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HÅLLBAR
PRODUKTÖVERSIKT
PÅ SIKA FOOTWEAR ARBETAR VI MED HÅLLBARHET!

2021 tar vi nästa steg på vägen och omvandlar den stora, årliga produktkatalogen till en
enklare och mer flexibel produktöversikt. Samtidigt lanserar vi produktöversikten två
gånger om året: I mars och september! I tryckt och digital version.

ANVÄNDARVÄNLIG
/ Få information om våra produkter snabbt och enkelt
Använd innehållsförteckningen för att hitta det varumärke och den serie du vill få
information om. Varje produkt beskrivs med hjälp av ikoner och en kort produkttext.
/ Guide över godkännanden och symboler.
Alla godkännanden och symboler förklaras under fliken på sidan 2
– eller via en länk i den digitala versionen.
Du hittar alla produktdetaljer på vår hemsida, www.sikafootwear.se.

HÅLLBAR
/ Mindre upplaga – mindre avfall
Våra kunder blir mer och mer digitala. Därför minskar vi nu återigen antalet tryckta
versioner – den här gången till ett absolut minimum. Det innebär bl.a. att vi går från en
årlig produktion till en löpande produktion som är behovsanpassad. Naturligtvis kan
du fortfarande beställa en tryckt produktöversikt på sikafootwear.se eller genom att
kontakta vår kundtjänst.
/ Färre sidor
Vi har minskat antalet sidor med 30 % från 2019 till 2020. 2021 minskar vi antalet sidor
igen med ytterligare 30 %.
/ Klimatvänlig produktion
Produktöversikten är FSC®-certifierad och ClimateCalc-klimatneutral – och produktionen
måste alltid leva upp till märkningarnas stränga krav.

INNEHÅLL

Hos Sika Footwear hittar du
skyddsskor och arbetsskor för många
olika branscher, användare och behov.
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DU HITTAR HELA SORTIMENTET
PÅ WWW.SIKAFOOTWEAR.SE

Sikafootwear.se.
Allt om arbetsskor.
Samlat på ett ställe!

På sikafootwear.se hittar du en massa information om skyddsskor
och arbetsskor. Lär dig bl.a. mer om
/ Goda råd innan du väljer skor
/ Komfort
/ Halkmotstånd
/ Godkännanden och funktioner som ESD och BOA®
/ Konstruktion och material
/ Skovård

ANVÄND SIKAFOOTWEAR.SE SOM DITT ARBETSREDSKAP!
/ Sök snabbt och effektivt på skor med hjälp av namn, nummer, märke,
typ, bransch och egenskaper
/ Ladda ner logotyper, produktbilder och instruktioner
/ Skapa produktlistor och datablad med din egen logotyp
/ Använd onlinekatalogen
/ Få kunskap och överblick!

STARTA HÄR!
Skanna koden med kameran
på din smartphone eller en
QR-skanner eller gå
in direkt på
sikafootwear.se

SHOEFINDER

Hitta rätt skor för dina behov
Shoe Finder är ett användarvänligt verktyg som gör det lätt att göra rätt skoval.

1
2

Gå in på sikafootwear.se
och klicka på Shoe Finder
Välj bransch, kön, skostorlek,
arbetsmiljö och särskilda
önskemål

3

Se alla skor som matchar
dina behov

4

Skapa din egen produktlista,
ladda ner eller skicka som pdf

SKANNA KODEN OCH GÅ IN PÅ SHOE FINDER

SE DIN KÖPHISTORIK
SÖK PÅ PRODUKTTYP,
BRANSCH ELLER VARUMÄRKE
ANVÄND QUICK ORDER
FÖR ATT GÖRA EN SNABB
BESTÄLLNING

SE LAGERSTATUS

SKAPA DINA FAVORITLISTOR FÖR ATT SNABBT
KUNNA UPPREPA
BESTÄLLNINGAR

LÄGG TILL EGNA
ANTECKNINGAR TILL
DIN BESTÄLLNING

B2B WEBBSHOP
KÖP ARBETSSKOR
NÄR DET PASSAR DIG!

I vår B2B-webbshop kan du köpa arbetsskor, skyddsskor, inläggssulor, strumpor och vårdprodukter dygnet runt.
Du får tillgång till alla våra produkter på ett och samma ställe och
sparar värdefull tid på beställningen tack vare de effektiva och
enkla sökfunktionerna:
/ Sök på produkter efter typ, bransch eller varumärke
/ Använd QUICK ORDER för att göra en snabb beställning
/ Skapa dina favoritlistor för att snabbt kunna upprepa beställningar
/ Lägg till egna anteckningar till din beställning
/ Se lagerstatus
/ Se din köphistorik på onlineordrar
/ Få leveransinformation automatiskt
/ Samla alla dina beställningar och skicka en samlingsorder

SÅ KOMMER DU IGÅNG
Gå in på shop.sikafootwear.se, gå till B2B-shoppen i toppmenyn
och logga in med din kundinloggning. Sedan är det bara att börja
handla.

KONTAKTA CUSTOMERSERVICE@SIKAFOOTWEAR.DK
OCH FÅ EN KUNDINLOGGNING. DU KAN FÅ SÅ MÅNGA DU BEHÖVER.

SIKA

HIGHLINE

HIGHLINE

202220 / PRIMO

202210 / PREMIER

Extra halkhämmande snörsko med BOA® Fit System och Nanotoe™.
Lätt att rengöra. Yttersulan har solid greppsula med stabiliserande
gelänk. Gelkudde i hälen. Ventilerande, slitstarkt och vattenavvisande
Permair®-läder. Sympatex Moisture-Tech® innerfoder. Ventilerande, tvättbar och antibakteriell inläggssula med memory foam.
Tåförstärkning, ESD-godkänd och PVC-fri.

Extra halkhämmande sko som är lätt att rengöra, med Nanotoe™ och
elastiskt skosnöre. Yttersulan har solid greppsula med stabiliserande
gelänk. Gelkudde i hälen. Ventilerande, slitstarkt och vattenavvisande
Permair®-läder. Sympatex Moisture-Tech® innerfoder. Ventilerande, tvättbar och antibakteriell inläggssula med memory foam.
Tåförstärkning, metallfri, ESD-godkänd och PVC-fri.

HIGHLINE

VISSTE DU ATT:
Halkmotstånd är en allmän
beteckning på skors halkhämmande
egenskaper i samspel med
underlaget, personen som använder
skorna och miljön där personen
vistas.
Läs mer på BRA ATT VETA på
sikafootwear.se

202110 / LEAD
Extra halkhämmande sandal med justerbar kardborrestängning,
avtagbar plös och Nanotoe™. Yttersulan har solid greppsula med
stabiliserande gelänk. Gelkudde i hälen. Ventilerande, slitstarkt och
vattenavvisande Permair®-läder. Sympatex Moisture-Tech® innerfoder.
Ventilerande, tvättbar och antibakteriell inläggssula med memory
foam. Tåförstärkning, metallfri, ESD-godkänd och PVC-fri.
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SIKA

HIGHLINE

HIGHLINE

202510 / FRONT

202410 / FIRST

Extra halkhämmande stövel med blixtlås, resår över vristen och
Nanotoe™. Lätt att rengöra. Yttersulan har solid greppsula med
stabiliserande gelänk. Gelkudde i hälen. Ventilerande, slitstarkt och
vattenavvisande Permair®-läder. Sympatex Moisture-Tech® innerfoder.
Ventilerande, tvättbar och antibakteriell inläggssula med memory
foam. Tåförstärkning, metallfri, ESD-godkänd och PVC-fri.

Extra halkhämmande loafer med resår över vristen och Nanotoe™.
Lätt att rengöra. Yttersulan har solid greppsula med stabiliserande
gelänk. Gelkudde i hälen. Ventilerande, slitstarkt och vattenavvisande
Permair®-läder. Sympatex Moisture-Tech® innerfoder. Ventilerande, tvättbar och antibakteriell inläggssula med memory foam.
Tåförstärkning, metallfri, ESD-godkänd och PVC-fri.

Kvalitet och innovation från häl till tå

GEL TECHNOLOGY
TR-gelkudde i hälen för extra
bra stötabsorbering och
fjädring. Behåller sin form
och effekt över tid.

NANOTOE ™
Metallfri tåhätta av
carbon nanotubeförstärkt glasfiber.
Starkare, lättare och
tunnare än traditionellt
kompositmaterial.

SÄKERT GREPP
Små räfflor leder
bort vätska, vilket
ger ett bra grepp på
underlaget.

SULANS MÖNSTER
Det grova hexagon-sulmönstret
har en stor kontaktyta och skapar
friktion i alla riktningar, vilket
minimerar halkrisken. Ett optimalt
sulmönster på smutsiga, våta och
glatta golv.

SJÄLVRENGÖRANDE
Rundade, breda räfflor
skapar en självrengörande
effekt som förhindrar att
smutsen fastnar.

GREPPSULA
Säkerställer ett bra grepp
på stegar och kanter

SI KA F O OTW E AR, VÅR/SO MMAR 2021

HÄL
Vinklad häl och
tättsittande lameller
skapar optimal kontakt
med underlaget när du
rör dig.

9

SIKA

OPTIMAX

OPTIMAX

172000 / OPTIMAX

172100 / OPTIMAX

Snörsko av slitstarkt Permair® läder som andas. Med perforeringar för
extra hög andringsförmåga. Halkhämmande och stötabsorberande
yttersula. Sulkonstruktionen minimerar risken för vrickskador. Stötabsorberande inläggssula som andas i ett lätt och antibakteriellt material
- kan tvättas i 30 °C. Innerfoder av svetttransporterande och slitstarkt
material som andas. Från stl. 35 till 50.

Loafers av slitstarkt Permair® läder som andas. Halkhämmande och
stötabsorberande yttersula. Sulkonstruktionen minimerar risken för
vrickskador. Stötabsorberande inläggssula som andas i ett lätt och
antibakteriellt material - kan tvättas i 30 °C. Innerfoder av svetttransporterande och slitstarkt material som andas. Metallfri.

OPTIMAX

OPTIMAX

173110 / OPTIMAX

173105 / OPTIMAX

Kardborresandal av slitstarkt Permair® läder som andas. Halkhämmande och stötabsorberande yttersula. Sulkonstruktionen minimerar
risken för vrickskador. Stötabsorberande inläggssula som andas i ett
lätt och antibakteriellt material - kan tvättas i 30 °C. Innerfoder av
svetttransporterande och slitstarkt material som andas. Metallfri.

Sandal med dubbel kardborrestängning. Slitstarkt Permair® läder som
andas. Halkhämmande och stötabsorberande yttersula. Sulkonstruktionen minimerar risken för vrickskador. Stötabsorberande inläggssula
som andas i ett lätt och antibakteriellt material - kan tvättas i 30 °C.
Innerfoder av svetttransporterande och slitstarkt material som andas.
Metallfri. OB+A+E+FO+SRA.
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SIKA

OPTIMAX

OPTIMAX

172200 / OPTIMAX

172111 / OPTIMAX

Snörsko med tåhätta och av slitstarkt Permair® läder som andas.
Halkhämmande och stötabsorberande yttersula. Sulkonstruktionen
minimerar risken för vrickskador. Stötabsorberande inläggssula som
andas i ett lätt och antibakteriellt material - kan tvättas i 30 °C. Innerfoder av svetttransporterande och slitstarkt material som andas. Från
stl. 35 till 50.

Loafers med tåhätta och av slitstarkt Permair® läder som andas.
Halkhämmande och stötabsorberande yttersula. Sulkonstruktionen
minimerar risken för vrickskador. Stötabsorberande inläggssula som
andas i ett lätt och antibakteriellt material - kan tvättas i 30 °C. Innerfoder av svetttransporterande och slitstarkt material som andas.

OPTIMAX

172302 / OPTIMAX
Kardborresko med tåhätta. Av slitstarkt Permair® läder som andas.
Halkhämmande och stötabsorberande yttersula. Sulkonstruktionen
minimerar risken för vrickskador. Stötabsorberande inläggssula som
andas i ett lätt och antibakteriellt material - kan tvättas i 30 °C. Innerfoder av svetttransporterande och slitstarkt material som andas. Från
stl. 35 till 50.

SI KA F O OTW E AR, VÅR/SO MMAR 2021
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SIKA

FUSION

FUSION

19511 / FUSION

19514 / FUSION

Snörsko av slitstarkt Permair® läder som andas. Perforeringar för extra
hög andringsförmåga. Extra halkhämmande och stötabsorberande
yttersula. Sulkonstruktionen minimerar risken för vrickskador. Antibakteriell och svetttransporterande inläggssula med stötabsorberande
Ortholite®-Teknologi. Innerfoder av svettabsorberande och slitstarkt
mikrofiber som andas.

Loafers av slitstarkt och vattenavvisande Permair® läder som andas.
Resår över vristen. Extra halkhämmande och stötabsorberande yttersula. Sulkonstruktionen minimerar risken för vrickskador. Antibakteriell och svetttransporterande inläggssula med stötabsorberande
Ortholite®-Teknologi. Innerfoder av svettabsorberande och slitstarkt
mikrofiber som andas.

VISSTE DU ATT:
Vi har identifierat ett antal faktorer som påverkar komforten för dina fötter på jobbet.
Kom ihåg att tänka på dessa innan du väljer din nästa arbetssko.

OMGIVNINGAR
Arbetar du inomhus eller utomhus?
Är det varmt eller kallt?
Vått eller torrt?
Är underlaget halt eller strävt?
AKTIVITET
Står du stilla eller är du i rörelse?
Går du på stegar?
Står du på knä i ditt arbete?

PERSON
Har du en bred eller smal fot?
Hög eller låg hålfot?
Vad väger du?
Har du varma fötter?
Annat som kräver särskild hänsyn?
SKOR
Är passformen bra?
Hur är stötabsorberingen?
Andas skon och är den flexibel?
Ger skon rätt stöd?

Få fler goda råd om komfort och välj rätt sko under BRA ATT VETA på sikafootwear.se
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SIKA

FUSION

19225 / FUSION
Kardborresandal av slitstarkt Permair® läder som andas. Extra halkhämmande och stötabsorberande yttersula. Sulkonstruktionen minimerar risken för vrickskador. Antibakteriell och svetttransporterande
inläggssula med stötabsorberande Ortholite®-Teknologi. Innerfoder av
svettabsorberande och slitstarkt mikrofiber som andas.

FUSION

FUSION

19241 / FUSION

19242 / FUSION

Stövel med blixtlås på insidan och av slitstarkt och vattenavvisande
Permair® läder som andas. Extra halkhämmande och stötabsorberande
yttersula. Sulkonstruktionen minimerar risken för vrickskador. Antibakteriell och svetttransporterande inläggssula med stötabsorberande
Ortholite®-Teknologi. Innerfoder av svettabsorberande Politex som
andas. Snabbtorkande och slitstarkt.

Stövel av slitstarkt och vattenavvisande Permair® läder som andas.
Extra halkhämmande och stötabsorberande yttersula. Sulkonstruktionen minimerar risken för vrickskador. Antibakteriell och svetttransporterande inläggssula med stötabsorberande Ortholite®-Teknologi.
Innerfoder av svettabsorberande Politex som andas. Snabbtorkande
och slitstarkt.

SI KA F O OTW E AR, VÅR/SO MMAR 2021
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SIKA

LIMBER

LIMBER

210 / BEAT LOW

211 / EASY LOW

Lätt och robust snörsko med bred passform. Tillverkad av vattenavvisande mikrofiber som gör skon särskilt lämpad för fuktiga miljöer.
Halkhämmande och stötabsorberande yttersula av PU/PU. Inläggssula
av slitstark polyester som andas. Tvättbara och metallfri.

Lätt och robust loafer med bred passform. Tillverkad av vattenavvisande mikrofiber som gör skon särskilt lämpad för fuktiga miljöer.
Halkhämmande och stötabsorberande yttersula av PU/PU. Inläggssula
av slitstark polyester som andas. Tvättbara och metallfri.

LIMBER

LIMBER

212 / EASY MID

216 / BEAT MID

Lätt och robust stövel utan snören och med bred passform. Tillverkad
av vattenavvisande mikrofiber som gör stöveln särskilt lämpad för fuktiga miljöer. Halkhämmande och stötabsorberande yttersula av PU/PU.
Inläggssula av slitstark polyester som andas. Tvättbara och metallfri.

Lätt och robust stövel med snören och bred passform. Tillverkad av
vattenavvisande mikrofiber som gör stöveln särskilt lämpad för fuktiga
miljöer. Halkhämmande och stötabsorberande yttersula av PU/PU.
Inläggssula av slitstark polyester som andas. Tvättbara och metallfri.
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Arbetsolyckor

I 2019 blev det anmält 19.129 fall av arbetsolyckor i Danmark

23,1 % av alla anmälda
arbetsolyckor är direkt relaterade
till skador på ben, fötter och tår.

27,5 % av alla anmälda arbetsolyckor
orsakas av att personen halkar,
faller eller snubblar.

Utgifterna för ersättning vid
arbetsolyckor på ben, fötter och tår
uppgick år 2019 till 53,7 miljoner euro.

KÄLLA: Arbejdsskadestatistik - Arbejdsmarkedets erhvervsforsikring i Danmark, 2019

SIKA

FUSION CLOG

FUSION CLOG

19467 / FUSION CLOG ESD

19466 / FUSION CLOG ESD

Lätt mjuktoffel med hälrem. Av slitstarkt Permair® läder som andas. Extra halkhämmande och stötabsorberande yttersula. Sulkonstruktionen
minimerar risken för vrickskador. Med inläggssula i svettransporterande
och antibakteriellt material som andas - kan tvättas i 30 °C. Innerfoder
av svettabsorberande, slitstarkt och snabbtorkande Politex som andas.
ESD-godkänd. OB+A+E+FO+WRU+SRC.

Lätt mjuktoffel med häl. Av slitstarkt och vattenavvisande Permair®
läder som andas. Extra halkhämmande och stötabsorberande yttersula.
Sulkonstruktionen minimerar risken för vrickskador. Med inläggssula
i svettransporterande och antibakteriellt material som andas - kan
tvättas i 30 °C. Innerfoder av svettabsorberande, slitstarkt och snabbtorkande Politex som andas. ESD-godkänd.

FUSION CLOG

FUSION CLOG

19468 / FUSION CLOG ESD

19476 / FUSION CLOG ESD

Lätt mjuktoffel av slitstarkt Permair® läder som andas. Extra halkhämmande och stötabsorberande yttersula. Sulkonstruktionen minimerar
risken för vrickskador. Med inläggssula i svettransporterande och
antibakteriellt material som andas - kan tvättas i 30 °C. Innerfoder av
svettabsorberande, slitstarkt och snabbtorkande Politex som andas.
ESD-godkänd. OB+A+E+FO+WRU+SRC.

Lätt mjuktoffel med häl och tåhätta. Av slitstarkt Permair® läder som
andas. Extra halkhämmande och stötabsorberande yttersula. Sulkonstruktionen minimerar risken för vrickskador. Med inläggssula i svettransporterande och antibakteriellt material som andas - kan tvättas i
30 °C. Innerfoder av svettabsorberande, slitstarkt och snabbtorkande
Politex som andas. ESD-godkänd.
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SIKA

FLEX LBS

FLEX LBS

8185 / FLEX LBS

8105 / FLEX LBS

Flexibel mjuktoffel med hälrem och bred passform. Mjuk och extra
skön LBS-innersula av skum och läder. Slitstarkt och vattenavvisande
Permair® läder som andas. Halkhämmande, flexibel och stötabsorberande yttersula av PU. OB+A+E+WRU+FO+SRB.

Flexibel mjuktoffel med häl och bred passform. Mjuk och extra skön
LBS-innersula av skum och läder. Slitstarkt och vattenavvisande Permair® läder som andas. Halkhämmande, flexibel och stötabsorberande
yttersula av PU. OB+A+E+WRU+FO+SRB.

FLEX LBS

8005 / FLEX LBS
Flexibel mjuktoffel med häl och bred passform. Mjuk och extra skön
LBS-innersula av skum och läder. Slitstarkt och vattenavvisande Permair® läder som andas. Halkhämmande, flexibel och stötabsorberande
yttersula av PU.

SI KA F O OTW E AR, VÅR/SO MMAR 2021
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SIKA

FLEX LBS

FLEX LBS

885 / FLEX LBS

8985 / FLEX LBS

Flexibel mjuktoffel med häl och tåhätta. Bred passform. Mjuk och extra
skön LBS-innersula av skum och läder. Slitstarkt och vattenavvisande
Permair® läder som andas. Halkhämmande, flexibel och stötabsorberande yttersula av PU. Med ProNose för extra slitstyrka på den svarta
modellen.

Flexibel mjuktoffel med hälrem och tåhätta. Bred passform. Mjuk och
extra skön LBS-innersula av skum och läder. Slitstarkt och vattenavvisande Permair® läder som andas. Halkhämmande, flexibel och stötabsorberande yttersula av PU. Med ProNose för extra slitstyrka på den
svarta modellen. SB+A+E+FO+WRU+SRB.

COMFORT

COMFORT

125 / COMFORT

149 / COMFORT

Robust mjuktoffel med häl. Bred passform och innersula av träfanér.
Slitstarkt och vattenavvisande Permair® läder som andas. Halkhämmande och stötabsorberande yttersula av PU. OB+E+WRU+FO+SRC.

Robust mjuktoffel. Bred passform och innersula av träfanér. Slitstarkt
och vattenavvisande Permair® läder som andas. Halkhämmande och
stötabsorberande yttersula av PU. OB+E+WRU+FO+SRC.
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SIKA

FLEXIKA

FLEXIKA

1185 / FLEXIKA

1186 / FLEXIKA

Flexibel och bekväm mjuktoffel med häl. Av vattenavvisande och
slitstarkt Permair® läder som andas. Robust och stötabsorberande
yttersula. Innersula av mjuk textil.

Flexibel och bekväm mjuktoffel. Av vattenavvisande och slitstarkt
Permair® läder som andas. Robust och stötabsorberande yttersula.
Innersula av mjuk textil.

PROFLEX

PROFLEX

19322 / PROFLEX

19324 / PROFLEX

Flexibel mjuktoffel med bra passform. Av slitstark Permair® läder som
andas. Halkhämmande, stötabsorberande och flexibel yttersula av
PU. Svettabsorberande, snabbtorkande och slitstarkt innerfoder av
mikrofiber. Svettabsorberande och utbytbar inläggssula som andas.
Med reflexdetaljer och ProNose för extra slitstyrka. Finns upp till stl.
50.

Flexibel mjuktoffel med bra passform. Av slitstark Permair® läder som
andas. Halkhämmande, stötabsorberande och flexibel yttersula av
PU. Svettabsorberande, snabbtorkande och slitstarkt innerfoder av
mikrofiber. Svettabsorberande och utbytbar inläggssula som andas.
Med reflexdetaljer och ProNose för extra slitstyrka. Finns upp till stl.
50. SB+P+A+E+FO+WRU+SRC.

SI KA F O OTW E AR, VÅR/SO MMAR 2021
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SIKA

FUNCTION

FUNCTION

19301 / BALANCE

19302 / STABLE

Lätt, bekväm och slitstark arbetssko. Av slitstark och vattenavvisande
mikrofiber som andas. Yttersulan är extra halkhämmande och stötabsorberande. Innerfodret är av textil som andas med extra förstärkande
mikrofiber i hälen. Stötabsorberande och svettransporterande inläggssula som andas. Skor och inläggssula kan tvättas vid 40 °C. Metallfri.

Lätt, bekväm och slitstark arbetssko. Av slitstark och vattenavvisande
mikrofiber som andas. Yttersulan är extra halkhämmande och stötabsorberande. Innerfodret är av textil som andas med extra förstärkande
mikrofiber i hälen. Stötabsorberande och svettransporterande inläggssula som andas. Skor och inläggssula kan tvättas vid 40 °C. Metallfri.
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SIKA

SIKA BUBBLE

SIKA BUBBLE

50013 / JUMP
Lätt och bekväm arbetssko designad som en snygg fritidssko. Skorna
är av slitstarkt canvas som andas. Extra halkhämmande och flexibel
yttersula av EVA/gummi. Luftbubblorna i yttersulan ger en unik stötabsorbering under hela foten. Stötabsorberande och svettransporterande
inläggssula som andas och minskar dålig lukt. Metallfri.

SIKA BUBBLE

50011 / MOVE

50012 / STEP

Lätt och bekväm arbetssko designad som en snygg fritidssko. Textil som
andas. Extra halkhämmande och flexibel yttersula av EVA/gummi. Luftbubblorna i yttersulan ger en unik stötabsorbering under hela foten.
Stötabsorberande och svettransporterande inläggssula som andas och
minskar dålig lukt. Skor och inläggssula kan tvättas vid 40 °C. Metallfri.
Levereras med extra snören.

Lätt och bekväm arbetssko designad som en snygg fritidssko. Skorna är
av vattenavvisande och slitstarkt mikrofiber som andas. Extra halkhämmande och flexibel yttersula av EVA/gummi. Luftbubblorna i yttersulan
ger en unik stötabsorbering under hela foten. Stötabsorberande och
svettransporterande inläggssula som andas och minskar dålig lukt.
Metallfri. Levereras med extra blå snören.
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SIKA

SIKA MOTION

VISSTE DU ATT:
SHOEFINDER är ett användarvänligt, visuellt och enkelt verktyg
som kan hjälpa dig att göra rätt
skoval.
Se hur på sikafootwear.se/shoe-finder

22204 / SIKA MOTION
Lätt, mjuk och flexibel sandal med en halkhämmande och stötabsorberande yttersula. Extra mjuk och vadderad innersula av mocka som
formar sig efter foten och ger optimal komfort. De många justeringsmöjligheterna gör det enkelt att få den att sitta bra och skönt på
foten. Med avtagbar hälrem. OB+A+E+FO+SRC.

SIKA MOTION

SIKA MOTION

22207 / SIKA MOTION

22206 / SIKA MOTION LADY

Lätt, mjuk och flexibel sandal med en halkhämmande och stötabsorberande yttersula. Extra mjuk och vadderad innersula av mocka som
formar sig efter foten och ger optimal komfort. De många justeringsmöjligheterna gör det enkelt att få den att sitta bra och skönt på
foten. Med avtagbar hälrem. OB+A+E+FO+SRC.

Lätt, mjuk och flexibel sandal med en halkhämmande och stötabsorberande yttersula. Extra mjuk och vadderad innersula av mocka som
formar sig efter foten och ger optimal komfort. De många justeringsmöjligheterna gör det enkelt att få den att sitta bra och skönt på
foten. OB+A+E+FO+SRC.
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ELTEN

L-10

L-10

72081 / GHOST BOA® LOW

72340 / PURE SLIPPER LOW

Lätt och bekväm skyddssko med BOA® Fit System. Slitstark, vattenavvisande och snabbtorkande mikrofiber som är enkel att rengöra.
Halkhämmande och stötabsorberande yttersula av PU. Stötabsorberande inläggssula som andas och säkerställer bra svettabsorbering.
ESD-godkänd

Lätt och bekväm loafers av slitstark och snabbtorkande mikrofiber som
är enkel att rengöra. Halkhämmande och stötabsorberande yttersula.
Stötabsorberande inläggssula som andas och säkerställer bra svettabsorbering. ESD-godkänd. Läderfri.

L-10

72322 / PURE EASY LOW
Lätt och bekväm sandal med dubbel kardborrestängning. Slitstark och
snabbtorkande mikrofiber som är enkel att rengöra. Halkhämmande
och stötabsorberande yttersula. Stötabsorberande inläggssula som
andas och säkerställer bra svettabsorbering. ESD-godkänd. Läderfri.
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DUNLOP

PUROFORT MULTIGRIP

PUROFORT MULTIGRIP

61131 / PUROFORT MULTIGRIP

60131 / PUROFORT MULTIGRIP

Lätt, flexibel och slitstark PU-stövel. Extra halkhämmande, stötabsorberande och slitstark yttersula. Bra köldisolering. Stöveln är flexibel
och smidig även vid låga temperaturer. Stl. 36-40 är konstruerad på
damläst och stl. 41-49 på herrläst för bästa möjliga bekvämlighet och
passform. Enkel att rengöra. Se resistensöversikt på www.sikafootwear.
se.

Lätt, flexibel och slitstark PU-stövel. Extra halkhämmande, stötabsorberande och slitstark yttersula. Bra köldisolering. Stöveln är flexibel
och smidig även vid låga temperaturer. Stl. 36-40 är konstruerad på
damläst och stl. 41-49 på herrläst för bästa möjliga bekvämlighet och
passform. Enkel att rengöra. Se resistensöversikt på www.sikafootwear.
se.

PUROFORT MULTIGRIP

61631 / PUROFORT MULTIGRIP
Lätt, flexibel och slitstark PU-stövel. Extra halkhämmande, stötabsorberande och slitstark yttersula. Bra köldisolering. Stöveln är flexibel
och smidig även vid låga temperaturer. Stl. 36-40 är konstruerad på
damläst och stl. 41-49 på herrläst för bästa möjliga bekvämlighet och
passform. Enkel att rengöra. Se resistensöversikt på www.sikafootwear.
se.
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DUNLOP

ACIFORT

ACIFORT

181331 / ACIFORT CLASSIC

180331 / ACIFORT CLASSIC

Lätt och slitstark PVC-stövel som lämpar sig för livsmedelsbranschen.
Extra halkhämmande yttersula som är lätt att rengöra. Slät skaft som
är lätt att rengöra. Se resistensöversikt på www.sikafootwear.se.

Lätt och slitstark PVC-stövel som lämpar sig för livsmedelsbranschen.
Extra halkhämmande yttersula som är lätt att rengöra. Slät skaft som
är lätt att rengöra. Se resistensöversikt på www.sikafootwear.se.

VISSTE DU ATT:
SÅ TAR DU HAND OM DINA STÖVLAR AV PU ELLER PVC:
•

Rengör stövlarna efter användning med en mjuk borste/trasa, lite
vatten och eventuellt en mild tvål.

•

Tvålrester torkas av med en fuktig trasa.

SI KA F O OTW E AR, VÅR/SO MMAR 2021
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DUNLOP

SNUG BOOT

SUVERÄN PASSFORM
OCH KOMFORT

PUROTEX®:
ANDAS, VATTENTÄT
OCH SLITSTARK.

68093 / WORKPRO

PUROFORT®
LÄTT SLITSTARK OCH
FLEXIBEL.
TERMISKT
ISOLERANDE.

Lätt PU-stövel som andas. Med exceptionellt bra skydd, passform och
komfort. Isolerar mot kyla ner till -50 °C och är flexibel och smidig även
vid låga temperaturer. Den extra halkhämmande yttersulan ger bästa
möjliga grepp i alla typer av terräng. Inläggssulan är stötabsorberande
och ger extra bra stöd runt hälen och hålfoten. Metallfri. Se resistensöversikt på www.sikafootwear.se.

SNUG BOOT

STABILITY FIX
GLASFIBER FORMAD SOM ETT
SKOHORN, VILKET GÖR STÖVELN
LÄTT ATT TA PÅ OCH AV.
UNIKT STÖD OCH STABILITET RUNT
HÄLEN OCH FOTEN.
YTTERSULA FÖR ALLA TYPER AV TERRÄNG
SLITSTARK OCH SMUTSAVVISANDE.
EXTRA HALKHÄMMANDE.
GREPPSULA.

26

NYHET

60093 / WILDLANDER
Lätt och andningsbar jaktstövel med exceptionellt bra passform
och komfort. Slitstark skaft som ger solid stöd runt hälen, foten och
skenbenet. Halkhämmande och stötabsorberande yttersula som ger
bästa möjliga grepp i alla typer av terräng. Fodret är antibakteriellt och
svettabsorberande, så fötterna hålls friska och torra. Metallfri.
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DUNLOP

PUROFORT+

PUROFORT+

762933 / PUROFORT+

760933 / PUROFORT+

PU-stövel med gott om plats runt tår och vrist. Smutsavvisande och
knoppdesignat sulmönster som säkerställer ett suveränt fotfäste i
alla typer av terräng. TPU-inlägg som minskar risken för vrickskador.
Köldisolering ner till -20 °C. Enastående värmeisolering. Bekväm och
svettransporterande inläggssula samt sömlöst innerfoder. Se resistensöversikt på www.sikafootwear.se.

PU-stövel med gott om plats runt tår och vrist. Smutsavvisande och
knoppdesignat sulmönster som säkerställer ett suveränt fotfäste i
alla typer av terräng. TPU-inlägg som minskar risken för vrickskador.
Köldisolering ner till -20 °C. Enastående värmeisolering. Bekväm och
svettransporterande inläggssula samt sömlöst innerfoder. Se resistensöversikt på www.sikafootwear.se.

PUROFORT+

762041 / PUROFORT+
PU-stövel med gott om plats runt tår och vrist. Smutsavvisande och
knoppdesignat sulmönster som säkerställer ett suveränt fotfäste i
alla typer av terräng. TPU-inlägg som minskar risken för vrickskador.
Köldisolering ner till -20 °C. Enastående värmeisolering. Bekväm och
svettransporterande inläggssula samt sömlöst innerfoder. Se resistensöversikt på www.sikafootwear.se.
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DUNLOP

PUROFORT

PUROFORT

462933 / PUROFORT

460933 / PUROFORT

Lätt och slitstark PU-stövel. Sulmönster som ger ett bra fotfäste. Köldisolering ner till -20 °C. Flexibel och smidig även vid låga temperaturer.
Med en bekväm och svettransporterande inläggssula samt sömlöst
innerfoder. Se resistensöversikt på www.sikafootwear.se.

Lätt och slitstark PU-stövel. Sulmönster som ger ett bra fotfäste. Köldisolering ner till -20 °C. Flexibel och smidig även vid låga temperaturer.
Med en bekväm och svettransporterande inläggssula samt sömlöst
innerfoder. Se resistensöversikt på www.sikafootwear.se.

PUROFORT

PUROFORT

462041 / PUROFORT

462943VK / PUROFORT THERMOFLEX

Lätt och slitstark PU-stövel. Sulmönster som ger ett bra fotfäste. Köldisolering ner till -20 °C. Flexibel och smidig även vid låga temperaturer.
Med en bekväm och svettransporterande inläggssula samt sömlöst
innerfoder. Se resistensöversikt på www.sikafootwear.se.

Fodrad PU-vinterstövel med snöre i skaftet. Let och slitstark. Sulmönster som ger ett bra fotfäste. Köldisolering ner till -20 °C. Flexibel och
smidig även vid låga temperaturer. Med en bekväm och svettransporterande inläggssula. Se resistensöversikt på www.sikafootwear.se.
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DUNLOP

THERMO+

THERMO+

662933 / PUROFORT THERMO+

662343 / PUROFORT THERMO+

Robust och slitstark PU-stövel som lämpar sig extra väl för kalla
och fuktiga miljöer. Skyddar ända ner till -50 °C. Flexibel och smidig
även vid låga temperature. Extra halkhämmande, smutsavvisande
och stötabsorberande yttersula. Bekväm och svettransporterande
inläggssula samt sömlöst innerfoder. Se resistensöversikt på www.
sikafootwear.se.

Robust och slitstark PU-stövel som lämpar sig extra väl för kalla och
fuktiga miljöer. Skyddar ända ner till -50 °C. Flexibel och smidig även
vid låga temperature. Extra halkhämmande, smutsavvisande och
stötabsorberande yttersula. Se resistensöversikt på www.sikafootwear.
se.

THERMO+

VISSTE DU ATT:
Purofort® är ett unikt Dunlop®material som består av miljontals jämnt
fördelade luftfickor som gör stövlarna
lätta och termiskt isolerande så att de
är svala på sommaren och varma på
vintern.
Materialets speciella struktur ger
dessutom ytterligare flexibilitet och
styrka.

662673 / PUROFORT THERMO+
Robust och slitstark PU-stövel som lämpar sig extra väl för kalla och
fuktiga miljöer. Skyddar ända ner till -50 °C. Flexibel och smidig även
vid låga temperature. Extra halkhämmande, smutsavvisande och
stötabsorberande yttersula. Skaftet är smutsavvisande och lätt att
rengöra. Se resistensöversikt på www.sikafootwear.se.
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DUNLOP

PVC

PVC

142011 / DEVON

380VP / PRICEMASTOR

Praktisk och funktionell PVC-stövel med tåhätta och spiktrampskydd.
God stötabsorbering. Se resistensöversikt på www.sikafootwear.se.

Praktisk och funktionell PVC-stövel utan skydd till jobb och fritid. Se
resistensöversikt på www.sikafootwear.se.

PVC

PVC

486711 / HOBBY

486061 / BLIZZARD

PVC-stövel till jobb och fritid.

Fodrad vinterstövel av PVC som skyddar ända ner till -15 °C. Med snöre
i skaftet.
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DUNLOP

PVC

PVC

NYHET

310931 / KIDS BLIZZARD

486033 / PRESTIGE

Fodrad vinterstövel för barn av PVC som skyddar ända ner till -15 °C.
Med snöre i skaftet.

Praktisk och funktionell PVC-stövel utan skydd. Se resistensöversikt på
www.sikafootwear.se.

24-35

PVC

PVC

16247 / DULL

580011 / DEE

PVC-stövel till fritid. Från storlek 28

PVC-stövel till jobb och fritid. Kort skaft

SI KA F O OTW E AR, VÅR/SO MMAR 2021
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TILLBEHÖR

68201 / BRYNJE ULTIMATE FOOTFIT - LOW

68210 / BRYNJE SORBOTAN INLÄGGSSULA

Inläggssula med hålfotsstöd för fötter med låg hålfot. Av mjukt,
stötabsorberande EVA/PU-skum som andas och är förstärkt med slitstark polyester för optimal hållbarhet. Under hälen finns 3 mm Poron
för extra god stötabsorbering. Antistatisk och ESD kompatibel.

Antistatisk och stötabsorberande inläggssula. Sulan består av en mjuk
och svettransporterande EVA-skål som formar sig efter foten för optimal komfort och ger ett lätt stöd kring hålfoten och hälen. Med memoryskum och stötabsorberande PU-skum i hälen och framfoten.

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

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

68202 / BRYNJE ULTIMATE FOOTFIT - MID

68144 / BRYNJE UNIVERSAL INLÄGGSSULA

Inläggssula med hålfotsstöd för fötter med medelhög hålfot. Formsprutad TPU-kärna. Mjukt, stötabsorberande EVA/PU-skum som andas.
Förstärkts med slitstark polyester för optimal hållbarhet. Poron under
hälen för extra god stötabsorbering. Antistatisk och ESD kompatibel.

Hi-Poly inläggssula tillverkad av slitstark polyester för optimal hållbarhet. Sulan är stötdämpande, andas och svetttransporterar och kan
användas universellt för Brynje-skor. Antistatisk och ESD-kompatibel,
liksom ESD-certifierad för ett stort urval av Brynje-produkter.		

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

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

68203 / BRYNJE ULTIMATE FOOTFIT - HIGH

68145 / BRYNJE THERMO INLÄGGSSULA

Inläggssula med hålfotsstöd för fötter med hög hålfot. Formsprutad TPU-kärna. Mjukt, stötabsorberande EVA/PU-skum som andas.
Förstärkts med slitstark polyester för optimal hållbarhet. Poron under
hälen för extra god stötabsorbering. Antistatisk och ESD kompatibel.

Värme- och köldisolerande filtsula med folie på undersidan. Lämpar sig
väl för både fryshus- och asfaltsarbete. Ventilerande och slitstark.		

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

TILLBEHÖR

162 / SIKA INLÄGGSSULA - MOTIONFLEX

168 / SIKA INLÄGGSSULA - OPTIMAX

Unik stötabsorbering under hela foten. Behåller sin form och elasticitet.

Inläggssula till Optimax-serien. Ergonomisk och antistatisk. Av ett
slitstarkt och antibakteriellt material. Stötabsorberande och andas.
Kan tvättas i 30 °C.

Stl. 35-48.

Stl. 35-50.

164 / SIKA INLÄGGSSULA - FUSION

174 / SIKA INDLÆGSSÅL - HIGHLINE

Antistatisk och extra slitstark inläggssula med stötabsorberande
Ortholite®-Teknologi. Sulan är antibakteriell, svetttransporterande och
snabbtorkande.

Inläggssula av ventilerande, svettransporterande och antibakteriell
PU. Med extra mjukt och tryckavlastande memory foam från hälen till
framfoten. Kan tvättas i 30 °C.

Stl. 35-48.

Stl. 35-50.

DU HITTAR HELA SORTIMENTET PÅ
WWW.SIKAFOOTWEAR.SE

165 / SIKA INLÄGGSSULA
Antistatisk. Stöt- och svettabsorberande.
Stl. 35-51.
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TILLBEHÖR

703701 / SIKA WOOL
Varm och kraftig strumpa av slitstark ull och akryl. Med bra svettransporterande egenskaper som håller foten torr och varm. Strumpan har
resår i skaftet, formar sig efter foten och behåller sin passform. Tvättas
i max. 40 °C. Av 36 % ull, 36 % akryl, 14 % bomull, 13 % polyamid och
1 % elastan.
Stl. 36-39, 40-43, 44-47.

VISSTE DU ATT:
När du väljer strumpor som
exempelvis innehåller polyamid,
akryl, polyester och/eller coolmax
uppnår du olika fördelar.
Den här typen av strumpor andas,
suger inte upp fukt och verkar
svettransporterande. Dessutom
håller de fötterna torra och fräscha.
Sådana strumpor fungerar därför
bättre som arbetsstrumpor än
strumpor av 100 % bomull som
bevarar fukten.

705200 / BRYNJE ALL YEAR, 3-PACK
Lätt vardagsstrumpa som andas och har bra svettransporterande
egenskaper som håller foten torr. Strumpan är elastisk i skaftet, formar
sig efter foten och behåller sin passform. Tvättas i max. 40 °C. Av 39 %
Coolmax, 32 % polyamid, 27 % bomull och 2 % elastan.		
Stl. 36-39, 40-43, 44-47.

705100 / BRYNJE BASIC, 6-PACK
Basstrumpa för vardagsbruk. Tvättas i max. 40 °C. Av 69 % bomull, 29 %
polyamid och 2 % elastan.
Stl. 36-39, 40-43, 44-47.
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TILLBEHÖR

Goda råd om skötsel och underhåll av arbetsskor
Skor i slätt skinn eller läder
»

Impregnera alltid skorna innan de tas i bruk och därefter med jämna mellanrum

»

Vårda skorna efter behov i denna ordningsföljd: 1) rengör, 2) putsa, 3) impregnera

»

Gnid in läderfett eller läderbalsam ordentligt i lädret och i sömmarna när du putsar

»

Läderfettet rengör och vårdar slätt skinn och läder. Det torkar eller härdar inte lika snabbt som läderbalsam. Skorna ska
putsas efteråt

»

Läderbalsam rengör och vårdar slätt skinn och läder. Det torkar eller härdar snabbare än läderfett. Skorna ska inte putsas
efteråt

»

Läderbalsam, läderfett och impregnering UTAN silikon är också lämpligt för skor med membran

Skor av Permair® läder, PU eller PVC:
»

Rengör skorna efter användning med en mjuk borste/trasa, lite vatten och eventuellt en mild tvål

»

Torka av tvålresterna med en fuktig trasa

Stövlar av gummi:
»

Rengör stövlarna efter användning med ljummet vatten, en mjuk svamp och en mild tvållösning.
Tvålen kan innehålla glycerin, vilket bidrar till att stövlarna förblir smidiga.

»

Stövlarna kan smörjas med en silikonsvamp för gummi så att de bibehåller sin smidighet.

Tänk på att vi inte tar emot reklamationer om skorna har underhållits dåligt eller felaktigt
Allmänt: Torka aldrig våta skor på elementet eller annan värmekälla.

3801 / SIKA IMPREGNERING

18 / SIKA LÄDERFEDT

Skyddar glatt skinn och läder mot fukt och förlänger skons livstid. Utan
organiska lösningsmedel och silikon. 300 ml.

Rengör och vårdar glatt skinn och läder.
Finns i svart och neutral. 190 ml.

SIKA OPTIMAX SKOSNÖREN

BRYNJE SKOSNÖREN

200070 / 70 CM

68154 / 90 CM

200090 / 90 CM

68155 / 100 CM
68158 / 120 CM
68159 / 130 cm
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SIKA FOOTWEAR A/S / HI-PARK 301 / DK-7400 HERNING
Phone +45 97 21 19 11 / customerservice@sikafootwear.dk / www.sikafootwear.se

Med förbehåll för ändringar av sortimentet och tryckfel.

Denne tryksag er klimakompenseret i henhold til
ClimateCalc.
Kompensation er købt hos:
Gold Standard
www.climatecalc.eu
Cert. no. CC-000001/DK
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