Az egész napos, intenzív munkavégzésre és nagy igénybevételre tervezett Coverguard® biztonsági - és munkalábbelik célja,
hogy megfelelő védelem mellett a legnagyobb viselési kényelmet biztosítsák. Minden lábbeli első osztályú alapanyagból
készült és természetesen a 89/686/EGK Irányelv, illetve a 18/2008. (XII.3.) SZMM rendelet előírásainak megfelelő európai
szabványok alapján EK típusvizsgálatnak lett alávetve.
Szabványok
Az új munka- és biztonsági védőlábbelik minősítése az EN ISO 20345 és EN ISO 20347 szabványok alapján készül, de mivel
az EK típustanúsítványnak nincs érvényességi korlátja, természetesen a korábbi EN345 és EN347 szabványoknak megfelelő
lábbelik is érvényes minősítéssel rendelkeznek, és megfelelő védelmet nyújtanak.
EN ISO 20344: az általános követelmények és vizsgálati módszerek meghatározását foglalja magában és kizárólag a következő szabványokkal együtt használható, melyek előírják a lábbelivel szemben támasztott, kockázat mértékétől függő
alapvető és kiegészítő követelményeket.
EN ISO 20345: a szakmai használatú biztonsági lábbelik - rendelkezniük kell azokkal a szükséges biztonsági jellemzőkkel,
amelyek megvédik a felhasználót olyan balesetek ellen, melyek ipari környezetben következhetnek be. A lábujjvédő megóvja
a viselő lábfejét a max. 200 J energiájú eső, zuhanó tárgyak által okozott hatások ellen.
EN ISO 20347: a szakmai használatú munkalábbelik - abban különböznek a biztonsági védőlábbelitől, hogy nincs bennük
leeső tárgyak ellen védő orrmerevítő.
Az európai EN ISO 20345, korábban EN 345 szabvány követelményeinek megfelelő biztonsági lábbelik kategóriái
SB

megfelelő formai kialakítás és lábujjvédő (200 J energiájú zuhanó -, 15kN nyomó tárgyak ellen)

S1

zárt kéregrész és olajálló, csúszásmentes járótalp
antisztatikus tulajdonságok (0,1 MΩ <elektromos ellenállás<1000 MΩ)
energiaelnyelő képességű (>20 J) sarokrész

S1P

S1 továbbá: talpátszúródás ellen védő (>1100 N erőhatás) acél talplemez

S2

S1 továbbá: a felsőrész vízgőz áteresztőképessége (>0,8 mg/cm2/h)
a felsőrész nedvességfelszívódás elleni védelme (<30% /óra)

S3

S2 továbbá: talpátszúródás ellen védő (>1100 N erőhatás) acél talplemez

S4

egybe fröccsöntött vagy vulkanizált lábbelik acél orrmerevítővel
antisztatikus tulajdonságok és energiaelnyelő sarokrész

S5

S4 továbbá: a talpátszúródás elleni védelem (>1100 N erőhatás)
valamint a talp mintázott járófelülete (>4 mm mélység)

Az európai EN ISO 20347, korábban EN 347 szabvány követelményeinek megfelelő munkalábbelik kategóriái
OB

megfelelő formai kialakítású, orrmerevítő nélküli lábbeli (<100 J)

O1

zárt kéregrész (megfelelő oldalmerevítéssel)
olajálló járótalp (térfogatváltozás <12%)
antisztatikus tulajdonságok (0,1 MΩ <elektromos ellenállás< 1000 MΩ)
a sarok energiaelnyelő képessége (>20 J)

O2

01 továbbá: a
 felsőrész vízgőz áteresztőképessége (>0,8 mg/cm2/h)
valamint nedvességfelszívódás elleni védelme (<30% / óra)

O3

02 továbbá: a talpátszúródás elleni védelem (>1100 N erőhatás)
valamint a talp mintázott járófelülete (>2,5 mm mélység)

O4

egybe fröccsöntött vagy vulkanizált lábbelik
antisztatikus tulajdonságok és energiaelnyelő sarokrész

O5

04 továbbá: a talpátszúródás elleni védelem (>1100 N erőhatás)
valamint a talp mintázott járófelülete (>4 mm mélység)

A védőlábbeliken található egyéb jelölések értelmezése
P

talpátszúródás, behatolási ellenállás elleni védelem (>1100 N)

CI

hideg elleni védelem (-20°C esetén a belső hőmérsékletváltozás ≤10°C)

HI

meleg elleni védelem (+150°C esetén a belső hőmérsékletváltozás ≤22°C)

WRU

vízfelvétellel (≤30% /60 perc) és vízáteresztéssel (≤2g / 90 perc) szembeni ellenállás

HRO

kontakt hőhatással szemben védő talp (300°C / 60s)
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E

a sarok energiaelnyelő képessége (5000 N erőhatásnál 20 J)

A

antisztatikus képesség (105 Ω <elektromos ellenállás< 10 9 Ω)

C

elektromosságot vezető képesség (103 Ω< elektromos ellenállás <105 Ω)

IS

elektromosan szigetelő talp (10000 V esetén a szivárgó áram <2 mA)

FO

fűtőolaj ellen védő járótalp (22h alatti térfogatnövekedés max.12%)

M

lábközép megerősített védelme (>100 J ütési energia ellen)

AN

boka megerősített védelme (max. 20kN középérték)
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Antisztatikus lábbeli: funkciója, hogy az elektrosztatikus töltések leadásával a feltöltődést a minimálisra csökkentse, ilyen
módon elkerülve a szikra által előidézhető gyulladás veszélyét. Noha az antisztatikus lábbeli is hoz létre villamos ellenállást a
láb és a padozat között (mivel elektromos ellenállásának alsó határa 10 5Ω, a 250V feszültségig működő villamos berendezés
meghibásodásakor korlátozott védelmet nyújthat), de az áramütéssel szemben nem biztosít megfelelő védelmet, ahhoz további intézkedéseket kell tenni. A lábbeli elektromos ellenállását nagymértékben befolyásolhatja hajlítás, szennyeződés vagy
páratartalom. Ott, ahol antisztatikus lábbeli használatos, a padozat ellenállása nem veszélyeztetheti a lábbeli által nyújtott
védelmet. Elektrosztatikusan veszélyes zónába való lépés előtt ellenőrizni kell a cipő elektromos tulajdonságait.
Csúszásállóság vizsgálata (súrlódási együttható: µ)
Aljzat tulajdonságai

Követelmény a sarokrészre Követelmény a járótalpra Jelölés

Kerámialap szerves, szintetikus
(detergens) tisztítószerrel

≥0,28

≥0,32

SRA

Acél járófelület glicerinnel

≥0,13

≥0,18

SRB

Mindkét kezelt padozat

≥0,28
≥0,13

≥0,32
≥0,18

SRC

Talp anyagának előnyei
Jellemzők

PU poliuretán

TPU thermoplasztikus poliuretán

Gumi

180°C

240°C

300°C

legkönnyebb

könnyű

nehéz

Csúszásbiztonság

normál

jó

kiváló

Olajállóság

normál

jó

jó

Olvadáspont
Súly

Lábbeli méretek
Európai (FR) méret

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

Angolszász (UK) méret

3½

4

5

6

6½

7

8

9

9½

10

11

12

12½

Talphosszúság (cm)

23,0

23,5

24,0

24,5

25,0

26,0

26,5

27,5

28,0

29,0

29,5

30,5

31,0

Lábujjvédő min.
magassága (mm)

12,5

13,0

13,0

13,5

13,5

14,0

14,0

14,5

14,5

15,0

15,0

15,5

15,5

kényelmes, szellőző szárbélés
bőr cipőnyelv (rajta gyártó és szabványjellemzők)

bőr szártető
vastag habszivacs bokavédő

megerősített cipőfűző

kétrétű, olajálló PU2D,
PU/TPU vagy gumi talp,
marhabőr felsőrész,
biztonsági varrással
bevizsgált, csúszásmentes járófelület

acél vagy kompozit
lábujjvédő (EN 20345)
higiénikus, komfort talpbélés
talpszúrás ellen védő acél vagy
kompozit talplemez (EN 20345)

rugalmas kényelmi
közbetét
antibakteriális lábközép betét

kiváló antisztatikus tulajdonságok
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9PEAH, 9PEAL

PEARL (S3 SRC)

• fekete, vízlepergető és szellőző színbőr felsőrész • nedvszívó, gyorsan száradó, lélegző belső bélés • könnyű kompozit műanyag
lábujjvédő • flexibilis, fémmentes, átszúrás elleni talplemez • olajálló, antisztatikus, kétrétegű PU talp, ütődéselnyelő sarok • SRC csúszásbiztosság • megerősített TPU saroktámasz, plusz PU borítás az orr-részen • kivehető, antisztatikus, izzadságszívó, energiaelnyelő
talpbetét, komfortos textil felülettel • szivacsos szártető, párnázott békanyelv • teljesen fémmentes védőlábbeli • 38-tól 47-es méretig
EN ISO 20345:2011 S3 SRC

9PEAL

9PEAH
9OPAH, 9OPAL

OPAL (S3 SRC)

• fekete, vízlepergető és szellőző színbőr felsőrész • nedvszívó, gyorsan száradó, lélegző belső bélés • könnyű, perforáción keresztül
szellőző kompozit műanyag lábujjvédő • flexibilis, fémmentes, átszúrás elleni talplemez • olajálló, antisztatikus, kétrétegű PU talp, ütődéselnyelő sarok • SRC • megerősített TPU saroktámasz, plusz PU borítás az orr-részen • kivehető, antisztatikus, izzadságszívó, energiaelnyelő
talpbetét, komfortos textil felülettel • szivacsos szártető, párnázott békanyelv • teljesen fémmentes védőlábbeli • 38-tól 47-es méretig
EN ISO 20345:2011 S3 SRC

9OPAL

9OPAH
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TOPAZ (S3 HRO SRC)

9TOPH, 9TOPL

• barna, vízlepergető és szellőző színbőr felsőrész • nedvszívó, gyorsan száradó, lélegző belső bélés • könnyű, kompozit műanyag
lábujjvédő • flexibilis, fémmentes, átszúrás elleni talplemez • olajálló, antisztatikus, kétrétegű, 300°C-ig hőálló (HRO) PU/gumi talp, ütődéselnyelő sarok • SRC csúszásmentesség • megerősített TPU saroktámasz, és PU orrborítás • kivehető, antisztatikus, izzadságszívó,
energiaelnyelő talpbetét, komfortos textil felülettel • szivacsos szártető, párnázott békanyelv • teljesen fémmentes védőlábbeli • 38-tól
47-es méretig
EN ISO 20345:2011 S3 HRO SRC

9TOPL

9TOPH
9ANDH, 9ANDL

ANDESITE (S3 SRC)

• fekete, vízlepergető és szellőző színbőr felsőrész • nedvszívó, gyorsan száradó, hálós kialakítású, lélegző belső bélés • könnyű kompozit
műanyag lábujjvédő • flexibilis, fémmentes, átszúrás elleni talplemez • olajálló, antisztatikus, kétrétegű PU talp, ütődéselnyelő sarok •
SRC csúszásbiztosság • PU orrborítás, a felsőrész oldalán fényvisszaverő díszcsík • kivehető, antisztatikus, izzadságszívó, energiaelnyelő
talpbetét, komfortos textil felülettel • szivacsos szártető, párnázott nyelv • fémmentes védőlábbeli • 37-től 47-es méretig
EN ISO 20345:2011 S3 SRC

9ANDL

9ANDH
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HILLITE (S1P HRO) BAKANCS

LEP47

HILLITE (S1P HRO) CIPŐ

• vízlepergető, fekete nubukbőr • szellőző, kopásálló gyöngyvászon PA betét • kompozit lábujjvédő (CK) • Wellmax® átszúrás elleni, aramidszálas műanyag talplemez • olaj- és saválló,
antisztatikus, 300°C-ig hőálló (HRO), flexibilis nitrilgumi/PU talp •
talprészbe épített, torziós erőt csillapító és tapadást növelő speciális betét • nedves kerámia felületekre is alkalmas, SRA fokú
csúszás elleni védelem • kiváló éjszakai láthatóság, fényvisszaverő csíkok és reflektív szalagok • lélegző Tybrelle® bélés, szivacsos bokarész és békanyelv • megnövelt légzőfelületű sarokbetét • fémmentes lábbeli • 39-től 46-os méretig
EU szabvány: EN ISO 20344, EN ISO 20345:2011

LEP46

• vízlepergető, fekete nubukbőr • szellőző, kopásálló gyöngyvászon PA betét • kompozit lábujjvédő (CK) • Wellmax® átszúrás elleni, aramidszálas műanyag talplemez • olaj- és saválló,
antisztatikus, 300°C-ig hőálló (HRO), flexibilis nitrilgumi/PU talp •
talprészbe épített, torziós erőt csillapító és tapadást növelő speciális betét • nedves kerámia felületekre is alkalmas, SRA fokú
csúszás elleni védelem • kiváló éjszakai láthatóság, fényvisszaverő csíkok és reflektív szalagok • lélegző Tybrelle® bélés, szivacsos bokarész és békanyelv • megnövelt légzőfelületű sarokbetét • fémmentes lábbeli • 39-től 46-os méretig
EU szabvány: EN ISO 20344, EN ISO 20345:2011

LEP46

COPPER (S1P) BAKANCS
LEP19

COPPER (S1P) CIPŐ

LEP19

• biztonsági védőlábbeli barna velúrbőr, szellőző kék PA gyöngyvászon betéttel • plusz orr- és védő sarokborítás, fényvisszaverő
csík • acél lábujjvédő leeső tárgyak- és acél talplemez talpátszúrás
ellen • antisztatikus, olajálló, 180°C-ig hőálló, kétrétegű PU talp,
SRC fokú nedves kerámia és acél felületre bevizsgált csúszásmentességgel • lélegző Tybrelle® bélés, szivacsos bokarész és
szivacsos békanyelv, energiaelnyelő sarok • 36-tól 48-as méretig
EU szabvány: EN ISO 20344, EN ISO 20345:2011

LEP18

• biztonsági védőlábbeli barna velúrbőr, szellőző kék PA gyöngyvászon betéttel • plusz orr- és védő sarokborítás, fényvisszaverő
csík • acél lábujjvédő leeső tárgyak- és acél talplemez talpátszúrás
ellen • antisztatikus, olajálló, 180°C-ig hőálló, kétrétegű PU talp,
SRC fokú nedves kerámia és acél felületre bevizsgált csúszásmentességgel • lélegző Tybrelle® bélés, szivacsos bokarész és
szivacsos békanyelv, energiaelnyelő sarok • 36-tól 47-es méretig
EU szabvány: EN ISO 20344, EN ISO 20345:2011
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LEP47
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LEP18

MERCURY (S3) BAKANCS

LEP65

MERCURY (S3) CIPŐ

LEP65

• biztonsági védőlábbeli bőr felsőrésszel • könnyű, kompozit
műanyag lábujjvédő (CK) • könnyű, rugalmas, fémmentes
Wellmax® átszúrás elleni talplemez, jó hőszigetelő aramidszálas
műanyagból • olajálló, antisztatikus, kétrétegű, 180°C-ig hőálló
PU talp, SRC fokú csúszás elleni védelemmel • páraáteresztő,
lélegző, nemszőtt Tybrelle ® bélés • szivacsos bokarész és
-békanyelv, energiaelnyelő sarokrész • a teljesen fémmentes,
műanyag fűzővezetős védőlábbeliket a fémdetektor nem érzékeli
• 38-tól 47-es méretig
EU szabvány: EN ISO 20344, EN ISO 20345:2011

LEP64

• biztonsági védőlábbeli bőr felsőrésszel • könnyű, kompozit
műanyag lábujjvédő (CK) • könnyű, rugalmas, fémmentes
Wellmax® átszúrás elleni talplemez, jó hőszigetelő aramidszálas
műanyagból • olajálló, antisztatikus, kétrétegű, 180°C-ig hőálló
PU talp, SRC fokú csúszás elleni védelemmel • páraáteresztő,
lélegző, nemszőtt Tybrelle ® bélés • szivacsos bokarész és
-békanyelv, energiaelnyelő sarokrész • a teljesen fémmentes,
műanyag fűzővezetős védőlábbeliket a fémdetektor nem érzékeli
• 38-tól 47-es méretig
EU szabvány: EN ISO 20344, EN ISO 20345:2011

LEP64

MARBLE (S3) BAKANCS

LEP32

• barna, vízlepergető, tiszta nubukbőr bakancs • erős felsőrész
nagy igénybevételre • olajálló, antisztatikus, kétrétegű, erősített
TPU/PU talp, hőálló (240°C) • könnyű kompozit műanyag lábujjvédő (CK) • acélnál rugalmasabb, jobb hőszigetelő Wellmax®
átszúrás elleni, antimagnetikus talplemez • orr-részen kopás
és víz elleni, magasított PU védőréteg • nedves kerámia és
acél felületekre is kiváló SRC fokú csúszásmentesség • lélegző
Tybrelle® bélés, szivacsos bokarész és puha bőr békanyelv •
jó vízállósági és vízgőzáteresztő tulajdonságok, energiaelnyelő
sarok • 38-tól 47-es méretig
EU szabvány: EN ISO 20344, EN ISO 20345:2011

LEP32
SPINELLE (S1P) CIPŐ

LEP44

• szürke marhahasíték felsőrész kiválóan szellőző, narancs poliészter gyöngyvászon betéttel • antisztatikus, olajálló, 240°C-ig
hőálló, kétrétegű PU/TPU talp • SRC fokú, tisztítószeres, nedves kerámia és olajos acél felületre bevizsgált csúszásmentesség • mechanikai és folyadékok ellen védő emelt PU orr-rész
• acél orrmerevítő, acél talplemez, energiaelnyelő sarok • három fém szellőzőnyílás a kiemelkedő lábkomfortért • nedvességszívó, szellőző nemszőtt bélés • szivacsos szártető és nyelv
• 34-től 48-as méretig
EU szabvány: EN ISO 20344, EN ISO 20345:2011

COVERGUARD® • VÉDŐLÁBBELIK

LEP44
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MIXITE (S1) BAKANCS
9MIXH

MIXITE (S1) CIPŐ

• fekete, biztonsági védőlábbeli bőrből • acél lábujjvédő leeső
tárgyak ellen • olajálló, antisztatikus, hajlékony PU talp, SRC
fokú, nedves kerámia és acél felületre bevizsgált csúszásmentességgel • szivacsos bokarész és békanyelv, energiaelnyelő sarokrész • kényelmes, nemszőtt, szellőző belső bélés
• METALITE S1P (9METH): acél talplemezes változat • MINIUM
S3 (9MINH): acélkaplis és talplemezes, fokozott vízállósági és
vízgőzáteresztő tulajdonságokkal rendelkező változat • 34-től
49-es méretig
EU szabvány: EN ISO 20344, EN ISO 20345:2011

9MIXL

• fekete, biztonsági védőlábbeli bőrből • acél lábujjvédő leeső
tárgyak ellen • olajálló, antisztatikus, hajlékony PU talp, SRC fokú,
nedves kerámia és acél felületre bevizsgált csúszásmentességgel
• szivacsos bokarész és békanyelv, energiaelnyelő sarokrész
• kényelmes, nemszőtt, szellőző belső bélés • METALITE S1P
(9METL): acél talplemezes változat • MINIUM S3 (9MINL):
acélkaplis és talplemezes, fokozott vízállósági és vízgőzáteresztő
tulajdonságokkal rendelkező változat • 34-től 49-es méretig
EU szabvány: EN ISO 20344, EN ISO 20345:2011

9MIXL

ALTAITE (S3 HRO) BAKANCS
LEP55

ALTAITE (S3 HRO) CIPŐ

9MIXH

LEP55

• vízlepergető, fémmentes barna színbőr felső • könnyű, kompozit
műanyag lábujjvédő • rugalmas Wellmax® átszúrás elleni talplemez
aramidszálas műanyagból • flexibilis, 300°C kontakt hőhatás ellen
védő (HRO), olaj- és saválló, antisztatikus, kétrétegű nitrilgumi/
PU talp, megerősített lábközép- és orr-résszel, energiaelnyelő
sarokkal • SRA csúszásmentesség nedves kerámia felületeken
bevizsgálva • Support System®: sarokrészt megerősítő, lábat
megtartó speciális kidolgozású emelt saroktámasz • páraáteresztő, lélegző, antisztatikus bélés, szivacsos bőr békanyelv
és bokarész • 37-től 47-es méretig
EU szabvány: EN ISO 20344, EN ISO 20345:2011

LEP54

• vízlepergető, fémmentes barna színbőr felső • könnyű, kompozit
műanyag lábujjvédő • rugalmas Wellmax® átszúrás elleni talplemez
aramidszálas műanyagból • flexibilis, 300°C kontakt hőhatás ellen
védő (HRO), olaj- és saválló, antisztatikus, kétrétegű nitrilgumi/
PU talp, megerősített lábközép- és orr-résszel, energiaelnyelő
sarokkal • SRA csúszásmentesség nedves kerámia felületeken
bevizsgálva • Support System®: sarokrészt megerősítő, lábat
megtartó speciális kidolgozású emelt saroktámasz • páraáteresztő, lélegző, antisztatikus bélés, szivacsos bőr békanyelv
és bokarész • 37-től 47-es méretig
EU szabvány: EN ISO 20344, EN ISO 20345:2011
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ATHOS (S3), ADALITE (S2)

9AGAH, 9ADAH

• biztonsági védőbakancs bőrből • acél lábujjvédő leeső tárgyak
ellen • acél talplemez talpátszúrás ellen • olajálló, antisztatikus,
kétrétegű PU talp, SRC fokú nedves kerámia és acél felületre
bevizsgált csúszásmentességgel • szivacsos bokarész és -békanyelv • 34-től 49-es méretig • (9AGOH) ARAMIS (O1): acél nélküli
változat • (9ADAH) ADALITE (S2): talplemez nélküli változat
EU szabvány: EN ISO 20345:2011, EN ISO 20347:2012

PORTHOS (S3), ADALITE (S2)

9AGAL, 9ADAL

• biztonsági védőcipő bőrből • acél lábujjvédő leeső tárgyak
ellen • acél talplemez talpátszúrás ellen • olajálló, antisztatikus,
kétrétegű PU talp, SRC fokú nedves kerámia és acél felületre bevizsgált csúszásmentességgel • szivacsos bokarész és -békanyelv
• 34-től 49-es méretig • (9AGOL) CYRANO (O1): acél nélküli
változat • (9ADAL) ADALITE (S2): talplemez nélküli változat
EU szabvány: EN ISO 20345:2011, EN ISO 20347:2012

AZURITE (S3) BAKANCS
9AZUH

AZURITE (S3) CIPŐ

• biztonsági védőlábbeli bőrből • antisztatikus, olaj- és saválló,
hajlékony kétrétegű PU talp, SRC fokú nedves kerámia és acél
felületre bevizsgált csúszásmentességgel • acél lábujjvédő leeső
tárgyak- és acél talplemez talpátszúrás ellen • PU orrborítás:
plusz mechanikai, folyadékok és vegyszerek elleni védelem •
szivacsos bokarész és békanyelv, energiaelnyelő sarokrész •
kényelmes, nemszőtt, szellőző belső bélés • jó vízállósági és
vízgőzáteresztő tulajdonságok • 35-től 49-es méretig
EU szabvány: EN ISO 20344, EN ISO 20345:2011

9AZUL

• biztonsági védőlábbeli bőrből • antisztatikus, olaj- és saválló,
hajlékony kétrétegű PU talp, SRC fokú nedves kerámia és acél
felületre bevizsgált csúszásmentességgel • acél lábujjvédő leeső
tárgyak- és acél talplemez talpátszúrás ellen • PU orrborítás:
plusz mechanikai, folyadékok és vegyszerek elleni védelem •
szivacsos bokarész és békanyelv, energiaelnyelő sarokrész •
kényelmes, nemszőtt, szellőző belső bélés • jó vízállósági és
vízgőzáteresztő tulajdonságok • 36-tól 49-es méretig
EU szabvány: EN ISO 20344, EN ISO 20345:2011
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9AZUL

MAGNOLITE (S3) BAKANCS

LEP27

AQUAMARINE S3 WR BAKANCS

LEP27

• biztonsági védőlábbeli bivalybőr felsőrésszel • antisztatikus,
olajálló, csúszásbiztos (SRC) kétrétegű PU talp • kompozit lábujjvédő és Zero+ fémmentes, átszúrás elleni, aramid/kerámiaerősítésű rugalmas talplemez • mechanikai ártalmak és folyadékok, vegyszerek hatása ellen védő PU orrborítás • nemszőtt,
kiválóan szellőző Cambrelle® belső bélés, szivacsos bokarész
és békanyelv • nedvszívó, lélegző, anatómiailag kialakított, kényelmes talpbetét • S3 kategória követelményeinek megfelelő vízállósági és vízgőzáteresztő tulajdonságok • teljesen fémmentes lábbeli • 37-től 47-es méretig
EU szabvány: EN ISO 20344, EN ISO 20345:2011

9AQUA

• vízálló (WR) és szellőző fekete minőségi színbőr felsőrész •
vízálló és lélegző membrános belső bélés • könnyű, perforáción
keresztül szellőző kompozit műanyag lábujjvédő • magas minőségű, flexibilis, fémmentes, átszúrás elleni talplemez • olajálló,
antisztatikus, kétrétegű PU talp, ütődéselnyelő sarok • SRC
nedves kerámia és acél felületre bevizsgált csúszásmentesség
• megerősített TPU saroktámasz, plusz PU borítás az orr-részen
• kivehető, antisztatikus, izzadságszívó talpbetét, kopásálló,
komfortos textil felülettel • szivacsos szártető, párnázott békanyelv, erős fém fűzővezetők • 38-tól 47-es méretig
EN ISO 20345:2011 S3 SRC WR

9AQUA

AMBER (S3) BAKANCS

LEP17

AMBER (S3) CIPŐ

LEP17

• biztonsági védőlábbeli bőr felsőrésszel • könnyű, kompozit
műanyag lábujjvédő (CK) • Wellmax® átszúrás elleni talplemez
aramidszálas műanyagból, az acélnál könnyebb, rugalmasabb,
jobb hőszigetelő • olajálló, antisztatikus, kétrétegű, 180°C-ig
hőálló PU talp, SRA fokú csúszás elleni védelemmel • páraáteresztő, lélegző, nemszőtt Tybrelle® bélés • szivacsos bokarész
és -békanyelv, energiaelnyelő sarokrész • a teljesen fémmentes,
műanyag fűzővezetős védőlábbeliket a fémdetektor nem érzékeli
• 37-től 47-es méretig
EU szabvány: EN ISO 20344, EN ISO 20345:2011

LEP16

• biztonsági védőlábbeli bőr felsőrésszel • könnyű, kompozit
műanyag lábujjvédő (CK) • Wellmax® átszúrás elleni talplemez
aramidszálas műanyagból, az acélnál könnyebb, rugalmasabb,
jobb hőszigetelő • olajálló, antisztatikus, kétrétegű, 180°C-ig
hőálló PU talp, SRA fokú csúszás elleni védelemmel • páraáteresztő, lélegző, nemszőtt Tybrelle® bélés • szivacsos bokarész
és -békanyelv, energiaelnyelő sarokrész • a teljesen fémmentes,
műanyag fűzővezetős védőlábbeliket a fémdetektor nem érzékeli
• 37-től 47-es méretig
EU szabvány: EN ISO 20344, EN ISO 20345:2011
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PAOLO (S1), PAULI (O1)

LEP83
LEP81

CARLO (S1), KARLI (O1)

• biztonsági védőbakancs marhabőr felsőrésszel • antisztatikus,
olaj- és saválló, SRC csúszásmentes, hajlékony kétrétegű PU
talp acél lábujjvédő leeső tárgyak ellen, szélesre alakított orr
• bokarész és a békanyelv is végig szivaccsal párnázott • energiaelnyelő sarok, kényelmes talpbetét, jól szellőző belső bélés
• egy bőrből szabott, varrás nélküli sarokrész • 35-től 48-as
méretig • PAULI (O1): acél nélküli, thermokaplis változat
EU szabvány: EN ISO 20345:2011, EN ISO 20347

LEP82, LEP80

• biztonsági védőcipő marhabőr felsőrésszel • antisztatikus,
olaj- és saválló, SRC csúszásmentes, hajlékony kétrétegű PU
talp • acél lábujjvédő leeső tárgyak ellen, szélesre alakított orr
• bokarész és a békanyelv is végig szivaccsal párnázott • energiaelnyelő sarok, kényelmes talpbetét, jól szellőző belső bélés
• egy bőrből szabott, varrás nélküli sarokrész • 35-től 48-as
méretig • KARLI (O1): acél nélküli, thermokaplis változat
EU szabvány: EN ISO 20345:2011, EN ISO 20347

LEP82
LEP80

PEDRO (S1P) BAKANCS

LEP86

VITO (S1P) CIPŐ

LEP86

• biztonsági védőlábbeli marhabőr felsőrésszel • antisztatikus,
olaj- és saválló, SRC csúszásmentes, hajlékony kétrétegű PU talp
• könnyű kompozit műanyag lábujjvédő (CK) leeső tárgyak ellen • Kevlar® tartalmú átszúrás elleni talplemez • bokarész és a
békanyelv is végig szivaccsal párnázott • energiaelnyelő sarok,
kényelmes talpbetét, jól szellőző belső bélés • szélesre alakított
orr, egy bőrből szabott, varrás nélküli sarokrész • mechanikai ártalmak, folyadékok, vegyszerek hatása ellen védő PU orrborítás
• a teljesen fémmentes, műanyag fűzővezetős védőlábbeliket a
fémdetektor nem érzékeli • 36-tól 48-as méretig
EU szabvány: EN ISO 20344, EN ISO 20345:2011

LEP85

• biztonsági védőlábbeli marhabőr felsőrésszel • antisztatikus,
olaj- és saválló, SRC csúszásmentes, hajlékony kétrétegű PU talp
• könnyű kompozit műanyag lábujjvédő (CK) leeső tárgyak ellen • Kevlar® tartalmú átszúrás elleni talplemez • bokarész és a
békanyelv is végig szivaccsal párnázott • energiaelnyelő sarok,
kényelmes talpbetét, jól szellőző belső bélés • szélesre alakított
orr, egy bőrből szabott, varrás nélküli sarokrész • mechanikai ártalmak, folyadékok, vegyszerek hatása ellen védő PU orrborítás
• a teljesen fémmentes, műanyag fűzővezetős védőlábbeliket a
fémdetektor nem érzékeli • 36-tól 48-as méretig
EU szabvány: EN ISO 20344, EN ISO 20345:2011
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LEP85

ELBA (S2), ELBI (O2)
LEP93
LEP91

VERONA (S2), VELENCE (O2)

• biztonsági védőbakancs jó vízállósági és vízgőzáteresztő
tulajdonságú marhabőr felsőrésszel • antisztatikus, olaj- és
saválló, SRC csúszásmentes, hajlékony, kétrétegű PU talp •
acél lábujjvédő leeső tárgyak ellen, szélesebb orr kiképzés •
a bokarész és a békanyelv is végig szivaccsal párnázott • ütődéselnyelő sarok, kényelmes talpbetét, jól szellőző belső bélés
• egy bőrből szabott, varrás nélküli sarokrész • fényvisszaverő
díszcsík mindkét oldalon • sárlepergető talpmintázat, erős fűző,
tartós fűzővezetők • 35-től 48-as méretig • ELBI (O2): acél
nélküli, thermokaplis változat
EU szabvány: EN ISO 20345:2011, EN ISO 20347

LEP92, LEP90

• biztonsági védőcipő jó vízállósági és vízgőzáteresztő tulajdonságú marhabőr felsőrésszel • antisztatikus, olaj- és saválló, SRC
csúszásmentes, hajlékony, kétrétegű PU talp • acél lábujjvédő
leeső tárgyak ellen, szélesebb orr kiképzés • a bokarész és a
békanyelv is végig szivaccsal párnázott • ütődéselnyelő sarok,
kényelmes talpbetét, jól szellőző belső bélés • egy bőrből szabott,
varrás nélküli sarokrész • fényvisszaverő díszcsík mindkét oldalon
• sárlepergető talpmintázat, erős fűző, tartós fűzővezetők • 36tól 48-as méretig • VELENCE (O2): acél nélküli, thermokaplis
változat • 35-től 48-as méretig
EU szabvány: EN ISO 20345:2011, EN ISO 20347

LEP92
LEP90

ELBO (S3) BAKANCS

LEP95

VERA (S3) CIPŐ

LEP93, LEP91

LEP95

• jó vízállósági és vízgőzáteresztő tulajdonságú marhabőr felsőrész • antisztatikus, olaj- és saválló, SRC csúszásmentes, hajlékony, kétrétegű PU talp • könnyű, CK kompozit műanyag lábujjvédő leeső tárgyak-, acél talplemez talpátszúrás ellen • PU orrborítás: plusz mechanikai, folyadékok és vegyszerek elleni védelem • szélesebb orr kiképzés, a bokarész és a bőr békanyelv
is végig szivaccsal párnázott • ütődéselnyelő sarok, kényelmes
talpbetét, jól szellőző belső bélés • egy bőrből szabott, varrás
nélküli sarokrész • fényvisszaverő díszcsík mindkét oldalon
• sárlepergető talpmintázat • 36-tól 48-as méretig
EU szabvány: EN ISO 20344, EN ISO 20345:2011

LEP94

• jó vízállósági és vízgőzáteresztő tulajdonságú marhabőr felsőrész • antisztatikus, olaj- és saválló, SRC csúszásmentes, hajlékony, kétrétegű PU talp • könnyű, CK kompozit műanyag lábujjvédő leeső tárgyak-, acél talplemez talpátszúrás ellen • PU orrborítás: plusz mechanikai, folyadékok és vegyszerek elleni védelem • szélesebb orr kiképzés, a bokarész és a bőr békanyelv
is végig szivaccsal párnázott • ütődéselnyelő sarok, kényelmes
talpbetét, jól szellőző belső bélés • egy bőrből szabott, varrás
nélküli sarokrész • fényvisszaverő díszcsík mindkét oldalon
• sárlepergető talpmintázat • 36-tól 48-as méretig
EU szabvány: EN ISO 20344, EN ISO 20345:2011

COVERGUARD® • VÉDŐLÁBBELIK

LEP94

221

SANDERITE (S1P) SZANDÁL

9SANL

• biztonsági védőszandál bőrből • acél lábujjvédő leeső tárgyak
ellen • könnyű, kétrétegű, olajálló PU talp • nedves kerámia és
olajos acél felületekre is alkalmas, SRC fokú csúszás elleni védelem • szivacsos bokarész és kényelmes betét • ütődéselnyelő
sarok, antisztatikus talp • 36-tól 49-es méretig
EU szabvány: EN ISO 20344, EN ISO 20345:2011

9SANL

BOSCO (S1P) SZANDÁL

LEP84
LEP84

• biztonsági védőszandál marhabőr felsőrésszel • antisztatikus,
olaj- és saválló, SRC csúszásmentes, hajlékony kétrétegű PU
talp • acél lábujjvédő leeső tárgyak ellen, acél talplemez átszúrás ellen • szivaccsal párnázott boka, tépőzáras kivitel • energiaelnyelő sarok, szélesebb orr, rüszt és lábközép, kényelmes
talpbetét • 36-tól 48-as méretig
EU szabvány: EN ISO 20344, EN ISO 20345:2011

CRYSTAL (S3) CIPŐ

9CRYS

BONO (S1), BONI (O1) SZANDÁL

• fehér, vízlepergető mikroszálas felsőrész szellőző és vízálló
betéttel • nedvszívó, gyorsan száradó, lélegző belső bélés •
könnyű kompozit műanyag lábujjvédő flexibilis, fémmentes,
átszúrás elleni Wellmax talplemez • olajálló, antisztatikus, PU
talp, és ütődéselnyelő sarok • SRC csúszásbiztosság • kivehető,
antisztatikus, izzadságszívó, energiaelnyelő talpbetét, komfortos
textil felülettel • szivacsos szártető, párnázott nyelv • teljesen
fémmentes védőlábbeli • 36-tól 47-es méretig
EN ISO 20345:2011 S3 SRC

LEP88, LEP89

• biztonsági védőszandál puha, jól szellőző nubuk bőr felsőrészszel
• antisztatikus, olaj- és saválló, hajlékony kétrétegű PU talp
• nedves kerámia felületre bevizsgált SRC csúszásmentesség
• acél lábujjvédő leeső tárgyak ellen, szélesebb orr, rüszt és
lábközép • szivaccsal párnázott boka • tépőzáras kivitelű
fémmentes lábbeli • ütődéselnyelő sarok, kényelmes talpbetét, komfortos nemszőtt belső bélés • fényvisszaverő díszcsík
mindkét oldalon • 35-től 48-as méretig • BONI (O1): acél nélküli,
thermokaplis változat
EU szabvány: EN ISO 20345:2011, EN ISO 20347
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LEP88
LEP89

VÁGÁSBIZTOS BAKANCS

LPD70

ETNA (S3 HRO HI) BAKANCS

• jó vízgőzáteresztő tulajdonságú, erős szín marhabőr felsőrész
• sav- és fűtőolajálló (FO), antisztatikus, 300°C kontakt hőhatás
ellen védő (HRO) nitrilgumi talp, emelt csúszásbiztossággal
(SRC) • belső vágásvédő betétje révén véd 24 m/s láncsebességű láncfűrész által okozott vágó hatás ellen (Class 2) •
könnyű, kompozit lábujjvédő (CK) • talpátszúrás elleni, Kevlar®
szálas talplemez • kiváló vízálló és vízlepergető felsőrész (WR)
• minősített védelem meleg (HI) és hideg (CI) külső környezet
hatása ellen • megerősített lábközép- és sarokrész, párnázott,
bokarész és békanyelv, komfortos, 11-es bőségméret, jól szellőző
belső bélés, sárlepergető talpmintázat • 40-től 46-os méretig
• a fűző színe eltérhet
EU szabvány: EN17249:2004, EN13287/06, EN ISO 20345:2011

LEX39

• aszfaltozó bakancs: kívül víztaszító, vastag szín marhabőr felsőrész, belül puha bőr béléssel • speciális, teljesen sima, mégis
csúszásmentes, antisztatikus, olaj- és benzinálló nitrilgumi talp:
véd 300°C kontakt hő ellen (HRO) • magas szár, meleg külső
környezet hatása elleni védelem (HI) • kompozit műanyag lábujjvédő (CK), és jobb hőszigetelő képességű, fémmentes, átszúrás elleni talplemez, speciális aramidszálakból, kerámiaerősítésű rugalmas műanyaggal • jól szellőző és nedvszívó, anatómiailag kialakított talpbetét, szivacsos bokarész és békanyelv
• 39-től 48-as méretig
EU szabvány: EN ISO 20344, EN ISO 20345:2011

LEX39

QUARTZ (S3) BAKANCS

LEP24

QUADRUFITE (S3 HRO) BAKANCS

LEP24

• vízlepergető, fekete bőr bakancs hegesztési munkálatokhoz
• könnyű kompozit műanyag lábujjvédő (CK) • acélnál rugalmasabb, jobb hőszigetelő Wellmax® átszúrás elleni talplemez
aramidszálas műanyagból • gyorscsattal ellátott lábfejvédő, kívül bőr, belül PU réteggel • olaj- és saválló, antisztatikus, SRA
csúszásmentes, hőálló (180°C) kétrétegű PU/TPU talp • lélegző Tybrelle® bélés, szivacsos bokarész és külön békanyelv •
39-től 46-os méretig
EU szabvány: EN ISO 20344, EN ISO 20345:2011

LEP25

• vízlepergető, fekete bőr bakancs hegesztési munkálatokhoz •
lángálló Kevlar® varratok • tépőzárral ellátott széles bőr lábfejvédő olvadt fémcseppek ellen • könnyű kompozit műanyag lábujjvédő (CK) • acélnál rugalmasabb, jobb hőszigetelő Wellmax®
átszúrás elleni talplemez aramidszálas műanyagból • SRA csúszásmentes, antisztatikus, olaj- és saválló, 300°C kontakt hőhatás
ellen védő (HRO), nitrilgumi/PU flexibilis talp • lélegző Tybrelle®
bélés, szivacsos bokarész • lábfejvédő alatti széles gumipánt a
kényelmes viseletért • 38-tól 47-es méretig
EU szabvány: EN ISO 20344, EN ISO 20345:2011
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LEP25

ANKERITE (S1P HRO) CIPŐ

LEP58

ACROITE (S3 HRO) CIPŐ

LEP58

• vízlepergető, szellőző, szürke nubuk felsőrész • könnyű kompozit
lábujjvédő (CK) • Wellmax® átszúrás elleni, rugalmas talplemez
• flexibilis, 300°C kontakt hőhatás ellen védő (HRO), olaj- és saválló, antisztatikus, kétrétegű nitrilgumi/PU talp • energiaelnyelő
sarok, megerősített lábközép és orr-rész, SRA csúszásmentesség, sarokerősítő PVC támasz • szellőző belső bélés, szivac�csal párnázott bokarész és békanyelv • teljesen fémmentes, detektor által nem érzékelhető védőlábbeli • 37-től 47-es méretig
EU szabvány: EN ISO 20344, EN ISO 20345:2011

LEP34

• kiváló vízlepergető és páraáteresztő, erős színbőr felsőrész
• könnyű kompozit lábujjvédő (CK) • Wellmax® átszúrás elleni,
rugalmas talplemez • antisztatikus, olaj- és saválló, SRA csúszásmentes, 300°C-ig hőálló, flexibilis nitrilgumi/PU talp • torziós erőt csillapító és tapadást növelő talprész • Support System®:
sarokerősítő, lábat megtartó speciális PVC saroktámasz • szivaccsal párnázott bokarész és békanyelv • ütődéselnyelő sarok, lélegző Tybrelle® bélés, szivacsos bokarész és békanyelv
• teljesen fémmentes, detektor által nem érzékelhető védőlábbeli • 39-től 46-os méretig
EU szabvány: EN ISO 20344, EN ISO 20345:2011

LEP45

LEP34

SUN (S1P) CIPŐ

LEP45

• szellőző, lyukacsos, szürke velúrbőr felsőrész • antisztatikus,
olajálló, SRC csúszásbiztosságú, kétrétegű PU talp • acél lábujjvédő leeső tárgyak- és acél talplemez talpátszúrás ellen, energiaelnyelő sarok • nedvességszívó, szellőző nemszőtt bélés
• kényelmes betét, szivacsos bokarész • 36-tól 48-as méretig
EU szabvány: EN ISO 20344, EN ISO 20345:2011

ORTHITE (S2) CIPŐ

LEP73

• bebújós, antisztatikus, acélkaplis védőcipő, vízlepergető nedvességet taszító és szellőző mikroszálas felsőrésszel • nedves,
tisztítószeres kerámia és acél felületen SRC csúszásbiztos, kétrétegű PU talp • hajlékony, nagy kopásállóságú, szénhidrátvegyületeknek, növényi olajoknak, állati zsíroknak és lúgoknak ellenálló
talp • szivacsos lábfej és szártető, komfortos, gumírozott betét
• kopásálló, szellőző és nedvességszívó, antibakteriális, hálós
szerkezetű, puha bélés, kényelmes talpbetét • 36-tól 47-es méretig
EU szabvány: EN ISO 20344, EN ISO 20345:2011
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DUNLOP® PRICEMASTOR FEKETE

D95535-48

• fekete színű tiszta PVC munkacsizma általános ipari és mezőgazdasági felhasználásra • ellenáll savaknak, lúgoknak, fertőtlenítőszereknek • alaktartó formai kialakítás, vastag, fröccsöntött, csúszásbiztos talp • -20°C-ig használható, csizmabéléssel
téliesíthető • széles, kényelmes szár-, lábfej- és orr-rész, kön�nyen felhúzható • 35-től 48-as méretig

DUNLOP® PRICEMASTOR ZÖLD

• zöld színű tiszta PVC munkacsizma általános ipari és mezőgazdasági felhasználásra • ellenáll savaknak (pl. 20% kénsav,
20% sósav, 50% foszforsav), lúgoknak (20% nátriumhidroxid),
fertőtlenítőszereknek • alaktartó formai kialakítás, vastag, fröccsöntött, csúszásbiztos talp • -20°C-ig használható, csizmabéléssel
téliesíthető • széles, kényelmes szár-, lábfej- és orr-rész, könnyen
felhúzható • 35-től 48-as méretig

D95535-48

DUNLOP® DEVON (S5)

D95236-47

• PVC plusz nitrilgumi alapanyagú, antisztatikus védőcsizma
• acél lábujjvédő leeső tárgyak ellen • acél talplemez talpátszúrás ellen • energiaelnyelő sarok, csúszásbiztos, öntisztuló talp
• sav-, lúg- és olajálló, ellenáll állati eredetű zsíroknak és növényi olajoknak • -20°C-ig minősítve, csizmabéléssel téliesíthető
• átszúrás elleni bokaerősítés • 36-tól 47-es méretig
EU szabvány: EN ISO 20344, EN ISO 20345:2011

D95035-47

D95035-47

PUROFORT PLUS (04 FO CI, S5 CI)

D95740-49

• rendkívül könnyű, hajlékony, hosszú élettartamú PU anyag •
antisztatikus, energiaelnyelő talprészbe beépített, torziós erőt
csillapító speciális betét • injektált TPU-val erősített boka • kiváló
csúszásbiztosság, kopás- és vegyszerállóság • Biagoli Ibitech®
nedvszívó talpbetét • kiemelkedő hőszigetelő képesség, alacsony hőmérsékleten is változatlan komfort • flexibilis, szélesebb
rüszt és orr, egész napos hordáshoz• D95839-49: acél lábujjvédős, talplemezes kivitelben is (S5 CI) • 36-tól 49-es méretig
EU szabvány: EN ISO 20345: 2011, EN ISO 20347

D95236-47
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