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OCHRANNÁ
PRACOVNÍ
OBUV

VÝROBCE: ALPRO

ALPRO

ALPRO

Canis Safety a.s.

Model/číslo výrobku:

S100

A630

C165

Obuv Kale kód:0126-VV

Vhodný způsob použití:

Hotely, gastronomie, zdravotnictví

Hotely, zdravotnictví, potravinářský

hotely, gastronomie, nemocnice,

Slévárenské provozy, svářeči, kovo-

průmysl

lékařské praxe

výroba

1. 1. 2009

1. 1. 2005

Na trhu od:

1. 1. 2006

Splňuje násedující normy/předpisy:

EN ISO 13287, SRC

Ochranný stupeň podle EN ISO 20345

EN ISO 1328, SRA

EN ISO 20347

OB, E, SRC

K dispozici v těchto barvách

černá, bílá, různé vzory

černá, bílá, modrá, zelená, hnědá

černá, bílá, různé vzory

hnědá štípenková kůže

V těchto velikostech

36 – 42

36 – 47

36 – 42

6 – 13

Způsob zapínání (uzávěru) obuvi

přezky

přezky

krytá pružinka z pružné gumy

Vnější materiál

Birko-flor

PU

Birko-flor

svršek z kvalitní, hrubé štípenkové

Vnitřní materiál

Birko-flor

bez

Birko-flor

kůže

Vlastnosti vnitřního materiálu

bez

Vlastnosti vložky obuvi

orthopedická stélka, potažená kůží

Korek, latex

Tlumicí faktor

speciální odpružení patní části

ne

Materiál podešve

PU

PU

EVA

protiskluzová, odolná proti olejům

protiskluzová, odolná proti olejům

protiskluzová, odolná proti olejům

a mastnotám

a mastnotám

a mastnotám

Korek, latex

HRO, guma

Tloušťka podešve
Výška profilu podešve
Další vlastnosti podešve
Odolnost proti kontakt. teplu do °C

65 °C

300 °C

Odolnost proti chemikáliím
Antistatičnost

k dispozici i altern.S 100 ESD

k dispozici i jako Varianta A 650

ne

ne

k dispozici i jako Model A640

ne

Tepelná izolace
Izolace proti chladu
Pevná ochrana prstů
Cena pro koncového uživatele

599 bez DPH

Další vlastnosti

Adresa

Jaroslav Foltýn

Jaroslav Foltýn

Jaroslav Foltýn

Canis Safety a.s.

Vyšehradská 11, Praha 2

Vyšehradská 11, Praha 2

Vyšehradská 11, Praha 2

U Tesly 1825, 735 41 Petřvald

602 194 067, 224 922 358

602 194 067, 224 922 358

602 194 067, 224 922 358

+421 599 529 622

E-mail

info@zdravotníboty.cz

info@zdravotníboty.cz

info@zdravotníboty.cz

petrvald.velkoobchod@canis.cz

Internet

www.zdravotniboty.cz

www.zdravotniboty.cz

www.zdravotniboty.cz

www.canis.cz

Telefon
Fax
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Baťa Industrials

Baťa Industrials

DELTA PLUS GROUP

DELTA PLUS GROUP

DELTA PLUS GROUP

Obuv JANO kód: 0901-VV

Obuv MALENKA kód: 0902-VV

XR300 S1P HRO SRC

SAULT S3

RIMINI II S1P

Težký průmysl, hornický, automobi-

Težký průmysl, hornický, automobi-

Lehký průmysl, logistika, vnitřní sta-

Stavebnictví, průmysl, transport

Průmysl, doprava, distribuce, sklady

lový průmysl, strojírenska výroba,

lový průmysl, strojírenska výroba,

vební práce, doprava

stavebnictví, chemický průmysl

stavebnictví, chemický průmysl

apod.

apod.
2008

2005

2005

EN ISO 20345

EN ISO 20345

EN ISO 20345

EN ISO 20345, S3

EN ISO 20345, S3

S1P

S3

S1P

hnědá

černá

Šedá/Oranžová, Šedá/Modrá,

Černá

Béžová-šedá, šedá-oranžová, šedá-

Béžová/Žlutá

černá, šedá-modrá

7 – 12, 40, 44

7 – 12, 40, 44

39 až 47

39 až 48

39 až 47

šněrování

šněrování

sportovní šněrování

šněrování

šněrování

svršek z velmi kvalitní kůže Crazy

svršek z velmi kvalitní lícové kůže

Horní část: Semišová štípenková

Horní část: barvená lícová kůže.

Horní část: semišová štípenková

Horse

kůže a nylonmesh 3D.

podšívka Baťa cool Comfort s vyni-

podšívka Baťa cool Comfort s vyni-

kajícími vlastnostmi

kajícími vlastnostmi

Tunnel systém

Tunnel systém

PU-PU/guma, antistatická, oleji-

PU-PU/guma, antistatická, oleji-

vzdorná,protiskluzová, voděodolná

vzdorná,protiskluzová, voděodolná

HRO podešev

HRO podešev

300 °C
ano

300 °C
ano

kůže a nylon mesch

Vyměnitelná vložka – polyamidEVA

Vyměnitelná vložka – polyamidEVA

Fixovaná vložka – polyamid EVA

Absorbční polyamid.

Absorbční polyamid.

Absorbční polyamid.

vyměnitelná, anatomicky tvarovaná

vyměnitelná, anatomicky tvarovaná

anatomicky tvarovaná

Tlumič nárazu na patě Panoshock®. Tlumič nárazu na patě Panoshock®. Ochranná špice a planžeta.
Ochranná špice a planžeta.

Ochranná špice a planžeta.

Guma

Vstřikovaný PU s dvojitou hustotou.

Vstřikovaný PU s dvojitou hustotou.

2 – 5 cm

3 – 5 cm

2 – 3 cm

0,5 cm

0,5 cm

0,5 cm

Rozdělená na flexizóny, zpevnění

Rozdělená na flexizóny, odolná proti

Rozdělená na flexizóny, odolná proti

klenby, protiskluzová

olejům, antistatická, protiskluzová

olejům, antistatická

250°C

ne

ne

ne

ne

ne

ano

ano

ano

ano

ne

ne

ne

ne

ne

ano

ano

ano

ano

ano

1.749 bez DPH

1.649 bez DPH

1 450 Kč

799 Kč

899 Kč

neobsahuje magnetické části-kom-

Reflexní pruhy na svrchní části, veli-

Ventilační otvory, prodyšný svršek,

pozitová špice a planžeta, tlumí

kost špice 11, zesílená ochrana

vysoce pružná podešev

nárazy na patě

špičky, integrovaná flexi-zóna

Canis Safety a.s.

Canis Safety a.s.

DELTA PLUS GROUP

DELTA PLUS GROUP

DELTA PLUS GROUP

U Tesly 1825, 735 41 Petřvald

U Tesly 1825, 735 41 Petřvald

Vršovická 9

Vršovická 9

Vršovická 9

+421 599 529 622

+421 599 529 622

267 227 241

267 227 241

267 227 241

+421 599 529 666

+421 599 529 666

267 227 242

267 227 242

267 227 242

petrvald.velkoobchod@canis.cz

petrvald.velkoobchod@canis.cz

info@delta-plus.cz

info@delta-plus.cz

info@delta-plus.cz

www.canis.cz

www.canis.cz

www.delta-plus.cz

www.delta-plus.cz

www.delta-plus.cz

35

Inovace_02-2009.qxd

16.6.2009

13:42

StrÆnka 36

PŘEHLED TRHU – OCHRANNÁ OBUV

OCHRANNÁ
PRACOVNÍ
OBUV

VÝROBCE: ELTEN GmbH

U-Power

U-Power

U-Power
SCANDY

Model/číslo výrobku:

Art. 72832 SENEX ESD S2

INNOVATION

REAL

Vhodný způsob použití:

Práce uvnitř, letiště – v blízkosti detek-

stavebnictví, servis, univerzální

logistika, stavebnictví, servis, univer- v suchém teplém prostředí
zální

torů na kov a v oblastech sensitivních
na kovy aelektrostatické napětí

Na trhu od:

2009

2007

2008

2008

Splňuje násedující normy/předpisy:

EN ISO 20345

EN ISO 20345

EN ISO 20345

EN ISO 20345

Ochranný stupeň podle EN ISO 20345

S2

S3

S1P

S1P

K dispozici v těchto barvách

černo-červená

černo/oranžová

šedá

černá

V těchto velikostech

39 – 47

38 – 47

35 – 48

35 – 47

šněrování, rychlorozepínací

šněrování

2x suchý zip

velour, textile

nubuk

Způsob zapínání (uzávěru) obuvi
Vnější materiál

textilní tkaničky, hydrofobní mikrofa- hovězina
ser, text. materiál Cordura® a reflexní materiál

Vnitřní materiál

textil, regulující klima uvnitř obuvi

WingTex textile

textile

WingTex textile

Vlastnosti vnitřního materiálu

dobrá prodyšnost, nedráždí pokož-

funkční podšívka

oděruvzdorný, nebarví

funkční podšívka

prodyšná, funkční

netkaná textilie

tvarovaná, prodyšná, funkční

ku, schopnost odsávat pot

Vlastnosti vložky obuvi

celoplošná, odsává pot a rychleschne, vyměnitelná, trvanlivá,
ESD-odolnost proti elektrost. výbojům ( 105 – 107 Ohm)

Tlumicí faktor

ano

ano

ano

ano

Materiál podešve

podešev TPU, mezivrstva PU

PU/PU

PU/PU

PU/PU

odolná PHM, protiskluzná

odolná PHM, protiskluzná

velmi pohodlná, flexibilní

120 °C

120 °C

120°C

Tloušťka podešve
Výška profilu podešve

3,5 mm

Další vlastnosti podešve

barevný inlet, dynam. design, antistatická, odolnost protiskluzu, proti
oděru, proti benzínu a olejům

Odolnost proti kontakt. teplu do °C

proti horku do: 130 °C,
proti chladu do: –30 °C

Odolnost proti chemikáliím

ne

ano

ano

ano

Antistatičnost

ano

ano

ano

ano

Tepelná izolace

ne

Izolace proti chladu

ne

Pevná ochrana prstů

ochrana proti nárazu do 200 joulů

prodyšná AirToe Composite

kovová

prodyšná AirToe Aluminium

870 Kč

740 Kč

1 510 Kč

a tlaku do 15 kN

Cena pro koncového uživatele

73,65 EUR

Další vlastnosti

Ochranná špička ergonomicky tvaro- obuv je lehká, pohodlná, s rychloro-

dobrý poměr ceny a kvality, skladem obuv je lehká, pohodlná, velmi dobře

vaná, min. hmotnost, absolutně

zepínáním, PU překrytí špice proti

nekovová a antimagnetická

oděru, skladem v ČR

ELTEN GmbH

Klatt, s.r.o.

Klatt, s.r.o.

Klatt, s.r.o.

Ostwall 7-9

K dílnám 684

K dílnám 684

K dílnám 684

D-47589 Uedem

280 02 Kolín IV

280 02 Kolín IV

280 02 Kolín IV

Telefon

+49 (0) 2825/ 8068

+420 321 622 745

+420 321 622 745

+420 321 622 745

Fax

+49 (0) 2825/8075

+420 321 711 457

+420 321 711 457

+420 321 711 457

E-mail

service@elten.com

klatt@klatt.cz

klatt@klatt.cz

klatt@klatt.cz

Internet

www.elten.com

www.klatt.cz

www.klatt.cz

www.klatt.cz

v ČR

odvětraná, ochrana proti propíchnutí
nekovová Save & Flex, velmi pohodlná
a flexibilní podešev, skladem v ČR

Adresa
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Steitz Secura

Schürr

Schürr

Schürr Schuhvertrieb

Schürr Schuhvertrieb

STAVANGER GORE

2.0352.01.00

5.1271.01.51

Laura

Lili

venkovní práce při každém počasí

potravinářství

gastronomie, elektronický průmysl,

doprava, farmaceutický průmysl

doprava, farmaceutický průmysl

práce s výbušninami, farmaceutický
průmysl, laboratoře
2008

2008

2008

EN ISO 20345

EN ISO 20345

EN ISO 20347

pro bezpečnostní obuv

bezpečnostní obuv

S3

S2

O1

EN ISO 20345:2007 S 2

EN ISO 20345:2007 SB

černá

bílá

bílá

bílá, tm.červená, černá

bílá, tm.červená, černá

38 – 48

36 – 47

36 – 47

36 – 42

36 – 42

šněrování

šněrování

suchý zip

šněrování

pásek okolo paty, guma

hovězina

mikrovlákno

hovězina

mikrofaser, textil

mikrofaser, textil

Gore-Tex

textil

hovězina

textil

textil

podšívka s membránou

oděruvzdorný, nebarví

měkčená, bílá

prodyšný

prodyšný

tvarovaná, prodyšná s odpružením

tvarovaná

tvarovaná

antibakteriální

antibakteriální

ano, vyměnitelný podle váhy osoby

ano

ano, 3-vrsvé

v oblasti nášlapu a paty

v oblasti nášlapu a paty

PU/Pryž

PU

PU

polyurethan

polyurethan

6 mm

6 mm

3 mm

3 mm

protiskluzová, ESD

protiskluzová, ESD

6,5 mm
velmi odolná v náročném terénu

lehká, protiskluzná

lehká, protiskluzná

ano

ano

ano

ano

ano

ESD

ESD

ESD

kovová

kovová

ne

ocelová špička

ocelová špička

3 025 Kč

1 236,53 Kč

1 923,50 Kč

v různých šířkách, různé odpružení

lehká a protiskluzná podešev, obuv

lehká, velmi pohodlná, velmi dobře

pod patou podle váhy osoby,

se může prát do 30 °C, široká bez-

odvětraná, ESD antistatická,

ochrana kotníků, altern. bez

pečnostní špička

možnost dodáni s přezkou, bez

220 °C

bezpečnostní špice

perforace, černé

Klatt, s.r.o.

Klatt, s.r.o.

Klatt, s.r.o.

Schürr Schuhvertrieb

Schürr Schuhvertrieb

K dílnám 684

K dílnám 684

K dílnám 684

Lohbachstrasse 19

Lohbachstrasse 19

280 02 Kolín IV

280 02 Kolín IV

280 02 Kolín IV

D-95126 Schwarzenbach/Saale

D-95126 Schwarzenbach/Saale

+420 321 622 745

+420 321 622 745

+420 321 622 745

+49 9284 9501-0

+49 9284 9501-0

+420 321 711 457

+420 321 711 457

+420 321 711 457

+49 9284 9501-70

+49 9284 9501-70

klatt@klatt.cz

klatt@klatt.cz

klatt@klatt.cz

info@schuerr.de

info@schuerr.de

www.klatt.cz

www.klatt.cz

www.klatt.cz

www.schuerr.de

www.schuerr.de
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OCHRANNÁ
PRACOVNÍ
OBUV

VÝROBCE: Schürr Schuhvertrieb

TRIO export-import, a.s.

TRIO export-import, a.s.

TRIO export-import, a.s.

Model/číslo výrobku:

Liane

Parma S1P

Livorno S1P

ISOLA S1P

Vhodný způsob použití:

farmaceutický průmysl

v průmyslu, stavebnictví, ve výrob-

výrobní haly, sklady, průmysl

výrobní haly, sklady, průmysl

ních halách, skladech a i venkovních prostorech

Na trhu od:

2007

2009

2009

Splňuje násedující normy/předpisy:

bezpečnostní obuv

EN ISO 345/2004

EN ISO 20345/2004

EN ISO 20345/2004

Ochranný stupeň podle EN ISO 20345

EN ISO 20345:2007 S2

S1P

S1P SRC

S1P SRC

K dispozici v těchto barvách

bílá/ tm. červená, černá

černá

černá

černá

V těchto velikostech

36 – 42

37 – 49

37 – 49

37 – 49

Způsob zapínání (uzávěru) obuvi

šněrování

tkaničky

jednoduchý suchý zip

dvojitý suchý zip

Vnější materiál

mikrofaser, textil

povrstvená hovězí štípenka

hovězí lícová useň

povrstvená hovězí štípenka

Vnitřní materiál

textil

syntetická tkanina

syntetická tkanina

syntetická tkanina

Vlastnosti vnitřního materiálu

prodyšný

prodyšnost, odolnost oděru

prodyšnost, odolnost oděru

prodyšnost, odolnost oděru

Vlastnosti vložky obuvi

antibakteriální

prodyšnost, antistatická, vyměkčená Vkládací, prodyšná, vyměkčená,

vkládací, prodyšná, vyměkčená,

antistatická

antistatická

Tlumicí faktor

v oblasti nášlapu a paty

odpružená pata

odpružená pata

odpružená pata

Materiál podešve

polyurethan

polyuretan dvojí hustoty

polyuretan dvojjí hustoty

polyuretan dvojjí hustoty

Tloušťka podešve

6 mm

2,5 cm – špička; 4c m – patní část

2 cm špička; 3,5 cm pata

2 cm špička; 3,5 cm pata

Výška profilu podešve

3 mm

0,5 cm

0,5 cm

0,5 cm

Další vlastnosti podešve

protiskluzová, ESD

protiskluzová, antistatická a oleji-

protiskluzová, antistatická, oleji-

protiskluzová, antistatická, oleji-

vzdorná

vzdorná

vzdorná

Odolnost proti kontakt. teplu do °C

do 80°C

ne

ne

Odolnost proti chemikáliím

podešev je odolná méně agresivním Podešev je odolná oleji, a méně

Podešev je odolná oleji, a méně

chemikáliím

agresivním chemickým látkam

agresivním chemickým látkam

ano

ano

ano

Tepelná izolace

ne

ne

ne

Izolace proti chladu

ne

ne

ne

ocelová tužinka ve špici

kompozitní tužinka

kompozitní tužinka

Cena pro koncového uživatele

271 Kč

649 Kč bez DPH

584 Kč bez DPH

Další vlastnosti

Kotníčková obuv, extra široká tužin-

Pracovní sandál, nemagnetická

Pracovní sandál, nemagnetická

ka ve špici pro lepší komfort nošení,

obuv – neobsahuje kovové prvky,

obuv – neobsahuje kovové prvky,

ocelová planžeta v podešvi proti

kevlarová vložka proti nášlapnému

kevlarová vložka proti nášlapnému

propíchnutí

průrazu

průrazu

Schürr Schuhvertrieb

TRIO export-import, a.s.

TRIO export-import, a.s.

TRIO export-import, a.s.

Lohbachstrasse 19

tř. T. Bati 393

tř. T. Bati 393

tř. T. Bati 393

D-95126 Schwarzenbach/Saale

763 02 Zlín

763 02 Zlín

763 02 Zlín

Telefon

+49 9284 9501-0

577 102 620

577 102 620

577 102 620

Fax

+49 9284 9501-70

577 119 229

577 119 229

577 119 229

E-mail

info@schuerr.de

trio@trio.cz

trio@trio.cz

trio@trio.cz

Internet

www.schuerr.de

www.trio.cz

www.trio.cz

www.trio.cz

Antistatičnost

Pevná ochrana prstů

Adresa
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TRIO export-import, a.s.

TRIO export-import, a.s.

UVEX ARBEITSSCHUTZ GMBH

UVEX ARBEITSSCHUTZ GMBH

UVEX ARBEITSSCHUTZ GMBH

VENEZIA NEW

ROMA NEW

uvex xenova® nrj, 6922.8 (S2)

uvex xenova® nrj, 6940.8 (S2)

uvex office ESD, 9541.4

průmysl, zemědělství, stavebnictví

průmysl, zemědělství, stavebnictví

ESD (svodový odpor 35 Megaohm)

ESD (svodový odpor 35 Megaohm)

ESD (svodový odpor 35 Megaohm)

2009

2009

EN ISO 20345:2007

EN ISO 20345:2007

S3 SRC

S3 SRA

ano

ano

ano

černá

Černo-modrá

černá

černá

černá

37 – 48

37 – 48

35 – 50

35 – 50

38 – 47

tkaničky

tkaničky

šněrování

šněrování

šněrování

kvalitní hovězinová useň

kvalitní hovězinová useň

uvex PTR - vzdušný textilní, teplotu

uvex PTR – vzdušný textilní, teplotu

vzdušná podšívka

vyrovnávající vnitřek obuvi

vyrovnávající vnitřek obuvi

kvalitní hovězinová hydrofobní useň, kvalitní hovězinová hydrofobní useň, kvalitní hovězinová useň
povrstvená

povrstvená

syntetická tkanina

syntetická tkanina

prodyšnost, odolnost oděru

prodyšnost, odolnost oděru

prodyšnost, antistatická, vyměkčená prodyšnost, antistatická, vyměkčená

uvex climazone: regulace vnitřní tep- uvex climazone: regulace vnitřní teploty uvnitř obuvi

loty uvnitř obuvi

vyměnitelná, antistatická, teplotu vyrovnáva-

vyměnitelná, antistatická, teplotu vyrovnáva-

jící vložka se speciálním systémem odvodu

jící vložka se speciálním systémem odvodu

komfortní stélka

vlhkosti; nekovová stélka proti propichu

vlhkosti; nekovová stélka proti propichu

odpružená pata

odpružená pata

uvex hydroflex® GEL

uvex hydroflex® GEL

uvex hydroflex® GEL

polyuretan dvojí hustoty

polyuretan dvojí hustoty

polyuretan

polyuretan

nitril-kaučuk

2,5 cm – špička; 4 cm – patní část

2,5 cm – špička; 4cm – patní část

0,5 cm

0,5 cm

protiskluzová, antistatická a oleji-

protiskluzová, antistatická a oleji-

extrémně pružná, lehká, protiskluzo- extrémně pružná, lehká, protiskluzo- protiskluzová, odolná proti oděru

vzdorná

vzdorná

vá, odolná proti oděru a prořezu

vá, odolná proti oděru a prořezu

a prořezu

ne

ne

120 °C

120 °C

300 °C

olej, benzín

olej, benzín, kyselina, louh

podešev je odolná méně agresivním podešev je odolná méně agresivním olej, benzín
chemikáliím

chemikáliím

ano

ano

ano

ano

ano

ne

ne

ano

ano

ano

ne

ne

ne

ne

ne

ocelová tužinka ve špici

ocelová tužinka ve špici

PC tužinka uvex xenova® duo

PC tužinka uvex xenova® duo

ocelová ochranná tužinka

465 Kč

474 Kč

1.684,- Kč

1.775,-

1.550,-

Polobotka, extra široká tužinka ve

Kotníčková obuv, extra široká tužinka

lehká polobotka; uvex xenova® duo: lehká kotníčková obuv; uvex

špici pro lepší komfort nošení. Výst-

ve špici pro lepší komfort nošení, oce-

ochranná plastová tužinka; uvex

xenova® duo: ochranná plastová

kém stylu s budapešťským vzorem

ražný-reflexní proužek na patě.

lová planžeta v podešvi proti propích-

hydroflex® GEL: pro tlumení nárazů

tužinka; uvex hydroflex® GEL: pro

s křídlovou špičkou

nutí,Výstražný-reflexní proužek na patě. při chůzi v oblasti paty; uvex anti-

lehká polobotka v klasickém anglic-

tlumení nárazů při chůzi v oblasti

twist: vložka v patní části pro větší

paty; uvex anti-twist: vložka v patní

stabilitu a ochranu proti podvrtnutí

části pro větší stabilitu a ochranu

kotníku

proti podvrtnutí kotníku

TRIO export-import, a.s.

TRIO export-import, a.s.

UVEX Safety CZ, k.s.

UVEX Safety CZ, k.s.

UVEX Safety CZ, k.s.

tř. T. Bati 393

tř. T. Bati 393

Na Jamách 394

Na Jamách 394

Na Jamách 394

763 02 Zlín

763 02 Zlín

516 01 Rychnov nad Kněžnou

516 01 Rychnov nad Kněžnou

516 01 Rychnov nad Kněžnou

577 102 620

577 102 620

494 531 331

494 531 331

494 531 331

577 119 229

577 119 229

494 533 395

494 533 395

494 533 395

trio@trio.cz

trio@trio.cz

info@uvex.cz

info@uvex.cz

info@uvex.cz

www.trio.cz

www.trio.cz

www.uvex-safety.cz

www.uvex-safety.cz

www.uvex-safety.cz
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