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Obuv Gotex / Gotex footwear

Obuv Bestard / Bestard footwear

Obuv CXS sport / CXS sport footwear

Obuv Island / Island footwear

Obuv CXS winter / CXS winter footwear

Sandály / Sandals

Nazouváky / Flip-Flops

PRACOVNÍ A VOLNOČASOVÁ OBUV
WORK FOOTWEAR

Obuv Safety Steel / Safety Steel footwear

Obuv Rock / Rock footwear

Obuv ESD Rock / ESD Rock footwear

Obuv Dog / Dog footwear

Obuv Stone / Stone footwear

Obuv Road / Road footwear

Obuv Atlas / Atlas footwear

Obuv Giasco / Giasco footwear

Obuv Prestige / Prestige footwear

Obuv CXS work / CXS work footwear

187

225

193

229

197

231

199

233

213

237

219

239

222

223

241

205

236

HOLÍNKY
BOOTS

BÍLÁ OBUV
WHITE FOOTWEAR

DOPLŇKY
ACCESSORIES

247

252

224
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2462 001 100 00
DUNLOP ACIFORT CLASSIC

2461 006 500 00
MOON WINTER

2461 007 800 00
THE QUEBEC

2461 004 800 00
TIMUR

2461 005 800 00
BRUNO

2122 004 803 00

2540 003 600 00

2122 002 100 00

2530 004 100 00

2122 002 800 00

2530 003 100 00

2220 007 800 00

2540 005 100 00

2122 003 600 002112 003 800 00 2461 001 800 00

2540 004 100 00

2112 004 800 00

2471 001 800 00

2112 005 600 00
IBIZA

ZETA

PRESTIGE 

MEGI

PRESTIGE

MEGI

MOLEDA SPORT

LISA

MOUNT COOKWIBRAM URAN

LISA

DRAGO

MERKUR

KALE
2112 006 600 00

2112 001 800 00

2142 001 600 002310 004 600 00 2310 005 800 00

2122 001 612 00 2122 001 600 00 2112 001 612 002122 001 800 00 2112 001 600 00

MONT BLANC

CLARKE

FOSTERGRAND WINTER INDUSTRY

BELMONT MADISON AVERSLOVEL GRAND

OB
 kategorie
/ category
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225
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247
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str.
241
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247
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225
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217
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241
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247

str.
234
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224
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241
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248

str.
224

str.
243

str.
244

str.
245

str.
245

str.
245

str.
245

str.
224

str.
243

2471 002 100 00
ERIS

2461 003 500 00
APOLLO

2471 003 500 00
ATEN

2540 002 600 00
ZETA

str.
248

str.
215

str.
215

str.
215

str.
216

str.
216

str.
216
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2123 002 800 00

2133 001 800 00

2133 034 100 00

2124 001 800 00

2124 006 800 00

2113 001 806 00

2113 002 800 00

2123 001 700 00

2144 001 800 00 2114 015 800 00

BERYL O1

COPPER O1

PINE O1

VANAD O2

YORK O2

BOXER O1

APATIT O1

DOBRMAN O1

ONYX O2 OXFORD O2

 kategorie
/ category

 kategorie
/ category

2530 001 600 00 2530 005 100 002530 006 100 002530 002 600 00
FILL MISAMIKAFILL

str.
248

str.
248

str.
249

str.
249

str.
207

str.
195

str.
250

str.
189

str.
189

str.
201

str.
197

str.
222

str.
208

str.
202

str.
190

str.
207

str.
195

str.
250

str.
210

str.
203

str.
222

2133 002 700 00
GALLITE O1

2133 004 700 00
COLLY O1

2133 003 800 00
NEFRIT O1

2123 020 100 00
LINDEN O1

190

2114 001 800 00
MANGAN O2

2114 002 800 00
CLAY O2

2310 003 800 00
APATIT O2 WINTER

2123 014 165 00
TINO O1

str.
235

str.
235

2123 013 808 00
GAVI O1

2135 001 800 00
IRON S1

 kategorie
/ category

str.
189

NEW

NEW

str.
196

2133 030 700 00
PHYLLITE O1

NEW

2125 001 800 00
JOGGER S1

str.
191

NEW

NEW

2461 002 800 00
NEPTUN

 kategorie
/ category

str.
241

O1

O2

O4 S1
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2127 001 800 00

2136 013 700 00

2136 001 700 00

2117 016 100 00

2900 008 800 92

2126 032 700 00 2116 029 700 00

2900 008 800 93 2900 008 800 94

2116 001 700 00 2126 025 808 00

PYRIT S2

PHYLLITE S1P

FILA S1P

OAK S2

VISITOR S1

SLATE S1P TRAVERTINE S1P

VISITOR S1 VISITOR S1

BEAGLE S1P ISCHIA S1P

 kategorie
/ category

 kategorie
/ category

 kategorie
/ category

2135 003 806 00
TERRIER S1

2135 004 800 00
NEFRIT S1

2125 048 100 00
LINDEN S1

2125 003 806 00
SETTER S1

2125 004 700 00
DOBRMAN S1

2115 002 806 00
BOXER S1

2117 001 800 00
MARBLE S2

2310 002 800 00
APATIT WINTER S2

2128 001 800 00
VANAD S3
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201

str.
203

str.
196

str.
208

str.
189
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201
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201
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202

str.
252

str.
196

str.
251

str.
207

str.
252

str.
196

str.
209

str.
251

str.
252

str.
203

str.
210

str.
235

2125 029 808 00 2125 032 808 00
SL20 GREEN S1 SL26 GREEN S1

str.
220

str.
221

2126 025 165 00
PONZA S1P

str.
235

2126 028 500 00
SL205 GREEN S1P

2126 035 806 00
SL405 BLUE S1P

str.
220

str.
220

NEW

2135 057 100 00
PINE S1

str.
250

NEW

2125 046 806 00
EIVISSA S1

str.
234

NEW

NEW

2136 002 700 00 2125 002 700 00 2115 001 700 00
GALLITE S1P GRAPHITE S1P GRAFTONITE S1P

str.
197

str.
197

str.
197

NEW

NEW

NEW

NEW

2125 034 800 00
SL46 BLUE S1

str.
221

S1P

S2 S3
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2118 001 800 00
MANGAN S3

2118 002 800 00
CHROME S3

str.
190

str.
190

2463 001 800 00
 kategorie
/ category

 kategorie
/ category

2128 002 800 00
ORE S3

2128 003 800 00
PYRIT S3

2128 004 800 00
BARITE S3

2310 001 800 00
NICKEL S3

2118 004 800 00
GRANITE S3

2118 005 800 00
MARBLE S3

2118 008 800 00
BASALT S3

2118 097 806 00
SL 525 S3

2340 002 800 00
TOPAZ S3 WINTER

2220 034 718 00
ELBRUS

2210 016 718 00
SAJAMA

2220 003 250 00
CXS SPORT

2220 036 400 00
CXS SPORT

2220 003 500 00
CXS SPORT

2220 003 800 00
CXS SPORT

str.
195

str.
208

str.
211

str.
191

str.
231

str.
211

str.
231

str.
195

str.
232

str.
209

str.
211

str.
227

str.
221

str.
227

str.
243

str.
231

NEPTUN S4

2128 045 800 00
KENT S3

str.
222

2210 001 810 00
CXS SPORT

str.
232

2220 005 800 00
GLOVE GTX

2220 006 802 00
CAMÍ

str.
229

str.
229

2118 083 800 00
CAMBRIDGE S3

str.
222

2118 003 800 00
BOND S3

str.
224

NEW

NEW

2210 002 609 00
MONCAYO

str.
229

2210 003 500 00
TRAVESSA

str.
229

NEW

NEW

2210 020 612 00
BATIAN

2210 020 800 00
NELION

str.
226

str.
226

NEW

NEW

2220 001 600 00
JAVA

str.
233

2230 003 800 00
CXS WT

2220 008 706 00
GILI

str.
232

str.
233

S4
bez normy
/ without

 norm
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2480 001 500 00
LAKE & FOREST

2490 003 800 00
DUNLOP PREISMEISTER

2480 003 500 00
PONTY

2480 004 500 00
FISKERI

2250 002 100 00
TREND

2250 002 800 00
TREND

2250 002 500 00
TREND

2250 002 400 00
TREND

2250 001 400 00
FROG

2250 006 810 00
BEACH

2250 007 600 00
CITY

2250 005 801 00
GULF

2540 001 100 00
TERA

str.
246

str.
240

str.
249

str.
246

str.
239

str.
240

str.
239

str.
239

str.
240

str.
244

str.
239

str.
244

str.
240

2530 007 100 00
LIME

str.
249

2230 001 600 00
RAMON

2230 002 600 00
SAHARA

2230 002 708 00
SAHARA

2230 006 800 00
RAFA

str.
237

str.
237

str.
237

str.
237

2230 002 708 00
SAHARA

2230 006 800 00
RAFA

2340 018 800 00
WINTER CHILLY

2340 017 800 00
WINTER DAME

str.
236

str.
236

2340 006 999 00
WINTER SNOW

str.
236

NEW

NEW
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PIKTOGRAMY OBUV / FOOTWEAR PICTOGRAMS 

Protiskluzová podešev / Antislippery sole

Olejivzdorná podešev / Oil resistant sole

Vrchní materiál kůže / Leather upper

Antistatická podešev / Antistatic sole

Absorpční nárazová zóna / Shock absorber

Ocelová planžeta / Steel insole

Ocelová špice / Steel toe cap

Odolnost proti vodě / Water resistance

Odolnost proti chladu / Protection against cold

Teplu odolná podešev / Heat resistant sole

Odolnost proti pořezu / Blade cut resistance

Prodyšnost / Air permeability

Kompozitová špice / Composite toe cap

Kevlarová planžeta / Kevlar insole

Odolnost proti kyselinám / Acid resistance
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45
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25

PVC refl exní pásek k zajištění bezpečnosti práce v prostředí se sníženou viditelností.

PVC refl exive strap ensures  safety work in areas with a low visibility.

Ocelová planžeta je součástí pevné podešve obuvi a zajišťuje pevnost a odolnost vůči propíchnutí.

Steel midsole is a part of fi rm outsole and ensures a strengthness, durability and perforation resistance.

Prodyšná, textilní, otěruvzdorná podšívka umožňuje pohodlnou práci v hale i přírodě.

Breathable, textile, abrasion resistant lining enables comfortable working in the hall or outside too.

Kvalitní  odolná ocelová špice pro práci v těžkých provozech. Chrání prsty před úrazy způsobenými padajícími 
předměty.

Quality durable steel toe cap useful for tough areas working. It protects your fi ngers against the accidents caused 
by falling objects.

REFLEXNÍ PÁSEK / REFLECTIVE STRAP

OCELOVÁ PLANŽETA / STEEL MIDSOLE

PODŠÍVKA / LINING

OCELOVÁ ŠPICE / STEEL TOE CAP

OBUV SAFETY STEEL
SAFETY STEEL FOOTWEAR
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Obuv Safety Steel / Safety Steel footwear

A0806-VV

v kartonu / in box

10 párů / pairs

v balení / in pack

1 pár / pair

velikost / sizeikony / icons normy / norms
EN ISO 20347:2012
O2 FO SRC

Polobotka, celokožená bez ocelové 
špice. Materiál: svršek z hovězí lícové 
kůže s refl exním PVC páskem, prodyšná 
textilní  podšívka, PU-PU,  olejivzdorná, 
antistatická, protiskluzová podešev.

Low footwear, leather without steel 
toe cap. Material: smooth grain 
leather with refl ective PVC strap 
upper, breathable textile lining, PU-
PU, oil resistant, antistatic, antislippery 
outsole.

VANAD O2
2124 001 800 00

37-48

v kartonu / in box

10 párů / pairs

v balení / in pack

1 pár / pair

velikost / sizeikony / icons normy / norms
EN ISO 20347:2012
O1 FO SRC

Sandál celokožený bez ocelové špice, 
perforovaný. Materiál: svršek z  hladké 
lícové kůže, prodyšná textilní podšívka,  
PU-PU, olejivzdorná, antistatická, 
protiskluzová podešev.

Sandal leather footwear without steel 
toe cap. Material: smooth grain leather 
upper, breathable textile lining, PU-
PU, oil resistant, antistatic, antislippery 
outsole.

COPPER O1
2133 001 800 00

A0811-VV

36-48

A0805-VV

v kartonu / in box

10 párů / pairs

v balení / in pack

1 pár / pair

velikost / sizeikony / icons normy / norms
EN ISO 20345:2011 
S3 SR

Polobotka, celokožená s ocelovou špicí 
a planžetou. Materiál:  svršek z hladké 
lícové kůže s refl exním PVC páskem, 
prodyšná textilní  podšívka, PU-PU,  
olejivzdorná, antistatická, protiskluzová 
podešev.

Low footwear, leather with steel toe 
cap and insole. Material: smooth 
grain  leather with refl ective PVC strap 
upper, breathable textile lining, PU-
PU, oil resistant, antistatic, antislippery 
outsole.

VANAD S3
2128 001 800 00

37-48

v kartonu / in box

10 párů / pairs

v balení / in pack

1 pár / pair

velikost / sizeikony / icons normy / norms
EN ISO 20345:2011 
S1 SR

Sandál celokožený s ocelovou špicí, 
perforovaný. Materiál: svršek z  hladké 
lícové kůže, prodyšná textilní podšívka,  
PU-PU, olejivzdorná, antistatická, 
protiskluzová podešev.

Sandal leather footwear with steel toe 
cap. Material: smooth grain leather 
upper, breathable textile lining, PU-
PU, oil resistant, antistatic, antislippery 
outsole.

IRON S1
2135 001 800 00

A0810-VV

36-48
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Obuv Safety Steel / Safety Steel footwear

A0802-VV

v kartonu / in box

10 párů / pairs

v balení / in pack

1 pár / pair

velikost / sizeikony / icons normy / norms
EN ISO 20347:2012 
O2 FO SRC

Kotníková obuv, celokožená bez 
ocelové špice. Materiál: svršek z hladké 
lícové kůže s refl exním PVC páskem, 
prodyšná textilní podšívka, PU-PU,  
olejivzdorná, antistatická, protiskluzová 
podešev.

Ankle footwear, leather without steel 
toe cap. Material: smooth grain 
leather with refl ective PVC strap 
upper, breathable textile lining, PU-
PU, oil resistant, antistatic, antislippery 
outsole.

MANGAN O2
2114 001 800 00

37-48

v kartonu / in box

10 párů / pairs

v balení / in pack

1 pár / pair

velikost / sizeikony / icons normy / norms
EN ISO 20345:2011 
S3 SRC

Kotníková obuv, celokožená s ocelovou 
špicí a planžetou. Materiál: svršek z 
hovězí lícové úsně, textilní prodyšná  
podšívka, PU-PU,  olejivzdorná, 
antistatická, protiskluzová podešev.

Ankle footwear, leather with steel toe 
cap and insole. Material: bovine grain 
leather, textile breathable lining, PU-
PU, oil resistant, antistatic, antislippery 
outsole.

CHROME S3
2118 002 800 00

A0813-VV

39-47

Kotníková obuv, celokožená s ocelovou špicí a planžetou. Materiál: svršek z hladké lícové 
kůže s refl exním PVC páskem, prodyšná textilní podšívka, PU-PU, olejivzdorná, antistatická, 
protiskluzová podešev.

Ankle footwear, leather with steel toe cap and insole. Material: smooth grain leather with 
refl ective PVC strap upper, breathable textile lining, PU-PU, oil resistant, antistatic, antislippery 
outsole.

MANGAN S3

v kartonu / in box

10 párů / pairs

v balení / in pack

1 pár / pair

velikost / sizeikony / icons normy / norms
EN ISO 20345:2011 
S3 SRC

2118 001 800 00 A0801-VV

37-48
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Obuv Safety Steel / Safety Steel footwear

37-47

A0830-CNVVA0807-VV

Polobotka, celokožená s ocelovou špicí. Materiál: svršek z kvalitní hovězí broušené úsně, 
prodyšná textilní podšívka HONG KONG 3D, PU-RPU,  olejivzdorná, antistatická, protiskluzová 
podešev.

Low footwear, leather with steel toe cap. Material: quality cow suede leather, HONG KONG 3D 
breathable textile lining, PU-RPU, oil resistant, antistatic, antislippery outsole.

JOGGER S1

v kartonu / in box

10 párů / pairs

v balení / in pack

1 pár / pair

velikost / sizeikony / icons normy / norms
EN ISO 20345:2011 
S1 SRC

2125 001 800 00

v kartonu / in box

10 párů / pairs

v balení / in pack

1 pár / pair

velikost / sizeikony / icons normy / norms
EN ISO 20345:2011
S3 SRC

Kotníková obuv, zimní, celokožená s ocelovou špicí a planžetou. Materiál: svršek z hovězí 
lícové úsně s refl exním PVC páskem, textilní prodyšná podšívka zateplená umělým kožíškem, 
PU-PU,  olejivzdorná, antistatická, protiskluzová podešev.

Ankle footwear, winter, leather with steel toe cap and insole. Material: cow grain airsell 
leather with refl ective PVC strap upper, material: bovine split  leather, textile breathable lining 
with artifi cial fur lining, PU-PU, oil resistant, antistatic, antislippery outsole.

2310 001 800 00
NICKEL S3

38-48
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ESD ochrana (ElectroStatic Discharge) - poskytuje ochranu při práci v provozech s možností výskytu elektrostatických 
výbojů.

ESD protection (ElectroStatic Discharge)  - brings securtity while working in area with electrostatic discharges.

Kvalitní, pevná, odolná, otěruvzdorná broušená kůže o tloušťce 1,8 mm

Quality, fi rm, durable, abrasion resistant suede leather with 1,8 mm thickness

PU / pryž, protiskluzová, antistatická, olejivzdorná, odolná vůči kontaktnímu teplu do 300°C.

PU/rubber, antslip, antistatic, oil resistant, heat resistant up to 300°C.

Chrání prsty a přední část nohy před úrazy způsobenými padajícími předměty.

It protects your fi ngers and front part of your leg against the accidents caused by falling objects.

ESD / ESD

KOŽENÝ SVRŠEK / LEATHER UPPER

PODEŠEV / OUTSOLE

KOMPOZITOVÁ ŠPICE / COMPOSITE TOE CAP

OBUV ROCK / ROCK FOOTWEAR
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Obuv Rock / Rock footwearObuv Rock / Rock footwear

v kartonu / in box

10 párů / pairs

v balení / in pack

1 pár / pair

velikost / sizeikony /  icons ikony /  iconsnormy / norms
EN ISO 20345:2011 
S3 HRO WR SRA

Polobotka, celokožená s plastovou špicí 
a  kevlarovou stélkou. Materiál: svršek 
z velmi kvalitní lícové kůže, podšívka 
kvalitní prodyšná textilie, PU-guma 
olejivzdorná, antistatická, protiskluzová 
podešev, odolná vůči kontaktnímu 
teplu do 300 °C.

Low footwear, leather, with composite 
toe cap and kevlar midsole. Material:  
quality grain leather upper, quality 
breathable mesh lining, PU-rubber oil 
resistant, antistatic, antislip outsole, 
heat resistant up to 300 °C.

2128 002 800 00
ORE S3

v kartonu / in box

10 párů / pairs

v balení / in pack

1 pár / pair

velikost / sizenormy / norms
EN ISO 20345:2011 
S3 HRO WR SRA

Kotníková obuv, celokožená s plastovou  
špicí a  kevlarovou stélkou. Materiál:  
svršek z velmi kvalitní lícové kůže, 
podšívka kvalitní prodyšná textilie, 
PU-guma olejivzdorná, antistatická, 
protiskluzová  podešev, odolná vůči 
kontaktnímu teplu do 300 °C.

Ankle footwear, leather, with composite 
toe cap and kevlar midsole. Material: 
quality grain leather upper, quality 
breathable mesh lining, PU-rubber oil 
resistant, antistatic, antislip outsole, 
heat resistant up to 300 °C.

GRANITE S3

v kartonu / in box

10 párů / pairs

v balení / in pack

1 pár / pair

velikost / sizeikony /  icons normy / norms
EN ISO 20347:2012 O2 
FO SRC HRO

Kotníková obuv, celokožená  bez ocelové 
špice. Materiál: kvalitní hovězinová, 
voděodolná kůže s TPU ochranou opatku, 
podšívka kvalitní prodyšná textilie, 
PU-guma olejivzdorná, antistatická, 
protiskluzová podešev, odolná vůči 
kontaktnímu teplu do 300 °C.

Ankle footwear, leather, without steel toe 
cap. Material:  quality cow crazy horse 
hydrophobic leather upper with TPU 
counter , quality breathable mesh lining, 
PU-rubber oil resistant, antistatic, antislip 
outsole, heat resistant up to 300 °C.

CLAY O2

v kartonu / in box

5 párů / pairs

v balení / in pack

1 pár / pair

velikost / sizeikony / icons normy / norms
EN ISO 20347:2012 O2 
FO SRC HRO

Poloholeňová obuv, celokožená 
bez ocelové špice. Materiál: kvalitní 
hovězinová lícová, voděodolná kůže, 
podšívka kvalitní prodyšná textilie 
Cambrella, PU-guma olejivzdorná, 
antistatická, protiskluzová podešev, 
odolná vůči kontaktnímu teplu do 300 °C.

Semi-shank footwear, leather, without 
steel toe cap. Material: quality cow full 
grain hydrophobic leather upper, quality 
breathable  Cambrella lining, PU-rubber 
oil resistant, antistatic, antislip outsole, 
heat resistant up to 300 °C. 

ONYX O2

2118 004 800 00

2114 002 800 00 2144 001 800 00

0822-VV

0821-VV

0777-VV

0820-VV

38-48

36-48

39-48

36-48
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Obuv Rock / Rock footwearObuv Rock / Rock footwear

v kartonu / in box

10 párů / pairs

v balení / in pack

1 pár / pair

velikost / sizeikony /  icons ikony /  iconsnormy / norms
EN ISO 20347:2012 O1 
FO HRO SRA

Sandál, kožený, perforovaný. Materiál: 
svršek z velmi kvalitní broušené kůže, 
podšívka kvalitní prodyšná textilie, 
PU-pryž, olejivzdorná, antistatická, 
protiskluzová  podešev, odolná vůči 
kontaktnímu teplu do 300 °C.

Sandal, leather, perforated. Material:  
quality suede leather upper, quality 
breathable mesh lining, PU-rubber, oil 
resistant, antistatic, antislip outsole, 
heat resistance up to 300 °C.

2133 030 700 00
PHYLLITE O1

v kartonu / in box

10 párů / pairs

v balení / in pack

1 pár / pair

velikost / sizenormy / norms
EN ISO 20345:2011 S1P 
HRO SRA

Sandál, kožený, perforovaný s plastovou 
špicí a kevlarovou stélkou. Materiál: 
svršek z velmi kvalitní broušené kůže, 
podšívka kvalitní prodyšná textilie, 
PU-pryž, olejivzdorná, antistatická, 
protiskluzová podešev, odolná vůči 
kontaktnímu teplu do 300 °C.

Sandal, leather, perforated with 
composite toe cap and kevlar midsole. 
Material: quality suede leather upper, 
quality breathable mesh lining, PU-
rubber, oil resistant, antistatic, antislip 
outsole, heat resistance up to 300°C.

PHYLLITE S1P

v kartonu / in box

10 párů / pairs

v balení / in pack

1 pár / pair

velikost / sizeikony /  icons normy / norms
EN ISO 20345:2011 S1P 
HRO SRA

Polobotka, kožená s plastovou špicí a 
kevlarovou stélkou. Materiál: svršek z 
velmi kvalitní broušené kůže, podšívka 
kvalitní prodyšná textilie, PU-pryž 
olejivzdorná, antistatická, protiskluzová 
podešev, odolná vůči kontatknímu 
teplu do 300 °C.

Low footwear, leather, with composite 
toe cap and kevlar midsole. Material: 
quality suede leather upper, quality 
breathable mesh lining, PU-rubber oil 
resistant, antistatic, antislip outsole, 
heat resistant up to 300°C.

SLATE S1P

v kartonu / in box

10 párů / pairs

v balení / in pack

1 pár / pair

velikost / sizeikony / icons normy / norms
EN ISO 20345:2011 S1P 
HRO SRA

Kotníková obuv, kožená, perforovaná 
s plastovou špicí a kevlarovou stélkou. 
Materiál: svršek z velmi kvalitní broušené 
kůže, podšívka kvalitní prodyšná textilie, 
PU-pryž, olejivzdorná, antistatická, 
protiskluzová podešev, odolná vůči 
kontaktnímu teplu do 300 °C.

Ankle footwear, leather, perforated with 
composite toe cap and kevlar midsole. 
Material: quality suede leather upper, 
quality breathable mesh lining, PU-
rubber, oil resistant, antistatic, antislip 
outsole, heat resistance up to 300°C.

TRAVERTINE S1P

2136 013 700 00

2126 032 700 00 2116 029 700 00

37-48

37-48

37-48

37-48

NEW

NEW
NEW

NEW
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Obuv Rock / Rock footwearObuv Rock / Rock footwear

v kartonu / in box

10 párů / pairs

v balení / in pack

1 pár / pair

velikost / sizeikony / icons normy / norms
EN ISO 20347:2011 O1 
FO SRC ESD

Sandál, ESD, kožený, perforovaný. 
Materiál: svršek z velmi kvalitní 
broušené kůže, podšívka kvalitní 
prodyšná textilie, PU-PU olejivzdorná, 
antistatická, protiskluzová podešev.

Sandal, ESD, leather, perforated. 
Material: quality suede leather upper, 
quality breathable mesh lining, PU-PU 
oil resistant, antistatic, antislip outsole. 

GALLITE O1

v kartonu / in box

10 párů / pairs

v balení / in pack

1 pár / pair

velikost / sizeikony / icons normy / norms
EN ISO 20345:2011 S1P 
SRC ESD

Sandál, ESD, kožený, perforovaný s 
plastovou špicí a kevlarovou stélkou. 
Materiál: svršek z velmi kvalitní 
broušené kůže, podšívka kvalitní 
prodyšná textilie, PU-PU olejivzdorná, 
antistatická, protiskluzová podešev.

Sandal, ESD, leather, perforated with 
composite toe cap and kevlar midsole. 
Material: quality suede leather upper, 
quality breathable mesh lining, PU-PU 
oil resistant, antistatic, antislip outsole. 

GALLITE S1P

v kartonu / in box

10 párů / pairs

v balení / in pack

1 pár / pair

velikost / sizeikony / icons normy / norms
EN ISO 20345:2011 S1P 
SRC ESD

Polobotka, ESD, celokožená s plastovou 
špicí a kevlarovou stélkou. Materiál: 
svršek z velmi kvalitní broušené kůže, 
podšívka kvalitní prodyšná textilie, 
PU-PU olejivzdorná, antistatická, 
protiskluzová podešev.

Low footwear, ESD, leather, with 
composite toe cap and kevlar midsole. 
Material: quality suede leather upper, 
quality breathable mesh lining, PU-PU 
oil resistant, antistatic, antislip outsole.

GRAPHITE S1P

v kartonu / in box

10 párů / pairs

v balení / in pack

1 pár / pair

velikost / sizeikony / icons normy / norms
EN ISO 20345:2011 S1P 
SRC ESD

Kotníková obuv, ESD, celokožená s 
plastovou špicí a kevlarovou stélkou. 
Materiál: svršek z velmi kvalitní 
broušené kůže, podšívka kvalitní 
prodyšná textilie, PU-PU olejivzdorná, 
antistatická, protiskluzová podešev.

Ankle footwear, ESD, leather, with 
composite toe cap and kevlar midsole. 
Material: quality suede leather upper, 
quality breathable mesh lining, PU-PU 
oil resistant, antistatic, antislip outsole.

GRAFTONITE S1P

2133 002 700 00 2136 002 700 00

2125 002 700 00 2115 001 700 00

0825-S1PVV

0826-O1VV

0824-S1PVV

0826-S1PVV

37-47

36-47

37-47

36-47







Kvalitní, jemná broušená kůže, perforace a prodyšná podšívka zajišťují pohodlné nošení.

Gentle cow suede leather, perforation and breathable lining ensure comfortable using.

PVC refl exní pásek k zajištění bezpečnosti práce v prostředí se sníženou viditelností.

PVC refl exive strap ensures  safety work in areas with a low visibility.

Transparentní PU/TPU, nepíšící.

transparent PU/TPU, non-writable.

Kvalitní PU/TPU, protiskluzová,antistatická, olejivzdorná, rezistentní vůči pohonným hmotám a zvířecím tukům.

Quality PU/TPU, antislip, antistatic, oil resistant, fuel and fat animals resistant.

KOŽENÝ SVRŠEK / LEATHER UPPER

REFLEXNÍ PÁSEK / REFLECTIVE STRAP

PODEŠEV / OUTSOLE

PODEŠEV / OUTSOLE

OBUV DOG / DOG FOOTWEAR



201

Obuv Dog / Dog footwear

v kartonu / in box

10 párů / pairs

v balení / in  pack

1 pár / pair

velikost / sizeikony / icons normy / norms
EN ISO 20345:2011 
S1 SRC

Sandál, celokožený, perforovaný 
s ocelovou špicí. Materiál: svršek 
z hovězí štípenky s PVC refl exním 
páskem, prodyšná, textilní podšívka, 
PU-TPU, protiskluzová, antistatická, 
olejivzdorná podešev.

Sandal, leather, perforated with steel 
toe cap. Material: cow split leather 
upper with PVC refl ective strap, 
breathable textile lining, PU-TPU, 
antislippery, antistatic, oil resistant 
outsole.

TERRIER S1

v kartonu / in box

10 párů / pairs

v balení / in pack

1 pár / pair

velikost / sizeikony / icons normy / norms
EN ISO 20345:2011 
S1 SRC

Polobotka, celokožená s ocelovou špicí. 
Materiál: svršek z hovězí štípenky s PVC 
refl exním páskem, prodyšná textilní 
podšívka, PU-TPU, protiskluzová, 
antistatická, olejivzdorná, podešev.

Low cut, leather with steel toe cap. 
Material: cow split leather upper with 
PVC refl ective strap, breathable textile 
lining, PU-TPU, antislippery, antistatic, 
oil resistant outsole.

SETTER S1

v kartonu / in box

10 párů / pairs

v balení / in pack

1 pár / pair

velikost / sizeikony / icons normy / norms
EN ISO 20347:2012 O1 
FO SRC

Kotníková obuv, celokožená bez 
ocelové špice. Materiál: svršek z 
hovězí štípenky s PVC refl exním 
páskem, prodyšná textilní podšívka, 
PU-TPU, protiskluzová, antistatická, 
olejivzdorná, podešev.

Ankle footwear, leather without steel 
toe cap. Material: cow split leather 
upper with PVC refl ective strap, 
breathable textile lining, PU-TPU, 
antislippery, antistatic, oil resistant 
outsole.

BOXER O1

v kartonu / in box

10 párů / pairs

v balení / in pack

1 pár / pair

velikost / sizeikony / icons normy / norms
EN ISO 20345:2011 
S1 SRC

Kotníková obuv, celokožená s ocelovou 
špicí. Materiál: svršek z hovězí štípenky 
s PVC refl exním páskem, prodyšná 
textilní podšívka, PU-TPU, protiskluzová, 
antistatická, olejivzdorná, podešev.

Ankle footwear, leather with steel toe 
cap. Material: cow split leather upper 
with PVC refl ective strap, breathable 
textile lining, PU-TPU, antislippery, 
antistatic, oil resistant outsole.

BOXER S1

2135 003 806 00 2125 003 806 00

2113 001 806 00 2115 002 806 00

37-48

37-48

37-48

37-48

0600-CMVV

0602-CMVV

0601-CMVV

0603-CMVV
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Obuv Dog / Dog footwear

Sandál, kombinovaný, perforovaný, bez ocelové špice a planžety. Materiál: svršek z kvalitní 
broušené kůže kombinovaný s prodyšnou tkaninou, textilní podšívka, PU-TPU, antistatická, 
olejivzdorná, protiskluzová podešev.

Sandal, combined, perforated, without steel toe cap and steel insole. Material: quality grey 
suede leather combined with fabric Cordura, textile lining, PU-TPU, antistatic, oil resistant, 
antislippery outsole.

Sandál, kombinovaný, perforovaný, s ocelovou špicí a planžetou. Materiál: svršek z kvalitní 
broušené kůže kombinovaný s prodyšnou tkaninou, textilní podšívka, PU-TPU, antistatická, 
olejivzdorná, protiskluzová podešev.

Sandal, combined, perforated, with steel toe cap and steel insole. Material: quality grey suede 
leather combined with fabric Cordura, textile lining, PU-TPU, antistatic, oil resistant, antislippery 
outsole.

2133 004 700 00 2136 001 700 00
COLLY O1 FILA S1P

v kartonu / in box

10 párů / pairs

v balení / in pack

1 pár / pair

velikost / sizeikony / icons normy / norms
EN ISO 20347:2012 O1 
FO SRA

v kartonu / in box

10 párů / pairs

v balení / in pack

1 pár / pair

velikost / sizeikony / icons normy / norms
EN ISO 20345:2011 S1P 
SRA37-48 37-48
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Obuv Dog / Dog footwear

v kartonu / in box

10 párů / pairs

v balení / in pack

1 pár / pair

velikost / sizeikony / icons normy / norms
EN ISO 20347:2012
O1 SRA

Polobotka, celokožená, perforovaná 
bez ocelové špice. Materiál: svršek z 
kvalitní semišové kůže s PVC refl exním 
páskem, podšívka Cambrelle, PU-TPU, 
antistatická, olejivzdorná, protiskluzová 
podešev.

Low footwear, leather, perforated 
without steel toe cap. Material: 
quality suede leather upper with PVC 
refl ective strap, Cambrelle lining, PU-
TPU, antistatic, oil resistant, antislippery 
outsole.

DOBRMAN O1

v kartonu / in box

10 párů / pairs

v balení / in pack

1 pár / pair

velikost / sizeikony / icons normy / norms
EN ISO 20345:2011 S1 
SRA

Polobotka, kombinovaná, perforovaná 
s ocelovou špicí. Materiál: svršek z 
kvalitní semišové kůže s PVC refl exním 
páskem, podšívka Cambrelle, PU-TPU, 
antistatická, olejivzdorná, protiskluzová 
podešev.

Low footwear, combined, perforated 
with steel toe cap. Material: quality 
suede leather upper with PVC refl ective 
strap, Cambrelle lining, PU-TPU, 
antistatic,  oil resistant, antislippery 
outsole.

DOBRMAN S1

v kartonu / in box

10 párů / pairs

v balení / in pack

1 pár / pair

velikost / sizeikony / icons normy / norms
EN ISO 20345:2011 
S1P SRA

Kotníková obuv, kombinovaná, s ocelovou špicí a planžetou. Materiál: svršek z kvalitní 
broušené kůže kombinovaný s prodyšnou tkaninou, textilní podšívka, PU-TPU, antistatická, 
olejivzdorná, protiskluzová podešev.

Ankle footwear, combined, with steel toe cap and steel insole. Material: quality grey 
suede leather combined with fabric Cordura, textile lining, PU-TPU, antistatic, oil resistant, 
antislippery outsole.

2116 001 700 00
BEAGLE S1P

2123 001 700 00

2125 004 700 00

37-48

37-48

37-48

0609-VV

0605-VV







Zimní varianty jsou zatepleny umělým kožíškem, což umožňuje nošení v chladném prostředí.

Winter options of STONE models lined by warm artifi cial fur lining and it helps to use it in cold areas.

Vyrobena ze syntetické tkaniny, zajišťuje odvod vlhkosti a pohodlí po celý den.

Made of synthetic fabric, moisture drain, brings you comfort through the whole day.

PU/PU, protiskluzová, antistatická, olejivzdorná.

PU/PU, antislip, antistatic, oil and fuel resistant.

Kvalitní  ochranná ocelová špice pro práci v těžkých provozech. Chrání prsty před úrazy způsobenými padajícími 
předměty.

Quality safety steel toe cap useful for tough areas working. It protects your fi ngers against the accidents caused by 
falling objects.

ZATEPLENÍ / PADDING

CAMBRELLE / CAMBRELLE

PODEŠEV / OUTSOLE

OCELOVÁ ŠPICE / STEEL TOE CAP

OBUV STONE / STONE FOOTWEAR
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Obuv Stone / Stone footwear

v kartonu / in box
10 párů / pairs

v balení / in pack
1 pár / pair

velikost / sizeikony / icons normy / norms
EN ISO 20347 2012 
O1 FO SRC

Sandál, celokožený, perforovaný bez 
ocelové špice. Materiál: kožený svršek, 
PU-PU antistatická, olejivzdorná, 
protiskluzová podešev.

Sandal, leather , perforated without  
steel toe cap. Material: leather upper, 
Cambrelle lining, PU-PU antistatic, oil 
resistant, antislip outsole.

NEFRIT O1

v kartonu / in box
10 párů / pairs

v balení / in pack
1 pár / pair

velikost / sizeikony / icons normy / norms
EN ISO 20345:2011 S1 
SRC

Sandál, celokožený, perforovaný s 
ocelovou špicí. Materiál: kožený 
svršek, PU-PU olejivzdorná, antistatická, 
protiskluzová podešev.

Sandal, leather, perforated with steel 
toe cap. Material: leather upper, 
Cambrelle lining, PU-PU oil resistant, 
antistatic, antislip outsole.

NEFRIT S1

v kartonu / in box
10 párů / pairs

v balení / in pack
1 pár / pair

velikost / sizeikony / icons normy / norms
EN ISO 20347:2012 O1 
FO SRA

2133 003 800 00

2135 004 800 00

Polobotka, celokožená bez ocelové špice. Materiál: kožený svršek, podšívka Cambrelle, PU-PU 
olejivzdorná, antistatická, protiskluzová podešev.

Low footwear, leather without steel toe cap. Material: leather upper, Cambrelle lining, PU-PU 
oil resistant, antistatic, antislip outsole.
      

2123 002 800 00

BERYL O1

0693-S1VV

0693-VV

0691-VV

37-47

35-48

35-50
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Obuv Stone / Stone footwear

v kartonu / in box
10 párů / pairs

v balení / in pack
1 pár / pair

velikost / sizeikony / icons normy / norms
EN ISO 20345:2011 S3  
SRC

Polobotka, celokožená s ocelovou 
špicí a planžetou. Materiál: kožený 
svršek, podšívka Cambrelle, PU-PU 
olejivzdorná, antistatická, protiskluzová 
podešev.

Low footwear, leather with steel toe 
cap and insole. Material: leather upper, 
Cambrelle lining, PU-PU oil resistant, 
antistatic, antislip outsole.

PYRIT S3

v kartonu / in box
10 párů / pairs

v balení / in pack
1 pár / pair

velikost / sizeikony / icons normy / norms
EN ISO 20345:2011 S2 
SRC

Polobotka, celokožená s ocelovou 
špicí. Materiál: kožený voděodolný 
svršek, podšívka Cambrelle, PU-PU 
olejivzdorná, antistatická, protiskluzová 
podešev.

Low footwear, leather with steel toe 
cap. Material: hydrophobic leather 
upper, Cambrelle lining, PU-PU oil 
resistant, antistatic, antislip outsole.

PYRIT S2

v kartonu / in box
10 párů / pairs

v balení / in pack
1 pár / pair

velikost / sizeikony / icons normy / norms
EN ISO 20347:2012 O1 
FO SRA

2128 003 800 00

2127 001 800 00

Kotníková obuv, celokožená bez ocelové špice. Materiál: kožený svršek, podšívka Cambrelle, 
PU-PU olejivzdorná, antistatická, protiskluzová podešev.

Ankle footwear, leather, without steel toe cap. Material: leather upper, Cambrelle lining, PU-PU 
oil resistant, antistatic, antislip outsole. 

2113 002 800 00

APATIT O1

0692-S2VV

0692-VV

0698-VV

37-47

35-50

35-50
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Obuv Stone / Stone footwear

Kotníková obuv, celokožená s ocelovou špicí a planžetou. Materiál: kožený voděodolný svršek, 
podšívka Cambrelle, PU-PU olejivzdorná, antistatická, protiskluzová podešev.

Ankle footwear, leather, with steel toe cap and insole. Material: hydrophobic leather upper, 
Cambrelle lining, PU-PU oil resistant, antistatic, antislip outsole.

2118 005 800 00

MARBLE S3

v kartonu / in box
10 párů / pairs

v balení / in pack
1 pár / pair

velikost / sizeikony / icons normy / norms
EN ISO 20345:2011 S3 
SRC

Kotníková obuv, celokožená s ocelovou špicí. Materiál: kožený voděodolný svršek, podšívka 
Cambrelle, PU-PU olejivzdorná, antistatická, protiskluzová podešev.

Ankle footwear, leather, with steel toe cap. Material: hydrophobic leather upper, Cambrelle 
lining, PU-PU oil resistant, antistatic, antislip outsole.

2117 001 800 00

MARBLE S2

v kartonu / in box
10 párů / pairs

v balení / in pack
1 pár / pair

velikost / sizeikony / icons normy / norms
EN ISO 20345:2011 S2 SRC

0697-VV0697-S2VV

37-47 35-50
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Obuv Stone / Stone footwear

Kotníková obuv, zimní, celokožená  bez ocelové špice. Materiál: kožený svršek, podšívka 
Cambrelle zateplená umělým kožíškem, PU-PU olejivzdorná, antistatická, protiskluzová 
podešev.

Ankle footwear, winter, leather without steel toe cap. Material: leather upper, Cambrelle lining with 
synthetic boa, PU-PU oil resistant, antistatic, antislip outsole.

2310 003 800 00

APATIT O2 WINTER

Kotníková obuv, zimní, celokožená s ocelovou špicí. Materiál: kožený svršek, podšívka 
Cambrelle zateplená umělým kožíškem, PU-PU olejivzdorná, antistatická, protiskluzová 
podešev.

Ankle footwear, winter, leather with steel toe cap. Material: leather upper, Cambrelle lining 
with synthetic boa, PU-PU oil resistant, antistatic antislip outsole.

2310 002 800 00

APATIT S2 WINTER

v kartonu / in box
10 párů / pairs

v balení / in pack
1 pár / pair

velikost / sizeikony / icons normy / norms
EN ISO 20345:2011 S2 
SRC

v kartonu / in box
10 párů / pairs

v balení / in pack
1 pár / pair

velikost / sizeikony / icons normy / norms
EN ISO 20347:2012 O2 
FO SRC

0690-VV0696-VV

35-48 35-48

zimní verze
winter version

zimní verze
winter version
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Obuv Stone / Stone footwear

v kartonu / in box
10 párů / pairs

v balení / in pack
1 pár / pair

velikost / sizeikony / icons normy / norms
EN ISO 20345:2011
S3 SRC

Poloholeňová obuv, zimní, celokožená 
s ocelovou špicí a planžetou. Materiál: 
kožený svršek, podšívka Cambrelle 
zateplená umělým kožíškem, PU-PU 
olejivzdorná, antistatická, protiskluzová 
podešev.

Shank footwear, winter, leather with 
steel toe cap and steel insole. Material: 
leather upper, Cambrelle lining with 
synthetic boa, PU-PU oil resistant, 
antistatic, antislip outsole.

v kartonu / in box
10 párů / pairs

v balení / in pack
1 pár / pair

velikost / sizeikony / icons normy / norms
EN ISO 20345:2011
S3 HRO SRA

Polobotka, celokožená s ocelovou špicí 
a planžetou. Materiál: kožený svršek, 
prodyšná textilní podšívka, PU-guma, 
olejivzdorná, antistatická, protiskluzová 
podešev odolná vůči kontaktnímu 
teplu do 300 °C.

Low footwear, leather,  with steel toe 
cap and insole. Material: embossed 
split leather upper, breathable textile 
lining, PU-rubber oil resistant, antistatic, 
antislip outsole heat resistant up to 
300°C.

v kartonu / in box
10 párů / pairs

v balení / in pack
1 pár / pair

velikost / sizeikony / icons normy / norms
EN ISO 20345:2011
S3 HRO SRA

TOPAZ S3 WINTER

BARITE S3

2340 002 800 00

2128 004 800 00

Kotníková obuv, celokožená s ocelovou špicí a planžetou. Materiál: kožený svršek, prodyšná 
textilní podšívka, PU-guma, olejivzdorná, antistatická, protiskluzová podešev odolná vůči 
kontaktnímu teplu do 300 °C.

Ankle footwear, leather, with steel toe cap and insole. Material: embossed split leather upper, 
breathable textile lining, PU-rubber oil resistant, antistatic, antislip outsole heat resistant up to 
300°C.
      

2118 008 800 00

BASALT S3

0696-HIVV

36-48

37-48

36-48

zimní verze
winter version







Zimní varianty ROAD modelů jsou zatepleny umělým kožíškem, což umožňuje nošení v chladném prostředí.Zimní varianty ROAD modelů jsou zatepleny umělým kožíškem, což umožňuje nošení v chladném prostředí.

Winter options of ROAD models lined by warm artifi cial fur lining and it helps to use it in cold areas.Winter options of ROAD models lined by warm artifi cial fur lining and it helps to use it in cold areas.

Vyráběna unikátním způsobem Goodyear, zajišťuje větší pevnost, odolnost a soudržnost svršku s podešví proti 
běžně vyráběným modelům s lepenou podešví.

Made of unique Goodyear welted construction, ensures better strength, durability and upper cohesion in 
comparison with usually off ered models with cemented outsole.

Kvalitní, pryžová, protiskluzová, olejivzdorná podešev s hlubokým profi lem.

Excellent rubber, antislip, oil resistant outsole, with deep profi le.

Kvalitní, nubuková lícová kůže v elegantním designu, odolná vůči protržení.

Superb grain nubuck leather in elegant design, abrasion and perforation, rupture resistant. 

ZATEPLENÍ ZATEPLENÍ / PADDING/ PADDING

PROŠITÁ PODEŠEV / GOODYEAR WELTED OUTSOLE

PODEŠEV / OUTSOLE

KOŽENÝ SVRŠEK / LEATHER UPPER

OBUV ROAD / ROAD FOOTWEAR
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Obuv Road / Road footwear

v kartonu / in box
10 párů / pairs

v balení / in pack
1 pár / pair

velikost / sizeikony / icons normy / norms
EN ISO 20347 E FO SRB

Polobotka, celokožená bez ocelové 
špice. Materiál: svršek z kvalitní 
hovězinové úsně Crazy horse, podšívka 
Cambrelle, pryžová, olejivzdorná, 
protiskluzová podešev. 
 

Low, leather footwear without steel toe 
cap. Material: quality beef Crazy horse 
leather upper, Cambrelle lining, rubber, 
oil resistant, antislip outsole.

MADISON

v kartonu / in box
10 párů / pairs

v balení / in pack
1 pár / pair

velikost / sizeikony / icons normy / norms
EN ISO 20347 E FO SRB

Polobotka, celokožená bez ocelové 
špice. Materiál: svršek z kvalitní 
lícové kůže, podšívka Cambrelle, 
pryžová, olejivzdorná, protiskluzová 
podešev. 

Low, leather footwear without steel toe 
cap. Material: quality full grain leather 
upper, Cambrelle lining, rubber, oil 
resistant, antislip outsole.

LOVEL

v kartonu / in box
10 párů / pairs

v balení / in pack
1 pár / pair

velikost / sizeikony / icons normy / norms
EN ISO 20347 E FO SRB

2122 001 600 00

2122 001 800 00

Polobotka, celokožená bez ocelové špice. Materiál: svršek z kvalitní nubukové kůže, podšívka 
Cambrelle, pryžová, olejivzdorná, protiskluzová podešev.    
  
Low footwear, leather without steel toe cap. Material: quality tan nubuck leather upper, 
Cambrelle lining, rubber, oil resistant, antislip outsole.     
 

      

2122 001 612 00
BELMONT

0710-VV

0711-VV

0712-VV

38-48

37-48

38-48
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Obuv Road / Road footwear

v kartonu / in box
10 párů / pairs

v balení / in pack
1 pár / pair

velikost / sizeikony / icons normy / norms
EN ISO 20347 E FO SRB

Kotníková obuv, celokožená bez 
ocelové špice. Materiál: svršek z kvalitní 
nubukové kůže, podšívka Cambrelle, 
pryžová, olejivzdorná, protiskluzová 
podešev.    
  
Ankle footwear, leather without steel 
toe cap. Material: quality tan nubuck 
leather upper, Cambrelle lining, rubber, 
oil resistant, antislip outsole.  
   
 

AVERS

v kartonu / in box
10 párů / pairs

v balení / in pack
1 pár / pair

velikost / sizeikony / icons normy / norms
EN ISO 20347 E FO SRB

Kotníková obuv, celokožená bez 
ocelové špice. Materiál: svršek z kvalitní 
lícové kůže, podšívka Cambrelle, 
pryžová, olejivzdorná, protiskluzová 
podešev.    
 
Ankle footwear, leather  without steel 
toe cap. Material: quality full grain 
leather upper, Cambrelle lining, rubber, 
oil resistant, antislip outsole.

CLARKE

v kartonu / in box
10 párů / pairs

v balení / in pack
1 pár / pair

velikost / sizeikony / icons normy / norms
EN ISO 20347 E FO SRB

2112 001 612 00

2112 001 800 00

Kotníková obuv, celokožená bez ocelové špice. Materiál: svršek z kvalitní hovězinové úsně 
Crazy horse, podšívka Cambrelle, pryžová, olejivzdorná, protiskluzová podešev.  
    
Ankle footwear, leather without steel toe cap. Material: quality beef Crazy horse leather upper, 
Cambrelle lining, rubber, oil resistant, antislip outsole

2112 001 600 00
GRAND

38-48

38-48

37-48

0700-VV

0702-VV

0701-VV
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Obuv Road / Road footwear

v kartonu / in box
10 párů / pairs

v balení / in pack
1 pár / pair

velikost / sizeikony / icons normy / norms
EN ISO 20347 E FO SRB

Kotníková obuv, zimní, celokožená 
bez ocelové špice. Materiál: svršek z 
kvalitní hovězinové úsně Crazy horse, 
podšívka Cambrelle, zateplená umělým 
kožíškem, pryžová, olejivzdorná, 
protiskluzová podešev.

Ankle footwear, winter, leather without 
steel toe cap. Material: quality beef 
Crazy horse leather upper, Cambrelle 
lining with synthetic boa, rubber, oil 
resistant, antislip outsole.

v kartonu / in box
10 párů / pairs

v balení / in pack
1 pár / pair

velikost / sizeikony / icons normy / norms
EN ISO 20347 E FO SRB

GRAND WINTER

INDUSTRY

2310 004 600 00

v kartonu / in box
5 párů / pairs

v balení / in pack
1 pár / pair

velikost / sizeikony / icons normy / norms
EN ISO 20347 E FO SRB

Poloholeňová obuv, celokožená bez ocelové špice. Materiál: svršek z kvalitní hovězinové úsně 
Crazy horse, podšívka Cambrelle, pryžová, olejivzdorná, protiskluzová podešev.  
    
Semi-shank footwear, leather without steel toe cap. Material: quality beef Crazy horse leather 
upper, Cambrelle lining, rubber, oil resistant, antislip outsole.    
  
 

2142 001 600 00
FOSTER

Kotníková obuv, zimní, celokožená bez 
ocelové špice. Materiál: svršek z kvalitní 
lícové kůže, podšívka Cambrelle, 
zateplená umělým kožíškem, pryžová, 
olejivzdorná, protiskluzová podešev. 
  
Ankle footwear, winter, leather without 
steel toe cap. Material: quality full 
grain leather upper, Cambrelle lining 
with synthetic boa, rubber, oil resistant, 
antislip outsole. 

2310 005 800 00

0429-VV

0705-VV

0713-VV

37-48

37-48

38-48

zimní verze
winter version

zimní verze
winter version





velikost / size

SL   

v kartonu / in box

10 párů / pairs

v balení / in pack
1 pár / pair

normy / norms
EN ISO 20345 S1  SRC

2125 034 800 00

CZ / Svrchní materiál SPORTLINE®, 
hliníková tužinka alu-tec®, ochrana 
proti okopu zesílněná uhlíkovým 
vláknem, suchý zip, funkční podšívka 
clima-stream®, systém tlumení 3D, 
technologie podešve MPU® Light.

EN / SPORTLINE® upper material, ALU-
TEC® aluminium cap, carbon-fibre 
reinforced tip protector, velcro fastener, 
CLIMA-STREAM® functional lining, 3D 
cushioning system, MPU® light sole 
technology.

3 -49

2125 038 806 00
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Obuv Atlas / Atlas footwear

Polobotka odolná proti propíchnutí, funkční podšívka aktiv-X®, systém tlumení 3D, technologie 
podešve XN. Materiál: nepromokavá hladká kůže.

Low footwear, puncture resistant, aktiv-X® lining, 3D cushioning system, XN sole technology. 
Material: waterproof leather.

2125 029 808 00
SL20 GREEN S1

v kartonu / in box
10 párů / pairs

v balení / in pack
1 pár / pair

velikost / sizenormy / norms
EN ISO 20345 S3 SRC

velikost / size

velikost / size

SL205 GREEN S1P

SL405 BLUE S1P

v kartonu / in box
10 párů / pairs

v balení / in pack
1 pár / pair

v kartonu / in box
10 párů / pairs

v balení / in pack
1 pár / pair

normy / norms
EN ISO 20345 S1P SRC

normy / norms
EN ISO 20345 S1P SRC

2126 028 500 00

Materiál: Svrchní materiál SPORTLINE®, 
hliníková tužinka alu-tec®, ochrana 
proti okopu zesílená uhlíkovým 
vláknem, suchý zip, funkční podšívka 
clima-stream®, systém tlumení 3D, 
technologie podešve MPU® Light.

Material: SPORTLINE® upper material, 
ALU-TEC® aluminium cap, carbon-fi bre 
reinforced tip protector, velcro fastener, 
CLIMA-STREAM® functional lining, 3D 
cushioning system, MPU® light sole 
technology.

Materiál: Svrchní materiál SPORTLINE®, 
hliníková tužinka alu-tec®, ochrana 
proti okopu zesílená uhlíkovým 
vláknem, suchý zip, funkční podšívka 
clima-stream®, systém tlumení 3D, 
technologie podešve MPU® Light.

Material: SPORTLINE® upper material, 
ALU-TEC® aluminium cap, carbon-fi bre 
reinforced tip protector, velcro fastener, 
CLIMA-STREAM® functional lining, 3D 
cushioning system, MPU® light sole 
technology.

2126 035 806 00

36-49

36-49

39-49
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Obuv Atlas / Atlas footwear

Hliníková tužinka alu-tec®, ochrana proti okopu zesílená uhlíkovým vláknem, funkční podšívka 
aktiv-X®, systém tlumení 3D, technologie podešve MPU® Light. Materiál: nepromokavá hladká 
kůže.

Alu-tec® aluminium toe cap, carbon coated tip protection, aktiv-X® lining, 3D cushioning 
system, MPU® Light sole technology. Material: waterproof leather.

2125 034 800 00
SL46 BLUE S1

v kartonu / in box
10 párů / pairs

v balení / in pack
1 pár / pair

velikost / sizenormy / norms
EN ISO 20345 S1 SRC

velikost / size

velikost / size

SL26 GREEN S1

SL 525 S3

v kartonu / in box
10 párů / pairs

v balení / in pack
1 pár / pair

v kartonu / in box
10 párů / pairs

v balení / in pack
1 pár / pair

normy / norms
EN ISO 20345 S1 SRC

normy / norms
EN ISO 20345 S3 SRC

2125 032 808 00

Hliníková tužinka alu-tec®, ochrana proti 
okopu zesílená uhlíkovým vláknem, 
funkční podšívka aktiv-X®, systém 
tlumení 3D, technologie podešve MPU® 
Light. Materiál: nepromokavá hladká 
kůže.

Alu-tec® aluminium toe cap, carbon 
coated tip protection, aktiv-X® lining, 
3D cushioning system, MPU® Light 
sole technology. Material: waterproof 
leather.

Kotníková obuv odolná proti 
propíchnutí. Ochrana proti okopu, 
funkční podšívka aktiv-X®, systém 
tlumení 3D, technologie podešve 
OUTDOOR, podrážka s hrubým vzorem. 
Materiál: nepromokavá hladká kůže.

Ankle, puncture resistant footwear. 
Tip protection, aktiv-X® lining, 3D 
cushioning system, OUTDOOR sole 
technology,  outsole with a rough 
pattern. Material: waterproof leather.

2118 097 806 00

39-49

36-49

36-49
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Obuv Giasco / Giasco footwear

v kartonu / in box
10 párů / pairs

v balení / in pack
1 pár / pair

velikost / sizeikony / icons

Polobotka, kožená. Materiál: svršek z 
hydrofobní kůže tloušťky 1,8 - 2 mm, 
s refl exním páskem, kvalitní prodyšná 
podšívka s odolností proti oděrům, 
PU-PU protiskluzná, antistatická, 
olejivzdorná podešev.

Low footwear, leather. Material: 
hydrophobic leather thickness 1,8 - 
2mm, with refl ective strap, perspiring 
and abrasion resistant fabric lining 
with good breathable properties, PU - 
PU antislippery, oil resistant, antistatic 
outsole.

YORK O2 KENT S3

v kartonu / in box
10 párů / pairs

v balení / in pack
1 pár / pair

velikost / sizeikony / icons

Polobotka, kožená s plastovou špicí 
a planžetou. Materiál: svršek z 
hydrofobní kůže tloušťky 1,8 - 2 mm, 
s refl exním páskem, kvalitní prodyšná 
podšívka s odolností proti oděrům, 
PU-PU protiskluzná, antistatická, 
olejivzdorná podešev.

Low footwear, leather with composite 
toe cap and midsole. Material: 
hydrophobic leather thickness 1,8 - 
2mm, with refl ective strap, perspiring 
and abrasion resistant fabric lining 
with good breathable properties, PU - 
PU antislippery, oil resistant, antistatic 
outsole.

v kartonu / in box
10 párů / pairs

v balení / in pack
1 pár / pair

velikost / sizeikony / icons

Kotníková obuv, kožená. Materiál: 
svršek z hydrofobní kůže tloušťky 1,8 
- 2 mm, s refl exním páskem, kvalitní 
prodyšná podšívka s odolností 
proti oděrům, PU-PU protiskluzná, 
antistatická, olejivzdorná podešev.

Ankle footwear, leather. Material: 
hydrophobic leather thickness 1,8 - 
2mm, with refl ective strap, perspiring 
and abrasion resistant fabric lining 
with good breathable properties, PU - 
PU antislippery, oil resistant, antistatic 
outsole.

OXFORD O2 CAMBRIDGE S3

v kartonu / in box
10 párů / pairs

v balení / in pack
1 pár / pair

velikost / sizeikony / icons

Kotníková obuv, kožená s plastovou 
špicí a planžetou. Materiál: svršek z 
hydrofobní kůže tloušťky 1,8 - 2 mm, 
s refl exním páskem, kvalitní prodyšná 
podšívka s odolností proti oděrům, 
PU-PU protiskluzná, antistatická, 
olejivzdorná podešev.

Ankle footwear, leather with composite 
toecap and midsole. Material: 
hydrophobic leather thickness 1,8 - 
2mm, with refl ective strap, perspiring 
and abrasion resistant fabric lining 
with good breathable properties, PU - 
PU antislippery, oil resistant, antistatic 
outsole.

normy / norms
UNI EN ISO 20347:2012 
O2 FO SRC

normy / norms
UNI EN ISO 20345:2012 
S3 SRC

normy / norms
UNI EN ISO 20347:2012 
O2 FO SRC

normy / norms
UNI EN ISO 20345:2012 
S3 SRC

2124 006 800 00

2114 015 800 00

2128 045 800 00

2118 083 800 00

38-48 38-47

38-48 38-47

NEW

NEW

NEW

NEW
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Obuv Prestige / Prestige footwear

Polobotka, celokožená, pracovní a sportovní. Materiál: svršek z kvalitní přírodní úsně, podšívka 
z textilního materiálu, gumová, protiskluzová podešev.

Low footwear, leather, working and sporty. Material: natural quality leather upper, textile 
material lining, rubber, antislip outsole.

2220 007 800 00
MOLEDA SPORT

v kartonu / in box
10 párů / pairs

v balení / in pack
1 pár / pair

velikost / sizeikony / icons normy / norms
EN ISO 20347/A1:2008 
SRA E

velikost / size

velikost / size

PRESTIGE BÍLÁ

PRESTIGE ČERNÁ

v kartonu / in box
10 párů / pairs

v balení / in pack
1 pár / pair

v kartonu / in box
10 párů / pairs

v balení / in pack
1 pár / pair

ikony / icons

ikony / icons

normy / norms
EN ISO 20347/A1:2008 
SRA E

normy / norms
EN ISO 20347/A1:2008 
SRA E

2122 002 100 00

Polobotka, celokožená, pracovní a 
sportovní. Materiál: svršek z kvalitní 
přírodní úsně, podšívka z textilního 
materiálu, gumová, protiskluzová 
podešev.

Low footwear, leather, working and 
sporty. Material: natural quality leather 
upper, textile material lining, rubber, 
antislip outsole.

Polobotka, celokožená, pracovní a 
sportovní. Materiál: svršek z kvalitní 
přírodní úsně, podšívka z textilního 
materiálu, gumová, protiskluzová 
podešev.

Low footwear, leather, working and 
sporty. Material: natural quality leather 
upper, textile material lining, rubber, 
antislip outsole.

2122 002 800 00

0502-VV

0500-VV

0513-VV

35-48
35-4835-48

49

35-48
49



224

Obuv CXS Work / CXS Work footwear

v kartonu / in box
10 párů / pairs

v balení / in pack
1 pár / pair

velikost / sizeikony / icons

Kotníková obuv,  celokožená s ocelovou 
špicí a planžetou. Materiál: svršek z 
kvalitní hydrofobní kůže, systém zapínání 
na suchý zip pro rychlé vyzutí, podšívka  
prodyšná textilie, PU-guma, odolná vůči 
kontaktnímu teplu do 300 °C, olejivzdorná, 
antistatická, protiskluzová  podešev.

Ankle footwear, leather, with steel toe 
cap and midsole. Material: quality beef 
leather upper, welcro fastening for quick 
release, quality breathable mesh lining, 
PU-rubber, heat resistatnt up to 300°C, oil 
resistant, antistatic, antislip outsole.

BOND S3 DRAGO

v kartonu / in box
5 párů / pairs

v balení / in pack
1 pár / pair

velikost / sizeikony / icons

Kotníková obuv s krytou pružinkou, 
celokožená. Materiál: svršek z přírodní 
úsně, krytá pružinka z pružné gumy, 
gumová podešev.

Ankle footwear, leather, with spring 
cover. Material: natural leather upper 
with covered fl exible rubber, rubber 
outsole.

v kartonu / in box
10 párů / pairs

v balení / in pack
1 pár / pair

velikost / sizeikony / icons

Kotníková obuv s krytou pružinkou, 
celokožená. Materiál: svršek z kvalitní, 
hrubé štípenkové kůže, krytá pružinka 
z pružné gumy, gumová, antistatická, 
olejivzdorná, protiskluzová podešev, 
odolná vůči kontaktnímu teplu do 300 0C.

Ankle footwear, leather with spring cover. 
Material: quality thick split leather upper 
with covered fl exible rubber, rubber, 
antistatic, oil resistant, antislip outsole, 
heat resistant up to 3000C.  
    

KALE WIBRAM

Kotníková obuv, kožená, bez ocelové 
špice. Materiál: svršek z přírodní 
úsně s barexovým límcem, podšívka z 
textilního materiálu, pryžová podešev.

Ankle footwear, leather without steel 
toe cap. Material: natural leather 
upper with padded barex collar, textile 
material lining, rubber outsole.

normy / norms
EN ISO 20345:2011 S3
HRO SRC

normy / norms
EN ISO 20347

normy / norms
EN ISO 20347:2012 HRO 
HI FO SRA

2118 003 800 00

2112 005 600 00

2112 004 800 00

2112 003 800 00

v kartonu / in box
5 párů / pairs

v balení / in pack
1 pár / pair

velikost / sizeikony / icons normy / norms
EN ISO 20347

bez velikostí
/ no sizes

0126-VV

A0845-VV

0131-VV

0106-VV

39-48

39-48
35-4837-49

3540,44

bez velikosti
/ no size

35-4841-46 39,
47,4844
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Obuv Gotex / Gotex footwear

v kartonu / in box
10 párů / pairs

v balení / in pack
1 pár / pair

velikost / sizeikony / icons

Kotníková obuv, kombinovaná, trekkingová. Materiál: svršek z velmi kvalitní 2,2 mm silné 
nubukové kůže kombinovaný s voděodolnou membránou GOTEX, kombinovaná podšívka z 
ovčí kůže a velmi pohodlné pěnové hmoty LUNAR, PU-guma  podešev.

Ankle footwear, combined, trekking. Material: quality 2,2mm thick nubuck leather upper with 
waterproof membrane GOTEX, combined lining with sheepskin and very comfortable LUNAR 
foam, PU-rubber outsole.

2112 006 600 00
MONT BLANC

0496-VV

37-48

v kartonu / in box
10 párů / pairs

v balení / in pack
1 pár / pair

velikost / sizeikony / icons

Polobotka, kombinovaná, trekkingová. Materiál: svršek z velmi kvalitní 2,2 mm silné nubukové 
kůže kombinovaný s voděodolnou membránou GOTEX, kombinovaná podšívka z ovčí kůže a 
velmi pohodlné pěnové hmoty LUNAR, PU-guma  podešev.

Low footwear, combined, trekking. Material: quality 2,2mm thick nubuck leather upper with 
waterproof membrane GOTEX, combined lining with sheepskin and very comfortable LUNAR 
foam, PU-rubber outsole.

2122 003 600 00
MOUNT COOK

0497-VV

37-48
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Obuv Gotex / Gotex footwear

v kartonu / in box
10 párů / pairs

v balení / in pack
1 pár / pair

velikost / sizeikony / icons

Kotníková obuv, kožená, trekkingová. Materiál: svršek z kvalitní lícové kůže tloušťky 1,6 - 1,8 
mm s voděodolnou membránou, phylon/guma podešev.

Ankle footwear, leather, trekking. Material: quality 1,6 - 1,8mm thick full grain leather upper, 
with waterproof membrane, phylon/rubber outsole.

      

2210 020 800 00

CXS NELION

37-46

v kartonu / in box
10 párů / pairs

v balení / in pack
1 pár / pair

velikost / sizeikony / icons

Kotníková obuv, kožená, trekkingová. Materiál: svršek z kvalitní lícové kůže tloušťky 1,6 - 1,8 
mm s voděodolnou membránou, phylon/guma podešev.

Ankle footwear, leather, trekking. Material: quality 1,6 - 1,8mm thick full grain leather upper, 
with waterproof membrane, phylon/rubber outsole.

2210 020 612 00

CXS BATIAN

37-46

NEW

NEW
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Obuv Gotex / Gotex footwear

v kartonu / in box
10 párů / pairs

v balení / in pack
1 pár / pair

velikost / sizeikony / icons

Kotníková obuv, kombinovaná, trekkingová. Materiál: svršek z kvalitní 2 mm silné nubukové 
kůže kombinovaný s prodyšným textilním materiálem, kombinovaná textilní podšívka s 
voděodolnou membránou MAX BREATHE, EVA/guma podešev.

Ankle footwear, combined, trekking. Material: quality 2mm thick nubuck leather upper 
combined with breathable textile material, textile lining combined with waterproof MAX 
BREATHE membrane, EVA-rubber outsole.

      

2210 016 718 00

SAJAMA

37-48

v kartonu / in box
10 párů / pairs

v balení / in pack
1 pár / pair

velikost / sizeikony / icons

Polobotka, kombinovaná, trekkingová. Materiál: svršek z kvalitní 2 mm silné nubukové 
kůže kombinovaný s prodyšným textilním materiálem, kombinovaná textilní podšívka s 
voděodolnou membránou MAX BREATHE, EVA/guma podešev.

Low footwear, combined, trekking. Material: quality 2mm thick nubuck leather upper 
combined with breathable textile material, textile lining combined with waterproof MAX 
BREATHE membrane, EVA-rubber outsole.

2220 034 718 00

ELBRUS

37-48

NEW

NEW
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Obuv Bestard / Bestard footwear

v kartonu / in box
10 párů / pairs

v balení / in pack
1 pár / pair

velikost / sizeikony / icons

Polobotka, trekkingová. Materiál: 
voděodolný svršek s prodyšnou 
tkaninou Air-Mesh a membránou 
GORE-TEX® Extended Comfort, vkládací 
stélka Bestfl ex 2, podešev Vibram® 
Tubava+EVA podešev.

Low footwear, trekking. Material: water 
resistant with Air-Mesh and GORE-TEX® 
Extended Comfort Membrane, Bestfl ex 
2 midsole, Vibram® Tubava+ EVA 
outsole.

GLOVE GTX CAMÍ

v kartonu / in box
10 párů / pairs

v balení / in pack
1 pár / pair

velikost / sizeikony / icons

Polobotka, trekkingová. Materiál: 
svršek je kombinací voděodolné 
štípenky a tkaniny Mesh se synetetickou 
pryží. Membrána GORE-TEX® Extended 
Comfort, podešev Vibram® Sky Running 
+ EVA.

Low footwear, trekking. Material: 
combined upper from Split leather and 
Mesh with synthetic rubber. GORE-TEX® 
Extended Comfort membrane, Vibram® 
Sky Running + EVA outsole.

v kartonu / in box
10 párů / pairs

v balení / in pack
1 pár / pair

velikost / sizeikony / icons

Obuv, kotníková, trekkingová. 
Materiál: svršek je kombinací 
voděodolné štípenky a tkaniny Mesh 
se syntetickou pryží. Membrána GORE-
TEX® Performance Comfort, podešev 
Vibram® Tubava + EVA.

Ankle footwear, trekking. Material: 
combined upper from Split leather 
and Mesh with synthetic rubber. GORE-
TEX® Performance Comfort membrane, 
outsole Vibram® Tubava + EVA outsole.

TRAVESSAMONCAYO

v kartonu / in box
10 párů / pairs

v balení / in pack
1 pár / pair

velikost / sizeikony / icons

Obuv, kotníková, trekkingová, 
kombinovaná. Materiál: svršek z 
voděodolné 2,2mm kůže PERWANGER®, 
prodyšná tkanina Cordura®, membrána 
GORE-TEX® Performance Comfort, 
podešev VIBRAM® Andermatt.

Ankle footwear, trekking, combined. 
Material: combined water resistant 
upper from 2,2mm PERWANGER® 
leather and CORDURA® breathable 
lining, GORETEX® Performance 
Comfort membrane, outsole VIBRAM® 
Andermatt.

2220 005 800 00

2210 002 609 00

2220 006 802 00

2210 003 500 00

BE0390-VV BE3123-VV

BE7810-VV BE3531-VV

UK 
6,5-13

39-47

UK 
5,5-11

39-47
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Obuv CXS / CXS footwear

Polobotka, softshellová. Materiál: svršek ze softshellového materiálu s PU doplňky, podšívka z 
textilního materiálu, EVA/guma podešev.

Low footwear, softshell. Material: softshell upper with PU accessories, textile material lining, 
EVA/rubber outsole.

2220 036 400 00

CXS SPORT

v kartonu / in box
10 párů / pairs

v balení / in pack
1 pár / pair

velikost / size

velikost / size

velikost / size

CXS SPORT

CXS SPORT

v kartonu / in box
10 párů / pairs

v balení / in pack
1 pár / pair

v kartonu / in box
10 párů / pairs

v balení / in pack
1 pár / pair

2220 003 250 00

Polobotka, softshellová. Materiál: 
svršek ze softshellového materiálu 
s PU doplňky, podšívka z textilního 
materiálu, EVA/guma podešev.

Low footwear, softshell. Material: 
softshell upper with PU accessories, 
textile material lining, EVA/rubber 
outsole.

Polobotka, softshellová. Materiál: 
svršek ze softshellového materiálu 
s PU doplňky, podšívka z textilního 
materiálu, EVA/guma podešev.

Low footwear, softshell. Material: 
softshell upper with PU accessories, 
textile material lining, EVA/rubber 
outsole.

2220 003 500 00

0415-ZNVV

0415-CVVV

36-46

36-4636-46
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Obuv CXS / CXS footwear

Obuv kotníková, softshellová. Materiál:    

Ankle footwear, softshell. Material: softshell upper with PU accessories, textile material lining, 
EVA/rubber outsole.     

2210 001 810 00
CXS SPORT

velikost / size

CXS SPORT

v kartonu / in box
10 párů / pairs

v balení / in pack
1 pár / pair

2220 003 800 00

Polobotka, softshellová. Materiál: 
svršek ze softshellového materiálu 
s PU doplňky, podšívka z textilního 
materiálu, EVA/guma podešev.

Low footwear, softshell. Material: 
softshell upper with PU accessories, 
textile material lining, EVA/rubber 
outsole.

velikost / size

CXS WT

v kartonu / in box
10 párů / pairs

v balení / in pack
1 pár / pair

2230 003 800 00

Sandál, perforovaný. Materiál: svršek 
z prodyšného, síťovaného textilního  
materiálu s PU doplňky, podšívka 
z textilního materiálu, EVA/guma 
podešev.

Sandal, perforated. Material: 
breathable mesh upper with PU 
accessories, textile material lining, EVA/
rubber outsole.

Perforace podešve
Perforation of outsole

velikost / sizev kartonu / in box
10 párů / pairs

v balení / in pack
1 pár / pair

0417-CNVV

0416-CNVV

39-46

36-4636-46

0414-CSVV
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Obuv Island / Island footwear

38-46

Polobotka, kombinovaná, trekkingová. Materiál: svršek z hovězí semišové kůže kombinovaný s 
textilní síťovinou, podšívka z prodyšného textilního materiálu, phylonová podešev.

Low footwear, combined, trekking. Material: cow suede leather upper combined with textile 
mesh, permeable textile material lining, phylon outsole.
      

2220 008 706 00
GILI

velikost / sizev kartonu / in box
10 párů / pairs

v balení / in pack
1 pár / pair

ikony / icons

38-46

Polobotka, kombinovaná, trekkingová. Materiál: svršek ze semišové kůže s prodyšnou 
tkaninou, podšívka z textilního materiálu, pryžová podešev kombinovaná s EVA materiálem.

Low footwear, combined, trekking. Material: suede leather upper with permeable mesh, 
textile material lining, rubber + EVA outsole.

2220 001 600 00
JAVA

velikost / sizev kartonu / in box
10 párů / pairs

v balení / in pack
1 pár / pair

ikony / icons

RS0509-VV
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Obuv CXS / CXS footwearObuv Island / Island footwear

38-47

Polobotka, kombinovaná, s ocelovou špicí. Materiál: svršek z broušené kůže kombinovaný 
s prodyšným textilním materiálem, textilní podšívka, gumová, protiskluzová, olejivzdorná, 
antistatická podešev.

Low footwear, combined, with steel toe cap. Material: suede leather upper combined with 
breathable textile material, textile lining, rubber, antislippery, oil resistant, antistatic outsole.

2125 046 806 00
EIVISSA S1

velikost / sizev kartonu / in box
10 párů / pairs

v balení / in pack
1 pár / pair

38-48

Polobotka kombinovaná, trekkingová. Materiál: svršek z hovězinové broušené kůže 
kombinovaný s PU doplňky, podšívka z prodyšného textilního materiálu, protiskluzová, 
olejivzdorná gumová EVA podešev, odolná vůči kontaktímu teplu do 300 C.

Low footwear,  combined,  trekking. Material: split cow nubuck leather with PU accessories, 
mesh lining, antislippery, oil resistant EVA rubber outsole, heat resistant up to 300°C.

2122 004 803 00
IBIZA

velikost / sizev kartonu / in box
10 párů / pairs

v balení / in pack
1 pár / pair

ikony / icons

0523-VV

normy / norms
EN ISO 20347:2012 OB
FO HRO SRA

ikony / icons normy / norms
EN ISO 20345:2011 
S1 SRC

NEW
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Obuv Island / Island footwear

ISCHIA S1P

v kartonu / in box
10 párů / pairs

v balení / in pack
1 pár / pair

ikony / icons

Polobotka, kombinovaná, perforovaná, 
s kompozitovou špicí a kevlarovou 
stélkou. Materiál: svršek z broušené 
úsně, 3D prodyšná textilní podšívka, 
pryžová, antistatická, olejivzdorná, 
protiskluzová podešev, odolná vůči 
kontaktnímu teplu do 300 °C.

Low footwear, combined, perforated, 
with composite toe cap and kevlar 
midsole. Material: quality suede 
leather upper, 3D breathable mesh 
lining, rubber, antistatic, oil resistant, 
antislip outsole, heat resistant up to 
300°C.

PONZA S1P

Polobotka, kombinovaná, perforovaná, 
s kompozitovou špicí a kevlarovou 
stélkou. Materiál:  svršek z broušené 
úsně, 3D prodyšná textilní podšívka, 
pryžová, antistatická, olejivzdorná, 
protiskluzová podešev, odolná vůči 
kontaktnímu teplu do 300 °C.

Low footwear, combined, perforated, 
with composite toe cap and kevlar 
midsole. Material: quality suede 
leather upper, 3D breathable mesh 
lining, rubber, antistatic, oil resistant, 
antislip outsole, heat resistant up to 
300°C.

normy / norms
EN ISO 20345:2011
S1P HRO SRA

2126 025 808 00

2126 025 165 00

v kartonu / in box
10 párů / pairs

v balení / in pack
1 pár / pair

velikost / size

velikost / size

velikost / size

GAVI O1

TINO O1

v kartonu / in box
10 párů / pairs

v balení / in pack
1 pár / pair

v kartonu / in box
10 párů / pairs

v balení / in pack
1 pár / pair

ikony / icons

ikony / icons

normy / norms
EN ISO 20347:2012 O1 
FO HRO SRA

normy / norms
EN ISO 20347:2012 O1 
FO HRO SRA

2123 013 808 00
Polobotka, kombinovaná, perforovaná. 
Materiál: svršek z broušené úsně, 3D 
prodyšná textilní podšívka, pryžová, 
antistatická, olejivzdorná, protiskluzová 
podešev, odolná vůči kontaktnímu 
teplu do 300 °C.

Low footwear, combined, perforated. 
Material: quality suede leather upper, 
3D breathable mesh lining, rubber, 
antistatic, oil resistant, antislip outsole, 
heat resistant up to 300°C.

Polobotka, kombinovaná, perforovaná. 
Materiál: svršek z broušené úsně, 3D 
prodyšná textilní podšívka, pryžová, 
antistatická, olejivzdorná, protiskluzová 
podešev, odolná vůči kontaktnímu 
teplu do 300 °C.

Low footwear, combined, perforated. 
Material: quality suede leather upper, 
3D breathable mesh lining, rubber, 
antistatic, oil resistant, antislip outsole, 
heat resistant up to 300°C.

2123 014 165 00

36-48

36-48

36-48

36-48

velikost / size

ikony / icons normy / norms
EN ISO 20345:2011 S1P 
HRO SRA

NEW



236

Obuv CXS / CXS footwearObuv CXS Winter / CXS Winter footwear

Poloholeňová obuv, zimní, kombinovaná. Materiál: voděodolný nylonový svršek, podšívka: 
hřejivá, fi lcová, vyjímatelná vložka, TPR podešev.

Semi-shank footwear, winter, combined. Material: wateproof nylon upper, lining: 9mm one 
layer felt removable liner, TPR outsole.

2340 018 800 00
WINTER CHILLY

NEW

v kartonu / in box
5 párů / pairs

v balení / in pack
1 pár / pair

velikost / sizeikony / icons

Poloholeňová obuv, zimní, 
kombinovaná. Materiál: voděodolný 
nylonový svršek s PU doplňky,  
podšívka: hřejivá nylexová tkanina s 
vložkou Thinsulate, TPR podešev.

Semi-shank footwear, winter, combined. 
Material: wateproof nylon upper with 
PU accessories, lining: Thinsulate insole 
with warm nylex textile, TPR outsole.

WINTER SNOW

v kartonu / in box
5 párů / pairs

v balení / in pack
1 pár / pair

velikost / sizeikony / icons

Poloholeňová obuv, zimní, dámská, 
kombinovaná. Materiál: voděodolný 
nylonový svršek, podšívka: hřejivá 
nylexová tkanina s vložkou Thinsulate, 
TPR podešev.

Semi-shank footwear, winter, ladies´, 
combined. Material: wateproof nylon 
upper, lining: Thinsulate insole with 
warm nylex textile, TPR outsole.

WINTER DAME

2340 006 999 00

2340 017 800 00

41-46

0451-VV

36-40

NEW

v kartonu / in box
6 párů / pairs

v balení / in pack
1 pár / pair

velikost / sizeikony / icons

41-48

zimní verze
winter version

zimní verze
winter version

zimní verze
winter version
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Sandály / Sandals

CXS RAFA

v kartonu / in box
10 párů / pairs

v balení / in pack
1 pár / pair

Sandál, celokožený. Materiál: svršek z 
nubukové kůže, podšívka z textilního 
materiálu, PU podešev.
 
Sandal, leather. Material: nubuck 
leather upper, textile material lining, PU 
outsole. 

CXS SAHARA

Sandál, kombinovaný. Materiál: svršek 
z hovězinové kůže  s textilními doplňky, 
podšívka z textilního materiálu, phylon/
guma  podešev.

Sandal, combined. Material: cow suede 
leather upper with textile accessories,  
textile lining, phylon/rubber outsole. 
   
 

2230 006 800 00

2230 002 708 00

velikost / size

velikost / size

velikost / size

v kartonu / in box
10 párů / pairs

v balení / in pack
1 pár / pair

v kartonu / in box
10 párů / pairs

v balení / in pack
1 pár / pair

Sandál, celokožený. Materiál: svršek z 
nubukové kůže, podšívka z textilního 
materiálu, PU podešev.

Sandal, leather. Material: nubuck 
leather upper, textile material lining, PU 
outsole.

Sandál, kombinovaný. Materiál: svršek 
z hovězinové kůže  s textilními doplňky, 
podšívka z textilního materiálu, phylon/
guma  podešev.

Sandal, combined. Material: cow suede 
leather upper with textile accessories,  
textile lining, phylon/rubber outsole.

36-46

40-46

36-46

40-46

velikost / size

CXS RAMON

CXS SAHARA

2230 001 600 00

2230 002 600 00

0610-VV

0556-VV

ikony / icons

ikony / icons

v kartonu / in box
10 párů / pairs

v balení / in pack
1 pár / pair

ikony / icons

ikony / icons





239

Nazouváky / Flip-FlopsSandály / SandalsNazouváky / Flip-Flops

v kartonu / in box
20 párů / pairs

v balení / in pack
1 pár / pair

velikost / size

Nazouvák. Materiál: EVA.

Flip-fl op. Material: EVA.

TREND TREND

v kartonu / in box
20 párů / pairs

v balení / in pack
1 pár / pair

velikost / size

Nazouvák. Materiál: EVA.

Flip-fl op. Material: EVA.

v kartonu / in box
20 párů / pairs

v balení / in pack
1 pár / pair

velikost / size

Nazouvák. Materiál: EVA.

Flip-fl op. Material: EVA.

TREND TREND

v kartonu / in box
20 párů / pairs

v balení / in pack
1 pár / pair

velikost / size

Nazouvák. Materiál: EVA.

Flip-fl op. Material: EVA.

2250 002 100 00

2250 002 500 00

2250 002 800 00

2250 002 400 00

2250 002 100 00

2250 002 500 00

36-45

36-45

36-45

36-45

0247-ZNVV

0247-BIVV

0247-SMVV

0247-CNVV
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Obuv CXS / CXS footwearNazouváky / Flip-Flops

v kartonu / in box
30 párů / pairs

v balení / in pack
1 pár / pair

velikost / size

Nazouvák. Materiál: PVC svršek, PE 
podešev.

Bath fl ip-fl op. Material: PVC upper, PE 
outsole.

FROG BEACH

v kartonu / in box
24 párů / pairs

v balení / in pack
1 pár / pair

velikost / size

Nazouvák v klasickém stylu. Materiál: 
PVC svršek, PVC podešev.

Flip-fl op in classic style. Material: PVC 
upper, PVC outsole.

v kartonu / in box
24 párů / pairs

v balení / in pack
1 pár / pair

velikost / size

Elegantní nazouvák v klasickém stylu. 
Materiál: látkový svršek, TPR podešev, 
látková stélka.

Elegant fl ip-fl op in classic style. 
Material: canvas upper, TPR outsole, 
canvas insole.

2250 007 600 00

0342-VV

v kartonu / in box
24 párů / pairs

v balení / in pack
1 pár / pair

velikost / size

Bazénové pantofl e. Materiál: PVC 
svršek, EVA podešev.

Swimming pool fl ip-fl op. Material: PVC 
upper, EVA outsole.

2250 005 801 00

0312-VV

2250 002 100 00 2250 006 810 00

0319-VV

2250 001 400 00

0207-VV

GULFCITY

36-47 36-45

36-45
bez velikostí
/ no sizes

35-4837-47
40,44
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Holínky / Boots

37-48

37-4237-46

v kartonu / in box
10 párů / pairs

v balení / in pack
1 pár / pair

velikost / sizeikony / icons normy / norms
EN ISO 20347:2012 OB 
E SRA

Vysoká holínka. Absorbce energie v 
patní části. Protiskluzová, olejivzdorná 
podešev. Materiál: PVC svršek, PVC 
podešev.

High boot. Energy absorption of 
heel region. Antislippery, oil resistant 
outsole. Material: PVC upper, PVC 
outsole.

URAN NEPTUN

v kartonu / in box
6 párů / pairs

v balení / in pack
1 pár / pair

velikost / sizeikony / icons normy / norms
EN ISO 20347:2012 
O4 FO SRC 

Vysoká holínka. Absorbce energie v 
patní části. Olejivzdorná, protiskluzová, 
antistatická podešev. Bez ocelové špice. 
Materiál: svršek - PVC/nitril, podešev - 
PVC/nitril. 

High boot. Energy absorption of heel 
region. Oil resistant. Antislippery, 
antistatic outsole. Without steel toe cap. 
Material: upper - PVC/Nitrile, outsole - 
PVC/Nitrile.

v kartonu / in box
10 párů / pairs

v balení / in pack
1 pár / pair

velikost / sizeikony / icons normy / norms
EN ISO 20347:2012 OB 
E SRA 

Nízká holínka. Absorbce energie v 
patní části. Protiskluzová, olejivzdorná 
podešev. Materiál: PVC svršek, PVC 
podešev.

Low boot. Energy absorption of heel 
region. Antislippery, oil resistant 
outsole. Material: PVC upper, PVC 
outsole.

v kartonu / in box
10 párů / pairs

v balení / in pack
1 pár / pair

velikost / sizeikony / icons normy / norms
EN ISO 20347:2012 OB 
E SRA

Dámská nízká holínka. Absorbce 
energie v patní části. Protiskluzová, 
olejivzdorná podešev. Materiál: PVC 
svršek, PVC podešev.

Ladie´s low boot. Energy absorption of 
heel region. Antislippery, oil resistant 
outsole. Material: PVC upper, PVC 
outsole.

ERIS MERKUR

2250 002 100 00

2250 002 500 00

2461 002 800 00

A0203-VV

2471 001 800 00

0235-VV

2461 001 800 00

0202-VV

2471 002 100 00

0206-VV

39-48
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Holínky / Boots

Vysoká holínka s ocelovou špicí. Absorbce energie v patní části. Antistatická, olejivzdorná 
podešev. Materiál: svršek z PVC materiálu, PVC podešev.

High boot with steel toe cap. Energy absorption of heel region. Antistatic, oilresistant outsole. 
Material: PVC  upper, PVC outsole.

2463 001 800 00
NEPTUN S4

velikost / size

APOLLO

ATEN

v kartonu / in box
10 párů / pairs

v balení / in pack
1 pár / pair

ikony / icons normy / norms
EN ISO 20347:2012 OB 
E SRA

2461 003 500 00

0244-VV
Vysoká holínka. Absorbce energie v 
patní části. Protiskluzová, olejivzdorná 
podešev. Materiál: PVC svršek, PVC 
podešev.

High boot. Energy absorption of 
heel region. Antislippery, oil resistant 
outsole. Material: PVC upper, PVC 
outsole.

Dámská nízká holínka. Absorbce 
energie v patní části. Protiskluzová, 
olejivzdorná podešev. Materiál: PVC 
svršek, PVC podešev.

Ladie´s low boot. Energy absorption of 
heel region. Antislippery, oil resistant 
outsole. Material: PVC upper, PVC 
outsole.

2471 003 500 00

0243-VV

velikost / sizev kartonu / in box
10 párů / pairs

v balení / in pack
1 pár / pair

ikony / icons normy / norms
EN ISO 20347:2012 OB 
E SRA

0211-VV

v kartonu / in box
5 párů / pairs

v balení / in pack
1 pár / pair

velikost / sizeikony / icons normy / norms
EN ISO 20345:2011 S4 
SRC    

41-48

37-41
bez velikostí 
/ no sizes

35-4839-48
40
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Holínky / Boots

Černá holínka pro profesionální užití. Materiál: PVC svršek, PVC podešev.

Black boot for professional use. Material: PVC upper, PVC outsole.

2490 003 800 00
DUNLOP PREISMEISTER

v kartonu / in box
8 párů / pairs

v balení / in pack
1 pár / pair

velikost / size

velikost / size

LAKE & FOREST

v kartonu / in box
5 párů / pairs

v balení / in pack
1 pár / pair

ikony / icons

2480 001 500 00

0850-VV
Holínka, neoprenová. Materiál: 
kombinovaný svršek z neoprenu a 
syntetické pryže,  neoprenová podšívka,  
pryžová podešev.

Neoprene boot. Material: combined 
upper from neoprene and synthetic 
rubber,  neoprene lining,  rubber 
outsole.

velikost / sizev kartonu / in box
6 párů / pairs

v balení / in pack
1 pár / pair

ikony / icons normy / norms
EN ISO 20347:2012 OB 
FO SRA

DUNLOP
ACIFORT CLASSIC

2462 001 100 00

0258-VV
Bílá holínka, odolná vůči kyselinám, 
dezinfekčním prostředkům, rostlinným 
a živočišným olejům a tukům, krvI a 
různým chemikáliím. Materiál: PVC/
nitril svršek, podešev PVC/nitril.

White boot, resistant to acids, 
disinfectants, animal and plant oils 
and fats, blood and various chemicals. 
Material: PVC/nitril upper, PVC /nitril 
outsole.

0269-VV

38-46

37-48 36-47
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Holínky / Boots

v kartonu / in box
5 párů / pairs

v balení / in pack
1 pár / pair

velikost / sizeikony / icons

Vysoká zimní holínka. Absorbce energie 
v patní části. Materiál: PVC svršek, PVC 
podešev.

High winter boot. Energy absorption of 
heel region. Material: PVC upper, PVC 
outsole.

MOON WINTER THE QUEBEC

Holínka, zateplená. Vhodná pro 
myslivost, rybářství, zemědělství.
Materiál: PVC svršek, PVC podešev.

Boot with warm lining. Recommended 
for hunting, fi shing, agriculture. 
Material: PVC upper, PVC outsole.

Holeňová, koženofi lcová obuv s 
tepelnou fi lcovou vložkou v celé botě. 
Materiál: svršek z přírodní usně a 
syntetického materiálu, podšívka z 
textilu, gumová podešev.

Shank footwear with thermal felt inset 
in the whole boot. Material: natural 
leather and synthetic material upper, 
textile lining, rubber outsole.

TIMUR

Holeňová, gumofi lcová obuv s tepelnou 
fi lcovou vložkou v celé botě. Materiál: 
svršek z gumy a syntetického materiálu, 
podšívka z textilu, gumová podešev.

Shank footwear with thermal felt inset 
in the whole boot. Material: rubber 
and synthetic material upper, textile 
lining, rubber outsole.

BRUNO

2461 006 500 00

0214-VV

2461 004 800 00

0112-VV

2461 007 800 00

A0214-VV

2461 005 800 00

0201-VV

v kartonu / in box
6 párů / pairs

v balení / in pack
1 pár / pair

velikost / sizeikony / icons normy / norms
EN ISO 20347:2012 OB 
E CI SRC 

v kartonu / in box
5 párů / pairs

v balení / in pack
1 pár / pair

ikony / icons normy / norms
EN ISO 20347 OB 
E CI SRC

velikost / size v kartonu / in box
5 párů / pairs

v balení / in pack
1 pár / pair

ikony / icons normy / norms
EN ISO 20347:2012
OB E SRC

velikost / size

37-48 37-48

velikost / size velikost / size

bez velikostí 
/ no sizes

35-4839-48
40,44

bez velikosti
/ no size

35-4839-48
4440

zimní verze
winter version

zimní verze
winter version

zimní verze
winter version

zimní verze
winter version
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Holínky / Boots

Rybářské holínky s kalhotami. Materiál: tkanina ze 70D nylonu potažená PVC, holínky z PVC.

Fishing chest waders. Material: 70D Nylon fabric PVC coated, PVC boots.

FISKERIPONTY

Rybářské brodící holínky.  Materiál: tkanina ze 70D nylonu potažená PVC, holínky z PVC.

Fishing hip waders. Material: 70D Nylon fabric PVC coated, PVC boots.

velikost / sizev kartonu / in box
10 párů / pairs

v balení / in pack
1 pár / pair

2480 003 500 00 0209-00VV 2480 004 500 00 0218-00VV

velikost / sizev kartonu / in box
10 párů / pairs

v balení / in pack
1 pár / pair

ikony / iconsikony / icons

41-4641-46
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Bílá a zdravotní obuv / White and medical footwear

v kartonu / in box
10 párů / pairs

v balení / in pack
1 pár / pair

velikost / sizeikony / icons normy / norms
EN ISO 20347/A1:2007 
SRA E

Sandál, pánský, s dvěma nártními pásky, 
rovná podešev. Materiál: svršek z PU, 
perforovaná stélka z hovězí semišové 
kůže, EVA podešev.

Sandal, men´s, with two instep bands, 
straight outsole. Material: upper made 
of PU, cowsuede leather perforated 
insole, EVA outsole.

LISA LISA

v kartonu / in box
10 párů / pairs

v balení / in pack
1 pár / pair

velikost / sizeikony / icons normy / norms
 EN ISO 20347/A1:2007 
SRA E

Sandál, dámský, s dvěma nártními 
pásky, podešev na klínku. Materiál: 
svršek z PU, perforovaná stélka z hovězí 
semišové kůže, EVA podešev.

Sandal, ladie´s, with two instep bands, 
higher outsole. Material: upper made 
of PU, cowsuede leather perforated 
insole, EVA outsole.

v kartonu / in box
10 párů / pairs

v balení / in pack
1 pár / pair

velikost / sizeikony / icons normy / norms
EN ISO 20347/A1:2007 
SRA E

Sandál, pánský, s dvěma nártními pásky 
a páskem kolem paty, rovná podešev. 
Materiál: svršek z PU, perforovaná 
stélka z hovězí semišové kůže, EVA 
podešev.

Sandal, men´s, with two instep bands 
and heel band, straight outsole. 
Material: upper made of PU, cowsuede 
leather perforated insole, EVA outsole.

MEGI MEGI

v kartonu / in box
10 párů / pairs

v balení / in pack
1 pár / pair

velikost / sizeikony / icons normy / norms
EN ISO 20347/A1:2007 
SRA E

Sandál, dámský, s dvěma nártními 
pásky a páskem kolem paty, podešev 
na klínku. Materiál: svršek z PU, 
perforovaná stélka z hovězí semišové 
kůže, EVA podešev.

Sandal, ladies´, with two instep 
bands and heel band, higher outsole.
Material: upper made of PU, cowsuede 
leather perforated insole, EVA outsole.

2540 005 100 00

0338-PVV

2530 004 100 00

0337-PVV

2540 004 100 00

0338-DVV

2530 003 100 00

0337-DVV

35-41

35-41

35-4841-46
47-48

35-4841-46
47-48
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Bílá a zdravotní obuv / White and medical footwear

v kartonu / in box
10 párů / pairs

v balení / in pack
1 pár / pair

velikost / sizeikony / icons normy / norms
EN ISO 20347/A1:2007 
SRA E

Sandál, pánský, s dvěma nártními 
pásky, rovná podešev. Materiál: svršek 
i perforovaná stélka z hovězí semišové 
kůže, EVA podešev.

Sandal, men’s, with two instep bands, 
straight outsole. Material: upper and 
perforated insole made of cowsuede 
leather, EVA outsole.

ZETA ZETA

v kartonu / in box
10 párů / pairs

v balení / in pack
1 pár / pair

velikost / sizeikony / icons

ikony / icons

normy / norms
EN ISO 20347/A1:2007 
SRA E

normy / norms
EN ISO 20347/A1:2007 
SRA E

Sandál, dámský, s dvěma nártními 
pásky, podešev na klínku. Materiál: 
svršek i perforovaná stélka z hovězí 
semišové kůže, EVA podešev.

Sandal, ladie´s, with two insted bands, 
higher outsole. Material: upper and 
perforated insole made of cowsuede 
leather, EVA outsole.

v kartonu / in box
10 párů / pairs

v balení / in pack
1 pár / pair

velikost / sizeikony / icons normy / norms
EN ISO 20347/A1:2007 
SRA E

Sandál, pánský, s dvěma nártními pásky 
a páskem kolem paty, rovná podešev. 
Materiál: svršek i perforovaná stélka z 
hovězí semišové kůže, EVA podešev.

Sandal, men´s, with two instep bands 
and heel band, straight outsole.
Material: upper and perforated  insole 
made of cowsuede leather, EVA outsole.

FILL

v kartonu / in box
10 párů / pairs

v balení / in pack
1 pár / pair

velikost / size

Sandál, dámský, s dvěma nártními 
pásky a páskem kolem paty, podešev na 
klínku. Materiál: svršek i perforovaná 
stélka z hovězí semišové kůže, EVA 
podešev.

Sandal, ladie´s, with two instep 
bands and heel band, higher outsole. 
Material: upper and insole made of 
cowsuede leather, EVA outsole.

FILL

2540 003 600 00

0335-PVV

2530 002 600 00

0334-PVV

2540 002 600 00

0335-DVV

2530 001 600 00

0334-DVV

35-4841-46
47-48

35-4841-46
47-48

35-41

35-41
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Bílá a zdravotní obuv / White and medical footwear

v kartonu / in box
30 párů / pairs

v balení / in pack
1 pár / pair

velikost / size

Nazouvák, dámský, s třemi 
nastavitelnými přezkami a stélkou 
FUZBET. Materiál: svršek ze syntetické 
usně, polyolefi nová podešev.

Flip-fl op, ladie´s, with three adjustable 
buckles and FUZBET insole. Material: 
synthetic leather upper, polyolephin 
outsole.

TERA

v kartonu / in box
10 párů / pairs

v balení / in pack
1 pár / pair

velikost / sizeikony / icons normy / norms
EN ISO 20347 OB E A 
SRC

Sandál, dámský, kožený s plnou špicí, 
perforovaný s polohovatelným páskem 
kolem paty. Materiál: svršek z přírodní 
lícové úsně, antistatická, protiskluzová 
PU podešev.

Sandal, ladies´, leather with full cap, 
perforated with movable heel band. 
Material: natural grain leather upper, 
antistatic, antislippery outsole.

MISA

MIKA

v kartonu / in box
10 párů / pairs

v balení / in pack
1 pár / pair

velikost / sizeikony / icons normy / norms
EN ISO 20347 OB E 
EN 13287

Sandál, dámský, kožený  s plnou 
špicí, perforovaný s přezkou na suchý 
zip a páskem kolem paty. Materiál: 
svršek z přírodní úsně, antistatická, 
protiskluzová PU podešev.

Sandal, ladies´, leather with full cap, 
perforated with velcro fastening and 
heel band. Material: natural leather, 
antistatic, antislip PU outsole.

LIME

v kartonu / in box
10 párů / pairs

v balení / in pack
1 pár / pair

velikost / sizeikony / icons

Sandál, dámský, celokožený, 
perforovaný s páskem kolem paty. 
Materiál: svršek z přírodní kůže, 
anatomicky tvarovaná stélka z vepřové 
kůže, PU podešev.

Sandal, ladies´, leather, perforated with 
heel band. Material: natural leather 
upper, formed anatomic pig leather 
insole, PU outsole.

2540 001 100 00

0336-VV

2530 005 100 00

A0333-VV

2530 006 100 00

0339-VV

2530 007 100 00

0330-VV

36-42

35-41

35-46

35-42
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Bílá a zdravotní obuv / White and medical footwear

Polobotka, perforovaná. Materiál: svršek z pratelného mikrovlákna, podšívka kvalitní prodyšná 
textilie, PU-PU, antistatická, protiskluzová podešev.

Low footwear, perforated. Material: washable white microfi bre, quality breathable mesh 
lining, PU-PU, antistatic, antislip outsole.
      

2123 020 100 00

LINDEN O1

v kartonu / in box
10 párů / pairs

v balení / in pack
1 pár / pair

velikost / sizeikony / icons normy / norms
EN ISO 20347:2012 O1 
SRA

velikost / size

velikost / size

PINE O1

PINE S1

v kartonu / in box
10 párů / pairs

v balení / in pack
1 pár / pair

v kartonu / in box
10 párů / pairs

v balení / in pack
1 pár / pair

ikony / icons

ikony / icons

normy / norms
EN ISO 20347:2012 O1 
SRA

normy / norms
EN ISO 20345:2011 S1 
SRA

2133 034 100 00

Sandál, perforovaný. Materiál: svršek 
z pratelného mikrovlákna, podšívka 
kvalitní prodyšná textilie, PU-PU, 
antistatická, protiskluzová podešev.

Sandal, perforated. Material: washable 
white microfi bre, quality breathable 
mesh lining, PU-PU, antistatic, antislip 
outsole.

Sandál, perforovaný, s ocelovou 
špicí. Materiál: svršek z pratelného 
mikrovlákna, zapínání 2 pásky na suchý 
zip, podšívka kvalitní prodyšná textilie, 
PU-PU, olejivzdorná, antistatická, 
protiskluzová podešev.

Sandal, perforated, with steel toe cap. 
Material: washable white microfi bre, 
2 straps with welcro fastening, quality 
breathable mesh lining, PU-PU, fuel and 
oil resistant, antistatic, antislip outsole.

2135 057 100 00

36-48

36-4836-48

NEW

NEW
NEW
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Bílá a zdravotní obuv / White and medical footwear

Polobotka, perforovaná, s ocelovou špicí. Materiál: svršek z pratelného mikrovlákna, podšívka 
kvalitní prodyšná textilie, PU-PU, olejivzdorná, antistatická, protiskluzová podešev.

Low footwear, perforated, with steel toe cap. Material: washable white microfi bre, quality 
breathable mesh lining, PU-PU, fuel and oil resistant, antistatic, antislip outsole.
      

2125 048 100 00

LINDEN S1

v kartonu / in box
10 párů / pairs

v balení / in pack
1 pár / pair

velikost / sizeikony / icons normy / norms
EN ISO 20345:2011 S1 
SRA 36-48

Kotníková obuv, kožená s ocelovou špicí. Materiál: svršek z hladké hydrofobní kůže, podšívka 
kvalitní prodyšná textilie, PU-PU, olejivzdorná, antistatická, protiskluzová podešev.

Ankle footwear, leather, with steel toe cap. Material: hydrophobic plain leather, quality 
breathable mesh lining, PU-PU, fuel and oil resistant, antistatic, antislip outsole.

2117 016 100 00

OAK S2

v kartonu / in box
10 párů / pairs

v balení / in pack
1 pár / pair

velikost / sizeikony / icons normy / norms
EN ISO 20345:2011 S2 
SRC 37-47

NEW

NEW
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Doplňky / Accessories

v kartonu / in box
16 párů / pairs

v balení / in pack
1 pár / pair

velikost / size

Návleky na obuv. Materiál: podešev z 
gumy, špice slitina hliníku a titanu.

Overshoes. Material: rubber outsole, 
toe cap made of aluminium-titanium 
alloy.

2900 008 800 92

VISITOR NÁVLEKY
/ OVERSHOES

v kartonu / in box
14 párů / pairs

v balení / in pack
1 pár / pair

velikost / size

Návleky na obuv. Materiál: podešev z 
gumy, špice slitina hliníku a titanu.

Overshoes. Material: rubber outsole, 
toe cap made of aluminium-titanium 
alloy.

2900 008 800 93

VISITOR NÁVLEKY
/ OVERSHOES

v kartonu / in box
10 párů / pairs

v balení / in pack
1 pár / pair

velikost / size

Návleky na obuv. Materiál: podešev z gumy, špice slitina hliníku a titanu.

Overshoes. Material: rubber outsole, toe cap made of aluminium-titanium alloy.

2900 008 800 94

VISITOR NÁVLEKY 
/ OVERSHOES

ikony / icons

ikony /  icons

ikony / iconsnormy / norms
EN ISO 20345:2012

normy / norms
EN ISO 20345:2012

normy / norms
EN ISO 20345:2012

34-38

39-43 44-50
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Doplňky / Accessories

v kartonu / in box

100 párů / pairs

balení / pack

1 pár / pair

velikost / size

Perforovaná, anatomicky tvarovaná 
stélka z PES tkaniny. Spodní latexová 
pěna s obsahem aktivního uhlí eliminuje 
nepříjemný zápach. Karbosanový 
výlisek podporuje podélnou a příčnou 
klenbu chodidla, pohlcuje nárazy a 
udržuje správný tvar chodidla.

Perforated, anatomically shaped insole 
from polyester. Bottom latex foam 
with content of active coal eliminates 
unpleasant odour. Carbosan pressing 
supports longitudal and vertical foot 
arch, it sofens bumps and keeps the 
correct shape of foot.

MONTA CARBON

v kartonu / in box

160 párů / pairs

 v balení / in pack

1 pár / pair

velikost / size

Vložky do obuvi CARBON, s aktivním uhlím 
a upravitelnou velikostí. Vystřihovací stélka 
zhotovená z bílé tkaniny a latexové pěny. Má 
vynikající deodorační vlastnosti, obsahuje 
aktivní uhlí působící proti zápachu. Stélka může 
být přizpůsobena do požadované velikosti 
zastřižením dle předznačené linky, 1 pár.

Footwear inserts CARBON, with active carbon, 
can be trimmed to fit any size. Notching insole 
made of white fabric and latex foam. It has 
excellent deodorizing properties, contains 
activated carbon odor counteracting. The insert 
can be adjusted to the desired size by trimming 
according to drown out line, 1 pair.

v kartonu / in box

125 párů / pairs

 v balení / in pack

1 pár / pair

velikost / size

Antibakteriální vložky do bot. Aromatizované 
- s vůní lesních jahod. Masážní, zdravotně 
nezávadné, omyvatelné, zamezují 
nadměrnému pocení, izolují tepelně i 
proti vlhkosti, způsobují akupresurní efekt. 
Obsahují stříbro. Tloušťka 1,5 mm.

Antibacterial footwear inserts. Aromatic 
smell of strawberry. Massage, hygienic, 
washable, inhibit abnormal sweat, thermally 
insulated against moisture, acupressure 
effect. It contains silver.  Thickness 1,5 mm.

VLOŽKY DO BOT
/ FOOTWEAR INSERTS

VLOŽKY DO BOT
/ FOOTWEAR INSERTS

v balení / in pack

1 pár / pair
velikost / size

Běžné vložky do obuvi. 

Footwear inserts.

2900 042 000 00

2900 001 000 00

2801-18VV

2900 003 000 00

2801-30

2900 004 000 00

2805-VV

UNI

bez velikostí 
/ no sizes

35-4835-47
36, 40, 

44
bez velikostí 
/ no sizes

35-4837-48
40, 44

35-4841, 42, 43, 
45, 46 35-40,

44,47
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Doplňky / Accessories

v kartonu / in box
100 párů / pairs

v balení / in pack
1 pár / pair

velikost / size

Vložky do obuvi 2v1 ZIMA, s aktivním 
uhlím a upravitelnou velikostí. 1x stélka 
obsahující aktivní uhlí působící proti 
zápachu a 1x zimní stélka s alu fólií. 
Stélky mohou být přizpůsobeny do 
požadované velikosti zastřižením dle 
předznačené linky, 2 páry. 

Footwear insterts 2 in 1 WINTER. 
Footwear inserts contain insert with 
active carbon and second insert is 
winter eith alu foil. Both of them could 
be trimmed to fi t any size.

ZIMNÍ 2v1 VLOŽKY
/ WINTER 2in1 INSERTS

2900 002 000 00

2802-42

v kartonu / in box

1 000 párů / pairs
baleno párů / pair pack

5 párů / pairs
v balení / in pack

1 pár / pair

velikost / size

Tkaničky do obuvi ploché. Materiál: 
100% polyester.

Flat shoelaces for work footwear. 
Material: 100% polyester.

TKANIČKY
/ SHOELACES

2900 007 000 00

2801-10

v kartonu / in box

1 000 párů / pairs
baleno párů / pair pack

5 párů / pairs
v balení / in pack

1 pár / pair

velikost / size

2900 044 800 00 2900 006 600 00

2801-43

2900 006 612 00

2801-51

2900 045 800 00
velikost / size

velikost / size velikost / size

Tkaničky do pracovní obuvi, kulaté. Materiál: 100 % polyester.

Working footwear laces, rounded. Material: 100% polyester.    
  

TKANIČKY / SHOELACES

110 cm

130 cm

90 cm

130 cm 130 cm

UNI


