PRODUKTOVERBLIK EFTERÅR/VINTER 2021/2022
SIKKERHEDSSKO OG ARBEJDSFODTØJ

SIKA / ELTEN / DUNLOP

BÆREDYGTIGT
PRODUKTOVERBLIK
HOS SIKA FOOTWEAR ARBEJDER VI MED BÆREDYGTIGHED!
I 2021 tager vi det næste skridt på vejen og forvandler det store, årlige produktkatalog til
et mere simpelt og fleksibelt produktoverblik. Til gengæld lancerer vi produktoverblikket
2 gange årligt: I marts og i september! I en trykt og digital version.

BRUGERVENLIGT
/ Få nem og hurtig produktinformation
Brug indholdsfortegnelsen og find det mærke og den serie, du ønsker
informationer om. Hvert produkt beskrives vha. ikoner og en kort produkttekst.
/ Guide til godkendelser og symboler
Alle godkendelser og symboler er forklaret på flappen side 2
– eller via link i den digitale version.
Du finder alle produktdetaljer på vores hjemmeside www.sikafootwear.dk.

BÆREDYGTIGT
/ Mindre oplag – mindre spild
Vores kunder bliver mere og mere digitale. Derfor reducerer vi nu igen antallet af trykte
versioner – denne gang til et absolut minimum. Det betyder bl.a., at vi går fra én årlig
produktion, til løbende produktion efter behov. Du kan selvfølgelig stadig bestille et
trykt produktoverblik på sikafootwear.dk eller ved at kontakte vores kundeservice.
/ Færre sider
Vi reducerede sideantallet med 30 % fra 2019 til 2020. I 2021 skærer vi igen og
reducerer med yderligere 33 %.
/ Klimavenlig produktion
Produktoverblikket er Svanemærket, FSC®-certificeret og ClimateCalc Klimaneutral
– og produktionen skal til alle tider leve op til mærkningernes strenge krav.

INDHOLD

Hos Sika Footwear finder du
sikkerhedssko og arbejdsfodtøj
til en lang række brancher,
brugere og behov.
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Sikafootwear.dk.
Alt om arbejdsfodtøj.
Samlet ét sted!

På sikafootwear.dk finder du en masse viden om sikkerhedssko
og arbejdsfodtøj. Bliv bl.a. klogere på
/ Gode råd inden du vælger fodtøj
/ Komfort
/ Skridsikkerhed
/ Godkendelser og funktioner som f.eks. ESD og BOA®
/ Konstruktion og materialer
/ Pleje af fodtøj

BRUG SIKAFOOTWEAR.DK SOM DIT ARBEJDSREDSKAB!
/ Søg fodtøj hurtigt og effektivt efter navn, nummer, mærke, type,
branche og egenskaber
/ Download logoer, produktbilleder og vejledninger
/ Lav produktlister og datablade med dit eget logo
/ Brug online-kataloget
/ Få indsigt og overblik!

START HER!
Scan koden med kameraet
på din smartphone eller
en QR-scanner eller gå
direkte ind på
sikafootwear.dk

SHOEFINDER

Find det rigtige fodtøj til dine behov
Shoe Finder er et brugervenligt værktøj,
der gør det let at træffe det rigtige skovalg.

1

Gå ind på sikafootwear.dk
og klik på Shoe Finder

3

Se alle de sko, der matcher
dine behov

2

Vælg branche, køn, skostørrelse,
arbejdsmiljø og særlige ønsker

4

Lav din egen produktliste,
download eller send som pdf

SCAN KODEN OG BESØG SHOE FINDER

SE DIN KØBSHISTORIK

SØG PÅ PRODUKTTYPE,
BRANCHE ELLER MÆRKE
OPRET FAVORITLISTER
FOR HURTIG
GENBESTILLING

BRUG QUICK ORDER TIL
HURTIG BESTILLING

SE LAGERSTATUS

TILFØJ EGNE NOTATER
TIL DIN BESTILLING

B2B WEBSHOP
KØB ARBEJDSFODTØJ,
NÅR DET PASSER DIG!

På vores B2B-webshop kan du købe arbejdsfodtøj, indlægssåler,
strømper og plejemidler døgnet rundt.
Du får adgang til alle vores produkter ét sted og sparer dyrebar
tid på din bestilling takket være de effektive og simple søgefunktioner:
/ Søg på produkter efter type, branche eller mærke
/ Brug QUICK ORDER til hurtig bestilling
/ Opret dine favoritlister for hurtig genbestilling
/ Tilføj egne notater til din bestilling
/ Se lagerstatus
/ Se din købshistorik på onlineordrer
/ Få automatisk fragtberegning
/ Saml alle dine bestillinger og send én samlet ordre
SÅDAN KOMMER DU I GANG
Besøg sikafootwear.dk, find B2B-shoppen i topmenuen og log ind
med dit kundelogin. Så er du klar til at handle.

KONTAKT INFO@SIKAFOOTWEAR.DK OG FÅ ET KUNDELOGIN.
DU KAN FÅ SÅ MANGE, DU HAR BRUG FOR.

SIKA

HIGHLINE

HIGHLINE

202220 / PRIMO

202210 / PREMIER

Ekstra skridhæmmende og rengøringsvenlig sko med BOA® Fit System
og Nanotoe™. Solidt stigegreb og stabiliserende gelenk. Stødabsorberende gelpude i hælen. Åndbart, slidstærkt og vandafvisende Permair®
læder. Sympatex Moisture-Tech® fór med ekstra forstærkning i hælen.
Vaskbar og antibakteriel indlægssål med memory foam. Tåforstærkning, ESD-godkendt og PVC-fri.

Ekstra skridhæmmende og rengøringsvenlig sko med Nanotoe™ og
elastisk snøre. Solidt stigegreb og stabiliserende gelenk. Stødabsorberende gelpude i hælen. Åndbart, slidstærkt og vandafvisende Permair®
læder. Sympatex Moisture-Tech® fór med ekstra forstærkning i hælen.
Vaskbar og antibakteriel indlægssål med memory foam. Tåforstærkning, metalfri, ESD-godkendt og PVC-fri.

HIGHLINE

VIDSTE DU AT:
Skridsikkerhed er en overordnet
betegnelse for fodtøjets
skridhæmmende egenskaber i
samspil med underlaget, personen og
det miljø, personen bevæger sig i.
Læs mere under VÆRD AT VIDE på
sikafootwear.dk

202110 / LEAD
Ekstra skridhæmmende sandal med justerbar Velcro® lukning, aftagelig pløs og Nanotoe™. Solidt stigegreb og stabiliserende gelenk.
Stødabsorberende gelpude i hælen. Åndbart, slidstærkt og vandafvisende Permair® læder. Sympatex Moisture-Tech® fór med ekstra forstærkning i hælen. Vaskbar og antibakteriel indlægssål med memory foam.
Tåforstærkning, metalfri, ESD-godkendt og PVC-fri.
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SIKA

HIGHLINE

HIGHLINE

202510 / FRONT

202410 / FIRST

Ekstra skridhæmmende og rengøringsvenlig støvlet med lynlås,
vristelastik og Nanotoe™. Solidt stigegreb og stabiliserende gelenk.
Stødabsorberende gelpude i hælen. Af åndbart, slidstærkt og vandafvisende Permair® læder. Sympatex Moisture-Tech® fór med ekstra
forstærkning i hælen. Vaskbar og antibakteriel indlægssål med memory
foam. Tåforstærkning, metalfri, ESD-godkendt og PVC-fri.

Ekstra skridhæmmende og rengøringsvenlig hyttesko med vristelastik
og Nanotoe™. Solidt stigegreb og stabiliserende gelenk. Stødabsorberende gelpude i hælen. Åndbart, slidstærkt og vandafvisende Permair®
læder. Sympatex Moisture-Tech® fór med ekstra forstærkning i hælen.
Vaskbar og antibakteriel indlægssål med memory foam. Tåforstærkning, metalfri, ESD-godkendt og PVC-fri.

Kvalitet og innovation fra hæl til tå

GEL TECHNOLOGY
TR gelpude i hælen for ekstra
god stødabsorbering og
affjedring. Bevarer sin form
og effekt over tid

NANOTOE ™
Metalfrit tåværn af
carbon nanotube
forstærket glasfiber.
Stærkere, lettere og
tyndere end traditionelt
kompositmateriale

SIKKERT GREB
Små riller leder
væske væk, så der
skabes et godt greb
i underlaget

SÅLMØNSTER Det grove
hexagon sålmønster har en stor
kontaktflade og skaber friktion i
alle retninger, så risiko for skrid
minimeres. Et optimalt sålmønster
på snavsede, våde og glatte gulve

SELVRENSENDE
Afrundede, brede riller
skaber en selvrensende
effekt, der forhindrer
snavs i at sætte sig fast

STIGEGREB
Stigegreb sikrer et godt
greb i flere retninger

SI KA F O OTW E AR, E F TE RÅR/V I N TE R 2021/22

HÆL
Vinklet hæl, og
tætsiddende lameller
i både hæl og forfod,
skaber optimal kontakt
med underlaget ved
bevægelse
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SIKA

OPTIMAX

OPTIMAX

172000 / OPTIMAX

172100 / OPTIMAX

Snøresko af åndbart og slidstærkt Permair® læder med perforeringer for
ekstra høj åndbarhed. Skridhæmmende og stødabsorberende ydersål
af PU. Let, fleksibel og robust sålkonstruktion, som minimerer risikoen
for vridskader. Stødabsorberende, antibakteriel og vaskbar indlægssål.
Inderfór af svedtransporterende, åndbart og slidstærkt materiale. Fra
str. 35-50.

Hyttesko af åndbart, vandafvisende og slidstærkt Permair® læder.
Skridhæmmende og stødabsorberende ydersål af PU. Let, fleksibel
og robust sålkonstruktion, som minimerer risikoen for vridskader.
Stødabsorberende, antibakteriel og vaskbar indlægssål. Inderfór af
svedtransporterende, åndbart og slidstærkt materiale. Metalfri.

OPTIMAX

OPTIMAX

173110 / OPTIMAX

173105 / OPTIMAX

Sandal med justerbar Velcro® lukning, som kan klippes til. Af åndbart
og slidstærkt Permair® læder. Skridhæmmende og stødabsorberende
ydersål af PU. Let, fleksibel og robust sålkonstruktion, som minimerer
risikoen for vridskader. Stødabsorberende, antibakteriel og vaskbar
indlægssål. Inderfór af svedtransporterende, åndbart og slidstærkt
materiale. Metalfri.

Sandal med dobbelt, justerbar Velcro® lukning, som kan klippes til.
Åndbart og slidstærkt Permair® læder. Skridhæmmende og stødabsorberende ydersål af PU. Let, fleksibel og robust sålkonstruktion, som
minimerer risikoen for vridskader. Stødabsorberende, antibakteriel
og vaskbar indlægssål. Inderfór af svedtransporterende, åndbart og
slidstærkt materiale. Metalfri. OB+A+E+FO+SRA.
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SIKA

OPTIMAX

OPTIMAX

172200 / OPTIMAX

172111 / OPTIMAX

Snøresko med tåværn. Af åndbart og slidstærkt Permair® læder med
perforeringer for ekstra høj åndbarhed. Skridhæmmende og stødabsorberende ydersål af PU. Let, fleksibel og robust sålkonstruktion, som
minimerer risikoen for vridskader. Stødabsorberende, antibakteriel
og vaskbar indlægssål. Inderfór af svedtransporterende, åndbart og
slidstærkt materiale. Fra str. 35-50.

Hyttesko med tåværn. Af åndbart, vandafvisende og slidstærkt Permair® læder. Skridhæmmende og stødabsorberende ydersål af PU. Let,
fleksibel og robust sålkonstruktion, som minimerer risikoen for vridskader. Stødabsorberende, antibakteriel og vaskbar indlægssål. Inderfór af
svedtransporterende, åndbart og slidstærkt materiale.

OPTIMAX

172302 / OPTIMAX
Sko med tåværn og justerbar Velcro® lukning, som kan klippes til.
Åndbart, vandafvisende og slidstærkt Permair® læder. Skridhæmmende
og stødabsorberende ydersål af PU. Let, fleksibel og robust sålkonstruktion, som minimerer risikoen for vridskader. Stødabsorberende,
antibakteriel og vaskbar indlægssål. Inderfór af svedtransporterende,
åndbart og slidstærkt materiale. Fra str. 35-50.

SI KA F O OTW E AR, E F TE RÅR/V I N TE R 2021/22
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SIKA

FUSION

FUSION

19511 / FUSION

19514 / FUSION

Snøresko af åndbart og slidstærkt Permair® læder med perforeringer
for ekstra høj åndbarhed. Ekstra skridhæmmende og stødabsorberende
ydersål af PU. Sålkonstruktionen minimerer risikoen for vridskader.
Antibakteriel og svedtransporterende indlægssål med stødabsorberende Ortholite®-Teknologi. Inderfór af svedabsorberende, åndbart og
slidstærkt microfiber.

Hyttesko af åndbart, vandafvisende og slidstærkt Permair® læder. Elastik over vrist. Ekstra skridhæmmende og stødabsorberende ydersål af
PU. Sålkonstruktionen minimerer risikoen for vridskader. Antibakteriel
og svedtransporterende indlægssål med stødabsorberende Ortholite®-Teknologi. Inderfór af svedabsorberende, åndbart og slidstærkt
microfiber.

VIDSTE DU AT:
Vi har identificeret en række faktorer, der påvirker komforten for dine fødder på jobbet.
Husk at overveje disse, før du vælger din næste arbejdssko.

OMGIVELSER
Arbejder du inde eller ude?
Er der varmt eller koldt?
Vådt eller tørt?
Er underlaget glat eller ujævnt?
AKTIVITET
Står du stille, eller er du i bevægelse?
Går du på stiger?
Har du knælende arbejde?

PERSON
Har du en bred eller smal fod?
En høj eller lav svang?
Hvad vejer du?
Har du varme fødder?
Andet, der kræver særlige hensyn?
FODTØJ
Er pasformen god?
Hvordan er stødabsorberingen?
Er skoen åndbar og fleksibel?
Leverer skoen den rette støtte?

Få flere gode råd om komfort og valg af det rigtige fodtøj under VÆRD AT VIDE på sikafootwear.dk
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SIKA

FUSION

19225 / FUSION
Sandal med tåværn og justerbar Velcro® lukning. Af åndbart og slidstærkt Permair® læder. Ekstra skridhæmmende og stødabsorberende
ydersål af PU. Sålkonstruktionen minimerer risikoen for vridskader.
Antibakteriel og svedtransporterende indlægssål med stødabsorberende Ortholite®-Teknologi. Inderfór af svedabsorberende, åndbart og
slidstærkt microfiber.

FUSION

FUSION

19241 / FUSION

19242 / FUSION

Støvlet med tåværn og lynlås på indersiden. Af åndbart, vandafvisende
og slidstærkt Permair® læder. Ekstra skridhæmmende og stødabsorberende ydersål af PU. Sålkonstruktionen minimerer risikoen for vridskader. Antibakteriel og svedtransporterende indlægssål med stødabsorberende Ortholite®-Teknologi. Inderfór af svedabsorberende og åndbart
Politex. Hurtigttørrende og slidstærkt.

Støvlet med tåværn og snøre. Af åndbart, vandafvisende og slidstærkt
Permair® læder. Ekstra skridhæmmende og stødabsorberende ydersål af
PU. Sålkonstruktionen minimerer risikoen for vridskader. Antibakteriel
og svedtransporterende indlægssål med stødabsorberende Ortholite®-Teknologi. Inderfór af svedabsorberende microfiber og svedtransporterende Politex. Hurtigttørrende og slidstærkt.

SI KA F O OTW E AR, E F TE RÅR/V I N TE R 2021/22
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SIKA

FUSION CLOG

FUSION CLOG

19467 / FUSION CLOG ESD

19466 / FUSION CLOG ESD

Let træsko med justerbar hælrem, som kan klippes til uden at flosse.
Af åndbart og slidstærkt Permair® læder. Ekstra skridhæmmende og
stødabsorberende ydersål af PU. Sålkonstruktionen minimerer risikoen
for vridskader. Svedtransporterende, antibakteriel og vaskbar indlægssål. Svedabsorberende, åndbart, slidstærkt og hurtigttørrende inderfór.
ESD-godkendt. OB+A+E+FO+WRU+SRC.

Let kaptræsko af åndbart, vandafvisende og slidstærkt Permair® læder.
Ekstra skridhæmmende og stødabsorberende ydersål af PU. Sålkonstruktionen minimerer risikoen for vridskader. Svedtransporterende,
antibakteriel og vaskbar indlægssål. Svedabsorberende, åndbart,
slidstærkt og hurtigttørrende inderfór. ESD-godkendt.

FUSION CLOG

FUSION CLOG

19468 / FUSION CLOG ESD

19476 / FUSION CLOG ESD

Let tøffeltræsko af åndbart og slidstærkt Permair® læder. Ekstra skridhæmmende og stødabsorberende ydersål af PU. Sålkonstruktionen
minimerer risikoen for vridskader. Svedtransporterende, antibakteriel
og vaskbar indlægssål. Svedabsorberende, åndbart, slidstærkt og hurtigttørrende inderfór. ESD-godkendt. OB+A+E+FO+WRU+SRC.

Let kaptræsko med tåværn. Af åndbart, vandafvisende og slidstærkt
Permair® læder. Ekstra skridhæmmende og stødabsorberende ydersål
af PU. Sålkonstruktionen minimerer risikoen for vridskader. Svedtransporterende, antibakteriel og vaskbar indlægssål. Svedabsorberende,
åndbart, slidstærkt og hurtigttørrende inderfór. ESD-godkendt.
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SIKA

FLEX LBS

FLEX LBS

8185 / FLEX LBS

8105 / FLEX LBS

Fleksibel tøffeltræsko med hælrem og bred pasform. Blød og ekstra
behagelig LBS-indersål af læder. Åndbart, vandafvisende og slidstærkt
Permair® læder. Skridhæmmende, fleksibel og stødabsorberende ydersål af PU. OB+A+E+WRU+FO+SRB.

Fleksibel tøffeltræsko med bred pasform. Blød og ekstra behagelig
LBS-indersål af læder. Åndbart, vandafvisende og slidstærkt Permair®
læder. Skridhæmmende, fleksibel og stødabsorberende ydersål af PU.
OB+A+E+WRU+FO+SRB.

FLEX LBS

8005 / FLEX LBS
Fleksibel kaptræsko med bred pasform. Blød og ekstra behagelig
LBS-indersål af læder. Åndbart, vandafvisende og slidstærkt Permair®
læder. Skridhæmmende, fleksibel og stødabsorberende ydersål af PU.

SI KA F O OTW E AR, E F TE RÅR/V I N TE R 2021/22

15

SIKA

FLEX LBS

FLEX LBS

885 / FLEX LBS

8985 / FLEX LBS

Fleksibel sikkerhedstræsko med bred pasform. Blød og ekstra behagelig
LBS-indersål af læder. Åndbart, vandafvisende og slidstærkt Permair®
læder. Skridhæmmende, fleksibel og stødabsorberende ydersål af PU.
Med ProNose for ekstra slidstyrke på den sorte model.

Fleksibel sikkerhedstræsko med hælrem og bred pasform. Blød og
ekstra behagelig LBS-indersål af læder. Åndbart, vandafvisende og slidstærkt Permair® læder. Skridhæmmende, fleksibel og stødabsorberende
ydersål af PU. Med ProNose for ekstra slidstyrke på den sorte model.
SB+A+E+FO+WRU+SRB.

COMFORT

COMFORT

125 / COMFORT

149 / COMFORT

Robust kaptræsko med bred pasform og indersål af træfinér. Af åndbart, vandafvisende og slidstærkt Permair® læder. Skridhæmmende og
stødabsorberende ydersål af PU. OB+E+WRU+FO+SRC.

Robust tøffeltræsko med bred pasform og indersål af træfinér. Af åndbart, vandafvisende og slidstærkt Permair® læder. Skridhæmmende og
stødabsorberende ydersål af PU. OB+E+WRU+FO+SRC.
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SIKA

FLEX LIGHT

FLEX LIGHT

8110 / FLEX LIGHT

8111 / FLEX LIGHT

Let, fleksibel og ESD-godkendt sikkerhedstræsko af åndbart og slidstærkt Permair® læder. Med blød vristpolstring for ekstra god komfort.
Skridhæmmende, fleksibel og stødabsorberende PU ydersål. Blød,
stødabsorberende og udskiftelig indlægssål med ekstra god svangstøtte. Med ProNose af let og slidstærkt LIBA® Smart materiale for ekstra
slidstyrke. SB+P+A+E+FO+WRU+SRA.

Let, fleksibel og ESD-godkendt sikkerhedstræsko af åndbart og slidstærkt Permair® læder. Med blød vristpolstring for ekstra god komfort.
Skridhæmmende, fleksibel og stødabsorberende PU ydersål. Blød,
stødabsorberende og udskiftelig indlægssål med ekstra god svangstøtte. Med ProNose af let og slidstærkt LIBA® Smart materiale for ekstra
slidstyrke.

PROFLEX

PROFLEX

19322 / PROFLEX

19324 / PROFLEX

Fleksibel sikkerhedstræsko med ekstra god pasform. Af åndbart og slidstærkt Permair® læder. Skridhæmmende, fleksibel og stødabsorberende
PU ydersål. Inderfór af hurtigttørende og slidstærkt microfiber og en
svedabsorberende, åndbar og udskiftelig indlægssål. Med refleksdetaljer og ProNose for ekstra slidstyrke. Fås op til str. 50.

Fleksibel sikkerhedstræsko med ekstra god pasform. Af åndbart og slidstærkt Permair® læder. Skridhæmmende, fleksibel og stødabsorberende
PU ydersål. Inderfór af hurtigttørende og slidstærkt microfiber og en
svedabsorberende, åndbar og udskiftelig indlægssål. Med refleksdetaljer og ProNose for ekstra slidstyrke. Fås op til str. 50.
SB+P+A+E+FO+WRU+SRC.

SI KA F O OTW E AR, E F TE RÅR/V I N TE R 2021/22
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SIKA

FUNCTION

FUNCTION

19301 / BALANCE

19302 / STABLE

Let, komfortabel og slidstærk snøresko specielt udviklet til hårde, våde
og glatte underlag. Af slidstærkt, åndbart og vandafvisende microfiber.
Ydersålen er ekstra skridhæmmende og stødabsorberende. Inderfór af
åndbart tekstil med ekstra forstærkning i hælen. Åndbar, stødabsorberende og svedtransporterende indlægssål. Sko og indlægssåler er
vaskbar ved 40 °C. Metalfri.

Let, komfortabel og slidstærk hyttesko specielt udviklet til hårde, våde
og glatte underlag. Af slidstærkt, åndbart og vandafvisende microfiber.
Ydersålen er ekstra skridhæmmende og stødabsorberende. Inderfór af
åndbart tekstil med ekstra forstærkning i hælen. Åndbar, stødabsorberende og svedtransporterende indlægssål. Sko og indlægssåler er
vaskbar ved 40 °C. Metalfri.

SIKA BUBBLE

SIKA BUBBLE

50012 / STEP

50013 / JUMP

Let og komfortabel arbejdssko i smart sneakers design. Af vandafvisende, åndbart og slidstærkt microfiber. Ekstra skridhæmmende og
fleksibel ydersål af EVA/gummi. Luftboblerne i ydersålen giver unik
komfort og stødabsorbering under hele foden. Åndbar, stødabsorberende og svedtransporterende indlægssål, der reducerer lugtgener.
Metalfri. PVC-fri.

Let og komfortabel arbejdssko i smart sneakers design. Af åndbart og
slidstærkt canvas. Ekstra skridhæmmende og fleksibel ydersål af EVA/
gummi. Luftboblerne i ydersålen giver unik komfort og stødabsorbering
under hele foden. Åndbar, stødabsorberende og svedtransporterende
indlægssål, der reducerer lugtgener. Metalfri. PVC-fri.

18

F IN D OVER S IG T OVER S Y MBO L E R O G GO DKE N DE L SE R PÅ F L APPE N SI DE 2 E L L E R KL I K HE R

SIKA

SIKA BUBBLE

50011 / MOVE
Let og komfortabel arbejdssko i smart sneakers design. Af åndbart
tekstil. Ekstra skridhæmmende og fleksibel ydersål af EVA/gummi.
Luftboblerne i ydersålen giver unik komfort og stødabsorbering under
hele foden. Åndbar, stødabsorberende og svedtransporterende indlægssål, der reducerer lugtgener. Sko og indlægssåler kan vaskes ved 40 °C.
Metalfri. PVC-fri.

SIKA BUBBLE

NYHED

50018 / LEAP
Let og åndbar arbejdssko med elastikbånd over vristen. Skoene byder
på super pasform og komfort – og giver fornemmelsen af at være en
barfodssko. Åndbart tekstil/knit uden syninger. Ekstra skridhæmmende, stødabsorberende og fleksibel ydersål af EVA/gummi. Åndbar,
stødabsorberende og svedtransporterende indlægssål, der reducerer
lugtgener og er vaskbar ved 40 °C. Metalfri. PVC-fri.
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SIKA

SIKA MOTION

NYHED

22224 / SIKA MOTION
Let, blød og fleksibel sandal med aftagelig hælrem. Af slidstærkt
nubuck. De mange justeringsmuligheder gør det nemt at få sandalen
til at sidde godt og behageligt på foden. Ydersålen er både skridhæmmende og stødabsorberende. Ekstra blød og polstret indersål med gode
svedtransporterende egenskaber. Indersålen former sig efter foden og
giver optimal komfort. PVC-fri. OB+A+E+FO+SRC.

SIKA MOTION

SIKA MOTION

NYHED

NYHED

22213 / SIKA MOTION

22265 / SIKA MOTION

Let, blød og fleksibel sandal med aftagelig hælrem. Af slidstærkt
nubuck. De mange justeringsmuligheder gør det nemt at få sandalen
til at sidde godt og behageligt på foden. Ydersålen er både skridhæmmende og stødabsorberende. Ekstra blød og polstret indersål med gode
svedtransporterende egenskaber. Indersålen former sig efter foden og
giver optimal komfort. PVC-fri. OB+A+E+FO+SRC.

Let, blød og fleksibel sandal med aftagelig hælrem. Af slidstærkt
fuldnarv læder. De mange justeringsmuligheder gør det nemt at få
sandalen til at sidde godt og behageligt på foden. Skridhæmmende og
stødabsorberende ydersål. Ekstra blød og polstret indersål med gode
svedtransporterende egenskaber. Indersålen former sig efter foden og
giver optimal komfort. PVC-fri. OB+A+E+FO+SRC.
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ELTEN

SIKA MOTION

L-10

22204 / SIKA MOTION

72081 / GHOST BOA® LOW

Let, blød og fleksibel sandal med en skridhæmmende og stødabsorberende ydersål. Ekstra polstret indersål og fóring, der former sig efter
foden og giver optimal komfort. De mange justeringsmuligheder gør
det nemt at få sandalen til at sidde godt og behageligt på foden. Med
aftagelig hælrem. OB+A+E+FO+SRC.

Let og komfortabel sikkerhedssko med BOA® Fit System. Af slidstærkt,
vandafvisende og hurtigttørrende microfiber, der er nem at rengøre.
Skridhæmmende og stødabsorberende ydersål af PU. Stødabsorberende og åndbar indlægssål. ESD-godkendt.

L-10

L-10

72340 / PURE SLIPPER LOW

72322 / PURE EASY LOW

Let og komfortabel hyttesko af slidstærkt og hurtigttørrende microfiber, der er nem at rengøre. Skridhæmmende og stødabsorberende
ydersål af PU. Stødabsorberende og åndbar indlægssål. ESD-godkendt.
Læderfri.

Let og komfortabel sandal med dobbelt lukning. Af slidstærkt og
hurtigttørrende microfiber, der er nem at rengøre. Skridhæmmende og
stødabsorberende ydersål af PU. Stødabsorberende og åndbar indlægssål. ESD-godkendt. Læderfri.
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DUNLOP

PUROFORT MULTIGRIP

PUROFORT MULTIGRIP

61131 / PUROFORT MULTIGRIP

60131 / PUROFORT MULTIGRIP

Let, fleksibel og slidstærk PU-støvle. Ekstra skridhæmmende,
stødabsorberende og slidstærk ydersål. Utrolig god isolering mod
kulde. Fleksibel og smidig selv ved lave temperaturer. Str. 36-40 er
konstrueret på damelæst og str. 41-49 på herrelæst for bedst mulig
komfort og pasform. Nem at rengøre. Se resistensoversigt på www.
sikafootwear.dk.

Let, fleksibel og slidstærk PU-støvle. Ekstra skridhæmmende,
stødabsorberende og slidstærk ydersål. Utrolig god isolering mod
kulde. Fleksibel og smidig selv ved lave temperaturer. Str. 36-40 er
konstrueret på damelæst og str. 41-49 på herrelæst for bedst mulig
komfort og pasform. Nem at rengøre. Se resistensoversigt på www.
sikafootwear.dk.

PUROFORT MULTIGRIP

61631 / PUROFORT MULTIGRIP
Let, fleksibel og slidstærk PU-støvle. Ekstra skridhæmmende,
stødabsorberende og slidstærk ydersål. Utrolig god isolering mod
kulde. Fleksibel og smidig selv ved lave temperaturer. Str. 36-40 er
konstrueret på damelæst og str. 41-49 på herrelæst for bedst mulig
komfort og pasform. Nem at rengøre. Se resistensoversigt på www.
sikafootwear.dk.

22

F IN D OVER S IG T OVER S Y MBO L E R O G GO DKE N DE L SE R PÅ F L APPE N SI DE 2 E L L E R KL I K HE R

DUNLOP

ACIFORT

ACIFORT

181331 / ACIFORT CLASSIC

180331 / ACIFORT CLASSIC

Let og slidstærk PVC støvle udviklet til levnedsmiddelindustrien. Ekstra
skridhæmmende ydersål, som er nem at rengøre. Glat og rengøringsvenlig skaft. Se resistensoversigt på www.sikafootwear.dk.

Let og slidstærk PVC støvle udviklet til levnedsmiddelindustrien. Ekstra
skridhæmmende ydersål, som er nem at rengøre. Glat og rengøringsvenlig skaft. Se resistensoversigt på www.sikafootwear.dk.

VIDSTE DU AT:
Sådan rengør du bedst støvler af PU eller PVC:
•

Rengør støvlerne efter brug med en blød børste/klud og lidt lunkent
vand evt. tilsat mild sæbe.

•

Aftør sæberesterne med en fugtig klud.

Få mere information om pleje at fodtøj under VÆRD AT VIDE
på sikafootwear.dk

SI KA F O OTW E AR, E F TE RÅR/V I N TE R 2021/22
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DUNLOP

PUROFORT+

PUROFORT+

762933 / PUROFORT+

760933 / PUROFORT+

PU-støvle med god plads omkring tæer og vrist. Smudsafvisende og
knopdesignet sålmønster, der sikrer det bedste fodfæste i alle terræner.
TPU-indlæg i sålen, der mindsker vrid. Kuldeisolerende ned til -20 °C.
Termisk isolerende og fleksibel selv ved lave temperaturer. Komfortabel
og svedtransporterende indlægssål samt sømløst inderfór. Se resistensoversigt på www.sikafootwear.dk.

PU-støvle med god plads omkring tæer og vrist. Smudsafvisende og
knopdesignet sålmønster, der sikrer det bedste fodfæste i alle terræner.
TPU-indlæg i sålen, der mindsker vrid. Kuldeisolerende ned til -20 °C.
Termisk isolerende og fleksibel selv ved lave temperaturer. Komfortabel
og svedtransporterende indlægssål samt sømløst inderfór. Se resistensoversigt på www.sikafootwear.dk.
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DUNLOP

PUROFORT FIELDPRO

FITS LIKE A
SNEAKER!
SIDDER PERFEKT PÅ FODEN.
INGEN SLIP I HÆLEN
BLØD OG BEHAGELIG
INDLÆGSSÅL
OPTIMERET SLIDSTYRKE
OMKRING HÆLEN
10-15 % LETTERE

NYHED

620033 / PUROFORT FIELDPRO
Ekstra let, fleksibel og slidstærk PU-støvle, som sidder perfekt på
foden. Ingen slip i hælen. Den ekstra skridhæmmende ydersål giver et
fremragende og optimeret fodfæste. Isolerer mod kulde ned til -20 °C
og er fleksibel og smidig selv ved lave temperaturer. Stødabsorberende,
slidstærk og svedtransporterende indlægssål af blødt EVA. Se resistensoversigt på www.sikafootwear.dk.

PUROFORT FIELDPRO

NYHED

Dunlop® Purofort® FieldPRO

600033 / PUROFORT FIELDPRO
Ekstra let, fleksibel og slidstærk PU-støvle, som sidder perfekt på
foden. Ingen slip i hælen. Den ekstra skridhæmmende ydersål giver et
fremragende og optimeret fodfæste. Isolerer mod kulde ned til -20 °C
og er fleksibel og smidig selv ved lave temperaturer. Stødabsorberende,
slidstærk og svedtransporterende indlægssål af blødt EVA. Se resistensoversigt på www.sikafootwear.dk.
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DUNLOP

PUROFORT

PUROFORT

462933 / PUROFORT

462041 / PUROFORT

Let, slidstærk og komfortabel PU-støvle. Sålmønstret sikrer godt
fodfæste. Kuldeisolerende ned til -20 °C. Termisk isolerende og
fleksibel selv ved lave temperaturer. Komfortabel og svedtransporterende indlægssål samt sømløst inderfór. Se resistensoversigt på www.
sikafootwear.dk.

Let, slidstærk og komfortabel PU-støvle. Sålmønstret sikrer godt
fodfæste. Kuldeisolerende ned til -20 °C. Termisk isolerende og
fleksibel selv ved lave temperaturer. Komfortabel og svedtransporterende indlægssål samt sømløst inderfór. Se resistensoversigt på www.
sikafootwear.dk.

PUROFORT

PUROFORT

460933 / PUROFORT

462943VK / PUROFORT THERMOFLEX

Let, slidstærk og komfortabel PU-støvle. Sålmønstret sikrer godt
fodfæste. Kuldeisolerende ned til -20 °C. Termisk isolerende og
fleksibel selv ved lave temperaturer. Komfortabel og svedtransporterende indlægssål samt sømløst inderfór. Se resistensoversigt på www.
sikafootwear.dk.

Vinterfóret PU-støvle med snøre i skaft. Let, slidstærk og komfortabel.
Sålmønstret sikrer godt fodfæste. Kuldeisolerende ned til -20 °C. Termisk isolerende og fleksibel selv ved lave temperaturer. Svedtransporterende indlægssål. Se resistensoversigt på www.sikafootwear.dk.
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DUNLOP

PUROFORT THERMO+

PUROFORT THERMO+

662343 / PUROFORT THERMO+

662673 / PUROFORT THERMO+

Robust og slidstærk PU-støvle, der især egner sig til kolde og fugtige
miljøer. Beskytter helt ned til -50 °C. Fleksibel og smidig selv ved lave
temperaturer. Ekstra skridhæmmende, smudsafvisende og stødabsorberende ydersål. Se resistensoversigt på www.sikafootwear.dk.

Robust og slidstærk PU-støvle, der især egner sig til kolde og fugtige
miljøer. Beskytter helt ned til -50 °C. Fleksibel og smidig selv ved lave
temperaturer. Ekstrem skridhæmmende, smudsafvisende og stødabsorberende ydersål. Skaftet er smudsafvisende og nem at rengøre. Se
resistensoversigt på www.sikafootwear.dk.

PUROFORT THERMO+

PVC

662933 / PUROFORT THERMO+

486061 / BLIZZARD

Robust og slidstærk PU-støvle, der især egner sig til kolde og fugtige
miljøer. Beskytter helt ned til -50 °C. Fleksibel og smidig selv ved lave
temperaturer. Ekstra skridhæmmende, smudsafvisende og stødabsorberende ydersål. Komfortabel og svedtransporterende indlægssål samt
sømløst inderfór. Se resistensoversigt på www.sikafootwear.dk.

Fóret vinterstøvle af PVC, der beskytter helt ned til -15 °C. Med snøre
i skaftet.
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NYHED

På lager
ultimo 2021

151 / SIKA ULTIMATE FOOTFIT - LOW

68144 / BRYNJE UNIVERSAL INDLÆGSSÅL

Svangstøttende indlægssål til fødder med lav svang. Af blødt, stødabsorberende og åndbart EVA/PU skum og formgivet med slidstærkt polyester
omkring sålen for optimal holdbarhed. Poron under hæl for ekstra god
stødabsorbering. Antistatisk og ESD kompatibel. (Findes også i Brynje version).

Hi-Poly indlægssål af slidstærkt polyester for optimal holdbarhed. Sålen er
stødabsorberende, åndbar og svedtransporterende, og kan anvendes universalt til Brynje fodtøj. Antistatisk og ESD kompatibel, samt ESD certificeret til
et stort udvalg af Brynje produkter. 		

Str. 35-37, 38-39, 40-41, 42-43, 44-45, 46-47, 48-50

Str. 35-38, 39-40, 41-43, 44-46, 47-48.

NYHED

På lager
ultimo 2021

152 / SIKA ULTIMATE FOOTFIT - MID

68145 / BRYNJE THERMO INDLÆGSSÅL

Svangstøttende indlægssål til fødder med medium svang. Af blødt,
stødabsorberende og åndbart EVA/PU skum og formgivet med slidstærkt polyester omkring sålen for optimal holdbarhed. Poron under hæl for ekstra god
stødabsorbering. Antistatisk og ESD kompatibel. (Findes også i Brynje version).

Varme- og kuldeisolerende filtsål med isolerende folie på undersiden. Den
er velegnet til brug ved arbejde med yderlige temperaturer, som i frysehuse,
eller asfalt arbejde, hvor sålen isolerer og beskytter foden mod de hårde
temperaturer. Åndbar og slidstærk. 		

Str. 35-37, 38-39, 40-41, 42-43, 44-45, 46-47, 48-50

Str. 35-37, 38, 39-40, 41-43, 44-45, 46-48.

NYHED

På lager
ultimo 2021

153 / SIKA ULTIMATE FOOTFIT - HIGH

68210 / BRYNJE SORBOTAN INDLÆGSSÅL

Svangstøttende indlægssål til fødder med høj svang. Af blødt, stødabsorberende og åndbart EVA/PU skum og formgivet med slidstærkt polyester
omkring sålen for optimal holdbarhed. Poron under hæl for ekstra god
stødabsorbering. Antistatisk og ESD kompatibel. (Findes også i Brynje version).

Antistatisk og stødabsorberende indlægssål. Sålen er opbygget af blødt og
svedtransporterende EVA, der former sig efter foden og giver let støtte omkring svang og hæl. Med memory foam og ekstra stødabsorberende PU skum i
hæl og forfod. 		

Str. 35-37, 38-39, 40-41, 42-43, 44-45, 46-47, 48-50

Str. 35-37, 38, 39-40, 41-43, 44-45, 46-48
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160 / SIKA INDLÆGSSÅL - FILT

165 / SIKA INDLÆGSSÅL - FORMSTØBT

Stød- og svedabsorberende indlægssål af filt.

Antistatisk. Stød- og svedabsorberende.

Str. 35-47.

Str. 35-51.

162 / SIKA INDLÆGSSÅL - MOTIONFLEX

168 / SIKA INDLÆGSSÅL - OPTIMAX

Unik stødabsorbering under hele foden. Bevarer sin form og elasticitet.

Indlægssål til Optimax-serien. Ergonomisk og antistatisk. Af slidstærk og
antibakterielt materiale. Stødabsorberende og åndbar. Vaskbar ved 30 °C.

Str. 35-48.

Str. 35-50.

164 / SIKA INDLÆGSSÅL - FUSION

174 / SIKA INDLÆGSSÅL - HIGHLINE

Antistatisk og ekstra slidstærk indlægssål med stødabsorberende Ortholite®-Teknologi. Sålen er antibakteriel, svedtransporterende og hurtigttørrende.

Indlægssål til Highline-serien. Af åndbar, svedtransporterende og antibakteriel PU. Med ekstra blødt og trykaflastende memory foam fra hæl til forfod.
Vaskbar ved 30 °C.

Str. 35-48.

Str. 35-50.
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703701 / SIKA WOOL
Varm og kraftig strømpe af slidstærk uld og akryl. Med gode svedtransporterende egenskaber, som holder foden tør og varm. Strømpen er elastisk i
skaftet, former sig efter foden og holder pasformen. Vaskes ved max 40 °C. Af
36 % uld, 36 % akryl, 14 % bomuld, 13 % polyamid og 1 % elastan.
Str. 36-39, 40-43, 44-47.

VIDSTE DU AT:
Når du vælger strømper, som f.eks.
indeholder polyamid, acryl, polyester
og/eller coolmax, så opnår du
forskellige fordele.
Denne type strømper har gode,
åndbare egenskaber, suger ikke
fugt og virker svedtransporterende.
Derudover holder de fødderne tørre
og sunde.
Strømperne er derfor særdeles
velegnede til arbejdsbrug fremfor
strømper af 100 % bomuld, som
holder på fugten.

705200 / BRYNJE ALL YEAR, 3-PACK
Let og åndbar hverdagsstrømpe med gode svedtransporterende egenskaber,
der holder foden tør. Strømpen er elastisk i skaftet, former sig efter foden og
holder pasformen. Vaskes ved max 40 °C. Af 39 % Coolmax, 32 % polyamid,
27 % bomuld og 2 % elastan. 		
Str. 36-39, 40-43, 44-47.

705100 / BRYNJE BASIC, 6-PACK
Basis strømpe til hverdagsbrug. Vaskes ved max 40 °C. Af 69 % bomuld, 29 %
polyamid og 2 % elastan.
Str. 36-39, 40-43, 44-47.
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Gode råd om pleje og vedligeholdelse af arbejdsfodtøj
Fodtøj af glat skind eller læder
»

Imprægnér altid fodtøj inden det tages i brug og herefter med jævne mellemrum

»

Plej dit fodtøj efter behov og i denne rækkefølge: 1) Rengør, 2) Puds, 3) Imprægnér

»

Gnid læderfedt eller læderbalsam godt ind i læderet og ned i syningerne, når du pudser

»

Læderfedt renser og plejer glat skind og læder. Tørrer/hærder ikke så hurtigt som læderbalsam. Skal pudses efter

»

Læderbalsam renser og plejer glat skind og læder. Tørrer/hærder hurtigere end læderfedt. Skal ikke pudses efter

»

Læderbalsam, læderfedt og imprægnering UDEN silikone er også velegnet til fodtøj med membran

Fodtøj af Permair® læder, PU eller PVC:
»

Rengør fodtøjet efter brug med en blød børste/klud og lidt lunkent vand evt. tilsat mild sæbe

»

Aftør sæberesterne med en fugtig klud

Støvler af gummi:
»

Vask støvlerne efter brug med lunkent vand, en blød svamp og en mild sæbeopløsning.
Sæben må gerne indeholde glycerin, som medvirker til at holde støvlerne smidige

»

Støvlerne kan smøres med en siliconesvamp til gummi for at bevare smidigheden

Generelt: Tør aldrig vådt fodtøj på radiatoren eller anden varmekilde
Husk: Reklamationer afvises, hvis der er tale om dårlig eller forkert vedligeholdelse

3801 / SIKA IMPRÆGNERING

18 / SIKA LÆDERFEDT

Beskytter glat skind og læder mod fugt og forlænger fodtøjets levetid. Uden
organiske opløsningsmidler og silicone. 300 ml.

Renser og plejer glat skind og læder.
Fås i sort og neutral. 190 ml.

SIKA OPTIMAX SNØREBÅND

BRYNJE SNØREBÅND

200070 / 70 CM

68154 / 90 CM

200090 / 90 CM

68155 / 100 CM
68158 / 120 CM
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SIKA FOOTWEAR A/S / HI-PARK 301 / DK-7400 HERNING
Phone +45 97 21 19 11 / info@sikafootwear.dk / www.sikafootwear.dk

Der tages forbehold for trykfejl samt ændringer i sortiment.
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