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BIRGHOLM HIGH
ANKLE S3 HRO CI SRC
0204 0084 60 XXX
MOQ

1

6

Made exclusively for OS by Prabos Czech Republic (EU)

HIRSHOLM HIGH
ANKLE S3 HRO CI SRC

METAL
FREE

0204 0085 60 XXX
MOQ

1

6

Made exclusively for OS by Prabos Czech Republic (EU)
VELIKOSTI ROZMIARY: 36–48

VELIKOSTI ROZMIARY: 36–48
Kvalitní a komfortní bezpečnostní poloholeňová obuv, 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 především
k venkovnímu nošení.
Najwyższej jakości, komfortowe wysokie trzewiki 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, olejoodporna podeszwa z PU/gumy. Anatomicznie ukształtowana wkładka
„DRY FEET”. Odpowiednie do użytku zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz.
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Kvalitní a komfortní bezpečnostní zimní poloholeňová obuv, 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 je vhodná
především k venkovnímu nošení v zimním období.
Najwyższej jakości komfortowe zimowe trzewiki 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, olejoodporna podeszwa z PU/gumy. Anatomicznie ukształtowana wkładka
„DRY FEET”. Odpowiednie przede wszystkim do użytku zewnętrznego.
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EXTREME TECTOR
HIGH ANKLE S3 SRC
0204 0049 99 XXX
MOQ

1

(40002 S3 SRC)

6 

EXTREME BURAN
HIGH ANKLE S3 SRC
0204 0083 99 XXX
MOQ

1

(40070)

6 

Velikosti Rozmiary: 38–48
Velikosti Rozmiary: 38–48
BaREVNOST Kolor: černá-oranžová czarny-pomarańczowy
Bezpečnostní vysoká obuv s nekovovou tužinkou i stélkou odolnou
propíchnutí, antistatickou a protiskluzovou PU/TPU podrážkou rezistentní
olejům, absorpcí energie v patě a voděodolným svrškem z kvalitní
lícové prodyšné kůže.
Wysokie obuwie ochronne z niemetalowym podnoskiem i wkładką antyprzebiciową, antystatyczną i antypoślizgową, kwasoodporną i olejoodporną
podeszwą z PU/TPU, tłumieniem w okolicach pięty, z cholewką wykonaną
z oddychającej, wodoodpornej i wykonana z wysokiej jakości skóry licowej.

barevnost kolor: černá-bílá czarny-biały
Bezpečnostní vysoká obuv s nekovovou tužinkou i stélkou odolnou proti
propíchnutí, antistatickou a protiskluzovou PU/TPU podrážkou rezistentní
pohonným hmotám a olejům, absorpcí energie v patě a voděodolným svrškem
z kvalitní lícové kůže. Reflexní „carbon“ prvky pro zvýšení viditelnosti – pasivní
prvek bezpečnosti
Wysokie obuwie ochronne z kompozytowym podnoskiem wkladką antyporzebiciową. Antystatyczna, antypoślizgowa, olejo- i paliwoodporna
podeszwa z PU/TPU. Absorpcja energii w obcasie, wodoodporna cholewka
wykonana z wysokiej jakości skóry licowej. Odblaskowe elementy dla
lepszej widoczności – ochrona pasywna.
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TOP CLASSIC
STRALIS S3 SRC
0204 0016 99 XXX

(7832 S3 SRC)

STRONG
PROFESSIONAL
TIGROTTO S3 CI SRC
0204 0048 99 XXX

MOQ

1

6 

Velikosti Rozmiary: 38–48
Barevnost Kolor: černá czarny
Bezpečnostní zateplená vysoká obuv s ocelovou tužinkou i stélkou, PU/TPU
podrážkou rezistentní olejům, PU/PU chráničem špičky, podšívkou WINTHERM®,
úpravou proti množení plísní a bakterií a svrškem z kůže v kombinaci s textilem. Zvýšené přetažení špice pro větší životnost obuvi. Reflexní doplňky pro
zvýšení viditelnosti – pasivní prvek bezpečnosti.
Wysokie obuwie ochronne ocieplone ze stalowym podnoskiem i wkładką antyprzebiciową. Podeszwa z PU/TPU odporna na oleje, ochrona z PU/PU na czubku
buta, podszewka WINTHERM®, ochrona przed grzybicą i bakteriami, cholewka
wykonana ze skóry połączonej z tkaniną. Wzmacniane na czubkach dla większej wytrzymałości. Akcesoria odblaskowe zwiększające widoczność - pasywne
elementy ochrony.
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(90090 S3 CI SRC)

MOQ

1

6 

Velikosti Rozmiary: 36–48
Barevnost Kolor: černá-žlutá czarny-żółty
Bezpečnostní zateplená voděodolná vysoká obuv s ocelovou tužinkou i stélkou odolnou propíchnutí, antistatickou a protiskluzovou PU/PU podrážkou
rezistentní olejům, absorpcí energie v patě, svrškem z prodyšné kůže a reflexními komponenty pro zvýšení viditelnosti.
Wysokie obuwie ochronne, ocieplone i wodoodporne, ze stalowym podnoskiem
i wkładką antyprzebiciową, podeszwą antystatyczną i antypoślizgową PU/PU
odporną na oleje, tłumienie w okolicach pięty, wodoodporne, wykonane z oddychającej skóry, elementy odblaskowe w celu zwiększenia widzialności.

OBUV OBUWIE

STRONG DUCATO S3 CI SRC
0204 0021 99 XXX (6039 S3 CI SRC)
MOQ

1

ZIMA

made in

EU

OCELOVÁ
TUŽINKA

6 

Velikosti Rozmiary: 36–48

STALOWY
PODNOSEK

Barevnost Kolor: černá czarny
Bezpečnostní zateplená vysoká obuv s ocelovou tužinkou
i stélkou odolnou propíchnutí, antistatickou a protiskluzovou
PU/PU podrážkou rezistentní pohonným hmotám, absorpcí
energie v patě a voděodolným svrškem z prodyšné kůže.
Obuwie ochronne wysokie, ocieplone ze stalowym podnoskiem i wkładką antyprzebiciową, z antystatyczną i antypoślizgową, olejoodporną PU/PU podeszwą, tłumienie w okolicach
pięty, wodoodporne, wykonane z oddychającej skóry.

made in

STRONG TALENTO S3 CI SRC
0204 0047 99 XXX (6339 S3 CI SRC)
MOQ

1

6 

EU

OCELOVÁ
TUŽINKA

ZIMA

STALOWY
PODNOSEK

Velikosti Rozmiary: 37–47
Barevnost Kolor: černá czarny
Bezpečnostní zateplená nazouvací vysoká obuv s ocelovou
tužinkou i stélkou odolnou propíchnutí, antistatickou a protiskluzovou PU/PU podrážkou rezistentní pohonným hmotám, absorpcí energie v patě a voděodolným svrškem z prodyšné kůže.
Obuwie ochronne typu kozaki, ocieplone ze stalowym podnoskiem i wkładką antyprzebiciową, z antystatyczną i antypoślizgową PU/PU podeszwą, olejoodporne, tłumienie w okolicach
pięty, wodoodporne, wykonane z oddychającej skóry.

BK ANKLE WINTER S3 CI
0202 0041 60 XXX
MOQ

1

ZIMA

10 

Velikosti Rozmiary: 38–48
Barevnost Kolor: černá-žlutá czarny-żółty
Zateplená bezpečnostní holeňová obuv s ocelovou tužinkou
i stélkou, PU/TPU podrážkou rezistentní pohonným hmotám
a svrškem z kůže.

OCELOVÁ
TUŽINKA
STALOWY
PODNOSEK

Ocieplone trzewiki ochronne ze stalowym podnoskiem
i wkładką antyprzebiciową, z podeszwą z PU odporną na oleje
i paliwa, wykonane ze skóry.
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