoren eller anden varmekilde
Husk: Reklamationer afvises, hvis der er tale om dårlig eller forkert vedligeholdelse

SIKA SNØREBÅND
Fås i sort og sort/grå
16090 / 90 CM
16120 / 120 CM

BRYNJE SNØREBÅND
Fås i sort
68154 / 90 CM
68155 / 100 CM
68158 / 120 CM
68159 / 130CM

BRYNJE BRANDFASTE SNØREBÅND
Fås i sort
68162 / 100 CM
68163 / 120 CM

SIKA FOOTWEAR A/S / HI-PARK 301 / DK-7400 HERNING
Phone +45 97 21 19 11 / info@sikafootwear.dk / www.sikafootwear.dk

FORHANDLER

Der tages forbehold for trykfejl og ændringer i sortiment.

