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Hos Ølholm Safety fører vi et stort udvalg af arbejds- og sikkerhedsfodtøj fra de bedste og mest 
anerkendte producenter i Europa. Blandt de brands, vi fører i vores online shop på olholm.dk, finder 
du Airtox, Brynje, Cofra, Elten, HKSDK, Jalas og mange flere. Vi udvælger vore leverandører ud fra en 

betragtning om, at pris og kvalitet skal balancere. Derudover er det et ‘must’ for os, at sikre, 
at samtlige produkter lever op til de høje krav om sikkerhed, der eksisterer på området, og generelt 
holder en høj kvalitet og standard når det kommer til komfort. Et par sikkerhedssko skal i de fleste 
tilfælde bruges i otte timer eller mere om dagen. Derfor er det vigtigt, at dine sikkerhedssko har en 

behagelig pasform, en god svang- og ankel støtte, samt en høj grad af stød absorbering. 
Alle vores sko er CE -mærket og godkendt efter EN ISO 20345-20347. 

 
Vi garanterer dig optimal service og hurtig levering. Ingen ordre er for lille...eller for stor. 

Om du skal bruge 1, 5 eller 500 par, så yder vi dig 100% professionel rådgivning, 
samt hurtig ekspedition af din ordre. Foruden at du hos vores dygtige medarbejdere altid kan få 

gode råd og vejledning i hvilket fodtøj der passer bedst til netop din branche, 
så er der også en række andre fordele når du handler hos os.Se meget mere på 
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SB  

S1 

S1P 

S2 

S3 

S4 

S5 

EN-ISO 20345: Klasse S certificeret 

SB Yder beskyttelse mod faldende objekter på 200 Joule, samt beskyttelse mod sammenpresning (15 kN Newton) 

Yderligere beskyttelse er mærket som følger: 

HRO Varmebeskyttelse op til 300° C 
P Sømværn, 1100 Newton 
A Elektrisk modstand: Antistatisk (ml. 100 kOhm og 1000 mOhm) 
CI Isolerende mod kulde 
E Stødabsorbering i hælen min. 20 Joule 
WRU Vandafvisende skaft 
ORO Olieresistent ydersål 
ESD Ledende fodtøj, sarte elektroniske komponenter påvirkes ikke eller beskadiges af statisk elektricitet 
WR Vandtæt 
CR Skærebestandig 
SR Skridhæmmende. SR-A godkendt på våd flise. SR-B godkendt på olieret stålplade. SR-C godkendt på begge (A+B). 

For at forenkle mærkningen af fodtøjet, og dermed gøre det lettere for brugeren at vælge det rigtige fodtøj, er flere 
egenskaber samlet under følgende betegnelser: 

S1 = SB – A – E 
S2 = SB – A – E – WRU 
S3 = SB – A – E – WRU – P 
S1P = SB – A – E 
S4 = SB – A- E – WRU 
S5 = SB – A – E – WRU – P 

Fodtøj godkendt under EN -ISO 20347 er uden tåværn. Fodtøjet er til erhvervsmæssig brug og udformet til beskyttelse af 
brugeren mod evt. skader, som kan opstå på arbejdspladsen. Fodtøjet er mærket efter de samme regler som fodtøj 
godkendt under EN -ISO 20345, dog er S erstattet med O. 

OB 
O1 
O2 

Produkter godkendt inden den 1/7 2007 er godkendt efter EN 345 eller EN 347. 
Produkter herefter godkendes efter EN -ISO 20345 eller EN -ISO 20347 

GUIDE TIL
GODKENDELSER 

Lukket hælområde 
Lukket hælområde 
Lukket hælområde 
Som S1 med værnesål 
WRU Kun støvler 
WRU – P Kun støvler 

Velegnet til entreprenører, murer, let industri, sort industri og byggeri. Vær opmærksom på, at produktet enten ikke er 
antistatisk, har hælkappe eller er stødabsorberende i hælen. 

Velegnet til let industri, hvor sømværn ikke er påkrævet. 

Velegnet til let industri og håndværk, hvor sømværn er påkrævet. 

Velegnet til let industri og sort industri, hvor sømværn ikke er påkrævet. 

Velegnet til entreprenører, murer, byggeri og håndværk samt sort industri, hvor sømværn er påkrævet. 

Velegnet til let industri og sort industri, hvor sømværn ikke er påkrævet. Gælder kun for vandtætte støvler. 

Velegnet til entreprenører og murer samt sort industri, hvor sømværn er påkrævet. Gælder kun for vandtætte støvler. 

Grundlæggende krav 
Grundlæggende krav + A + E 
Grundlæggende krav + A + E + WRU 

4



Vi bygger sikkerhedssko med exceptionel kvalitet og komfort, mens du stadig er stilfuld

og fashionabel at bære dem rundt. På nuværende tidspunkt sælges AIRTOX produkter

udelukkende i udvalgte butikker i nogle af de europæiske lande.  

Vores mål er at udvide vores globale fodaftryk og gøre vores produkter tilgængelige i

flere lande i den nærmeste fremtid. I øjeblikket fokuserer vi på at udvikle og fremstille

sikkerhedssko og sælge vores produkter over hele verden i store mængder B2B.  

For at sikre den løbende støtte fra lokale virksomheder, arbejder vi hos AIRTOX  

sammen med små og familiedrevne virksomheder, som vi arbejder intensivt med for at

oprette vellykkede relationer og er uhyre taknemmelige for.

AIRTOX  
SAFETY TRAINERS



MR2
EN ISO 20345 S1P SRC ESD

 Vægt : 530 gram
Størrelse 37 - 48

Alu tåværn 
Whitelayer® sømværn

MR3
EN ISO 20345 S1P SRC ESD

 Vægt : 530 gram
Størrelse 37 - 48

Alu tåværn 
Whitelayer® sømværn

MR2 og MR3 åndbare all-round letvægts sikkerhedssko/ trainer. 
Det sidste nye indenfor atletiske sikkerhedssko får du i denne model. MR- 
SERIEN har som den første sikkerhedssko integreret det revolutionerende 

sømværn Whitelayer®. Det er det absolut letteste, stærkeste, mest fleksible, 
åndbare og svedabsorberende sømværn på markedet. Fremstillet af det 

amerikanske fibermateriale Dynema, som oprindeligt blev brugt til skudsikker 
beklædning til det amerikanske militær. Skaftet er fremstillet med 

Powerbreeze® tekstil - Et patenteret tekstil materiale som byder på overlegen 
åndbarhed og øger luft cirkulationen indeni skoen. Snuden har ekstra 

forstærkning, for at forlænge skoens levetid. 

AIRTOX M-SERIES
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Det sidste nye indenfor atletiske sikkerhedssko får du i denne model. 
MA6 har som den første sikkerhedssko integreret det revolutionerende sømværn 

Whitelayer®. Det er det absolut letteste, stærkeste, mest fleksible, åndbare og 
svedabsorberende sømværn på markedet. Fremstillet af det amerikanske 

fibermateriale Dynema. Skaftet er fremstillet i skind med PU-print for forstærkning af 
skaftet - ingen syninger øger skoens holdbarhed ved hård brug. Aqua-Cell® 

membran sørger for at denne model er 100% vandtæt og samtidig åndbar. Snuden 
har ekstra forstærkning i rubberskin. For at gi' denne model det eftertragtede 

sneaker look og komfort, har vi udstyret den med en EVA skum sål med 
stødabsorbering fra hæl til tå. For at opnå meget høj slidstyrke, skridsikkerhed og høj 
varmebestandighed (300°C) har vi afsluttet den med et ultra tyndt NRT gummi slidlag. 

AIRTOX M-SERIES

MA6
EN ISO 20345 S3 WR SRC ESD

 Vægt : 620 gram
Størrelse 37 - 48

Alu tåværn 
Whitelayer® sømværn
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MB7 er en all-round  letvægts sikkerhedsstøvlet. Denne model repræsenterer 
det ultimative indenfor både komfort, vægt og materialevalg.   

Skaftet er fremstillet i højeste kvalitet vandafvisende samt åndbart anillin læder. 
Integreret Whitelayer® -det absolut letteste, stærkeste, mest fleksible, åndbare 
og svedabsorberende sømværn på markedet.  Snuden har ekstra forstærkning i 
gummi og rubberskin. For at gi' denne high top model det eftertragtede sneaker 

look og komfort, har vi udstyret den med en special udviklet EVA letvægtssål 
(kendt fra sports sneakers) med stødabsorbering 

fra hæl til tå. For at opnå meget høj slidstyrke, skridsikkerhed og høj 
varmebestandighed (300°C) har vi afsluttet den med et ultra tyndt NRT gummi 

slidlag. Til dig som stiller høje krav til både performance og komfort! 
 

AIRTOX M-SERIES

MB7
EN ISO 20345 S3 SRC ESD

 Vægt : 650 gram
Størrelse 37 - 48

NEO-Steel tåværn 
Whitelayer® sømværn
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Vejl. 1750.00

SL55 er sikkerhedsskoen der ikke går på kompromis, her får du, alle de gode 
egenskaber i en og samme sko. Den ultra bløde Air-sål er afsluttet med rubber 
skin forstærkning på snuden, for at forlænge næsens holdbarhed maksimalt. 

Transparent slidlag for ikke at efterlade sorte striber på gulve mm. 
Denne model byder på ekstra åndbarhed med indsatser af det helt unikke tekstil 

Powerbreeze®. Snørebåndet er her afløst af det helt nye patenterede 
lukkesystem UTURN® som åbnes og lukkes blot ved at dreje på knappen - på 

denne måde undgår man at støv og skidt kommer in under kapslen. 
En gennemført sikkerhedssko helt ned til mindste detalje. 

AIRTOX S-SERIES

SL55 
EN ISO 20345 S3 SRC ESD

 Vægt : 570 gram
Størrelse 36 - 48

NEO-Steel tåværn 
Tech-Fiber sømværn
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SR7
EN ISO 20345 S1P SRC ESD

 Vægt : 570 gram
Størrelse 37 - 47

NEO-Steel tåværn 
Tech-Fiber sømværn

SR5
EN ISO 20345 S1P SRC ESD

 Vægt : 570 gram
Størrelse 39 - 48

NEO-Steel tåværn 
Tech-Fiber sømværn

SR5 og SR7 er  ekstra åndbare all-round letvægts sikkerhedssko. 
Vi har her forvandlet en kondisko til en sikkerhedssko. Skaftet er fremstillet af 
Powerbreeze® tekstil - Et patenteret tekstil materiale som byder på overlegen 

åndbarhed og øger luft cirkulationen indeni skoen. Snuden har ekstra forstærkning, 
for at forlænge skoens levetid. Tå beskyttelse af den helt unikke lavprofil NEO stål 
tå-kappe, som er fremstillet en særlig type ekstra stærk stål der udnytter pladsen i 
skoen så den nærmest ikke kan ses udefra og dermed gir skoen det eftertragtede 

sneaker look.Ultra bløde Air-sål med stødabsorbering fra hæl til tå, afsluttet med et 
transparent slidlag for ikke at efterlade sorte striber på gulve mm. 

Denne sko er velegnet til service branchen, lagerarbejde, montører og andre jobs, 
som ikke kræver vandtæthed og er af medium hårdhedsgrad. 

AIRTOX S-SERIES
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Vejl. 1750.00

SR55 er en ekstra åndbar all-round letvægts sikkerhedssko. Vi har her forvandlet 
en kondisko til en sikkerhedssko. Skaftet er fremstillet af Powerbreeze® tekstil - Et 

patenteret tekstil materiale som byder på overlegen åndbarhed og øger luft 
cirkulationen indeni skoen. Snørebåndet er her afløst af det helt nye patenterede 

lukkesystem UTURN® som åbnes og lukkes blot ved at dreje på knappen - på 
denne måde undgår man at støv og skidt kommer in under kapslen. Snuden har 

ekstra forstærkning, for at forlænge skoens levetid. Tå beskyttelse af den helt 
unikke lavprofil NEO stål tå-kappe, som er fremstillet en særlig type ekstra stærk 
stål der udnytter pladsen i skoen så den nærmest ikke kan ses udefra og dermed 
gir skoen det eftertragtede sneaker look. Ultra bløde Air-sål med stødabsorbering 

fra hæl til tå, afsluttet med et transparent slidlag. 

AIRTOX S-SERIES

SR55 
EN ISO 20345 S1P SRC ESD

 Vægt : 560 gram
Størrelse 39 - 48

NEO-Steel tåværn 
Tech-Fiber sømværn
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SX4
EN ISO 20345 S1P SRC ESD

 Vægt : 580 gram
Størrelse 40 - 47

NEO-Steel tåværn 
Tech-Fiber sømværn

SX5
EN ISO 20345 S1P SRC ESD

 Vægt : 580 gram
Størrelse 40 - 47

NEO-Steel tåværn 
Tech-Fiber sømværn

SX4 og SX5 er en ekstra åndbar all-round letvægts sikkerhedssko. 
Vi har her forvandlet en kondisko til en sikkerhedssko. 

Skaftet er fremstillet af Powerbreeze® tekstil - Et patenteret tekstil materiale 
som byder på overlegen åndbarhed og øger luft cirkulationen indeni skoen. 

Snuden har ekstra forstærkning, for at forlænge skoens levetid. Tå beskyttelse 
af den helt unikke lavprofil NEO stål tå-kappe, som er fremstillet en særlig type 

ekstra stærk stål der udnytter pladsen i skoen så den nærmest ikke kan ses 
udefra og dermed gir skoen det eftertragtede sneaker look. Ultra bløde Air-sål 
med stødabsorbering fra hæl til tå, afsluttet med et transparent slidlag for ikke 

at efterlade sorte striber på gulve mm. 
 

AIRTOX S-SERIES
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HKSDK har siden 1997 specialiseret sig i at udvikle og producere sikkerhedssko  

af høj kvalitet til det danske og internationale arbejdsmarked, hvilket har resulteret i,

at vi i dag er en af de mest innovative producenter af sikkerhedssko i Europa. 

Vi sætter en ære i at producere sikkerhedssko, der er komfortable og funktionelle på

samme tid samtidig med, at sikkerhedsskoene har et moderne design.  

Vi udvikler hele tiden vores teknologi og design og eksperimenterer konstant med

nyere og lettere materialer. Vi er af den overbevisning, at sikkerhedssko skal være

lige så komfortable som almindelige sko, og vi har derfor benyttet os af det smarte

AIR-system, som gør, at skosålen holder sig blød hele dagen,  

og vi har ligeledes udstyret vores sikkerhedssko med KLIMAZONE som gør,  

at man ikke får varme og svedige fødder.

HUMAN KOMFORT
SPECIALIST DANMARK



B2
EN ISO 20345 S3 SRC ESD

 Vægt : 650 gram
Størrelse 37 - 47

Aluminium tåværn 
Tech-Fiber sømværn

B3
EN ISO 20345 S3 SRC ESD

 Vægt : 640 gram
Størrelse 39 - 48

Aluminium tåværn 
Tech-Fiber sømværn

Super komfortabel high-tech sikkerhedssko med vores velkendte ekstra brede 
pasform. B2 & B3 er udstyret med HKSDK ‘s ny-udviklede AIR-Sål som giver en 

fantastisk flexibilitet. Og med et moderne design hvor intet er overladt til 
tilfældighederne, så det er ikke uden grund at B-serien er og bliver en kæmpe 
succes. Styrke og komfort er det centrale element i denne model. Robust og 
stærk men samtidig ekstrem let, hvilket gør denne model særdeles velegnet 

indenfor byggeri og anlægs branchen. 

HKSDK B-SERIES
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Vejl. 1750.00

Model B9 er HKSDK's bud på en super letvægts støvlet. Et stærkt design hvor intet 
er overladt til tilfældigheder. En støvlet der kan modstå det hele. Styrke og 

komfort er det centrale element i denne model. B9 er selvfølgelig udstyret med 
vores velkendte AIR- sål som overrasker med suveræn komfort og flexibilitet. 
Robust og stærk, men samtidig ekstrem let, hvilket gør denne model særdeles 

velegnet indenfor byggeri og anlægs branchen. 

HKSDK B-SERIES

B9
EN ISO 20345 S3 SRC 

 Vægt : 710 gram
Størrelse 37 - 48

Aluminium tåværn 
Tech-Fiber sømværn
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B5
EN ISO 20345 S3 SRC 

 Vægt : 670 gram
Størrelse 41 - 47

Stål tåværn 
Tech-Fiber sømværn

B8
EN ISO 20345 S3 SRC 

 Vægt : 720 gram
Størrelse 39 - 48

Stål tåværn 
Tech-Fiber sømværn

Model B5 er en af de de selvsagte ” tough guys ” i HKSDK's program. Disse 
modeller leverer overlegen beskyttelse til at modstå tunge jobs. Selvfølgelig 

lavet med den ikoniske HKSDK AIR-sål. Fleksibel og med vores velkendte brede 
tåkappe og sømværn for fuld beskyttelse. 

Model B8 støvlet er de selvsagte ” tough guys ” i HKSDK's program. Disse 
modeller leverer overlegen beskyttelse til at modstå tunge jobs. Selvfølgelig 

lavet med den ikoniske HKSDK AIR-sål. Fleksibel og med vores velkendte brede 
tåkappe og sømværn for fuld beskyttelse. 

HKSDK B-SERIES
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Vejl. 1750.00

Model M5 fra HKSDK er udstyret med aluminium-tåkappe og integreret 
sømværn. Denne all-round sko har Velcro-lukning og ekstremt bløde og fleksible 

såler, som er 4. generation af den velkendte HKSDK AIR-sål. Skoen er ESD 
godkendte, så du kan arbejde med alle former for elektronik. 

M5 er en sikker vinder hvis du går og står meget i løbet af dagen.

HKSDK M-SERIES

M5 
EN ISO 20345 S3 SRC ESD

 Vægt : 610 gram
Størrelse 41 - 47

Aluminium tåværn 
Tech-Fiber sømværn
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HKSDK B-SERIES
Den originale HKSDK R2 er en banebrydende sikkerhedssko. Introduceret i år 

1999 og siden i konstant udvikling med nye features for at maximere 
komfortniveau samt design. Siden introduktionen har vi solgt mere end 400.000 

par af denne model – alene i Skandinavien. R2 anno 2014 er 6 generation af 
modellen og frembyder den nyeste udvikling i professionelt fodtøj. 

 
Model R3 er HKSDK's letvægts klassiker med en vægt fra kun 490 gram. 

R3 har siden sin introduktion 2001 været konstant updateret og bragt begrebet 
“sikkerhedssko” til en helt ny dimension. Super soft og ultra let. Med sit stilsikre 
design og alle HKSDK features såsom air-såler og ”light weight tech” er denne 

model et sikkert valg. 

HKSDK R-SERIES

R2
EN ISO 20345 S1P SRC ESD

 Vægt : 620 gram
Størrelse 36 - 48

Aluminium tåværn 
Tech-Fiber sømværn

R3
EN ISO 20345 S1P SRC ESD

 Vægt : 580 gram
Størrelse 36 - 48

Aluminium tåværn 
Tech-Fiber sømværn
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Vejl. 1750.00

HKSDK R8 er en ekstra åndbar sikkerhedssko med tåværn og sømværn. Skoen har 
så meget ventilering, at du kan mærke luften strømme igennem, når du bruger den 

udenfor. Sikkerhedsskoen ser sporty ud og føles mere som en sportssko end en 
sikkerhedssko. Ydersålen er varmeresistent op til 150 grader, 

den er olie, benzin og syreresistent. 
 

HKSDK R-SERIES

R8 
EN ISO 20345 S1P SRC ESD

 Vægt : 570 gram
Størrelse 40 - 47

Aluminium tåværn 
Tech-Fiber sømværn
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HKSDK B-SERIES
Z2 sikkerhedssandal er både nyskabende og sikker. Det innovative design med den 
åbne ”sandal”-konstruktion giver luft til fødderne, samtidig med, at man ikke går på 
kompromis med sikkerheden. Komfortniveauet er i top, da stødabsorberingen er 

fordelt ud over hele sålen, så man undgår ømme fødder, hvis man arbejder på 
hårdt underlag en hel dag. Dette skyldes, at sikkerhedsskoen er udstyret med 5. 
generation af den innovative HKSDK AIR-sål, som er blødere end nogensinde før. 

Z5 er en sikkerhedssko, der har et innovativt design, samtidig med, at den er stærk 
og komfortabel at have på. For at sikre den bedste stødabsorbering på hårde 

underlag er skoen udstyret med 5. generation af HKSDK AIR-sålen; den blødeste og 
mest fleksible AIR-sål nogensinde. Komforten bliver optimeret af, at 
sikkerhedsskoen er beklædt med det ventilerende PowerBreeze®. 

HKSDK Z-SERIES

Z2
EN ISO 20345 S1P SRC ESD

 Vægt : 550 gram
Størrelse 39 - 48

Aluminium tåværn 
Tech-Fiber sømværn

Z5
EN ISO 20345 S1P SRC ESD

 Vægt : 560 gram
Størrelse 39 - 48

Aluminium tåværn 
Tech-Fiber sømværn
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Vejl. 1750.00

Model Q2 er en pigesko, specielt designet til at skabe et perfekt match mellem 
komfort og design. Taget i betragtning, at mænd og kvinders fødder er forskellige, 

har vi udviklet et lille udvalg af sko for at nå niveauet for “high-end” krævet af piger, 
der ønsker at færdes med stil på alle tidspunkter. Samtidig vil vi holde vores løfte 

om maksimal komfort og perfekt pasform. 

Model Q8 er støvlet versionen af model Q2, som er specielt designet til at skabe et 
perfekt match mellem komfort og design. Taget i betragtning, at mænd og kvinders 
fødder er forskellige, har vi udviklet et lille udvalg af sko for at nå niveauet for “high- 

end” krævet af piger, der ønsker at færdes i stil på alle tidspunkter. Samtidig vil vi 
holde vores løfte om maksimal komfort og perfekt pasform. 

HKSDK Q-SERIES

Q2  /  Q8 
EN ISO 20345 S1P SRC 

 Vægt : 440 / 470 gram
Størrelse 36 - 40

Stål tåværn 
Tech-Fiber sømværn
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HKSDK B-SERIES
S90 fra HKSDK er ubetinget markedets mest anerkendte sikkerhedstræsko. 
Modellen er meget let og fleksibel, samt udstyret med den specialudviklede 

ENERGY-sål, som konstant former sig efter fodens form og absorberer op til 50% 
negativ energi ved gang på hårdt underlag. Derudover er sålen med til at forebygge 
symptomer på træthed og ledskader. Træskoen er udstyret med tåbeskyttelse i stål 

for at sikre fuld beskyttelse. 

S95 fra HKSDK med sikkerhed er en af vores mest solgte og eftertragtede 
flextræsko. Den er udstyret med vores berømte, ultrabløde, indbyggede ENERGY- 
sål, som er i stand til at absorbere negativ energi med op til 50%, når man går på 
hårde underlag. Samtidig er pasformen helt i top. Effekten er en meget blød og 
behagelig sikkerhedstræsko plus en forebyggende virkning mod ledskader og 

træthed i fødderne. 

HKSDK S-SERIES

S90
EN ISO 20345 SB E ORO

 Vægt : 480 gram
Størrelse 35 - 47

Stål tåværn 

S95
EN ISO 20345 SB + E

 Vægt : 530 gram
Størrelse 35 - 47

Stål tåværn 
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NokNok er en skandinavisk skoproducent, der laver sko, støvler og træsko i høj

kvalitet, både med og uden sikkerhed.  

Virksomheden har over 20-års erfaring inden for sikkerhedsindustrien.  

NokNok har produceret en økonomisk skoserie, i et karakteristisk og tidløst

skandinavisk design, der ikke går på kompromis med kvaliteten.

SCANDINAVIAN 
ORIGINALS



4400
EN ISO 20345 S1P SRC ESD

 Vægt : 680 gram
Størrelse 36 - 47

PROTEC Fiber tåværn 
Tech-Fiber sømværn

4110
EN ISO 20345 S1P SRC ESD

 Vægt : 680 gram
Størrelse 36 - 47

PROTEC Fiber tåværn 
Tech-Fiber sømværn

Model 4400 er en all-round sikkerhedssandal med den smarte og intuitive UTURN 
wire-lukning. NOKNOK 4400 er forarbejdet i stærke materialer, der samtidigt yder en 

høj komfort. Denne model er 100% metalfri - dvs. at den er udstyret med en fiber- 
tåkappe og Tech-Fiber sømværn. Sålen er sprøjtestøbt i blød og affjedrende PU, som 
gør den blød og behagelig at gå på. Derudover er den udstyret med transparent TPU- 

ydersål, der ikke efterlader sorte mærker. 
 

Model 4110 er en let og smidig sikkerhedssko i høj kvalitet. Udstyret med den smarte 
og intuitive UTURN wire-lukning og forarbejdet i  de stærkeste materialer. Ekstra 

forstærkning på næsen og åndbar mesh tekstil for optimal ventilering. dstyret med en 
fiber tå-kappe og tech-fiber sømværn. Sålen er sprøjte støbt i blød og affjedrende PU, 
som gør den blød og behagelig at gå på. En åndbar model med god plads og komfort. 

 

NOKNOK SPORT
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Model 8140i er en lækker og fleksibel all-round sikkerhedsstøvlet. Udstyret Med den 
smarte og intuitive UTURN wire-lukning. Aqua-cell membran gør støvlen vandtæt og 

åndbar, så dine fødder forbliver tørre og friske, hele dagen. Model 8140i er 
forarbejdet i de stærkeste materialer, der samtidigt yder en høj komfort. 

Denne model er 100% metalfri  - det vil sige, at den er udstyret med en fiber-tåkappe 
og Tech-Fiber sømværn. Sålen er sprøjtestøbt i blød og affjedrende PU, som gør den 
blød og behagelig at gå på. Derudover er den udstyret med transparent TPU-ydersål, 

der ikke efterlader sorte mærker. 

NOKNOK PREMIUM

8140i
EN ISO 20345 S3 WR SRC ESD

 Vægt : 780 gram
Størrelse 36 - 47

PROTEC Fiber tåværn 
Tech-Fiber sømværn
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2120
EN ISO 20345 S3 SRC ESD

 Vægt : 630 gram
Størrelse 36 - 47

PROTEC Fiber tåværn 
Tech-Fiber sømværn

8120
EN ISO 20345 S3 SRC ESD

 Vægt : 670 gram
Størrelse 36 - 47

PROTEC Fiber tåværn 
Tech-Fiber sømværn

Model 2120 er en sikkerhedssko i høj kvalitet. 
Forarbejdet i meget stærke materialer og med ekstra bred pasform. PU 

forstærkning på næsen og fuld læder skaft gør denne model til en kampvogn 
der ikke går på kompromis når det gælder styrke. 2120 er  er udstyret med en 

fiber tå-kappe og tech-fiber sømværn. Sålen er sprøjte støbt i blød og 
affjedrende PU, som gør den blød og behagelig. 

Model 8120 er en utrolig hårdfør sikkerhedsstøvlet. Forarbejdet i meget stærke 
materialer og med ekstra bred pasform. PU forstærkning på næsen og fuld 

læder skaft gør denne model til en kampvogn der ikke går på kompromis når 
det gælder styrke. 8120 udstyret med en fiber tå-kappe og tech-fiber sømværn. 
Sålen er sprøjte støbt i blød og affjedrende PU, som gør den blød og behagelig. 

NOKNOK HARD WORK
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KONTINUERLIG PRODUKTUDVIKLING 

Gennem en løbende produktudvikling, en stor viden om materialer og avancerede

forskningssamarbejder ligger vores produkter på forkanten indenfor innovative

sikkerhedssko, og de bliver løbende udviklet, efterhånden som ny viden bliver kendt.  

Jalas er de mest teknisk avancerede sikkerhedssko på markedet. 

 

LANG HISORIE 

Historien bag JALAS® er succesrig og har skabt det brand, det er i dag.  

Intet kan erstatte erfaring. JALAS® har haft sin base i Jokipii i Jalasjärvi i Finland

siden 1916. Og det er stadig der, hovedparten af vores produktion,  

vores R&D-team og et avanceret laboratorium findes.

DE MEST TEKNISK AVANCEREDE 
SIKKERHEDSSKO PÅ MARKEDET



7118 ZENIT EVO
EN ISO 20345 S1P SRC ESD

 Vægt : 550 gram
Størrelse 35 - 48

Alu tåværn 
Fiber sømværn

7128 EVO
EN ISO 20345 S1P SRC ESD

 Vægt : 570 gram
Størrelse 35 - 48

Alu tåværn 
Fiber sømværn

Ultra lette sikkerhedssko, bred pasform med plads til fødderne, antistatiske 
egenskaber, ESD godkendt klasse 1. Tåværn i aluminium, letvægts tekstil 

sømværn i PTC.  Model 7118 er med BOA lukkesystem, model 7128  er med 
snørebånd, Pronose for ekstra slidstyrke, ergonomisk formet Stabilizator gelink 

der forhindrer vridskader.  Skoen er udstyret med Jalas FX3 Impact Rebound 
svang støttende indlægssål med Poron XRD stødabsorberings zoner, samt 
elektrisk ledende tråd. Overdel i vand afvisende ekstra åndbar og slidstærk 

tekstil, skaftet er foret med Memory Foam som former sig til anklen. 
 SRC godkendt RPU slidsål med ekstremt godt greb, oliebestandig, mellemsål i 

ekstrem blød PU.

JALAS ZENIT EVO
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Ultra let sikkerhedssko, bred pasform med plads til fødderne, antistatiske egenskaber, 
ESD godkendt klasse 1. Tåværn i aluminium, letvægts tekstil sømværn i PTC. 

Model 7138 er med BOA lukkesystem, model 7148 er med snørebånd, Pronose for 
ekstra slidstyrke, ergonomisk formet Stabilizator gelink der forhindrer vridskader. 
 Skoen er udstyret med Jalas FX3 Impact Rebound svang støttende indlægssål med 

Poron XRD stødabsorberings zoner, samt elektrisk ledende tråd. Overdel i vand 
afvisende åndbar og slidstærk tekstil, skaftet er foret med Memory Foam som former 

sig til anklen. SRC godkendt RPU slidsål med ekstremt godt greb, oliebestandig, 
mellemsål i ekstrem blød PU.

JALAS ZENIT EVO

EN ISO 20345 S3 SRC ESD

 Vægt : 560 gram
Størrelse 35 - 48

Alu tåværn 
Fiber sømværn

7148 ZENIT EVO
EN ISO 20345 S3 SRC ESD

 Vægt : 570 gram
Størrelse 35 - 48

Alu tåværn 
Fiber sømværn

7138 ZENIT EVO
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3408 MONZA
EN ISO 20345 S1P SRC ESD

 Vægt : 590 gram
Størrelse 36 - 47

Alu tåværn 
Fiber sømværn

3468 MONZA
EN ISO 20345 S3 SRC ESD

 Vægt : 560 gram
Størrelse 36 - 47

Alu tåværn 
Fiber sømværn

M-sport serien er lette, smidige og smarte sikkerhedssko eller 
sikkerhedssandaler i åndbar nubuck læder. Med alu tåværn og L-Protection® 

sømværn, ESD godkendt klasse 1. Skridhæmmende og stødabsorberende 
ydersål af PU, sålen er super let og fleksibel. Ydersålen er konstrueret, så 

risikoen for vridskader minimeres. Ergonomisk og antistatisk indlægssål med 
ekstra stødabsorbering i hæl og forfod, af svedtransporterende og 

åndbart materiale. Drilex inderfór.

JALAS M-SPORT
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Komfortabel sikkerhedssko med god, normal pasform. Det er en snøresko med lav 
vægt. Den er antistatisk konstrueret med tåværn af aluminium og sømværn af 

plasmabehandlet tekstil (PTC.) Skoen er udstyret med en meget behagelig FX2 Pro 
indersål. Indlægssålen er lavet af tekstil og blød E.V.A. med dobbelte stødabsorberende 
zoner i Poron XRD samt elektrisk ledende polyestertråd. Overdelen er fremstillet af en 
åndbar og vandafvisende kombination af tekstil og CPU. Den skridhæmmende ydersål 

er lavet af oliebestandig PU. Ydersålen er forsynet med Jalas patenteret Stabilazator, der 
stabiliserer foden og minimerer risikoen for uheldige vridninger i skoen. 

ProNose af CPU for ekstra slidstyrke. ESD godkendt klasse 1 

JALAS S-SPORT

1618 S-SPORT
EN ISO 20345 S3 SRC ESD

 Vægt : 590 gram
Størrelse 36 - 47

Alu tåværn 
Fiber sømværn
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1258 HEAVY DUTY
iEN ISO 20345 S3 CI HRO HI SRC ESD

Vægt : 710 gram
Størrelse 35 - 48

Composit tåværn 
Stål sømværn

1268 HEAVY DUTY
EN ISO 20345 S3 CI HRO HI SRC ESD

Vægt : 730 gram
Størrelse 35 - 48

Composit tåværn 
Stål sømværn

1258 er en slidstærk sikkerhedssko, anbefales til miljøer med svejse gløder, bred 
pasform, antistatiske egenskaber, ESD godkendt klasse 1. Tåværn i composit, 
sømværn og velcro luk. Pronose for ekstra slidstyrke. Udstyret med Jalas FX2 

Supreme svang støttende indlægssål med Poron XRD. Overdel i vandafvisende og 
slidstærk PU behandlet kernelæder, Kevlar sømme der tåler ekstreme varme grader 

og er brandfaste. 
 

1268 er en sikkerhedssko til hårdt brug, bred pasform, antistatiske egenskaber, ESD 
godkendt klasse 1. Tåværn i composit, sømværn, Nyt BOA L6 lukkesystem . Pronose 

for ekstra slidstyrke. Udstyret med Jalas FX2 Supreme svang støttende indlægssål 
med Poron XRD stødabsorberings zoner. Overdel i vandafvisende og slidstærk PU 

behandlet kernelæder, TPU hælforstærkning for ekstra støtte og slidstyrke. 
 

JALAS HEAVY DUTY
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 Model 1278 er en sikkerhedsstøvlet til hårdt brug, bred pasform med plads til 
fødderne, antistatiske egenskaber, ESD godkendt klasse 1. Tåværn i letvægts 

komposit, sømværn, Nyt forbedret ekstra kraftigt BOA lukkesystem . Pronose for 
ekstra slidstyrke.  Skoen er udstyret med Jalas FX2 Supreme svang støttende 

indlægssål med Poron XRD stødabsorberings zoner, samt elektrisk ledende tråd. 
Overdel i vandafvisende og slidstærk PU behandlet kernelæder, TPU hæl-ankel 

forstærkning for ekstra støtte 

JALAS HEAVY DUTY

1278 HEAVY DUTY
EN ISO 20345 S3 HRO SRC ESD

 Vægt : 790 gram
Størrelse 35 - 48

Alu tåværn 
Stål sømværn
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1548 ROUTE+
EN ISO 20345 S3 CI HRO SRC

 Vægt : 680 gram
Størrelse 36 - 48

Alu tåværn 
Stål sømværn

1548 Route+ & 1568 Pitstop 
Smarte og komfortable letvægts sikkerhedssko fra Gran Premio serien.  

Overdele i slidstærkt læder og tekstil. Skridhæmmende og stødabsorberende og 
varmebestandig (HRO) ydersål af PU/Nitrilgummi. Ydersålen er konstrueret, så 
risikoen for vridskader minimeres. Ergonomisk og antistatisk indlægssål med 
ekstra stødabsorbering i hæl og forfod, af svedtransporterende og åndbart 

materiale. Åndbart og svedtransporterende inderfór. 
 

JALAS GRAN PREMIO

1538 TERRA
EN ISO 20345 S3 CI HRO SRC

 Vægt : 670 gram
Størrelse 35 - 50

Alu tåværn 
Stål sømværn
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Komfortabel ESD godkendt sikkerhedssko med bred pasform. Den er antistatisk 
konstrueret med tåværn af aluminium og sømværn af plasmabehandlet tekstil (PTC.) 

Skoen er udstyret med en meget behagelig FX2 Pro indersål. Sålen er lavet af tekstil og 
blød E.V.A. med dobbelte stødabsorberende zoner i Poron XRD samt elektrisk ledende 
polyestertråd. Overdelen er fremstillet af en åndbar og vandafvisende kombination af 
tekstil og CPU. Den skridhæmmende ydersål er lavet af olie- og varmebestandig nitril, 

forsynet med plastikstabilisator, der stabiliserer foden og minimerer risikoen for 
uheldige vridninger i skoen. ProNose for ekstra slidstyrke. 

JALAS GRAN PREMIO

1518 ANTISLIP+
EN ISO 20345 S1P HRO SRC ESD

 Vægt : 650 gram
Størrelse 35 - 50

Alu tåværn 
Stål sømværn
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1848 TITAN+
EN ISO 20345 S3 CI HRO SRC

 Vægt : 770 gram
Størrelse 35 - 50

Alu tåværn 
Stål sømværn

1848 er en smidig og smart svejsestøvlet med fuld sikkerhed. 
Syninger i brandhæmmende tråd. Med alu tåværn og stål sømværn. 

Skridhæmmende, stødabsorberende og varmebestandig (HRO) ydersål af 
PU/Nitrilgummi. Sålen er konstrueret, så risikoen for vridskader minimeres. 

Ergonomisk og antistatisk indlægssål med ekstra stødabsorbering i hæl og forfod.  
Åndbart og svedtransporterende Drilex inderfór. 

1828 er en smart og komfortabel letvægts sikkerhedsstøvlette fra Gran Premio 
serien. Med alu tåværn og stål sømværn. Skridhæmmende, stødabsorberende og 

varmebestandig (HRO) ydersål af PU/Nitrilgummi. Sålen er konstrueret, så risikoen 
for vridskader minimeres. Ergonomisk og antistatisk indlægssål med ekstra 

stødabsorbering i hæl og forfod, af svedtransporterende og åndbart materiale. 

JALAS GRAN PREMIO

1828 JUPITER
EN ISO 20345 S3 CI HRO SRC ESD

 Vægt : 760 gram
Størrelse 35 - 50

Alu tåværn 
Stål sømværn
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Smart og super komfortabel letvægts sikkerhedsstøvle fra Gran Premio serien, med 
bred pasform og indvendig lynlås, så du slipper for at, snøre støvlen op når du skal ha' 
den af og på. Med alu tåværn og stål sømværn. Skridhæmmende, stødabsorberende 

og varmebestandig (HRO) ydersål af PU/Nitrilgummi, sålen er konstrueret, 
så risikoen for vridskader minimeres mest muligt. Ergonomisk og antistatisk indlægssål 

med ekstra stødabsorbering i hæl og forfod, af svedtransporterende og åndbart 
materiale. Åndbart og svedtransporterende Drilex inderfór. 

JALAS GRAN PREMIO

1878 OFFROAD
EN ISO 20345 S3 CI HRO SRC ESD

 Vægt : 790 gram
Størrelse 35 - 50

Alu tåværn 
Stål sømværn
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1708 ZENIT 
EN ISO 20345 S1P SRC ESD

 Vægt : 690 gram
Størrelse 36 - 47

Alu tåværn 
Fiber sømværn

 I ZENIT serien fra Jalas finder du den bedst mulige pasform, komfort og 
stødabsorbering. Pasformen justeres ved hjælp af BOA® hjulet. Med alu tåværn 
og Multi PTC fiber sømværn, som er et let, smidigt og fleksibelt fibermateriale. 
Ydersålen er af materialet RPU og består af tre zoner, som tilsammen skaber 

den bedst mulige stødabsorbering, stabilitet og skridsikkerhed. Sålmønstret er 
specielt udviklet til både inden- og udendørs brug. Ergonomisk FX2 indlægssål 

med dobbelte Poron® XRD stødabsorberingszoner under hæl og forfod. 
ESD godkendt klasse 1, svedtransporterende, åndbar og slidstærk. 

Åndbart og svedtransporterende Drilex inderfór.

JALAS ZENIT BOA®

1738 ZENIT
EN ISO 20345 S3 SRC ESD

 Vægt : 670 gram
Størrelse 36 - 47

Alu tåværn 
Fiber sømværn

38



I ZENIT serien fra Jalas finder du den bedst mulige pasform, komfort og 
stødabsorbering. Støvlens pasform justeres ved hjælp af BOA® hjulet. 

 Med alu tåværn og stål sømværn. Ydersålen er af materialet RPU og består af tre 
zoner, som tilsammen skaber den bedst mulige stødabsorbering, stabilitet og 

skridsikkerhed. Sålmønstret er specielt udviklet til både inden- og udendørs brug. 
Ergonomisk FX2 indlægssål med dobbelte Poron® XRD stødabsorberingszoner 
under hæl og forfod, ESD godkendt klasse 1, svedtransporterende, åndbar og 

slidstærk. Åndbart og svedtransporterende Drilex inderfór. 

JALAS ZENIT BOA®

1718 ZENIT
EN ISO 20345 S3 SRC ESD

 Vægt : 680 gram
Størrelse 36 - 47

Alu tåværn 
Stål sømværn
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9538 EXALTER
EN ISO 20345 S1P HRO SRC ESD

 Vægt : 680 gram
Størrelse 36 - 47

Alu tåværn 
Fiber sømværn

Skoene i Exalter2-kollektionen leveres med en række innovative løsninger: de er 
åndbare og har et hygiejnisk polyamidfór med antibakteriel behandling, som 

modvirker ubehagelig lugt og holder tekstilet rent. For brugere, der står og går hele 
dagen, er det vigtigst at sikkerhedsskoene er komfortable støddæmpende og har 

forstærket svang og hælstøtte. De forskellige lag i FX3 Exalter indlægssålen har hver 
sin specifikke funktion: Blødt og støddæmpende Neo Foam-lag under hele foden. 

Det hårde EVA-lag bevarer indersålens form og funktionalitet og giver støtte og 
stabilitet. Poron XRD® er et blødt og støddæmpende materiale der aktiveres og 

bliver hårdere ved stød. Resultatet er en meget komfortabel og funktionel indersål, 
som beskytter mod stød og tryk. Exalter2 har en oliebestandig, antistatisk og ESD- 

klassificeret ydersål af nitrilgummi, som er udviklet i samarbejde med Vibram® 
Sålen modstår varme overflader på op til 300 grader celcius.

JALAS EXALTER2

9548 EXALTER
EN ISO 20345 S3 HRO SRC ESD

 Vægt : 620 gram
Størrelse 36 - 47

Alu tåværn 
Fiber sømværn
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Skoene i Exalter2-kollektionen leveres med en række innovative løsninger: de er 
åndbare og har et hygiejnisk polyamidfór med antibakteriel behandling, som 

modvirker ubehagelig lugt og holder tekstilet rent. For brugere, der står og går hele 
dagen, er det vigtigst at sikkerhedsskoene er komfortable støddæmpende og har 

forstærket svang og hælstøtte. De forskellige lag i FX3 Exalter indlægssålen har hver 
sin specifikke funktion: Blødt og støddæmpende Neo Foam-lag under hele foden. Det 
hårde EVA-lag bevarer indersålens form og funktionalitet og giver støtte og stabilitet. 
Poron XRD® er et blødt og støddæmpende materiale der aktiveres og bliver hårdere 
ved stød. Resultatet er en meget komfortabel og funktionel indersål, som beskytter 

mod stød og tryk. Exalter2 har en oliebestandig, antistatisk og ESD-klassificeret 
ydersål af nitrilgummi, som er udviklet i samarbejde med Vibram® Sålen modstår 

varme overflader på op til 300 grader celcius. 

JALAS EXALTER2

9520 EXALTER
EN ISO 20345 S1 HRO SRC ESD

 Vægt : 660 gram
Størrelse 36 - 47

Alu tåværn 
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EN ISO 20345 S1 SRC ESD

 Vægt : 470 gram
Størrelse 36 - 47

Alu tåværn 

3500 WHITE

Model 3500 & Model 3520 
Er lette, fleksibele og slidstærke, ESD godkendt klasse 1 

sikkerhedssko/sikkerhedssandaler med et åndbart og slidstærkt overlæder. 
Skridhæmmende og stødabsorberende ydersål. Ydersålen er skridhæmmende og 
stødabsorberende. Jalas patenteret Stabilizator reducerer risikoen for vridskader. 

Ergonomisk, antistatisk og ekstra stødabsorberende indlægssål af 
svedtransporterende og åndbart materiale. 

Inderfóret er ligeledes yderst åndbart og svedtransporterende.

JALAS WHITE

3520 WHITE
EN ISO 20345 S2 SRC ESD

 Vægt : 490 gram
Størrelse 36 - 47

Alu tåværn 
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Vælger du COFRA, får du noget af det bedste Italien har at byde på inden for

sikkerhedsfodtøj. Et ungt design med masser af cool detaljer har i årevis været

synonym med COFRAs sortiment, som appellerer til den stilbevidste og

hårdtarbejdende håndværker.

ITALIENSK SIKKERHED MED
FOD PÅ STILEN



7900 CREGAN
EN ISO 20345 S3 SRC

 Vægt : 590 gram
Størrelse 36 - 48

Alu tåværn 
Fiber sømværn

7800 BURST
EN ISO 20345 S3 SRC ESD

 Vægt : 590 gram
Størrelse 36 - 48

Alu tåværn 
Fiber sømværn

7900 CREGAN er en let og smart sikkerhedssko af åndbart og vandafvisende 
læder. Skridhæmmende og stødabsorberende ydersål. Svedabsorberende 

indlægssål med ekstra stødabsorbering under hele foden. 
ProNose for ekstra slidstyrke. 

 
7800 BURST er en let og smart sikkerhedssko med BOA® lukning. Af åndbart og 

vandafvisende læder. Skridhæmmende og stødabsorberende ydersål. 
Svedabsorberende indlægssål med ekstra stødabsobering under hele foden. 

ProNose for ekstra slidstyrke og ESD godkendt 

COFRA RUNNING
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Let og smart sikkerhedssko af åndbart og blødt mesh. Med GORE-TEX® membran, der 
sørger for, at du har tørre og behalige fødder - hele dagen. 

 Skridhæmmende og stødabsorberende ydersål. Svedabsorberende indlægssål med 
ekstra stødabsorbering under hele foden. ProNose for ekstra slidstyrke. 

 

COFRA RUNNING

7700 GALETTI
EN ISO 20345 S3 WR SRC 

 Vægt : 560 gram
Størrelse 39 - 47

Alu tåværn 
Fiber sømværn
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8550 TOUCHDOWN
EN ISO 20345 S3 WR SRC

 Vægt : 560 gram
Størrelse 39 - 48

Alu tåværn 
Fiber sømværn

8600 STACK
EN ISO 20345 S1P SRC ESD

 Vægt : 570 gram
Størrelse 35 - 48

Alu tåværn 
Fiber sømværn

8850 TOUCHDOWN er en let og smart sikkerhedssko af tekstil/læder og med 
vandtæt og åndbar GORE-TEX® membran. Ydersålen er skridhæmmende og 
stødabsorberende og indlægssålen er ekstra åndbar og giver god støtte og 

stødabsorbering under hele foden.   

8600 STACK er en let og smart sikkerhedssko af ekstra, åndbart tekstil og med 
BOA® lukning. Ydersålen er skridhæmmende og stødabsorberende og 

indlægssålen er ekstra åndbar og giver god støtte og 
stødabsorbering under hele foden.  

COFRA RUNNING
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8500 CHARGER er en super let og smart sikkerhedssko af åndbart og vandafvisende 
mesh/nylon, med fede detaljer. Skridhæmmende og stødabsorberende ydersål. 
Svedabsorberende indlægssål med ekstra stødabsorbering under hele foden. 

ProNose for ekstra slidstyrke. 

COFRA RUNNING

8500 CHARGER
EN ISO 20345 S3 SRC ESD

 Vægt : 550 gram
Størrelse 35 - 48

Alu tåværn 
Fiber sømværn
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7610 NEW SUEZ
EN ISO 20345 S1P SRC 

 Vægt : 540 gram
Størrelse 36 - 48

Composit tåværn 
Fiber sømværn

7601 NEW CELTIC
EN ISO 20345 S3 SRC

 Vægt : 540 gram
Størrelse 36 - 48

Composit tåværn 
Fiber sømværn

7610 NEW SUEZ er en let og robust sikkerhedssko med en skridhæmmende og 
stødabsorberende ydersål af PU/PU. Indlægssålen er antistatisk, ergonomisk, 

svedabsorberende og ekstra stødabsorberende under hele foden. Overlæderet 
er af ruskind med dobbelte syninger og ProNose for ekstra slidstyrke. Med 

composite tåværn og fiber sømværn. 
 

7601 NEW SUEZ er en fleksibel, let og slidstærk sikkerhedssko med 
skridhæmmende og stødabsorberende ydersål af PU/PU. Indlægssålen er 

antistatisk, ergonomisk, svedabsorberende og ekstra stødabsorberende under 
hele foden. Overlæderet er af læder med dobbelte syninger og ProNose for 

ekstra slidstyrke. Med composite tåværn og fiber sømværn. 

COFRA WORKMATE
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Robust sikkerhedsstøvlet med ekstra bredde. 
Fleksibel, let og slidstærk sikkerhedsstøvlet med skridhæmmende og 

stødabsorberende ydersål af PU/PU. Indlægssålen er antistatisk, ergonomisk, 
svedabsorberende og ekstra stødabsorberende under hele foden. Overlæderet er af 

læder med dobbelte syninger og ProNose for ekstra slidstyrke. Med composite 
tåværn og fiber sømværn.

COFRA WORKMATE

7602 NEW TIRRENIAN
EN ISO 20345 S3 SRC

 Vægt : 590 gram
Størrelse 36 - 48

Composit tåværn 
Fiber sømværn
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6601 GRAND SLAM
EN ISO 20345 S1P SRC

 Vægt : 550 gram
Størrelse 36 - 47

Alu tåværn 
Fiber sømværn

6605 ACE
EN ISO 20345 S1P SRC

 Vægt : 530 gram
Størrelse 36 - 47

Alu tåværn 
Fiber sømværn

6601 GRAND SLAM er en let, smart og fleksibel sikkerhedssko. 
Skridhæmmende, stødabsorberende og transparent ydersål . Af åndbart 

materiale og med bred pasform og ekstra god stødabsorbering.  
 

6605 ACE er en smart og fleksibel sikkerhedssandal. 
Let, smart og fleksibel sikkerhedssandal fra Tennis sålserien. Af åndbart 

materiale og med bred pasform og ekstra god stødabsorbering. 
Med alu tåværn og fiber sømværn. 

COFRA TENNIS
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ELTEN er tysk grundighed i lækker indpakning. Sortimentet af gennemtestet

sikkerhedsfodtøj byder på alt lige fra supermoderne varianter i et smart sneakers

design til de mere klassiske modeller med fokus på enkle og funktionelle detaljer. 

 

Gennemtænkt funktionalitet og innovativ teknologi er kendetegnende for ELTEN, der

har produceret sikkerhedsfodtøj siden 1910 og som konstant rykker grænserne for,

hvad man kan forlange af en sikkerhedssko til især byggeri/håndværk,  

transport/lager og den lette industri. 

 

 

KOM TO SKRIDT FORAN 
MED TYSK GRUNDIGHED



729440 MILOW LOW
EN ISO 20345 S2 SRC ESD

 Vægt : 580 gram
Størrelse 40 - 48

Composit tåværn 

729425 LOGAN BLUE
EN ISO 20345 S1 SRC ESD

 Vægt : 600 gram
Størrelse 40 - 48

Composit tåværn 

Både Milow Low og Logan Blue er super lette og sporty sikkerhedssko. Hvor 
Milow har en overdel af slidstærkt, åndbart og vandafvisende microfiber/tekstil, 
er Logans overdel lavet af slidstærkt og åndbart mesh/tekstil. Fælles for de to er, 

at de er udviklet til indendørs brug og til især tørre arbejdsmiljøer med hårde 
gulvbelægninger. Skridhæmmende, let, fleksibel, transparent og slidstærk 

ydersål. Med sålkerne af INFINERGY® materiale, der absorberer stød og sender 
energien retur til fødderne, så hvert skridt lades med ny, nem og hurtig energi. 

Skoen har et hudvenligt og svedabsorberende inderfór og en indlægssål af 
antibakterielt, åndbart og svedabsorberende materiale. 

ELTEN WELLMAXX
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719460 ETHAN EASY
EN ISO 20345 S1 SRC ESD

 Vægt : 580 gram
Størrelse 40 - 48

Composit tåværn 

Let og sporty sikkerhedssandal af slidstærkt, åndbart og vandafvisende 
microfiber/tekstil og med velcro lukning. Udviklet til indendørs brug og til især 

arbejdsmiljøer med hårde gulvbelægninger. Skridhæmmende, let, fleksibel, 
transparent og slidstærk ydersål. Med sålkerne af INFINERGY® materiale, der 

absorberer stød og sender energien retur til fødderne, så hvert skridt lades med 
ny, nem og hurtig energi. Skoen har et hudvenligt og svedabsorberende inderfór 

og en indlægssål af antibakterielt, åndbart og svedabsorberende materiale. 
ESD godkendt. Læder- og metalfri. 

ELTEN WELLMAXX
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729440 MILES LOW
EN ISO 20345 S3 SRC ESD

 Vægt : 700 gram
Størrelse 40 - 48

Composit tåværn 
Stål sømværn

769451 MILES MID
EN ISO 20345 S3 SRC ESD

 Vægt : 800 gram
Størrelse 40 - 48

Composit tåværn 
Stål sømværn

MILES LOW og MILES MID  er lette og sporty sikkerhedssko eller 
sikkerhedsstøvle af slidstærkt, åndbart og vandafvisende læder/nubuck. 

Skridhæmmende, let, fleksibel, transparent og slidstærk ydersål. Med sålkerne 
af INFINERGY® materiale, der absorberer stød og sender energien retur til 
fødderne, så hvert skridt lades med ny, nem og hurtig energi. Skoen har et 

hudvenligt og svedabsorberende inderfór og en indlægssål af antibakterielt, 
åndbart og svedabsorberende materiale. 

ESD godkendt. 

ELTEN WELLMAXX
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729461 MADDOX RED  Er en let og sporty sikkerhedssko af slidstærkt, åndbart og 
vandafvisende microfiber/tekstil. Skridhæmmende og let ydersål med sålkernen af 
INFINERGY® materiale absorberer stød og sender energien retur til fødderne, så 

hvert skridt lades med ny, nem og hurtig energi. 
 

929471 MADDOX BLUE Er en let og sporty sikkerhedssko af slidstærkt og åndbart 
ruskind/tekstil. Skridhæmmende og let ydersålen med sålkerne af INFINERGY® 
materiale absorberer stød og sender energien retur til fødderne, så hvert skridt 

lades med ny, nem og hurtig energi.  

ELTEN WELLMAXX

729561 MADDOX RED
EN ISO 20345 S3 SRC ESD

 Vægt : 570 gram
Størrelse 35 - 48

Stål tåværn 
Fiber sømværn

729571 MADDOX BLUE  
EN ISO 20345 S1P SRC ESD

 Vægt : 570 gram
Størrelse 35 - 48

Stål tåværn 
Fiber Sømværn
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728531 SENEX
EN ISO 20345 S3 SRC ESD

 Vægt : 640 gram
Størrelse 38 - 48

Alu tåværn 
Fiber sømværn

727651 SCOTT 
EN ISO 20345 S1P SRC ESD

 Vægt : 620 gram
Størrelse 38 - 48

Alu tåværn 
Fiber sømværn

Let og komfortabel sikkerhedssko eller sikkerhedssandal af slidstærkt 
mikrofiber/tekstil og med BOA® lukning. Med skridhæmmende og 

stødabsorberende PU/PU ydersål og et hudvenligt og svedabsorberende 
inderfór. Skoen har en antibakteriel og åndbar indlægssål, der reducerer 

lugtgener og giver en god stødabsorbering. Med refleksdetaljer og ProNose for 
ekstra slidstyrke. ESD godkendt. 

ELTEN SAFEGUARD
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Let og komfortabel sikkerhedsstøvlet af slidstærkt mikrofiber/tekstil og med BOA® 
lukning. Med skridhæmmende og stødabsorberende PU/PU ydersål og et 

hudvenligt og svedabsorberende inderfór. Støvletten har en antibakteriel og 
åndbar indlægssål, der reducerer lugtgener og giver en god stødabsorbering. Med 

refleksdetaljer og ProNose for ekstra slidstyrke. ESD godkendt.  

ELTEN SAFEGUARD

768531 SANDER 
EN ISO 20345 S3 SRC ESD

 Vægt : 680 gram
Størrelse 38 - 48

Alu tåværn 
Fiber sømværn
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74801 AQUA EASY
EN ISO 20345 S1P SRC ESD

 Vægt : 430 gram
Størrelse 35 - 42

Stål tåværn 
Fiber sømværn

74811 AQUA LOW
EN ISO 20345 S1P SRC ESD

 Vægt : 420 gram
Størrelse 35 - 42

Stål tåværn 
Fiber sømværn

Super let og åndbar sikkerhedssko eller sikkerhedssandal af slidstærkt 
mikrofiber med perforeringer for ekstra høj åndbarhed. Ekstrem fleksibel 

ydersål, hvor der i sålkonstruktionen er taget hensyn til føddernes naturlige 
bevægmønster uden at gå på kompromis med stabiliteten. Skoen er med nemt 

og hurtigt elastiksnøresystem, hvor sandalen har to velcroremme. Aqua 
modellerne har et hudvenligt og svedabsorberende inderfór og en blød og 

behagelig indlægssål. ESD godkendt. Refleksdetaljer. Læder- og metalfri. 

Skræddersyet til kvinders fødder 

ELTEN NOVA LADY
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BRYNJE er ultimativt sikkerhedsfodtøj, beregnet til hårdtarbejdende mænd og

kvinder. Med masser af rå, funktionelle og smarte detaljer er du garanteret,  

at skoene skiller sig ud på arbejdspladsen. Og der er noget til enhver branche og

ethvert behov – lige fra de smarte og sporty modeller udviklet til byggeri, håndværk

og let industri til de ekstra robuste modeller udviklet til den tunge industri.

SIKKERHEDSSKO TESTET AF 
HVERDAGENS HELTE



358 FREE STYLE
EN ISO 20345 S1P SRC 

 Vægt : 610 gram
Størrelse 36 - 48

Alu tåværn 
Fiber sømværn

361 LIGHT INDUSTRY
EN ISO 20345 S1 SRC 

 Vægt : 500 gram
Størrelse 36 - 48

Alu tåværn 

358 Free Style er en let og åndbar sandal af slidstærkt nubuck. Blød polstring i pløs 
og rundt om anklen for ekstra god komfort. Blød og behagelig ydersål med 

indbygget stabiliserende gelenk.  Svedtransporterende og slidstærkt inderfór. 
Indlægssål af stødabsorberende, svedtransporterende og antibakterielt materiale.  

361 Light Industry er super let og behagelig sikkerhedssko med 
svedtransporterende inderfór og en blød, skridhæmmende og stødabsorberende 

påsprøjtet ydersål med stabiliserende gelenk. Indlægssål af stødabsorberende, 
svedtransporterende og antibakterielt materiale. Med refleksdetaljer.

BRYNJE 300-SERIES
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Smart støvlet af lækkert, åndbart og vandafvisende læder. Kraftige nylonstropper 
og bred elastik i skaftet gør det nemt at få støvletten af og på. Fleksibel, 

skridhæmmende og stødabsorberende påsprøjtet ydersål med stabiliserende 
gelenk. Stødabsorberende og svedtransporterende indlægssål af antibakterielt 

materiale. Forstærket inderfór i hæl. Med ProNose for ekstra slidstyrke. 

BRYNJE 300-SERIES

369 TASMANIA
EN ISO 20345 S3 SRC

 Vægt : 700 gram
Størrelse 36 - 48

Alu tåværn 
Fiber sømværn
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411 ROBUST
EN ISO 20345 S3 HRO SRC ESD

 Vægt : 780 gram
Størrelse 39 - 48

Alu tåværn 
Fiber sømværn

421 ADVANTAGE
EN ISO 20345 S3 HRO SRC ESD

 Vægt : 800 gram
Størrelse 39 - 48

Alu tåværn 
Fiber sømværn

411 ROBUST er den ultimativ sikkerhedssko til dig, der arbejder hårdt. Bred pasform. 
Ekstra slidstærk, fleksibel og stødabsorberende sål af PU/nitrilgummi, der modstår 
varme op til 300 °C. Sålen har stabiliserende gelenk, der modvirker vrid og fordeler 
trykket til hele sålen. Af slidstærkt, åndbart og vandafvisende læder, der former sig 

efter foden.  Indlægssålen er af stødabsorberende og svedtransporterende PU.  
 

421 ADVANTAGE sikkerhedssko med solid lukning til dig, der arbejder hårdt. Bred 
pasform. Ekstra slidstærk, fleksibel og stødabsorberende sål af PU/nitrilgummi, der 
modstår varme op til 300 °C. Sålen har stabiliserende gelenk, der modvirker vrid og 

fordeler trykket til hele sålen. Af slidstærkt, åndbart og vandafvisende læder, der 
former sig efter foden.  Indlægssålen er af stødabsorberende og 

svedtransporterende PU.

BRYNJE 400-SERIES
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Robust sikkerhedssandal med solid lukning og bred pasform. Ekstra slidstærk, 
skridhæmmende, fleksibel og stødabsorberende ydersål af PU/nitrilgummi, som 
modstår varme op til 300 °C (HRO).  Af slidstærkt og åndbart B-Xtreme nubuck. 
Med refleksdetaljer, forstærket foring i hælen og ProNose for ekstra slidstyrke. 

ESD-godkendt og med alu tåværn og fiber sømværn. 

BRYNJE 400-SERIES

414 SURFER
EN ISO 20345 S1P SRC

 Vægt : 790 gram
Størrelse 39 - 48

Alu tåværn 
Fiber sømværn
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412 ALL ROUND
EN ISO 20345 S3 HRO SRC ESD

 Vægt : 850 gram
Størrelse 39 - 48

Alu tåværn 
Fiber sømværn

449 WELDER
EN ISO 20345 S3 HRO SRC ESD

 Vægt : 900 gram
Størrelse 39 - 48

Alu tåværn 
Fiber sømværn

412 ALL ROUND sikkerhedsstøvlet til dig, der arbejder hårdt. Med bred pasform og 
ankelbeskyttelse. Ekstra slidstærk, fleksibel og stødabsorberende sål af 

PU/nitrilgummi, der modstår varme op til 300 °C. Sålen har stabiliserende gelenk, 
der modvirker vrid og fordeler trykket til hele sålen. Af slidstærkt, åndbart og 
vandafvisende B-Xtreme læder, der former sig efter foden. Indlægssålen er af 

stødabsorberende og svedtransporterende PU.  

449 WELDER Ultimativ svejsestøvlet til dig, der arbejder hårdt. Ekstra slidstærk, 
fleksibel og stødabsorberende sål af PU/nitrilgummi, der modstår varme op til 300 
°C. Sålen har stabiliserende gelenk, der modvirker vrid og fordeler trykket til hele 

sålen. Af slidstærkt, åndbart og vandafvisende B-Xtreme læder, der former sig efter 
foden.  Indlægssålen er af stødabsorberende og svedtransporterende PU

BRYNJE 400-SERIES
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Ultimativ sikkerhedsstøvle til dig, der arbejder hårdt. Med bred pasform, 
ankelbeskyttelse og Thinsulate™ fór. Ekstra slidstærk, fleksibel og 

stødabsorberende sål af PU/nitrilgummi, der modstår varme op til 300 °C (HRO). 
Sålen har stabiliserende gelenk, der modvirker vrid og fordeler trykket til hele 
sålen. Af slidstærkt, åndbart og vandafvisende B-Xtreme læder, der former sig 
efter foden. Indlægssålen er af stødabsorberende og svedtransporterende PU. 

Med lynlås på indersiden, lukket pløs, refleksdetaljer og ProNose for ekstra 
slidstyrke. ESD-godkendt 

BRYNJE 400-SERIES

413 SUPPORTER
EN ISO 20345 S3 SRC

 Vægt : 920 gram
Størrelse 39 - 48

Alu tåværn 
Fiber sømværn
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440 CROSSOVER
EN ISO 20345 S3 SRC 

 Vægt : 670 gram
Størrelse 39 - 48

Alu tåværn 
Fiber sømværn

464 HEAT
EN ISO 20345 S1P SRC

 Vægt : 690 gram
Størrelse 39 - 48

Alu tåværn 
Fiber sømværn

440 CROSSOVER er en robust og slidstærk sikkerhedssko af åndbart fuldnarvlæder 
og med solid lukning. Skridhæmmende, stødabsorberende og fleksibel ydersål med 
stabiliserende gelenk. Indlægssål af stødabsorberende og antibakterielt materiale. 

Med refleksdetaljer og ProNose for ekstra slidstyrke.  

464 HEAT er en super slidstærk sikkerhedssandal af åndbart læder og med dobbelt 
lukning. Skridhæmmende, stødabsorberende og fleksibel ydersål med 

stabiliserende gelenk. Indlægssål af stødabsorberende og antibakterielt materiale. 
Remmene kan klippes til uden at flosse. Med ProNose for ekstra slidstyrke.

BRYNJE 400-SERIES
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657 STORM & 649 DRIZZLE er lette, slidstærke og smarte sikkerhedssko/støvler, 
af fuldnarvlæder og med BOA® lukning. Ydersålen er af ekstra skridhæmmende, 

fleksibel og stødabsorberende EVA/gummi. Sålen har endvidere solidt stigegreb og 
stabiliserende gelenk, som modvirker vrid og fordeler trykket til hele sålen. 

Indlægssålen er af stødabsorberende og svedtransporterende PU. 
Med lukket pløs, forstærket foring i hælen og ProNose for ekstra slidstyrke. 

ESD-godkendt og med alu tåværn og fiber sømværn. 

BRYNJE 600-SERIES

657 STORM
EN ISO 20345 S3 SRC ESD

 Vægt : 660 / 620 gram
Størrelse 35 - 48

Alu tåværn 
Fiber sømværn

649 DRIZZLE
EN ISO 20345 S3 SRC ESD
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627 BLACK HAWK
EN ISO 20345 S3 SRC 

 Vægt : 590 gram
Størrelse 40 - 48

Alu tåværn 
Fiber sømværn

640 ATHLETIC
EN ISO 20345 S1P SRC

 Vægt : 580 gram
Størrelse 35 - 48

Alu tåværn 
Fiber sømværn

627 BLACK HAWK er en Sporty, åndbar og vandafvisende all round sikkerhedssko 
med lukket pløs. Ydersål af skridhæmmende EVA/gummi og med stabiliserende 

gelenk. Stødabsorberende, antibakteriel og åndbar indlægssål. Med refleksdetaljer 
og ProNose for ekstra slidstyrke. 

640 ATHLETIC er en åndbar sikkerhedssko med masser af farver og smarte 
detajler. Nemt og hurtigt elastiksnøresystem. Ydersål af EVA/gummi med 

stabiliserende gelenk. Indlægssål af  stødabsorberende, antibakterielt og åndbart 
materiale. Leveres med to ekstra snørebånd i sort og orange. 

BRYNJE 600-SERIES
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629 FAT BOY er en sporty, åndbar og vandafvisende all round sikkerhedssko med 
lukket pløs, refleksdetaljer og BOA® lukning. Slidstærk, fleksibel og 

skridhæmmende ydersål af sprøjtestøbt EVA/gummi. Med stabiliserende gelenk og 
stigegreb af formstøbt TPU med modhager for et ekstra fast greb. Blødt og ekstra 

åndbart inderfór samt Brynjes Sorbotan indlægssål, der er ekstremt blød og 
stødabsorberende. Med ProNose for ekstra slidstyrke.  

BRYNJE 600-SERIES

629 FAT BOY
EN ISO 20345 S3 SRC

 Vægt : 570 gram
Størrelse 39 - 48

Alu tåværn 
Fiber sømværn
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110 FLEX FIT
EN ISO 20345 SB SRA

 Vægt : 530 gram
Størrelse 36 - 48

Alu tåværn 
Fiber sømværn

111 FLEX FIT
EN ISO 20345 S3 SRA

 Vægt : 570 gram
Størrelse 36 - 48

Alu tåværn 
Fiber sømværn

110 FLEX FIT er en let og fleksibel tøffeltræsko af åndbart og slidstærkt Permair® 
læder. Med blød vristpolstring for ekstra god komfort. Skridhæmmende og 

stødabsorberende ydersål af PU. Blød,  stødabsorberende og udskiftelig 
indlægssål, der giver ekstra god støtte til svangen. Med ProNose for ekstra 

slidstyrke. 

111 FLEX FIT er en let og fleksibel kaptræsko af åndbart og slidstærkt Permair® 
læder. Med blød vristpolstring for ekstra god komfort. Skridhæmmende og 

stødabsorberende ydersål af PU. Blød,  stødabsorberende og udskiftelig 
indlægssål, der giver ekstra god støtte til svangen. Med ProNose for ekstra 

slidstyrke. 

BRYNJE 100-SERIES
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Sikkerhedssko i høj kvalitet og stilsikkert design. Med eksklusive funktioner som

BOA® lukning, Vibram® sål og blødt sømværn kæler Grisport for detaljen og sikrer

fødderne optimal komfort og god pasform. Den familieejede, italienske virksomhed

prioriterer naturen højt og arbejder intensivt med udvikling af bæredygtige og  

co2-reducerende løsninger. 

Familien ønsker at fastholde de stærke, lokale traditioner for udvikling, design og

kvalitet. Derfor foregår al produktion i Europa, heraf 90% i hjemlandet, Italien.

GRISPORT ER KLASSENS 
FRÆKKE DRENG



HKSDK B-SERIES
Model 70164 er til dig, som savner en let og luftig sikkerhedssko med fokus på 

design, velvære og funktionalitet. 70164 er yderst fleksibel og den åndbare overdel 
sørger for, at du får luft til fødderne. Det smarte Boa® lukkesystem, sparer dig for 

tid når du skal have dine sko af og på, samt fantastisk tilpasning til foden. 
Mellemsålen er af PU som kendes bedst fra løbesko og som gør at 

stødabsorberingen er super god. 

Model 70166 er yderst fleksibel og den åndbare overdel sørger for, at du får luft til 
fødderne. Det smarte Boa® lukkesystem, sparer dig for tid når du skal have dine 
sandaler af og på, samt fantastisk tilpasning til foden. Mellemsålen er af PU som 
kendes bedst fra løbesko og som gør at stødabsorberingen er super god. Cross- 

safety ydersålen er slidstærk og minimerer afsmitning. 

GRISPORT CROSS-SAFETY

70164
EN ISO 20345 S1P HRO HI SRC ESD

 Vægt : 580 gram
Størrelse 36 - 48

Fiberglas tåværn 
Fiber sømværn

70166
EN ISO 20345 S1P HRO HI SRC ESD

 Vægt : 575 gram
Størrelse 36 - 48

Fiberglas tåværn 
Fiber sømværn
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Vejl. 1750.00

Et godt valg hvis du søger en let og fleksibel sikkerhedssko. Overdelens 
kombination af tekstil og microfiber samt det bløde sømværn, giver dig en lettere 

og mere bøjelig sko. De vandafvisende egenskaber minimerer at du får våde 
fødder i fugtigt vejr og det smarte Boa® lukkesystem, sparer dig for tid, når du 
skal have dine sko på og af. God tilpasning til foden - selv i yderpositioner. Den 

nyudviklede Cross-safety ydersål er slidstærk og minimerer afsmitning og 
afsætning af synlige mærker. Er et fornuftigt valg hvis du søger en sko, som kan 

bruges hele året. Den mindre tåforstærkning er til dig med 
begrænset knæliggende arbejde. 

GRISPORT CROSS-SAFETY

70333 
EN ISO 20345 S3 HRO HI SRC

 Vægt : 575 gram
Størrelse 36 - 48

Fiberglas tåværn 
Fiber sømværn
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HKSDK B-SERIES
70645 er en let, vandtæt og fleksibel sikkerhedssko. Overdelen er af microfiber 

materiale med vandtæt Gore-Tex® membran, som sikre dig mod våde fødder i alt 
slags vejr. Det smarte Boa® lukkesystem, sparer dig for tid, når du skal have dine 

sko af og på, samt sikrer at skoen sidder tæt til foden. Det bløde sømværn giver dig 
en let og mere fleksibel sko. Den slidstærke Cross ydersål minimere afsmitning. 

70649 er en let, vandtæt og fleksibel sikkerhedsstøvle. Overdelen er af microfiber 
materiale med vandtæt Gore-Tex® membran, som sikre dig mod våde fødde. Det 

smarte Boa® lukkesystem, sparer dig for tid, når du skal have dine støvler af og på, 
samt sikrer at skoen sidder tæt til foden. Det bløde sømværn giver dig en lettere og 

mere fleksibel støvle. Den slidstærke Cross ydersål minimere afsmitning. 

GRISPORT CROSS-SAFETY

70645
EN ISO 20345 S3 HRO HI CI WR SRC

 Vægt : 620 gram
Størrelse 36 - 48

Fiberglas tåværn 
Fiber sømværn

70649
EN ISO 20345 S3 HRO HI CI WR SRC 

 Vægt : 640 gram
Størrelse 36 - 48

Fiberglas tåværn 
Fiber sømværn
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Vejl. 1750.00

Et godt valg hvis du har tendens til varme fødder. Overdelens kombination af 
tekstil og microfiber giver dig en let og luftig sko, så du dagen igennem vil opleve 
mindre varme og mindre tunge fødder. Du får hurtig følelsen af lethed, på niveau 

med en sportssko. Velegnet til dig som har en dagligdag blandt elektrikske 
komponenter, da modellen er ESD godkendt. Den nyudviklede Cross-safety 

ydersål er slidstærk og minimerer afsmitning og afsætning af synlige mærker. 
Den mindre tåforstærkning er til dig med begrænset knæliggende arbejde.   

GRISPORT CROSS-SAFETY

70222 
EN ISO 20345 S1P HRO HI SRC ESD

 Vægt : 570 gram
Størrelse 36 - 48

Fiberglas tåværn 
Fiber sømværn
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HKSDK B-SERIES
74661 er en smart og let sikkerhedssko i fedt design fra Grisport. Den smarte Boa® 

lukning gør det nemt og hurtigt at komme ind og ud af fodtøjet og derfor yderst 
velegnet til f.eks håndværkere, som i løbet af dagen skal ind og ud af boliger. Den 
slidstærke og unikke Vibram® sål sikrer et skridhæmmende fodfæste på stort set 

alle typer underlag.  

74687 er en smart og let sikkerhedssandal i lækkert design fra Grisport. Den smarte 
Boa® lukning gør det nemt og hurtigt at komme ind og ud af fodtøjet og derfor 

yderst velegnet til f.eks håndværkere, som i løbet af dagen skal ind og ud af boliger. 
Den slidstærke og unikke Vibram® sål sikrer et skridhæmmende fodfæste på stort 

set alle typer underlag.  

GRISPORT STS

74661
EN ISO 20345 S3 SRC

 Vægt : 660 gram
Størrelse 36 - 47

Stål tåværn 
Fiber sømværn

74687
EN ISO 20345 S1P SRC 

 Vægt : 650 gram
Størrelse 36 - 47

Stål tåværn 
Fiber sømværn
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Maskulin sikkerhedsstøvle i fedt design fra Grisport. Den smarte Boa® lukning gør 
det nemt og hurtigt at komme ind og ud af fodtøjet og derfor yderst velegnet til 

f.eks håndværkere, som i løbet af dagen skal ind og ud af boliger. 
Sikkerhedsstøvlen er også velegnet hvis man går meget ude f.eks på en 

byggeplads hele dagen, da den er forsynet med en Spo-Tex® membran som gør 
den vandtæt. Er det koldt kan det varmeisolerende Thinsulate inderfor holde 
fødderne varme ved temperaturer helt ned til - 30 C. En sikkerhedsstøvle med 

god pasform og behaglig komfort. 

GRISPORT STS

74693
EN ISO 20345 S3 WR CI SRC 

 Vægt : 840 gram
Størrelse 36 - 47

Stål tåværn 
Fiber sømværn

77



HKSDK B-SERIES
74763 - Nogle ville mene at det er lillebroren til model 74769. 

Den smarte Boa® lukning gør det nemt og hurtigt at komme ind og ud af fodtøjet 
og derfor yderst velegnet til f.eks håndværkere, som i løbet af dagen skal ind og ud 
af boliger. Den slidstærke og unikke Vibram® sål sikrer optimal skridsikkerhed på 

stort set alle typer underlag. 

74769 - En god kraftig all-round sikkerhedsstøvlet fra Grisport  i maskulint design. 
Denne støvlet har lukket pløs og den smarte Boa® lukning gør det nemt og hurtigt 

at komme ind og ud af fodtøjet. Kan bruges af mange men er yderst velegnet til 
knæliggende arbejde eller håndværkere som i løbet af dagen, skal ind og ud af 

boliger. Den slidstærke og unikke Vibram® sål sikrer optimal skridsikkerhed på stort 
set alle typer underlag. 

GRISPORT STS

74763
EN ISO 20345 S3 SRC

 Vægt : 670 gram
Størrelse 36 - 47

Stål tåværn 
Fiber sømværn

74769
EN ISO 20345 WRU SRC 

 Vægt : 700 gram
Størrelse 39 - 47

Stål tåværn 
Fiber sømværn
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De sidste 110 år gar vi kombineret lang erfaring med moderne teknologi for at

forfine den klassiske træsko. Dette gør det muligt for os at præsentere fodtøj,  

der lever op til de stadigt stigende krav i den professionelle branche. 

Med Sanita sikkerhedsfodtøj er et simpelt produkt blevet en videnskab, hvor vores

enestående kvalitet er integreret i alle aspekter af produktet.  

Holdbarhed, stabilitet og tidsløst design er alle væsentlige.  

Men vigtigst af alt er det, at vores fodtøj giver frihed og komfort til dine fødder. 

Produktudvikling og design håndteres i Danmark, og vi har stadigvæk vores egne

produktions-faciliteter i Europa.

MODERNE & SLIDSTÆRKE 
SIKKERHEDSSKO



GRITSTONE
EN ISO 20345 S1P SRC ESD

 Vægt : 570 gram
Størrelse 36 - 48

Alu tåværn 
Fiber sømværn

SILTSTONE
EN ISO 20345 S1P SRC ESD

 Vægt : 610 gram
Størrelse 36 - 48

Alu tåværn 
Fiber sømværn

GRITSTONE er en let ESD sikkerhedssko  med en overdel af mesh, tekstil og 
nubuck læder i et sporty design. Ydersålen af dobbelt PU er let profileret for 
bedre fleksibilitet og anatomisk formet, så foden kan bevæge sig naturligt. 

Tåværn af aluminium og fiber sømværn. Stødabsorberende og antibakteriel 
EnerG Pro Memory sole. 

SILTSTONE er en let ESD sikkerhedssandal af nubuck læder i et sporty design. 
Ydersålen af dobbelt PU er let profileret for bedre fleksibilitet og anatomisk 

formet, så foden kan bevæge sig naturligt. Tåværn af aluminium og fiber 
sømværn. Stødabsorberende og antibakteriel EnerG Pro Memory sole. 

SANITA STONE SERIES
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Let ESD sikkerhedssko med Free Lock og sporty design. Overdel af glat stærk nubuck 
læder og åndbart tekstil mesh. Ydersålen af dobbelt PU er let profileret for bedre 

fleksibilitet og anatomisk formet, så foden kan bevæge sig naturligt. 
Tåværn af aluminium og fiber sømværn. Stødabsorberende og antibakteriel 

EnerG Pro Memory sole. 

SANITA STONE SERIES

THULITSTONE
EN ISO 20345 S3 SRC ESD

 Vægt : 630 gram
Størrelse 36 - 48

Alu tåværn 
Fiber sømværn
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SOUL
EN ISO 20345 S1P SRC ESD

 Vægt : 590 gram
Størrelse 36 - 48

Composit tåværn 
Fiber sømværn

CROSS
EN ISO 20345 S3 SRC ESD

 Vægt : 600 gram
Størrelse 36 - 48

Composit tåværn 
Fiber sømværn

SOUL ESD sikkerhedsssandal med Free Lock i smart of funktionelt design. 
Overdel i stærk cordura og blødt inderfoer af tekstil mesh. Fleksibel ydersål i 

PU/PU er sammen med EnerG Pro Memory indlægssålen med til at give en høj 
komfort og ergonomisk støtte. 

CROSS ESD sikkerhedssko med Free Lock i smart of funktionelt design. Overdel i 
stærk cordura og blødt inderfoer af tekstil mesh. Fleksibel ydersål i PU/PU er 

sammen med EnerG Pro Memory indlægssålen med til at give en høj komfort og 
ergonomisk støtte. Metalfri med komposit tåværn og kevlar sømværn. 

SANITA STREET SERIES
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Safety Jogger vil altid være et skridt fremad når det kommer til design, komfort  

og beskyttelse. Kontinuerlige investeringer i produktudvikling, forskning og

implementering af den nyeste teknologi giver os mulighed for at fremstille de mest

avancerede sikkerhedsprodukter, baseret på markedskrav. 

Safety Joggers interne design- og udviklingshold arbejder med den nyeste

specialiserede software, en moderne prøvefacilitet, et professionelt laboratorium

og en revolutionerende 3D printer til at implementere nye teknologier hurtigere,

mere præcist og med mindre affald. Det resulterer i en velafbalanceret samling af

moderne og innovative sikkerhedsprodukter for både mænd og kvinder.  

Alle sikkerhedsprodukter er ergonomiske og æstetisk udviklede af et europæisk

design team, med støtte fra erfarne fagfolk.  

MASSER AF KVALITET  
FOR PENGENE



LAVA
EN ISO 20345 S3 WR SRC ESD

 Vægt : 780 gram
Størrelse 38 - 47

Composit tåværn 
Fiber sømværn

VOLCANO
EN ISO 20345 S3 WR SRC ESD

 Vægt : 800 gram
Størrelse 38 - 47

Composit tåværn 
Fiber sømværn

Her er anvendt alle de nyeste teknologier og de bedste materialer, alt sammen 
pakket ned i en super komfortabel, smidig og metalfri sikkerhedssko/støvle. 

Med et ekstrem slidstærkt og 100% vandtæt smidigt overlæder samt det 
svedtransporterende Coolmax® inderfór er du sikret tørre fødder gennem en 

hel arbejdsdag – også i regnvejr! 
Indlægssålen er en ekstrem stødabsorberende latex sål med komfortabelt 

impact foam og er både svedtransporterende og antistatisk  

HI-TECH COLLECTION
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Her er anvendt alle de nyeste teknologier og de bedste materialer, alt sammen 
pakket ned en super komfortabel og smidig sikkerhedssko. Med en slidstærk og 

kraftig vandafvisende overdel af Cordura® tekstil og nylon, samt det 
svedtransporterende Coolmax®  inderfór, er du sikret tørre, friske fødder hele dagen, 

i stort set al slags vejr. Skoen har en antibakteriel, åndbar og ekstrem 
stødabsorberende indlægssål, der reducerer lugtgener og giver den rette støtte til 

foden. Med refleksdetaljer og ProNose for ekstra høj slidstyrke.  

HI-TECH COLLECTION

FORZA VELCRO
EN ISO 20345 S1P SRC ESD

 Vægt : 680 / 620 gram

Størrelse 38 - 47

Composit tåværn 
Fiber sømværn

DYNAMICA
EN ISO 20345 S3 SRC ESD
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NOVA
EN ISO 20345 S3 SRC

 Vægt : 640 gram
Størrelse 38 - 47

Composit tåværn 
Fiber sømværn

COSMOS
EN ISO 20345 S3 SRC

 Vægt : 700 gram
Størrelse 38 - 47

Composit tåværn 
Fiber sømværn

NOVA Let, fleksibel og 100% metalfri sikkerhedssko. 
Sort vandafvisende og åndbart læder. Skridsikker, antistatisk og 

stødabsorberende PU/TPU ydersål. Svedtransporterende og stødabsorberende 
indlægssål. Svedabsorberende indérfór i mesh-nylon. 

COSMOS Let, fleksibel og 100% metalfri sikkerhedsstøvle. 
Sort vandafvisende, smidigt og åndbart læder. Skridsikker, antistatisk og 

stødabsorberende PU/TPU ydersål. Svedtransporterende og stødabsorberende 
indlægssål.Svedabsorberende fór i mesh-nylon

HI-TECH COLLECTION
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Her er anvendt alle de nyeste teknologier og de bedste materialer, alt sammen 
pakket ned en super komfortabel og smidig sikkerhedssko. Med en slidstærk og 

kraftig vandafvisende overdel af Cordura® tekstil og nylon, samt det 
svedtransporterende Coolmax®  inderfór, er du sikret tørre, friske fødder hele dagen, 

i stort set al slags vejr. Skoen har en antibakteriel, åndbar og ekstrem 
stødabsorberende indlægssål, der reducerer lugtgener og giver den rette støtte til 

foden. Med refleksdetaljer og ProNose for ekstra høj slidstyrke.  

HI-TECH COLLECTION

AURA
EN ISO 20345 S3 SRC ESD

 Vægt : 600 / 630 gram

Størrelse 36 - 47

Composit tåværn 
Fiber sømværn

EOS
EN ISO 20345 S3 SRC ESD
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VALLIS
EN ISO 20345 S3 SRC

 Vægt : 620 gram
Størrelse 38 - 47

Composit tåværn 
Fiber sømværn

RAPTOR
EN ISO 20345 S1P SRC

 Vægt : 670 gram
Størrelse 38 - 47

Composit tåværn 
Fiber sømværn

VALLIS er en let, fleksibel, smidig og 100% metalfri sikkerhedsko. 
Gråsort åndbart og vandafvisende nubuklæder. Skridsikker, antistatisk, 

afsmitningsfri og stødabsorberende PU/PU ydersål. Svedtransporterende og 
stødabsorberende indlægssål. Svedabsorberende indérfór i mesh-nylon 

RAPTOR er en smart sneaker looking sikkerhedssko med en aktiv air-unit i 
ydersålen der giver en ekstra behagelig komfort.Overdelen er i nubuk og åndbart 
mesh-nylon der sammen med Coomlax® fór og den svedtransporterende latex 
indlægssål sikrer der en behagelig temperatur i skoen. Composit tåkappen og 

fiver sømværnet giver dig en 100% metalfri sko der yder dig maksimal sikkerhed 
hele arbejdsdagen. 

SPORTS COLLECTION
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Let, fleksibel smidig sikkerhedssko. 

Sort vandafvisende og åndbart nuuklæder/mesh-nylon. 
Skridsikker, antistatisk og stødabsorberende PU/PU ydersål. Svedtransporterende og 

stødabsorberende indlægssål. Svedabsorberende indérfór i mesh-nylon 

SPORTS COLLECTION

JUMPER
EN ISO 20345 S3 SRC

 Vægt : 650 gram
Størrelse 36 - 47

Composit tåværn 
Fiber sømværn
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DOLCE
EN ISO 20345 S3 SRC

 Vægt : 710 gram
Størrelse 35 - 47

Stål tåværn 
Stål sømværn

GUSTO
EN ISO 20345 S2 SRC

 Vægt : 690 gram
Størrelse 35 - 47

Stål tåværn 

Til bl.a. fødevareindustrien introduceres hermed DOLCE & GUSTO. To 
sikkerhedssko til de professionelle folk i branchen. Begge modeller er i 
vandafvisende læder med en meget komfortabel, stødabsorberende og 

svedtransporterende latex indlægssål. Skoen er uden snørebånd men med en 
diskret elastik under pløsen gør at skoen sidder godt fast på foden, men 

samtidig er let at komme af og på. 
Højeste godkendelse (SRC) indenfor skridsikkerhed gør at du kan føle dig sikker 

– også på våde gulve! 

FOOD COLLECTION
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Let, fleksibel smidig sikkerhedssko. 

Sort vandafvisende og åndbart nuuklæder/mesh-nylon. 
Skridsikker, antistatisk og stødabsorberende PU/PU ydersål. Svedtransporterende og 

stødabsorberende indlægssål. Svedabsorberende indérfór i mesh-nylon 

LADIES COLLECTION

RIHANNA / BEYONCE
EN ISO 20345 S3 SRC

 Vægt : 440 / 470 gram
Størrelse 36 - 42

Stål tåværn 
Fiber sømværn
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ISIS
EN ISO 20345 S3 SRC

 Vægt : 510 gram
Størrelse 36 - 42

Composit tåværn 
Fiber sømværn

CERES
EN ISO 20345 S3 SRC

 Vægt : 490 gram
Størrelse 36 - 42

Composit tåværn 
Fiber sømværn

CERES er en let, fleksibel, smidig og 100% metalfri sikkerhedssko, til piger. 
Sort/Pink åndbart og vandafvisende nubuklæder. Skridsikker, antistatisk og 

stødabsorberende gummi ydersål. Svedtransporterende og stødabsorberende 
indlægssål. Svedabsorberende indérfór i mesh-nylon. 

 
ISIS er en let, fleksibel, smidig og 100% metalfri sikkerhedsstøvle, til piger. 

Sort/Pink åndbart og vandafvisende nubuklæder. Skridsikker, antistatisk og 
stødabsorberende gummi ydersål.Svedtransporterende og stødabsorberende 

indlægssål. Svedabsorberende indérfór i mesh-nylon 

LADIES COLLECTION
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Euro-Dan Sko startede med at producere træsko i 1976. I 1983 udvidede man

produktionen med sikkerhedstræsko, sikkerhedssko, sikkerhedsstøvletter og

arbejdsfodtøj. Kvalitet er et nøgleord for Euro-Dan Sko og man er meget kendt for

at producere fodformet fodtøj, både med og uden sikkerhed, f.eks. Flex træsko,

sikkerhedstræsko, Walki Soft sikkerhedssko/støvler samt fodtøj til  

levnedsmiddel- og medicinalindustrien. 

ORIGINAL DANSK 
KVALITET



451-17
EN ISO 20345 SB+A+E+P SRC 

 Vægt : 570 gram
Størrelse 35 - 51

Stål tåværn 
Fiber sømværn

471-17
EN ISO 20345 S3 SRC

 Vægt : 620 gram
Størrelse 35 - 51

Stål tåværn 
Fiber sømværn

Euro-Dan’s brede og fodformede træsko er kvalitet til tå-spidserne. 
Fremstillet i slidstærkt Permair® læder med blød polstring over vristen. 

Polstret og udtagelig indlægssål samt den fleksible ydersål giver en perfekt 
sikkerhedstræsko til krævende arbejde. Træskoen har indbygget Shock Absorber 

som giver god støddæmpning. Naturligvis olie- og benzinresistent ydersål og 
varmebestandig op til 140 grader. 

Kan også leveres uden værnesål (451-01 tøffel og 471-01 kap) 
  

EURO-DAN 400 SERIEN
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Bred fodformet sikkerhedssandal med Politex® inderfór, ankelpolstring og pronose 
for ekstra beskyttelse af overlæderet. 

Antistatisk double-density PU-sål, varmebestandig op til 150 grader, olie- og 
benzinresistent, med indbygget 3 punkt Euro Dan® Shock Absorber. 

Antibakteriel, svedabsorberende og antistatisk indlægssål i Memory Foam. 
Indlægssålen er udskiftelig og kan vaskes ved 30 grader. 

EURO-DAN 600 SERIEN

693-17
EN ISO 20345 S1P SRC

 Vægt : 750 gram
Størrelse 38 - 54

Stål tåværn 
Fiber sømværn  
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652-17
EN ISO 20345 S3 SRC

 Vægt : 720 gram
Størrelse 38 - 54

Stål tåværn 
Fiber sømværn

653-17
EN ISO 20345 S3 SRC

 Vægt : 740 gram
Størrelse 38 - 51

Stål tåværn 
Fiber sømværn

Bred fodformet sikkerhedssko med Euro-Tex membram, ankelpolstring og 
udvendig tåforstærker. Indlægssål i formstøbt PU, som er antibakteriel, 

svedabsorberende og antistatisk. Antistatisk PU-sål, varmebestandig op til 150 C, 
olie- og benzinresistent, med 3 punkt Euro-Dan Schock Absorber. 

Indlægssålen er udskiftelig og kan vaskes ved 30 grader. 

EURO-DAN 600 SERIEN
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Bred fodformet sikkerhedsstøvlet med Euro-Tex membram, ankelpolstring og 

udvendig tåforstærker. Indlægssål i formstøbt PU, som er antibakteriel, 
svedabsorberende og antistatisk. Indlægssålen er udskiftelig 

og kan vaskes ved 30 grader. Antistatisk PU-sål, varmebestandig op til 150 C, 
olie- og benzinresistent, med 3 punkt Euro-Dan Schock Absorber 

 
Se mere på www.olholm.dk

EURO-DAN 600 SERIEN

672-17
EN ISO 20345 S3 SRC

 Vægt : 850 gram
Størrelse 38 - 54

Stål tåværn 
Fiber Sømværn  
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611-17
EN ISO 20345 S3 CI WR SRC 

 Vægt : 920 gram
Størrelse 38 - 54

Stål tåværn 
Fiber sømværn

615-17
EN ISO 20345 S3 CI SRC

 Vægt : 940 gram
Størrelse 38 - 54

Stål tåværn 
Fiber sømværn

Brede fodformede sikkerhedsstøvler til de kolde dage. 
Helfóret med 100% ren ny uld, EuroTex® membran og udvendig tåforstærker 
der beskytter overlæderet. Antistatisk double-density PU-sål, varmebestandig 
op til 150 grader, olie- og benzinresistent, med indbygget 3 punkt Euro Dan® 
Shock Absorber. Antibakteriel, svedabsorberende og antistatisk indlægssål i 

Memory Foam. Indlægssålen er udskiftelig og kan vaskes ved 30 grader. 
Model 615-17 har ca. 17 cm skafthøjde  

EURO-DAN 600 SERIEN
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Når du stikker fødderne i et par DUNLOP støvler, er du garanteret ultimativ

sikkerhed, komfort og slidstyrke. Det hæderkronede mærke er blandt

professionelle brugeres absolutte favoritter inden for PU-støvler. Det skyldes ikke

mindst Purofort+ programmet, som er et lysende eksempel på, at man sagtens kan

designe smarte støvler uden på nogen måde at sætte kvaliteten over styr.

Sortimentet byder også på PVC støvler til job og fritid

SKABT TIL BENHÅRDT 
ARBEJDE



460933 PUROFORT
EN ISO 20347 O4 WR SRA

 Vægt : 800 gram
Størrelse 37 - 48

UDEN SIKKERHED

462933 PUROFORT
EN ISO 20345 S5 CI SRC

 Vægt : 870 gram
Størrelse 37 - 48

Stål tåværn 
Stål sømværn

460933 PUROFORT 
Let, slidstærk og komfortabel PU-støvle, der er fleksibel og smidig selv ved lave 
temperaturer. God isolering, så støvlen er varm i de kolde perioder og kølig om 

sommeren. Med en komfortabel og svedtransporterende indlægssål samt 
sømløst inderfór.  

462933 PUROFORT 
Let, slidstærk og komfortabel PU-støvle, der er fleksibel og smidig selv ved lave 
temperaturer. God isolering, så støvlen er varm i de kolde perioder og kølig om 

sommeren. Med en komfortabel og svedtransporterende indlægssål samt 
sømløst inderfór. 

PUROFORT SERIEN
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Vinterfóret thermoflex purofort støvle med snøre i skaft. Let slidstærk og 
komfortabel. Skridhæmmende, støbabsorberende og selvrensende ydersål. 

PUROFORT SERIEN

462943VK THERMO
EN ISO 20345 S5 CI WR SRA

 Vægt : 950 gram
Størrelse 37 - 48

Stål tåværn 
Stål sømværn
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142011DEVON 
Praktisk og funktionel PVC støvle med tåværn og sømværn. God 

stødabsorbering. 

380 VP PRICEMASTOR 
Praktisk og funktionel PVC støvle uden sikkerhed til job og fritid. CE-godkendt. 

PVC SERIEN

142011 DEVON
EN ISO 20345 S5 WR SRA

 Vægt : 1040 gram
Størrelse 36 - 47

380VP
CE Godkendt

 Vægt : 940 gram
Størrelse 35 - 47

UDEN SIKKERHED 

Stål tåværn 
Stål sømværn
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Her finder du et stort og velassorteret udvalg af både svangstøttende såler, strømper

i mange forskellige afskygninger og plejemidler som læderfedt og imprænering,  

til dine nye sikkerhedssko.

SÅLER, STRØMPER 
& TILBEHØR



68203 HIGH

Eksklusive og svangstøttende indlægssåler, der er konstrueret for optimal støtte 
og komfort til fødder med lav, medium eller høj svang. Sålen er opbygget af en 

formstøbt TPU-kerne, som stabiliserer foden og som giver ekstra støtte omkring 
svang og hæl. Herefter er sålen opbygget af blødt, stødabsorberende og åndbart 
EVA/PU skum og formgivet med slidstærkt polyester omkring sålen for optimal 

holdbarhed. Under hæl og forfod er der indsat 3 mm Poron for ekstra god 
stødabsorbering. Sålen er antistatisk og ESD kompatibel. 

Kan klippes til, så sålen passer perfekt til skoen, anvend evt. eksisterende sål som 
skabelon for optimal pasform.  

BRYNJE ULTIMATE FOOTFIT

3 MM PRORUN XRD  

- STØDABSORBERENDE MATERIALE

ESD GODKENDT 

PERFORERINGER FOR ØGET ÅNDBARHED

3 MM PRORUN XRD  

- STØDABSORBERENDE MATERIALE

ANTIBAKTERIEL OG SVEDABSORBERENDE

FORMSTØBT TPU-KERNE 

- STABILESERER OG GIVER EKSTRA STØTTE

68201 LOW 
68202 MEDIUM 
68203 HIGH
ESD GODKENDT SVANGSTØTTESÅL

 Vægt : 50 gram
Størrelse 34 - 50 

68201 LOW 68202 MEDIUM
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Indlægssåler til både lav, almindelig og høj svang. 
Sålerne er udført i tekstil og blød E.V.A. Med Elektrisk ledende polyestertråd, Control 

bar i TPU, Dobbelte støddæmpningszoner i Poron® XRD®, Orange, grøn eller blå 
og sort. Hæl og ankelstøtte, Godkendt til brug i alle JALAS® sikkerhedssko. 

Anatomisk udformet for optimal støtte og komfort. 

Kan klippes til, så sålen passer perfekt til skoen, anvend evt. eksisterende sål som skabelon 
for optimal pasform.  

JALAS FSS SERVICE

8709 HIGH 
8710 MEDIUM 
8711 LOW

8711 LOW 8710 MEDIUM

ESD GODKENDT SVANGSTØTTESÅL

 Vægt : 50 gram
Størrelse 34 - 50 

3 MM PRORUN XRD 
- STØDABSORBERENDE MATERIALE

ESD GODKENDT 

PERFORERINGER FOR ØGET ÅNDBARHED

3 MM PRORUN XRD 
- STØDABSORBERENDE MATERIALE

CONTROL BAR I TPU

8709 HIGH
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8208 LIGHT 
8210 MEDIUM 
8212 HEAVY
SORT/GRÅ ARBEJDSSTRØMPE MED 
FORSTÆRKNING PÅ HÆL OG TÅ

Størrelse 36 - 47 

8212 HEAVY

8208 LIGHT 8210 MEDIUM

 Model 8208 er en tynd strømpe, med god pasform, ekstra bekvem og meget 
luftig. Materialer: 60% modal, 39% nylon og 1% elasthan. 

Model 8210 er en halvfrotté strømpe med god pasform og ekstra bekvem. 
Materialer: 65% modal, 34% nylon og 1% elasthan. 

Model 8212 er en helfrotté vinterfóret strømpe, med god pasform og ekstra 
bekvem og varm. Materialer: 67% modal, 32% nylon og 1% elasthan. 

 Alle modellerne er antibakterielle fibre, modvirker dårlig lugt og er 
fugttransporterende og ventilerende. og så er de vaskbare ved 40 grader. 

JALAS STRØMPER
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Sort, gul og grå arbejdsstrømpe fra Safety Jogger. Strømpen er forstærket på både 
hæl og tå, for optimal hodlbarhed. En super hverdags strømpe. 

 
Materialer: 75% Bomuld, 23% Polyester, 2% Elastan

SAFETY JOGGER STRØMPE

SJ SOCK
SORT / GRÅ / GUL ARBEJDSSTRØMPE 
MED FORSTÆRKNING PÅ HÆL OG TÅ

Størrelse 39 - 47 
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Indlægssåler til både lav, almindelig og høj svang. 
Sålerne er udført i tekstil og blød E.V.A. Med Elektrisk ledende polyestertråd, Control 

bar i TPU, Dobbelte støddæmpningszoner i Poron® XRD®, Orange, grøn eller blå 
og sort. Hæl og ankelstøtte, Godkendt til brug i alle JALAS® sikkerhedssko. 

Anatomisk udformet for optimal støtte og komfort. 

JALAS FSS SERVICE

60100 FRESH 
60200 CHILL 
60300 SPARK
ANATOMISK HÆLDESIGN OG 
TÆTSIDDENDE. HØJRE/VENSTRE 
STRIKKET FOR BEDRE PASFORM. 

Størrelse 35 - 50 
60100 FRESH 60200 CHILL

 60100 FRESH Højt indhold af Tactel gør denne sok ekstrem åndbar og hurtig tørrende. 
Tactel er et meget komfortabelt og lækkert materiale. Comfort elastik zone sikrer, at 

strømpen sidder optimalt på foden. Anatomisk hældesign gør den behagelig og 
tætsiddende. Højre/venstre strikket for bedre pasform. 

60200 CHILL Sokken indeholder Coolmax som har en svedtransporterende effekt, der 
gør foden 30% mindre fugtig end ved f.eks bomuld. Over vristen er der lavet en 

vævning af tynde kanaler som gør, at varmen kan komme hurtigere væk 

60300 SPARK Thermo cool sikrer ventilation og transpor-terer fugten væk fra foden. 
Sokken er temperaturregulerende. Kølende Airplus områder og microtech vævningen 

beskytter anklen mod stød. Over vristen bruges Stretch,  for optimal komfort. 

  

BJERREGAARD STRØMPER

60300 SPARK
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60400 CASH 
60500 COZY 
60600 HEAT
ANATOMISK HÆLDESIGN OG
TÆTSIDDENDE. HØJRE/VENSTRE
STRIKKET FOR BEDRE PASFORM. 

Størrelse 35 - 50 

60400 CASH 60500 COZY

60600 HAET

60400 CASH Multitech Silver tråden gør sokken stærk, og minimerer lugtgener. Med 
Comfort zoner for bedre ventilering.. Inde-holder også Coolmax som transporterer 

sveden væk fra foden. Forstærkninger i hæl og tå.  
 

60500 COZY Kombinationen af uld og Multitech Silver gør denne sok unik og 
slidstærk. Egenskaben Coolmax gør, at sokken er svedtransporterende. Comfort 
zonerne under foden giver god tilpasning, mens de 2 Air områder sikrer bedre 

ventilering. Lycra gør sokken elastisk, hvilket giver stor bevægelsesfrihed 
 

60600 HEAT Merino uld er den fineste kvalitet inden for uld, og det er med til at gøre 
denne sok, blødere og bedre temperaturregulerende end andre sokker med 

almindelig uld. Thermolite garnet er et let og lækkert materiale. 

BJERREGAARD STRØMPER
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Indlægssåler til både lav, almindelig og høj svang. 
Sålerne er udført i tekstil og blød E.V.A. Med Elektrisk ledende polyestertråd, Control 

bar i TPU, Dobbelte støddæmpningszoner i Poron® XRD®, Orange, grøn eller blå 
og sort. Hæl og ankelstøtte, Godkendt til brug i alle JALAS® sikkerhedssko. 

Anatomisk udformet for optimal støtte og komfort. 

JALAS FSS SERVICE

R090 / R120 SNØR 
3801 IMPRÆNERING 
9909 LÆDERFEDT

SNØR R090 / R120 3801 IMPRÆNERING

SNØR R090 / SNØR R120 Runde snørrebånd i sort. 90 cm til sko og 120 cm til støvler. 
Sælges kun i pakker á 10 styks. 

 
3801 IMPRÆNERING Beskytter glat skind og læder mod fugt og forlænger 

fodtøjets levetid betydeligt. 
 

9909 LÆDERFEDT Renser og plejer glat skind og læder. Fås i sort og neutral. 190 ml. 
 
  

DIVERSE TILBEHØR

9909 SORT / NEUTRAL
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Hos Ølholm Safety fører vi et stort udvalg af arbejds- og sikkerhedsfodtøj fra de bedste og mest 
anerkendte producenter i Europa. Blandt de brands, vi fører i vores online shop på olholm.dk, finder 
du Airtox, Brynje, Cofra, Elten, HKSDK, Jalas og mange flere. Vi udvælger vore leverandører ud fra en 

betragtning om, at pris og kvalitet skal balancere. Derudover er det et ‘must’ for os, at sikre, 
at samtlige produkter lever op til de høje krav om sikkerhed, der eksisterer på området, og generelt 
holder en høj kvalitet og standard når det kommer til komfort. Et par sikkerhedssko skal i de fleste 
tilfælde bruges i otte timer eller mere om dagen. Derfor er det vigtigt, at dine sikkerhedssko har en 

behagelig pasform, en god svang- og ankel støtte, samt en høj grad af stød absorbering. 
Alle vores sko er CE -mærket og godkendt efter EN ISO 20345-20347. 

 
Vi garanterer dig optimal service og hurtig levering. Ingen ordre er for lille...eller for stor. 

Om du skal bruge 1, 5 eller 500 par, så yder vi dig 100% professionel rådgivning, 
samt hurtig ekspedition af din ordre. Foruden at du hos vores dygtige medarbejdere altid kan få 

gode råd og vejledning i hvilket fodtøj der passer bedst til netop din branche, 
så er der også en række andre fordele når du handler hos os.Se meget mere på 
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VI TILBYDER ALTID 
GRATIS FODSCANNING
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