Hard-wearing safety shoes developed

for active work
where high demands comes first.

Skyddssko L.Brador 760

En snörad låg skyddssko framtagen för aktivt arbete där höga krav ställs på komfort, stötdämpning och högsta klassens halkskydd. För att skapa
extra god ventilation är yttermaterialet i nubuckskinn försett med partier i textil. Spiktrampskyddet och tåhättan gör skon perfekt för byggarbetsplatser, verkstäder men också olika industrier
eftersom sulan är resistent mot många kemikalier. Då skon är fri från metall lämpar den sig
även för arbete på kärnkraftverk, flygplatser och
andra liknande miljöer. Förutom skyddsfaktorn
har vi även lagt stort fokus på användarkomforten.

Art.nr

Stl

Art.nr

Stl

800045049

39

800045080
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800045056

40

800045098

44

800045064

41

800045106

45

800045072

42

800045114

46

Egenskaper och användarfördelar
• Komposittåhätta och mjukt spiktrampskydd för en helt metallfri sko.
• Ovandel i kraftigt och smidigt nubuckskinn med partier i textil ger 		
en sval känsla.
• Extra förstärkt med PU-skydd på tåhättan för ökad livslängd.
• Foder i luftig mesh för bra andasegenskaper.
• Slitstarkt Microfiber invändigt i hälen för bästa slitstyrka.
• Invändigt förstärkningsmaterial vid hälen skyddar, ger stadga samt 		
formas individuellt efter användaren.
• Löstagbar antistatiskt avledande innersula, i mikrofiber med tre 			
olika densiteter av EVA-material, för bra dämpning av hela foten.
• Innersulan är uppbyggd i hålfot för skön komfort samt för att ge 			
minskad risk för t ex hälsporre.
• Innersulan är perforerad för att hålla foten torr och sval.

• Slitsula i TPU för bra halkskydd samt att det gör skon lämplig för 		
arbete vid större temperaturskillnader.
• Mellansula i PU med annan densitet för bra dämpning och stabilitet. 		
Chockabsorber i hälen dämpar och ger kraften i retur vid avtramp 		
speciellt vid kraftig isättning
• Rymlig läst.

Certifierad enligt
EN ISO 20345. Kategori: S1, P, SRC.

Skyddssko L.Brador 761

Slittålig skyddssko framtagen för aktivt arbete
där höga krav ställs på komfort, stötdämpning
och högsta klassens halkskydd. Då skon är tillverkad i fullnarvat läder skyddar den mot tuffa
förhållanden

utomhus.

Spiktrampskyddet

och tåhättan gör skon perfekt för byggarbetsplatser,

anläggningsarbete,

verkstäder

men

även olika industrier då sulan är resistent mot
många kemikalier. Förutom skyddsfaktorn har
vi även lagt stort fokus på användarkomforten.

Art.nr
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Art.nr
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800045155

39

800045197

43

800045163

40

800045205

44

800045171

41

800045213

45

800045189

42

800045221

46

Egenskaper och användarfördelar
• Komposittåhätta och mjukt spiktrampskydd för hög komfort.
• Ovandel i mycket kraftigt och smidigt fullnarvigt läder för användare i tuff
miljö med krav på riktigt slitstark sko.
• Extra förstärkt med PU-skydd på tåhättan för ökad livslängd.
• Foder i luftig mesh för bra andasegenskaper.
• Slitstarkt Microfiber invändigt i hälen för bästa slitstyrka.
• Invändigt förstärkningsmaterial vid hälen skyddar, ger stadga samt 		
formas individuellt efter användaren.
• Löstagbar antistatiskt avledande innersula, i mikrofiber med tre olika 		
densiteter av EVA-material, för bra dämpning av hela foten.
• Innersulan är uppbyggd i hålfot för skön komfort samt för att ge
minskad risk för t ex hälsporre.
• Innersulan är perforerad för att hålla foten torr och sval.

• Slitsula i TPU för bra halkskydd samt att det gör skon lämplig för 		
arbete vid större temperaturskillnader.
• Mellansula i PU med annan densitet för bra dämpning och stabilitet. 		
Chockabsorber i hälen dämpar och ger kraften i retur vid avtramp 		
speciellt vid kraftig isättning.
• Rymlig läst.

Certifierad enligt
EN ISO 20345. Kategori: S3, SRC.

Skyddskänga L.Brador 762

En mycket slitstark skyddskänga framtagen
för aktivt arbete där höga krav ställs på komfort, stötdämpning och högsta klassens halkskydd. Då skon är tillverkad i fullnarvat läder
skyddar den mot tuffa förhållanden utomhus.
Spiktrampskyddet och tåhättan gör skon perfekt för byggarbetsplatser, anläggningsarbete,
verkstäder men även olika industrier då sulan
är resistent mot många kemikalier. Förutom
skyddsfaktorn har vi även lagt stort fokus på användarkomforten.

Art.nr
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800045262

39

800045304

43

800045270

40

800045312

44

800045288

41

800045320

45

800045296

42

800045338

46

Egenskaper och användarfördelar
• Komposittåhätta och mjukt spiktrampskydd för hög komfort.
• Ovandel i mycket kraftigt och smidigt fullnarvigt läder för användare i tuff
miljö med krav på riktigt slitstark känga.
• Extra förstärkt med PU-skydd på tåhättan för ökad livslängd.
• Foder i luftig mesh för bra andasegenskaper.
• Slitstarkt Microfiber invändigt i hälen för bästa slitstyrka.
• Invändigt förstärkningsmaterial vid hälen skyddar, ger stadga samt 		
formas individuellt efter användaren.
• Löstagbar antistatiskt avledande innersula, i mikrofiber med tre olika 		
densiteter av EVA-material, för bra dämpning av hela foten.
• Innersulan är uppbyggd i hålfot för skön komfort samt för att ge minskad risk
för t ex hälsporre.
• Innersulan är perforerad för att hålla foten torr och sval.

• Slitsula i TPU för bra halkskydd samt att det gör skon lämplig för 		
arbete vid större temperaturskillnader.
• Mellansula i PU med annan densitet för bra dämpning och stabilitet.
• Chockabsorber i hälen dämpar och ger kraften i retur vid avtramp 		
speciellt vid kraftig isättning.
• Rymlig läst.

Certifierad enligt
EN ISO 20345. Kategori: S3, SRC.

Skyddssandal L.Brador 763

En lätt och luftig skyddssandal framtagen för
aktivt arbete där höga krav ställs på komfort,
stötdämpning och högsta klassens halkskydd.
Spiktrampskyddet och tåhättan gör skon perfekt
för byggarbetsplatser, verkstäder och även olika
industrier eftersom sulan är resistent mot många
kemikalier. Då skon är fri från metall lämpar den
sig även för arbete på kärnkraftverk, flygplatser
och andra liknande miljöer. Förutom skyddsfaktorn har vi även lagt stort fokus på användarkomforten.

Art.nr
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800045353

37

800045411

43

800045361

38

800045429

44

800045379

39

800045437

45

800045387

40

800045445

46

800045395

41

800045452

47

800045403

42

Egenskaper och användarfördelar
• Komposittåhätta och mjukt spiktrampskydd för en helt metallfri sandal.
• Ovandel i kraftigt och smidigt nubuckskinn öppna partier ger en sval känsla.
• Extra förstärkt med PU-skydd på tåhättan för ökad livslängd.
• Foder i luftig mesh för bra andasegenskaper.
• Slitstarkt Microfiber invändigt i hälen för bästa slitstyrka.
• Invändigt förstärkningsmaterial vid hälen skyddar, ger stadga samt formas
individuellt efter användaren.
• Löstagbar antistatiskt avledande innersula, i mikrofiber med tre 			
olika densiteter av EVA-material, för bra dämpning av hela foten.
• Innersulan är uppbyggd i hålfot för skön komfort samt för att ge minskad risk
för t ex hälsporre.
• Innersulan är perforerad för att hålla foten torr och sval.

• Slitsula i TPU för bra halkskydd samt att det gör skon lämplig för 		
arbete vid större temperaturskillnader.
• Mellansula i PU med annan densitet för bra dämpning och stabilitet. 		
Chockabsorber i hälen dämpar och ger kraften i retur vid avtramp 		
speciellt vid kraftig isättning.
• Rymlig läst.

Certifierad enligt
EN ISO 20345. Kategori: S1, P, SRC.

Skyddskänga L.Brador 765L

En tidlös crossover mellan traditionell arbetssko
och modern skyddsko som skyddar mot tuffa förhållanden utomhus. Spiktrampsskydd och tåhätta
ger en arbetssko som både är snygg och praktisk
på byggarbetsplatsen, vid anläggningsarbeten eller på väg till och från. En pjäxa inspirerad av
en traditionell arbetssko men i modernt snitt.

Art.nr
800050482
800050483
800050484
800050485
800050486
800050487
800050488
800050489

Färg
Cognac
Cognac
Cognac
Cognac
Cognac
Cognac
Cognac
Cognac

Stl
40
41
42
43
44
45
46
47

Egenskaper och användarfördelar

Storlek

• Aluminiumtåhätta och mjukt spiktrampskydd ger en välbalanserad sko.
• Ovandel i kraftigt fullnarvsskinn för bra skydd mot slitage i tuffa förhållanden.
• Löstagbar antistatisk avledande innersula i microfiber med tre olika densiteter av EVA-material,
ger bra dämpning för hela foten och extra stötdämpning i häl och framfot.
• Innersulan är uppbyggd i hålfot för skön komfort samt för att ge minskad risk för t.ex. hälsporrre.
• Innersulan är perforerad för att hålla foten sval och torr.
• Slitsulan i gummi i klassisk stil efter original amerikanska arbetskängor ger 			
bra anti-halkegenskaper och grepp.
• Klassisk yttersula i modernt, slitstarkt gummi för slitstyrka och grepp.
• Vadderat tygklätt skaft för hållbarhet och komfort.

40-47.

Certifierad enligt
Information finns på Toolstore under hösten.

Skyddskänga L.Brador 764L

Klassisk, tidlös och alltid modern känga med alla
skyddsegenskaper du kan tänkas ha behov av i ditt
arbete då den bl.a skyddar mot tuffa förhållanden
utomhus. Klassiskt och väl beprövad yttersula i
gummi från Goodyear. Spiktrampsskydd och tåhätta ger en känga som både är snygg och praktisk
på byggarbetsplatsen, vid anläggningsarbeten eller på väg till och från. En känga för den kräsne inspirerad av hur det en gång startade down-under.

Art.nr
800050470
800050471
800050472
800050473
800050474
800050475
800050476
800050477
800050478
800050479
800050480
800050481

Färg
Brun
Brun
Brun
Brun
Brun
Brun
Brun
Brun
Brun
Brun
Brun
Brun

Stl
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

Egenskaper och användarfördelar
• Aluminiumtåhätta och mjukt spiktrampskydd ger en välbalanserad sko.
• Ovandel i kraftigt och slipat fullnarvs nubuckskinn för bra skydd mot slitage i tuffa
förhållanden.
• Resår i skaftet och remmar att dra i för enkel av- och påtagning.
• Löstagbar antistatisk avledande innersula i microfiber med tre olika densiteter av
EVA-material ger bra dämpning för hela foten och extra stötdämpning i häl och
framfot.
• Innersulan är uppbyggd i hålfot för skön komfort samt för att ge minskad risk för t.ex.
hälsporre.
• Innersulan är perforerad för att hålla foten sval och torr.
• Slitsulan i gummi från Goodyear i klassisk stil ger bra antihalkegenskaper och grepp.

Storlek
36-47.

Certifierad enligt
Information finns på Toolstore under hösten.

