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Co znamená 
označení velikosti?

10
 m

m
nová variabilní podešev

Francouzské číslování
Délka vnitřní stélky vyjádřená počtem obuv-
nických stehů á 0,66 cm (28 : 0,66 = 42)

Metrický systém
Délka vnitřní stélky v cm (délka chodidla 
+ nadměrek 10 mm*) podle EN 13402
* rezerva pro volný pohyb prstů při prodloužení nohy za chůze

MONDOPOINT
Naměřená délka chodidla v mm dle ISO9047

Anglické číslování
Udává délku vnitřní stély a je odstupňované 
výpočtem po 1/3 palce [8“ + 2/3“ + (8 x 1/3“)]

Testovaný
a certifikovaný
vnitřní prostor

...víte, že u podešve SPARTACUS
se můžete na konstantní velikost 

vnitřního prostoru spolehnout u všech typů tužinek?

SPARTACUS

TECHNICKÉ INFORMACE

Odolnost proti uklouznutí

Absorpce energie v oblasti paty

Antistatická obuv

Obuv s podešví odolávající kontaktnímu teplu do 300°C

Odolnost svršku proti vodě

Odolnost podešve proti pohonným látkám

Bezpečnostní tužinka pro ochranu prstů

Odolnost proti propíchnutí podešve

Obuv NON METALLIC bez kovových součástí

Odolnost proti chladu

VYSVĚTLIVKY K POUŽITÝM SYMBOLŮM

Bezpečnostní oBuv podle en Iso 20345
EN ISO 20345 SB  základní požadavky (např. ochrana prstů, specifické ergonomické charakteristiky, protiskluzné vlastnosti, atd.)

EN ISO 20345 S1  jako SB + uzavřená oblast paty, antistatické vlastnosti, absorpce energie v oblasti paty

EN ISO 20345 S2  jako S1 + průnik a absorpce vody

EN ISO 20345 S3  jako S2 + odolnost proti propíchnutí + podešev s dezénem

pRACovní oBuv podle en Iso 20347
EN ISO 20347 OB  základní požadavky (např. specifické ergonomické charakteristiky, protiskluzné vlastnosti, atd.)

EN ISO 20347 O1  jako OB + uzavřená oblast paty, antistatické vlastnosti, absorpce energie v oblasti paty

EN ISO 20347 O2  jako O1 + průnik + absorpce vody

EN ISO 20347 O3  jako O2 + odolnost proti propíchnutí + podešev s dezénem

VYSVĚTLIVKY K VYBRANÝM POŽADAVKŮM NA PRACOVNÍ A BEZPEČNOSTNÍ OBUV
Symbol  PoPiS

SRA  protiskluz testován na keramické dlaždičce navlhčené zředěným mýdlovým roztokem

SRB  protiskluz testován na hladké oceli s glycerolem

SRC  protiskluz testován na faktory SRA a SRb

P  odolnost proti propíchnutí spodku obuvi, zajišťuje ocelová nebo kevlarová planžeta,1 100N

C  vodivá obuv, zabraňuje hromadění statické elektřiny, neslouží jako ochrana před elektrickým šokem

A  antistatická obuv, rozmezí 100 kΩ - 1 000 mΩ

I  elektricky izolační obuv

HI  odolnost proti teplu

CI  odolnost proti chladu

E  absorpce energie v oblasti paty, 20 J

WR  odolnost proti vodě

WRU  odolnost svršku proti průniku a absorpci vody

AN  ochrana kotníku

HRO  odolnost podešve proti kontaktnímu teplu do 300°C

FO  odolnost proti palivovým olejům
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naše značky Vám děkují za podporu v  roce 

2015. Vaše věrnost je pro nás závazkem, aby-

chom se ještě více snažili vcítit do Vašich potřeb 

a přemýšlet o Vašich požadavcích. I proto Vám 

novým sloganem FOOTWEAR WITH BRAIN AND 

HEART dáváme najevo, že do vývoje našich mo-

delů vkládáme maximum našeho obuvnického 

rozumu i citu. Mezi mnoha novinkami bychom 

Vás rádi upozornili na novu podešev SPARTA-

CUS, která nabízí vysokou variabilitu různých 

Dostupné materiálové 
kombinace:
•	 PU/PU
•	 PU/pryž

Dostupné tužinky:
•	 Ocelová tužinka
•	 Kompozitní tužinka
•	 Plastová tužinka
•	 Bez tužinky

Dostupné planžety:
•	 Nekovová planžeta
•	 Ocelová planžeta

Více informací o nové podešvi na straně 21.

ÚVODEM

materiálových i technologických kombinací 

při zachování konstantního vnitřního prostoru 

obuvi a dodržení nadstandardních parametrů 

komfortu a užitných vlastností hotových výrob-

ků. Naším cílem je dělat vše proto, abyste měli 

důvod i nadále zachovat našim značkám svou 

přízeň a mohli v našich botách dlouho, spokoje-

ně a pohodlně chodit. Děkujeme Vám a těšíme 

se na další spolupráci.

Robert Kunorza

produktový manažer značek
BENNON a ADAMANT

Vážení příznivci obuvi BENNON a ADAMANT,
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Od svého vzniku v roce 2009 značky BENNON a ADAMANT urazily velký kus cesty a úspěšně 
rozšířily svou nabídku. Dnes můžete vybírat obuv z široké škály nejrůznějších vrchových i 
spodkových materiálů, použitých technologií i značkových komponentů. jejich kombinace 
volíme tak, aby jednotlivé výrobky z hlediska funkce, kvality i ceny pokrývaly specifické 
oblasti potřeb nejrůznějších uživatelů. z původních 31 modelů pracovní obu-
vi v roce 2009 nabízíme dnes celkem 117 modelů. Věříme, že i vy si 
najdete ten správný model. Naše boty vám dobře poslouží:

 v zaměstnání
 v práci v dílně i na zahradě
 ve službě
 při sportu
 ve volném čase

ROSTOUCí POčET MODElů V KOlEKCíCH OBUVI zNAčEK BennOn A aDamant.

ViBRam® je jedničkou na trhu vysoce kvalitních pryžových 
podešví. Typický žlutý osmiúhelník již téměř 80 let symbo-
lizuje kvalitu, inovaci, design, bezpečnost a vysokou užit-
nou hodnotu. Při výrobě podešví ViBRam® jsou užívány 
nejmodernější směsi odpovídající konkrétním potřebám 
uživatelů s ohledem na aktuální designové trendy. Veškeré 
podešve se značkou ViBRam® jsou výsledkem dlouhodo-
bé vášnivé snahy o tvorbu produktů se třemi hlavními cíli: 
vysoká užitná hodnota, nejvyšší možný komfort a trvalá 
kvalita. Na vlajkových lodích své kolekce BennOn tyto spo-
lehlivé podešve hrdě používá.

Hydrofilní kompaktní voděodolná membrána fungující 
na základě chemicko-fyzikálního principu rozdílu tlaku a 
teploty mezi venkovním prostředím a vnitřním prostorem 
obuvi. symPateX® je špičkovou membránou tohoto typu 
na světovém trhu.  

technická data:
	 •	 Propustnost pro vodní páru:  > 2,8 mg/cm2h
	 •	 Koeficient vodní páry:  > 20 mg/cm2

	 •	 Odolnost proti průniku vody: > 60 000 Pa
	 •	 Výška vodního sloupce: > 6 120 mm

Hydrofobní mikroporézní voděodolná membrána fungující na fyzikál-
ním principu rozdílu velikosti mezi kapkami vody, mikropóry membrá-
ny a molekulami vodní páry. Regi-teX® se svými parametry řadí mezi 
špičkové membrány tohoto typu na světovém trhu.
 
technická data:
	 •	 Propustnost pro vodní páru: > 2,9 mg/cm2h
	 •	 Koeficient vodní páry: > 20 mg/cm2

	 •	 Odolnost proti průniku vody: > 62 000 Pa
	 •	 Výška vodního sloupce: > 6 335 mm



Na podšívky jsou v  našich modelech využívány nejčastěji 
tkané textilie typu mesh skládající se z několika vrstev, kte-
ré svými mechanickými a hygienickými vlastnostmi splňují 
požadavky odpovídajících norem a zároveň svou barevnou 
a vzorovou variabilitou přispívají ke zatraktivnění vzhledu 
nabízených modelů. často jsou využívány také specializo-
vané podšívky, jako např. voděodolné membrány nebo tex-
tilie s antibakteriální úpravou.

V naší kolekci najdete jak tradiční nástřikové dvoukomponentní 
podešve Pu/Pu či Pu/pryž, tak lepené podešve z  pryže, po-
lyuretanu či kombinace phylon/pryž atd. Při volbě vhodného 
dezénu a materiálu podešve je vždy brán ohled na zamýšlené 
využití obuvi. Materiálová kombinace a název podešve jsou pro 
snadnější zapamatování uvedeny u popisu modelu. Navíc mů-
žete na str. 49 najít kompletní přehled všech použitých podešví.

široká nabídka bezpečnostních komponentů zohledňuje 
pestrou paletu požadavků na hmotnost, užitné vlastnosti i 
cenu. Použité tužinky a planžety vždy splňují kritéria stano-
vená odpovídající normou a maximálně zohledňují uživa-
telský komfort. Konkrétní materiál daného komponentu je 
uveden nejen v popisu, ale pro rychlou orientaci také v pří-
slušném piktogramu.  

nOVinKa meZi technOlOgiemi
Nová technologie safe&aiR umožňuje vyrábět vysoce 
funkčně odolnou a zároveň vzhledově atraktivní, bez-
pečnou a vzdušnou obuv. Speciální plastická struktura 
nanášená vysokým tlakem na podkladový textil zajišťuje 
obuvi odolnost vůči vnějším vlivům, pevnost a atraktivní 
vzhled. Podkladový textil pak zase dodává obuvi vzduš-
nost a lehkost.   

Ve vybraných modelech kolekce BennOn White je pou-
žita antibakteriální podšívka aegis. Díky trvalé fixaci anti-
bakteriální nano-vrstvy na vláknech podšívky je vytvořena 
nepropustná stěna pro nežádoucí organismy jako např. 
bakterie, mikroby či roztoče a zároveň je eliminován vznik 
alergických reakcí, plísní, zápachu, apod. Podšívka tak uži-
vateli zaručuje dlouhotrvající zvýšenou svěžest, hygienu, 
komfort a bezpečnost uvnitř obuvi. 

V naší nabídce jsou zahrnuty modely z  rozmanitých druhů 
vrchových materiálů: přírodních usní, různých druhů textilů 
i syntetických materiálů. Kombinace jednotlivých materiálů 
jsou vždy voleny tak, aby maximálně zajišťovaly požadova-
nou účelovost a funkčnost obuvi pro její klíčové využití a jsou 
uvedeny v každém popisu uvnitř katalogu. U přírodních usní 
navíc specifikujeme buď druh usně nebo její zažitý obchodní 
název a vždy také její tloušťku.
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O1 CE

ADM ASTON O1 Sandal 
C40026

ADM WHITE O1 Sandal 
C10006

ADM ClASSIC O1 Sandal 
C90023

BNN BASIC O1 Sandal 
z90001

BNN lUX O1 
z90002

BNN AMIGO O1 
z10035

BNN AMIGO O1 Grey 
z10035v62

S1, S1P 
CE

ADM ASTON S1 Sandal 
C41026

ADM TAylOR S1 
C41024

ADM WHITE S1 Sandal 
C11006

ADM ClASSIC S1 Sandal 
C91023

ADM NON METAllIC S1 
Sandal C21012

BNN BASIC S1 Sandal 
z91001

BNN BOMBIS lITE S1 
z51016v68

Po
lo

bo
tk

a

O1, O1P, 
O2 CE

ADM ASTON O1 low 
C40127

ADM SPENCER O1P low 
C40125

ADM BAXTER O1 low
C20117

ADM RAPIDO OB Black 
C10109

ADM ClASSIC O1 low 
C90122

BNN BASIC O1 low 
z90101

BNN FARMIS O1 low
z20165

S1, S1P, 
S2, S3 CE

ADM SPENCER S1P 
C41125

ADM WHITE S1 Moccasin 
C21115

ADM ClASSIC S1 low 
C91122

ADM NON METAllIC S1 
low C21113

BNN BASIC S1 low 
z91101

BNN FARMIS S3 low
z53117

BNN ROCO S1 Grey 
z41198

Ko
tn

ík

O1 CE

ADM BAXTER O1 High
C20216

ADM ClASSIC O1 High 
C90221

BNN BASIC O1 High 
z90201

BNN FARMIS O1 High 
z20260

BNN ETNA O1 
z90242

BNN PANTHER OB High 
z30268 

BNN COlONEl XTR O1 
z90260

O2 CE

ADM ClASSIC O2 Winter 
High C30219

BNN BASIC O2 Winter 
High z90203

BNN RANGER O2 High 
z40291

BNN FARMIS O2 Winter
High z40290

BNN FORTIS O2 
z90205

BNN FORTIS O2  
Membrane z30278

BNN FIlIPO O2 
z90701

S1P, S2 CE

ADM ASTON S1P High 
C41228

ADM ClASSIC S1P High 
C91221

BNN WHITE S2 High 
z32285

S3 CE

ADM ClASSIC S3 Winter 
C33220

ADM NON METAllIC S3 
High C23214

BNN BASIC S3 High 
z93201

BNN BASIC S3 Winter 
High z23252

BNN FARMIS S3 High
z53218

BNN FARMIS S3 Winter 
Highz43290

BNN FORTIS S3 
z93205

Poloholeňová 
obuv CE

ADM ClASSIC S3 Winter 
Boot C93890

BNN COMMODORE S3 
Non Metallic z93860

BNN ROBUSTER S3 
z93851

BNN URSUS STRONG O2 
z50309

BNN PANTHER STRONG 
OB z40392

BNN GROM O1 
z50307

BNN COMMODORE lIGHT 
O1 z20359

Ostatní 
obuv

BNN NAVARO 
z50103

BNN RAMON 
z40189

BNN GORDON z90103
BNN GORDON AIR 90104

BNN lEON 
z50108

BNN NICOlA 
z50101

BNN VIOlA 
z40199

BNN WARDEN 
z20161

BNN FAlCON 
z40196

BNN PICARDO High
z60230

BNN PICARDO low 
z50102

BNN RITERO 
z50110

BNN SAlVADOR low 
z20162

BNN SAlVADOR High 
z20263

BNN CONRADO 
z20154

přehled modelů

11

11

11

12

13

14

14

15

NoviNka 28

32

NoviNka 11

12

11

NoviNka 12

12

14

18

15

22

29

NoviNka 32

14

14

12

13

14

18

NoviNka 19

18

25

29

NoviNka 32

36

18

14

13

15

19

19

18

NoviNka 25

NoviNka 29

NoviNka 32

24

15

14

18

22

20

NoviNka 19

26

29

33

30

18

18

NoviNka 19

26

20

NoviNka 19

NoviNka 27

29

33

30

NoviNka 23

19

23

27

33

20

28

31

34
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BNN AMIGO O1 lime 
z10035v25

BNN AMIGO O1 Black 
z10035v60

BNN BlACK OB Slipper
z30082v60

BNN WHITE OB Slipper 
z30082

BNN WHITE O1 Sandal 
z30080

BNN BOMBIS lITE S1P 
z51016v62

BNN BOMBIS S1 
z11043

BNN lUX S1 
z91002

BNN lUX S1P 
z91004

BNN WHITE SB Slipper 
z31083

BNN WHITE S1 
Sandal z31081

BNN ROCO O1 Grey 
z40198

BNN ORlANDO XTR O1 
z30179

BNN PANTHER AIR OB 
z30167v01

BNN PANTHER OB low 
z30167

BNN lEGATUS XTR O1 
z90150

BNN ORlANDO O1 
z10134

BNN RECADO O2 
z90601

BNN ORlANDO XTR S1P 
z31169

BNN SPACER SAFE S1P 
low z61119

BNN WHITE S2 Moccasin 
z32184

BNN HOMBRE 
z90702

BNN FORTIS S3 
Membrane z93206

BNN DURATOR S3 
z33277

BNN WElDER S3 
z33286

BNN COMMODORE lIGHT 
O2  z30366

BNN DESERT lIGHT O1
z20359v16

BNN IMPERIO 
z10145

BNN lOMBARDO 
z40000

BNN EMPERADO 
z20158

BNN CASTOR High
z50212

30

NoviNka 23

NoviNka 24 36

20

28 NoviNka 28

31

34

23

30

23

NoviNka 25

22 22

31

34 NoviNka 34

24

36NoviNka 35

24

26

36

24

26

36

27

36

31 33

NoviNka

lehoučká, vysoce komfortní obuv na měkké stélce vyrobené z pravého přírodního korku. Ana-
tomicky tvarovaná platforma podporuje příčnou i podélnou klenbu nožní a díky výrazné patní 
misce zajišťuje i dobrou stabilitu postavení patní kosti. Izolační vlastnosti korku výborně chrání 
chodidlo před horkem i chladem odspodu. Usňová stélka zajišťuje vysokou absorpci i desorpci 
potu a tím sucho a pohodlí při nošení. Mechová mezipodešev účinně tlumí rázy při chůzi. Pode-
šev z  lehčeného EVA přispívá k nízké hmotnosti a vyšší odolnosti proti oděru a opakovanému 
ohybu. Ideální pro celodenní nošení.  Více na straně 37.
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Adm plUS

Pevný a vzdušný sandál moderního střihu ve variantách s ocelo-
vou tužinkou S1 i bez tužinky O1. Obuv je vhodná pro nejrůznější 
druhy vnitřních i venkovních suchých provozů i pro volný čas. 

Materiálový popis:
•	 vrchový materiál: hovězinová štípenka 1.6 - 1.8 mm
•	 podšívka: textilie sandwich MESH
•	 stélka: anatomicky tvarovaná EVA + MESH
•	 podešev: OPTIMA PU/PU 

Pevná a vzdušná kotníková obuv moderního střihu opatřená oce-
lovou tužinkou a proti propichovou planžetou, vhodná pro pra-
covní využití ve vnitřních, a také suchých venkovních provozech. 

Materiálový popis:
•	 vrchový materiál: hovězinová štípenka 1.6 - 1.8 mm
•	 podšívka: textilie sandwich MESH
•	 stélka: anatomicky tvarovaná EVA + MESH
•	 podešev: OPTIMA PU/PU 

Pevná a vzdušná polobotka moderního střihu. Obuv je vhodná 
pro nejrůznější druhy vnitřních i venkovních suchých provozů i 
pro volný čas.

Materiálový popis:
•	 vrchový materiál: hovězinová štípenka 1.6 - 1.8 mm
•	 podšívka: textilie sandwich MESH 
•	 stélka: anatomicky tvarovaná EVA + MESH
•	 podešev: OPTIMA PU/PU

EN ISO 20347 O1 SRC FO
EN ISO 20345 S1 SRC

EN ISO 20345 S1P SRC

EN ISO 20347 O1 SRC FOVelikosti: 36 - 48

Velikosti: 36 - 48

Velikosti: 36 - 48

ADM ASTON O1, S1 Sandal

ADM ASTON S1P High

ADM ASTON O1 lowC40026, C41026

C41228

C40127

S1

NoviNka

lehký, vzdušný sandál s ocelovou tužinkou vhodný pro nejrůzněj-
ší druhy vnitřních i venkovních suchých provozů.

Materiálový popis:
•	 vrchový materiál: hovězinová štípenka 1.4 - 1.6 mm
•	 podšívka: textilie sandwich MESH
•	 stélka: anatomicky tvarovaná EVA + MESH
•	 podešev: OPTIMA PU/PU 

EN ISO 20345 S1 SRCVelikosti: 36 - 48

ADM TAylOR S1 C41024
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Bílá vzdušná obuv se svrškem z mikrovlákna vhodná do vnitřních 
provozů v kuchyních, nemocnicích a všude tam, kde je potřeba 
světlá, lehce udržovatelná obuv. Varianta S1 obsahuje ocelovou 
tužinku. 

Materiálový popis:
•	 vrchový materiál: mikrovlákno 1.4 - 1.6 mm
•	 podšívka: textilie MESH
•	 stélka: anatomicky tvarovaná EVA + MESH
•	 podešev: ClASSICA PU/PU

lehká, vzdušná polobotka vybavená  ocelovou tužinkou a proti 
propichovou planžetou. Obuv je vhodná pro nejrůznější druhy 
vnitřních i venkovních suchých provozů.

Materiálový popis:
•	 vrchový materiál: hovězinová štípenka 1.4 - 1.6 mm
•	 podšívka: textilie sandwich MESH
•	 stélka: anatomicky tvarovaná EVA + MESH
•	 podešev: OPTIMA PU/PU 

Snadno prozutelný mokasín s  ocelovou tužinkou vhodný do 
vnitřních provozů v kuchyních, nemocnicích a všude tam, kde je 
potřeba světlá, lehce udržovatelná obuv. 

Materiálový popis:
•	 vrchový materiál: mikrovlákno 1.4 - 1.6 mm
•	 podšívka: textilie MESH
•	 stélka: anatomicky tvarovaná EVA + MESH
•	 podešev: OPTIMA PU/PU

EN ISO 20347 O1 SRC FO
EN ISO 20345 S1 SRC

EN ISO 20345 S1P SRC

EN ISO 20345 S1 SRCVelikosti: 36 - 48

Velikosti: 36 - 48

Velikosti: 36 - 47

ADM WHITE O1, S1 Sandal

ADM SPENCER S1P low

ADM WHITE S1 MoccasinC10006, C11006

C41125

C21115

S1

Adm plUS

lehká, vzdušná polobotka z  veluru vybavená kevlarovou plan-
žetou. Obuv je vhodná pro provozy, kde není nutná tužinka, ale 
hrozí poranění  nohy zespodu. 

Materiálový popis:
•	 vrchový materiál: hovězinová štípenka 1.4 – 1.6 mm
•	 podšívka: textilie sandwich MESH
•	 stélka: anatomicky tvarovaná EVA + MESH
•	 podešev: OPTIMA PU/PU 

EN ISO 20347 O1P SRC FOVelikosti: 36 - 48

ADM SPENCER O1P low C40125

NoviNka
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Adm plUS

Klasická víceúčelová polobotka ze  vzdušných vrchových materiá-
lů vhodná pro všestranné použití při práci i ve volném čase. Obuv 
je opatřena bezpečnostním reflexním prvkem a ochranou proti 
opotřebení špice v přední části.

Materiálový popis:
•	 vrchový materiál: hovězinová štípenka 1.4 - 1.6 mm + textil 
•	 podšívka: textilie MESH
•	 stélka: anatomicky tvarovaná EVA + MESH
•	 podešev: OPTIMA PU/PU

Sportovní nástřiková polobotka certifikována podle normy EN 
ISO 20347 OB. Obuv je vhodná jak do zaměstnání, tak pro volný 
čas.

Materiálový popis:
•	 vrchový materiál: kombinace mikrovlákna 1.4 mm 
 a syntetického materiálu 
•	 podšívka: česaný textil
•	 stélka: anatomicky tvarovaná EVA + MESH
•	 podešev: ElEMENTA PU/PU  

Klasický víceúčelový model kotníkového střihu ze vzdušných vr-
chových materiálů vhodný pro všestranné použití při práci i ve 
volném čase. Obuv je opatřena bezpečnostním reflexním prvkem 
a ochranou proti opotřebení špice v přední části.

Materiálový popis:
•	 vrchový materiál: hovězinová štípenka 1.4 - 1.6 mm + textil 
•	 podšívka: textilie MESH
•	 stélka: anatomicky tvarovaná EVA + MESH
•	 podešev: OPTIMA PU/PU

EN ISO 20347 O1 SRC FO

EN ISO 20347 OB SRC FO

EN ISO 20347 O1 SRC FO
Velikosti: 36 - 48

Velikosti: 36 - 48

Velikosti: 36 - 48

ADM BAXTER O1 low

ADM RAPIDO OB Black

ADM BAXTER O1 HighC20117

C10109

C20216

UpGRAde
UpGRAde

UpGRAde
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Adm ClASSIC

lehká a vzdušná obuv vhodná do vnitřních i venkovních suchých 
provozů. Varianta S1 je vybavena ocelovou bezpečnostní tužin-
kou. Světlá podešev nezanechává stopy na podlaze.

Materiálový popis:
•	 vrchový materiál: hovězinová useň Barton print 1.4 - 1.6 mm
•	 podšívka: textilie sandwich MESH
•	 stélka: anatomicky tvarovaná EVA + MESH
•	 podešev: ClASSICA PU/PU

lehká a pevná kotníková obuv vhodná do venkovních i vnitřních 
provozů. Varianta S1P obsahuje ocelovou bezpečnostní tužinku a 
proti propichovou planžetu.

Materiálový popis:
•	 vrchový materiál: hovězinová useň Barton print  1.4 - 1.6 mm
•	 podšívka: textilie MESH 
•	 stélka: anatomicky tvarovaná EVA + MESH
•	 podešev: ClASSICA PU/PU

lehká a pevná polobotka vhodná do vnitřních i venkovních pro-
vozů. Světlá podešev nezanechává stopy na podlaze. Varianta S1 
obsahuje ocelovou bezpečnostní tužinku.

Materiálový popis:
•	 vrchový materiál: hovězinová useň Barton print  1.4 - 1.6 mm
•	 podšívka: textilie MESH 
•	 stélka: anatomicky tvarovaná EVA + MESH
•	 podešev: ClASSICA PU/PU

lehká a pevná zimní kotníková obuv vhodná do venkovních pro-
vozů. Varianta S3 obsahuje ocelovou bezpečnostní tužinku a proti 
propichovou planžetu. 

Materiálový popis:
•	 vrchový materiál: hovězinová useň Barton print 1.4 - 1.6 mm  
•	 podšívka: plyš
•	 stélka: EVA/plyš
•	 podešev: ClASSICA PU/PU

EN ISO 20347 O1 SRC FO
EN ISO 20345 S1 SRC

EN ISO 20347 O1 SRC FO
EN ISO 20345 S1P SRC

EN ISO 20347 O1 SRC FO
EN ISO 20345 S1 SRC

EN ISO 20347 O2 SRC FO CI
EN ISO 20345 S3 SRC CI

Velikosti: 36 - 48
36 - 50

Velikosti: 36 - 50

Velikosti: 36 - 48

Velikosti: 36 - 48

ADM ClASSIC O1, S1 Sandal

ADM ClASSIC O1, S1P High

ADM ClASSIC O1, S1 low

ClASSIC O2, S3 Winter High

C90023, C91023 

C90221, C91221

C90122, C91122

C30219, C33220

S1 S1

S3S1p
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Adm NoN meTAllIC

Bezpečnostní sandál vybavený lehkou kompozitní tužinkou ne-
obsahující žádné kovové součásti. Velcro uzavírací pásek obsahu-
je reflexní prvky. Atraktivní design podešve z dvoukomponentní-
ho PU a protiskluznými vlastnostmi SRC.

Materiálový popis:
•	 vrchový materiál: hovězinová useň Barton print 1.4 - 1.6 mm
•	 podšívka: textilie sandwich MESH
•	 stélka: anatomicky tvarovaná EVA + MESH
•	 podešev: OPTIMA PU/PU

zateplená poloholeňová obuv s ocelovou bezpečnostní tužinkou 
a planžetou. Spolehlivý model pro použití ve venkovním prostře-
dí v zimním období.

Materiálový popis:
•	 vrchový materiál: hovězinová useň s hydrofobní úpravou 
 1.4 - 1.6 mm
	 	 •	 podšívka: plyš
	 	 •	 stélka: EVA/plyš
	 	 •	 podešev: ClASSICA PU/PU

Bezpečnostní polobotka s  reflexním prvkem na boku, vybave-
ná  lehkou kompozitní tužinkou a neobsahující žádné kovové 
součásti. Atraktivní design podešve z dvoukomponentního PU a 
protiskluznými vlastnostmi SRC.

Materiálový popis:
•	 vrchový materiál: hovězinová useň Barton print 1.4 - 1.6 mm
•	 podšívka: textilie sandwich MESH
•	 stélka: anatomicky tvarovaná EVA + MESH
•	 podešev: OPTIMA PU/PU

Bezpečnostní kotníková obuv s reflexním prvkem na boku, vyba-
vená lehkou kompozitní tužinkou a planžetou neobsahující žád-
né kovové součásti.

Materiálový popis:
•	 vrchový materiál: hovězinová useň Barton print 1.4 - 1.6 mm
•	 podšívka: textilie sandwich MESH
•	 stélka: anatomicky tvarovaná EVA + MESH
•	 podešev: OPTIMA PU/PU

EN ISO 20345 S1 SRC

EN ISO 20345 S3 SRC CI

EN ISO 20345 S1 SRC

EN ISO 20345 S3 SRC

Velikosti: 36 - 47

Velikosti: 36 - 48

Velikosti: 36 - 47

Velikosti: 36 - 47

ADM NM S1 Sandal

ADM ClASSIC S3 Winter Boot

ADM NM S1 low

ADM NM S3 High

C21012

C93890

C21113

C23214
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BNN BASIC
BNN BASIC O1, S1 Sandal

BNN BASIC O1, S3 High

BNN BASIC O1, S1 low

BASIC O2, S3 Winter High

Z90001, Z91001

Z90201, Z93201

Z90101, Z91101

Z90203, Z23252

Flexibilní odvětraný sandál vhodný do vnitřních i venkovních su-
chých provozů. Světlá podešev nezanechává stopy na podlaze. 
Varianta S1 s ocelovou bezpečnostní tužinkou.

Materiálový popis:
•	 vrchový materiál: hovězinová useň Barton print 1.8 - 2.0 mm
•	 podšívka: textilie sandwich MESH
•	 stélka: EVA + MESH anatomická, s tvarovanou měkčenou 
 podpatěnkou
•	 podešev: HORNET PU/PU

Tradiční kotníková obuv vhodná k univerzálnímu využití v růz-
ných typech venkovních i vnitřních provozů. Varianta S3 obsahuje 
bezpečnostní ocelovou tužinku a planžetu.

Materiálový popis:
•	 vrchový materiál: hovězinová useň Barton print 
 (S3 hydrofobní) 1.8 - 2.0 mm
•	 podšívka: textilie sandwich MESH
•	 stélka: D-SOlE Black
•	 podešev: SPARTACUS PU/PU

Flexibilní polobotka vhodná do vnitřních i venkovních provozů. 
Světlá podešev nezanechává stopy na podlaze. Varianta S1 s oce-
lovou bezpečnostní tužinkou.

Materiálový popis:
•	 vrchový materiál: hovězinová useň Barton print 1.8 - 2.0 mm
•	 podšívka: textilie sandwich MESH
•	 stélka: EVA + MESH anatomická, s tvarovanou měkčenou 
 podpatěnkou
•	 podešev: HORNET PU/PU

Tradiční kotníkový model zateplený podšívkou z šedého plyše. 
Obuv je určená pro zimní období či chladné provozy. Varianta S3 
obsahuje ocelovou bezpečnostní tužinku a ocelovou planžetu.

Materiálový popis:
•	 vrchový materiál: hydrofobní hovězinová useň Barton print 
 1.8 - 2.0 mm
•	 podšívka: plyš
•	 stélka: anatomicky tvarovaná EVA/plyš
•	 podešev: SPARTACUS PU/PU

EN ISO 20347 O1 SRC FO
EN ISO 20345 S1 SRC

EN ISO 20347 O1 SRC FO
EN ISO 20345 S3 SRC

EN ISO 20347 O1 SRC FO
EN ISO 20345 S1 SRC

EN ISO 20347 O2 SRC FO CI
EN ISO 20345 S3 SRC CI

Velikosti: 36 - 48 Velikosti: 36 - 48
35 - 50

Velikosti: 36 - 50

S1 S1

Velikosti: 35 - 50
36 - 50

S3 S3S3
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BNN FARMIS O1, S3 low

BNN FARMIS O2, S3 Winter High

BNN FARMIS O1, S3 High

BNN RANGER O2 High

Z20165, Z53117

Z40290, Z43290

Z20260, Z53218

Z40291

Pohodlná, lehká a zároveň pevná a odolná polobotka farmářko-
vého typu vhodná pro všestranné využití při práci i volném čase. 
Varianta S3 je vybavena ocelovou tužinkou a planžetou.

Materiálový popis:
•	 vrchový materiál: useň Crazy horse 1.8 - 2.0 mm
•	 podšívka: textilie sandwich MESH
•	 stélka: WARRIOR trojkomponentní anatomická stélka 
 s odpružujícím prvkem v patě
•	 stabilizační opora patní části z TPU
•	 podešev: SPARTACUS PU/PU

Pohodlná, lehká a zároveň pevná a odolná kotníková obuv far-
mářkového typu vhodná pro všestranné využití při práci i volném 
čase v chladném zimním období. Varianta S3 je vybavena ocelo-
vou tužinkou a planžetou.

Materiálový popis:
•	 vrchový materiál: useň Crazy horse 1.8 - 2.0 mm
•	 podšívka: plyš
•	 stélka: WARRIOR trojkomponentní anatomická stélka 
 s odpružujícím prvkem v patě
•	 stabilizační opora patní části z TPU
•	 podešev: SPARTACUS PU/PU

Pohodlná, lehká a zároveň pevná a odolná kotníková obuv far-
mářkového typu vhodná pro všestranné využití při práci i volném 
čase. Varianta S3 je vybavena ocelovou tužinkou a planžetou.

Materiálový popis:
•	 vrchový materiál: useň Crazy horse 1.8 - 2.0 mm
•	 podšívka: textilie sandwich MESH
•	 stélka: WARRIOR trojkomponentní anatomická stélka 
 s odpružujícím prvkem v patě
•	 stabilizační opora patní části z TPU
•	 podešev: SPARTACUS PU/PU

Kotníková obuv farmářkového typu vyrobená z voděodolného 
vrchového materiálu a vhodná pro použití při práci i aktivním trá-
vení volného času. Obuv je opatřena reflexním prvkem. 

Materiálový popis:
•	 vrchový materiál: camel nubuck 1.8 – 2.0 mm
•	 podšívka: textilie MESH
•	 stélka: WARRIOR trojkomponentní anatomická stélka 
 s odpružujícím prvkem v patě
•	 podešev: SPARTACUS PU/PU

EN ISO 20347 O1 SRC FO
EN ISO 20345 S3 SRC

EN ISO 20347 O2 SRC FO CI
EN ISO 20345 S3 SRC CI

EN ISO 20347 O1 SRC FO
EN ISO 20345 S3 SRC

EN ISO 20347 O2 SRC FO

Velikosti: 37 - 48
Velikosti: 37 - 48

Velikosti: 40 - 48

Velikosti: 37 - 48

BNN pRIm

S3 S3

NoviNka

NoviNka
NoviNka

NoviNka
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BNN pRIm
BNN FORTIS O2, S3

BNN FORTIS O2 Membrane

BNN FORTIS S3 MembraneZ90205, Z93205

Z30278

Z93206

Tradiční kotníková obuv s hydrofobním svrškem v novém desig-
nu. Obuv je vybavená nástřikovou dvoukomponentní podešví 
PU/pryž a je určena pro náročné venkovní provozy. Varianta S3 je 
vybavena ocelovou tužinkou a planžetou.

Materiálový popis:
•	 vrchový materiál: hydrofobní hovězinová useň Barton print 1.8 - 2.0 mm
•	 podšívka: textilie sandwich MESH
•	 stélka: WARRIOR trojkomponentní anatomická stélka 
 s odpružujícím prvkem v patě
•	 stabilizační opora patní části z TPU
•	 podešev: SPARTACUS PU/pryž 

Tradiční kotníková obuv s hydrofobním svrškem a voděodolnou 
membránou REGI- TEX® opatřená dvoukomponentní nástřikovou 
podešví PU/pryž. Obuv je vhodná pro celoroční pracovní i outdo-
orové využití.

Materiálový popis:
•	 vrchový materiál: useň Action leather 1.8 - 2.0 mm
•	 podšívka: voděodolná membrána REGI-TEX®
•	 stélka: WARRIOR trojkomponentní anatomická stélka 
 s odpružujícím prvkem v patě
•	 stabilizační opora patní části z TPU
•	 podešev: SPARTACUS PU/pryž

Tradiční kotníková obuv s hydrofobním svrškem v novém desig-
nu. Obuv je vybavená nástřikovou dvoukomponentní podešví 
PU/pryž a voděodolnou membránou REGI-TEX® a je tudíž vhodná 
pro celoroční využití v náročných provozních podmínkách. Model 
je vybaven ocelovou tužinkou a planžetou.

Materiálový popis:
•	 vrchový materiál: hydrofobní hovězinová useň Barton print 1.8 - 2.0 mm
•	 podšívka: voděodolná membrána REGI-TEX®
•	 stélka: WARRIOR trojkomponentní anatomická stélka 
 s odpružujícím prvkem v patě
•	 stabilizační opora patní části z TPU
•	 podešev: SPIDER PU/pryž

EN ISO 20347 O2 SRC HRO FO
EN ISO 20345 S3 SRC HRO

EN ISO 20347 O2 SRC FO HRO WR

EN ISO 20345 S3 SRC HRO
Velikosti: 36 - 48

Velikosti: 36 - 48

Velikosti: 36 - 48

S3



Výhody nové variabilní podešve sPaRtacus
•	 garantovaný rozměr vnitřního prostoru
•	 dostatečná a konstantní délka a šířka pro  
 všechny typy tužinek
•	 vyšší komfort díky silnější vrstvě pěnového  
 PU v mezipodešvi
•	 vysoká variabilita materiálových kombinací 
 pro různé druhy použití

Testovaný a certifikovaný 
vnitřní prostor pro všechny 

typy podešví a tužinek.42 = 42 = 42 sRc 300°

Varianty Pu/Pu Varianty Pu/pryž

hlavní přednosti podešve Pu/Pu

•	 nízká hmotnost
•	 výborná oděru vzdornost
•	 dobré protiskluzné vlastnosti SRC

hlavní přednosti podešve Pu/pryž

•	 vysoká odolnost proti nízkým i vysokým teplotám
•	 vysoká odolnost proti chemikáliím
•	 výborné protiskluzné vlastnosti SRC
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BNN pRIm
BNN DURATOR S3 NM

BNN ETNA O1

BNN COMMODORE S3 NM

BNN WElDER S3

Z33277

Z90242

Z93860

Z33286

Celokožená bezpečnostní obuv bez kovových součástí, opatřená 
voděodolnou membránou REGI-TEX®. Obuv je vybavená dvoukom-
ponentní nástřikovou podešví PU/pryž a je vhodná pro celoroční po-
užití v náročných venkovních provozech.

Materiálový popis:
•	 vrchový materiál: useň Action leather 1.8 - 2.0 mm
•	 podšívka: voděodolná membrána REGI-TEX®
•	 stélka: WARRIOR trojkomponentní anatomická 
 stélka s odpružujícím prvkem v patě
•	 podešev: SPARTACUS PU/pryž

Obuv ETNA byla vyvinuta speciálně pro profese, jako jsou např. 
asfaltéři, svářeči, atd.

Materiálový popis:
•	 vrchový materiál: hovězinová useň 1.8 - 2.0 mm
•	 podšívka: materiál Cambrelle 
•	 stélka: tvarovaná se speciální úpravou zabraňující přenosu 
 tepla k chodidlu
•	 nehořlavé materiály: kevlarové šití, nomexová šněrovadla
•	 podešev: FElIX – speciální pryžová podešev odolávající 
 kontaktnímu teplu 300°C

Celoroční poloholeňová taktická obuv bez kovových součástí, 
opatřená voděodolnou membránou REGI-TEX®. Obuv je vyba-
vená dvoukomponentní nástřikovou podešví  PU/pryž. Obuv je 
určená pro celoroční použití v náročných venkovních provozech.

Materiálový popis:
•	 vrchový materiál: useň Action leather 1.8 - 2.0 mm
•	 podšívka: membrána REGI-TEX®
•	 stabilizační opora patní části z TPU
•	 podešev: SPARTACUS PU/pryž

Specializovaná obuv pro svářeče opatřená přezkou pro rychlé 
vyzutí. Dvoukomponentní nástřiková podešev PU/pryž s  proti-
skluznými vlastnostmi SRC odolává kontaktnímu teplu 300°C. Vo-
děodolný vrchový materiál umožňuje použití obuvi v  prostředí, 
vyžadujícím standard S3. 

Materiálový popis:
•	 vrchový materiál: Barton print s hydrofobní úpravou 1.8 - 2.0 mm
•	 podšívka: textilie sandwich MESH
•	 stélka: WARRIOR trojkomponentní anatomická 
 stélka s odpružujícím prvkem v patě
•	 bezpečnostní prvky: ocelová planžeta a tužinka
•	 nitě z nehořlavého materiálu
•	 podešev: SPARTACUS PU/pryž 

EN ISO 20345 S3 SRC HRO WR

EN ISO 20347 O1 SRA HRO FO

EN ISO 20345 S3 SRC HRO WR CI

EN ISO 20345 S3 SRC HRO

Velikosti: 37 - 47

Velikosti: 36 - 48

Velikosti: 39 - 48

Velikosti: 40 - 48

UpGRAde
UpGRAde
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BNN BOMBIS lITE S1 yellow NM

BNN BOMBIS lITE S1P Grey NM

BNN BOMBIS S1

BNN ROCO O1, S1 Grey

Z51016v68

Z51016v62

Z11043

Z40198, Z41198

Vzdušný bezpečnostní sandál na nástřikové podešvi vybavený 
plastovou tužinkou. Pásek na jazyku a patní očko jsou opatřeny 
reflexním prvkem. Obuv je vhodná do vnitřních i venkovních su-
chých provozů.

Materiálový popis:
•	 vrchový materiál: hovězinová štípenka 1.6 – 1.8 mm
•	 podšívka: syntetický materiál v černé barvě, v patě microfibre
•	 stélka: D-SOlE černá
•	 podešev: HIGHWAy PU/PU

Vzdušný bezpečnostní sandál na nástřikové podešvi vybavený 
plastovou tužinkou a kevlarovou planžetou. Pásek na jazyku a 
patní očko jsou opatřeny reflexním prvkem. Obuv je vhodná do 
vnitřních i venkovních suchých provozů.

Materiálový popis:
•	 vrchový materiál: hovězinová štípenka 1.6 – 1.8 mm
•	 podšívka: syntetický materiál v černé barvě, v patě microfibre
•	 stélka: D-SOlE černá
•	 podešev: HIGHWAy PU/PU

lehký a vzdušný sandál vybavený kompozitní tužinkou a pryžo-
vým chráničem špice a patní části. Pásek na jazyku a patní očko 
jsou opatřeny reflexním prvkem. Obuv je vhodná do vnitřních i 
venkovních suchých provozů.

Materiálový popis:
•	 vrchový materiál: hovězinová štípenka 1.6 - 1.8 mm 
 v kombinaci s textilem
•	 podšívka: textilie MESH + microfibre v patní části
•	 stélka: PUR
•	 podešev: GERMANA phylon/pryž

Moderní vzdušná polobotka sportovního typu pro víceúčelové 
použití v práci i ve volném čase. Varianta S1 je opatřena ocelovou 
bezpečnostní tužinkou.

Materiálový popis:
•	 vrchový materiál: hovězinová štípenka 1.6 - 1.8 mm
•	 podšívka: textilie MESH
•	 stélka: anatomicky tvarovaná EVA + MESH 
•	 podešev: PHANTOM PU/PU 

EN ISO 20345 S1 SRC

EN ISO 20345 S1P SRC

EN ISO 20345 S1 SRA HRO

EN ISO 20347 O1 SRC FO
EN ISO 20345 S1 SRC

Velikosti: 36 - 48 Velikosti: 36 - 48

Velikosti: 38 - 47

Velikosti: 36 - 48

BNN pRIm

NoviNka
NoviNka

S1
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BNN pRIm
BNN ORlANDO XTR O1, S1P

BNN lUX S1P Non Metallic

BNN SPACER SAFE S1P low Z30179, Z31169

Z91004

Z61119

Moderní polobotka sportovního charakteru vhodná do vnitřních 
i venkovních provozů i pro volný čas. Obuv na nástřikové pode-
švi PU/PU je opatřená reflexními prvky. Varianta S1P je vybavená 
kompozitní tužinkou a kevlarovou planžetou.

Materiálový popis:
•	 vrchový materiál: Action nubuck 1.8 - 2.0 mm + textil
•	 podšívka: textilie MESH
•	 stélka: WARRIOR trojkomponentní anatomická stélka 
 s odpružujícím prvkem v patě
•	 podešev: SPARTACUS PU/PU

Tradiční sandál bez kovových součástí vhodný do vnitřních i ven-
kovních suchých provozů i k  běžnému nošení. V  provedení S1P 
je obuv vybavena kompozitní tužinkou a kevlarovou planžetou. 

Materiálový popis:
•	 vrchový materiál: Oily nubuck – broušená lícová useň 
 s voskovanou úpravou 1.8 - 2.0 mm 
•	 podšívka: textilie sandwich MESH
•	 stélka: EVA + MESH anatomická, s tvarovanou měkčenou 
 podpatěnkou
•	 podešev: ClASSICA PU/PU

lehká a velmi vzdušná bezpečnostní polobotka sportovního stři-
hu, vybavená flexibilní nekovovou planžetou proti propíchnutí. 
Svršek vytvořený moderní technologií SAFE&AIR, která kombinu-
je odolný prodyšný textil se zpevňující ochrannou strukturou apli-
kovanou na povrchu. Obuv je opatřena nástřikovou podešev PU/
PU sportovního vzhledu a je vhodná do vnitřních i venkovních 
suchých provozů. 

Materiálový popis:
•	 vrchový materiál: KPU + MESH
•	 podšívka: textilie sandwich MESH
•	 stélka: anatomicky tvarovaná ABSORBA PlUS
•	 podešev: ORBITA PU/PU 

EN ISO 20347 O1 SRC FO
EN ISO 20345 S1P SRC

EN ISO 20345 S1P SRC

EN  ISO 20345 S1P SRA

Velikosti: 38 - 48

Velikosti: 36 - 48

Velikosti: 36 - 48

BNN lUX O1, S1 Z90002, Z91002

Tradiční model vhodný do vnitřních i venkovních suchých provo-
zů se svrškem z broušené lícové usně Oily nubuck. Varianta S1 je 
vybavena ocelovou tužinkou.

Materiálový popis:
•	 vrchový materiál: Oily nubuck – broušená lícová useň 
 s voskovanou úpravou 1.8 - 2.0 mm
•	 podšívka: textilie sandwich MESH
•	 stélka: EVA + MESH anatomická, s tvarovanou měkčenou 
 podpatěnkou
•	 podešev: HORNET PU/PU

EN ISO 20347 O1 SRC FO
EN ISO 20345 S1 SRC

Velikosti: 36 - 48
35 - 50

S1p

NoviNka

NoviNka

safe
& aiR

S1
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BNN ROBUSTER S3 BNN URSUS STRONG O2Z93851 Z50309

Univerzální poloholeňová obuv s hliníkovou bezpečnostní tužin-
kou a kevlarovou planžetou a pryžovou podešví vhodná do ná-
ročných provozních podmínek.

Materiálový popis:
•	 vrchový materiál: useň Action leather 1.8 - 2.0 mm
•	 podšívka: voděodolná membrána REGITEX®
•	 stélka: WARRIOR trojkomponentní anatomická stélka 
   s odpružujícím prvkem v patě
	 	 •	 podešev: SPIDER PU/pryž

Celoroční usňová outdoorová obuv vybavená klimamebránou 
REGI-TEX® a celopryžovou podešví VIBRAM® WINTER IRON TIRE se 
speciální protiskluzovou technologií MUlTICONTROl TECH. Obuv 
je vhodná pro turistiku, lov i aktivní pohyb v přírodě v náročněj-
ších klimatických i terénních podmínkách.

Materiálový popis:
•	 vrchový materiál: hovězinová useň nubuk 1.8 – 2.0 mm
•	 podšívka: voděodolná membrána REGI-TEX
	 	 •	 stélka: anatomicky tvarovaná 
   ABSORBA PlUS
	 	 •	 podešev: VIBRAM Winter 
   Iron Tire pryž

EN ISO 20345 S3 SRC HRO WR CI

EN ISO 20347 O2 SRC WR FO

Velikosti: 37 - 47

Velikosti: 39 - 48

BNN pRIm
NoviNka
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BNN TACTICAl
BNN PANTHER AIR OB

BNN PANTHER OB High

BNN PANTHER OB low

BNN PANTHER STRONG OB

Z30167v01

Z30268

Z30167

Z40392

lehká a vzdušná polobotka z přírodní usně v kombinaci se síťo-
vaným textilem, určená pro univerzální použití při výkonu služby 
i běžné nošení za teplého počasí. Obuv je opatřená TPU stabilizá-
torem patní části.

Materiálový popis:
•	 vrchový materiál: hovězinová lícová useň 1.6 - 1.8 mm/textil
•	 podšívka: textilie MESH
•	 stélka: anatomicky tvarovaná HIKER
•	 podešev: lIzARD phylon/pryž 

lehká usňová kotníková obuv v kombinaci s textilem určená pro 
univerzální použití při výkonu služby i pro běžné nošení. Obuv je 
opatřená TPU stabilizátorem patní části a voděodolnou membrá-
nou REGI-TEX®.

Materiálový popis:
•	 vrchový materiál: hovězinová lícová useň 1.6 - 1.8 mm/textil
•	 podšívka: voděodolná membrána REGI-TEX®
•	 stélka: anatomicky tvarovaná HIKER
•	 podešev: PATROl phylon/pryž 

lehká usňová polobotka v kombinaci s textilem určená pro uni-
verzální použití při výkonu služby i pro běžné nošení. Obuv je 
opatřená TPU stabilizátorem patní části a voděodolnou membrá-
nou REGI-TEX®.

Materiálový popis:
•	 vrchový materiál: hovězinová lícová useň 1.6 - 1.8 mm/textil
•	 podšívka: voděodolná membrána REGI-TEX®
•	 stélka: anatomicky tvarovaná HIKER
•	 podešev: lIzARD phylon/pryž 

Celokožená taktická obuv s voděodolnou membránou REGI-TEX, 
TPU stabilizátorem patní části, ochrannou protiokopovou špicí a 
pryžovou podešví Vibram. Klasický zásahový model vhodný pro 
univerzální použití v průběhu celého roku.  

Materiálový popis:
•	 vrchový materiál: hovězinová lícová useň 1.6 - 1.8 mm
•	 podšívka: voděodolná membrána REGI-TEX®
	 	 •	 stélka: anatomicky tvarovaná HIKER
	 	 •	 podešev: Vibram® Q757

EN ISO 20347 OB SRA

EN ISO 20347 OB SRA

EN ISO 20347 OB SRC

EN ISO 20347 OB SRA

Velikosti: 36 - 47

Velikosti: 36 - 50

Velikosti: 36 - 50 Velikosti: 36 - 48
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BNN lEGATUS XTR O1

BNN GROM O1

BNN COlONEl XTR O1Z90150

Z50307 

Z90260

Služební polobotka opatřená TPU stabilizátorem v  patní části, 
vhodná pro univerzální použití při výkonu služby i pro běžné no-
šení. 

Materiálový popis:
•	 vrchový materiál: useň Action leather 1.6 - 1.8 mm/textil
•	 podšívka: textilie MESH 
•	 stélka: WARRIOR trojkomponentní anatomická stélka
 s odpružujícím prvkem v patě
•	 podešev: SPIDER PU/PU

Taktická obuv z action leather v kombinaci s textilem. lehký vzduš-
ný zásahový model určený pro služební účely ochranných a bez-
pečnostních složek. Obuv je vybavena vkládací stélkou D-SOlE. 

Materiálový popis:
•	 vrchový materiál: useň Action leather 1.6 – 1.8 mm
•	 podšívka: textilie MESH
	 	 •	 stélka: D-SOlE Black
	 	 •	 podešev: SPARTACUS PU/PU

Služební kotníková obuv opatřená TPU stabilizátorem v patní čás-
ti, vhodná pro univerzální použití při výkonu služby i pro běžné 
nošení.

Materiálový popis:
•	 vrchový materiál: useň Action leather 1.6 - 1.8 mm/textil
•	 podšívka: textilie MESH
•	 stélka: WARRIOR trojkomponentní anatomická stélka
 s odpružujícím prvkem v patě
•	 podešev: SPIDER PU/PU

EN ISO 20347 O1 SRA FO
EN ISO 20347 O1 SRA FO

Velikosti: 37 - 47
Velikosti: 37 - 47

Velikosti: 37 - 48

BNN TACTICAl

NoviNka

EN ISO 20347 O1 SRC FO
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BNN TACTICAl
BNN NAVARO COMMODORE lIGHT O1Z50103 Z20359

Pohodlná a vzdušná polobotka s protiokopovým chráničem špice 
vhodná jak pro středně náročné outdoorové  využití, tak běžné 
nošení. Stabilizátor patní části a flexibilní podešev zajišťují pevné 
uchycení nohy a bezpečný došlap. Obuv je opatřena bezpečnost-
ními reflexními prvky pro lepší viditelnost na silnicích. Obuv spl-
ňuje protiskluzné vlastnosti SRA.

Materiálový popis:
•	 vrchový materiál: textil 1.2 mm
•	 podšívka: textilie MESH
•	 stélka: anatomicky tvarovaná HIKER
•	 podešev: lIzARD phylon/pryž

Taktická, lehká zásahová obuv bez kovových součástí. Svršek obu-
vi je vyroben z lícové usně v kombinaci s polstrovaným nylonem. 
Dvoukomponentní podešev zajišťuje účinné tlumení rázů při do-
šlapu. Obuv je opatřena systémem rychlého šněrování a je vhod-
ná pro služební účely profesionálů i amatérské military sporty. 

Materiálový popis:
•	 vrchový materiál: hovězinová useň lícová 1.8 - 2.0 mm + textil
•	 podšívka: textilie MESH
	 	 •	 stélka: WARRIOR trojkomponentní 
   anatomická stélka s odpružujícím 
   prvkem v patě
	 	 •	 podešev: SPARTACUS PU/PU

EN ISO 20347 O1 SRC FO
Velikosti: 37 - 47 Velikosti: 36 - 50

NoviNka

COMMODORE lIGHT O2 BNN DESERT lIGHT O1Z30366 Z20359v16

Celokožená taktická obuv vybavená hydrofobním svrškem, membrá-
nou REGI-TEX® a dvoukomponentní podešví PU/TPU. Klasický zásaho-
vý model vhodný pro univerzální použití v průběhu celého roku. 

Materiálový popis:
•	 vrchový materiál: hydrofobní lícová hovězina 1.8 - 2.0 mm
•	 podšívka: voděodolná membrána REGI-TEX®  
•	 stélka: WARRIOR trojkomponentní anatomická stélka 
   s odpružujícím prvkem v patě
	 	 •	 podešev: SPARTACUS PU/PU

lehká a vzdušná taktická obuv s kombinovaným svrškem z usně a 
polstrovaného textilu v barvě pouštního písku. Dvoukomponentní 
podešev zajišťuje účinné tlumení rázů při došlapu. Obuv je opatřena 
systémem rychlého šněrování a je vhodná pro služební účely profesio-
nálů i amatérské military sporty.

Materiálový popis:
•	 vrchový materiál: hovězinová štípenka 1.4 – 1.6 mm
•	 podšívka: textilie MESH
	 	 	 •	 stélka: WARRIOR trojkomponentní 
    anatomická stélka s odpružujícím 
    prvkem v patě
	 	 	 •	 podešev: SPARTACUS PU/PU

EN ISO 20347 O2 SRC FO CI WR
EN ISO 20347 O1 SRC FO

Velikosti: 36 - 48
Velikosti: 39 - 48

NoviNka
UpGRAde

UpGRAde
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BNN VIOlA

BNN GORDON

BNN RAMON

BNN GORDON AIR

BNN lEON

BNN NICOlAZ40199

Z90103 

Z40189

Z90104

Z50108 

Z50101
Dámská polobotka s uzavíracím páskem přes nárt, vyrobená z kvalitní 
přírodní usně. Obuv je vhodná k uniformám při výkonu služby i slav-
nostních příležitostech. Obuv splňuje protiskluzné vlastnosti SRA. 

Materiálový popis:
•	 vrchový materiál: hovězinová useň 1.2 mm
•	 podšívka: přírodní lícová vepřovice
•	 stélka: anatomicky tvarovaná vlepovací stélka z přírodní 
 lícové vepřovice
•	 podešev: polyuretanová podešev Comfort se stabilním podpatkem 

Komfortní a lehká pánská polobotka pro celoroční využití.

Materiálový popis:
•	 vrchový materiál: hovězinová useň 1.3 mm
•	 podšívka: přírodní lícová vepřovice
•	 stélka: usňová vlepovací
•	 podešev: ASTOR, PUR prošitá se svrškem

černá služební a vycházková polobotka z hladké lícové usně, díky 
tvaru kopyta a měkké PUR podešvi velmi pohodlná a vhodná k 
dlouhodobému nošení při výkonu služby.

Materiálový popis:
•	 vrchový materiál: hovězinová useň 1.3 mm
•	 podšívka: přírodní lícová vepřovice
•	 stélka: usňová vlepovací
•	 podešev: PUlPIT, PUR prošitá se svrškem

Komfortní a lehká pánská polobotka pro letní využití. 

Materiálový popis:
•	 vrchový materiál: perforovaná hovězinová useň 1.3 mm
•	 podšívka: přírodní lícová vepřovice
•	 stélka: usňová vlepovací
•	 podešev: ASTOR, PUR prošitá se svrškem

lehká, vzdušná a komfortní pánská perforovaná polobotka z hovězi-
nové usně. Obuv je vhodná k uniformám, společenským či firemním 
oděvům. Díky lehkému svršku a měkké PUR podešvi zajišťuje pohodlný 
došlap a komfortní nošení. Obuv splňuje protiskluzné vlastnosti SRA.

Materiálový popis:
•	 vrchový materiál: hovězinová useň lícová 1.3 – 1.4 mm
•	 podšívka: přírodní vepřovice
•	 stélka: usňová vlepovací
•	 podešev: PUlPIT, PUR prošitá se svrškem

lehká a pohodlná dámská polobotka vhodná pro výkon služby, 
slavnostní příležitosti i běžné nošení.

Materiálový popis:
•	 vrchový materiál: hovězinová useň 1.2 mm
•	 podšívka: přírodní lícová vepřovice
•	 stélka: anatomicky tvarovaná stélka z přírodní lícové vepřovice
•	 podešev: SOFTERA, PUR prošitá se svrškem

Velikosti: 36 - 42 Velikosti: 35 - 42

Velikosti: 38 - 50

Velikosti: 39 - 48

Velikosti: 38 - 50

Velikosti: 39 - 48

BNN TACTICAl
NoviNka
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BNN TReK
BNN AMIGO O1 BNN AMIGO O1 limeZ10035 Z10035v25

Pohodlný univerzální sandál určený k využití ve venkovních te-
rénech, pro běžné nošení či pohyb ve městě. Vhodný pro muže i 
ženy a dostupný v širokém velikostním sortimentu 35 - 49. Obuv 
je certifikována jako pracovní podle EN ISO 20347 O1.

Materiálový popis:
•	 vrchový materiál: broušená štípenka - velur 1.4 - 1.6 mm
•	 podšívka: textilie MESH
•	 stélka: anatomicky tvarovaná HIKER
•	 podešev: lIzARD phylon/pryž

Atraktivní barevná varianta pohodlného sandálu určeného pro 
venkovní terény, běžné nošení či pohyb ve městě. Obuv je certifi-
kována jako pracovní podle EN ISO 20347 O1.

Materiálový popis:
•	 vrchový materiál: broušená štípenka - velur 1.4 - 1.6 mm
•	 podšívka: textilie MESH
•	 stélka: anatomicky tvarovaná HIKER
•	 podešev: lIzARD phylon/pryž 

EN ISO 20347 O1 SRAVelikosti: 35 - 49 Velikosti: 36 - 47

BNN AMIGO O1 Grey BNN AMIGO O1 BlackZ10035v62 Z10035v60

šedá barevná varianta pohodlného sandálu určeného pro ven-
kovní terény, běžné nošení či pohyb ve městě. Obuv je certifiko-
vána jako pracovní podle EN ISO 20347 O1.

Materiálový popis:
•	 vrchový materiál: Action nubuck 1.8 - 2.0 mm + sandwich MESH 
•	 podšívka: textilie MESH
•	 stélka: anatomicky tvarovaná HIKER
•	 podešev: lIzARD phylon/pryž 

černá varianta pohodlného sandálu určená primárně pro výkon 
služby unfiromovaných složek, ale také pro běžné nošení či po-
hyb ve městě. Obuv je certifikována jako pracovní podle EN ISO 
20347 O1.

Materiálový popis:
•	 vrchový materiál: Action nubuck 1.8 - 2.0 mm + sandwich MESH
•	 podšívka: textilie MESH
•	 stélka: anatomicky tvarovaná HIKER
•	 podešev: lIzARD phylon/pryž

EN ISO 20347 O1 SRA EN ISO 20347 O1 SRAVelikosti: 36 - 47 Velikosti: 36 - 47

EN ISO 20347 O1 SRA
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BNN lOMBARDO

BNN WARDEN BNN ORlANDO O1

BNN IMPERIOZ40000

Z20161 Z10134

Z10145

lehký outdoorový sandál sportovního typu. Obuv je opatřena 
pevným chráničem špice a speciálními otvory v podešvi zajišťu-
jícími dobrou větratelnost obuvi a odvod vody. Funkce odvodu 
vody slouží k zachování suchého prostředí v obuvi a urychlení je-
jího vysychání po průchodu nebo kontaktu s mokrým prostředím. 
Díky perforované struktuře vkládací stélky a speciálním otvorům 
v podešvi může voda z vnitřního prostoru obuvi volně odtékat. 

Materiálový popis:
•	 vrchový materiál: Action leather 1.6 - 1.8 mm
•	 podšívka: textilie MESH
•	 stélka: anatomicky tvarovaná s větracími otvory EVA + MESH
•	 podešev: THUNDER AIR phylon/pryž

Komfortní vzdušná polobotka vyrobena z  moderních materiálů 
vhodná pro aktivní sport i outdoorové využití volného času.

Materiálový popis:
•	 vrchový materiál: textil + štípenka + Action nubuck 1.6 - 1.8 mm
•	 podšívka: textilie MESH
•	 stélka: anatomicky tvarovaná HIKER
•	 podešev: lIzARD phylon/pryž 

Polobotka trekového charakteru s  textilním svrškem zpevněným 
lícovou nubukovou usní. Obuv je certifikována jako pracovní a ve 
špici i patní části je opatřena pryžovými chrániči. Atraktivní origi-
nální podešev zajišťuje výbornou stabilitu i protiskluzné vlastnosti.

Materiálový popis:
•	 vrchový materiál: textil + nubuk 1.8 - 2.0 mm
•	 podšívka: textilie MESH
•	 stélka: anatomicky tvarovaná HIKER
•	 podešev: SPEEDy phylon/pryž

Komfortní vzdušná polobotka sandálového typu vyrobená z mo-
derních materiálů vhodná pro aktivní sport i outdoorové využití 
volného času.

Materiálový popis:
•	 vrchový materiál: Action nubuck 1.6 - 1.8 mm + textil
•	 podšívka: textilie MESH 
•	 stélka: EVA + MESH
•	 podešev: RUNNER phylon/pryž

Velikosti: 37 - 46 Velikosti: 34 - 47

Velikosti: 36 - 50 Velikosti: 36 - 48

BNN TReK
UpGRAde

EN ISO 20347 O1 SRC
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BNN TReK
BNN FAlCON Z40196

lehká a komfortní, vzdušná polobotka s chráněnou špicí a patou 
určená pro outdoorové využití i běžné nošení či pohyb ve městě.

Materiálový popis:
•	 vrchový materiál: broušená štípenka - velur 1.4 - 1.6 mm + textil
•	 podšívka: textilie MESH
•	 stélka: anatomicky tvarovaná EVA + MESH
•	 podešev: ARROW phylon/pryž 

Velikosti: 38 - 48

BNN PICARDO High Z60230

lehký outdoorový kotník vyrobený ze vzdušné vrchové usně 
vhodný pro outdoorové i běžné městské využití. Trojkomponent-
ní podešev s  dezénovým pryžovým nášlapem zajišťuje dobrou 
stabilitu při chůzi a vynikající trakci na různých druzích povrchu. 
Obuv je vybavená klimamembránou REGI-TEX a lze ji tudíž použít 
i za nepříznivého počasí.

Materiálový popis:
•	 vrchový materiál: hovězinová štípenka 1.4 – 1.6 mm
•	 podšívka: voděodolná membrána REGI-TEX
•	 stélka: anatomicky tvarovaná HIKER
•	 podešev: COBRA phylon/pryž

Velikosti: 36 - 47

NoviNka

BNN PICARDO low Z50102

lehká outdoorová obuv vyrobená ze vzdušné vrchové usně 
vhodná pro outdoorové i běžné městské využití. Trojkomponent-
ní podešev s  dezénovým pryžovým nášlapem zajišťuje dobrou 
stabilitu při chůzi a vynikající trakci na různých druzích povrchu. 
Obuv je vybavená klimamembránou REGI-TEX a lze ji tudíž použít 
i za nepříznivého počasí.

Materiálový popis:
•	 vrchový materiál: hovězinová štípenka 1.4 - 1.6 mm
•	 podšívka: voděodolná membrána REGI-TEX
•	 stélka: anatomicky tvarovaná HIKER
•	 podešev: COBRA phylon/pryž

Velikosti: 36 - 47

NoviNka

BNN RITERO Z50110

lehká, vzdušná outdoorová polobotka sportovního typu s kom-
binovaným svrškem z  textilu a PU materiálu. Obuv je opatřena 
víceúčelovou podešví Vibram Highspeed Q590 a je vhodná pro 
aktivní využití volného času. 

Materiálový popis:
•	 vrchový materiál: textil + PU
•	 podšívka: textilie MESH
•	 stélka: EVA + MESH
•	 podešev: Vibram® Highspeed Q590 

Velikosti: 37 - 48

NoviNka
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BNN SAlVADOR low

BNN RECADO O2 BNN FIlIPO O2

BNN SAlVADOR HighZ20162

Z90601 Z90701

Z20263

Nízká pohodlná obuv určená k celoročnímu použití ve venkov-
ních terénech, pro běžné nošení i pro pobyt ve městě. Obuv je 
vybavená voděodolnou membránou REGI-TEX®. V patní části je 
obuv zpevněna TPU stabilizátorem a ve špici je opatřena pryžo-
vým chráničem.

Materiálový popis:
•	 vrchový materiál: hovězinová useň nubuk 1.8 - 2.0 mm
•	 podšívka: voděodolná membrána REGI-TEX ®
•	 stélka: anatomicky tvarovaná HIKER
•	 podešev: lIzARD phylon/pryž 

Nízká a pohodlná treková polobotka určená k celoročnímu vyu-
žití ve venkovních terénech, pro běžné nošení i pohyb ve městě. 
Obuv je certifikována jako pracovní podle EN ISO 20347 O2.

Materiálový popis:
•	 vrchový materiál: hovězinový nubuk s hydrofobní úpravou 
 1.8 - 2.0 mm
•	 podšívka: voděodolná membrána SyMPATEX®
•	 stélka: anatomicky tvarovaná HIKER
•	 podešev: Vibram® Pillow phylon/pryž

Pohodlná treková obuv nižšího kotníkového střihu určená k ce-
loročnímu využití ve venkovních terénech, při běžném nošení i 
pohybu ve městě. Obuv je certifikována jako pracovní podle EN 
ISO 20347 O2.

Materiálový popis:
•	 vrchový materiál: hovězinový nubuk s hydrofobní úpravou 
 1.8 - 2.0 mm
•	 podšívka: voděodolná membrána SyMPATEX®
•	 stélka: anatomicky tvarovaná HIKER
•	 podešev: Vibram® Mars phylon/pryž

Kotníková pohodlná obuv určená k celoročnímu použití ve ven-
kovních terénech, pro běžné nošení i pro pobyt ve městě. Obuv 
je vybavena voděodolnou membránou REGI-TEX®. V patní části je 
obuv zpevněna TPU stabilizátorem a ve špici je opatřena pryžo-
vým chráničem.

Materiálový popis:
•	 vrchový materiál: hovězinová useň nubuk 1.8 - 2.0 mm
•	 podšívka: voděodolná membrána REGI-TEX ®
•	 stélka: anatomicky tvarovaná HIKER
•	 podešev: PATROl phylon/pryž 

Velikosti: 36 - 50

Velikosti: 36 - 50

Velikosti: 36 - 50
Velikosti: 36 - 49

BNN TReK

EN ISO 20347 O2 SRA FO WR
EN ISO 20347 O2 SRA FO WR
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BNN TReK

BNN HOMBRE O2 Z90702

Klasická treková pracovní obuv kotníkového střihu určená k celo-
ročnímu využití v náročných venkovních terénech. Obuv je certi-
fikována jako pracovní podle EN ISO 20347 O2.

Materiálový popis:
•	 vrchový materiál: hovězinový nubuk s hydrofobní úpravou 
 1.8 - 2.0 mm
•	 podšívka: voděodolná membrána SyMPATEX®
•	 stélka: anatomicky tvarovaná HIKER
•	 podešev: Vibram ® Skeleton phylon/pryž

Velikosti: 36 - 49

BNN CASTOR High Z50212

Pohodlná outdoorová obuv se svrškem z odolné lícové usně Cra-
zy Horse. Protiokopová ochrana špice zabraňuje poškození vrcho-
vého materiálu v přední části. Terénní podešev a stabilizační opo-
ra kotníku zajišťují dobrou stabilitu i při chůzi v náročném terénu. 
Obuv je vhodná pro celoroční využití.

Materiálový popis:
•	 vrchový materiál: useň Crazy horse 1.8 - 2.0 mm
•	 podšívka: textilie MESH
•	 stélka: anatomicky tvarovaná HIKER
•	 podešev: SCOUT phylon/pryž

Velikosti: 37 - 48

NoviNkaEN ISO 20347 O2 SRA FO WR

BNN EMPERADO Z20158

Komfortní polobotka vybavená podešví Vibram® a voděodolnou 
membránou REGI-TEX® vhodná pro aktivní sport i outdoorové vy-
užití. V patní části je obuv zpevněna TPU stabilizátorem a ve špici 
je opatřena pryžovým chráničem s reflexními prvky.

Materiálový popis:
•	 vrchový materiál: hovězinová štípenka 1.4 - 1.6 mm + textil 
•	 podšívka: voděodolná membrána REGI-TEX®
•	 stélka: anatomicky tvarovaná HIKER
•	 podešev: Vibram® Pillow phylon/pryž

Velikosti: 36 - 47

BNN CONRADO Z20154

Univerzální outdoorová polobotka z lícové usně Crazy Horse vy-
bavená voděodolnou membránou REGI-TEX®. Obuv je v zadní 
části opatřena TPU stabilizátorem oblasti paty a kotníku. V přední 
části se nachází protiokopová špice, na boku je umístěn bezpeč-
nostní výstražný reflexní prvek. Obuv je určená pro outdoorové 
využití v náročnějších klimatických i terénních podmínkách.  

Materiálový popis:
•	 vrchový materiál: useň Crazy horse 1.8 - 2.0 mm
•	 podšívka: voděodolná membrána REGI-TEX®
•	 stélka: anatomicky tvarovaná HIKER
•	 podešev: lIzARD phylon/pryž

Velikosti: 36 - 47

UpGRAde
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BNN CRySTAl OB Slipper, Sandal

BNN BlACK OB Slipper

Z50013, Z50014

Z30082v60

Nazouvák a sandál s páskem na pryžokorkové platformě určený 
do vnitřních prostor. 

Materiálový popis:
•	 vrchový materiál: povrstvená štípenka
•	 platforma: korek + pryž
•	 podešev: styropor

Specializovaný nazouvák z  černého mikrovlákna s patním pás-
kem, vhodný do provozů vyžadujících pohodlnou, hygienickou, 
lehce udržovatelnou obuv. 

Materiálový popis:
•	 vrchový materiál: mikrovlákno 1.8 – 2.0 mm
•	 podšívka: Cambrelle
•	 stélka: EVA + Cambrelle
•	 podešev: HIGHWAy PU/PU

Velikosti: 36 - 48

Velikosti: 35 - 42

Velikosti: 35 - 46

BNN WhITe & oRTho

EN ISO 20347 OB E A SRC FO

EN ISO 20347 OB SRA

EN ISO 20347 OB SRA

BNN IVORy OB Slipper Z50015

Dámský nazouvák v barvě slonové kosti na klínkové PU podešvi 
určený do vnitřních prostor.

Materiálový popis:
•	 vrchový materiál: lícová useň
•	 podšívka: přírodní lícová vepřovice
•	 podešev: polyuretan

NoviNka

NoviNka

NoviNka
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BNN WhITe & oRTho

BNN WHITE OB, SB Slipper BNN WHITE O1, S1 SandalZ30082, Z31083 Z30080, Z31081

Specializovaný nazouvák s odepínatelným patním páskem vhod-
ný do provozů vyžadujících světlou, lehce udržovatelnou obuv. 
Varianta OB je opatřena perforací v nártu. Varianta SB je vybavena 
ocelovou tužinkou. 

Materiálový popis:
•	 vrchový materiál: mikrovlákno 1.8 - 2.0 mm
•	 podšívka: antibakteriální Cambrelle
•	 stélka: EVA + Cambrelle
•	 podešev: ARCTICA PU/PU

Specializovaná bílá obuv sandálového střihu vhodná do provozů 
vyžadujících světlou, lehce udržovatelnou obuv. Varianta S1 je vy-
bavená ocelovou bezpečnostní tužinkou.

Materiálový popis:
•	 vrchový materiál: mikrovlákno 1.8 - 2.0 mm
•	 podšívka: antibakteriální Cambrelle
•	 stélka: EVA + Cambrelle
•	 podešev: ARCTICA PU/PU

Velikosti: 36 - 48 Velikosti: 36 - 48

BNN WHITE S2 Moccasin BNN WHITE S2 HighZ32184 Z32285

Specializovaná mokasína vhodná do provozů vyžadujících svět-
lou, lehce udržovatelnou obuv. Model je opatřen ocelovou bez-
pečnostní tužinkou. 

Materiálový popis:
•	 vrchový materiál: mikrovlákno 1.8 - 2.0 mm
•	 podšívka: antibakteriální Cambrelle
•	 stélka: EVA + Cambrelle
•	 podešev: ANTARCTICA PU/PU

Specializovaná kotníková obuv s velcro uzávěrem vhodná do pro-
vozů vyžadujících světlou, lehce udržovatelnou obuv. Model je 
opatřen ocelovou bezpečnostní tužinkou.  

Materiálový popis:
•	 vrchový materiál: mikrovlákno 1.8 - 2.0 mm
•	 podšívka: antibakteriální Cambrelle
•	 stélka: EVA + Cambrelle
•	 podešev: ANTARCTICA PU/PU

Velikosti: 36 - 48 Velikosti: 36 - 48

pRATelNé modely Z KVAlITNího mIKRoVlÁKNA S ANTIBAKTeRIÁlNí podšíVKoU

EN ISO 20347 OB E A SRC FO 
EN ISO 20345 SB E A SRC

EN ISO 20345 S2 SRC EN ISO 20345 S2 SRC

EN ISO 20347 O1 SRC FO
EN ISO 20345 S1 SRC

SB

SB

S1

UpGRAde
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NoviNka
BNN lIGhT CoRK

lehoučká, vysoce komfortní obuv na měkké stélce vyrobené z pravého přírodního korku. Anatomicky 
tvarovaná platforma podporuje příčnou i podélnou klenbu nožní a díky výrazné patní misce zajišťuje i 
dobrou stabilitu postavení patní kosti. Izolační vlastnosti korku výborně chrání chodidlo před horkem 
i chladem odspodu. Usňová stélka zajišťuje vysokou absorpci i desorpci potu a tím sucho a pohodlí při 
nošení. Mechová mezipodešev účinně tlumí rázy při chůzi. Podešev z lehčeného EVA přispívá k nízké 
hmotnosti a vyšší odolnosti proti oděru a opakovanému ohybu. Ideální pro celodenní nošení. Obuv 
je certifikovaná dle normy en isO 20347 OB sRa.

BNN WHITE HORSE Slipper

BNN WHITE HORSE Sandal

BNN WHITE HORSE Heel Slipper

BNN WHITE HORSE Heel Sandal

BNN PINK PANTHER Heel Slipper

BNN BROWN BEAR Slipper

BNN BROWN BEAR Sandal

BNN BROWN BEAR Heel Slipper

BNN BROWN BEAR Heel Sandal

BNN GREEN COBRA Heel Slipper

Z60020

Z60022

Z60024

Z60026

Z60028

Z60021

Z60023

Z60025

Z60027

Z60029

•	 lehký přírodní korek bez syntetických pojiv
•	 Anatomický tvar podporující klenbu
•	 Vysoce měkká, lehká a pohodlná obuv

Velikosti: 35 - 47

Velikosti: 35 - 47

Velikosti: 35 - 42

Velikosti: 35 - 42

Velikosti: 35 - 42

Velikosti: 35 - 47

Velikosti: 35 - 47

Velikosti: 35 - 42

Velikosti: 35 - 42

Velikosti: 35 - 42
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ošeTřUjíCí přípRAVKy

Profi WATERSTOP 300 ml

Profi ClEAN 75 ml

Profi POlISH Black 250 g

Profi DEO SHOE

Profi CARE 75 ml

Profi POlISH Black + Transparent 70 ml

oP1000

oP1700

oP5000

oP9000

oP2000

černý: oP6000, bezbarvý: oP7000 

Vysoce účinný impregnační prostředek 
na hladkou kůži, nubuky, velury, textil 
a syntetické materiály. Odpuzuje vodu, 
mastnotu a prach, zabraňuje hloubko-
vému znečištění, skvrnám od vody a 
sněhu.

Bezbarvý čistící a impregnační prostře-
dek na obuv z přírodních usní. Přípravek 
obuv čistí, změkčuje a chrání proti vodě. 
je určen pro módní druhy mazaných 
usní typu PUll UP a CRAzy HORSE.

Tuhý krémový koncentrát černé barvy vhodný i na obuv vybave-
nou klima-membránou. Vyživuje a udržuje vrchový materiál vláč-
ný. Chrání obuv proti působení vlhkosti. Oživuje barevný odstín.

Deodorant s obsahem nanočástic stříb-
ra a oxidu křemičitého. Udržuje svěžest 
v obuvi a chrání ji před nepříjemným zá-
pachem mnohem déle než běžné deo-
doranty. Stříbro zabraňuje množení mi-
kroorganismů, oxid křemičitý absorbuje 
nepříjemný zápach. 

Tekutý koncentrát určený k údržbě usní 
s vlasovou úpravou (nubuk, velur). Udr-
žuje materiál svršku vláčný a prodyšný, 
oživuje jeho vzhled a prodlužuje život-
nost obuvi.

Krémový koncentrát vhodný i na obuv vybavenou klima- mem-
bránou. Vyživuje a udržuje vrchový materiál vláčný. Chrání obuv 
proti působení vlhkosti. Oživuje barevný odstín.

300 ml

75 ml

250 g

150 ml

75 ml

70 ml

NoviNka
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doplŇKoVÝ SoRTImeNT

BNN SAFE GUEST GRIP

MAGIC SPIKER Crampon

Profi SPONGE Shine Profi SPONGE Nubuck Profi BRUSH Shine

Profi SHINE Oil Profi BRUSH Polish

MINI Universal CramponMAXI Crampon

SAFETy COVERd12001 d10001

Pryžový bezpečnostní návlek na obuv s ochrannou tužinkou a 
protiskluznou podešví určený pro návštěvníky průmyslových pro-
vozů. Dostatečně prostorný, snadno se nazouvá a dobře drží na 
noze. Bezpečnostní prvky: ocelová bezpečnostní tužinka

Samolešticí houbička čistí a aktivuje po-
vrch obuvi z hladkých usní. Praktická po-
můcka do domácího botníku i na cesty. 

čistící houbička na usně s  broušenými 
povrchy (nubuky a velury). Praktická po-
můcka pro odstranění hrubých nečistot.

leštící kart áč na obuv s měkkým vlasem.

Náhradní olejová 
náplň do samolešticí 
houbičky.

Mazací kartáč sloužící k nanášení a roztí-
rání krému na obuv.

Praktický bezpečnostní návlek určený pro návštěvy provozů vy-
žadujících ochranu prstů. Návlek je na obuvi zajištěn pomocí pru-
ženkového pásku. Dodává se ve třech velikostních skupinách.

NoviNka

Velikosti:  36 – 42 (M)
 43 – 50 (Xl)

Velikosti:  M 35 – 41 
 l 42 – 45 
 Xl 46 – 48

Univerzální velikost 
34 -47

Velikosti:  M 39 – 41 
 l 42 – 44 
 Xl 45 – 47

Velikosti: 35-39    
 40-44 
 45-50EN 12568 SRA

EN 12568

Materiálový popis:
•	 svršek: lícová hovězinová useň
•	 podšívka: textil
•	 podešev: TR – termokaučuk

d63001

oP1100

oP1200

oP1500

oP1300 oP1400

d61001d62001
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poNoŽKy

BNN TREK SOCK

BNN TREK SOCK SUMMER

BNN SOCK AIR

BNN TREK SOCK MERINO

BNN UNIFORM SOCK

black-orange: d21001, black-grey: d22001

black: d23001, white: d24001

grey: d28001, black: d26001

d27001

d25001 

Profesní a trekové zátěžové po-
nožky s  anatomicky tvarovanou 
a zesílenou konstrukcí chodidla, 
funkční polypropylenový froté 
úplet podporující odvod vlhkos-
ti od chodidla. Příjemně elastic-
ké a pohodlné na nošení.  

Profesní, sportovní a outdooro-
vé funkční ponožky sníženého 
střihu nad kotník určené pro uni-
verzální použití. Kvalita a vysoká 
trvanlivost úpletu.

Vzdušné a lehké služební ponožky zkrá-
ceného střihu nad kotníky vhodné pro 
pracovníky uniformovaných složek i běž-
né uživatele. Materiálové složení zajišťu-
je příjemný pocit a komfort při nošení. 

Vysoce zátěžové, profesní, trekové a 
sportovní ponožky z MERINO vlny pro ví-
ceúčelové využití. 

Elegantní ponožky s přídavkem elastanu 
vhodné pro pracovníky uniformovaných 
složek i běžné uživatele. Materiálová 
kombinace bavlny a polypropylenu zajiš-
ťuje příjemný pocit při nošení.

Materiálové složení:
•	 48% polypropylen 
•	 45% bavlna 
•	 7% elastan

Materiálové složení:
•	 89% polypropylen 
•	 8% polyamid 
•	 3% elastan 

Materiálové složení:
•	 73% bavlna 
•	 22% polypropylen 
•	 3% elastan 
•	 2% polyamid

Materiálové složení:
•	 45% vlna
•	 34% polyamid 
•	 17% polyester 
•	 4% elastan 

Materiálové složení:
•	 75% bavlna 
•	 20% polypropylen 
•	 3% elastan 
•	 2% polyamid 

MERINO – vlna z ovčí srsti 
s vyjimečnými vlastnostmi:

•	 v létě chladí, v zimě hřeje
•	 není alergenní
•	 poskytuje UV ochranu
•	 neabsorbuje tělesné pachy
•	 neškrábe, nepíchá, neplstnatí
•	 využívá se na výrobu funkčního prádla

Velikosti:  36 - 38 
 39 - 41
 42 - 44
 45 - 47
 48 - 49

Velikosti:  36 - 38
 39 - 41
 42 - 44
 45 - 47
 48 - 49

Velikosti:  39 - 41
 42 - 44
 45 - 47
 48 - 49

Velikosti:  36 - 38 
 39 - 41

Velikosti:  36 - 38 
 39 - 41
 42 - 44
 45 - 47
 48 - 49

Velikosti:  39 - 41 
 42 - 44
 45 - 47
 48 - 49
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šNĚRoVAdlA

BNN laces Black Box 90 cm

BNN laces Black Box 110 cm

BNN laces Black-Grey Box 120 cm

BNN laces Black Box 140 cm

BNN laces Black-Grey Box 155 cm

BNN laces Black Box 170 cm

BNN lACER SET

d31090

d31110

d32120

d31140

d33155

d31170

d91001

délka: 90 cm
počet dírek: 3-4

Balené

délka: 110 cm
počet dírek: 3-5

Balené

délka: 120 cm
počet dírek: 4-6

Balené

délka: 140 cm
počet dírek: 5-7

Balené

délka: 155 cm
počet dírek: 6-8

Balené

délka: 170 cm
počet dírek: 7-9

Balené

Elastické šněrovadlo se samojistícím 
zámkem. jeden rozměr.

Balené

ADM ClASSIC S1
C91122

ADM ClASSIC S1P
C91221

BNN ORlANDO XTR O1
z30179

BNN DURATOR S3 NM
z33277

BNN FIlIPO O2
z90701

BNN PANTHER STRONG
z40392

BNN BOMBIS
z11043

BNN lEGATUS XTR O1
z90150

BNN BASIC S3
z93201

BNN SAlVADOR low
z20162

BNN PANTHER High
z30268

BNN SAlVADOR
z20263

COMMODORE S3 NM
z93860

BNN lOMBARDO
z4000

BNN RAMON
z40189

BNN FORTIS O2 
Membrane z30278

BNN CONRADO
z20154

BNN COlONEl XTR O1
z90260

BNN HOMBRE O2
z90702

BNN COMMODORE 
lIGHT O2 z30366

BNN IMPERIO
z10145
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ADM NORMAlKA Insole

BNN ABSORBA PlUS InsoleBNN D-SOlE Insole

BNN COMFORTA Insole BNN WARRIOR Insole

Grey: d44001, Black: d42001

orange: d41201, Grey: d41101Green: d41001, Black: d49001

d47001 d48001

Vkládací anatomicky tvarovaná stél-
ka z měkčeného EVA s antistatickým 
prošitím.

Antibakteriální, anatomicky tvarovaná 
stélka vhodná pro zátěžové pracovní po-
užití i aktivní trávení volného času. Silná 
vrstva mikroporézního polyuretanu slou-
ží jak k absorpci 
potu a udržení pří-
znivého mikrokli-
ma uvnitř obuvi, 
tak k tlumení rázů 
při dlouhodobém 
nošení. Snadno 
se myje, a je vel-
mi pohodlná.

Tradiční anatomicky tvarovaná stélka 
z netkaného textilu na povrchu opatře-
ná textilií Cambrella s vynikající absorpcí 
a desorpcí vody. Stélka obsahuje  anti-
statické prošití.

Speciální hygienická stélka z  polyetylenu 
s  masážními účinky. Vložka je lehce vyjí-
matelná a omyvatelná.

Anatomicky tvarovaná trojkomponentní 
stélka, která je v oblasti paty opatřena 
odpružujícím prvkem, který účinně tlumí 
nárazy při došlapu a celkově tak zvyšuje 
komfort při nošení.

NoviNka
VKlÁdACí STélKy

Grey
velikosti: 36 - 48

Black
velikosti: 35 - 49

Velikosti: 36 - 50

Velikosti: 37, 38, 39, 41, 42,
  43, 45, 47, 48, 49 Velikosti: 36 - 47

Velikosti: 36 - 50
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AlBATROS Blue Slipper AlBATROS Green Slipper

AlBATROS White Slipper CORMORAN Slipper

PElICAN Slipper PENGUIN

d01001v95 d01001v50 

d01001v10 d02001 

d04001 d03001

Klasický modrý nazouvák s páskem z EVA materiálu. Klasický zelený nazouvák s páskem z EVA materiálu.

Klasický bílý nazouvák s páskem z EVA materiálu. Klasický dvoubarevný nazouvák s páskem z EVA materiálu.

Sportovní nazouvák z EVA materiálu vhodný do koupelen i pro 
běžné nošení.

černý nazouvák galošového typu z EVA materiálu.

NoviNka
NoviNka

NoviNka

NoviNka
NoviNka

NoviNka
NAZoUVÁKy eVA

Velikosti: 36/37
  38/39
  40/41

Velikosti: 36/37
  38/39
  40/41
  42/43
  44/45

Velikosti: 37 - 45

Velikosti: 42/43 
  44/45
  46/47

Velikosti: 36 - 46 Velikosti: 37 - 45
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DURAPUR S5 yellow DURAPUR O4 Greenh55400 h50401

Ergonomicky tvarované polyuretanové holínky s vysokou odol-
ností vůči chemikáliím, mechanickému opotřebení i nepříznivým 
klimatickým podmínkám. Obuv je vybavena antibakteriální vklá-
dací stélkou Sanitized® a také ocelovou tužinkou a planžetou. 
  Model je vhodný pro využití ve sta- 
  vebním a chemickém průmyslu,  
  v lesnictví i při běžném nošení.

  Materiálový popis:
	 	 •	 svršek: polyuretan 
   s mikrobublinkovou strukturou
	 	 •	 podšívka: textilie PAD
	 	 •	 podešev: polyuretan

Ergonomicky tvarované polyuretanové holínky s vysokou odol-
ností vůči chemikáliím, mechanickému opotřebení i nepřízni-
vým klimatickým podmínkám. Obuv je vybavena antibakteriální 
vkládací stélkou Sanitized® a je vhodná pro využití ve stavebním  
 a chemickém průmyslu, v lesnictví  
 i při běžném nošení tam, kde ne- 
 jsou potřeba bezpečnostní holínky. 

 Materiálový popis:
	 •	 svršek: polyuretan 
  s mikrobublinkovou strukturou
	 •	 podšívka: textilie PAD
	 •	 podešev: polyuretan

Velikosti: 40 - 48 Velikosti: 36 - 48

EN ISO 20345 S5 CI SRC EN ISO 20347 O4 FO CI SRC 

holíNKy dURApUR

NoviNka

NoviNka
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holíNKy

RIDER

lAURAFARMER FORESTER

410

210-SF-900 F-901

Materiálový popis:
•	 svršek: PVC
•	 podšívka: bavlna
•	 podešev: PVC

Materiálový popis:
•	 svršek: PVC 
•	 podšívka: bavlna
•	 podešev: PVC

Materiálový popis:
•	 svršek: PVC
•	 podšívka: filc
•	 podešev: PVC

Materiálový popis:
•	 svršek: PVC modifikovaný 
•	 podšívka: filc + oteplovací vložka
	 	 •	 podešev: PVC
    + nitril kaučuk

Velikosti: 40 - 46

Velikosti: 37 - 42Velikosti: 39 - 47

Velikosti: 39 - 46

exKlUZIVNĚ pRo VÁS NABídKA pRodUKTů fIRem fAGUm – STomIl A lUKpol

Výška: ¾

MASTER SB WINTERAMKA WHITEWINTERAMA13148 d52001d50001
Materiálový popis:
netkaná textilie typu filc na bázi polyeste-
rových vláken. (Holínky LAURA)

Materiálový popis:
netkaná textilie typu filc na bázi polyeste-
rových vláken. (Holínky Durapur a RIDER)

Velikosti: 40 - 47

Velikosti: 36 - 42

Velikosti: 40 - 46

PN-EN 
ISO 20345 
SB E FO 
SRC

Výška: ¾

Materiálový popis:
•	 svršek: PVC 
•	 podšívka: textilie PAD
•	 tužinka: 
 ocelová
•	 podešev: 
 PVC 
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holíNKy eVA

TORINO

TORINO White 

VERONA

VERONA White

56011

56030

53011

53030

Pánská holínka z EVA tmavě olivové barvy pro univerzální použití 
při práci i outdoorových aktivitách. Obuv je opatřena tepelně izo-
lační vložkou.

Pánská bílá holínka z EVA pro využití převážně v potravinářských 
provozech. Obuv je opatřena tepelně izolační vložkou pro chlad-
né provozy.

Dámská holínka z EVA tmavě olivové barvy pro univerzální pou-
žití při práci i outdoorových aktivitách. Obuv je opatřena tepelně 
izolační vložkou.

Dámská bílá holínka z EVA pro využití převážně v potravinářských 
provozech. Obuv je opatřena tepelně izolační vložkou pro chlad-
né provozy.

Velikosti: 40 - 47

Velikosti: 40 - 47

Velikosti: 35 - 42

Velikosti: 35 - 42

eVA holíNKy – UlTRA lehKé, odolNé pRoTI NíZKÝm TeploTÁm, 
SNAdNo UdRŽoVATelNé, TRVANlIVé!!!

Výška: ¾ Výška: ¾

Výška: ¾ Výška: ¾
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SpoRToVNí oBUV

PRESTIGE lacing PRESTIGE Velcro 

MOlEDA SPORT low PRESTIGE AIR low, SUMMER GREy low

PRESTIGE High

M86808-60, M86808-10 M86810-60, M86810-10

M40020-60, M40020-16, M40020-10, M40020-30 M20030-83, M13001-88

letní: m56810-60, zimní: m96001-60

šněrovací polobotka Prestige Polobotka Prestige na suchý zip

Velikosti: 35 - 49

Velikosti: 35 - 48

Velikosti: 35 - 49

Velikosti: 37 - 49

Velikosti: 38 - 47

Velikosti: 37 - 47

Velikosti: 35 - 45

Velikosti: 35 - 48čSN EN ISO 20347

čSN EN ISO 20347

čSN EN ISO 20347

čSN EN ISO 20347

letní model

zimní model
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přehled podešVí

ANTARCTICA
velikost: 36-48

materiál: PU/PU

ARCTICA
velikost: 36-48

materiál: PU/PU

ARROW
velikost: 36-46

materiál: phylon/pryž

ASTOR
velikost: 38-50

materiál: PUR, prošitá se svrškem

ClASSICA
velikost: 36-50 

materiál: PU/PU

COBRA
velikost: 36-47

materiál: phylon/pryž

ElEMENTA
velikost: 36-48

materiál: PU/PU

GERMANA
velikost: 36-48

materiál: phylon/pryž

HIGHWAy
velikost: 36-48

materiál: PU/PU

HORNET
velikost: 36-48

materiál: PU/PU

lIzARD
velikost: 36-48

materiál: phylon/pryž

OPTIMA
velikost: 35-48

materiál: PU/PU

ORBITA
velikost: 36-48

materiál: PU/PU

PATROl
velikost: 36-50

materiál: phylon/pryž

PHANTOM
velikost: 38-48

materiál: PU/PU

PUlPIT
velikost: 40-45
materiál: PUR

RUNNER
velikost: 36-46

materiál: phylon/pryž

SCOUT
velikost: 37-48

materiál: phylon/pryž

SOFTERA
velikost: 35-42

materiál: PU

SPARTACUS
velikost: 36-50

materiál: PU/PU

SPARTACUS
velikost: 36-50

materiál: PU/pryž

SPEEDy
velikost: 36-47

materiál: phylon/pryž

SPIDER
velikost: 36-48

materiál: PU/PU, PU/pryž

THUNDER AIR
velikost: 37-46

materiál: phylon/pryž

Vibram® Highspeed Q590
velikost: 35-49

materiál: phylon/pryž

Vibram® MARS
velikost: 36-49

materiál: phylon/pryž

Vibram® PIllOW
velikost: 36-47

materiál: phylon/pryž

Vibram® Skeleton
velikost: 36-49

materiál: phylon/pryž

Vibram® Q757
velikost: 36-47
materiál: pryž

Vibram® Winter Iron Tire
velikost: 39-48
materiál: pryž

36

32

26

29

NoviNka 20

33

36

13

11

31

31

34

32

23

24

34

20

34

29

23

26

29

31

26

12

18

23

NoviNka 28

32

25
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NAdmĚRNé VelIKoSTI

sanDál POlOBOtKa KOtníK POlOhOleň

ADM ClASSIC S1 Sandal 
C91023

VeliKOsti: 36-50

BNN BASIC S1 low
z91101

VeliKOsti: 35-50

ADM ClASSIC O1, S1P High
C90221, C91221

VeliKOsti: 36-50

BNN COMMODORE lIGHT O1
z20359

VeliKOsti: 36-50

BNN lUX S1
z91002

VeliKOsti: 35-50

BNN GORDON AIR
z90104

VeliKOsti: 38-50

BNN BASIC O1, S3 High
z90201, z93201

VeliKOsti: 35-50, 36-50

BNN AMIGO O1
z10035

VeliKOsti: 35-49

BNN GORDON
z90103

VeliKOsti: 38-50

BNN BASIC O2, S3 Winter High
z90203, z23252

VeliKOsti: 36-50

BNN PANTHER OB low
z30167

VeliKOsti: 36-50

BNN PANTHER OB High
z30268

VeliKOsti: 36-50

BNN WARDEN
z20161

VeliKOsti: 36-50

BNN FIlIPO O2
z90701

VeliKOsti: 36-49

BNN SAlVADOR low
z20162

VeliKOsti: 36-50

BNN SAlVADOR High
z20263

VeliKOsti: 36-50

BNN RECADO O2
z90601

VeliKOsti: 36-50

BNN HOMBRE
z90702

VeliKOsti: 36-49

fRancOuZsKé ČíslOVání 34 35 36 37 - 38 - 39 40 41 - 42 - 43 44 45 46 47 - 48 49 50

ANGlICKé číSlOVáNí 2 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 11 12 12,5 13 14 15

MONDOPOINT 215 220 225 230 235 240 245 250 255 260 265 270 275 280 285 290 295 300 305 310 320 330

TABUlKA VelIKoSTí

Některé modely 
jsou dostupné již 

od velikosti 35 a až 
do velikosti 50.

14

24

30

18

29

29

26

31

33

33

14

18

18

26

33

33

34

28
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28

270

8

Co znamená 
označení velikosti?

10
 m

m

nová variabilní podešev

Francouzské číslování
Délka vnitřní stélky vyjádřená počtem obuv-
nických stehů á 0,66 cm (28 : 0,66 = 42)

Metrický systém
Délka vnitřní stélky v cm (délka chodidla 
+ nadměrek 10 mm*) podle EN 13402
* rezerva pro volný pohyb prstů při prodloužení nohy za chůze

MONDOPOINT
Naměřená délka chodidla v mm dle ISO9047

Anglické číslování
Udává délku vnitřní stély a je odstupňované 
výpočtem po 1/3 palce [8“ + 2/3“ + (8 x 1/3“)]

Testovaný
a certifikovaný
vnitřní prostor

...víte, že u podešve SPARTACUS
se můžete na konstantní velikost 

vnitřního prostoru spolehnout u všech typů tužinek?

SPARTACUS

TECHNICKÉ INFORMACE

Odolnost proti uklouznutí

Absorpce energie v oblasti paty

Antistatická obuv

Obuv s podešví odolávající kontaktnímu teplu do 300°C

Odolnost svršku proti vodě

Odolnost podešve proti pohonným látkám

Bezpečnostní tužinka pro ochranu prstů

Odolnost proti propíchnutí podešve

Obuv NON METALLIC bez kovových součástí

Odolnost proti chladu

VYSVĚTLIVKY K POUŽITÝM SYMBOLŮM

Bezpečnostní oBuv podle en Iso 20345
EN ISO 20345 SB  základní požadavky (např. ochrana prstů, specifické ergonomické charakteristiky, protiskluzné vlastnosti, atd.)

EN ISO 20345 S1  jako SB + uzavřená oblast paty, antistatické vlastnosti, absorpce energie v oblasti paty

EN ISO 20345 S2  jako S1 + průnik a absorpce vody

EN ISO 20345 S3  jako S2 + odolnost proti propíchnutí + podešev s dezénem

pRACovní oBuv podle en Iso 20347
EN ISO 20347 OB  základní požadavky (např. specifické ergonomické charakteristiky, protiskluzné vlastnosti, atd.)

EN ISO 20347 O1  jako OB + uzavřená oblast paty, antistatické vlastnosti, absorpce energie v oblasti paty

EN ISO 20347 O2  jako O1 + průnik + absorpce vody

EN ISO 20347 O3  jako O2 + odolnost proti propíchnutí + podešev s dezénem

VYSVĚTLIVKY K VYBRANÝM POŽADAVKŮM NA PRACOVNÍ A BEZPEČNOSTNÍ OBUV
Symbol  PoPiS

SRA  protiskluz testován na keramické dlaždičce navlhčené zředěným mýdlovým roztokem

SRB  protiskluz testován na hladké oceli s glycerolem

SRC  protiskluz testován na faktory SRA a SRb

P  odolnost proti propíchnutí spodku obuvi, zajišťuje ocelová nebo kevlarová planžeta,1 100N

C  vodivá obuv, zabraňuje hromadění statické elektřiny, neslouží jako ochrana před elektrickým šokem

A  antistatická obuv, rozmezí 100 kΩ - 1 000 mΩ

I  elektricky izolační obuv

HI  odolnost proti teplu

CI  odolnost proti chladu

E  absorpce energie v oblasti paty, 20 J

WR  odolnost proti vodě

WRU  odolnost svršku proti průniku a absorpci vody

AN  ochrana kotníku

HRO  odolnost podešve proti kontaktnímu teplu do 300°C

FO  odolnost proti palivovým olejům
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