PŘEHLED TRHU – OCHRANNÁ OBUV

ATLAS® – the shoe company
SL46 BLUE S1 | ESD
Logistika, doprava, řemesla, poštovní služby,
zpracování kovu, strojírenství, elektro –
a automobilový průmysl, skladování, energetika a solární technika

ATLAS® – the shoe company
SL405 XP® BLUE S1P | ESD
Logistika, doprava, řemesla, poštovní služby,
zpracování kovu, strojírenství, elektro –
a automobilový průmysl, skladování, energetika a solární technika

ATLAS® – the shoe company
SL525 XP® BLUE S3 | ESD
Stavebnictví, zemědělství a zahradnictví,
řemesla, zpracování kovů a strojírenství, větrné elektrárny, energetika a solární technika

Canis Safety, a.s.
CXS Diorit S3 (řada obuvi Rock)
stavebnictvní, zemědělství, pro volný čas, venkovní i vnitřní prostory, pro bezpečnostní složky

2014

2014

2016

EN ISO 20345 S1 SRC
černo-modrá
36 – 49
suchý zip

EN ISO 20345 S1 SRC
černo-modrá
36 – 49
šněrování

EN ISO 20345 S1 SRC
černo-modrá
36 – 49
šněrování

2017
EN ISO 20345:2011
S3 SRC HRO
černo-červená
37 – 48
tkaničky

SPORTLINE
aktiv-X funkční podšívka
prodyšná podšívka, příjemná na dotyk a odolná proti oděru, reguluje vlhkost, testovaná
podle „OekoTex® Standard 100“
vyměnitelná stélka, vhodné i pro ortopedickou
vložku

SPORTLINE
aktiv-X funkční podšívka
prodyšná podšívka, příjemná na dotyk a odolná proti oděru, reguluje vlhkost, testovaná
podle „OekoTex® Standard 100“
vyměnitelná stélka, vhodné i pro ortopedickou
vložku

Waterproof-hladká kůže
aktiv-X funkční podšívka
prodyšná podšívka, příjemná na dotyk a odolná proti oděru, reguluje vlhkost, testovaná
podle „OekoTex® Standard 100“
vyměnitelná stélka, vhodné i pro ortopedickou
vložku

hydfofóbní hladká nubuková kůže
textilní podšívka
prodyšná a oděruvzdorná podšívka

3D-tlumicí systém

3D-tlumicí systém

3D-tlumicí systém

Technologie podešve MPU Light
3,5 mm
Ochrana proti skluzu SRC, ergonomický profil

Technologie podešve MPU Light
3,5 mm
Ochrana proti skluzu SRC, ergonomický profil

Technologie podešve MPU Outdoor
4,5 mm
Ochrana proti skluzu SRC, ergonomický profil

absorpce energie v patní části pro příjemnější
došlap
PU-guma

170 °C
proti olejům, kyselinám a benzínu
ESD

170 °C
proti olejům, kyselinám a benzínu
ESD

170 °C
proti olejům, kyselinám a benzínu
ESD

anatomicky tvarovaná stélka

antistatická, olejivzodrná, protiskluzová

300 °C.

podešev odolná vůči kont. teplu do 300 °C
hliníková špička

hliníková špička

kovová špička

kotníková obuv s ocelovou špicí
reflexní doplňky, zesílená přední část špice
proti okopu, podešev podporuje přirozený
pohyb chodidla a dokáže se dokonale přizpůsobit povrchu terénu

ATLAS® – the shoe company
Frische Luft 159, D-44319 Dortmund
+49 231-9242100
info@atlasschuhe.de
www.atlasschuhe.de
www.atlas-safetyshoes.com
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CANIS SAFETY a.s.
U Tesly 1825, 735 41 Petřvald
+420 606 608 069
david.vajda@canis.cz
www.canissafety.cz
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