OBUV OBUWIE

NEW
NEW

made in

EU

BORNHOLM
SANDAL S1P
HRO SRC

METAL
FREE

TAIPAN
SANDAL S1P SRC
0203 0072 99 XXX

0203 0068 99 XXX

MOQ
MOQ

1

6

Made exclusively for OS by Prabos Czech Republic (EU)

VELIKOSTI ROZMIARY: 36–48
Kvalitní a komfortní bezpečnostní sandál, s ochranou
proti okopu, bez kovových součástí. Obuv je vybavena
extra širokou kompozitní tužinkou, kevlarovou planžetou;
protiskluzovou a oleji rezistentní podešví PU/pryž.
Anatomicky tvarovaná stélka „DRY-FEET“. Obuv je vhodná
k venkovnímu nošení i do vnitřních prostorů.
Najwyższej jakości komfortowe sandały ochronne,
bez elementów metalowych. Wyjątkowo szeroki, kompozytowy podnosek dla maksymalnej wygody stopy,
na palcach skórzane wzmocnienia dla dodatkowej ochrony przed przetarciem. Kevlarowe przeszycia wkładki.
Antypoślizgowa i olejodporna podeszwa wykonana
z PU/gumy. Anatomicznie ukształtowana wkładka
“DRY-FEET“. Odpowiednie do użytku zarówno wewnątrz
jak i na zewnątrz.
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Made exclusively for OS by Prabos Czech Republic (EU)

VELIKOSTI ROZMIARY: 36–48
Kvalitní a komfortní bezpečnostní sandál, s ochranou
proti okopu, bez kovových součástí. Obuv je vybavena
extra širokou kompozitní tužinkou, novou lehkou tzv.
„rolovací podešví“ SNAKE s vysokou absorpcí energie
v patě – 30 J. Tato unikátní podešev podporuje přirozený
pohyb chodidla a dokonale se přizpůsobuje povrchu terénu, čímž je docílen maximální komfort při nošení této
obuvi. Anatomicky tvarovaná stélka „SOFT HEEL“. Obuv je
vhodná k venkovnímu nošení i do vnitřních prostorů.
Najwyższej jakości komfortowe sandały ochronne. Bez
elementów metalowych. Wyjątkowo szeroki, kompozytowy podnosek dla maksymalnej wygody stopy,
na palcach skórzane wzmocnienia dla dodatkowej
ochrony przed przetarciem. Innowacyjna, lekka, spiralna
podeszwa SNAKE z absorpcją energii w obcasie 30 J.
Ta unikatowa podeszwa wspiera naturalny ruch stopy
i perfekcyjnie dopasowuje się do podłoża zapewniając maksymalny komfort użytkowania. Anatomicznie
ukształtowana wkładka „SOFT HEEL” z ochronną w części piętowej. Kevlarowe przeszycia wkładki.Odpowiednie
do użytku zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz.
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made in

EU

METAL
FREE
METAL
FREE

MACAIR S1P HRO SRA
0203 0001 60 XXX
MOQ

1

10 

TOP CLASSIC SCUDO
S1P SRC
0203 0008 99 XXX
MOQ

1

(71570 S1 P SRC)

6 

Velikosti Rozmiary: 38–47
BAREVNOST Kolor: černá czarny
NORMY: EN ISO 20345: 2011 – S1P HRO SRA
Velikosti Rozmiary: 36–48
• ultralehká (jedna bota velikosti 42 váží méně než 550 g)
• pryžová podešev odolná vůči olejům, kyselinám,
chemikáliím a zásaditým látkám
• žáruvzdorná podešev (+300 °C)
• 100 % bez obsahu kovu
• pružnost (nekovová stélka)
• svršek z broušené usně nubuk s velkými větracími otvory
• přetažení špice pro větší odolnost
• anatomická a prodyšná stélka
• vysoce prodyšná textilní podšívka
• ultralekkie (jeden but o rozmiarze 42 waży mniej niż 550 g)
• gumowa podeszwa odporna na oleje, kwasy, chemikalia
i związki chemiczne o zasadowym odczynie
• podeszwa odporna na wysokie temperatury (+300 °C)
• 100 % bez zawartości metalu
• elastyczność (niemetalowa wkładka antyprzebiciowa)
• wierzchnia część buta ze szlifowanego powierzchniowo
nubuku, z dużymi otworami wentylacyjnymi
• nadlany czubek buta zwiększający trwałość
• anatomiczna i oddychająca wkładka
• bardzo przewiewna, tekstylna wyściółka
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Bezpečnostní sandály s nekovovou tužinkou i stélkou odolnou propíchnutí,
PU/TPU podrážkou rezistentní olejům, podšívkou ABSORBER® s úpravou proti
množení plísní a bakterií a svrškem z kvalitní lícové kůže v kombinaci s textilem. Zvýšené přetažení špice pro větší životnost obuvi. Obuv bez kovových
komponentů – metal free. Reflexní doplňky pro zvýšení viditelnosti – pasivní
prvek bezpečnosti.
Sandały ochronne z niemetalowym podnoskiem i wkładką antyprzebiciową,
podeszwa z PU/TPU, odporna na oleje, podszewka typu ABSORBER®, ochrona
przed grzybicą i bakteriami, cholewka wykonana ze skóry połączonej z tkaniną.
Wzmacniane na czubkach dla większej wytrzymałości Buty nie zawierają
metalowych elementów. Akcesoria odblaskowe zwiększające widoczność –
pasywne elementy ochrony.

OBUV OBUWIE

NEW

DULBI S1P

0203 0059 99 XXX
MOQ

1

10

VELIKOSTI ROZMIARY: 37–48
BAREVNOST KOLOR: černá-červená-šedá czarny-czerwony-szary

METAL
T
TAL
FREE

Bezpečnostní polobotka s kompozitní tužinkou a kevlarovou stélkou.
Protiskluzová dvousložková PU/PU podrážka. Široké chodidlo, zvýšená
špička proti okopání. Obuv bez kovových komponentů – metal free.
Półbuty robocze z kompozytowym podnoskiem i kevlarową wkładką
antyprzebiciową. Antypoślizgowa dwuskładnikowa podeszwa PU/PU.
Szeroka podeszwa, wzmocnienia na palcach wydłużające żywotność
butów. Obuwie pozbawione elementów metalowych.

RAVEN METAL FREE
SANDAL S1P
0203 0074 60 XXX
MOQ

1

10

VELIKOSTI ROZMIARY: 36–48
BAREVNOST KOLOR: černá czarny
Bezpečnostní sandály s kompozitní tužinkou a kompozitní stélkou
proti propíchnutí, PU/PU protiskluzovou podrážkou odolnou proti
pohonným hmotám s absorpcí energie v patě. Obuv bez kovových
součástí – metal free.

NEW

KOMPOZITNÍ
TUŽINKA

Sandały ochronne z kompozytowym podnoskiem, wkładką
antyprzebiciową, antypoślizgową, odporną na paliwa podeszwą
z PU/PU, absorpcją energii w obcasie. Buty nie zawierają
elementów metalowych.

METAL
FREE

KOMPOZYTOWY
PODNOSEK
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RAVEN SANDAL S1P
0203 0057 60 XXX

OCELOVÁ
TUŽINKA
STALOWY
PODNOSEK

MOQ

1

10 

Velikosti Rozmiary: 38–48
Barevnost Kolor: černá czarny
Bezpečnostní sandály s ocelovou tužinkou i stélkou odolnou
propíchnutí, PU podrážkou rezistentní kyselinám a pohonným
hmotám a svrškem z kůže.
Profesjonalne sandały robocze ze stalowym podnoskiem oraz
wkładką antyprzebiciową, podeszwa z PU odporna na działanie
kwasów i paliw, cholewka ze skóry.

made in

EU

OCELOVÁ
TUŽINKA
STALOWY
PODNOSEK

NEW

ALS LOW S1P
0201 0169 99 7XX
MOQ

1

5 

Made exclusively for OS by Prabos Czech Republic (EU)
Velikosti Rozmiary: 36–48
Kvalitní bezpečnostní polobotka s reflexními prvky a pohodlnou širokou kovovou tužinkou.Anatomicky tvarovaná stélka s netkanou
textílií Cambrelle®. PU/PU nebarvící podešev se světlou vnější vrstvou. Obuv je vhodná k venkovnímu nošení i do vnitřních prostorů.
Wysokiej jakości, komfortowe półbuty z odblaskową taśmą
i szerokim, wygodnym stalowym podnoskiem. Anatomicznie
ukształtowana wkładka z wyściółką Cambrelle®. Niebrudząca
podeszwa z PU/PU w jasnym kolorze. Odpowiednie do użytku
zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz.

272

OBUV OBUWIE

NEW
METAL
FREE

METAL
FREE

MACSPEED S1P
HRO SRA

TOOLIK S1P
0201 0174 99 XXX

0201 0005 60 XXX
MOQ

1

10 

MOQ

1

10 

NORMY: EN ISO 20345: 2011 – S1P HRO SRA
Velikosti Rozmiary: 36–48
• ultralehká (jedna bota velikosti 42 váží méně než 550 g)
• pryžová podešev odolná vůči olejům, kyselinám,
chemikáliím a zásaditým látkám
• žáruvzdorná podešev (+300 °C)
• 100 % bez obsahu kovu
• pružnost (nekovová stélka)
• svršek z broušené usně nubuk
• přetažení špice pro větší odolnost
• anatomická a prodyšná stélka
• vysoce prodyšná textilní podšívka
• ultralekkie (jeden but o rozmiarze 42 waży mniej niż 550 g)
• gumowa podeszwa odporna na oleje, kwasy, chemikalia
i związki chemiczne o zasadowym odczynie
• podeszwa odporna na wysokie temperatury (+300 °C)
• 100 % bez zawartości metalu
• elastyczność (niemetalowa wkładka antyprzebiciowa)
• wierzchnia część buta ze szlifowanego powierzchniowo nubuku
• nadlany czubek buta zwiększający trwałość
• anatomiczna i oddychająca wkładka
• bardzo przewiewna, tekstylna wyściółka

Velikosti Rozmiary: 38–48
Barevnost Kolor: černá-žlutá czarno-żółta
Bezpečnostní polobotka sportovního designu s kompozitní tužinkou
a kevlarovou stélkou odolnou proti propíchnutí. Protiskluzová a olejiodolná PU/guma podrážka. Svršek z prodyšného textilu a semiše. Absorpce energie v patě – Air Bag. Obuv bez kovových součástí – metal free.
Sportowy model półbutów ochronnych z kompozytowym podnoskiem
i kevlarową wkładką antyprzebiciową. Antypoślizgowa i olejoodporna
podeszwa wykonana z PU/gumy. Cholewka z kombinacji oddychającego materiału i zamszu. Absorpcja energii w obcasie – poduszeczka
powietrzna. Buty nie zawierają elementów metalowych.
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OCELOVÁ
TUŽINKA
STALOWY
PODNOSEK

RAVEN LOW S1P
0201 0037 60 XXX
MOQ

1

10 

Velikosti Rozmiary: 38–48
Barevnost Kolor: černá czarny
Bezpečnostní polobotky s ocelovou tužinkou i stélkou odolnou
propíchnutí, PU/PU podrážkou rezistentní pohonným hmotám
a svrškem z kůže.
Półbuty robocze ze stalowym podnoskiem oraz wkładką
antyprzebiciową, podeszwa z PU/PU odporna na działanie paliw,
cholewka ze skóry.

OCELOVÁ
TUŽINKA
STALOWY
PODNOSEK

RAVEN ANKLE S1P
0202 0050 60 XXX
MOQ

1

10 

Velikosti Rozmiary: 38–48
Barevnost Kolor: černá czarny
Bezpečnostní kotníková obuv s ocelovou tužinkou i stélkou odolnou propíchnutí, PU/PU podrážkou rezistentní pohonným hmotám
a svrškem z kůže.
Trzewiki robocze ze stalowym podnoskiem oraz w kładką
antyprzebiciową, podeszwa z PU/PU odporna na działanie paliw,
cholewka ze skóry.

OCELOVÁ
TUŽINKA
STALOWY
PODNOSEK

SC-03-001 ankle S1P
0202 0477 60 XXX
MOQ

1

10 

Velikosti Rozmiary: 36–47
Barevnost Kolor: černá czarny
Bezpečnostní kotníková obuv s ocelovou tužinkou, stélkou proti
propíchnutí, PU/PU podrážkou, rezistentní pohonným hmotám
a svrškem z akční kůže.
Obuwie ochronne ze stalowym podnoskiem i wkładką antyprzebiciową, podeszwa z PU/PU odporna substancje ropopochodne
i ciecze. Cholewki wykonane ze skóry syntetycznej.
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