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DOMINIQUE O1

PREVENTING 

FROM STATIC 

SPARKS OR 

CHARGES

electrostatic

discharge

Superga z optimalnim oblazinjenjem in udobjem

način. 
zelo varen in nadzorovan 
jih pošila v tla na
v človeškem telosu tako, da 
statičnih električnih nabojev 
preprečuje kopičenje 
komponente. ESD obutev
poškoduje elektronske 
vname vnetljive zmesi in 
Statična elektrika lahko 

PU/Guma

Tiskano usnje 

Velikosti
Kategorija
Vložek 
Podloga
podplat
Vmesni 
Kapica
Podplat
Zgornji del

EU 35-47 

O1 SRC ESD

SJ penasti vložek
3D-Mrežica

-

-

ČRNA

 

.potrebujete udobje med delom ali doma.
vlažno krpo. Zračna podloga zaključuje to vrhunsko profesionalno supergo, ki bo služila vsem, ki 
optimalno blaženje in veliko udobja. Nedrsni podplat z antistatičnim čepom lahko enostavno očistite z 
maksimalno zaščito in popolno prileganje. Zračna enota in odstranljiv penast vložek zagotavljata 
Dominique je trendovska superga, prilagojena potrebam mnogih zaposlenih. Ta zaprti čevelj nudi 
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PREVENTING 

FROM STATIC 

SPARKS OR 

CHARGES

KASSIE O1

LESS SWEATY 

AND HOT FEET

breathable

Upper

ČRNA BELA SIVA

MODRA

Zračna mladostna delovna superga

življenja po delu.
bo uničila vašega vsakdanjega 
stopal ali glivične okužbe ne 

ostanejo vaše noge hladne in 
del, ki diha, poskrbi, da 
ko se potite. Zračen zgornji 
noge čim bolj hladne, medtem 
Pomembno je, da ohranite 

Phylon/Guma

3D-Mrežica 

Velikosti
Kategorija 
Vložek
Podloga 
podplat 
Vmesni 
Kapica 
Podplat 
Zgornji del 

EU 35-48 

O1 SRC

SJ penasti vložek
Mrežica

-

sveže, in da možnost smrdljivih

idealen spremljevalec na delovnem mestu in izven njega.
materialom, ki so prilagojenim podnebnim razmeram in ergonomsko oblikovanem podplatu je Kassie 
udobjem ter podplatom odpornim proti zdrsu. Zahvaljujoč lahki zasnovi, visokotehnološkim  
Športna oblika in zračnost. Kassie je mladosten in eleganten delovni čevelj v kombinaciji s prvovrstnim 
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KAYLA 02

PERFECT
GRIP
OXYGRIP

Usnjene delovne superge zagotavljajo udobje, varnost in stil

ČRNA

standardom.
ustreza SRC (SRA + SRB) 
na suhih in mokrih tleh in 
zagotavlja odličen oprijem 
tehnologijo oxytraction® 
Gumijasti podplat s 

Velikosti
Kategorija
Vložek 
Podloga
podplat
Vmesni 
Kapica
Podplat
Zgornji del 

EU 35-42 

O2 SRC ESD

SJ penasti vložek
Mrežica

-

Phylon/Guma

Mehko usnje 

.tako za delo kot tudi dom.
odpornemu proti zdrsu . SJ penasti vložek skrbi za maksimalno blaženje, zaradi česar je ta superga popolna 
potenje nog. Ta delovni športni copat ščiti pred spotiki, zdrsi in padci zahvaljujoč SRC podplatu
Kayla je športna in udobna delovna obutev z zračnim zgornjim delom iz gladkega usnja, ki preprečuje 
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EVELYN O1

PERFECT
GRIP
OXYGRIP

ČRNA ROZA BELA

MODRA

Lahkotnost in zarčnost skozi ves dan

standardom.
ustreza SRC (SRA + SRB) 
na suhih in mokrih tleh in 
zagotavlja odličen oprijem 
tehnologijo oxytraction® 
Gumijasti podplat s 

Velikosti
Kategorija 

 

Kapica 
Podplat
Zgornji del 

EU 35-42 

O1 SRC ESD

SJ penasti vložek
Mrežica

-

EVA/Guma

Mrežica

Vložek
Podloga 
podplat 
Vmesni 

slogom življenja.
delovnih okoljih, ki preživijo veliko ur stoje in potrebujejo lahkotno obutev. Kot nalašč za vse z aktivnim 
obuvanjem. Zaradi vseh dodatnih varnostnih funkcij je ta delovni čevelj idealen za zaposlene v zahtevnih 
Evelyn delovni čevelj je zasnovan tako, da zagotavlja dolgotrajno udobje s sodobnim slogom in enostavnim 
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OBELIX S3

PREVENTING 

FROM STATIC 

SPARKS OR 

CHARGES

electrostatic

discharge

ČRNA

MODRA

Udobna visokokakovostna zaščitna superga

način. 
zelo varen in nadzorovan 
jih pošila v tla na
v človeškem telosu tako, da 
statičnih električnih nabojev 
preprečuje kopičenje 
komponente. ESD obutev
poškoduje elektronske 
vname vnetljive zmesi in 
Statična elektrika lahko 

 

 

 
 

EU 35-48 

Neprebojni tekstil
Kapica
Podplat 
Zgornji del 

 

 

Vmesni 

 

 
podplat

S3 SRC ESD

SJ penasti vložek 
3D-mrežica

Velikosti

Kategorijaož
Vložek
Podloga

padce. Rezultat: maksimalno udobje in zanesljiva varnost.
udobje. Zahvaljujoč SRC visoki odpornosti proti zdrsu zaščitna obutev preprečuje spotike,zdrse in 
Obelix izstopa iz množice. Podplat, ki absorbira udarce in odstranljiv vložek zagotavljata maksimalno 
Modna zaščitna superga s  športnimi elementi. Lahkotna zasnova in izjemne značilnosti  zagotavljajo, da 

Aluminijasta

semiš Guma

Nepremočljiv 
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PREVENTING 

FROM STATIC 

SPARKS OR 

CHARGES

YUKON S1P

LESS SWEATY 

AND HOT FEET

breathable

Upper

Vzdržljiva, lahka, a udobna zaščitna obutev

Velikosti
Kategorija
Vložek
Podloga
podplat
Vmesni 
Kapica
Podplat
Zgornji del Tekstil

EU 35-48 

S1P SRC

SJ penasti vložek 

Jeklena 

MODRA

ČRNA

Tekstil

tekstil
Neprebojni 

  
 

 

življenjapo delu.
bo uničila vašega vsakdanjega 
stopal ali glivične okužbe ne

ostanejo vaše noge hladne in 
zgornji del, ki diha, poskrbi, da 
medtemko se potite. Zračen 
nogečim bolj hladne, 
Pomembno je, da ohranite 

sveže, in da možnost smrdljivih

je občutek, kot da nosite samo nogavico.
zasnovani tako, da so izjemno udobni, ne da bi občutili utrujenost ali nelagodje. Nekateri pravijo, da 
najbolj kakovostno zračno izkušnjo, ki poskrbi da ohranite noge suhe skozi ves dan. Zaščitni čevlji so 
prilagajanju neverjetno udoben za nošenje. Zgornji material, ki diha in lahek vložek zagotavljata 
Zaščitni čevelj Yukon je zelo lahek in moderen varnostni čevelj, ki je zahvaljujoč izjemnemu 
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MORRIS S1P

SAVE THE
PLANET

eco friendly
BLK

 

10-12 

made 
from

recycled 
materials

Vsebuje 100%
Reciklirani poliester

materialov. Skrb za okolje!
Izdelani so iz recikliranih ali obnovljivih 
premaknimo k okolju prijaznim čevljem. 
Vstavimo nekaj trajnosti v vaš korak... in se 

plastičnih steklenic
za en par čevljev

Velikosti
Kategorija 
Vložek

 

 

Zgornji del

EU 36-47 

ESD

S1P SRC 

  

 

Najbolj odgovorna zaščitna obutev z vrhunskim udobjemt

zaščito.
Ortholite je narejen iz reciklirane gume. Poleg tega pa čevlji zagotavljajo nadstandardno udobje in 
reciklirane plastike, zgornja pletenina in mrežasta podloga  pa delno. Dobro znan odstranljiv vložek 
je Morris eden najbolj okolju prijaznih zaščitnih čevljev. Vezalke, šivi in opetnik so v celoti izdelani iz 
Vsak par vsebuje 10 do 12 plastičnih steklenic, ki bi drugače končale kot odpadek v oceanih. Zato 

Reciklirana mikrovlakna / pleteni recikliran tekstil

Podplat            Guma
Kapica              Nano karbon

podplat 
Vmesni  Netkan

Podloga Mrežica
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 � Edinstveno razmerje kakovost in cena 

� Napredna tehnologija in inovacije

�  Specializirani distribucijski kanali

�  Tehnična podpora in klepet v živo

�  Dobro uravnotežena zbirka

�  Modni in brezčasni dizajn

� Globalna tržna podpora

 



ENGINEERED
IN EUROPE

INDUSTRIAL    PROFESSIONAL    TACTICAL

 
 

 

SLOVENIJA
Trakiza - za vašo varnost 
Tapefor d.o.o.
Tržaška cesta 14
2000 Maribor

Tel.: 083 883 883
info@trakiza.si
www.trakiza.si

 
 

 

 

 

SPLETNA TRGOVINA
VAROVALKO.si
www.varovalko.si

VARNOST.TRAKIZA.SI
www.varnost.trakiza.si

 
 

 
 

 


