
Protection that flows,  
from heel to toe
Ultimate Footwear Range



Ultimate protection.  
Ultimate comfort.  
Ultimate Footwear range. 
Why do you choose safety footwear? Is it for its 

protective qualities, or for comfort and ease of 

wear? In other words, is the protection it offers 

more important than comfort, or vice versa? 

The Honeywell Ultimate Footwear range answers 

this question by being not only highly protective, but 

also supremely comfortable. The only choice to be 

made by Honeywell Ultimate Footwear user is which 

style from the range best meets his/her needs.



A whole range of benefits
Every boot and shoe in the Ultimate Footwear 

range combines innovation, comfort and safety, 

and is equally effective both indoors and outdoors. 

Thus, the footwear aims to meet all the applicable 

safety standards, and your requirements. 

Innovation
The unique ergonomic wave concept which underlies the design  

of every item of Ultimate Footwear enables protection that flows  

from heel to toes. Designed to mimic the foot’s natural movement,  

the Wave concept provides:

• contact at the high shock-absorption heel;

• stability at the heel and midsole;

• propulsion at the toes – for one flowing motion

Comfort
By allowing a natural walking motion so that protection doesn’t 

compromise comfort, Ultimate Footwear is easy to wear all day long.  

But there are also other features which add to its wearability:  

• flexible construction (combined with optimum  
resistance to repeated flexing);

• composite safety toecap (50% lighter than steel);

• breathable lining;

• modular insole fitting system (the standard insole  
supplied can be changed for a choice of two customized  
insoles to ensure a perfect fit);

• cushioned heel (providing high shock absorption  
through carefully positioned holes)



Safety
Ultimate Footwear protects the wearer against injury hazards through a number  

of design and construction, featuring a safety margin ranging from 3 to 5 mm

• ultra-light composite safety toecap 

• FLEXIUM™ anti-perforation interlayer

• slip-resistant large cleats for outdoor grip and micro cleats for smooth  
indoor surfaces

• slip-prevention fluid evacuation sole pattern

• large ground contact area at the heel (for greater stability)

• all-road cleats at the midsole, for indoor and outdoor grip on  
any surface 

• reflective inserts for wearer visibility at night

Customization 
 
The fitting can be adapted by use of a 

choice of two specially-made insoles 

for “wide feet” or “narrow feet”. The 

Adjustable fitting system, featuring 

specialist insoles, allows users to 

adjust the space inside the shoe to 

achieve a tighter fit to suit narrow feet 

or to create more room for the comfort 

of users with wider feet.

DGUV 112-191iii 

This regulation covers the use of orthopedic insoles in the workplace. 

It means that any modification of the safety shoes, such as replacing 

the original insoles provided by the manufacturer, is prohibited by the 

CE-standard. Any change made to safety footwear results in non-

compliance to ISO 20345:2011 and in case of accident, the wearer will 

no longer be protected by their accident insurance. However, Honeywell 

Ultimate Footwear range, when fitted with VAUPEL orthopedic insoles, 

has been tested and certified to continue to meet the requirements of 

the standard.

EN IEC 61340-4-3 :2017iv 

The Ultimate Footwear range has been laboratory tested to meet 

this standard and is identified as suitable for use in an Electrostatic 

Discharge Protected Area (EPA). 

Certification

The Ultimate Footwear range meets the requirements of all relevant 

safety standards and certifications [see below]. Hence, you choose boots 

or shoes with complete confidence that you will be providing your workers 

with the best available protection.

EN ISO 20345i

Category Requirements

SB Toecap resistant to impact of 200 Joules and 15kN crushing

S1

As SB, plus:
Closed heel area
Antistatic properties
Heel energy absorption
Resistance to fuel oil

S1P As S1, plus:
Anti-puncture resistance

S2 As S1, plus:
Water penetration and absorption

S3
As S2, plus:
Anti-puncture resistance
Cleated outsole

SRCii

OUTSOLE SLIP RESISTANCE PERFORMANCE

Marking Surface Lubricant Friction factor: 
flat

Friction factor: 
heel

SRA Ceramic plates Sodium lauryl 
sulfate

0.38 (minimum 
requirement 0.32)

0.32 (mimimum 
standard 0.28)

SRB Steel Glycerol 0.22 (mimimum 
standard 0.18)

0.18 (mimimum 
standard 0.13)

SRC Meets requirements of the above 2 tests (SRA plus SRB)

ULTIMATE NARROW INSOLE  Ref: 62 461 99 

ULTIMATE WIDE INSOLE  Ref: 62 462 00 



A comfortable fit – anywhere
The Honeywell Ultimate Footwear range provides a comfortable fit  

with almost any industrial environment, and almost any user. Boots  

and shoes from the range offer suitable protection against all likely 

hazards, and comfort for day-long wear, in:

• Construction 

• Light industry 

• Manufacturing 

• Assembly 

• Utilities 

• Energy 

• Transportation 

• Automotive 

• Logistics

The Ultimate  
Footwear Range
What workers want from their protective 

footwear is protection and comfort. The 

outsole of boots and shoes in the Ultimate 

Footwear range provides both, from heel to toe, 

through several innovative features. 

• Ergonomic Wave Concept – protection and 
comfort that flows,  
to allow a natural walking motion

• Wear-off indicators – a triangle appears at 
any of four locations  
on the outsole, when it has reached a high 
level of abrasion

• High shock-absorption heel – for comfort

• Front shield – for protection

• Composite toecap – lightweight and non-
metallic, for heat  
transfer elimination, greater comfort and 
corrosion resistance 

• Marked heel – for stability

• Fluid evacuation channels –  
for enhanced grip

Tested to the  
ultimate
All safety standards define a set of tests, which safety footwear is 

required to meet to achieve certification. However, Honeywell goes 

further – striving for safety footwear that performs above and beyond 

the level required for certification according to each of the standards 

below:  

• EN ISO 20345 : 2011;v 

• Regulation (EU) 2016/425;vi  

• BVQI ISO 9001 Version 2015vii 

Exceeding the requirements of EN ISO 20345:2011,  
Honeywell Ultimate Footwear offers:

•  Composite toecap impact resistance (to 200 J) of 16 mm, 
above the minimum requirement of >=14 mm

•  Composite toecap compression resistance (to 200 J) of 21 
mm, above the minimum requirement of >=14 mm

•  Non-metallic antipuncture insole with perforation 
resistance of >1100 N, above the mimimum requirement of 
>=1100 N

•  Electric resistance of 23,000 Mohms when dry, above the 
minimum requirement of >= 0,1 Mohms

•  Electric resistance of 5,000 Mohms when wet, above the 
minimum requirement of >= 1000 Mohms

•  Outsole tearing resistance of 20,2 KN/m, above the 
minimum requirement of  >=8 KN/m

•  Outsole bending resistance of 4520 mm, above the 
minimum requirement of >=4 mm

•  Energy absorption in the outsole heel area of 35 J, above 
the minimum requirement of >=20 J

The Ultimate details

SPRINT S3 HI CI SRC Ref: 62 461 63

• 100 % metal free 

• Low-cut style

• Leather upper and 
water-repellent textile

• Poromax®  
3D moisture 
absorbent lining

• Non-metallic 
FLEXIUM™ anti-
perforation interlayer

• ESD sole

• THERMY anti-
bacterial treatment

• Dual density 
polyurethane outsole

SQUAT S1P HI CI SRC Ref: 62 461 69

• 100 % metal free

• Low-cut style

• Perforated breathable 
microfiber upper

• Artico 3D lining 

• Non-metallic 
FLEXIUM™ anti-
perforation interlayer

• ESD sole

• Dual density 
polyurethane outsole

JUMP S3 HI CI SRC Ref: 62 461 65

• 100 % metal free 

• Low-cut style

• Water-repellent 
leather upper

• Artico 3D lining 

• Non-metallic 
FLEXIUM™ anti-
perforation interlayer

• ESD sole

• Dual density 
polyurethane outsole

SPRINT MID S3 HI CI SRC Ref: 62 461 64

• 100 % metal free 

• Mid-cut style

• Leather upper and 
water repellent textile

• Poromax®  
3D moisture 
absorbent lining

• Non-metallic 
FLEXIUM™ anti-
perforation interlayer

• ESD sole

• THERMY anti-
bacterial treatment

• Dual density 
polyurethane outsole

SQUAT MID S1P HI CI SRC Ref: 62 461 83

• 100 % metal free

• Mid-cut style

• Perforated breathable 
microfiber upper

• Artico 3D lining 

• Non-metallic 
FLEXIUM™ anti-
perforation interlayer

• ESD sole

• Dual density 
polyurethane outsole

JUMP MID S3 HI CI SRC Ref: 62 461 66

• 100 % metal free 

• Mid-cut style

• Water-repellent 
leather upper

• Artico 3D lining 

• Non-metallic 
FLEXIUM™ anti-
perforation interlayer

• ESD sole

• Dual density 
polyurethane outsole 
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Lábvédelem

TOVÁBBFEJLESZTETT 
URBAN ÉS (i)XTREM  
TERMÉKCSALÁD



A Honeywell a biztonság területén szerzett széles tapasztalataira 

építve tovább fejlesztett két termékcsaládot a legújabb technológiával, 

amelyeknek alapja a: biztonság - minőség - kényelem

Fedezze fel a hagyományos URBAN modellek és az (i)XTREM 

 technikai modellek speciális ipari igényeknek megfelelő  

lábvédelemre kialakított új generációját.

URBAN ÉS (i)XTREM FEJLESZTÉS

2 erős tapadású 
járótalp
•  PU2D (dupla 

sűrűségű PU)
• PU-nitril 

A cipő felső rész 
nagyon kényelmes  
kialakítása

Kiválóan  
ellenálló orrmerevítő

Technológiai 
fejlődés



BIZTONSÁG

Új URBAN, kiváló tapadást biztosító PU 2D  
(dupla sűrűségű PU) talpszerkezet
•  Ipari és beltéri viseletre tervezett 

kiváló tapadás.
•  A tapadási együtthatói jobbak, mint az  

EN 20345:2011 szabványban előírtak:

Új (i)XTREM, erős tapadású, PU-Nitril talpszerkezet 
•  Kiválóan tapad minden felületen, kül- és beltéren.
•  A tapadási együtthatói jobbak, mint az  

EN 20345:2011 szabványban előírtak:

KÜLÖNÁLLÓ SAROK

  Energiaelnyelő sarok

   Mindenfajta felületen 
tökéletesen stabil

FOLYADÉK-KISZORÍTÓ  
VÁJATOK

   Megelőzi a csúszást

   Azonnal kivezeti a folyadékot

CSÚSZÁSGÁTLÓ 
TALPKIALAKÍTÁS

   Sima felületen való nagyon 
erős tapadásra készült

ÚJ

ÚJ
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Tapadási együttható 
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EN ISO 20345

URBAN termékcsalád
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EN ISO 20345

(i)XTREM termékcsalád

ELŐNYÖK:

KÜLÖNÁLLÓ SAROK RÉSZ

   Energiaelnyelő sarok

   A sarokrészt a kiemelt 
csúszásgátlásra fejlesztették 
ki, továbbá, hogy megtámassza 
a lábat járás közben

CSÚSZÁSGÁTLÓ 
TALPKIALAKÍTÁS

   A talpkialakítás fokozott 
csúszásállóságot biztosít 
és elősegíti a folyadék gyors 
kiszorítását. A talp közepén 
erősített részt a létrán 
való magabiztosabb, jobb 
tapadással bíró mozgásért 
fejlesztették ki.

BIOMECHANIKAI 

   A cipő megkönnyíti a  
haladást még jobb tapadású, 
segíti a haladást

ELŐNYÖK:



BIZTONSÁG

Új Prémium Plusz orrmerevítő
•   Újonnan kifejlesztett nagy teljesítőképességű  

orrmerevítő: Az előírásoknál 20%-kal több  
a tér az orrmerevítőben.

•  A speciális felhasználói igényeknek  
megfelelő új forma.

•  Az ütéssel és összenyomással szemben  
megnövelt ellenállás a még nagyobb biztonságért.

FŐ ELŐNYÖK:

   Megnövelt biztonság ütés és összenyomás kockázata ellen
   Az orrmerevítő követi a láb természetes alakját,  

kifejezetten munkahelyi környezetre tervezik
  Hőszigetelés
  Fémmentes

FŐ ELŐNYÖK:

   Lefedi a lábfelület 100%-át

   Teljes védelem és rugalmasság

   Hőszigetelés

Talpátszúrás elleni védelem
•    FlexiumTM átszúrás ellen védő talplemez
•    Nagy erős antisztatikus kevlar szálak

ÚJ



MINŐSÉG

Talpbetét az (i)XTREM termékcsaládnál
•  A speciális habnak köszönhetően energiaelnyelő
• Kényelmes
• Antisztatikus
• Antibakteriális
•  Kiváló vízelnyelés és kiengedés
•  Ellenáll a szakadásnak és kopásnak
•  Lélegző

FŐ ELŐNYÖK:

  Higiénia

  Komfort

Lélegzőképesség

Antibakteriális

NedvességelnyelőPerforált mikroszálas

Gyors száradás

Gondosan felügyelt gyártás
A Honeywell továbbra is  
biztosítja gyártási minőségi  
folyamatait és azok  
szabványoknak való  
megfelelőségét.

Bőr
•  Különleges légáteresztőképesség
• Ellenálló
•  Nem engedi behatolni a vizet

ÚJ

Exkluzív Xmax talpbetét az URBAN termékcsaládnál
• Nagyobb kényelmet adó kétféle sűrűségű felépítés
• Antibakteriális és illatsemlegesítő kezelés
• Kivehető és könnyen kezelhető
• Antisztatikus 
•  A lábhoz idomuló hőformázott talpbélés
•   Elvezető csatornák: járás közben biztosítja a talp alatt a légáramlást

Artico 3D® bélés 
•  Megfelel az új EN ISO 20345:2011 

szabvány előírásainak
•  Hidrofil, lélegző, nedvszívó  

és gyorsan száradó
•  Antibakteriális (Thermy-Tex)  

és szagképződést gátló hatású
•  Jobb higiénia és szellőzés a lábnak
•  Erősen ellenáll a szakadásnak  

és kopásnak



KÉNYELEM

Legújabb fejlesztés a jobb illeszkedésért

Új doboz

Felsőrész
A felsőrész kialakítását a felhasználó kényelméhez és az ipari 
munkakörülményekhez alakították

FŐ ELŐNYÖK:
   Európai lábméretekhez igazodva 
elősegítik a megfelelőbb méretek 
kivásztását, ezáltal csökken az 
esetleges sérülések kockázata

   A talprész természetes alakját 
jobban követő továbbfejlesztett 
sarokforma

   Biztosítja a statikus és  
a dinamikus egyensúlyt

   A jóval nagyobb orrmerevítő 
kényelmesebb a lábujjnak

Könnyen nyitható és hajtogatható, 
képi utasítások nyújtanak segítséget 
az első lépésekhez.

ÚJ

ÚJ

ÚJ

HAJLÍTÁSI TERÜLET
A lábfej elülső részénél található 
hajlékony rész csökkenti a lábfejre 
nehezedő nyomást

PÁRNÁZOTT BOKARÉSZ
Rugalmas, széles,  
csökkenti a sarok területén 
jelentkező fájdalom kockázatát

ALUL VÍZHATLAN
Védi a lábát a beázástól, 
szárazon tartja

MEGERŐSÍTETT ORR-RÉSZ
Belső varratokkal rögzített 
megerősített orr-rész a még 
ellenállóbb kialakításért



AZ URBAN TERMÉKCSALÁD 
TOVÁBBFEJLESZTÉSE
Az Urban termékcsalád fejlődése kényelmet és technológiát kínál olyan modernizált 
arculattal, amely munkaruházatnak, formaruhának és utcai viseletnek egyaránt megfelel.  
Ez a fémmentes lábbeli család az ipar, logisztika és szállítmányozás, szolgáltatóipar 
számára és kültéri munkavégzéshez ajánlott.

PIONNER BLACK
S3 CI SRC - CIKKSZÁM 62 444 13 

•  Vízálló teljes egészében barkázott bőr felsőrész
•  Ergonomikus, bélelt Bokarész
•  Textil bélés
•  PU2D járótalp
•  Fémmentes orrmerevítő
•  Xmax talpbélés 
•  EN ISO 20345:2011 S3 CI SRC
•  Méretek: 35 - 49

Sokoldalú modell ipari és szabadban végzett munkához

 

Fémmentes

1.  Különböző 
munkakörnyezetre 
tervezett modellek



PIONNER
S3 CI SRC - CIKKSZÁM 62 444 11 

•  Vízálló nubuk hasított felsőrész
•  Ergonomikus, bélelt bokarész
•  Textil bélés
•  PU2D járótalp
•  Fémmentes orrmerevítő
•  Xmax talpbetét
•  EN ISO 20345:2011 S3 CI SRC
•  Méretek: 35 - 49

Sokoldalú modell ipari és szabadban végzett munkához

 

Fémmentes

REPORTER
S3 CI SRC - CIKKSZÁM 62 444 16 

•  Vízálló teljes egészében barkázott bőr felsőrész
•  Ergonomikus, bélelt bokarész
•  Textil bélés
•  PU2D járótalp
•  Fémmentes orrmerevítő
•  Xmax talpbetét
•  EN ISO 20345:2011 S3 CI SRC
•  Méretek: 35 - 49

Sokoldalú modell ipari és szabadban végzett munkához

 

Fémmentes

AZ URBAN TERMÉKCSALÁD 
TOVÁBBFEJLESZTÉSE



EXPLORER RIPPER
S3 CI SRC - CIKKSZÁM: 62 444 56 

•  Vízálló, olajjal kezelt bőr felsőrész
•  Ergonomikus bokarész és fényvisszaverő Cordura®
•  Megerősített orr-rész
•   Ezüstionos és Coolmax® szálas antibakteriális szövetbélés
•   PU2D járótalp
•   Fémmentes orrmerevítő
•   Xmax talpbetét
•   EN ISO 20345:2011 S3 CI SRC
•  Méretek: 35 - 49

Használata ajánlott szemétgyűjtő társaságok és helyi hatóságok 
számára

 

FLYER RIPPER
S3 CI SRC - CIKKSZÁM: 62 444 57

•  Vízálló, olajjal kezelt bőr felsőrész
•  Fényvisszaverő Cordura® perem
•  Megerősített orr-rész
•   Ezüstionos és Coolmax® szálas antibakteriális szövetbélés
•   PU2D járótalp
•  Fémmentes orrmerevítő
•  Xmax talpbetét
•  EN ISO 20345:2011 S3 CI SRC
•  Méretek: 35 - 49 

Használata ajánlott szemétgyűjtő társaságok és helyi hatóságok 
számára

 

AZ URBAN TERMÉKCSALÁD 
TOVÁBBFEJLESZTÉSE

2.  Kifejezetten a közművek /szolgáltatók 
számára készült modellek (környezet, 
közegészségügy, közművek stb.)



AZ (i)XTREM TERMÉKCSALÁD 
TOVÁBBFEJLESZTÉSE

Az (i)XTREM termékcsalád fejlesztése során a kényelmet, a teljesítményt és a tartósságot 
ötvözzük. Gondosan kiválasztott alapanyagokkal nyújtunk optimális védelmet extrém, 
megerőltető környezetekben. Az orr és az átszúrás elleni védelmet nyújtó fémmentes 
betétek biztosítják a cipőnek a könnyű súlyt és a hőszigetelést, az öntött talp technológia 
pedig rugalmasságot és jó tapadást biztosít. 

Ezt a termékcsaládot olyan munkahelyekre ajánljuk, ahol nagy a bokasérülés veszélye, 
agresszív környezetekhez és közművek számára (hulladékgazdálkodás, vasutak, 
karbantartás stb.). 

FORCE
S3 HI CI HRO SRC - CIKKSZÁM 62 462 03 

•  Vízálló teljes egészében barkázott bőr felsőrész
•  Vízálló oldalbetétek
•  Artico 3D® bélés fedi a teljes lábat
•  Kényelmet biztosító ergonomikus, bélelt bokarész
•  Megerősítés az orr-rész
•  Fémmentes orrmerevítő
•  Fényvisszaverő, fémmentes cipőfűző lyukak
•  Fémmentes talplemez
•  PU-Nitril járótalp
•  (i)Xtrem talpbetét
•  EN ISO 20345:2011 S3 HI CI HRO SRC
•  Méretek: 37 - 48

Sokoldalú modell nehézipari és szabadban végzett munkához

  PU. NITRILE

Fémmentes

1.  Különböző munkakörnyezetre 
tervezett modellek



HIKE
S3 HI CI HRO SRC - CIKKSZÁM 62 462 01

•  Vízálló teljes egészében barkázott bőr felsőrész
•  Vízálló oldalbetétek
•  Artico 3D® bélés fedi a teljes lábat
•  Kényelmet biztosító ergonomikus bokarész és bélelt nyelv
•  Megerősítés orr-részen
•  Fémmentes orrmerevítő
•  Fémmentes talplemez
•  PU-Nitril járótalp
•  (i)Xtrem talpbetét
•  EN ISO 20345:2011 S3 HI CI HRO SRC
•  Méretek: 35 - 49

Sokoldalú modell nehézipari és szabadban végzett munkához

  PU. NITRILE

Fémmentes

PROTECT
S3 HI CI HRO SRC - CIKKSZÁM 62 462 04

•  Vízálló teljes egészében barkázott bőr felsőrész
•  Vízálló oldalbetétek
•  Artico 3D® bélés fedi a teljes lábat
•  Kényelmet biztosító ergonomikus bokarész és bélelt nyelv
•  Megerősítés az orr-részen
•  Fémmentes orrmerevítő
•  Fényvisszaverő, fémmentes cipőfűző lyukak 
•  Fémmentes talplemez
•  PU-Nitril járótalp
•  (i)Xtrem talpbetét
•  EN ISO 20345:2011 S3 HI CI HRO SRC
•  Méretek: 37 - 48

Sokoldalú modell nehézipari és szabadban végzett munkához

  PU. NITRILE

Fémmentes

QUAD
S3 HI CI HRO SRC - CIKKSZÁM 62 462 12 

•  Vízálló teljes egészében barkázott bőr felsőrész
•  A bokát tartó kényelmes belsőrész
•  Felhúzást segítő oldalsó fülek
•  Hőszigetelő talpbélés
•  Megerősítés az elején
•  Fémmentes orrmerevítő
•   Gyorsan száradó Poromax® 3D bélés, a nedvességtartó kezelésének 

köszönhetően párás környezetben tökéletes nedvszívó tulajdonságú, 
antibakteriális és antimikrobiális Thermy-Tex kezelést kapott

•  PU-Nitril járótalp
•  (i)Xtrem talpbetét
•  EN ISO 20345:2011 S3 HRO HI CI SRC
•  Méretek: 35 - 49

 Sokoldalú modell nehézipari, szabadban és építkezésen végzett 
munkához

  PU. NITRILE

Fémmentes



AZ (i)XTREM TERMÉKCSALÁD 
TOVÁBBFEJLESZTÉSE

BALLAST
S3 HI CI HRO SRC - CIKKSZÁM 62 455 64 

•  Víz- és olajtaszító kezelt bőr felsőrész
•  Ergonomikus bokarész és fényvisszaverő Cordura®
•  Ezüstionos és Coolmax® szálas antibakteriális bélés
•  Fényvisszaverő betétek
•  Megerősített orr-rész
•  Fémmentes talplemez
•  Fémmentes orrmerevítő
•  PU-Nitril belsejű járótalp
•  (i)Xtrem talpbetét
•  EN ISO 20345:2011 S3 CI SRC
•  Méretek: 35 - 49

Különösen alkalmas bizonytalan és „agresszív” talajon, 
vasúti kőzúzalékon végzett munkához

  PU. NITRILE

Fémmentes

BALLAST ICE
S3 HI CI HRO SRC - CIKKSZÁM 62 462 17 

•  Víz- és olajtaszító kezelt bőr felsőrész
•  Ergonomikus bokarész és fényvisszaverő Cordura®
•  Hőszigetelő bélés 
•  Ezüstionos és Coolmax® szálas antibakteriális bélés
•  Fényvisszaverő betétek
•  Elején megerősített orr-rész
•  Fémmentes orrmerevítő
•  PU-Nitril belsejű járótalp
•  (i)Xtrem talpbetét
•  EN ISO 20345:2011 S3 CI SRC
•  Méretek: 37 - 48

 Különösen alkalmas bizonytalan talajon, hidegben és „agresszív” 
környezetben végzett munkához, a vasúti kőzúzalékot is beleértve

  PU. NITRILE

Fémmentes

2.  Kifejezetten szélsőséges körülményekhez 
javasolt modellek (hulladékgazdálkodás, 
vasút, karbantartás stb.).



COLLECT
S3 HI CI HRO SRC - CIKKSZÁM 62 462 02 

•  Vízálló teljes egészében barkázott bőr felsőrész
•  Vízálló oldalbetétek
•  Kényelmet biztosító ergonomikus bokarész és bélelt nyelv
•  Vízálló oldalvarrás
•  Coolmax® antibakteriális bélés
•  Megerősítés az orr-részen
•  Fémmentes orrmerevítő
•  Fémmentes talplemez
•  PU-Nitril járótalp
•  (i)Xtrem talpbetét
•  EN ISO 20345:2011 S3 HRO HI CI SRC
•  Méretek: 37 - 48

Különösen alkalmas karbantartási munkához, 
hulladékgazdálkodási és helyi hatóságoknál

  PU. NITRILE

COLLECT ICE
S3 HI CI HRO SRC - CIKKSZÁM 62 462 10 

•  Vízálló teljes egészében barkázott bőr felsőrész
•  Vízálló oldalbetétek
•  Kényelmet biztosító ergonomikus bokarész és bélelt nyelv
•  Vízálló oldalvarrás
•  Coolmax® antibakteriális bélés
•  Hőszigetelő bélés.
•  Megerősítés az orr-részen
•  Fémmentes orrmerevítő
•  Fémmentes talplemez
•  PU-Nitril járótalp
•  (i)Xtrem talpbetét
•  EN ISO 20345:2011 S3 HRO HI CI SRC
•  Méretek: 37 - 48

Különösen alkalmas karbantartási munkához, 
hulladékgazdálkodási és helyi hatóságoknál, hideg környezetben

  PU. NITRILE

AZ (i)XTREM TERMÉKCSALÁD 
TOVÁBBFEJLESZTÉSE

Fémmentes

Fémmentes



AZ (I)XTREM TERMÉKCSALÁD 
TOVÁBBFEJLESZTÉSE

XPLORE 
S3 HI CI HRO SRC - CIKKSZÁM: 62 462 22 

•   Víztaszító teljes egészében barkázott, szénhidrogén fröccsenésnek 
ellenálló bőr 

•  Poromax® 3D bélés: lélegző, nedvszívó és gyorsan szárad
•  Bélelt, ergonomikus bokarész
•  Megerősített orr-rész 
•  Fémmentes orrmerevítő
•  PU-Nitril járótalp
•  Xmax talpbetét
•   Fényvisszaverő cipőfűző és oldalsó cipzár vízhatlan membránnal
•  Különleges, jobb folyadékelvezetést biztosító mintázat
•  EN ISO 20345:2011 S3 HRO HI CI SRC
•  Méretek: 37 - 48

  PU. NITRILE

Nem mágnesezhető

3.  Főleg agresszív környezetre 
alkalmas modell (vegyipar, 
fémgyártás, part menti és 
kőolaj-finomítás)
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