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Обувь
Взуття
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Мар ки ров ка СЕ на за щит ной ра бо чей об уви 
сви де тель ству ет о том, что она от ве ча ет ос нов-
ным тре бо ва ниям ев ро пей ской ди рек ти вы 
89/686/ЕЭС от но си тель но Средств Ин ди ви ду-
аль ной За щи ты утвер жден ной тех ни че ским 
цен тром SA TRA за №0312. Она так же сви де-
тель ству ет, что об увь сер ти фи ци ро ва на на 
со от вет ствие ев ро пей ским нор мам EN345 и 
EN347, а так же от ве ча ет нор ме EN344.

СТАН ДАР ТЫ
EN ISO 20344 Мар ки ров ка сви де тель ству ет о 
том, что про дук ция со от вет ству ет об щим тре бо-
ва ниям, предъя вляе мым про фес сио наль ной 
ра бо чей об уви. Этот стан дарт мо жет быть 
ис поль зо ван толь ко сов ме стно со стан дар та ми 
ENISO 20345 и ENISO 20347, ко то рые опре де ля-
ют до пол ни тель ные тре бо ва ния к об уви в за ви си-
мо сти от раз ных ри сков.
EN ISO 20345 Мар ки ров ка сви де тель ству ет, 
что дан ный то вар клас си фи ци ру ет ся в ка те го-
рии про фес сио наль ной за щит ной об уви. Эта 
нор ма опре де ля ет, что из де лия от ве ча ют, как 
об щим тре бо ва ниям, ука зан ным в стан дар те 
EN344, так и до пол ни тель ным, имею щим  
от но ше ние к за щи те. Эта об увь ос на ще на 
защитной встав кой в но сок для за щи ты  
от уда ров си лой до 200Дж, воз мож ных на про-
из вод стве.
EN ISO 20347 Мар ки ров ка сви де тель ству ет, 
что дан ный то вар клас си фи ци ру ет ся в ка те го-
рии про фес сио наль ной ра бо чей об уви. Эта 
ка те го рия от ли ча ет ся от ка те го рии про фес сио-
наль ной за щит ной об уви тем, что не име ет 
за щит ной встав ки в но сок, пре дот вра щаю щей 
пов реж де ние но ги от уда ра.

Рас ши фров ка мар ки ро вок
Лю бая про фес сио наль ная об увь дол жна иметь 
мар ки ров ку.
Мар ки ров ка СЕ с ука за ни ем стан дар та — иден-
ти фи ка цион ный но мер про из во ди те ля — сим вол, 
оз на ча ю щий уро вень за щи ты, — да ту про из вод-
ства (квар тал/год) — груп па то ва ра — раз мер.
В та бли це изо бра же ны сим во лы мар ки ро вок и 
их зна че ние, ко то рое мо жет быть на не се но на 
то вар, если со от вет ствую щие свой ства яв ля-
ют ся необхо ди мы ми.

До пол ни тель ная за щи та
P Защита от протыкания (1100 Ньютон)  
E Поглощение энергии каблуком
A Антистатическая обувь
CI  Подошва, изолирующая от низких 

температур
HRO  Термостойкая подошва  

(до 300 °С до 60 секунд)
ORO Защита от гидрокарбонатов
SRA  Сопротивление скольжению подошвы  

на керамических поверхностях
SRC  Сопротивление скольжению подошвы  

на керамических и металлических 
(стальных) поверхностях

Пре ду преж де ние 
От сут ствие мар ки ров ки сви де тель ству ет о том, 
что об увь не удо вле тво ря ет со от вет ству ю щим 
тре бо ва ниям и не ре ко мен ду ет ся к ис поль зо ва-
нию в зо нах с по вы шен ным уров нем рис ка.
Срок ис поль зо ва ния и хра не ния об уви из го то-
влен ной из лю бых, да же на и бо лее ка че ствен-
ных, ма те ри а лов, не мо жет пре вы шать два го да.
В слу чае, если хра не ние об уви про ис хо ди ло  
в не над ле жа щих усло виях, ка че ство ма те ри а-
ла мо жет существенно сни зить ся. К на и бо лее 
не бла го при ят ным фак то рам, влия ющим 
на сни же ние ка че ства из де лий, от но сят ся:

 тем пе ра ту ра
 по вы шен ная влаж ность
 из ме не ние ха рак те ри стик ма те ри а ла,  

в том чи сле под ме ха ни че ским воз дей стви ем.
Срок эксплуатации за ви сит от ча сто ты 
использования, сте пе ни из но шен но сти,  
усло вий ра бо ты. 

Ан ти ста ти че ская об увь
Антистатическую обувь используют в случаях, 
когда необходимо свести к минимуму элек-
тростатическое напряжение (путем «стека-
ния» электрических зарядов через подошву), 
избегая, таким образом, риска воспламенения 
паров и других легко воспламеняемых мате-
риалов. Или в случае риска поражения элек-
трическим током от какого-либо электропри-
бора или его частей. Тем не менее, необходи-
мо знать, что антистатическая обувь не может 
гарантировать надлежащую защиту от пора-
жения электрическим током, поскольку изде-
лие обеспечивает электростатическое сопро-
тивление только между ногой работника 
и поверхностью.
Если риск поражения электротоком 
не мо жет быть ис клю чен пол но стью, 
то необхо ди мо пред при нять до пол ни тель-
ные ме ры бе зо пас но сти. Та кие ме ры,  
так же как и до пол ни тель ные ис пы та ния, 
ого во рен ные ни же, дол жны со ста влять 
часть обя за тель ной про грам мы по кон тро-
лю бе зо пас но сти ра бо че го ме ста.
Опыт по ка зы ва ет, что для обес пе че ния 
ан ти ста ти че ских свойств, из де лие дол жно 
иметь вну трен нее со про тив ле ние до 1000 
МОм в нор маль ных усло виях на про тя же-
нии все го сро ка служ бы.
100 кОм — ни жняя гра ни ца со про тив ле ния, 
ко то рая мо жет обес пе чить ча стич ную за щи-
ту от поражения электротоком или воз го ра-
ния в слу чае де фек та элек тро при бо ра, ра бо-
таю ще го под на пря же ни ем до 250 V. Тем не 
ме нее, необхо ди мо пре ду пре дить поль зо ва-
те ля, что в не ко то рых слу чаях за щи та, пре-
до ста вляе мая об увью, мо жет ока за ть ся 
не эф фек тив ной и тог да необхо ди мо при ме-
нять дру гие ме то ды за щи ты.
Элек тро со про тив ле ние об уви мо жет зна чи-
тель но из ме нять ся под воз дей стви ем сги ба-
ния, за гряз не ния или на мо ка ния. В каж дом 
кон крет ном слу чае необхо ди мо убе дить ся в 
том, что из де лия спо соб ны вы пол нить свою 
за щит ную функ цию. По э то му же ла тель но, 
что бы ра бот ник уста но вил ме тод ис пы та ния 
эф фек тив но сти на ме сте и про ве рял элек-
тро со про тив ле ние че рез опре де лен ные про-
ме жут ки вре ме ни.
Если об увь ис поль зу ет ся в усло виях, где 
воз мож но за гряз не ние по дош вы, ра бот ник 
дол жен в обя за тель ном по ряд ке про ве рить 
элек три че ские свой ства из де лия пе ред тем 
как вой ти в зо ну по вы шен но го рис ка.
В зо нах ис поль зо ва ния ан ти ста ти че ской 
обу ви со про тив ле ние грун та (по верх но сти) 
не дол жно ни ве ли ро вать за щи ту пре до ста-
влен ную об увью.
Меж ду стель кой и но гой ра бот ни ка не дол-
жно быть ни ка ко го изо ли рую ще го эл емен та. 
В слу чае при сут ствия ка ко гоFли бо «вкла ды-
ша» меж ду стель кой и но гой необхо ди мо 
про ве рить элек три че ские свой ства ком би на-
ции об увь — вкла дыш.

Мягкий уплотнитель
М’який ущільнювач

Жесткий уплотнитель
Жорсткий 

ущільнювач

Усиленная пятка
Посилена 
п’ята

Анатомическая стелька
Анатомічна устілка

Внутренняя часть подошвы
Внутрішня частина підошви

Подошва / Підошва

Верхняя часть подошвы
Верхня частина підошви

Защитная противопрокольная пластина
Захистна протипрокольна пластина

ТЕХ НИ ЧЕ СКАЯ ИН ФОР МА ЦИЯ ПО ИС ПОЛЬ ЗО ВА НИЮ 
ЗА ЩИТ НОЙ И РА БО ЧЕЙ ОБ УВИ

Высокий задник
Високий задник

EN ISO 20345-2007 EN ISO 20347-2007

Любой материал SB: Соответствие общим требованиям стандарта 

Любой материал 
за исключением 
натуральных 
или 
синтетических 
полимеров

S1: SB плюс:
 Закрытый задник
 Антистатические свойства
 Каблук обеспечивает необходимую амортизацию

О1: Общие требования плюс:
 Закрытый задник
 Маслостойкость
 Антистатические свойства
  Каблук обеспечив. необход. амортизацию

S2: как S1 плюс: 
 Сопротивление проникновению и впитыванию воды

О2: как О1 плюс:
  Сопротив. проникн. и впитыв. воды 

S3: как S2 плюс:
 Стойкость подошвы к протыканию
 Антискользящая подошва

О3: как О2 плюс:
 Антискользящая подошва

Натуральные 
и синтетические 
полимеры

S4: как SB плюс:
 Антистатические свойства
 Каблук обеспечивает необходимую амортизацию

 S5: как S4 плюс:
 Стойкость подошвы к протыканию
 Антискользящая подошва
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Мар ку ван ня СЄ на взут ті свід чить про те, 
що то вар за до воль няє ос нов ним ви мо гам 
євро пейсь кої ди рек ти ви 89/686/ЄЄС від но-
сно За со бів Ін ди ві ду аль но го За хи сту 
за твер дже ної тех ніч ним цен тром SA TRA за 
№0312. Це та кож свід чить, що взут тя сер-
ти фі ко ва не на від по від ність євро пейсь ким 
нор мам EN345 і EN347 та від по ві дає нор мі 
EN344.

СТАН ДАР ТИ
EN ISO 20344 Мар ку ван ня свід чить про те, 
що про дук ція від по ві дає за галь ним ви мо гам, 
що ви су ва ють ся до про фе сій но го ро бо чо го 
взут тя. Цей стан дарт мо же бу ти заз на че ний 
тіль ки спіль но зі стан дар та ми EN345 і EN347, 
що виз на ча ють до дат ко ві ви мо ги до взут тя в 
зал еж но сті від різ них ри зи ків.

EN ISO 20345 Мар ку ван ня свід чить, що 
да ний то вар клас ифі ку єть ся в ка те го рії 
про фе сій но го за хи сно го взут тя. Ця нор-
ма виз на чає що ви ро би від по ві да ють як 
за галь ним ви мо гам, що заз на че ні  
в стан дар ті
EN344, так і до дат ко вим ви мо гам, що 
ма ють від но шен ня до за хи сту. Це взут тя 
ос на ще не захисною встав кою в но сок для 
за хи сту від уда рів до 200Дж, які мо жуть 
ви ни кну ти на ви роб ниц тві.
EN ISO 20347 Мар ку ван ня свід чить,  
що да ний то вар клас ифі ку єть ся в ка те го рії 
про фе сій но го ро бо чо го взут тя.  
Ця ка те го рія ві дріз няєть ся від ка те го рії про-
фе сій но го за хи сно го взут тя тим, що не має 
за хи сної встав ки в но сок, що за по бі гає 
уш ко джен ню но ги від уда рів.

Роз ши фров ка мар ку вань
Кож не про фе сій не взут тя по вин но ма ти мар-
ку ван ня:
Мар ку ван ня СЄ з заз на чен ням стан дар ту — 
іден ти фі ка цій ний но мер ви роб ни ка — да ту 
ви роб ниц тва (квар тал/рік) — гру па то ва ру — 
роз мір.
У ниж че на ве де ній та бли ці зо бра же ні сим во ли 
мар ку ван ня та їх нє зна чен ня, що мо жуть бу ти 
на не се ні на то вар, як що від по від ні вла сти во-
сті є необхід ни ми.

До дат ко вий за хист
P Захист від протикання (1100 Ньютон)  
E Поглинання енергії каблуком
A Антистатичне взуття 
CI  Підошва, що  ізолює від низьких  

температур
HRO  Термостійка підошва  

(до 300 °С до 60 секунд)
ORO Захист від гідрокарбонатів
SRA  Опір ковзанню підошви  

на керамічних поверхнях
SRC  Опір ковзанню підошви  

на керамічних і металевих (сталевих) 
поверхнях

За сте ре жен ня 
Від сут ність мар ку ван ня свід чить про те, що 
взут тя не за до воль няє від по від ним ви мо гам 
та не ре ко мен ду єть ся до ви ко ри стан ня в 
зо нах з пі дви ще ним сту пе нем ри зи ку. 
Тер мін ви ко ри стан ня та збе рі ган ня взут тя 
ви ро бле но го з ус іх ма те рі а лів, на віть як що 
бу ли ви ко ри ста ні най якіс ні ші ма те рі а ли, не 
мо же пе ре ви щу ва ти два ро ки. 
У ра зі, як що збе рі ган ня взут тя від бу ваєть ся 
в не на леж них умо вах, якість ма те рі а лу 
мо же суттєво зни зи тись. Най нес прият лі ві ші 
фак то ри, яки мо жуть впли ва ти на зни жен ня 
яко сті ви ро бів:

 тем пе ра ту ра
 пі дви ще на во ло гість
  змі на ха рак те ри стик ма те рі а лу, в то му 
чи сли під ме ха нич ним впли вом.

Тер мін при дат но сті зал ежить від ча сто ти 
ви ко ри стан ня, сту пе ню зно ше но сті, умов 
ро бо ти.

Ан ти ста тич не взут тя
Антистатичне взуття використовують 
у випадках, коли необхідно звести до міні-
муму електростатичну напругу (шляхом 
«стікання» електричних зарядів крізь 
підошву), уникаючи, таким чином, ризику 
займання парів та інших легкозаймистих 
матеріалів. Або в разі ризику ураження 
електричним струмом від якогось електро-
приладу або його частин. Тим не менш, 
необхідно знати, що антистатичне взуття 
не може гарантувати належний захист від 
ураження електричним струмом, оскільки 
виріб забезпечує електростатичний опір 
тільки між ногою працівника і поверхнею. 
Як що ри зик ураження електрострумом не 
був ціл ком усу ну тий, необхід но за стос ува-
ти до дат ко ві за хо ди, щоб йо го уни кну ти. 
Та кі мі ри, та кож як і до дат ко ві ви про бу-
ван ня, при ве де ні ниж че, по вин ні скла да ти 
ча сти ну  обов'яз ко вої про гра ми по кон тро-
лю без пе ки ро бо чо го міс ця.
Дос від по ка зує, що для за без пе чен ня 
ан ти ста тич них вла сти во стей, про дукт 
по вин ен ма ти вну тріш ній опір до 1000 
МОм у нор маль них умо вах протягом 
всього терміну використання. 
100 кОм — ни жня ме  жа опо ру, яка за без-
пе чує част ко вий за хист від ураження елек-
трострумом або за го рян ня, у ви пад ку 
де фек ту елек тро а па ра ту, що прац ює під 
на пру гою до 250V. Утім, вар то по пе ре ди ти  
ко ри сту ва ча, що в де я ких умо вах за хист, 
про по но ва ний взут тям, мо же вия ви ти ся 
не е фек тив ним і то ді по вин ні ви ко ри сто ву-
ва ти ся ін ші ме то ди.
Елек тро оп ір взут тя мо же знач но змі ни ти ся 
під впли вом зги нан ня, заб руд нен ня або зво-
ло жен ня. У кож нім з заз на че них ви пад ків 
необхід но упев ни ти ся в тім, що виріб здат-
ний ціл ком ви ко на ти свою за хи сну функ цію. 
То му ба жа но, щоб прац юю чий уста но вив 
ме тод випробування ефек тив но сті на міс ці і 
пе ре ві ряв елек тро оп ір че рез виз на че ні про-
між ки ча су.
Як що взут тя ви ко ри сто ву єть ся в умо вах 
де мо жли ве заб руд нен ня пі дош ви, пра ців-
ник по вин ен в обов'яз ко во му по ряд ку 
пе ре ві ри ти елек трич ні вла сти во сті про дук-
ту пе ред тим як вві йти в зо ну пі дви ще но го 
ри зи ку.
У зо нах ви ко ри стан ня ан ти ста тич но го 
взут тя опір ґрун ту (по верх ні) не по ви нен 
ану лю ва ти за хист, на да ний взут тям.
Між ус тіл кою і но гою прац юю чо го не 
по вин но бу ти при сут нім ні я ко го ізо люю-
чо го еле мен та. У ви пад ку ж на яв но сті 
яко гось «вкла ди ша» між ус тіл кою і 
но гою необхід но пе ре ві ри ти елек трич ні 
вла сти во сті ком бі на ції че ре ви ки — 
«вкла диш».

Подкладка
Підкладка

Язычек
Язичок

Металлические петли
Металеві петлі

Верхний слой 
подкладки
Верхній шар 
підкладки

Полиуритановый носок
Поліуритановий носок

Внутренний уплотнитель
Внутрішній ущільнувач

ТЕХ НІЧ НА ІН ФОР МА ЦІЯ ПО ВИ КО РИ СТАН НЮ 
ПРО ФЕ СІЙ НО ГО ВЗУТ ТЯ

Защитный 
носок 
Захисний 
носок

Верхний 
уплотнитель
Верхній 
ущільнювач

EN ISO 20345-2007 EN ISO 20347-2007

Будь який матеріал SB: Відповідність загальним вимогам стандарту 

Будь який 
матеріал за 
винятком 
натуральних  
або синтетичних 
матеріалів

S1: SB плюс:
 Закрита задня частина
 Антистатичні властивості
 Каблук забезпечує необхідну амортизацію

О1: Загальні вимоги плюс:
 Закрита задня частина
 Стійкість до мастила 
 Антистатичні властивості
 Каблук забезпечує необхідну амортизацію

S2: як S1 плюс: 
 Опір проникненню й усмоктуванню води

О2: як О1 плюс:
  Опір проникненню й усмоктуванню води 

S3: як S2 плюс:
 Опір підошви до протикання
 Протиковзаюча підошва

О3: як О2 плюс:
 Протиковзаюча підошва

Натуральні та 
синтетичні 
полімери

S4: як SB плюс:
 Антистатичні властивості
 Каблук забезпечує необхідну амортизацію

 S5: як S4 плюс:
 Опір підошви до протикання
 Протиковзаюча підошва
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CE EN ISO 20345

Защита: S1FP    
Материал: Натуральная черная кожа  
Подошва: Двойной полиуретан c противопрокольной 
вставкой, маслоF, бензоF, химстойкая. 
Антискользящая. Антистатическая
Подкладка: Нетканая   
Язычок: Кожаный    
Задник: Черный полиуретан   
Каблук: Амортизирующий
Носок: Металлическая защитная вставка 

AGATE LOW    9AGAL
AGATE HIGH    9AGAH

SRC

SRC

Захист: S1FP    
Матеріал: Натуральна чорна шкіра  
Підошва: Подвійний поліуретан  
з протипрокольною вставкою, маслоF, бензоF, 
хімстійка. Нековзаюча. Антистатична
Підкладка: Неткана    
Язичок: Шкіряний    
Задник: Чорний поліуретан   
Каблук: Амортизуючий   
Носок: Металева захисна вставка  
Размеры / Розміри 34949

CE EN ISO 20345

Защита: S3    
Материал: Черная влагостойкая кожа  
 Подошва: Двойной полиуретан  
с противопрокольной вставкой. Антискользящая, 
маслоF, бензоF, химстойкая. Антистатическая
Подкладка: Нетканая  
Язычок: Кожаный    
Задник: Черный полиуретан   
Каблук: Амортизирующий
Носок: Металлическая защитная вставка, 
утолщенный спереди 

AZURITE LOW   9AZUL
AZURITE HIGH   9AZUH

Захист: S3    
Матеріал: Чорна вологостійка шкіра  
Підошва: Подвійний поліуретан  
з протипрокольною вставкою, маслоF, бензоF, 
хімстійка. Нековзаюча. Антистатична
Підкладка: Неткана
Язичок: Шкіряний    
Задник: Чорний поліуретан
Каблук: Амортизуючий
Носок: Металева захисна вставка, 
потовщений спереду 
Размеры / Розміри 36948
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SRА

SRC

Защита: S3    
Материал: Черная влагостойкая кожа  
Подошва: Двойной полиуретан с противопрокольной 
композитной вставкой. Антискользящая, маслоF, 
бензоF, химстойкая. Антистатическая
Подкладка: Нетканая Tybrelle, дышащая  
Язычок: Полиуретан, утолщенный  
Задник: Полиуретан, утолщенный
Каблук: Амортизирующий
Носок: Композитная защитная вставка

AMBER LOW     9AMBL
AMBER HIGH     9AMBH

Захист: S3    
Матеріал: Чорна вологостійка шкіра 
Підошва: Подвійний поліуретан з протипрокольною 
композитною вставкою, маслоF, бензоF, хімстійка. 
Нековзаюча. Антистатична
Підкладка: Неткана Tybrelle, дихаюча
Язичок: Потовшений поліуретан  
Задник: Потовщений поліуретан  
Каблук: Амортизуючий
Носок: Композитна захисна вставка  
Размеры / Розміри: 37-47

CE EN ISO 20345

Защита: S3    
Материал: Черная влагостойкая кожа  
Подошва: Двойной полиуретан с противопрокольной 
композитной вставкой. Антискользящая, маслоF, 
бензоF, химстойкая. Антистатическая
Подкладка: Нетканая Tybrelle, дышащая
Язычок: Черная влагостойкая кожа
Задник: Мягкий утолщенный полиуретан  
Каблук: Амортизирующий
Носок: Композитная защитная вставка

AVENTURINE LOW 9AVEL
AVENTURINE HIGH 9AVEH

Захист: S3    
Матеріал: Чорна вологостійка шкіра
Підошва: Подвійний поліуретан з 
протипрокольною композитною  вставкою, масло, 
бензо, хімстійка. Нековзаюча. Антистатична
Підкладка: Неткана Tybrelle, дихаюча  
Язичок: Чорна вологостійка шкіра  
Задник: М'який потовщений поліуретан
Каблук: Амортизуючий
Носок: Композитна захисна вставка  
Размеры / Розміри: 39-49 (9AVEL)
Размеры / Розміри: 38-47 (9AVEH)

CE EN ISO 20345
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CE EN ISO 20345

Защита:  S3
Материал: Влагостойкая кожа
Подошва: Двойной полиуретан 
с противопрокольной композитной вставкой. 
Антискользящая, масло-, бензо-, химстойкая. 
Антистатическая
Подкладка: Нетканая, дышащая
Задник: Мягкий утолщенный полиуретан
Каблук: Амортизирующий
Носок: Композитная защитная вставка

MERCURY LOW  9MERL
MERCURY HIGH   9MERH

Захист: S3
Матеріал: Вологостійка шкіра
Підошва: Подвійний поліуретан з проти 
прокольною композитною вставкою. Нековзаюча, 
масло-, бензо-, хімстійка. Антистатична
Підкладка: Неткана, дихаюча
Задник: М’який потовщений поліуретан
Каблук: Амортизуючий
Носок: Композитна захисна вставка

Размеры / Розміри 38 – 47 (9MERL)
Размеры / Розміри 37 – 47 (9MERH)

CE EN ISO 20345

Защита: S3
Материал: Влагостойкая кожа
Подошва: Двойной полиуретан 
с противопрокольной композитной вставкой. 
Антискользящая, масло-, бензо-, химстойкая. 
Антистатическая
Задник: Утолщенный полиуретан
Каблук: Амортизирующий
Носок: Композитная защитная вставка
Подкладка: Нетканая Cambrelle,

MAGNOLITE LOW 9MAGL
MAGNOLITE HIGH 9MAGH

Захист: S3
Матеріал: Вологостійка шкіра
Підошва: Подвійний поліуретан з проти 
прокольною композитною вставкою. Нековзаюча, 
масло-, бензо-, хімстійка. Антистатична
Задник: Потовщений поліуретан
Каблук: Амортизуючий
Носок: Композитна захисна вставка
Підкладка: Неткана Cambrelle, дихаюча

Размеры / Розміри 37 – 47

SRC

SRC
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CE EN ISO 20345

Защита: S3
Материал: Влагостойкая хромовая кожа
Подошва: Двойной полиуретан с противопрокольной 
композитной вставкой. Антискользящая, масло-, 
бензо-, химстойкая. Антистатическая
Подкладка: Нетканая Cambrelle, дышащая 
Задник: Мягкий утолщенный полиуретан
Каблук: Амортизирующий
Носок: Композитная защитная вставка

MOGANITE LOW  9MOGL
MOGANITE HIGH   9MOGH

Захист: S3
Матеріал: Вологостійка хромова шкіра
Підошва: Подвійний поліуретан з проти 
прокольною композитною вставкою. Нековзаюча, 
масло-, бензо-, хімстійка. Антистатична
Підкладка: Неткана Cambrelle, дихаюча
Задник: М’який потовщений поліуретан
Каблук: Амортизуючий
Носок: Композитна захисна вставка

Размеры / Розміри 39 – 46 (9MOGL)

Размеры / Розміри 38 – 47 (9MOGH)

CE EN ISO 20345

Защита: S3
Материал: Влагостойкая кожа
Подошва: Двойной полиуретан с противопрокольной 
композитной вставкой. Антискользящая, масло-, 
бензо-, химстойкая. Антистатическая
Клапан для защиты шнурков: Да
Подкладка: Нетканая Tybrelle, дышащая
Задник: Мягкий утолщенный полиуретан
Каблук: Амортизирующий
Носок: Композитная защитная вставка

QUARTZ    9QUAR

Захист: S3
Матеріал: Вологостійка шкіра
Підошва: Подвійний поліуретан з протипрокольною 
композитною вставкою. Нековзаюча, масло-, 
бензо-, хімстійка. Антистатична
Клапан для захисту шнурків: Так
Підкладка: Неткана Tybrelle, дихаюча
Задник: М’який потовщений поліуретан
Каблук: Амортизуючий
Носок: Композитна захисна вставка

Размеры / Розміри 39 – 46

CE EN ISO 20345

То же что QUARTZ , но с жаростойкой подошвой
Теж саме що QUARTZ, але з жаростійкою підошвою

Размеры / Розміри 38 – 47

QUADRUFITE    9QUAD

SRC

SRA

SRА 
НRО
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Защита: S3    
Материал: Влагостойкая кожа
Подошва: Двойной полиуретан  
с противопрокольной композитной вставкой. 
Антискользящая, маслоF, бензоF, химстойкая. 
Антистатическая
Подкладка:Утепленная, искусственный мех
Каблук: Амортизирующий
Носок: Композитная защитная вставка

PIEMONTITE 9PIEM
POWERLITE 9POWE

Захист:S3    
Матеріал: Вологостійка шкіра
Підошва:Подвійний поліуретан з протипрокольною 
композитною  вставкою, масло, бензо, хімстійка. 
Нековзаюча. Антистатична
Підкладка: Утеплена, штучне хутро  
Каблук: Амортизуючий
Носок: Композитна захисна вставка  
Размеры / Розміри 38947

CE EN ISO 20345

Защита: S3
Материал: Влагостойкая кожа
Подошва: Двойной полиуретан с противопрокольной 
композитной вставкой. Антискользящая, маслоF, 
бензоF, химстойкая. Антистатическая
Подкладка: Нетканая   
Каблук: Амортизирующий
Носок: Композитная защитная вставка

PYRITE 9PYRI

Захист: S3
Матеріал: Вологостійка шкіра
Підошва: Подвійний поліуретан з протипрокольною 
композитною  вставкою, маслоF, бензоF, хімстійка. 
Нековзаюча. Антистатична
Підкладка: Неткана
Каблук: Амортизуючий
Носок: Композитна захисна вставка  

Размеры / Розміри 38947

CE EN ISO 20345

PYRITE 

POWERLITE 
PIEMONTITE 

SRC

SRC
SRC
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Защита: S3.CI
Материал: Кожа, швы прошиты нитью кевлар
Подошва: Двойной полиуретан  
с противопрокольной композитной вставкой. 
Антискользящая. Антистатическая
Подкладка: Утепленная, искусственный мех
Каблук: Амортизирующий
Носок: Композитная защитная вставка

COVELLITE      9COVE

Захист: S3.CI
Матеріал: Шкіра, шви прошиті ниткою кевлар
Підошва: Подвійний поліуретан 
з протипрокольною композитною вставкою. 
Нековзаюча. Антистатична
Підкладка: Утеплена, штучне хутро
Каблук: Амортизуючий
Носок: Композитна захисна вставка

Размеры / Розміри 38 – 47 

CE EN ISO 20345

Защита: S3
Материал: Влагостойкий  коричневый нубук
Подошва: Двойной полиуретан с противопрокольной 
композитной вставкой. Антискользящая, маслоF, 
бензоF, химстойкая. Антистатическая
Подкладка: Нетканая Tybrelle, дышащая
Язычок: Кожаный
Задник: Мягкий, утолщенный
Каблук: Амортизирующий
Носок: Композитная защитная вставка

MARBLE HIGH 9MARH

Захист: S3
Матеріал: Вологостійкий коричневий нубук 
Підошва: Подвійний поліуретан з протипрокольною 
композитною вставкою, маслоF, бензоF, 
хімстійка. Нековзаюча. Антистатична
Підкладка: Неткана Tybrelle, дихаюча
Язичок: Шкіра
Задник: М'який потовщений
Каблук: Амортизуючий
Носок: Композитна захисна вставка  
Размеры / Розміри 38947

CE EN ISO 20345

Защита: S3
Материал: Влагостойкая кожа
Подошва: Двойной полиуретан 
с противопрокольной вставкой. Антискользящая, 
масло-, бензо-, химстойкая. Антистатическая
Подкладка: Нетканая, дышащая
Утеплитель: Искусственный мех
Задник: Мягкий утолщенный полиуретан
Каблук: Амортизирующий
Носок: Защитная вставка

MUSCOVITE HIGH 9MUSC

Захист: S3
Матеріал: Вологостійка шкіра
Підошва: Подвійний поліуретан 
з протипрокольною вставкою. Нековзаюча, 
масло-, бензо-, хімстійка. Антистатична
Підкладка: Неткана, дихаюча
Утеплювач: Штучне хутро
Задник: М’який потовщений поліуретан
Каблук: Амортизуючий
Носок: Захисна вставка
Размеры / Розміри 37 – 47

CE EN ISO 20345

SRC

SRC

SRА
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Защита: S1FP    
Материал: Влагостойкий нубук со вставками из нейлона 
Подошва: Двойной полиуретан с противопроколь-
ной композитной вставкой. Антискользящая, 
маслоF, бензоF, химстойкая. Антистатическая
Подкладка: Нетканая, дышащая
Язычок: Кожа, комбинированная с нейлоном
Задник: Мягкий, утолщенный
Каблук: Амортизирующий
Носок: Композитная защитная вставка

EMERALD LOW  9EMEL
EMERALD HIGH  9EMEH

Захист: S1FP    
Матеріал: Вологостійкий нубук із вставками з нейлону
Підошва: Подвійний поліуретан з протипрокольною 
композитною  вставкою, масло, бензо, 
хімстійка. Нековзаюча. Антистатична
Підкладка: Неткана, дихаюча
Язичок: Шкіра, комбінована з нейлоном
Задник: М'який, потовщений
Каблук: Амортизуючий
Носок: Композитна захисна вставка
Размеры / Розміри 38–47

Защита: S1FP    
Материал: Серая кожа со вставками из нейлона 
Подошва: Двойной полиуретан с противопроколь-
ной композитной вставкой. Антискользящая, 
маслоF, бензоF, химстойкая. Антистатическая
Подкладка: Нетканая, дышащая  
Язычок: Кожа, комбинированная с нейлоном 
Задник: Мягкий, утолщенный
Каблук: Амортизирующий
Носок: Композитная защитная вставка

COBALT LOW    9COBL
COBALT HIGH    9COBH

Захист: S1FР
Матеріал: Сіра шкіра зі вставками з нейлону
Підошва: Подвійний поліуретан з протипрокольною 
композитною вставкою, маслоF, бензоF, 
хімстійка. Нековзаюча. Антистатична
Підкладка: Неткана, дихаюча
Язичок: Шкіра з  нейлоном
Задник: М’який, потовщений
Каблук: Амортизуючий
Носок: Композитна захисна вставка
Размеры / Розміри 38947

CE EN ISO 20345

CE EN ISO 20345

SRА

SRА
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Защита: S1FP
Материал: Коричневая кожа, со вставками 
из голубого нейлона. Светоотражающие вставки 
Подошва: Двойной полиуретан 
с противопрокольной вставкой. Антискользящая, 
маслоF, бензоF, химстойкая. Антистатическая
Подкладка: Нетканая Tybrelle, дышащая
Язычок: Кожа, комбинированная с нейлоном
Задник: Мягкий, утолщенный
Каблук: Амортизирующий
Носок: Усиленный черной кожей. 
Металлическая защитная вставка

COРPER LOW    9COPL 
COРPER HIGH    9COPH

Захист: S1FP
Матеріал: Коричнева шкіра зі вставками 
з блакитного нейлону. Світловідбивні вставки
Підошва: Подвійний поліуретан  
з протипрокольною вставкою, маслоF, бензоF, 
хімстійка. Нековзаюча. Антистатична
Підкладка: Неткана Tybrelle, дихаюча
Язичок: Шкіра, комбінована з нейлоном
Задник: М'який, потовщений
Каблук: Амортизуючий
Носок: Посилений чорною шкірою. 
Металева захисна вставка
Размеры / Розміри: 
9COPL — 36947, 9COPH — 38947

CE EN ISO 20345

CE EN ISO 20345

Защита: S1
Материал: Нубук
Подошва: Двойной полиуретан. Антискользящая, 
масло-, бензо-, химстойкая. Антистатическая
Каблук: Амортизирующий
Носок: Композитная защитная вставка

BONO LOW        9BONO

Захист: S1
Матеріал: Нубук
Підошва: Подвійний поліуретан. Нековзаюча, 
масло-, бензо-, хімстійка. Антистатична
Каблук: Амортизуючий
Носок: Композитна захисна вставка
Размеры / Розміри 36 – 48

SRА

SRC



158

Материал: Зеленый ПВХ
Подошва: Черный ПВХ. Антискользящая
Дополнительно: Высокие голенища «заброды»

THIGH NEPTUNO 9THIG

Матеріал: Зелений ПВХ
Підошва: Чорний ПВХ. Нековзаюча
Додатково: Високі халяви «заброди»

Размеры / Розміри 40 – 47

CE

Материал: Зеленый ПВХ
Подошва: Черный ПВХ. Антискользящая, 
Дополнительно: Припаянные брюки из ПВХ,  
с наплечными лямками

CHEST NEPTUNO 9CHES

Матеріал: Зелений ПВХ
Підошва: Чорний ПВХ. Нековзаюча
Додатково: Припаяні брюки з ПВХ,  
з наплічними лямками

Размеры / Розміри 40 – 47

CE

Материал: Белый ПВХ
Подошва: Зеленый ПВХ.  Антискользящая
Подкладка: Белый нейлон

HYGRADE     9HYGR

Матеріал: Білий ПВХ
Підошва: Зелений ПВХ. Нековзаюча
Підкладка: Білий нейлон

Размеры/Розміри 36947

CE
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Защита: SВ
Материал: Белый ПВХ 
Подошва: Зеленый ПВХ. Антискользящая,  
масло-, бензо-, химстойкая.
Подкладка: Белый нейлон
Носок: Защитная вставка

HYGRADE SAFETY     9HYSA

Захист: SВ
Матеріал: Білий ПВХ
Підошва: Зелений ПВХ. Нековзаюча,  
масло-, бензо-, хімстійка
Підкладка: Білий нейлон
Носок: Захисна вставка

Размеры / Розміри 36 – 48

CE EN 345

Материал: Зеленый ПВХ
Подошва: Черный ПВХ. Антискользящая
Подкладка: Белый полиэстер

SELENIUM            9SELE

Матеріал: Зелений ПВХ
Підошва: Чорний ПВХ. Нековзаюча
Підкладка: Білий поліестер

Размеры/Розміри 35947

CE

CE EN ISO 20345

Защита: S5    
Материал: Зеленый ПВХ/ каучук с нитрилом   
Подошва: Черный ПВХ/каучук с нитрилом. Антистатичная. 
Антискользящая, маслоF, бензоF, химстойкая. Противопрокольная 
Подкладка: Белый полиэстер    
Каблук: Амортизирующий
Носок: Защитный 

DEVON SAFETY             9DESA

Захист: S5    
Матеріал: Зелений ПВХ/каучук з нітрилом   
Підошва: Чорний ПВХ/каучук з нітрилом. Антистатична. 
Нековзаюча, маслоF, бензоF, хімстійка. Протипрокольна  
Підкладка: Білий поліестер    
Каблук: Амортизуючий   
Носок: Захисний    
Размеры/Розміри 37–47
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Материал: Зеленый ПВХ    
Подошва: Бежевый ПВХ с нитрилом. Антискользящая  
Подкладка: Белый полиэстер

SYLVITE         9SYLV

Матеріал: Зелений ПВХ    
Підошва: Зелений ПВХ з нітрилом. Нековзаюча.    
Підкладка: Білий поліестер    

Размеры / Розміри 36–46

Защита: CI.ORO 
Материал: Белый ПВХ    
Подошва: Синий  ПВХ с нитрилом , маслоF, бензоF, химстойкая. 
Антискользящая.     
Подкладка: Белый полиэстер, утепленная 

TYSONITE          9TYSO

Захист: CI.ORO
Матеріал: Білий ПВХ    
Підошва: Синій ПВХ з нітрилом, маслоF, бензоF, хімстійка. Нековзаюча.  
Підкладка: Білий поліестер, утеплена

Размеры / Розміри 36–46

CE EN 347

CE

Обувь с защитной вставкой в носок / 
Взуття з захисною вставкою в носок

Обувь с антистатическими свойствами подошвы / 
Взуття з антистатичними властивостями підошви

Обувь с противопрокольной защитной пластиной 
в подошве / Взуття з протипрокольною захисною 
пластиною в підошві

Каблук с амортизирующими свойствами / 
Каблук з амортизуючими властивостями

Обувь с антискользящими свойствами подошвы / 
Взуття з антиковзаючими властивостями підошви

Условные обозначения защитных свойств обуви / 
Умовні позначення захистних властивостей взуття

Обувь с масло-, бензо-, хим-, стойкими свойствами подошвы / 
Взуття з мастило-, бензо-, хім-, стійкими властивостями підошви

Обувь с влагостойким верхом / 
Взуття з вологостійким верхом

Обувь с дышащим верхом / 
Взуття з дихаючим верхом

Обувь с закрытым задником / 
Взуття із закритим задником

Утепленная обувь / 
Утеплене взуття


