För dig
som går
långt för
andra
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Gå säkert
och bekvämt.
Hela dagen
Vissa går lite längre för andra.
Från den hårt arbetande kocken i köket till
den jäktade servitören i restaurangen eller
på kaféet. Det kräver skor som inte bara
har godkänts för arbete utan som också
känns bra. Även efter ett långt, hektiskt
arbetspass.
Hos Sika Footwear hittar du ett brett utbud
av arbetsskor för bageri, café, hotell,
restaurang, personalmatsalar och catering
– utvecklade i samarbete med användarna
och utformade för att ge maximal komfort
och säkerhet på jobbet.
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På de efterföljande sidorna har vi samlat de
bästa produkterna för dig och dina kollegor.
Om du vill veta mer, skannar du bara
QR-koden för respektive serie.
Då får du alla tekniska detaljer, relevanta
godkännanden och mycket mer.
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Testa Shoe Finder
Shoe Finder är ett användarvänligt online-verktyg som
gör det ännu lättare att hitta rätt arbetsskor. Du kan söka
på bl.a. kön, storlek och arbetsmiljö och se alla modeller
som matchar dina behov. Testa Shoe Finder på
sikafootwear.se eller skanna QR-koden nedan.

Läs mer om
Shoe Finder på
sikafootwear.se
eller skanna QR-koden
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SIKA
BUBBLE

En arbetssko
som du vill
ha på dig

SIKA BUBBLE är för dig som tar de långa arbetspassen och det stora
ansvaret. För dig som står och går mycket. Med sin stilrena design
suddar SIKA BUBBLE ut gränsen mellan arbetsskor och sneakers
– utan att kompromissa med vare sig komforten och säkerheten.
Äntligen en sko som du vill ha på dig. Hela dagen.
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NYHET

50018 / LEAP

NYHET

50018 / LEAP

NYHET

50018 / LEAP

Superkomfort.
Vässad design.
Lätta och ventilerande skor som det går snabbt att ta på sig
– tack vare det smarta resårbandet över vristen. Ovandelen är gjord
i ventilerande textil/stickning utan sömmar, medan yttersulan
absorberar stötar från häl till tå, vilket minskar risken för skador på
knän, höfter och rygg. Skon har dessutom bra halkhämmande
egenskaper som gör att du står stadigt på glatta underlag.
Inläggssulan kan tvättas i 40 °C. Skorna är PVC-fria.
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SIKA
BUBBLE

Snygg stil
på golvet
SIKA BUBBLE är ett bra val oavsett om du arbetar ute bland gästerna eller inne i köket.
Designen är stilren och den halkhämmande yttersulan minskar risken både för skador
och för att du snubblar med huvudrätten. I SIKA BUBBLE kan fötterna andas och lederna
skonas så att du kan hänga med tills den sista gästen checkar ut.

50011 / MOVE
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50011 / MOVE

NYHET

NYHET

50011 / MOVE

50011 / MOVE

Rätt sko
för jobbet
SIKA BUBBLE finns i olika material,
designer och färger, så att du kan välja just
den modell som passar dig och ditt jobb.
Om du går mycket i kök, är Step-modellen
i vattenavvisande mikrofiber ett bra val.
Om du vill ha extra ventilation för fötterna
rekommenderar vi att du provar modellen
Move i ventilerande textil.
Oavsett vilken modell du väljer får du
suverän stötdämpning tack vare
luftbubblorna i yttersulan.

Läs mer om
SIKA BUBBLE på
sikafootwear.se
eller skanna QR-koden
50011 / MOVE

50012 / STEP

50012 / STEP

50013 / JUMP
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SIKA
MOTION

Luftigare
för fötterna

Bekväma och ventilerande skor är av största vikt när du går långt på
jobbet. SIKA MOTION är en serie arbetssandaler som ger allt det stöd,
den stötdämpning och luft som krävs för att dina fötter ska må bra
till dess att arbetspasset är slut.
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Lätta, mjuka
och flexibla
Med SIKA MOTION får du en lätt, mjuk och
flexibel sandal. Den avtagbara hälremmen och de
många justeringsmöjligheterna ger en perfekt
passform, medan den vadderade innersulan
formar sig efter din fot och bidrar till den höga
komforten. Yttersulan är halkhämmande,
så att du har bra fäste på glatta underlag.

NYHET

Läs mer om
SIKA MOTION på
sikafootwear.se
eller skanna QR-koden

22265 / MOTION

NYHET

22213 / MOTION

NYHET

NYHET

NYHET

22224 / MOTION

22224 / MOTION

22224 / MOTION

22204 / MOTION

9

SIKA
FUNCTION

Gjorda för
att ge bra
fotfäste
Med SIKA FUNCTION står du riktigt
stadigt. Även när det går snabbt och
golvet är glatt. Skon är designad med
halksäkerhet i åtanke och testad i
professionella kök, där bra fotfäste kan
vara skillnaden mellan en bra och en
riktigt dålig kväll.

Bekväma arbetsskor utvecklade för hårda, våta och glatta underlag. Sulans unika mönster
leder bort vatten och säkerställer maximalt grepp mot underlaget, medan stötdämpningen i
både yttersulan och inläggssulan förebygger ömma fötter. Ovandelen är gjord av
vattenavvisande men ventilerande mikrofiber. Kan tvättas vid 40 °C.

19301 / BALANCE
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19302 / STABLE

Läs mer om
SIKA FUNCTION på
sikafootwear.se
eller skanna QR-koden

SIKA
FUSION

Passform och
prestanda
Arbetsskor med suverän passform
och hög komfort. Ovandelen
är tillverkad i Permair®-läder,
som är ventilerande,
vattenavvisande och slitstarkt.
Inläggssulan är antibakteriell och
svettransporterande så att dina
fötter mår bra och håller sig torra.

19511 / FUSION

Läs mer om
SIKA FUSION på
sikafootwear.se
eller skanna QR-koden

19511 / FUSION

19514 / FUSION

19514 / FUSION

19225 / FUSION
Med tåhätta
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SIKA
OPTIMAX

Bra komfort,
helt enkelt

Med SIKA OPTIMAX får du en lätt och bekväm arbetssko. Yttersulan är konstruerad
på ett sådant sätt att den minskar risken för vrickskador. Samtidigt är den
stötabsorberande och halkhämmande, så att du får ett bra och fast fotfäste.
Skon är tillverkad i ventilerande, vattenavvisande och slitstarkt Permair®-läder.
Den antibakteriella inläggssulan kan tvättas i 30 °C.

172000 / OPTIMAX
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172100 / OPTIMAX

173110 / OPTIMAX

173105 / OPTIMAX

SIKA OPTIMAX finns i flera modeller, så att du kan hitta
den som passar för dina behov. Välj mellan snörskor,
loafers och sandaler med Velcro®-stängning.
Alla modeller (utom 172302) finns i både svart och vitt.

Läs mer om
SIKA OPTIMAX på
sikafootwear.se
eller skanna QR-koden

172201 / OPTIMAX
Med tåhätta

172200 / OPTIMAX
Med tåhätta

172111 / OPTIMAX
Med tåhätta

172302 / OPTIMAX
Med tåhätta
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SIKA
HIGHLINE

Komfort.
Säkerhet.
Slitstyrka
När det gäller komfort, säkerhet och slitstyrka är
SIKA HIGHLINE-serien i en klass för sig. Skorna
i serien har tåhätta som skyddar dina tår om du
skulle tappa något tungt på golvet. Samtidigt ger
den halkhämmande yttersulan mycket bra fäste
på glatta ytor. Ovandelen är gjord i ventilerande,
slitstarkt och vattenavvisande Permair®-läder och
inläggssulan är både extra mjuk och tvättbar.
SIKA HIGHLINE är hygienisk, lätt att rengöra,
ESD-godkänd och PVC-fri.

202110 / LEAD /
Med tåhätta
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202110 / LEAD /
Med tåhätta

202210 / PREMIER /
Med tåhätta

202210 / PREMIER /
Med tåhätta

För all
personal
i köket
SIKA HIGHLINE finns i flera modeller,
så att du enkelt hittar den som
passar dina behov. Välj mellan skor
med skosnören eller BOA®stängning, loafers, kängor eller
sandal med Velcro®-stängning. Alla
modeller finns i både svart och vitt.

SIKA HIGHLINE är skor för kocken
och köket. Kocken har den svarta SIKA
HIGHLINE Premier på fötterna.

202220 / PRIMO /
Med tåhätta

202220 / PRIMO /
Med tåhätta

202410 / FIRST /
Med tåhätta

Läs mer om
SIKA HIGHLINE på
sikafootwear.se
eller skanna QR-koden

202410 / FIRST /
Med tåhätta
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ELTEN

Ny energi
i varje steg
NYHET

NYHET

929652 / BLACK-RED LOW

929563 / MADDOX BLACK LEATHER LOW

Skon Maddox från Elten minskar tendenser
till trötta fötter och håller fötterna fräscha
längre. Hemligheten är den innovativa
INFINERGY®-sulkärnan, som absorberar
stötar och returnerar energin till fötterna
med hjälp av hundratals luftfyllda
TPU-pärlor. Förutom den extra energin och
förbättrade fjädringen får du en sko som
är lätt, andas, är vattenavvisande och
ESD-godkänd.
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Läs mer om
ELTEN MADDOX på
sikafootwear.se
eller skanna QR-koden

Fotterapeuten uttalar sig om
vikten av bra stötdämpning

”Det handlar om att ta
hand om våra fötter,
eftersom de är så
mycket viktigare för vår
hälsa än de flesta anar. ”
Via fötterna utsätts kroppen för
många belastningar under en
lång arbetsdag, där även knäna
och ryggen får många stötar.
Ntsika Aagaard Shange, statsauktoriserad
fotterapeut på AROS Fodterapi.

Perfekt passform
på nolltid

NYHET

Elten Kiowa är utrustad med BOA® Fit System som
ger suverän passform på nolltid. Vrid på knappen och
känn direkt hur trycket fördelas jämnt över hela foten.
Skons ovandel är gjord i ventilerande och
snabbtorkande mesh, medan den flexibla yttersulan
ger dig bra stötdämpning och halksäkerhet. Läderfri.

Läs mer om
ELTEN KIOWA på
sikafootwear.se
eller skanna QR-koden

92260 / KIOWA BOA® BLACK LOW
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ANVIL

Klassiskt
blir aldrig
omodernt

Rena, klassiska linjer i ventilerande och slitstarkt läder. Anvil arbetssko
är för dig som föredrar skor utan för mycket lull-lull. Yttersulan är flexibel,
stötabsorberande och halkhämmande. Inläggssulan andas, är mjuk
och ger bra svikt. Metallfri.

26110 / GEORGIA
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26100 / TENNESSEE

Läs mer om
ANVIL på
sikafootwear.se
eller skanna QR-koden

FITCLOG

1003 / FITCLOG POWER

Bekväm sko i slitstarkt EVA-material som är
extremt lätt att rengöra. Hälrem och förhöjt
hälparti med bra stötdämpning ökar komforten,
medan den flexibla yttersulan av halkhämmande
gummi ger bra grepp på glatta ytor. Den uttagbara
inläggssulan är tillverkad av ventilerande
antibakteriellt material som motverkar svett, håller
fötterna torra och minskar dålig lukt.

1001 / FITCLOG BASIC

Superlätt och
superpraktisk

1001 / FITCLOG BASIC

Läs mer om
FITCLOG på
sikafootwear.se
eller skanna QR-koden
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SIKA
FUSION CLOG ESD

Lätta att hoppa i.
Lätta att tycka om

19467 / FUSION CLOG ESD

Läs mer om
SIKA FUSION CLOG ESD på
sikafootwear.se
eller skanna QR-koden

Även om tofflor är utformade för att man ska kunna ta på sig dem snabbt,
måste de fortfarande ge ett bra skydd och vara bekväma. SIKA FUSION CLOG
är tillverkad i ventilerande, vattenavvisande och slitstarkt Permair®-läder.
Yttersulan är extra halkhämmande, stötabsorberande och designad för att minska
vrickskador. Inläggssulan är svettransporterande, antibakteriell och kan tvättas i
30 °C. Tofflorna är ESD-godkända och finns i båda svart och vitt.

19466 / FUSION CLOG ESD
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19468 / FUSION CLOG ESD

19476 / FUSION CLOG ESD /
Med tåhätta

SIKA
FLEX LBS
Flexibel toffel med bred passform
och en bekväm innersula i mjukt
läder. Ovandelen är tillverkad
i ventilerande, vattenavvisande
och slitstarkt Permair®-läder. Den
halkhämmande yttersulan ger bra
grepp mot underlaget och bidrar
dessutom med bra absorption.
Flex LBS finns i både svart och vitt.

8185 / FLEX LBS

Arbetstofflor
för dina behov

Läs mer om
SIKA FLEX LBS på
sikafootwear.se
eller skanna QR-koden

8005 / FLEX LBS

8105 / FLEX LBS

885 / FLEX LBS /
Med tåhätta

8985 / FLEX LBS /
Med tåhätta
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Det
handlar
om att
vara rädd
om sina
fötter
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Vi reserverar oss för tryckfel samt ändringar av priser och sortimentet.

SIKA FOOTWEAR
är bl.a. stolt skosponsor för
/ Det danska kocklandslaget
/ Det danska cateringlandslaget
/ Det danska bagarlandslaget
/ Det tyska kocklandslaget
/ Det svenska kocklandslaget
/ Stockholm Culinary Team
/ Culinary Team West Sweden
Läs mer på
www.sikafootwear.se/vi-stöder

SIKA FOOTWEAR A/S / HI-PARK 301 / DK-7400 HERNING
Phone +45 97 21 19 11 / customerservice@sikafootwear.dk / www.sikafootwear.se

