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Made exclusively for OS by Prabos Czech Republic (EU)
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1

5

Made exclusively for OS by Prabos Czech Republic (EU)

VELIKOSTI ROZMIARY: 36–48
Kvalitní bezpečnostní polobotky 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.

VELIKOSTI ROZMIARY: 36–48
Kvalitní bezpečnostní kotníková obuv 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.
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SALTHOLM LOW VIPER LOW
S3 HRO SRC
S3 SRC
0201 0179 99 XXX

0201 0183 99 XXX

FYN LOW
S3 SRC

MOQ

MOQ

MOQ

1

5

Made exclusively for OS by Prabos Czech Republic (EU)

1
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Made exclusively for OS by Prabos Czech Republic (EU)

0201 0171 99 7XX
1

5

Made exclusively for OS by Prabos Czech Republic (EU)

VELIKOSTI ROZMIARY: 36–48
VELIKOSTI ROZMIARY: 36–48
Kvalitní a komfortní bezpečnostní polobotka,
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 półbuty 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 polobotka,
s ochranou proti okopu, bez kovových součástí.
Obuv je vybavena extra širokou kompozitní tužinkou,
novou lehkou tzv. „rolovací podešví“ SNAKE PU/TPU
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 półbuty 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 PU/TPU 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 ochroną w części piętowej. Kevlarowe
przeszycia wkładki. Odpowiednie do użytku zarówno
wewnątrz jak i na zewnątrz.

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 ochronne
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.

