ARBESKO 2016/2017
SKYDDS- OCH YRKESSKOR

Vi FORTSÄTTER ATT TÄNKA PÅ DIG
Vi på Arbesko fortsätter att utveckla och bygga våra skyddsoch yrkesskor med fokus på hur ditt liv ser ut. På jobbet förstås,
så att du får rätt skydd och förutsättningar. Men speciellt på vad
du gör när du inte jobbar. Det där som är du. Det där som du vill ha
energi kvar till efter en hel dag på jobbet.
För oss är det självklart att allting börjar med att du som står
och går mycket hela dagarna måste ha riktigt bra skor på fötterna.
Skor som ger dig rätt stöd och stabilitet, svikt och stötdämpning.
Skor som är genomtänkta från början till slut och som aldrig fuskar
med de viktiga bitarna. Skor som hjälper dig att må bra - hela livet.

Innovationer som gör avtryck
Arbeskos utvecklingsarbete och alla de
innovationer som har lanserats under
åren har gjort stort avtryck hos det
amerikanska analysföretaget Frost &
Sullivan. Häromåret tog vi emot det
internationella innovationspriset ”... för
enastående prestation och överlägset
utförande”. För att vi ”banar väg med nya
koncept och teknologier för att tillverka
skyddsskor”.

Välkommen till oss på Arbesko!

Arbesko Brand Portfolio

Arbesko har ett unikt sätt att
bygga skor på. Vi kallar det
Stability System
Det handlar om ett eget grundkoncept för att bygga skor
som är sköna att stå och gå i hela dagarna, som håller
längre än vanligt och dessutom är ergonomiskt riktiga.
Som gör skon till något utöver det vanliga. Som bidrar till
att du mår bättre och orkar mer – på jobbet och efteråt.
1. Inpinnat skinn. Skinnet i ovandelen sträcks och fästs
noga under bindsulan. Det gör att skinnet inte töjer sig,
utan skon behåller sin passform.
2. Stabil hälkappa. Hälkappan är anatomiskt rätt avrundad
och formpressad i ett starkt material för att behålla en bra
passform, vara stabil och sluta åt ordentligt runt hälen
– och ge en sko med skön komfort.
3. Formpressad bindsula. Bindsulan är formpressad och
följer fotens böjda form, och ger ett naturligt och skönt
stöd under skons hela livslängd.

1. Inpinnat skinn
4. Gelänk

4. Gelänk. Gelänken ger foten nödvändigt och skönt stöd
och bidrar till en vridstyv och stabil sko som böjer sig där
foten gör det.
3. Formpressad bindsula
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2. Stabil
hälkappa

Testa om skon är
byggd på rätt sätt!
En del skydds- och yrkesskor kan kännas mjuka och sköna när
du först provar dem. Men det är inte säkert att de ger dina fötter
rätt stöd. Alltför mjuka skor gör dig trött i ben och fötter – och
kan leda till både smärtor och belastningsskador. Ett snabbt och
enkelt sätt att ta reda på om en sko är stabil och ger nödvändigt
stöd: använd händerna!

Innehåll
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Lågskor med spiktrampskydd
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Försök att vrida skon med händerna. En sko med gelänk är vridstyv och
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Symbolförklaringar
Våra skor är utrustade med en rad innovationer, funktioner och viktiga skydd. Vid varje modell
beskriver olika symboler vad just den skon har för innehåll. Här hittar du förklaringen till varje symbol.

Skyddståhätta, stål
Skyddståhätta, aluminium
Skyddståhätta av lätt, stark aluminium istället för stål
sparar 100 g per skopar.

Skyddståhätta, metallfri

Antistat

X-40 Duo

Sulorna avleder statisk elektricitet.
Resistens mellan 100 kOhm och 1000 MOhm.

Tekniskt avancerad, stötdämpande inläggssula.
En förbättrad blandning av PU-skum och återvunnet
gummimaterial ger över 70 procent bättre återfjädring och därmed en exceptionell sviktkänsla. X-40
Duo och Energy Gel® 2.0 samspelar då gelkudden i
klacken kombineras med en integrerad stötdämpande
yta i ”trampet” på inläggssulan – så nära foten som
möjligt – och som därmed minskar belastningen
på fotens trampdyna. Ventilerad för skön komfort.
Utvecklad tillsammans med Ortholite®.

ESD
Sulorna avleder statisk elektricitet. De har en resistens
under 100 MOhm och uppfyller kraven enligt Sveriges
Provnings- och Forskningsinstitut, samt IEC 61340-5-1.

Skyddståhätta i ett lätt, starkt kompositmaterial.

Vattenavvisande
Spiktrampskydd, metall
Mjukt spiktrampskydd
Utvecklat av olika högteknologiska textilfibrer.
Skor med det mjuka spiktrampskyddet har hög
komfort, är flexibla (böjliga) och leder inte kyla.

Oljebeständig sula
Värmebeständig/flamsäker
Värmebeständig sula, 300 °C, som även isolerar mot
värmestrålning.
Eller
Flamsäker strumpa, uppfyller kraven för flamspridning
enligt EN ISO 14116.

Energiupptagande sula

Skinn eller andra material som impregnerats eller
belagts med ytskikt som gör det vattenavvisande.

Energy Gel®
Energy Gel® är en elastisk gelkudde med en speciell
placering i klacken på skorna. Den elastiska gelkudden,
som har en optimal stötupptagningsförmåga, går
igenom bindsulan och vidare ned i klacken på skorna
och ger därför optimal effekt. Kudden ger dessutom
lyftkraft tillbaka när den återgår till ursprunglig form
och skapar en skön sviktkänsla i steget.

H2O Blocker
En patenterad konstruktion som bygger på en tät bälg
bakom dragkedjan på våra vinterstövlar. Bälgen
hindrar vatten och snöslask att tränga in via dragkedjan. Istället dräneras det bort via en öppning i
nederkanten.

X-40 Duo
Över 70 % bättre återfjädring.
Anatomiskt format hälparti
– håller foten på plats.

Energy Gel® 2.0
Energy Gel® 2.0 är en vidareutveckling av Energy Gel®.
En elastisk gelkudde med maximal stötupptagningsförmåga och med en speciell och avgörande placering.
Gelkudden går igenom bindsulan och vidare ned i
klacken på skorna och ger därför optimal effekt.
Energy Gel® 2.0 består av två mjukheter, där det inre
materialet är placerat precis vid hälkudden på foten,
vilket ger en enastående verkan. Kudden ger dessutom
lyftkraft tillbaka när den återgår till sin ursprungliga
form och skapar en mycket skön sviktkänsla i steget.
Stötdämpningslösningen Energy Gel® 2.0 är patenterad.

Effektiv fukttransport och ventilation
genom öppen cellstruktur.
Ökad perforering i trampet för extra
luftgenomströmning och torra fötter.
Utökad kontaktyta för ESD.

Skyddsklasser
Våra skor är märkta med det europeiska kvalitetsmärket CE. Det betyder att de uppfyller de krav som ställs
enligt rådande standarder, EN ISO 20345:2011 (skyddsskor) och EN ISO 20347:2012 (yrkesskor).
Här hittar du förklaringen till skyddsklassen som finns angiven vid respektive modell.
Symbol

Skyddsegenskaper

SB

Baskrav, Skyddsskor (tåskydd 200 J)

OB

Baskrav, Yrkesskor (inget tåskydd)

A

Antistatiska skodon

E

Energiupptagning i klacken

WRU

Vattentåligt ovandelsmaterial

P

Spiktrampskydd

-

Mönstrad sula

C

Elektriskt ledande skodon

I

Elektriskt isolerande skodon

WR

Vattentålig konstruktion

M

Metatarsalskydd (skydd för mellanfoten)

CI

Isolering mot kyla

HI

Isolering mot värme

HRO

Värmetålig slitsula

AN

Ankelskydd

CR

Skydd mot skärskador

FO

Oljebeständig slitsula

SRA

Halktestad på klinkers med NLS (speciell såpalösning)

SRB

Halktestad på rostfri plåt med glycerol

SRC

Halktestad på klinkers med NLS (speciell såpalösning) och på rostfri plåt med glycerol

= Obligatorisk
= Skodonet ska uppfylla minst ett av dessa krav
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ARBESKO 272
Robust, bekväm och slitstark skyddssko
skyddssko med
med slitskydd
slitskydd på
på tån
tån och
och den
den nya,
nya,
revolutionerande kombinationen av inläggssulan
inläggssulan X-40
X-40 Duo
Duo och
och Energy
Energy Gel®
Gel® 2.0
2.0
för maximal stötdämpning, exceptionell
exceptionell återfjädring
återfjädring och
och sviktkänsla.
sviktkänsla.
Aluminiumtåhätta och mjukt spiktrampskydd.
spiktrampskydd. Dessutom
Dessutom en
en slitstark,
slitstark,
värmebeständig slitsula i nitrilgummi med
med mycket
mycket bra
bra fäste.
fäste. Skoband:
Skoband:
Värmebeständigt, Nomex med polyesterkärna.
polyesterkärna.
TYP: Skyddsskor KATEGORI: Skor
Skor OVANDEL:
OVANDEL: Fullnarvigt
Fullnarvigt impregnerat
impregnerat Super8-skinn.
Super8-skinn.
Slitskydd av PU på tån. Aluminiumtåhätta.
Aluminiumtåhätta. FODER:
FODER: Fullnarvigt
Fullnarvigt och
och slitstarkt
slitstarkt
svinskinnsfoder baktill. Slitstark
Slitstark Cambrelle®
Cambrelle® framtill
framtill och
och på
på sidorna.
sidorna. FOTBÄDD:
FOTBÄDD: Bindsula
Bindsula
med stålskena i hålfoten för stöd
stöd och
och stabilitet.
stabilitet. Kombination
Kombination av
av hel
hel Ortholite®
Ortholite® X-40
X-40 Duo
Duo
inläggssula och Energy Gel® 2.0
2.0 ii klacken
klacken för
för maximal
maximal stötdämpning,
stötdämpning, exceptionell
exceptionell
återfjädring och sviktkänsla. Mjukt
Mjukt spiktrampskydd.
spiktrampskydd. SLITSULA:
SLITSULA: Asymetrix
Asymetrix Nitril
Nitril –– tålig,
tålig,
slitstark funktionssula i värmebeständigt
värmebeständigt nitrilgummi
nitrilgummi med
med mycket
mycket bra
bra fäste.
fäste.
SKYDDSKLASS: EN ISO 20345:2011,
20345:2011, S3,
S3, HI,
HI, HRO,
HRO, SRC.
SRC. STORLEKAR:
STORLEKAR: 38-48
38-48 LÄST:
LÄST:
Mycket rymlig.

ARBESKO 342
Härligt skön och luftig skyddssko med ventilerande nät. Utrustad med det
högteknologiska snörningssystemet Boa® och den nya, revolutionerande
kombinationen av inläggssulan X-40 Duo och Energy Gel® 2.0 för maximal
stötdämpning, exceptionell återfjädring och sviktkänsla. Slitskydd på tån, lätt
aluminiumtåhätta och mjukt spiktrampskydd. ESD-funktion.
TYP: Skyddsskor KATEGORI: Skor OVANDEL: Fullnarvigt, impregnerat Super8-skinn.
Ventilerande polyamidnät och luftig plös i mesh. Boa® snörningssystem. Slitskydd av PU
på tån. Lätt aluminiumtåhätta. FODER: Luftig mesh, slitstark, snabbtorkande Cambrelle®
i hälen och under snörningspartiet. FOTBÄDD: Bindsula med stålskena i hålfoten för stöd
och stabilitet. Kombination av hel Ortholite® X-40 Duo inläggssula och Energy Gel® 2.0 i
klacken för maximal stötdämpning, exceptionell återfjädring och sviktkänsla. Mjukt
metallfritt spiktrampskydd. ESD-funktion. SLITSULA: Asymetrix – funktionssula i PU med
nitrilgummi i klacken för ypperligt halkmotstånd. SKYDDSKLASS: EN ISO 20345:2011,
S1, P, SRA. STORLEKAR: 35-48 LÄST: Mycket rymlig.

ARBESKO 381
Luftig sko med ventilerande mesh som går ända ner till sulkanten. Har den nya,
revolutionerande kombinationen av inläggssulan X-40 Duo och Energy Gel® 2.0
för maximal stötdämpning, exceptionell återfjädring och sviktkänsla. Lätt
aluminiumtåhätta och mjukt spiktrampskydd. ESD-funktion.
TYP: Skyddsskor KATEGORI: Skor OVANDEL: Fullnarvig impregnerad mocka, luftig
mesh. Slitskydd på tån. Lätt aluminiumtåhätta. FODER: Luftig mesh, slitstark,
snabbtorkande Cambrelle® i hälen. FOTBÄDD: Bindsula med stålskena i hålfoten för
stöd och stabilitet. Kombination av hel Ortholite® X-40 Duo inläggssula och Energy Gel®
2.0 i klacken för maximal stötdämpning, exceptionell återfjädring och sviktkänsla. Mjukt
metallfritt spiktrampskydd. ESD-funktion. SLITSULA: SoftGrip med sviktande mellansula
av PU och TPU i yttersulan som tillsammans ger högsta komfort och ett säkert grepp.
SKYDDSKLASS: EN ISO 20345:2011, S1, P, SRC. STORLEKAR: 35-48 LÄST: Mycket
rymlig.
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ARBESKO 382
Härligt skön skyddssko med den nya, revolutionerande kombinationen av
inläggssulan X-40 Duo och Energy Gel® 2.0 för maximal stötdämpning,
exceptionell återfjädring och sviktkänsla. Lätt aluminiumtåhätta och mjukt
spiktrampskydd. ESD-funktion.
TYP: Skyddsskor KATEGORI: Skor OVANDEL: Fullnarvigt, impregnerat Super8-skinn
med mockadetaljer. Tålig Cordura®. Slitskydd på tån. Lätt aluminiumtåhätta. FODER:
Luftig mesh, slitstark, snabbtorkande Cambrelle® i hälen. FOTBÄDD: Bindsula med
stålskena i hålfoten för stöd och stabilitet. Kombination av hel Ortholite® X-40 Duo
inläggssula och Energy Gel® 2.0 i klacken för maximal stötdämpning, exceptionell
återfjädring och sviktkänsla. Mjukt metallfritt spiktrampskydd. ESD-funktion. SLITSULA:
Asymetrix – funktionssula i PU med nitrilgummi i klacken för ypperligt halkmotstånd.
SKYDDSKLASS: EN ISO 20345:2011, S3, SRA. STORLEKAR: 35-48 LÄST: Mycket
rymlig.

ARBESKO 383
Bekväm skyddssko i tuff design. Har den nya, revolutionerande kombinationen av
inläggssulan X-40 Duo och Energy Gel® 2.0 för maximal stötdämpning,
exceptionell återfjädring och sviktkänsla. Lätt aluminiumtåhätta och mjukt
spiktrampskydd. ESD-funktion.
TYP: Skyddsskor KATEGORI: Skor OVANDEL: Fullnarvig impregnerad mocka, tålig
Cordura®. Slitskydd på tån. Lätt aluminiumtåhätta. FODER: Luftig mesh, slitstark,
snabbtorkande Cambrelle® i hälen. FOTBÄDD: Bindsula med stålskena i hålfoten för
stöd och stabilitet. Kombination av hel Ortholite® X-40 Duo inläggssula och Energy Gel®
2.0 i klacken för maximal stötdämpning, exceptionell återfjädring och sviktkänsla. Mjukt
metallfritt spiktrampskydd. ESD-funktion. SLITSULA: SoftGrip med sviktande mellansula
av PU och TPU i yttersulan som tillsammans ger högsta komfort och ett säkert grepp.
SKYDDSKLASS: EN ISO 20345:2011, S1, P, SRC. STORLEKAR: 35-48 LÄST: Mycket
rymlig.

ARBESKO 386
Bekväm och tålig skyddssko utrustad med det högteknologiska
snörningssystemet Boa® och den nya, revolutionerande kombinationen av
inläggssulan X-40 Duo och Energy Gel® 2.0 för maximal stötdämpning,
exceptionell återfjädring och sviktkänsla. Slitskydd på tån, lätt aluminiumtåhätta
och mjukt spiktrampskydd. ESD-funktion.
TYP: Skyddsskor KATEGORI: Skor OVANDEL: Fullnarvigt, impregnerat Super8-skinn.
Tålig Cordura®. Boa® snörningssystem. Slitskydd av PU på tån. Lätt aluminiumtåhätta.
FODER: Luftig mesh, slitstark, snabbtorkande Cambrelle® i hälen och under
snörningspartiet. FOTBÄDD: Bindsula med stålskena i hålfoten för stöd och stabilitet.
Kombination av hel Ortholite® X-40 Duo inläggssula och Energy Gel® 2.0 i klacken för
maximal stötdämpning, exceptionell återfjädring och sviktkänsla. Mjukt metallfritt
spiktrampskydd. ESD-funktion. SLITSULA: Asymetrix – funktionssula i PU med
nitrilgummi i klacken för ypperligt halkmotstånd. SKYDDSKLASS: EN ISO 20345:2011,
S3, SRA. STORLEKAR: 35-48 LÄST: Mycket rymlig.
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ARBESKO 50412
Bekväm och tålig skyddssko med mjukt spiktrampskydd, aluminiumtåhätta,
slitskydd på tån och inbyggd stötdämpning.
TYP: Skyddsskor KATEGORI: Skor OVANDEL: Fullnarvigt impregnerat Super8-skinn.
Slitskydd av PU på tån. Aluminiumtåhätta. FODER: Snabbtorkande, slitstark Cambrelle®.
FOTBÄDD: Bindsula med stålskena i hålfoten för stöd och stabilitet. Hel Ortholite®
inläggssula. Energy Gel® för suverän stötupptagning. Mjukt spiktrampskydd. SLITSULA:
Asymetrix – funktionssula i PU med nitrilgummi i klacken för ypperligt halkmotstånd.
SKYDDSKLASS: EN ISO 20345:2011, S3, SRA. STORLEKAR: 36-48 LÄST: Mycket
rymlig.

ARBESKO 50772
Bekväm och slitstark skyddssko med extra rymligt tåparti och slitskydd på tån.
Har den nya, revolutionerande kombinationen av inläggssulan X-40 Duo och
Energy Gel® 2.0 för maximal stötdämpning, exceptionell återfjädring och
sviktkänsla. Aluminiumtåhätta och mjukt, metallfritt spiktrampskydd. Dessutom
en slitstark, värmebeständig slitsula i nitrilgummi med mycket bra fäste.
TYP: Skyddsskor KATEGORI: Skor OVANDEL: Fullnarvigt impregnerat Super8-skinn.
Slitskydd på tån. Aluminiumtåhätta. FODER: Snabbtorkande, slitstark Cambrelle® framtill
på skon. Fullnarvigt svinskinn baktill. FOTBÄDD: Bindsula med stålskena i hålfoten för
stöd och stabilitet. Kombination av hel Ortholite® X-40 Duo inläggssula och Energy Gel®
2.0 i klacken för maximal stötdämpning, exceptionell återfjädring och sviktkänsla. Mjukt,
metallfritt spiktrampskydd. SLITSULA: Mellansula i PU. Slitsula i tåligt, slitstarkt och
värmebeständigt nitrilgummi med mycket bra fäste. SKYDDSKLASS: EN ISO 20345:
2011, S3, HI, HRO, SRC. STORLEKAR: 38-47 LÄST: Extra rymlig.

ARBESKO 812
Bekväm och stilig skyddssko, modell loafer. Har den nya, revolutionerande
kombinationen av inläggssulan X-40 Duo och Energy Gel® 2.0 för maximal
stötdämpning, exceptionell återfjädring och sviktkänsla. Lätt aluminiumtåhätta
och mjukt spiktrampskydd. ESD-funktion.
TYP: Skyddsskor KATEGORI: Skor OVANDEL: Fullnarvigt impregnerat Super8-skinn.
Lätt aluminiumtåhätta. FODER: Slitstark, snabbtorkande Cambrelle®. FOTBÄDD:
Bindsula med stålskena i hålfoten för stöd och stabilitet. Kombination av hel Ortholite®
X-40 Duo inläggssula och Energy Gel® 2.0 i klacken för maximal stötdämpning,
exceptionell återfjädring och sviktkänsla. Mjukt spiktrampskydd. ESD-funktion. SLITSULA:
Asymetrix – funktionssula i PU med nitrilgummi i klacken för ypperligt halkmotstånd.
SKYDDSKLASS: EN ISO 20345:2011, S3, SRA. STORLEKAR: 38-48 LÄST: Mycket
rymlig.

ULTIMATE X880
Sportig, flexibel och mycket lätt skyddssko, designad och byggd för att följa
fotens rörelser. En sko med luftig mesh. Slitskydd på tån, lätt aluminiumtåhätta
och mjukt spiktrampskydd.
TYP: Skyddsskor KATEGORI: Skor OVANDEL: Luftig mesh med förstärkning i TPU.
Slitskydd av PU-belagt spaltläder. Lätt aluminiumtåhätta. FODER: Luftig mesh, slitstark,
snabbtorkande Cambrelle® i hälen. FOTBÄDD: Bindsula ”Flexboard by Arbesko” för
stabilitet baktill och ökad flexibilitet framtill, med stålskena i hålfoten för stöd och stabilitet.
Hel Ortholite® inläggssula. Energy Gel® för suverän stötupptagning. Mjukt metallfritt
spiktrampskydd. SLITSULA: Ultimate – med mjuk och smidig mellansula i Phylon och
yttersula i värmebeständigt nitrilgummi. Mönster med dräneringskanal samt markerad yta
för ökat grepp. Tillsammans ger detta en slitstark funktionssula med maximal flexibilitet
och mycket bra fäste. SKYDDSKLASS: EN ISO 20345:2011, S1, P, SRC. STORLEKAR:
35-48 LÄST: Mycket rymlig.
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ULTIMATE X882
Sportig, flexibel och mycket lätt skyddssko, designad och byggd för att följa
fotens rörelser. En sko med tålig Cordura®. Slitskydd på tån, lätt
aluminiumtåhätta och mjukt spiktrampskydd.
TYP: Skyddsskor KATEGORI: Skor OVANDEL: Tålig Cordura® med förstärkning i TPU.
Slitskydd av PU-belagt spaltläder. Lätt aluminiumtåhätta. FODER: Luftig mesh, slitstark,
snabbtorkande Cambrelle® i hälen. FOTBÄDD: Bindsula ”Flexboard by Arbesko” för
stabilitet baktill och ökad flexibilitet framtill, med stålskena i hålfoten för stöd och stabilitet.
Hel Ortholite® inläggssula. Energy Gel® för suverän stötupptagning. Mjukt metallfritt
spiktrampskydd. SLITSULA: Ultimate – med mjuk och smidig mellansula i Phylon och
yttersula i värmebeständigt nitrilgummi. Mönster med dräneringskanal samt markerad yta
för ökat grepp. Tillsammans ger detta en slitstark funktionssula med maximal flexibilitet
och mycket bra fäste. SKYDDSKLASS: EN ISO 20345:2011, S1, P, SRC. STORLEKAR:
35-48 LÄST: Mycket rymlig.

ARBESKO 885
Härligt skön och luftig skyddssko med ventilerande nät. Lätt aluminiumtåhätta
och spiktrampskydd. ESD-funktion.
TYP: Skyddsskor KATEGORI: Skor OVANDEL: Fullnarvig impregnerad mocka.
Ventilerande polyamidnät och luftig plös i mesh. Lätt aluminiumtåhätta. FODER: Luftig
mesh, slitstark, snabbtorkande Cambrelle® i hälen och under snörningspartiet.
FOTBÄDD: Bindsula ”Flexboard by Arbesko” för stabilitet baktill och ökad flexibilitet
framtill, med stålskena i hålfoten för stöd och stabilitet. Hel Ortholite® inläggssula. Energy
Gel® för suverän stötupptagning. Spiktrampskydd. ESD-funktion. SLITSULA: SoftGrip
med sviktande mellansula och yttersula av PU, en funktionell och flexibel sula med
stötdämpande effekt och ett säkert grepp. SKYDDSKLASS: EN ISO 20345:2011, S1, P,
SRC. STORLEKAR: 35-48 LÄST: Mycket rymlig.

ARBESKO 886
Bekväm och tålig skyddssko med slitskydd på tån, lätt aluminiumtåhätta och
spiktrampskydd. ESD-funktion.
TYP: Skyddsskor KATEGORI: Skor OVANDEL: Fullnarvigt, impregnerat Super8-skinn.
Tålig Cordura®. Slitskydd på tån. Lätt aluminiumtåhätta. FODER: Luftig mesh, slitstark,
snabbtorkande Cambrelle® i hälen och under snörningspartiet. FOTBÄDD: Bindsula
”Flexboard by Arbesko” för stabilitet baktill och ökad flexibilitet framtill, med stålskena i
hålfoten för stöd och stabilitet. Hel Ortholite® inläggssula. Energy Gel® för suverän
stötupptagning. Spiktrampskydd. ESD-funktion. SLITSULA: SoftGrip med sviktande
mellansula och yttersula av PU, en funktionell och flexibel sula med stötdämpande effekt
och ett säkert grepp. SKYDDSKLASS: EN ISO 20345:2011, S3, SRC. STORLEKAR:
35-48 LÄST: Mycket rymlig.

ARBESKO 930
Mycket bekväm skyddssandal med smidig kardborreknäppning. Har slitskydd på
tån, lätt aluminiumtåhätta och spiktrampskydd. ESD-funktion.
TYP: Skyddsskor KATEGORI: Sandaler OVANDEL: Fullnarvigt impregnerat
Super8-skinn. Slitskydd på tån. Lätt aluminiumtåhätta. FODER: Luftig mesh, slitstark,
snabbtorkande Cambrelle®. FOTBÄDD: Bindsula ”Flexboard by Arbesko” för stabilitet
baktill och ökad flexibilitet framtill, med stålskena i hålfoten för stöd och stabilitet. Hel
Ortholite® inläggssula. Energy Gel® för suverän stötupptagning. Spiktrampskydd.
ESD-funktion. SLITSULA: SoftGrip med sviktande mellansula och yttersula av PU, en
funktionell och flexibel sula med stötdämpande effekt och ett säkert grepp.
SKYDDSKLASS: EN ISO 20345:2011 S1, P SRC. STORLEKAR: 35-48 LÄST: Mycket
rymlig.
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ARBESKO 982
Luftig skyddssandal med justerbar bakkappa och slitskydd på tån. Har den nya,
revolutionerande kombinationen av inläggssulan X-40 Duo och Energy Gel® 2.0
för maximal stötdämpning, exceptionell återfjädring och sviktkänsla. Lätt
aluminiumtåhätta och mjukt spiktrampskydd. ESD-funktion.
TYP: Skyddsskor KATEGORI: Sandaler OVANDEL: Fullnarvig impregnerad mocka.
Slitskydd på tån. Lätt aluminiumtåhätta. FODER: Mjukt skumfoder. Luftig mesh.
FOTBÄDD: Bindsula med stålskena i hålfoten för stöd och stabilitet. Kombination av hel
Ortholite® X-40 Duo inläggssula och Energy Gel® 2.0 i klacken för maximal
stötdämpning, exceptionell återfjädring och sviktkänsla. Mjukt metallfritt spiktrampskydd.
ESD-funktion. SLITSULA: SoftGrip med sviktande mellansula av PU och TPU i yttersulan
som tillsammans ger högsta komfort och ett säkert grepp. SKYDDSKLASS: EN ISO
20345:2011, S1, P, SRC. STORLEKAR: 35-48 LÄST: Mycket rymlig.

ARBESKO 983
Maximalt luftig och lätt skyddssandal med slitskydd på tån och den nya,
revolutionerande kombinationen av inläggssulan X-40 Duo och Energy Gel® 2.0
för maximal stötdämpning, exceptionell återfjädring och sviktkänsla. Lätt
aluminiumtåhätta och mjukt spiktrampskydd. ESD-funktion.
TYP: Skyddsskor KATEGORI: Sandaler OVANDEL: Fullnarvig impregnerad mocka.
Tåligt ventilerande polyamidnät. Slitskydd av PU på tån. Lätt aluminiumtåhätta. FODER:
Mjukt skumfoder. Snabbtorkande, slitstark Cambrelle® i framdel och häl. FOTBÄDD:
Bindsula med stålskena i hålfoten för stöd och stabilitet. Kombination av hel Ortholite®
X-40 Duo inläggssula och Energy Gel® 2.0 i klacken för maximal stötdämpning,
exceptionell återfjädring och sviktkänsla. Mjukt spiktrampskydd. ESD-funktion. SLITSULA:
Asymetrix – funktionssula i PU med nitrilgummi i klacken för ypperligt halkmotstånd.
SKYDDSKLASS: EN ISO 20345:2011, S1, P, SRA. STORLEKAR: 35-48 LÄST: Mycket
rymlig.
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ARBESKO 359
Sportig skyddssko i skinn med inslag av luftig mesh. Har den nya,
revolutionerande kombinationen av inläggssulan X-40 Duo och Energy Gel® 2.0
för maximal stötdämpning, exceptionell återfjädring och sviktkänsla. Lätt
aluminiumtåhätta och ESD-funktion.
TYP: Skyddsskor KATEGORI: Skor OVANDEL: Fullnarvigt impregnerat Super8-skinn.
Luftig mesh. Lätt aluminiumtåhätta. FODER: Ventilerande Smartec® Air Plus. FOTBÄDD:
Bindsula med stålskena i hålfoten för stöd och stabilitet. Kombination av hel Ortholite®
X-40 Duo inläggssula och Energy Gel® 2.0 i klacken för maximal stötdämpning,
exceptionell återfjädring och sviktkänsla. ESD-funktion. SLITSULA: SoftGrip med
sviktande mellansula av PU och TPU i yttersulan som tillsammans ger högsta komfort
och ett säkert grepp. SKYDDSKLASS: EN ISO 20345:2011, S1, SRC. STORLEKAR:
35-48 LÄST: Mycket rymlig.

ARBESKO 370
Metallfri, lätt och luftig skyddssko med lång snörning och ventilerande mjuk plös.
Inbyggd stötdämpning och ESD-funktion. Observera! Storlek 48 är inte helt
metallfri utan har en aluminiumtåhätta.
TYP: Skyddsskor KATEGORI: Skor OVANDEL: Fullnarvigt impregnerat Super8-skinn.
Tåligt ventilerande polyamidnät och luftig plös i mesh. Tålig Cordura® i kragdelen.
Metallfri komposittåhätta. FODER: Ventilerande mesh. FOTBÄDD: Bindsula med
metallfri kompositgelänk i hålfoten för stöd och stabilitet. Hel ventilerad EVA inläggssula.
Energy Gel® för suverän stötupptagning. ESD-funktion. SLITSULA: Tyre – smidig och
lätt PU-sula med stötdämpande effekt. SKYDDSKLASS: EN ISO 20345:2011, S1, SRA.
STORLEKAR: 35-48 LÄST: Mycket rymlig.

ARBESKO 373
Metallfri och luftig skyddssandal med smidig kardborreknäppning och
ventilerande mjuk plös. Inbyggd stötdämpning och ESD-funktion. Observera!
Storlek 48 är inte helt metallfri utan har en aluminiumtåhätta.
TYP: Skyddsskor KATEGORI: Sandaler OVANDEL: Fullnarvigt impregnerat
Super8-skinn. Tålig Cordura® i kragdelen. Luftigt och starkt polyamidnät. Ventilerande
plös i mesh. Metallfri komposittåhätta. FODER: Ventilerande mesh. FOTBÄDD: Bindsula
med metallfri kompositgelänk i hålfoten för stöd och stabilitet. Hel ventilerad EVA
inläggssula. Energy Gel® för suverän stötupptagning. ESD-funktion. SLITSULA: Tyre –
smidig och lätt PU-sula med stötdämpande effekt. SKYDDSKLASS: EN ISO 20345:
2011, S1, SRA. STORLEKAR: 35-48 LÄST: Mycket rymlig.

ARBESKO 376
Metallfri, lätt och smidig skyddssko i PU-belagd mikrofiber med lång snörning.
Inbyggd stötdämpning och ESD-funktion. Observera! Storlek 48 är inte helt
metallfri utan har en aluminiumtåhätta.
TYP: Skyddsskor KATEGORI: Skor OVANDEL: PU-belagd mikrofiber med skinnkänsla.
Metallfri komposittåhätta. FODER: Ventilerande mesh. FOTBÄDD: Bindsula med
metallfri kompositgelänk i hålfoten för stöd och stabilitet. Hel ventilerad EVA inläggssula.
Energy Gel® för suverän stötupptagning. ESD-funktion. SLITSULA: Tyre – smidig och
lätt PU-sula med stötdämpande effekt. SKYDDSKLASS: EN ISO 20345:2011, S2, SRA.
STORLEKAR: 35-48 LÄST: Mycket rymlig.
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ARBESKO 380
Maximalt luftig skyddssko med ventilerande nät ända ner till sulkanten. Har den
nya, revolutionerande kombinationen av inläggssulan X-40 Duo och Energy Gel®
2.0 för maximal stötdämpning, exceptionell återfjädring och sviktkänsla. Lätt
aluminiumtåhätta och ESD-funktion.
TYP: Skyddsskor KATEGORI: Skor OVANDEL: Fullnarvig impregnerad mocka,
ventilerande polyamidnät och luftig plös i mesh. Lätt aluminiumtåhätta. FODER: Luftig
mesh, slitstark, snabbtorkande Cambrelle® i hälen. FOTBÄDD: Bindsula med stålskena i
hålfoten för stöd och stabilitet. Kombination av hel Ortholite® X-40 Duo inläggssula och
Energy Gel® 2.0 i klacken för maximal stötdämpning, exceptionell återfjädring och
sviktkänsla. ESD-funktion. SLITSULA: SoftGrip med sviktande mellansula av PU och
TPU i yttersulan som tillsammans ger högsta komfort och ett säkert grepp.
SKYDDSKLASS: EN ISO 20345:2011, S1, SRC. STORLEKAR: 40-48 LÄST: Mycket
rymlig.

ARBESKO 380D
Maximalt luftig damskyddssko med ventilerande nät ända ner till sulkanten. En
sko med smalare läst för utmärkt passform på kvinnliga fötter. Har den nya,
revolutionerande kombinationen av inläggssulan X-40 Duo och Energy Gel® 2.0
för maximal stötdämpning, exceptionell återfjädring och sviktkänsla.
ESD-funktion. Med skorna följer både ett svart och limegrönt skoband.
TYP: Skyddsskor KATEGORI: Skor OVANDEL: Fullnarvig impregnerad mocka,
ventilerande polyamidnät och luftig plös i mesh. FODER: Luftig mesh, slitstark,
snabbtorkande Cambrelle® i hälen. FOTBÄDD: Bindsula med stålskena i hålfoten för
stöd och stabilitet. Kombination av hel Ortholite® X-40 Duo inläggssula och Energy Gel®
2.0 i klacken för maximal stötdämpning, exceptionell återfjädring och sviktkänsla.
ESD-funktion. SLITSULA: Mycket lätt och smidig PU-sula med stötdämpande effekt.
SKYDDSKLASS: EN ISO 20345:2011, S1, SRA. STORLEKAR: 35-41 LÄST: Damläst,
normal.

ARBESKO 384
ARBESKO
1385
Maximalt luftig skyddssko med ventilerande nät ända ner till sulkanten. Har den
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ARBESKO 385
Smidig och skön skyddssko med nya, revolutionerande kombinationen av
inläggssulan X-40 Duo och Energy Gel® 2.0 för maximal stötdämpning,
exceptionell återfjädring och sviktkänsla. Lätt aluminiumtåhätta och
ESD-funktion.
TYP: Skyddsskor KATEGORI: Skor OVANDEL: Fullnarvigt impregnerat Super8-skinn.
Lätt aluminiumtåhätta. FODER: Luftig mesh, slitstark, snabbtorkande Cambrelle® i hälen.
FOTBÄDD: Bindsula med stålskena i hålfoten för stöd och stabilitet. Kombination av hel
Ortholite® X-40 Duo inläggssula och Energy Gel® 2.0 i klacken för maximal
stötdämpning, exceptionell återfjädring och sviktkänsla. ESD-funktion. SLITSULA:
SoftGrip med sviktande mellansula av PU och yttersula i värmebeständigt nitrilgummi
som tillsammans ger en tålig, slitstark funktionssula med mycket bra fäste.
SKYDDSKLASS: EN ISO 20345:2011, S2,
S1, SRA. STORLEKAR: 35-48 LÄST: Mycket
rymlig.
www.arbesko.se
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ARBESKO 787
Metallfri och skön skyddssko, modell loafer, i PU-belagd mikrofiber med
skinnkänsla. Lätt att rengöra och perfekt för hygieniska miljöer. Arbesko 787 har
även hög komfort, inbyggd stötdämpning och ESD-funktion.
TYP: Skyddsskor KATEGORI: Skor OVANDEL: PU-belagd mikrofiber med skinnkänsla.
Metallfri komposittåhätta. FODER: Slitstark, snabbtorkande Cambrelle®. FOTBÄDD:
Bindsula med metallfri kompositgelänk i hålfoten för stöd och stabilitet. Hel ventilerad
EVA inläggssula. Energy Gel® för suverän stötupptagning. ESD-funktion. SLITSULA:
Tyre – smidig och lätt PU-sula med stötdämpande effekt. SKYDDSKLASS: EN ISO
20345:2011, S2, SRA. STORLEKAR: 35-46 LÄST: Mycket rymlig.

ARBESKO 901
Elegant skyddssko i klassisk stil, helt i skinn, utrustad med Energy Gel® 2.0 för
maximal stötdämpning och sviktkänsla. ESD-funktion.
TYP: Skyddsskor KATEGORI: Skor OVANDEL: Fullnarvigt och smidigt Super8-skinn.
FODER: Fullnarvigt och slitstarkt svinskinnsfoder. FOTBÄDD: Bindsula med metallfri
kompositgelänk i hålfoten för stöd och stabilitet. Energy Gel® 2.0 för maximal
stötdämpning och sviktkänsla. Hel vegetabilgarvad skinninläggssula med mjuk
EVA-botten. ESD-funktion. SLITSULA: Classic – komfortabel och slitstark PU-sula med
bra grepp. SKYDDSKLASS: EN ISO 20345:2011, S1, SRA. STORLEKAR: 39-48 LÄST:
Normal.

ARBESKO 904
Elegant skyddssko i smidigt skinn och med slitskydd på tån. Utrustad med Energy
Gel® 2.0 för maximal stötdämpning och sviktkänsla. ESD-funktion.
TYP: Skyddsskor KATEGORI: Skor OVANDEL: Fullnarvigt och smidigt Super8-skinn.
Slitskydd på tån. FODER: Fullnarvigt och slitstarkt svinskinnsfoder. FOTBÄDD: Bindsula
med metallfri kompositgelänk i hålfoten för stöd och stabilitet. Energy Gel® 2.0 för
maximal stötdämpning och sviktkänsla. Hel vegetabilgarvad skinninläggssula med mjuk
EVA-botten. ESD-funktion. SLITSULA: Classic - komfortabel och slitstark PU-sula med
bra grepp. SKYDDSKLASS: EN ISO 20345:2011, S1, SRA. STORLEKAR: 39-48 LÄST:
Normal.

ARBESKO 905
Lätt och luftig damskyddssko med ställbar rem över vristen. Slitskydd på tån.
Härlig passform och suverän stötupptagning.
TYP: Skyddsskor KATEGORI: Sandaler OVANDEL: Fullnarvigt och smidigt
Super8-skinn. Slitskydd på tån. FODER: Luftig mesh, slitstark microfiber i hälen.
FOTBÄDD: Bindsula med metallfri kompositgelänk i hålfoten för stöd och stabilitet. Hel
ventilerad PU-inläggssula med Coolmax-textil. Energy Gel® för suverän stötupptagning.
SLITSULA: Mycket lätt och smidig PU-sula med stötdämpande effekt. SKYDDSKLASS:
EN ISO 20345:2011, S1, SRA. STORLEKAR: 35-41 LÄST: Normal.
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ARBESKO 980
Lätt och luftig skyddssandal med justerbar bakkappa. Har den nya,
revolutionerande kombinationen av inläggssulan X-40 Duo och Energy Gel® 2.0
för maximal stötdämpning, exceptionell återfjädring och sviktkänsla. Lätt
aluminiumtåhätta och ESD-funktion.
TYP: Skyddsskor KATEGORI: Sandaler OVANDEL: Fullnarvig impregnerad mocka. Lätt
aluminiumtåhätta. FODER: Mjukt skumfoder. Luftig mesh. FOTBÄDD: Bindsula med
stålskena i hålfoten för stöd och stabilitet. Kombination av hel Ortholite® X-40 Duo
inläggssula och Energy Gel® 2.0 i klacken för maximal stötdämpning, exceptionell
återfjädring och sviktkänsla. ESD-funktion. SLITSULA: SoftGrip med sviktande
mellansula av PU och TPU i yttersulan som tillsammans ger högsta komfort och ett säkert
grepp. SKYDDSKLASS: EN ISO 20345:2011, S1, SRC. STORLEKAR: 35-48 LÄST:
Mycket rymlig.
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ARBESKO SkyddsskoR KÄNGOR
ARBESKO 402
Skön och tålig skyddskänga med slitskydd på tån och den nya, revolutionerande
kombinationen av inläggssulan X-40 Duo och Energy Gel® 2.0 för maximal
stötdämpning, exceptionell återfjädring och sviktkänsla. Aluminiumtåhätta och
mjukt spiktrampskydd. ESD-funktion.
TYP: Skyddsskor KATEGORI: Halvkänga OVANDEL: Fullnarvigt impregnerat
Super8-skinn. Slitskydd av PU på tån. Aluminiumtåhätta. FODER: Ventilerande
Smartec® Air Plus. Luftig mesh i framdel och plös. FOTBÄDD: Bindsula med stålskena i
hålfoten för stöd och stabilitet. Kombination av hel Ortholite® X-40 Duo inläggssula och
Energy Gel® 2.0 i klacken för maximal stötdämpning, exceptionell återfjädring och
sviktkänsla. Mjukt spiktrampskydd. ESD-funktion. SLITSULA: Asymetrix – funktionssula i
PU med nitrilgummi i klacken för ypperligt halkmotstånd. SKYDDSKLASS: EN ISO
20345:2011, S3, SRA. STORLEKAR: 35-48 LÄST: Mycket rymlig.

ARBESKO A422
Bekväm, robust skyddskänga med slitskydd på tån, aluminiumtåhätta, mjukt
spiktrampskydd och inbyggd stötdämpning.
TYP: Skyddsskor KATEGORI: Halvkänga OVANDEL: Fullnarvigt impregnerat
Super8-skinn med inslag av tålig Cordura® i skaftet. Slitskydd på tån. Aluminiumtåhätta.
FODER: Fullnarvigt svinskinn. Snabbtorkande, slitstark Cambrelle®. FOTBÄDD:
Bindsula med stålskena i hålfoten för stöd och stabilitet. Hel Ortholite® inläggssula.
Energy Gel® för suverän stötupptagning. Mjukt spiktrampskydd. SLITSULA: SoftGrip
med sviktande mellansula av PU och TPU i yttersulan som tillsammans ger högsta
komfort och ett säkert grepp. SKYDDSKLASS: EN ISO 20345:2011, S3, SRC.
STORLEKAR: 35-48 LÄST: Mycket rymlig.

ARBESKO 428
Smidig, bekväm och tålig skyddskänga med H2O Blocker – en slitstark dragkedja
med effektiv barriär mot väta. Arbesko 428 har den nya, revolutionerande
kombinationen av inläggssulan X-40 Duo och Energy Gel® 2.0 för maximal
stötdämpning, exceptionell återfjädring och sviktkänsla. Slitskydd på tån, lätt
aluminiumtåhätta, mjukt spiktrampskydd och en slitstark, värmebeständig
nitrilgummisula med adderad mjukhet som ger extra bra fäste vid hala underlag.
TYP: Skyddsskor KATEGORI: Känga OVANDEL: Fullnarvigt impregnerat Super8-skinn.
Tålig Cordura® i kragen. H2O Blocker – för effektivt skydd mot väta (dragkedja i metall
med bälg i starkt, vattentätt nylonmaterial). Reflex i skaftet. Slitskydd av PU på tån. Lätt
aluminiumtåhätta. FODER: Luftig mesh i framdel och plös. FOTBÄDD: Bindsula med
stålskena i hålfoten för stöd och stabilitet. Kombination av hel Ortholite® X-40 Duo
inläggssula och Energy Gel® 2.0 i klacken för maximal stötdämpning, exceptionell
återfjädring och sviktkänsla. Mjukt spiktrampskydd. SLITSULA: Asymetrix Nitril med
adderad mjukhet som ger extra bra fäste vid hala underlag - tålig, slitstark funktionssula i
värmebeständigt nitrilgummi. SKYDDSKLASS: EN ISO 20345:2011, S3, SRC.
STORLEKAR: 35-48 LÄST: Mycket rymlig.
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ARBESKO SkyddsskoR TOFFLOR
ARBESKO 171
Skön, hygienisk skyddstoffel i PU-belagt mikrofibermaterial som är lätt att
rengöra.
TYP: Skyddsskor KATEGORI: Tofflor OVANDEL: PU-belagd mikrofiber. FODER:
Snabbtorkande, slitstark Cambrelle®. FOTBÄDD: Mjuk och skön fotbädd med extra
dämpning i hälen för bästa komfort. Snabbtorkande slitstark Cambrelle®. SLITSULA:
Lätt och smidig PU-sula med stötdämpande effekt. Stålskena i hålfoten för stöd och
stabilitet. SKYDDSKLASS: EN ISO 20345:2011, SB, A, E, FO, SRC. STORLEKAR:
35-47 LÄST: Rymlig.

ARBESKO 183
Skön och luftig skyddstoffel med ställbar vristrem för perfekt passform.
TYP: Skyddsskor KATEGORI: Tofflor OVANDEL: PU-belagt spaltläder. FODER:
Snabbtorkande, slitstark Cambrelle®. FOTBÄDD: Mjuk och skön fotbädd med extra
dämpning i hälen för bästa komfort. Snabbtorkande slitstark Cambrelle®. SLITSULA:
Lätt och smidig PU-sula med stötdämpande effekt. Stålskena i hålfoten för stöd och
stabilitet. SKYDDSKLASS: EN ISO 20345:2011, SB, A, E, FO, SRC. STORLEKAR:
35-47 LÄST: Rymlig.

ARBESKO 187
Slitstark skyddstoffel med ställbar vristrem och ESD-funktion.
TYP: Skyddsskor KATEGORI: Tofflor OVANDEL: PU-belagt spaltläder. FODER:
Snabbtorkande, slitstark Cambrelle®. FOTBÄDD: Mjuk och skön fotbädd med extra
dämpning i hälen för bästa komfort. Snabbtorkande slitstark Cambrelle®. ESD-funktion.
SLITSULA: Lätt och smidig PU-sula med stötdämpande effekt. Stålskena i hålfoten för
stöd och stabilitet. SKYDDSKLASS: EN ISO 20345:2011, SB, A, E, FO, SRC.
STORLEKAR: 35-47 LÄST: Rymlig.

ARBESKO 191
Bekväm och flexibel skyddstoffel med kombinerad vrist- och hälrem.
TYP: Skyddsskor KATEGORI: Tofflor OVANDEL: PU-belagt spaltläder. FOTBÄDD:
Mjuk och skön fotbädd med extra dämpning i hälen för bästa komfort. Snabbtorkande
slitstark Cambrelle®. SLITSULA: Lätt och smidig PU-sula med stötdämpande effekt.
Stålskena i hålfoten för stöd och stabilitet. SKYDDSKLASS: EN ISO 20345:2011, SB, A,
E, FO, SRC. STORLEKAR: 36-47 LÄST: Rymlig.
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ARBESKO SkyddsskoR Varmfodrade stövlar & kängor
ARBESKO 423
Skön, varmfodrad skyddskänga med Thermolite®-isolering och slitskydd på tån.
Har den nya, revolutionerande kombinationen av inläggssulan X-40 Duo och
Energy Gel® 2.0 för maximal stötdämpning, exceptionell återfjädring och
sviktkänsla. Aluminiumtåhätta, mjukt spiktrampskydd och en slitstark,
värmebeständig nitrilgummisula med adderad mjukhet som ger extra bra fäste i
kalla temperaturer. Med skorna följer både ett gråsvart och blått skoband.
TYP: Skyddsskor KATEGORI: Halvkänga OVANDEL: Fullnarvigt impregnerat
Super8-skinn. Slitskydd av PU på tån. Aluminiumtåhätta. FODER: Thermolite®.
Snabbtorkande, slitstark Cambrelle®. FOTBÄDD: Bindsula med stålskena i hålfoten för
stöd och stabilitet. Kombination av hel Ortholite® X-40 Duo inläggssula och Energy Gel®
2.0 i klacken för maximal stötdämpning, exceptionell återfjädring och sviktkänsla. Mjukt
spiktrampskydd. SLITSULA: Asymetrix Nitril med adderad mjukhet som ger extra bra
fäste i kalla temperaturer - tålig, slitstark funktionssula i värmebeständigt nitrilgummi.
SKYDDSKLASS: EN ISO 20345:2011, S3, CI, HRO, SRC. STORLEKAR: 35-48 LÄST:
Mycket rymlig.

ARBESKO 429
Varm och mycket smidig skyddskänga med värmande ullfoder, H2O Blocker – en
slitstark dragkedja med effektiv barriär mot snöslask. Arbesko 429 har den nya,
revolutionerande kombinationen av inläggssulan X-40 Duo och Energy Gel® 2.0
för maximal stötdämpning, exceptionell återfjädring och sviktkänsla. Slitskydd på
tån, aluminiumtåhätta, mjukt spiktrampskydd och en slitstark, värmebeständig
nitrilgummisula med adderad mjukhet som ger extra bra fäste i kalla
temperaturer.
TYP: Skyddsskor KATEGORI: Känga OVANDEL: Fullnarvigt impregnerat Super8-skinn.
Tålig Cordura® i kragen. H2O Blocker – för effektivt skydd mot väta (slitstark dragkedja
med bälg i starkt, vattentätt nylonmaterial). Reflex i skaftet. Slitskydd av PU på tån.
Aluminiumtåhätta. FODER: Värmande ullfoder. FOTBÄDD: Bindsula med stålskena i
hålfoten för stöd och stabilitet. Kombination av hel Ortholite® X-40 Duo inläggssula och
Energy Gel® 2.0 i klacken för maximal stötdämpning, exceptionell återfjädring och
sviktkänsla. Mjukt spiktrampskydd. SLITSULA: Asymetrix Nitril med adderad mjukhet
som ger extra bra fäste i kalla temperaturer - tålig, slitstark funktionssula i
värmebeständigt nitrilgummi. SKYDDSKLASS: EN ISO 20345:2011, S3, CI, SRC.
STORLEKAR: 35-48 LÄST: Mycket rymlig.

ARBESKO 50562
VARMVARM. Dubbelt varmfodrad vinterskyddsstövel – både ullfoder och
Thinsulate® – samt impregnerad och försedd med H2O Blocker mot snöslask.
Modellen har även en speciellt framtagen värmeisolerande aluminiumtåhätta och
den nya, revolutionerande kombinationen av inläggssulan X-40 Duo och Energy
Gel® 2.0 för maximal stötdämpning, exceptionell återfjädring och sviktkänsla.
Arbesko 50562 är extra rymlig med mjukt, metallfritt spiktrampskydd. Dessutom
en slitstark, värmebeständig slitsula i nitrilgummi med mycket bra fäste.
TYP: Skyddsskor KATEGORI: Känga OVANDEL: Fullnarvigt impregnerat Super8-skinn.
H2O Blocker – för effektivt skydd mot snöslask (dragkedja i metall med bälg i starkt,
vattentätt nylonmaterial). Reflex i skaftet. Värmeisolerande aluminiumtåhätta. FODER:
Värmande ullfoder. Värmeisolerande Thinsulate®. FOTBÄDD: Bindsula med stålskena i
hålfoten för stöd och stabilitet. Kombination av hel Ortholite® X-40 Duo inläggssula och
Energy Gel® 2.0 i klacken för maximal stötdämpning, exceptionell återfjädring och
sviktkänsla. Mjukt, metallfritt spiktrampskydd. SLITSULA: Mellansula i PU. Slitsula i tåligt,
slitstarkt och värmebeständigt nitrilgummi med mycket bra fäste. (Observera: storlekarna
35-37 har en slitsula i RPU som inte är värmebeständig.) SKYDDSKLASS: EN ISO
20345:2011, S3, CI, HRO, SRC. (Note that sizes 35-37 are not category HRO.)
STORLEKAR: 35-47 LÄST: Extra rymlig.
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ARBESKO 50572
VARMVARM. Dubbelt vinterisolerad skyddsstövel – både ullfoder och Thinsulate®
– impregnerad och försedd med snölås. Modellen har en speciellt framtagen
värmeisolerande aluminiumtåhätta och den nya, revolutionerande kombinationen
av inläggssulan X-40 Duo och Energy Gel® 2.0 för maximal stötdämpning,
exceptionell återfjädring och sviktkänsla. Arbesko 50572 är extra rymlig och med
mjukt, metallfritt spiktrampskydd. Dessutom en slitstark, värmebeständig slitsula
i nitrilgummi med mycket bra fäste.
TYP: Skyddsskor KATEGORI: Känga OVANDEL: Fullnarvigt impregnerat Super8-skinn.
Reflex i skaftet. Värmeisolerande aluminiumtåhätta. FODER: Värmande ullfoder.
Värmeisolerande Thinsulate®. FOTBÄDD: Bindsula med stålskena i hålfoten för stöd och
stabilitet. Kombination av hel Ortholite® X-40 Duo inläggssula och Energy Gel® 2.0 i
klacken för maximal stötdämpning, exceptionell återfjädring och sviktkänsla. Mjukt,
metallfritt spiktrampskydd. SLITSULA: Mellansula i PU. Slitsula i tåligt, slitstarkt och
värmebeständigt nitrilgummi med mycket bra fäste. SKYDDSKLASS: EN ISO 20345:
2011, S3, CI, HRO, SRC. STORLEKAR: 38-47 LÄST: Extra rymlig.

ARBESKO 50672
VARMVARM. Ullfoder och Thinsulate® innebär dubbel vinterisolering i denna
varma och sköna skyddskänga. Modellen har en speciellt framtagen
värmeisolerande aluminiumtåhätta och den nya, revolutionerande kombinationen
av inläggssulan X-40 Duo och Energy Gel® 2.0 för maximal stötdämpning,
exceptionell återfjädring och sviktkänsla. Arbesko 50672 är extra rymlig och med
mjukt, metallfritt spiktrampskydd. Dessutom en slitstark, värmebeständig slitsula
i nitrilgummi med mycket bra fäste.
TYP: Skyddsskor KATEGORI: Känga OVANDEL: Fullnarvigt impregnerat Super8-skinn.
Värmeisolerande aluminiumtåhätta. FODER: Värmande ullfoder. Värmeisolerande
Thinsulate®. FOTBÄDD: Bindsula med stålskena i hålfoten för stöd och stabilitet.
Kombination av hel Ortholite® X-40 Duo inläggssula och Energy Gel® 2.0 i klacken för
maximal stötdämpning, exceptionell återfjädring och sviktkänsla. Mjukt, metallfritt
spiktrampskydd. SLITSULA: Mellansula i PU. Slitsula i tåligt, slitstarkt och
värmebeständigt nitrilgummi med mycket bra fäste. SKYDDSKLASS: EN ISO 20345:
2011, S3, CI, HRO, SRC. STORLEKAR: 38-47 LÄST: Extra rymlig.

ARBESKO 50692
Skön, varmfodrad skyddskänga med H2O Blocker – en slitstark dragkedja med
effektiv barriär mot snöslask. Värmeisolerande Thermolite®. Har den nya,
revolutionerande kombinationen av inläggssulan X-40 Duo och Energy Gel® 2.0
för maximal stötdämpning, exceptionell återfjädring och sviktkänsla. Slitskydd på
tån, aluminiumtåhätta, mjukt spiktrampskydd och en slitstark, värmebeständig
nitrilgummisula med mycket bra fäste.
TYP: Skyddsskor KATEGORI: Känga OVANDEL: Fullnarvigt impregnerat Super8-skinn.
H2O Blocker – för effektivt skydd mot väta (dragkedja i metall med bälg i starkt, vattentätt
nylonmaterial). Slitskydd av PU på tån. Aluminiumtåhätta. FODER: Thermolite®.
Snabbtorkande, slitstark Cambrelle®. Vattenavvisande membran i fotdelen. FOTBÄDD:
Bindsula med stålskena i hålfoten för stöd och stabilitet. Kombination av hel Ortholite®
X-40 Duo inläggssula och Energy Gel® 2.0 i klacken för maximal stötdämpning,
exceptionell återfjädring och sviktkänsla. Mjukt, metallfritt spiktrampskydd. SLITSULA:
Asymetrix Nitril med adderad mjukhet som ger extra bra fäste i kalla temperaturer - tålig,
slitstark funktionssula i värmebeständigt nitrilgummi. SKYDDSKLASS: EN ISO 20345:
2011, S3, CI, HRO, SRC. STORLEKAR: 35-48 LÄST: Mycket rymlig.
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ARBESKO SkyddsskoR Varmfodrade stövlar & kängor
ARBESKO 512
Varm och skön skyddsstövel med värmande ullfoder, slitskydd på tån, dragkedja,
inbyggd stötdämpning, spiktrampskydd och aluminiumtåhätta.
TYP: Skyddsskor KATEGORI: Känga OVANDEL: Fullnarvigt impregnerat Super8-skinn.
Slitskydd av PU på tån. Aluminiumtåhätta. FODER: Värmande ullfoder. FOTBÄDD:
Bindsula med stålskena i hålfoten för stöd och stabilitet. Hel Ortholite® inläggssula.
Energy Gel® för suverän stötupptagning. Spiktrampskydd. SLITSULA: Asymetrix –
funktionssula i PU med nitrilgummi i klacken för ypperligt halkmotstånd. SKYDDSKLASS:
EN ISO 20345:2011, S3, CI, SRA. STORLEKAR: 35-48 LÄST: Mycket rymlig.
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ARBESKO 532
Värmetålig, slitstark och skön skyddsstövel med den nya, revolutionerande
kombinationen av inläggssulan X-40 Duo och Energy Gel® 2.0 för maximal
stötdämpning, exceptionell återfjädring och sviktkänsla. Aluminiumtåhätta, mjukt
spiktrampskydd, slitskydd på tån och en värmebeständig nitrilgummisula med
mycket bra fäste.
TYP: Skyddsskor KATEGORI: Känga OVANDEL: Fullnarvigt aluminium- och
zirkoniumgarvat värmetåligt skinn som är impregnerat. Sydd med värmetålig kevlartråd.
Slitskydd av PU på tån. Aluminiumtåhätta. FODER: Fullnarvigt svinskinn. Slitstark,
snabbtorkande Cambrelle®. FOTBÄDD: Bindsula med stålskena i hålfoten för stöd och
stabilitet. Kombination av hel Ortholite® X-40 Duo inläggssula och Energy Gel® 2.0 i
klacken för maximal stötdämpning, exceptionell återfjädring och sviktkänsla. Mjukt
spiktrampskydd. SLITSULA: Asymetrix Nitril – tålig, slitstark funktionssula i
värmebeständigt nitrilgummi med mycket bra fäste. SKYDDSKLASS: EN ISO 20345:
2011, S3, HRO, HI, SRC. STORLEKAR: 35-48 LÄST: Mycket rymlig.

ARBESKO 592
Värmetålig, slitstark och skön skyddsstövel med en värmebeständig
nitrilgummisula med mycket bra fäste.
TYP: Skyddsskor KATEGORI: Känga OVANDEL: Fullnarvigt aluminium- och
zirkoniumgarvat värmetåligt skinn som är impregnerat. Sydd med värmetålig kevlartråd.
FODER: Fullnarvigt svinskinn. Slitstark, snabbtorkande Cambrelle®. FOTBÄDD:
Bindsula med stålskena i hålfoten för stöd och stabilitet. Hel ventilerad EVA inläggssula.
Spiktrampskydd. SLITSULA: Tålig, slitstark funktionssula i värmebeständigt nitrilgummi
med mycket bra fäste. SKYDDSKLASS: EN ISO 20345:2011, S3, HRO, HI, SRA.
STORLEKAR: 49-50 LÄST: Mycket rymlig.

ARBESKO 632
Skön skyddskänga i impregnerat, värmetåligt skinn med slitskydd på tån. Har den
nya, revolutionerande kombinationen av inläggssulan X-40 Duo och Energy Gel®
2.0 för maximal stötdämpning, exceptionell återfjädring och sviktkänsla. Mjukt
spiktrampskydd, aluminiumtåhätta och en värmebeständig nitrilgummisula med
mycket bra fäste.
TYP: Skyddsskor KATEGORI: Halvkänga OVANDEL: Fullnarvigt aluminium- och
zirkoniumgarvat värmetåligt skinn som är impregnerat. Sydd med värmetålig kevlartråd.
Slitskydd av PU på tån. Aluminiumtåhätta. FODER: Fullnarvigt svinskinn. Slitstark,
snabbtorkande Cambrelle®. FOTBÄDD: Bindsula med stålskena i hålfoten för stöd och
stabilitet. Kombination av hel Ortholite® X-40 Duo inläggssula och Energy Gel® 2.0 i
klacken för maximal stötdämpning, exceptionell återfjädring och sviktkänsla. Mjukt
spiktrampskydd. SLITSULA: Asymetrix Nitril – tålig, slitstark funktionssula i
värmebeständigt nitrilgummi med mycket bra fäste. SKYDDSKLASS: EN ISO 20345:
2011, S3, HRO, HI, SRC. STORLEKAR: 36-48 LÄST: Mycket rymlig.
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ARBESKO 650

Nyhet, december 2016

Slitstark gjutarkänga i mjukt, impregnerat, värmetåligt skinn och sydd med 100 %
värmetålig kevlartråd. Kängan har den revolutionerande kombinationen av
inläggssulan X-40 Duo och Energy Gel® 2.0 för maximal stötdämpning,
exceptionell återfjädring och sviktkänsla. Slitskydd på tån, lätt aluminiumtåhätta,
mjukt spiktrampskydd och en värmebeständig nitrilgummisula med mycket bra
fäste.
TYP: Skyddsskor KATEGORI: Halvkänga OVANDEL: Fullnarvigt, impregnerat
Super8-skinn. Plös i aramidfiber. Sydd med värmetålig kevlartråd. Slitskydd av PU på tån.
Lätt aluminiumtåhätta. FODER: Luftig mesh, slitstark, snabbtorkande Cambrelle® i hälen.
FOTBÄDD: Bindsula ”Flexboard by Arbesko” för stabilitet baktill och ökad flexibilitet
framtill, med stålskena i hålfoten för stöd och stabilitet. Kombination av hel Ortholite®
X-40 Duo inläggssula och Energy Gel® 2.0 i klacken för maximal stötdämpning,
exceptionell återfjädring och sviktkänsla. Mjukt metallfritt spiktrampskydd. SLITSULA:
Asymetrix Nitril – tålig, slitstark funktionssula i värmebeständigt nitrilgummi med mycket
bra fäste. SKYDDSKLASS: EN ISO 20349:2010, S3, HRO, HI-1, WG, SRC.
STORLEKAR: 35-48 LÄST: Mycket rymlig.

ARBESKO 651
Värmetålig gjutarkänga med mjukt, flexibelt och tåligt metatarsalskydd (skydd
för mellanfoten) samt slitskydd på tån. Har den nya, revolutionerande
kombinationen av inläggssulan X-40 Duo och Energy Gel® 2.0 för maximal
stötdämpning, exceptionell återfjädring och sviktkänsla. Aluminiumtåhätta, mjukt
spiktrampskydd och en elektriskt isolerande, värmebeständig nitrilgummisula
med mycket bra fäste.
TYP: Skyddsskor KATEGORI: Halvkänga OVANDEL: Fullnarvigt aluminium- och
zirkoniumgarvat värmetåligt skinn som är impregnerat. Sydd med värmetålig kevlartråd.
Mjukt, flexibelt och tåligt metatarsalskydd i PORON® XRD™-material. Slitskydd av PU på
tån. Aluminiumtåhätta. (PORON och XRD är licensierade varumärken som tillhör Rogers
Corporation.) FODER: Fullnarvigt svinskinn. Slitstark, snabbtorkande Cambrelle®.
FOTBÄDD: Bindsula med stålskena i hålfoten för stöd och stabilitet. Kombination av hel
Ortholite® X-40 Duo inläggssula och Energy Gel® 2.0 i klacken för maximal
stötdämpning, exceptionell återfjädring och sviktkänsla. Mjukt spiktrampskydd.
SLITSULA: Asymetrix Nitril – tålig, slitstark funktionssula i värmebeständigt nitrilgummi
med mycket bra fäste. Slitsulan är elektriskt isolerande, godkänd enligt Electric Hazard
Resistant Footwear (EH) ASTM F2413-11. SKYDDSKLASS: EN ISO 20345:2011, SB, P,
E, WRU, M, HRO, HI, SRA. STORLEKAR: 35-48 LÄST: Mycket rymlig.

ARBESKO 653
Värmetålig, slitstark och skön gjutarkänga med högt skaft och slitskydd på tån.
Har den nya, revolutionerande kombinationen av inläggssulan X-40 Duo och
Energy Gel® 2.0 för maximal stötdämpning, exceptionell återfjädring och
sviktkänsla. Aluminiumtåhätta, mjukt spiktrampskydd och en elektriskt
isolerande, värmebeständig nitrilgummisula med mycket bra fäste.
TYP: Skyddsskor KATEGORI: Halvkänga OVANDEL: Fullnarvigt aluminium- och
zirkoniumgarvat värmetåligt skinn som är impregnerat. Sydd med värmetålig kevlartråd.
Slitskydd av PU på tån. Aluminiumtåhätta. FODER: Fullnarvigt svinskinn. Slitstark,
snabbtorkande Cambrelle®. FOTBÄDD: Bindsula med stålskena i hålfoten för stöd och
stabilitet. Kombination av hel Ortholite® X-40 Duo inläggssula och Energy Gel® 2.0 i
klacken för maximal stötdämpning, exceptionell återfjädring och sviktkänsla. Mjukt
spiktrampskydd. SLITSULA: Asymetrix Nitril – tålig, slitstark funktionssula i
värmebeständigt nitrilgummi med mycket bra fäste. Slitsulan är elektriskt isolerande,
godkänd enligt Electric Hazard Resistant Footwear (EH) ASTM F2413-11.
SKYDDSKLASS: EN ISO 20345:2011, SB, P, E, WRU, HRO, HI, SRA. STORLEKAR:
35-48 LÄST: Mycket rymlig.
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ARBESKO 702
Värmetålig svetsarsko med hög komfort och slitstyrka samt slitskydd på tån. Har
den nya, revolutionerande kombinationen av inläggssulan X-40 Duo och Energy
Gel® 2.0 för maximal stötdämpning, exceptionell återfjädring och sviktkänsla.
Aluminiumtåhätta, mjukt spiktrampskydd och en värmebeständig nitrilgummisula
med mycket bra fäste.
TYP: Skyddsskor KATEGORI: Skor OVANDEL: Fullnarvigt aluminium- och
zirkoniumgarvat värmetåligt skinn som är impregnerat. Sydd med värmetålig kevlartråd.
Slitskydd av PU på tån. Aluminiumtåhätta. FODER: Fullnarvigt svinskinn. FOTBÄDD:
Bindsula med stålskena i hålfoten för stöd och stabilitet. Kombination av hel Ortholite®
X-40 Duo inläggssula och Energy Gel® 2.0 i klacken för maximal stötdämpning,
exceptionell återfjädring och sviktkänsla. Mjukt spiktrampskydd. SLITSULA: Asymetrix
Nitril – tålig, slitstark funktionssula i värmebeständigt nitrilgummi med mycket bra fäste.
SKYDDSKLASS: EN ISO 20345:2011, S3, HRO, HI, SRC. STORLEKAR: 38-48 LÄST:
Mycket rymlig.

ARBESKO 710

Nyhet, december 2016

Värmetålig och slitstark skyddssko i mjukt, impregnerat skinn, sydd med
värmebeständig Nomex-tråd och försedd med värmebeständigt skoband av
Nomex. Skon har den revolutionerande kombinationen av inläggssulan X-40 Duo
och Energy Gel® 2.0 för maximal stötdämpning, exceptionell återfjädring och
sviktkänsla. Slitskydd på tån, lätt aluminiumtåhätta, mjukt spiktrampskydd och
en värmebeständig nitrilgummisula med mycket bra fäste.
TYP: Skyddsskor KATEGORI: Skor OVANDEL: Fullnarvigt, impregnerat Super8-skinn.
Sydd med värmebeständig Nomex-tråd. Värmebeständigt skoband av Nomex. Slitskydd
av PU på tån. Lätt aluminiumtåhätta. FODER: Luftig mesh, slitstark, snabbtorkande
Cambrelle® i hälen. FOTBÄDD: Bindsula ”Flexboard by Arbesko” för stabilitet baktill och
ökad flexibilitet framtill, med stålskena i hålfoten för stöd och stabilitet. Kombination av hel
Ortholite® X-40 Duo inläggssula och Energy Gel® 2.0 i klacken för maximal
stötdämpning, exceptionell återfjädring och sviktkänsla. Mjukt metallfritt spiktrampskydd.
SLITSULA: Asymetrix Nitril – tålig, slitstark funktionssula i värmebeständigt nitrilgummi
med mycket bra fäste. SKYDDSKLASS: EN ISO 20345:2011, S3, HRO, HI, SRC.
STORLEKAR: 35-48 LÄST: Mycket rymlig.

ARBESKO 792
Slitstark skyddssko i impregnerat, värmetåligt skinn med en värmebeständig
nitrilgummisula med mycket bra fäste.
TYP: Skyddsskor KATEGORI: Skor OVANDEL: Fullnarvigt aluminium- och
zirkoniumgarvat värmetåligt skinn som är impregnerat. Sydd med värmetålig kevlartråd.
FODER: Fullnarvigt svinskinn. Slitstark, snabbtorkande Cambrelle®. FOTBÄDD:
Bindsula med stålskena i hålfoten för stöd och stabilitet. Hel ventilerad EVA inläggssula.
Spiktrampskydd. SLITSULA: Tålig, slitstark funktionssula i värmebeständigt nitrilgummi
med mycket bra fäste. SKYDDSKLASS: EN ISO 20345:2011, S3, HRO, HI, SRA.
STORLEKAR: 49-50 LÄST: Mycket rymlig.
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ARBESKO 1354

Luftig
mesh.
Smartec
Air®
Plus.återfjädring
FOTBÄDD:
Bindsula
med
Gel®
2.0kompositgelänk
förFODER:
maximalVentilerande
stötdämpning,
exceptionell
och
metallfri
i hålfoten för
stöd
och
stabilitet.
Kombination
avsviktkänsla.
hel Ortholite®
ESD-funktion.
Bekväm
yrkessko
i impregnerat
skinn
luftig för
mesh,
skönstötdämpning,
passform
och med
metallfri
kompositgelänk
för
stöd
och
stabilitet.
Kombination
av hel Ortholite®
ESD-funktion.
X-40
Duo
inläggssula
ochi hålfoten
Energy Gel®
2.0och
i klacken
maximal
Bekväm
yrkessko
i impregnerat
skinn
och
luftig
mesh,
skön
passform
och
med
TYP:
Yrkesskor
KATEGORI:
SkorGel®
OVANDEL:
Fullnarvigt
impregnerat
Super8-skinn.
den nya,
revolutionerande
kombinationen
av
inläggssulan
X-40
Duo
och
Energy
X-40
Duo
inläggssula
ochoch
Energy
2.0
i klacken
för SLITSULA:
maximal
stötdämpning,
exceptionell
återfjädring
sviktkänsla.
ESD-funktion.
SoftGrip
med
den
nya,
revolutionerande
kombinationen
av
inläggssulan
X-40
Duo
och
Energy
TYP:
Yrkesskor
KATEGORI:
Skor
OVANDEL:
Fullnarvigt
impregnerat
Super8-skinn.
Luftig
mesh.
FODER:
Ventilerande
Smartec
Air®
Plus.
FOTBÄDD:
Bindsula
med
exceptionell
återfjädring
och
sviktkänsla.
ESD-funktion.
SLITSULA:
SoftGrip
med
Gel®
2.0
för
maximal
stötdämpning,
exceptionell
återfjädring
och
sviktkänsla.
sviktande mellansula och yttersula av PU, en funktionell och flexibel sula med
Luftig
mesh.
Ventilerande
Smartec
Air®
Plus.återfjädring
FOTBÄDD:
Bindsula
med
Gel®
2.0kompositgelänk
förFODER:
maximal
stötdämpning,
exceptionell
och
metallfri
iett
hålfoten
stöd
och
stabilitet.
Kombination
avsviktkänsla.
hel Ortholite®
sviktande
mellansula
och
yttersula
av
PU,
en
funktionell
och
flexibel
med
ESD-funktion.
stötdämpande
effekt och
säkert för
grepp.
SKYDDSKLASS:
EN ISOsula
20347:2012,
O1,
metallfri
kompositgelänk
hålfoten
för
stöd
och
stabilitet.
Kombination
av hel
ESD-funktion.
Bekväm
yrkessko
impregnerat
skinn
och
tålig
Cordura®
med
denOrtholite®
nya,O1,
X-40
Duo
inläggssula
ochiett
Energy
Gel®
2.0SKYDDSKLASS:
i klacken
för maximal
stötdämpning,
stötdämpande
effekti och
säkert
grepp.
ENoch
ISO
20347:2012,
FO,
SRA.
STORLEKAR:
35-47
LÄST:
Mycket
rymlig.
Bekväm
yrkessko
i
impregnerat
skinn
och
luftig
mesh,
skön
passform
och
med
X-40
Duo
inläggssula
och
Energy
Gel®
2.0
i
klacken
för
maximal
stötdämpning,
TYP:
Yrkesskor
KATEGORI:
Skor
OVANDEL:
Fullnarvigt
impregnerat
Super8-skinn.
revolutionerande
kombinationen
av Mycket
inläggssulan
Duo ochSoftGrip
Energy med
Gel® 2.0
exceptionell
återfjädring
och
sviktkänsla.
ESD-funktion.
SLITSULA:
FO,
SRA.
STORLEKAR:
35-47
LÄST:
rymlig. X-40
TYP:
Yrkesskor
KATEGORI:
Skor
OVANDEL:
impregnerat
Super8-skinn.
den
nya,
revolutionerande
kombinationen
avFullnarvigt
inläggssulan
X-40SoftGrip
Duo
och
Energy
exceptionell
återfjädring
och
sviktkänsla.
med
Luftig
mesh.
FODER:
Ventilerande
Smartec
Air®
Plus. SLITSULA:
FOTBÄDD:
Bindsula
med
för
maximal
stötdämpning,
exceptionell
ochflexibel
sviktkänsla.
sviktande
mellansula
och
yttersula
av
PU,ESD-funktion.
enåterfjädring
funktionell
och
sula
med
Luftig
mesh.
FODER:
Ventilerande
Smartec
Air®
Plus.
FOTBÄDD:
Bindsula
med
Gel®
2.0
för
maximal
stötdämpning,
exceptionell
återfjädring
och
sviktkänsla.
sviktande
mellansula
och
yttersula
av
PU,
en
funktionell
och
flexibel
sula
med
metallfri
kompositgelänk
i
hålfoten
för
stöd
och
stabilitet.
Kombination
av
hel
Ortholite®
ESD-funktion.
stötdämpande effekt och ett säkert grepp. SKYDDSKLASS: EN ISO 20347:2012, O1,
metallfri
kompositgelänk
iett
hålfoten
för
stöd
och
stabilitet.
Kombination
av hel Ortholite®
stötdämpande
effekt och
säkert
grepp.
SKYDDSKLASS:
EN ISO
20347:2012,
O1,
X-40SRA.
Duo
inläggssula
och
Energy
Gel®
2.0
i klacken
stötdämpning,
ESD-funktion.
FO,
STORLEKAR:
35-47
LÄST:
Mycket
rymlig.för maximal
X-40
Duo
inläggssula
ochoch
Energy
Gel®
2.0
i klacken
för SLITSULA:
maximal
stötdämpning,
TYP:
Yrkesskor
KATEGORI:
Skor
OVANDEL:
Fullnarvigt
impregnerat
Super8-skinn
med
FO,
SRA.
STORLEKAR:
35-47
LÄST:
Mycket
rymlig.
exceptionell
återfjädring
sviktkänsla.
ESD-funktion.
SoftGrip
med
TYP:
Yrkesskor
KATEGORI:
SkorVentilerande
OVANDEL:
Fullnarvigt
impregnerat
Super8-skinn.
exceptionell
återfjädring
sviktkänsla.
SLITSULA:
SoftGrip
detaljer
i tålig
Cordura®.
FODER:
Smartec®
Air
Plus. FOTBÄDD:
Bindsula
sviktande
mellansula
ochoch
yttersula
av PU,ESD-funktion.
en funktionell
och
flexibel
sula medmed
Luftig
mesh.
FODER:
Ventilerande
Smartec
Air®
Plus.
FOTBÄDD:
Bindsula
sviktande
mellansula
och
yttersula
av
PU,
funktionell
och flexibel
med
med
metallfri
kompositgelänk
i hålfoten
fören
stöd
och
stabilitet.
Kombination
avmed
hel O1,
stötdämpande
effekt och
ett
säkert
grepp.
SKYDDSKLASS:
EN
ISOsula
20347:2012,
metallfri
kompositgelänk
iett
hålfoten
för
stöd SKYDDSKLASS:
och
stabilitet.
Kombination
av hel Ortholite®
stötdämpande
säkert
grepp.
EN för
ISOmaximal
20347:2012,
O1,
Ortholite®
X-40effekt
Duo och
inläggssula
och
Energy
Gel®
2.0 i klacken
FO, SRA. STORLEKAR:
35-47
LÄST:
Mycket
rymlig.
X-40
Duo inläggssula
och35-47
Energy
Gel® Mycket
2.0 sviktkänsla.
i klacken
maximal stötdämpning,
FO,
SRA.
STORLEKAR:
LÄST:
rymlig.för ESD-funktion.
stötdämpning,
exceptionell
återfjädring
och
SLITSULA:
exceptionell
återfjädring
och sviktkänsla.
ESD-funktion.
med
Bekväm
yrkessko
i impregnerat
skinn
och tålig
och SoftGrip
med
nya,sula
SoftGrip med
sviktande
mellansula
och yttersula
av Cordura®
PU,SLITSULA:
en funktionell
ochden
flexibel
sviktande
mellansula
och yttersula
av
en funktionell
ochDuo
flexibel
sula
Bekväm
yrkessko
ieffekt
impregnerat
skinn
och
tålig
Cordura®
och
den
nya, 2.0
revolutionerande
kombinationen
avPU,
inläggssulan
X-40
och
Energy
Gel®
med stötdämpande
och ett säkert
grepp.
SKYDDSKLASS:
ENmed
ISOmed
20347:2012,
stötdämpande
effekt
och ett säkert
SKYDDSKLASS:
EN
ISO Energy
20347:2012,
revolutionerande
kombinationen
av
inläggssulan
X-40och
Duo
och
Gel®O1,
2.0
O1,maximal
FO, SRA.stötdämpning,
STORLEKAR:
35-48grepp.
LÄST:
Mycket
rymlig.
för
exceptionell
återfjädring
sviktkänsla.
FO,maximal
SRA. STORLEKAR:
35-47
LÄST: Mycket
rymlig. och sviktkänsla.
för
stötdämpning,
exceptionell
återfjädring
ESD-funktion.

ARBESKO YRKESSKOR LÅGSKOR
ARBESKO 1355
ARBESKO 1354

ARBESKO 1355
ARBESKO 1355

ARBESKO 1355
ARBESKO 1355

Bekväm yrkessko i impregnerat skinn och tålig Cordura® och med den nya,
ESD-funktion.
Bekväm
yrkessko
i impregnerat
skinn
och tålig
Cordura®
denGel®
nya, 2.0
TYP:
Yrkesskor
KATEGORI:
Skor OVANDEL:
Fullnarvigt
Super8-skinn
med
revolutionerande
kombinationen
av inläggssulan
X-40impregnerat
Duooch
ochmed
Energy
revolutionerande
kombinationen
av inläggssulan
X-40och
Duo
ochFOTBÄDD:
Energy
Gel®
2.0
TYP:
Yrkesskor
KATEGORI:
Skor
OVANDEL:
Fullnarvigt
impregnerat
Super8-skinn
med
detaljer
i tålig stötdämpning,
Cordura®.
FODER:
Ventilerande
Smartec®
Air
Plus.
Bindsula
för
maximal
exceptionell
återfjädring
sviktkänsla.
ARBESKO
1355
detaljer
i tålig kompositgelänk
Cordura®.
Ventilerande
Smartec®
Air Plus.
FOTBÄDD:
Bindsula
för
maximal
stötdämpning,
återfjädring
och
sviktkänsla.
ARBESKO
1355 FODER:
med
metallfri
iexceptionell
hålfoten
för stöd
och stabilitet.
Kombination
av hel
ESD-funktion.
Bekväm
yrkessko
impregnerat
tålig
Cordura®
och
med den
nya,
med
metallfri
kompositgelänk
i hålfoten
för och
stöd
och2.0
stabilitet.
Kombination
av hel
ESD-funktion.
Ortholite®
X-40
Duoiinläggssula
ochskinn
Energy
Gel®
i klacken
för maximal
Bekväm
yrkessko
i inläggssula
impregnerat
skinn
ochGel®
tålig
Cordura®
med
denGel®
nya, 2.0
TYP:
Yrkesskor
KATEGORI:
Skor
OVANDEL:
Fullnarvigt
impregnerat
Super8-skinn
med
revolutionerande
kombinationen
av
inläggssulan
Duooch
och
Energy
Ortholite®
X-40exceptionell
Duo
och
Energy
2.0 X-40
i klacken
för
maximal
stötdämpning,
återfjädring
och
sviktkänsla.
ESD-funktion.
SLITSULA:
revolutionerande
kombinationen
av och
inläggssulan
X-40
Duo
ochFOTBÄDD:
Energy
Gel®
2.0
TYP:
Yrkesskor
KATEGORI:
Skor
OVANDEL:
Fullnarvigt
impregnerat
Super8-skinn
med
detaljer
i
tålig
Cordura®.
FODER:
Ventilerande
Smartec®
Air
Plus.
Bindsula
stötdämpning,
exceptionell
återfjädring
sviktkänsla.
ESD-funktion.
SLITSULA:
för
maximal
stötdämpning,
exceptionell
återfjädring
och
sviktkänsla.
SoftGrip
med
sviktande
mellansula
och
yttersula
av
PU,
en
funktionell
och
flexibel
sula
ARBESKO
1380
detaljer
i med
tålig kompositgelänk
Cordura®.
FODER:
Ventilerande
Smartec®
Air
Plus.
FOTBÄDD:
Bindsula
för
maximal
stötdämpning,
exceptionell
återfjädring
och
sviktkänsla.
ARBESKO
1355
med
metallfri
hålfoten
för
stöd
och
stabilitet.
Kombination
av hel
SoftGrip
sviktande
mellansula
och yttersula
av PU,
en
funktionell
och 20347:2012,
flexibel
sula
ESD-funktion.
med
stötdämpande
effekt
och iett
säkert
grepp.
SKYDDSKLASS:
EN ISO
med
metallfri
kompositgelänk
hålfoten
för
stöd
och2.0
stabilitet.
av hel Har
ESD-funktion.
Extra
luftig
och
skön
yrkessko
med
ventilerande
nät
ändaKombination
ner
tillISO
sulkanten.
Ortholite®
X-40
Duo
inläggssula
och
Energy
Gel®
i klacken
för
maximal
med
stötdämpande
effekt
och i35-48
ett
säkert
grepp.
SKYDDSKLASS:
EN
20347:2012,
O1,
FO,
SRA.
STORLEKAR:
LÄST:
Mycket
rymlig.
Bekväm
yrkessko
i inläggssula
impregnerat
skinn
och
tålig
Cordura®
och
med
den
Ortholite®
X-40
Duo
och
Energy
Gel®
2.0
i klacken
för maximal
TYP:
Yrkesskor
KATEGORI:
Skor
OVANDEL:
Fullnarvigt
impregnerat
Super8-skinn
den
nya,
revolutionerande
kombinationen
av
inläggssulan
X-40
Duo
ochnya,
Energymed
stötdämpning,
exceptionell
återfjädring
och Mycket
sviktkänsla.
ESD-funktion.
SLITSULA:
O1,
FO,
SRA.
STORLEKAR:
35-48
LÄST:
rymlig.
TYP:
Yrkesskor
KATEGORI:
Skor
OVANDEL:
Fullnarvigt
impregnerat
Super8-skinn
med
revolutionerande
kombinationen
av inläggssulan
X-40
Duo
ochFOTBÄDD:
Energy
Gel®
2.0
stötdämpning,
exceptionell
återfjädring
och
sviktkänsla.
ESD-funktion.
SLITSULA:
detaljer
i med
tålig
Cordura®.
FODER:
Ventilerande
Smartec®
Plus.
Bindsula
Gel®
2.0
för sviktande
maximal
stötdämpning,
exceptionell
återfjädring
och
sviktkänsla.
SoftGrip
mellansula
och
yttersula
av PU,
enAir
funktionell
och
flexibel
sula
detaljer
i med
tålig stötdämpning,
Cordura®.mellansula
FODER:
Ventilerande
Smartec®
Air
Plus.
FOTBÄDD:
Bindsula
för
återfjädring
och
sviktkänsla.
SoftGrip
sviktande
och yttersula
av PU,
en
funktionell
och 20347:2012,
flexibel
sula
medmaximal
metallfri
kompositgelänk
iett
hålfoten
för
stöd
och
stabilitet.
Kombination
av hel
ESD-funktion.
med
stötdämpande
effekt och exceptionell
säkert
grepp.
SKYDDSKLASS:
EN ISO
med
metallfri
kompositgelänk
hålfoten
för
stöd
och2.0
stabilitet.
Kombination
av hel
med
stötdämpande
och i35-48
ett
säkert
grepp.
SKYDDSKLASS:
EN
ISO 20347:2012,
Ortholite®
X-40
Duoeffekt
inläggssula
och
Energy
Gel®
i klacken
för
maximal
ESD-funktion.
O1,
FO,
SRA.
STORLEKAR:
LÄST:
Mycket
rymlig.
Ortholite®
X-40STORLEKAR:
Duo
inläggssula
och
Energy
Gel®
2.0
i klacken
för maximal
TYP:
Yrkesskor
KATEGORI:
Skor
OVANDEL:
Fullnarvig
impregnerad
mocka,
O1,
FO,
SRA.
35-48
LÄST:
rymlig.
stötdämpning,
exceptionell
återfjädring
och Mycket
sviktkänsla.
ESD-funktion.
SLITSULA:
TYP:
Yrkesskorexceptionell
KATEGORI:
Skor
Fullnarvigt
impregnerat
Super8-skinn med
stötdämpning,
återfjädring
sviktkänsla.
ventilerande
och
luftig OVANDEL:
plös
i mesh.
FODER:
Luftig
mesh, SLITSULA:
slitstark,
SoftGrip medpolyamidnät
sviktande mellansula
ochoch
yttersula
av PU,ESD-funktion.
en
funktionell
och flexibel sula
detaljer
i med
tålig Cordura®.
FODER:
Ventilerande
Smartec®
Air
Plus.
FOTBÄDD:
Bindsula
SoftGrip
sviktande
mellansula
och
yttersula
av PU, enmed
funktionell
och
flexibel
sula i
snabbtorkande
Cambrelle®
i hälen.
FOTBÄDD:
Bindsula
metallfri
kompositgelänk
med stötdämpande
effekt
och
ett säkert
grepp. SKYDDSKLASS:
EN ISO
20347:2012,
metallfri
kompositgelänk
hålfoten
för
stöd
ochOrtholite®
stabilitet. Kombination
av hel och
med
stötdämpande
och i35-48
ett
säkert
grepp.
SKYDDSKLASS:
ISO
20347:2012,
hålfoten
för
stöd
ocheffekt
stabilitet.
Kombination
av
hel
Duo
inläggssula
O1, FO,
SRA.
STORLEKAR:
LÄST:
Mycket
rymlig. X-40EN
Ortholite®
X-40
Duo
inläggssula
ochLÄST:
Energy
Gel® 2.0
i klacken föråterfjädring
maximal och
O1,
FO,Gel®
SRA.
STORLEKAR:
Mycket
rymlig.
Energy
2.0
i klacken
för 35-48
maximal
stötdämpning,
exceptionell
stötdämpning,
exceptionell
återfjädring
och
sviktkänsla.
ESD-funktion.
Extra
luftig ESD-funktion.
och
skön yrkessko
med ventilerande
ända ner
tillSLITSULA:
sulkanten.
Har
sviktkänsla.
SLITSULA:
SoftGrip
med nät
sviktande
mellansula
av PU och
SoftGrip
med
sviktande
mellansula
ochventilerande
yttersula
PU,
funktionell
och
flexibel
sula
Extra
luftig
och
skön yrkessko
med
näten
ända
sulkanten.
Har
den
nya,
kombinationen
av av
inläggssulan
X-40
Duo
och
Energy
yttersula
i revolutionerande
värmebeständigt
nitrilgummi
som
tillsammans
ger
en ner
tålig,tillslitstark
med
stötdämpande
effekt
och
ett
säkert
grepp.
EN
ISO
20347:2012,
den
nya,
kombinationen
avSKYDDSKLASS:
inläggssulan
Duo
och
Energy
funktionssula
mycket
bra
fäste.
SKYDDSKLASS:
EN ISO X-40
20347:2012,
O1,
FO,
Gel®
2.0revolutionerande
för med
maximal
stötdämpning,
exceptionell
återfjädring
och
sviktkänsla.
O1,
FO,
SRA.
STORLEKAR:
35-48Mycket
LÄST:
Mycket rymlig.
Gel®
2.0
för maximal
stötdämpning,
exceptionell
återfjädring och sviktkänsla.
SRC.
STORLEKAR:
35-48
LÄST:
rymlig.
ESD-funktion.

ARBESKO 1380
ARBESKO 1380

ARBESKO 1380
ARBESKO 1380

Extra luftig och skön yrkessko med ventilerande nät ända ner till sulkanten. Har
ESD-funktion.
Extra
luftig
ochKATEGORI:
skön yrkessko
ventilerande
nät ända
ner
sulkanten.
Har
TYP:
Yrkesskor
Skormed
OVANDEL:
impregnerad
mocka,
den nya,
revolutionerande
kombinationen
avFullnarvig
inläggssulan
X-40tillDuo
och Energy
den
nya,
revolutionerande
kombinationen
av
inläggssulan
X-40
Duo
och
Energy
TYP:
Yrkesskor
KATEGORI:
Skor
OVANDEL:
Fullnarvig
impregnerad
mocka,
ventilerande
polyamidnät
och
luftig
plös
i
mesh.
FODER:
Luftig
mesh,
slitstark,
Gel®
2.0 för maximal
stötdämpning, exceptionell återfjädring och sviktkänsla.
ARBESKO
1380 stötdämpning,
ventilerande
ochi hälen.
luftig plös
iexceptionell
mesh. FODER:
Luftig
mesh,
slitstark,
Gel®
2.0 förpolyamidnät
maximal
återfjädring
och
sviktkänsla. i
ARBESKO
1380
snabbtorkande
Cambrelle®
FOTBÄDD:
Bindsula
med metallfri
kompositgelänk
ESD-funktion.
Extra
luftig
och
skön
yrkessko
med
ventilerande
nät med
ända
nerDuo
till kompositgelänk
sulkanten.
Har i
snabbtorkande
i hälen.
FOTBÄDD:
Bindsula
metallfri
ESD-funktion.
hålfoten för stödCambrelle®
och stabilitet.
Kombination
av hel
Ortholite®
X-40
inläggssula och
Extra
luftig
ochKATEGORI:
skön
yrkessko
med
ventilerande
nät ända
ner
till sulkanten.
Har
TYP:
Yrkesskor
Skor
OVANDEL:
Fullnarvig
impregnerad
mocka,
den nya,
inläggssulan
X-40
ochoch
Energy
hålfoten
förrevolutionerande
stöd
stabilitet.
Kombination
av av
hel
Ortholite®
X-40
DuoDuo
inläggssula
och
Energy
Gel®
2.0och
i klacken
förkombinationen
maximal
stötdämpning,
exceptionell
återfjädring
den
revolutionerande
kombinationen
avFullnarvig
inläggssulan
X-40
Duo
ochoch
Energy
TYP:
Yrkesskor
KATEGORI:
Skor
impregnerad
mocka,
ventilerande
polyamidnät
och
luftig OVANDEL:
plösstötdämpning,
iexceptionell
mesh.
FODER:
Luftig
mesh,
slitstark,
Energy
Gel®
2.0
i klacken
för
maximal
exceptionell
återfjädring
Gel®nya,
2.0
förESD-funktion.
maximal
stötdämpning,
återfjädring
och
sviktkänsla.
sviktkänsla.
SLITSULA:
SoftGrip
med sviktande
mellansula
av PU och
ventilerande
polyamidnät
och
luftig plös
iexceptionell
mesh. med
FODER:
Luftig
mesh,
slitstark,
Gel®
2.0
för
maximal
stötdämpning,
återfjädring
och
sviktkänsla.
ARBESKO
1380
snabbtorkande
Cambrelle®
i
hälen.
FOTBÄDD:
Bindsula
med
metallfri
kompositgelänk
sviktkänsla.
ESD-funktion.
SLITSULA:
SoftGrip
sviktande
mellansula
av
PU
och i
ESD-funktion.
yttersula
i värmebeständigt
som tillsammans ger en tålig, slitstark
1385 nitrilgummi
snabbtorkande
Cambrelle®
i hälen.
FOTBÄDD:
Bindsula
med
metallfri
kompositgelänk
i
ESD-funktion.
hålfoten för
stöd
och
stabilitet.
Kombination
av hel
Ortholite®
X-40
Duo
inläggssula
yttersula
i värmebeständigt
nitrilgummi
som tillsammans
ger
en
tålig,
slitstark
funktionssula
med
mycket
bra
fäste.
SKYDDSKLASS:
EN
ISO
20347:2012,
O1, FO,och
Extra
luftig
och
skön
yrkessko
med
ventilerande
nät
ända
neråterfjädring
till sulkanten.
Har
hålfoten
för stöd
och
stabilitet.
Kombination
av hel
Ortholite®
X-40
Duo
inläggssula
och
TYP: Yrkesskor
Skor
OVANDEL:
Fullnarvig
impregnerad
mocka,
Smidig
och
skön
yrkessko
med
nya,
revolutionerande
kombinationen
av
Energy
Gel®
2.0KATEGORI:
i klacken
för
maximal
stötdämpning,
exceptionell
och
funktionssula
med
mycket
bra
fäste.
SKYDDSKLASS:
EN
ISO
20347:2012,
O1,
FO,
SRC.
STORLEKAR:
35-48
LÄST:
Mycket
rymlig.
TYP:
Yrkesskor
KATEGORI:
Skor
impregnerad
mocka,
den
nya,
revolutionerande
kombinationen
avFullnarvig
inläggssulan
X-40
Duo
och
Energy
Energy
Gel®
2.0
i klacken
för
maximal
stötdämpning,
exceptionell
återfjädring
och
ventilerande
polyamidnät
och
luftigOVANDEL:
plös
i mesh.
FODER:
Luftig
mesh,
slitstark,
inläggssulan
X-40
Duo
och
Energy
Gel®
2.0
för
maximal
stötdämpning,
sviktkänsla.
ESD-funktion.
SLITSULA:
SoftGrip
med
sviktande
mellansula
av PU
och
SRC.
STORLEKAR:
35-48
LÄST:
rymlig.
ventilerande
polyamidnät
och
luftig Mycket
plös
iexceptionell
mesh.
FODER:
Luftig
mesh,
slitstark,
Gel®
2.0i för
maximal
stötdämpning,
återfjädring
sviktkänsla.
sviktkänsla.
ESD-funktion.
SLITSULA:
SoftGrip
med
sviktande
mellansula
av PU och i
snabbtorkande
Cambrelle®
i hälen.
FOTBÄDD:
Bindsula
med
kompositgelänk
exceptionell
återfjädring
och
sviktkänsla.
ESD-funktion.
yttersula
värmebeständigt
nitrilgummi
som
tillsammans
ger
enmetallfri
tålig,och
slitstark
snabbtorkande
Cambrelle®
i
hälen.
FOTBÄDD:
Bindsula
med
metallfri
kompositgelänk
i
yttersula
i värmebeständigt
nitrilgummi
som tillsammans
gerISO
en
tålig,
slitstark
hålfoten för
stöd
och
stabilitet.
Kombination
av hel Ortholite®
X-40
Duo
inläggssula
ESD-funktion.
funktionssula
med
mycket
bra
fäste.
SKYDDSKLASS:
EN
20347:2012,
O1, FO,och

hålfoten
för stöd
och
stabilitet.
Kombination
av hel
Ortholite®
X-40
Duo
inläggssula
och
TYP:
Yrkesskor
Skor
OVANDEL:
Fullnarvigt
Super8-skinn.
funktionssula
med
fäste.
SKYDDSKLASS:
EN impregnerat
ISO
20347:2012,
O1,
FO,
Energy
Gel®
2.0KATEGORI:
i mycket
klacken
för
maximal
stötdämpning,
exceptionell
återfjädring
och
SRC.
STORLEKAR:
35-48bra
LÄST:
Mycket
rymlig.
TYP:
Yrkesskor
KATEGORI:
Skor
OVANDEL:
Fullnarvig
impregnerad
mocka,och
Energy
Gel®
2.0
i
klacken
för
maximal
stötdämpning,
exceptionell
återfjädring
FODER:
Luftig
mesh,
slitstark,
snabbtorkande
Cambrelle®
i
hälen.
FOTBÄDD:
Bindsula
SRC.
STORLEKAR:
35-48
LÄST:
Mycket
rymlig.
sviktkänsla. ESD-funktion. SLITSULA: SoftGrip med sviktande mellansula av PU och
ventilerande
polyamidnät
och
luftig
plösSoftGrip
i mesh.
FODER:
LuftigKombination
mesh, slitstark,
sviktkänsla.
ESD-funktion.
SLITSULA:
medstabilitet.
sviktande
mellansula
av PU
med
metallfri
kompositgelänk
i hålfoten
för
stöd
och
hel och
yttersula
i värmebeständigt
nitrilgummi
som
tillsammans
ger en
tålig, slitstark
snabbtorkande
Cambrelle®
i hälen.
Bindsula
med
kompositgelänk i
yttersula
i värmebeständigt
nitrilgummi
som tillsammans
ger
enmetallfri
tålig,
slitstark
Ortholite®
X-40
Duo
inläggssula
ochFOTBÄDD:
Energy
Gel®
2.0 i EN
klacken
för maximal
funktionssula
med
mycket
bra
fäste.
SKYDDSKLASS:
ISO
20347:2012,
O1, FO,
hålfoten
för stöd
och
stabilitet.
Kombination
av hel Ortholite®
X-40
DuoSLITSULA:
inläggssula
och
funktionssula
med
mycket
fäste.
SKYDDSKLASS:
EN
ISO
20347:2012,
O1, FO,
stötdämpning,
exceptionell
återfjädring
och rymlig.
sviktkänsla.
ESD-funktion.
SRC. STORLEKAR:
35-48bra
LÄST:
Mycket
Energy
Gel®
i klacken
för
maximal
stötdämpning,
exceptionell
återfjädring
och
SRC.
STORLEKAR:
35-48
LÄST:
Mycket
rymlig.
SoftGrip
med 2.0
sviktande
mellansula
av PU
och
yttersula
i värmebeständigt
nitrilgummi
sviktkänsla.
SLITSULA:
SoftGrip
medmed
sviktande
mellansula
Smidig
och ESD-funktion.
skönger
yrkessko
med
nya,funktionssula
revolutionerande
kombinationen
avPU och
som tillsammans
en tålig,
slitstark
mycket
bra fäste. av
yttersula
i värmebeständigt
nitrilgummi
som
gerkombinationen
enstötdämpning,
tålig, slitstark
Smidig
och
skön
med
nya,Gel®
revolutionerande
SKYDDSKLASS:
EN
ISOoch
20347:2012,
O1, tillsammans
FO, för
SRC.
STORLEKAR:
35-48av
LÄST:
inläggssulan
X-40yrkessko
Duo
Energy
2.0
maximal
inläggssulan
X-40mycket
Duo och
Energy
Gel® 2.0
för maximal
funktionssula
bra
fäste.
SKYDDSKLASS:
EN ISOstötdämpning,
20347:2012, O1, FO,
Mycket rymlig.med
exceptionell
återfjädring
och
sviktkänsla.
ESD-funktion.
SRC. STORLEKAR:
35-48och
LÄST:
Mycket rymlig.
exceptionell
återfjädring
sviktkänsla.
ESD-funktion.
TYP:
Yrkesskor
KATEGORI:
Skor nya,
OVANDEL:
Fullnarvigt impregnerat
Super8-skinn.
Smidig
och skön
yrkessko med
revolutionerande
kombinationen
av
impregnerat
Super8-skinn.
Smidig
och
skön
yrkessko
nya,
revolutionerande
kombinationen
av Bindsula
TYP:
Yrkesskor
KATEGORI:
Skor
OVANDEL:
Fullnarvigt
FODER:
Luftig
mesh,
slitstark,
snabbtorkande
i hälen.
FOTBÄDD:
inläggssulan
X-40
Duo
ochmed
Energy
Gel®
2.0Cambrelle®
för maximal
stötdämpning,
i hälen.
FOTBÄDD:
Bindsula
FODER:
Luftigkompositgelänk
mesh,Duo
slitstark,
Cambrelle®
inläggssulan
X-40
och
Energy
Gel®
2.0
för maximal
stötdämpning,
med
metallfri
i snabbtorkande
hålfoten
för stöd
och
stabilitet.
Kombination
av hel
exceptionell
återfjädring
och
sviktkänsla.
ESD-funktion.
stabilitet.
Kombination
med
metallfri
kompositgelänk
i hålfoten
för stöd
och2.0
exceptionell
återfjädring
och
sviktkänsla.
ESD-funktion.
Ortholite®
X-40
Duo inläggssula
och Energy
Gel®
i klacken
för maximalav hel
Ortholite®
X-40
Duo
inläggssula
och
Energy
Gel®
2.0 i klacken
för maximal
TYP:
Yrkesskor
KATEGORI:
Skor
OVANDEL:
Fullnarvigt
impregnerat
Super8-skinn.
Smidig
och
skön
yrkessko
med
nya,
revolutionerande
kombinationen
av
stötdämpning,
exceptionell
återfjädring
och
sviktkänsla.
ESD-funktion.
SLITSULA:
Smidig
och
skön
yrkessko
med
nya,
revolutionerande
kombinationen
av Bindsula
TYP:
Yrkesskor
KATEGORI:
Skor
OVANDEL:
Fullnarvigt
impregnerat
Super8-skinn.
ESD-funktion.
SLITSULA:
FODER:
Luftig
mesh,
slitstark,
snabbtorkande
Cambrelle®
i hälen.
FOTBÄDD:
stötdämpning,
exceptionell
återfjädring
och
sviktkänsla.
inläggssulan
X-40
Duo
och
Energy
2.0yttersula
för maximal
stötdämpning,
SoftGrip
med
sviktande
mellansula
av Gel®
PU
och
i värmebeständigt
nitrilgummi
FODER:
Luftig
mesh,
slitstark,
snabbtorkande
Cambrelle®
i
hälen.
FOTBÄDD:
Bindsula
inläggssulan
X-40
Duo
och
Energy
Gel®
2.0
för
maximal
stötdämpning,
i värmebeständigt
med
metallfri
i hålfoten
föroch
stöd
och med
stabilitet.
Kombination
av hel
SoftGrip
med kompositgelänk
sviktande
av funktionssula
PU
yttersula
exceptionell
återfjädring
och
sviktkänsla.
ESD-funktion.
som
tillsammans
ger enmellansula
tålig,
slitstark
mycket
bra fäste.nitrilgummi
med
metallfri
kompositgelänk
i hålfoten
för stöd
och2.0
stabilitet.
Kombination
av hel
exceptionell
återfjädring
och
sviktkänsla.
ESD-funktion.
med
mycket
bra
fäste.
Ortholite®
X-40
Duo
inläggssula
och
Energy
Gel®
i
klacken
för
maximal
som
tillsammans
ger
en
tålig,
slitstark
funktionssula
SKYDDSKLASS: EN ISO 20347:2012, O1, FO, SRC. STORLEKAR: 35-48 LÄST:
Ortholite®
X-40 Duo
och
Energy
Gel®
2.0 STORLEKAR:
i klacken
för maximal
TYP: Yrkesskor
KATEGORI:
Skor
OVANDEL:
Fullnarvigt
impregnerat
Super8-skinn.
SKYDDSKLASS:
ENinläggssula
ISO 20347:2012,
O2, sviktkänsla.
FO,
SRC.
35-48
LÄST:
stötdämpning,
återfjädring
och
ESD-funktion.
SLITSULA:
O1,
Mycket
rymlig. exceptionell
TYP:
Yrkesskor
KATEGORI:
Skor
OVANDEL:
Fullnarvigt
impregnerat
Super8-skinn.
Smidig
och
skön
yrkessko
med
nya,
revolutionerande
kombinationen
av Bindsula
stötdämpning,
exceptionell
återfjädring
och
sviktkänsla.
ESD-funktion.
SLITSULA:
FODER:
Luftig
mesh,
slitstark,
snabbtorkande
Cambrelle®
i hälen. FOTBÄDD:
SoftGrip
med
sviktande
mellansula
av PU
och
yttersula
i värmebeständigt
nitrilgummi
Mycket
rymlig.
FODER:
Luftigkompositgelänk
mesh,
slitstark,
Cambrelle®
i hälen.
FOTBÄDD:
Bindsula
inläggssulan
X-40
och Energy
2.0yttersula
för maximal
stötdämpning,
SoftGrip
med
sviktande
av Gel®
PU
i värmebeständigt
med tillsammans
metallfri
i snabbtorkande
hålfoten
föroch
stöd
och
stabilitet.
Kombination
av hel
som
gerDuo
en mellansula
tålig,
slitstark
funktionssula
med
mycket
bra fäste.nitrilgummi
med
metallfri
kompositgelänk
i hålfoten
för stöd
och2.0
stabilitet.
Kombination
av hel
som
tillsammans
ger
tålig,
slitstark
funktionssula
med
mycket
bramaximal
fäste.
Ortholite®
X-40
Duo
inläggssula
och Energy
Gel®
i klacken
för
exceptionell
återfjädring
och
sviktkänsla.
ESD-funktion.
SKYDDSKLASS:
ENen
ISO
20347:2012,
O1, FO,
SRC.
STORLEKAR:
35-48 LÄST:
Ortholite®
X-40 Duo
och Energy
Gel®
2.0 iSTORLEKAR:
klacken
för maximal
SKYDDSKLASS:
ENinläggssula
ISO 20347:2012,
O1, sviktkänsla.
FO,
SRC.
35-48
LÄST:
stötdämpning,
återfjädring
och
ESD-funktion.
SLITSULA:
Mycket
rymlig. exceptionell
TYP:
Yrkesskor
KATEGORI:
Skor OVANDEL:
Fullnarvigt impregneratSLITSULA:
Super8-skinn.
stötdämpning,
exceptionell
återfjädring
ochoch
sviktkänsla.
Mycket
SoftGriprymlig.
med sviktande
mellansula
av PU
yttersula ESD-funktion.
i värmebeständigt nitrilgummi
FODER:
Luftig
mesh,
slitstark,
snabbtorkande
Cambrelle®
i hälen. snörningssystemet
FOTBÄDD:
Bindsula
SoftGrip
med
sviktande
av funktionssula
PU
Smidig
och
tålig
yrkessko
medoch
detyttersula
högteknologiska
som tillsammans
ger
enmellansula
tålig,utrustad
slitstark
medi värmebeständigt
mycket bra
fäste.nitrilgummi
med tillsammans
metallfri
kompositgelänk
islitstark
hålfotenfunktionssula
för stöd
och med
stabilitet.
Kombination
av hel
som
ger
tålig,
mycket
brasnörningssystemet
fäste.
Smidig
ochden
tålig
yrkessko
utrustad
med
det
SKYDDSKLASS:
ENen
ISO
20347:2012,
O1,
FO,högteknologiska
SRC. STORLEKAR:
35-48X-40
LÄST:
Boa®
och
nya,
revolutionerande
kombinationen
av inläggssulan
Duo
Ortholite®
X-40
Duo
och Energy
Gel®
2.0 iSTORLEKAR:
klacken
för maximal
SKYDDSKLASS:
ENinläggssula
ISO 20347:2012,
O1,
FO,
SRC.
35-48X-40
LÄST:
Boa®
och
den
nya,
kombinationen
av inläggssulan
Duo
Mycket
rymlig.
och
Energy
Gel®
2.0revolutionerande
för maximal
stötdämpning,
exceptionell
återfjädring
och
stötdämpning,
exceptionell
återfjädring
och
sviktkänsla.
ESD-funktion.
SLITSULA:
Mycket
rymlig.
och
Energy
Gel®
2.0 för maximal stötdämpning, exceptionell återfjädring och
sviktkänsla.
ESD-funktion.
SoftGrip med ESD-funktion.
sviktande mellansula av PU och yttersula i värmebeständigt nitrilgummi
sviktkänsla.
Smidig
och skön
skyddssko
medOVANDEL:
nya,
revolutionerande
kombinationen
av
som
ger
en tålig, Skor
slitstark
funktionssula
med mycket
bra fäste.
TYP:tillsammans
Yrkesskor
KATEGORI:
Fullnarvigt,
impregnerat
Super8-skinn.
TYP:
Yrkesskor
KATEGORI:
Skor
OVANDEL:
impregnerat
Super8-skinn.
inläggssulan
X-40
Duo
och
Energy
Gel®
2.0
för
maximal
stötdämpning,
SKYDDSKLASS:
EN
ISO
20347:2012,
O1,
FO,Fullnarvigt,
SRC.
STORLEKAR:
35-48
LÄST:
Tålig Cordura®.
Boa®
snörningssystem.
FODER:
Luftig
mesh,
slitstark,
snabbtorkande
Tålig
Cordura®.
Boa®
FODER:
Luftig
mesh,
slitstark,
snabbtorkande
exceptionell
ochsnörningspartiet.
sviktkänsla.
Lätt
aluminiumtåhätta
och
Mycket
rymlig.
Cambrelle®
i återfjädring
hälen
ochsnörningssystem.
under
FOTBÄDD:
Bindsula
med
metallfri
Cambrelle®
i hälen
och under
snörningspartiet.
med metallfri
ESD-funktion.
kompositgelänk
i hålfoten
för stöd
och stabilitet. FOTBÄDD:
KombinationBindsula
av hel Ortholite®
X-40 Duo
kompositgelänk
i hålfoten
för stöd
stabilitet.
Kombination
av hel Ortholite®
X-40 Duo
inläggssula och Energy
Gel®
2.0 i och
klacken
för maximal
stötdämpning,
exceptionell
TYP:
Skyddsskor
KATEGORI:
Skor
OVANDEL:
Fullnarvigt
impregnerat
Super8-skinn.
inläggssula
Gel®ESD-funktion.
2.0
i klacken
för
maximal
stötdämpning,
exceptionell
återfjädring och
och Energy
sviktkänsla.
SLITSULA:
SoftGrip med sviktande
Lätt
aluminiumtåhätta.
FODER:
Luftig mesh,
slitstark, snabbtorkande
Cambrelle®
återfjädring
ochPU
sviktkänsla.
ESD-funktion.
SLITSULA:
SoftGrip
med
sviktande geri hälen.
mellansula av
och yttersula
i värmebeständigt
nitrilgummi
som
tillsammans
en
FOTBÄDD:
Bindsula
stålskena
i hålfoten för stöd
och stabilitet.
Kombination
mellansula
av
PU ochmed
yttersula
värmebeständigt
som tillsammans
geravenhel
tålig, slitstark
funktionssula
medi mycket
bra fäste. nitrilgummi
SKYDDSKLASS:
EN ISO 20347:2012,
Ortholite®
X-40
Duo
inläggssula
och
Energy
Gel®
2.0
i
klacken
för
maximal
tålig,
slitstark
med
mycket
bra Mycket
fäste. SKYDDSKLASS:
EN ISO 20347:2012,
O2, FO,
SRC.funktionssula
STORLEKAR:
35-48
LÄST:
rymlig.
stötdämpning,
exceptionell återfjädring
och sviktkänsla.
ESD-funktion. SLITSULA:
35-48 LÄST:
Mycket rymlig.
O2, FO, SRC. STORLEKAR:
SoftGrip med sviktande mellansula av PU och yttersula i värmebeständigt nitrilgummi
som tillsammans ger en tålig, slitstark funktionssula med mycket bra fäste.
SKYDDSKLASS: EN ISO 20345:2011, S2, SRA. STORLEKAR: 35-48 LÄST: Mycket
rymlig.

ARBESKO 1385
ARBESKO 1385

ARBESKO 1385
ARBESKO 1385

ARBESKO 1385
1385
ARBESKO
ARBESKO 1385

ARBESKO 1386
ARBESKO 1386

ARBESKO 385
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Klassiskt elegant
yrkessko i skinn, utrustad med Energy Gel® 2.0 för maximal
ARBESKO
1901
stötdämpning och sviktkänsla. ESD-funktion.
Klassiskt elegant yrkessko i skinn, utrustad med Energy Gel® 2.0 för maximal
stötdämpning
sviktkänsla.
TYP:
Yrkesskoroch
KATEGORI:
SkorESD-funktion.
OVANDEL: Fullnarvigt och smidigt Super8-skinn.

07

LÅGSKOR

ARBESKO
1901
FODER: Fullnarvigt
och slitstarkt svinskinnsfoder. FOTBÄDD: Bindsula med metallfri

TYP: Yrkesskor KATEGORI: Skor OVANDEL: Fullnarvigt och smidigt Super8-skinn.
kompositgelänk i hålfoten för stöd och stabilitet. Energy Gel® 2.0 för maximal
Klassiskt
elegant yrkessko
i skinn,
utrustad med
Energy Gel®
2.0 med
för maximal
FODER: Fullnarvigt
och slitstarkt
svinskinnsfoder.
FOTBÄDD:
Bindsula
metallfri
stötdämpning och sviktkänsla. Hel vegetabilgarvad skinninläggssula med mjuk
stötdämpning och
sviktkänsla.
kompositgelänk
i hålfoten
för stöd ESD-funktion.
och stabilitet. Energy Gel® 2.0 för maximal
EVA-botten. ESD-funktion. SLITSULA: Classic – komfortabel och slitstark PU-sula med
stötdämpning och sviktkänsla. Hel vegetabilgarvad skinninläggssula med mjuk
bra
grepp.
SKYDDSKLASS:
ISO
20347:2012,
O1, FO,och
SRA.
STORLEKAR:
35-48
TYP:
Yrkesskor
KATEGORI: EN
Skor
OVANDEL:
Fullnarvigt
smidigt
Super8-skinn.
EVA-botten. ESD-funktion. SLITSULA: Classic – komfortabel och slitstark PU-sula med
LÄST:
Normal.
FODER:
Fullnarvigt och slitstarkt svinskinnsfoder. FOTBÄDD: Bindsula med metallfri
bra grepp. SKYDDSKLASS: EN ISO 20347:2012, O1, FO, SRA. STORLEKAR: 35-48
kompositgelänk i hålfoten för stöd och stabilitet. Energy Gel® 2.0 för maximal
LÄST: Normal.
stötdämpning och sviktkänsla. Hel vegetabilgarvad skinninläggssula med mjuk
EVA-botten. ESD-funktion. SLITSULA: Classic – komfortabel och slitstark PU-sula med
bra grepp. SKYDDSKLASS: EN ISO 20347:2012, O1, FO, SRA. STORLEKAR: 35-48
LÄST: Normal.

ARBESKO 1980
Lätt
och luftig 1980
yrkessandal med justerbar bakkappa. Har den nya,
ARBESKO

revolutionerande kombinationen av inläggssulan X-40 Duo och Energy Gel® 2.0
Lätt och luftig yrkessandal med justerbar bakkappa. Har den nya,
för maximal stötdämpning, exceptionell återfjädring och sviktkänsla.
revolutionerande kombinationen av inläggssulan X-40 Duo och Energy Gel® 2.0
ESD-funktion.
ARBESKO
1980
för
maximal stötdämpning,
exceptionell återfjädring och sviktkänsla.
ESD-funktion.
TYP:
Yrkesskor
KATEGORI: med
Sandaler
OVANDEL:
Fullnarvig
impregnerad
mocka.
Lätt och
luftig yrkessandal
justerbar
bakkappa.
Har den
nya,

FODER: Mjukt skumfoder. Luftig mesh. FOTBÄDD: Bindsula med metallfri
revolutionerande
kombinationen
av inläggssulan
X-40 Duo
och Energymocka.
Gel® 2.0
TYP: Yrkesskor KATEGORI:
Sandaler
OVANDEL: Fullnarvig
impregnerad
kompositgelänk i hålfoten för stöd och stabilitet. Kombination av hel Ortholite® X-40 Duo
för
maximal
exceptionell
återfjädring
och med
sviktkänsla.
FODER:
Mjuktstötdämpning,
skumfoder. Luftig
mesh. FOTBÄDD:
Bindsula
metallfri
inläggssula och Energy Gel® 2.0 i klacken för maximal stötdämpning, exceptionell
ESD-funktion.
kompositgelänk i hålfoten för stöd och stabilitet. Kombination av hel Ortholite® X-40 Duo
återfjädring och sviktkänsla. ESD-funktion. SLITSULA: SoftGrip med sviktande
inläggssula och Energy Gel® 2.0 i klacken för maximal stötdämpning, exceptionell
mellansula
av PUKATEGORI:
och yttersula
i värmebeständigt
tillsammans
ger en
TYP:
Yrkesskor
Sandaler
OVANDEL:nitrilgummi
Fullnarvigsom
impregnerad
mocka.
återfjädring och sviktkänsla. ESD-funktion. SLITSULA: SoftGrip med sviktande
tålig, slitstark
med mycket
bra fäste. SKYDDSKLASS:
EN ISO 20347:2012,
FODER:
Mjuktfunktionssula
skumfoder. Luftig
mesh. FOTBÄDD:
Bindsula med metallfri
mellansula av PU och yttersula i värmebeständigt nitrilgummi som tillsammans ger en
O1,
FO, SRC. STORLEKAR:
35-48
LÄST:
Mycket
rymlig. av hel Ortholite® X-40 Duo
kompositgelänk
i hålfoten för stöd
och
stabilitet.
Kombination
tålig, slitstark funktionssula med mycket bra fäste. SKYDDSKLASS: EN ISO 20347:2012,
inläggssula och Energy Gel® 2.0 i klacken för maximal stötdämpning, exceptionell
O1, FO, SRC. STORLEKAR: 35-48 LÄST: Mycket rymlig.
återfjädring och sviktkänsla. ESD-funktion. SLITSULA: SoftGrip med sviktande
mellansula av PU och yttersula i värmebeständigt nitrilgummi som tillsammans ger en
tålig, slitstark funktionssula med mycket bra fäste. SKYDDSKLASS: EN ISO 20347:2012,
O1, FO, SRC. STORLEKAR: 35-48 LÄST: Mycket rymlig.

ARBESKO 3000
Smidig
och skön
yrkessko, modell sneaker, i skinn och luftig vattenfrånstötande
ARBESKO
3000
textil. Med lång snörning och inbyggd stötdämpning.
Smidig och skön yrkessko, modell sneaker, i skinn och luftig vattenfrånstötande
textil.
Med långKATEGORI:
snörning och
inbyggd
stötdämpning.
TYP: Yrkesskor
Skor
OVANDEL:
Fullnarvigt impregnerat Super8-skinn.

ARBESKO 3000

Luftig textil som är vattenfrånstötande tack vare Nanosphere®-behandling. FODER:
TYP: Yrkesskor KATEGORI: Skor OVANDEL: Fullnarvigt impregnerat Super8-skinn.
Ventilerande Smartec® Air Plus. Slitstark, snabbtorkande Cambrelle®. FOTBÄDD:
Smidig
ochsom
skön
modell sneaker,
skinn och luftig vattenfrånstötande
Luftig textil
är yrkessko,
vattenfrånstötande
tack vare iNanosphere®-behandling.
FODER:
Bindsula med metallfri kompositgelänk i hålfoten för stöd och stabilitet. Hel ventilerad
textil.
Med
lång
snörning
och
inbyggd
Ventilerande
Smartec®
Air Plus.
Slitstark,stötdämpning.
snabbtorkande Cambrelle®. FOTBÄDD:
PU-inläggssula med Coolmax-textil. Energy Gel® för suverän stötupptagning. SLITSULA:
Bindsula med metallfri kompositgelänk i hålfoten för stöd och stabilitet. Hel ventilerad
Mycket
lätt och smidig
PU-sula
medOVANDEL:
stötdämpande
effekt. SKYDDSKLASS:
EN ISO
TYP: Yrkesskor
KATEGORI:
Skor
Fullnarvigt
impregnerat Super8-skinn.
PU-inläggssula med Coolmax-textil. Energy Gel® för suverän stötupptagning. SLITSULA:
20347:2012,
O1,ärFO,
SRA. STORLEKAR:
35-47Nanosphere®-behandling.
LÄST: Normal.
Luftig textil som
vattenfrånstötande
tack vare
FODER:
Mycket lätt och smidig PU-sula med stötdämpande effekt. SKYDDSKLASS: EN ISO
Ventilerande Smartec® Air Plus. Slitstark, snabbtorkande Cambrelle®. FOTBÄDD:
20347:2012, O1, FO, SRA. STORLEKAR: 35-47 LÄST: Normal.
Bindsula med metallfri kompositgelänk i hålfoten för stöd och stabilitet. Hel ventilerad
PU-inläggssula med Coolmax-textil. Energy Gel® för suverän stötupptagning. SLITSULA:
Mycket lätt och smidig PU-sula med stötdämpande effekt. SKYDDSKLASS: EN ISO
20347:2012, O1, FO, SRA. STORLEKAR: 35-47 LÄST: Normal.

ARBESKO 3447

Skönt ventilerande och hygienisk yrkessko i lättrengjort mikrofibermaterial. Med
inbyggd stötdämpning, kardborreknäppning och ESD-funktion.
TYP: Yrkesskor KATEGORI: Sandaler OVANDEL: PU-belagd mikrofiber med
skinnkänsla. FODER: Ventilerande Smartec® Air Plus baktill. Snabbtorkande, slitstark
Cambrelle® framtill. FOTBÄDD: Bindsula med metallfri kompositgelänk i hålfoten för stöd
och stabilitet. Hel ventilerad PU-inläggssula med Coolmax-textil. Energy Gel® för suverän
stötupptagning. ESD-funktion. SLITSULA: Mycket lätt och smidig PU-sula med
stötdämpande effekt. SKYDDSKLASS: EN ISO 20347:2012, OB, A, E, FO, SRA.
STORLEKAR: 35-46 LÄST: Rymlig.
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ARBESKO YRKESSKOR Varmfodrade stövlar & kängor
ARBESKO 51562
VARMVARM. Vinterstövel utan skyddståhätta och spiktrampskydd. Stöveln är
dubbelt varmfodrad – både ullfoder och Thinsulate® – samt impregnerad och
försedd med dragkedja och H2O Blocker mot snöslask. Modellen har även den
nya, revolutionerande kombinationen av inläggssulan X-40 Duo och Energy Gel®
2.0 för maximal stötdämpning, exceptionell återfjädring och sviktkänsla. Arbesko
51562 är extra rymlig med en slitstark, värmebeständig slitsula i nitrilgummi med
mycket bra fäste.
TYP: Yrkesskor KATEGORI: Känga OVANDEL: Fullnarvigt impregnerat Super8-skinn.
H2O Blocker – för effektivt skydd mot snöslask (dragkedja i metall med bälg i starkt,
vattentätt nylonmaterial). Reflex i skaftet. FODER: Värmande ullfoder. Värmeisolerande
Thinsulate®. FOTBÄDD: Bindsula med stålskena i hålfoten för stöd och stabilitet.
Kombination av hel Ortholite® X-40 Duo inläggssula och Energy Gel® 2.0 i klacken för
maximal stötdämpning, exceptionell återfjädring och sviktkänsla. SLITSULA: Mellansula i
PU. Slitsula i tåligt, slitstarkt och värmebeständigt nitrilgummi med mycket bra fäste.
SKYDDSKLASS: EN ISO 20347:2012, O2, CI, HRO, FO, SRC. STORLEKAR: 39-46
LÄST: Extra rymlig.

ARBESKO 51692
Varmfodrad känga i impregnerat skinn med H2O Blocker – en slitstark dragkedja
med en effektiv barriär mot snöslask. Värmeisolerande Thermolite®-foder. Har
den nya, revolutionerande kombinationen av inläggssulan X-40 Duo och Energy
Gel® 2.0 för maximal stötdämpning, exceptionell återfjädring och sviktkänsla och en värmebeständig nitrilgummisula med mycket bra fäste.
TYP: Yrkesskor KATEGORI: Känga OVANDEL: Fullnarvigt impregnerat Super8-skinn.
H2O Blocker – för effektivt skydd mot väta (dragkedja i metall med bälg i starkt, vattentätt
nylonmaterial). FODER: Thermolite®. Snabbtorkande, slitstark Cambrelle®.
Vattenavvisande membran i fotdelen. FOTBÄDD: Bindsula med metallfri kompositgelänk
i hålfoten för stöd och stabilitet. Kombination av hel Ortholite® X-40 Duo inläggssula och
Energy Gel® 2.0 i klacken för maximal stötdämpning, exceptionell återfjädring och
sviktkänsla. SLITSULA: Asymetrix Nitril med adderad mjukhet som ger extra bra fäste i
kalla temperaturer - tålig, slitstark funktionssula i värmebeständigt nitrilgummi.
SKYDDSKLASS: EN ISO 20347:2012, O2, CI, HRO, FO, SRC. STORLEKAR: 35-48
LÄST: Mycket rymlig.
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ARBESKO 1057
Skön och hygienisk yrkessko med kombinerad vrist- och hälrem samt
ESD-funktion.
TYP: Yrkesskor KATEGORI: Tofflor OVANDEL: PU-belagt spaltläder. FOTBÄDD: Mjuk
och skön fotbädd med extra dämpning i hälen för bästa komfort. Snabbtorkande slitstark
Cambrelle®. ESD-funktion. SLITSULA: Lätt och smidig PU-sula med stötdämpande
effekt. Stålskena i hålfoten för stöd och stabilitet. SKYDDSKLASS: EN ISO 20347:2012,
OB, A, E, FO, SRC. STORLEKAR: 35-47 LÄST: Rymlig.

ARBESKO 1071
Hygienisk och bekväm yrkessko med kombinerad vrist- och hälrem.
TYP: Yrkesskor KATEGORI: Tofflor OVANDEL: PU-belagt spaltläder. FOTBÄDD: Mjuk
och skön fotbädd med extra dämpning i hälen för bästa komfort. Snabbtorkande slitstark
Cambrelle®. SLITSULA: Lätt och smidig PU-sula med stötdämpande effekt. Stålskena i
hålfoten för stöd och stabilitet. SKYDDSKLASS: EN ISO 20347:2012, OB, A, E, FO,
SRC. STORLEKAR: 35-47 LÄST: Rymlig.

ARBESKO 1072
Bekväm toffel med kombinerad vrist- och hälrem.
TYP: Yrkesskor KATEGORI: Tofflor OVANDEL: PU-belagt spaltläder. FOTBÄDD: Mjuk
och skön fotbädd med extra dämpning i hälen för bästa komfort. Snabbtorkande slitstark
Cambrelle®. SLITSULA: Lätt och smidig PU-sula med stötdämpande effekt. Stålskena i
hålfoten för stöd och stabilitet. SKYDDSKLASS: EN ISO 20347:2012, OB, A, E, FO,
SRC. STORLEKAR: 35-47 LÄST: Rymlig.

ARBESKO 1073
Praktisk, skön och lättrengjord toffel med ställbar vristrem.
TYP: Yrkesskor KATEGORI: Tofflor OVANDEL: PU-belagt spaltläder. FOTBÄDD: Mjuk
och skön fotbädd med extra dämpning i hälen för bästa komfort. Snabbtorkande slitstark
Cambrelle®. SLITSULA: Lätt och smidig PU-sula med stötdämpande effekt. Stålskena i
hålfoten för stöd och stabilitet. SKYDDSKLASS: EN ISO 20347:2012, OB, A, E, FO,
SRC. STORLEKAR: 35-41 LÄST: Rymlig.
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ARBESKO YRKESSKOR TOFFLOR & SANDALER
ARBESKO 1387
Lätt och bekväm sandal i läder med justerbara remmar, uppbyggd, stötdämpande
fotbädd för stöd för hålfoten med ett skikt av PORON®- material närmast foten
för långvarig och optimal komfort, ESD-funktion och sviktande, lätt PU-sula med
stötdämpande effekt.
TYP: Yrkesskor KATEGORI: Sandaler OVANDEL: Läder (nubuck). Justerbara remmar.
FODER: Lycra. FOTBÄDD: Uppbyggd i PU. Ett skikt av PORON®-material närmast
foten för långvarig och optimal komfort. Stötdämpande. ESD-funktion. SLITSULA:
Sviktande, lätt PU-sula med stötdämpande effekt och stålskena för stöd och stabilitet.
STORLEKAR: 35-47 LÄST: Rymlig.

ARBESKO 1397
Skön och lätt sandal i läder med justerbara remmar och hälrem, uppbyggd,
stötdämpande fotbädd för stöd för hålfoten med ett skikt av PORON®- material
närmast foten för långvarig och optimal komfort, ESD-funktion och sviktande, lätt
PU-sula med stötdämpande effekt.
TYP: Yrkesskor KATEGORI: Sandaler OVANDEL: Läder (nubuck). Justerbara remmar
och hälrem. FODER: Lycra. FOTBÄDD: Uppbyggd i PU. Ett skikt av PORON®- material
närmast foten för långvarig och optimal komfort. Stötdämpande. ESD-funktion.
SLITSULA: Sviktande, lätt PU-sula med stötdämpande effekt och stålskena för stöd och
stabilitet. STORLEKAR: 35-47 LÄST: Rymlig.
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ARBESKO 31600
TRETORN LUMBER PRO. Mycket lätt och rymlig gummistövel med utökat
sågskydd, reflexband, snabbtorkande foder, justerbart skaft och dubbningsbar
sula av oljebeständigt nitrilgummi.
TYP: Skyddsskor KATEGORI: Gummistövlar OVANDEL: Naturgummi. Reflexband.
FODER: Skön, tålig och snabbtorkande bomull- och polyestertextil. Utökad
sågskyddszon. FOTBÄDD: Mellansula av hårdgummi för stöd och stabilitet. Anatomiskt
utformad träinnersula. SLITSULA: Grovt mönstrad sula av oljebeständigt nitrilgummi.
Förberedd för dubbning. SKYDDSKLASS: EN ISO 17249:2004, SB, SRA, class 3,
cleated outsole. STORLEKAR: 36-47 LÄST: Extra rymlig med extra tåutrymme. Stadigt
hälgrepp. Skafthöjd: cirka 37 cm. Skaftvidd: cirka 41 cm (storlek 42).

ARBESKO 31928
TRETORN SPIKTRAMP. Bekväm, rymlig gummistövel med reflexband och
specialkonstruerat pådrag/avdrag, snabbtorkande foder, spiktrampskydd,
justerbart skaft och dubbningsbar sula av oljebeständigt nitrilgummi.
TYP: Skyddsskor KATEGORI: Gummistövlar OVANDEL: Naturgummi. Reflexband.
Specialkonstruerat pådrag/avdrag. FODER: Skön, tålig och snabbtorkande
bomull-/polyestertextil. FOTBÄDD: Mellansula av hårdgummi för stöd och stabilitet.
Spiktrampskydd. SLITSULA: Kraftigt mönstrad sula av oljebeständigt nitrilgummi.
Dubbningsbar. SKYDDSKLASS: EN ISO 20345:2011, SB, P, FO, SRA, cleated outsole.
STORLEKAR: 36-48 LÄST: Extra rymlig med extra tåutrymme. Skafthöjd: cirka 34 cm.
Skaftvidd: cirka 41 cm (storlek 42).

ARBESKO 35025
TRETORN STRONG S. Slitstark och bekväm gummistövel med tåligt kanvasfoder,
anatomiskt utformad läst och justerbart skaft.
TYP: Yrkesskor KATEGORI: Gummistövlar OVANDEL: Naturgummi. FODER: Slitstark
kanvas. FOTBÄDD: Gummi och komposit. Förstärkt hålfot för stöd och stabilitet.
SLITSULA: Grovt mönstrad sula – även i hålfoten. STORLEKAR: 34-47 LÄST: Rymlig.
Anatomiskt utformad. Skafthöjd: cirka 37 cm.

ARBESKO 35080
TRETORN SCOUT S. Skön och stabil gummistövel med slitstarkt kanvasfoder och
justerbart skaft.
TYP: Yrkesskor KATEGORI: Gummistövlar OVANDEL: Naturgummi. FODER: Slitstark
kanvas. FOTBÄDD: Texon. Förstärkt hålfot för stöd och stabilitet. SLITSULA: Grovt
mönstrad sula – även i hålfoten. STORLEKAR: 34-50 LÄST: Rymlig. Skafthöjd: cirka 32
cm.
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gummi- & PU-stövlar Gummistövlar
ARBESKO 70193
TRETORN BORE S. Stötdämpande, skön vintergummistövel med ullfoder,
justerbart skaft och nylonkrage.
TYP: Yrkesskor KATEGORI: Gummistövlar OVANDEL: Naturgummi. Krage av nylon.
FODER: Isolerad med ull. Vid fotdelen även med blåst gummi. FOTBÄDD: Gummi och
komposit. Förstärkt hålfot för stöd och stabilitet. Löstagbar innersula. SLITSULA: Grovt
mönstrad sula – även i hålfoten. STORLEKAR: 34-50 LÄST: Rymlig. Skafthöjd: cirka 37
cm.

ARBESKO 71412
TRETORN MINERAL S. Bekväm gummistövel med reflexband, snabbtorkande
foder, spiktrampskydd, förstärkt vristskydd och sula av oljebeständigt
nitrilgummi, lämplig för gruv- och anläggningsarbete med mera.
TYP: Skyddsskor KATEGORI: Gummistövlar OVANDEL: Naturgummi. Reflexband.
FODER: Skön, tålig och snabbtorkande bomull- och polyestertextil. Extraförstärkt
vristskydd. FOTBÄDD: Mellansula av hårdgummi för stöd och stabilitet. Spiktrampskydd.
SLITSULA: Grovt mönstrad sula av oljebeständigt nitrilgummi. SKYDDSKLASS: EN ISO
20345:2011, SB, P, M, SRA, cleated outsole. STORLEKAR: 39-47 LÄST: Mycket rymlig.
Stadigt hälgrepp. Skafthöjd: cirka 37 cm. Skaftvidd: cirka 43 cm (storlek 42).
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ARBESKO 31710
BEKINA AGRILITE S5. Lätt och tålig PU-stövel med spiktrampskydd, sula med bra
halkmotstånd och hög beständighet mot oljor, fett och gödsel.
TYP: Skyddsskor KATEGORI: Gummistövlar OVANDEL: Isolerande, lätt PU. FOTBÄDD:
Löstagbar innersula. Spiktrampskydd. SLITSULA: Välisolerande PU med grovt mönster.
Hög beständighet mot oljor, fett och gödsel. Bra halkmotstånd. Stötupptagande klack.
Bygel för enkel avdragning. SKYDDSKLASS: EN ISO 20345:2011, S5, SRC.
STORLEKAR: 35-48 LÄST: Rymlig. Stadigt hälgrepp.

ARBESKO 31711
BEKINA STEPLITE FOOD BLUE. Lätt och tålig PU-stövel med skön passform, rymlig
läst, sula med bra halkmotstånd och hög beständighet mot oljor, fett och blod.
TYP: Skyddsskor KATEGORI: Gummistövlar OVANDEL: Isolerande, lätt PU. FOTBÄDD:
Löstagbar innersula. SLITSULA: Välisolerande PU med grovt mönster. Hög
beständighet mot oljor, fett och blod. Bra halkmotstånd. Stötupptagande klack. Bygel för
enkel avdragning. SKYDDSKLASS: EN ISO 20345:2011, S4, CI, SRC. STORLEKAR:
35-48 LÄST: Rymlig. Stadigt hälgrepp.

ARBESKO 31712
BEKINA STEPLITE FOOD WHITE. Lätt och tålig PU-stövel med skön passform,
rymlig läst, sula med bra halkmotstånd och hög beständighet mot oljor, fett och
blod.
TYP: Yrkesskor KATEGORI: Gummistövlar OVANDEL: Isolerande, lätt PU. FOTBÄDD:
Löstagbar innersula. SLITSULA: Välisolerande PU med grovt mönster. Hög beständighet
mot oljor, fett och blod. Bra halkmotstånd. Stötupptagande klack. Bygel för enkel
avdragning. SKYDDSKLASS: EN ISO 20347:2012, O4, CI, SRC. STORLEKAR: 35-48
LÄST: Rymlig. Stadigt hälgrepp.

ARBESKO 31800
BEKINA STEPLITE S5. Lätt och tålig PU-stövel med skön passform, mycket rymlig
läst, spiktrampskydd, sula med bra halkmotstånd och hög beständighet mot oljor,
fett och gödsel.
TYP: Skyddsskor KATEGORI: Gummistövlar OVANDEL: Isolerande, lätt PU. FOTBÄDD:
Löstagbar innersula. Spiktrampskydd. SLITSULA: Välisolerande PU med grovt mönster.
Hög beständighet mot oljor, fett och gödsel. Bra halkmotstånd. Stötupptagande klack.
SKYDDSKLASS: EN ISO 20345:2011, S5, CI, SRC. STORLEKAR: 35-48 LÄST: Rymlig.
Stadigt hälgrepp.
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gummi- & PU-stövlar PU-STÖVLAR
ARBESKO 31810
BEKINA STEPLITE X S4. Lätt och tålig PU-stövel med skön passform, mycket
rymlig läst, sula med bra halkmotstånd och hög beständighet mot oljor, fett och
gödsel.
TYP: Skyddsskor KATEGORI: Gummistövlar OVANDEL: Isolerande, lätt PU. FOTBÄDD:
Löstagbar innersula. SLITSULA: Extra tjock, välisolerande PU med grovt mönster. Hög
beständighet mot oljor, fett och gödsel. Bra halkmotstånd. Stötupptagande klack.
SKYDDSKLASS: EN ISO 20345:2011, S4, CI, SRC. STORLEKAR: 36-49 LÄST:
Mycket rymlig. Stadigt hälgrepp.

31820
ARBESKO 31820
BEKINA
BEKINA STEPLITE
STEPLITE XX S5.
S5. Lätt
Lätt och
och tålig
tålig PU-stövel
PU-stövel med
med skön
skönpassform,
passform,mycket
mycket
rymlig
rymlig läst,
läst, spiktrampskydd,
spiktrampskydd, sula
sula med
med bra
bra halkmotstånd
halkmotståndoch
ochhög
högbeständighet
beständighet
mot
mot oljor,
oljor, fett
fett och
och gödsel.
gödsel.
TYP:
TYP: Skyddsskor
Skyddsskor KATEGORI:
KATEGORI: Gummistövlar
Gummistövlar OVANDEL:
OVANDEL:Isolerande,
Isolerande,lätt
lättPU.
PU.FOTBÄDD:
FOTBÄDD:
Löstagbar
Löstagbar innersula.
innersula. Spiktrampskydd.
Spiktrampskydd. SLITSULA:
SLITSULA: Välisolerande
VälisolerandePU
PUmed
medgrovt
grovtmönster.
mönster.
Hög
Hög beständighet
beständighet mot
mot oljor,
oljor, fett
fett och
och gödsel.
gödsel. Bra
Bra halkmotstånd.
halkmotstånd.Stötupptagande
Stötupptagandeklack.
klack.
SKYDDSKLASS:
SKYDDSKLASS: EN
EN ISO
ISO 20345:2011,
20345:2011, S5,
S5, CI,
CI, SRC.
SRC. STORLEKAR:
STORLEKAR:35-49
36-49LÄST:
LÄST:
Mycket
Mycket rymlig.
rymlig. Stadigt
Stadigt hälgrepp.
hälgrepp.

ARBESKO 31830
BEKINA STEPLITE X INDUSTRY. Metallfri, lätt och tålig PU-stövel med
spiktrampskydd. Har en skön passform, mycket rymlig läst och en extra kraftig
sula med bra halkmotstånd.
TYP: Skyddsskor KATEGORI: Gummistövlar OVANDEL: Isolerande, lätt PU. Metallfri
komposittåhätta. FOTBÄDD: Löstagbar innersula. Mjukt metallfritt spiktrampskydd.
SLITSULA: Extra kraftig, välisolerande PU med grovt mönster. Bra halkmotstånd.
Stötupptagande klack. Bygel för enkel avdragning. SKYDDSKLASS: EN ISO 20345:
2011, S5, CI, SRC. STORLEKAR: 37-48 LÄST: Mycket rymlig. Stadigt hälgrepp.

ARBESKO 31831
BEKINA STEPLITE XCi ORANGE. Metallfri, lätt och tålig PU-stövel med
spiktrampskydd som isolerar mycket bra mot kyla och är smidig och följsam även
vid -40 C. Har en skön passform, mycket rymlig läst och en extra kraftig sula med
bra halkmotstånd.
TYP: Skyddsskor KATEGORI: Gummistövlar OVANDEL: Isolerande, lätt PU. Metallfri
komposittåhätta. FOTBÄDD: Löstagbar innersula. Mjukt metallfritt spiktrampskydd.
SLITSULA: Extra kraftig, välisolerande PU med grovt mönster. Bra halkmotstånd.
Stötupptagande klack. Bygel för enkel avdragning. SKYDDSKLASS: EN ISO 20345:
2011, S5, CI, SRC. STORLEKAR: 37-48 LÄST: Rymlig. Stadigt hälgrepp. Övrigt: Extra
materialtjocklek för köldisolering.
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COMFORTHO 10284
För lågt fotvalv. Hjälper fötter som har ett lägre fotvalv än det normala och
därmed belastar för mycket på insidan av foten. ComfOrtho 10284 är testad och
godkänd ur skyddssynpunkt tillsammans med Arbeskos skydds-och yrkesskor.
Den kan ersätta befintlig sula i alla skydds- och yrkesskor från oss. Utvecklad
tillsammans med Ortholite®.
KATEGORI: Accessoarer OVANDEL: Den förstklassiga inläggssulan ComfOrtho 10284
är anatomiskt formad för att förebygga och lindra vanliga problem som beror på för lågt
fotvalv: hälsmärtor, inflammationer, trötthet och bränningar i fotsulan och problem i knän,
höfter och rygg.
Perforering i trampet för extra luftgenomströmning och torra fötter. Effektiv fukttransport
och ventilation genom öppen cellstruktur. FOTBÄDD: Tekniskt avancerad med en
integrerad stötdämpande yta i ”trampet” – så nära foten som möjligt – som därmed
minskar belastningen på fotens trampdyna. En blandning av PU-skum och återvunnet
gummimaterial ger över 70 procent bättre återfjädring och därmed en exceptionell
återfjädring och sviktkänsla. Anatomiskt format hälparti – håller foten på plats. Kontaktyta
för ESD. STORLEKAR: 35-48

COMFORTHO 10285
För medelhögt fotvalv. Anpassad för fötter med medelhögt fotvalv, vilket ofta ger
en alltför hög belastning på häl och främre trampdynan. ComfOrtho 10285 är
testad och godkänd ur skyddssynpunkt tillsammans med Arbeskos skydds-och
yrkesskor. Den kan ersätta befintlig sula i alla skydds- och yrkesskor från oss.
Utvecklad tillsammans med Ortholite®.
KATEGORI: Accessoarer OVANDEL: Den förstklassiga inläggssulan ComfOrtho 10285
är anatomiskt formad för att förebygga och lindra vanliga problem som beror på för högt
fotvalv: hälsmärtor, inflammationer, trötthet och bränningar i fotsulan och problem i knän,
höfter och rygg.
Perforering i trampet för extra luftgenomströmning och torra fötter. Effektiv fukttransport
och ventilation genom öppen cellstruktur. FOTBÄDD: Tekniskt avancerad med en
integrerad stötdämpande yta i ”trampet” – så nära foten som möjligt – som därmed
minskar belastningen på fotens trampdyna. En blandning av PU-skum och återvunnet
gummimaterial ger över 70 procent bättre återfjädring och därmed en exceptionell
återfjädring och sviktkänsla. Anatomiskt format hälparti – håller foten på plats. Kontaktyta
för ESD. STORLEKAR: 35-48

COMFORTHO 10286
För högt fotvalv. Anpassad för fötter med högt fotvalv, vilket ofta ger en alltför
hög belastning på häl och främre trampdynan. ComfOrtho 10286 är testad och
godkänd ur skyddssynpunkt tillsammans med Arbeskos skydds-och yrkesskor.
Den kan ersätta befintlig sula i alla skydds- och yrkesskor från oss. Utvecklad
tillsammans med Ortholite®.
KATEGORI: Accessoarer OVANDEL: Den förstklassiga inläggssulan ComfOrtho 10286
är anatomiskt formad för att förebygga och lindra vanliga problem som beror på för högt
fotvalv: hälsmärtor, inflammationer, trötthet och bränningar i fotsulan och problem i knän,
höfter och rygg.
Perforering i trampet för extra luftgenomströmning och torra fötter. Effektiv fukttransport
och ventilation genom öppen cellstruktur. FOTBÄDD: Tekniskt avancerad med en
integrerad stötdämpande yta i ”trampet” – så nära foten som möjligt – som därmed
minskar belastningen på fotens trampdyna. En blandning av PU-skum och återvunnet
gummimaterial ger över 70 procent bättre återfjädring och därmed en exceptionell
återfjädring och sviktkänsla. Anatomiskt format hälparti – håller foten på plats. Kontaktyta
för ESD. STORLEKAR: 35-48
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ARBESKO Y3020
LIBA FELT, FILTSULA, Y3020. Filt-inläggssula med glidskyddad undersida som
håller fötterna behagligt varma och torra.
KATEGORI: Accessoarer OVANDEL: Filt. Glidskyddad undersida. Handtvättas i 30°C.
Säljs i 10-pack. Färg: Grå. STORLEKAR: 36-48

ARBESKO X40 DUO
Tekniskt avancerad, stötdämpande inläggssula som bygger på den senaste
teknologin inom fotbäddskonstruktion. En förbättrad blandning av PU-skum och
återvunnet gummimaterial ger över 70 procent bättre återfjädring och därmed en
exceptionell sviktkänsla. En komfortupplevelse utöver det vanliga. Utvecklad
tillsammans med Ortholite®.
KATEGORI: Accessoarer OVANDEL: * Över 70 % bättre återfjädring.
* Effektiv fukttransport och ventilation genom öppen cellstruktur.
* Ökad perforering i trampet för extra luftgenomströmning och torra fötter.
* Anatomiskt format hälparti – håller foten på plats.
* Utökad kontaktyta för ESD. STORLEKAR: 35-48
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ARBESKO 10102
Skönt luftig, kort modell med förstärkt sula.
KATEGORI: Accessoarer OVANDEL: Material: 74 % Coolmax, 25 % Polyamid och 1 %
Lycra. Färg: Svart.
Garnet Coolmax ger en maximal fukttransport och ser till att foten hålls torr och sval.
Polyamiden som finns närmast fotsulan ger strumpan en elasticitet, slitstyrka och utmärkt
passform. Ovansidan är luftig och en så kallad Y-häl ger en optimal komfort och ökad
passform. Tvättas i 90°C och kan tumlas. STORLEKAR: 37-48

ARBESKO 10105
Tunn, skön strumpa med maximal fukttransport.
KATEGORI: Accessoarer OVANDEL: Material: 52 % Coolmax, 40 % Polyamid och 8 %
Lycra. Färg: Svart.
Garnet Coolmax ger en maximal fukttransport och ser till att foten hålls torr och sval.
Polyamiden som finns närmast fotsulan ger strumpan en elasticitet, slitstyrka och utmärkt
passform. På ovansidan finns effektiva luftkanaler för optimal ”ventilation” av foten.
Tvättas i 60°C och kan tumlas. STORLEKAR: 37-48

ARBESKO 10106
Flamsäker strumpa med slitstark sula. ESD-funktion.
KATEGORI: Accessoarer OVANDEL: Material: 37 % ull, 37 % Kermel, 20 % Polyamid, 4
% Lycra och 2 % Inox. Färg: Svart.
Kombinationen av ull och Kermel gör den här stumpan flamsäker. Ullen ger även en god
värmeisolering. På grund av att hela strumpan innehåller Inox får den även en antistatisk
funktion. Polyamiden ger en elasticitet, slitstyrka och utmärkt passform. Frottéstickningen
i sula, häl och tå gör strumpan slitstark, skyddar foten mot skavsår och blåsor och ger en
ökad luftvolym som i sin tur ger en bättre isolering. Ovandelen på strumpan är tunnare
stickad vilket ger en god passform. Skaftdelen är ribbstickad. Tvättas i 40°C och kan
tumlas (gärna med avigsidan ut). Övrigt: Uppfyller kraven för flamspridning enligt EN ISO
14116. ESD-funktion. SKYDDSKLASS: EN ISO 14116. STORLEKAR: 37-48

ARBESKO 10129
Värmeisolerande ullstrumpa med extraförstärkt sula.
KATEGORI: Accessoarer OVANDEL: Material: 66 % ull, 33 % Polyamid och 1 % Lycra.
Färg: Svart/grå.
En strumpa med hög värmeisoleringsförmåga på grund av både ullmaterialet och
konstruktionen. Polyamiden som finns närmast fotsulan ger en elasticitet, slitstyrka och
utmärkt passform. Frottéstickningen som finns i hela strumpan ger en ökad luftvolym som
i sin tur ger en bättre isolering. En extra förstärkt sula ger högre slitstyrka och detaljerna i
Lycra på mitten av foten och ovanför hälen håller strumpan på plats och ger en ökad
komfortkänsla. Tvättas i 40°C, tumlas ej. STORLEKAR: 37-48
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ARBESKO 10166
Härligt luftig strumpa med förstärkt sula.
KATEGORI: Accessoarer OVANDEL: Material: 60 % Coolmax, 20 % Polyamid, 12 %
Cordura och 8 % Lycra. Färg: Svart/grå.
Garnet Coolmax ger en maximal fukttransport och ser till att foten hålls torr och sval.
Polyamiden som finns närmast fotsulan ger en elasticitet, slitstyrka och utmärkt passform.
Ovandelen på strumpan är tunnare och här, i skaftet och i sulan finns effektiva luftkanaler
som transporterar bort fukten från foten på ett optimalt sätt. Frotté vid sula, häl och tå och
en extra förstärkt sula i form av Cordura ger en mycket hög slitstyrka. Tvättas i 40°C och
kan tumlas. STORLEKAR: 37-48

ARBESKO 10169
Ventilerande höger-/vänsterstrumpa med förstärkning.
KATEGORI: Accessoarer OVANDEL: Material: 45 % Tactel, 45 % Polyamid och 10 %
Lycra. Färg: Svart med färgade detaljer.
Denna strumpa blir genom garnet Tactel mycket mjuk och skön mot foten. Har en extra
förstärkning under trampdyna och häl och är anatomiskt utformad till höger och vänster
fot. På strumpans ovandel och sula finns effektiva luftkanaler som transporterar bort
fukten från foten på ett optimalt sätt. Tvättas i 40°C och kan tumlas. STORLEKAR: 34-48
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ARBESKO 10300
SKOBAND 10300. Färg: Vit. Längd: 90 cm. Material: Polyester. Övrigt: Extra starkt.
Förpackning: 10 par i ask.
KATEGORI: Accessoarer

ARBESKO 10301
SKOBAND 10301. Färg: Svart. Längd: 90 cm. Material: Polyester. Övrigt: Extra
starkt. Förpackning: 10 par i ask.
KATEGORI: Accessoarer

ARBESKO 10302
SKOBAND 10302. Färg: Svart. Längd: 120 cm. Material: Polyester. Övrigt: Extra
starkt. Förpackning: 10 par i ask.
KATEGORI: Accessoarer

ARBESKO 10303
SKOBAND 10303. Färg: Svart. Längd: 150 cm. Material: Polyester. Övrigt: Extra
starkt. Förpackning: 5 par i ask.
KATEGORI: Accessoarer

ARBESKO 10304
SKOBAND 10304. Färg: Svart. Längd: 100 cm. Material: Nomex med
polyesterkärna. Övrigt: Värmebeständigt. Förpackning: 10 par i ask.
KATEGORI: Accessoarer

ARBESKO 10305
SKOBAND 10305. Färg: Svart. Längd: 100 cm. Material: Polyester. Övrigt: Extra
starkt. Förpackning: 10 par i ask.
KATEGORI: Accessoarer
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ARBESKO 10306
SKOBAND 10306. Färg: Svart. Längd: 80 cm. Material: Polyester. Övrigt: Extra
starkt. Förpackning: 10 par i ask.
KATEGORI: Accessoarer

ARBESKO 10307
SKOBAND 10307. Färg: Svart. Längd: 90 cm. Material: Bomull. Övrigt: Vaxat.
Förpackning: 10 par i ask.
KATEGORI: Accessoarer

ARBESKO 10313
SKOBAND 10313. Färg: Svart. Längd: 175 cm. Material: Polyamid. Övrigt: Extra
starkt. Förpackning: 5 par i ask.
KATEGORI: Accessoarer

ARBESKO 10314
SKOBAND 10314. Färg: Svart. Längd: 200 cm. Material: Polyamid. Övrigt: Extra
starkt. Förpackning: 5 par i ask.
KATEGORI: Accessoarer
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ARBESKO Y1160
HALKSKYDD: SUPER SOLE ICER´S Y1160. Speciellt framtagen för professionellt
bruk.
KATEGORI: Accessoarer OVANDEL: Ett kraftigt halkskydd som spänns fast på hela
skon. Har en Vibramsula med sex dubbar under klacken och elva dubbar under
framfoten. Ger ett mycket bra skydd under hela foten och ett överlägset grepp på hala
underlag. Dubbarna är utbytbara och säljs som ett set med 35 dubbar i varje förpackning
(artikelnr. Y1170). STORLEKAR: M (35-39), L (40-44), XL (45-48)

ARBESKO V2013
SKYDDSGALOSCH: VISITORS CAP V2013. Speciellt framtagen skyddsgalosch med
skyddståhätta för professionellt bruk.
KATEGORI: Accessoarer OVANDEL: Rejäla Visitor fungerar som en skyddsgalosch
med en lätt skyddståhätta i aluminium och titan. Har en halksäker yttersula lämplig för
våta, oljiga och feta underlag. Visitor passar både på skor med och utan häl.
SKYDDSKLASS: Certain requirements of EN ISO 20345:2011. STORLEKAR: S (34-38),
M (39-43), XL (44-50)

ARBESKO 50034
HALKSKYDD: SPRINGYARD BACK GRIP 50034. Passar både för arbete och fritid.
KATEGORI: Accessoarer OVANDEL: Halkskydd som enkelt spänns fast vid hälen på
skon. Har ett reflexband. Halkskyddet består av fyra effektiva dubbar gjorda av slitstarkt,
härdat stål. Dubbarna är utbytbara och säljs som ett set med fyra dubbar i varje
förpackning (artikelnr. 50344). STORLEKAR: M (35-39), L (40-44), XL (45-48)

ARBESKO 50035
HALKSKYDD: SPRINGYARD ACTIVE GRIP 50035. Passar för lättare arbete,
joggingturer och promenader.
KATEGORI: Accessoarer OVANDEL: Smidigt, elastiskt halkskydd som träs på hela
skon, med effektiva dubbar under både klack och framfot, gjorda av slitstarkt, härdat stål.
Dubbarna är utbytbara och säljs som ett set med sju dubbar i varje förpackning (artikelnr.
Y4807). STORLEKAR: M (35-39), L (40-44), XL (45-48)
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ARBESKO Y0700
SPRINGYARD CLASSICS LEATHER WAX CREAM, IMPREGNERINGSVAX, Y0700.
Impregneringsvax för skor av läder. Skyddar, mjukgör och vårdar alla släta läder
och förhindrar att lädret torkar ut. Rengör ytan, lägg på ett tunt lager vax och
efterpolera med duk eller borste. Volym: 80 g. Färg: Neutral. Säljs i 12-pack.
KATEGORI: Accessoarer

ARBESKO K1017
SPRINGYARD CLASSICS SHINE SPONGE, SNABBPUTS, K1017. Snabbputs för läder.
Ger snabbt en högglansig yta utan efterpolering. Drag svampen över ytan tills
önskad lyster uppstått. Mått: B 6 cm, H 5 cm, L 10 cm. Färg: Neutral. Säljs i
24-pack.
KATEGORI: Accessoarer

ARBESKO 19010
SPRINGYARD APPLIER BRUSH, SKOBORSTE I TRÄ, 19010. Skoborste i 100 % tät
svinborst med påstrykare och trähandtag. Mått: 25 cm. Säljs i 12-pack.
KATEGORI: Accessoarer

ARBESKO 19020
PUTSDUK. Material: Bomull. Mått: 34 x 29 cm. Färg: Vit. Säljs i 20-pack.
KATEGORI: Accessoarer

ARBESKO K4021
SPRINGYARD CLASSICS LEATHER SHOE CREAM, SKOKRÄM, SVART, K4021.
Skokräm för släta läder. Ger glans, vårdar och impregnerar. Rengör ytan, lägg på
skokräm med påstrykaren på tuben och efterpolera med duk eller borste. Volym:
50 ml i tub med påstrykare. Färg: Svart. Säljs i 12-pack.
KATEGORI: Accessoarer

ARBESKO K4022
SPRINGYARD CLASSICS LEATHER SHOE CREAM, SKOKRÄM, NEUTRAL, K4022.
Skokräm för släta läder. Ger glans, vårdar och impregnerar. Rengör ytan, lägg på
skokräm med påstrykaren på tuben och efterpolera med duk eller borste. Volym:
50 ml i tub med påstrykare. Färg: Neutral. Säljs i 12-pack.
KATEGORI: Accessoarer

38

www.arbesko.se

SKOVÅRDSPRODUKTER

16

ARBESKO 50010
SPRINGYARD CLASSICS WATERPROOFER, IMPREGNERINGSSPRAY, 50010.
Impregneringsspray för läder, mocka, nubuck och textil. Impregnera nya skor
innan användning för effektivt skydd mot smuts, väta och olja. Spraya på ren och
torr yta från ett avstånd på 20 cm – och gör det regelbundet för bästa effekt. Fri
från PFOA och PFOS. Volym: 300 ml aerosol. Säljs i 12-pack.
KATEGORI: Accessoarer

ARBESKO 61
SKOHORN. Rejält skohorn tillverkat i flexibel och tålig polypropenplast. 59 cm.
KATEGORI: Accessoarer
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ARBESKO 2016/2017
Arbesko är ett stolt, svenskt familjeföretag med lång skotradition. Vi är ledande inom skydds- och yrkesskor tack vare
vårt stora kunnande, vårt mod och vår nyfikenhet. Vi har alltid fokus på dig och ditt liv. Att skorna ska ge dina fötter rätt stöd
och skön komfort på arbetet – och din kropp i rätt balans. Är du nyfiken och vill veta mer om oss och hur vi bygger de bästa
skydds- och yrkesskorna i världen är du alltid välkommen att kontakta oss.
ARBESKO AB, Box 1642, 701 16 Örebro.
Tfn: 019-30 66 00. E-post: info@arbesko.se
www.arbesko.se
www.facebook.com/Arbesko/

Arbeskos fabrik, Age Skofabriks AB i Kumla, är kvalitetscertifierad
enligt ISO 9001:2008 och miljöcertifierad enligt ISO 14001:2004.
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