
nowy produkt 

BEZPIECZNE
I CERTYFIKOWANE OBUWIEI CERTYFIKOWANE OBUWIE
GOTOWE GOTOWE DO PRACYDO PRACYBHP

BESTBOY CADOR CADOR S3 LOW TLSFITZ SKARPETYS3 S1P S3S1P B/Y

3 Bardzo popularny but ochronny 
o wyższym i klasycznym kroju.

3 Odporny na oleje, przebicia i pra-
cę w wilgotnym środowisku.

3 Posiada stalowy podnosek chro-
niący palce przed ściśnięciem, 
uderzeniem czy upadkiem na nie  
ciężkich przedmiotów.

3 Posiada skórzaną cholewkę oraz 
testowaną, antypoślizgową po-
deszwę.

3 W pełni oddychający niski but 
ochronny SP1.

3 Dzięki oddychającym i prze-
wiewnym właściwościom jest 
idealny do pracy w gorące dni.

3 Posiada stalowy podnosek 
chroniący palce przed ściśnię-
ciem, uderzeniem czy upadkiem 
na nie  ciężkich przedmiotów.

3 Wyjmowana wkładka z pianki 
SJ zapewnia optymalną amor-
tyzację stopom.

3 Posiada antypoślizgową po-
deszwę SRC.

3 Niski but ochronny z normą SP1 
i sportowym designie w typie 
unisex.

3 Wykonany z siateczki i po-
deszwy, które spełniają wyma-
gania dotyczące wyładowań 
elektrostatycznych.

3 Posiada stalowy podnosek 
chroniący palce przed ściśnię-
ciem, uderzeniem czy upadkiem 
na nie  ciężkich przedmiotów.

3 Zapewnia wysoką amortyzację 
tylnej i przedniej części stopy.

3 Przeznaczony do lekkich zasto-
sowań w branży motoryzacyj-
nej, przemysłowej, logistycznej 
itp.

3 Niski but ochronny z nowocze-
snym i wygodnym zapięciem 
TLS (Twist Lock System).

3 Innowacyjne zapięcie TLS 
pozwala szybko i bez tru-
du zapiąć i poluzować but 
w każdych warunkach, również 
będąc w rękawicach.

3 Posiada stalowy podnosek 
chroniący palce przed ściśnię-
ciem, uderzeniem czy upadkiem 
na nie  ciężkich przedmiotów.

3 Odporny na oleje, przebicia 
i pracę w wilgotnym środowi-
sku.

3 Spełnia wymagania dotyczące 
wyładowań elektrostatycznych.

3 Posiada antypoślizgową po-
deszwę SRC.

3 Najwyższej jakości skarpety 
idealnie dopasowujące się do 
każdej stopy.

3 Odpowiednio dobrane mate-
riały do ich produkcji gwaran-
tują, że skarpetki znakomicie 
przylegają, nie powodując 
irytujących fałd.

3 Skład skarpetek to: 65% 
bawełna, 32% poliester, 2% 
poliamid i 1% elastan.
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O szczegóły i dostępność
zapytaj handlowca w Twoim regionie
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Nr kat.

BBB40 40

BBB41 41

BBB42 42

BBB43 43

BBB44 44

BBB45 45

BBB46 46

Nr kat.

FN40 40

FN41 41

FN42 42

FN43 43

FN44 44

FN45 45

FN46 46

Nr kat.

CG40 40

CG41 41

CG42 42

CG43 43

CG44 44

CG45 45

CG46 46

Nr kat.

CS3TLSB40 40

CS3TLSB41 41

CS3TLSB42 42

CS3TLSB43 43

CS3TLSB44 44

CS3TLSB45 45

CS3TLSB46 46

Nr kat.

SJS39-42 39-42

SJS43-47 43-47


