
DARBA VIETĀ
DROŠĪBA
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UEDEMAS PILSĒTĀ
RAŽOTS

IDEĀLS INOVĀCIJU UN TRADĪCIJU APVIENOJUMS

Ģimenes uzņēmums “ELTEN” Lejasreinas pašvaldības Uedemas pilsētā aizsargapavus ražo no 
1910. gada. Katru gadu uzņēmums izgatavo aptuveni 2 milj. apavu pāru, un šobrīd ir viens no 
vadošajiem ražotājiem pasaulē. No plašā izstrādājumu sortimenta ir viegli izvēlēties konkrētas pro-
fesijas vajadzībām atbilstošāko modeli. Investīcijas modernos drošības risinājumos, sadarbībā ar 
zinātniekiem veikti pētījumi, tehnoloģiskie jaunumi, modernu materiālu izmantošana, ērtums un mo-
derns dizains - lūk, darbības principi, kas veicināja veiksmīgu uzņēmējdarbību.  

UZTICAMA DROŠĪBA UN KVALITĀTE

Pirms 150 gadiem kurpnieks Jozefs Ridermans (Josef Riddermann) nodibināja uzņēmumu “Jo-Ri”, 
kurā tika ražoti darba apavi. Jau no pirmajām dienām uzņēmumā “Jo-Ri” īpaša uzmanība tika pie-
vērsta augstākā līmeņa uzticamībai un drošībai. Zīmols ar iespaidīgo bruņinieka vairogu ātri kļuva 
pazīstams Rūras reģiona tirgotāju un rūpnīcu strādnieku vidū. Mūsdienās šajā reģionā uzņēmums 
joprojām ir labi pazīstams.

UZTICAMAS PREČU ZĪMES JŪSU DROŠĪBAI
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01 01P 02 03 S1 S1P S2 S3
Aizsargkape purngalam • • • •

Slēgta zole  • • • • • • • •

Antistatiskas īpašības • • • • • • • •

Eļļas un benzīna izturīga zole  • • • • • • • •

Paredzēts lietošanai sausā darba vidē • • • •

Necaurdurama pazole • • •

Apavu virsdaļa ir noturīga pret ūdens 
iesūkšanos vai mitrumu (ne mazāk par 
60 min.) 

• • • •

Piemērots lietošanai ārā un iekštelpās • • • •

Pēdas izliekumam īpaši pielāgota zole • •

DARBA APAVI SASKAŅĀ AR  
STANDARTU EN ISO 20347 

AIZSARGAPAVI SASKAŅĀ AR 
STANDARTU EN ISO 20345

A MODELIS

KURPES PUSGARIE ZĀBAKI GARIE ZĀBAKI

B MODELIS C MODELIS

EN ISO 20345 + EN ISO 20347

APAVU MODEĻI
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Pateicoties novatoriskajai zolei, kas ir ražota no poraina termoplastiska poliuretāna 
“Infinergy®”, jūs staigājot piedzīvosiet pilnīgi jaunas izjūtas.

JAUNS STAIGĀŠANAS VEIDS
WELLMAXX

W
ELLM

AXX
JAUNS STAIGĀŠANAS VEIDS AR “BASF” RADĪTO “INFINERGY®”

“INFINERGY®” – ELASTĪGS KĀ GUMIJA, TAČU VIEGLĀKS MATERIĀLS
n	Porains termoplastisks poliuretāns (E-TPU) ir pasaulē pirmais šāds 
materiāls
n	Tas apvieno TPU īpašības un putu sniegtās priekšrocības

GALVENĀS “INFINERGY®” ĪPAŠĪBAS
n	Mazs blīvums n	Augsts elastīgums  n	Īpaša izturība
n		Augsta noturība pret berzi  n	Augsta stiepes pretestība
n		Augsta noturība pret ķīmiskām vielām  n	Ilgstoša  
izturība plašā temperatūru diapazonā (no –20 °C līdz vairāk 
nekā +130 °C) 

 n OPTIMĀLS MĪKSTUMS

 n AIZSARDZĪBA PRET  
  ELEKTROSTATISKO IZLĀDI (ESD)

 n LOCĪTAVU AIZSARDZĪBA

NESALĪDZINĀMS MĪKSTUMS
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Impregnēta mikrošķiedra/impregnēts audums; “BOA® Fit” sistēma; tekstila odere 
dabiskai ventilācijai; mīksta apavu mēlīte; tērauda aizsargkape purngalā; apavu izmēra 
izņemama iekšzole “SPORTIVE ESD”, melna; nemetāliska necaurdurama starpzole; 
TPU/PU zole “MAXXIMO”; izstrādājums bez dabīgās ādas detaļām; “BASF” ražota 
zole “Infinergy®”
Art. Nr.: Izmērs: Standarts:
729151 35–48 EN ISO 20345 S3 SRC, A forma

MADDOX BOA® BLACK-RED LOW ESD S3 

SRC

Impregnēta mikrošķiedra/impregnēts audums; “BOA® Fit” sistēma; tekstila odere 
dabiskai ventilācijai; mīksta apavu mēlīte; tērauda aizsargkape purngalā; apavu izmēra 
izņemama iekšzole “SPORTIVE ESD”, pelēka; nemetāliska necaurdurama starpzole; 
TPU/PU zole “MAXXIMO”; “BASF” ražota zole “Infinergy®”
Art. Nr.: Izmērs: Standarts:
729631 35–48 EN ISO 20345 S3, A forma

MADDOX DARKBLUE LOW ESD S3 

SRC

LONNY RED EASY ESD S1P 

SRC

MADDOX BLACK-RED LOW ESD S3 

SRC

MADDOX BLACK-RED MID ESD S3 

SRC

LONNY RED LOW ESD S1P 

SRC

Mikrošķiedra/tīkliņaudums ; tekstila odere; mīksta apavu mēlīte; tērauda aizsargkape 
purngalā; apavu izmēra izņemama iekšzole “SPORTIVE ESD”, melna;  
nemetāliska necaurdurama starpzole; TPU/PU zole “MAXXIMO”; “BASF” ražota zole 
“Infinergy®”; izstrādājums bez dabīgās ādas detaļām
Art. Nr.: Izmērs: Standarts:
729521 35–48 EN ISO 20345 S1P SRC, A forma

Mikrošķiedra/tīkliņaudums ; tekstila odere; mīksta apavu mēlīte; tērauda aizsargkape 
purngalā; apavu izmēra izņemama iekšzole “SPORTIVE ESD”, melna; nemetāliska 
necaurdurama starpzole; TPU/PU zole “MAXXIMO”; izstrādājums bez dabīgās ādas 
detaļām; “BASF” ražota zole “Infinergy®”
Art. Nr.: Izmērs: Standarts:
719521 35–48 EN ISO 20345 S1P SRC, A forma

Impregnēta mikrošķiedra/impregnēts audums ; tekstila odere; mīksta apavu mēlīte; 
tērauda aizsargkape purngalā; apavu izmēra izņemama iekšzole “SPORTIVE ESD”, 
melna; nemetāliska necaurdurama starpzole; TPU/PU zole; “MAXXIMO”; izstrādājums 
bez dabīgās ādas detaļām; “BASF” ražota zole “Infinergy®”
Art. Nr.: Izmērs: Standarts:
729561 35–48 EN ISO 20345 S3 SRC, A forma

Impregnēta mikrošķiedra/impregnēts audums ; tekstila odere; mīksta apavu mēlīte; 
tērauda aizsargkape purngalā; apavu izmēra izņemama iekšzole “SPORTIVE ESD”, 
melna; nemetāliska necaurdurama starpzole; TPU/PU zole “MAXXIMO”; izstrādājums 
bez dabīgās ādas detaļām; “BASF” ražota zole “Infinergy®”
Art. Nr.: Izmērs: Standarts:
769561 35–48 EN ISO 20345 S3 SRC, B forma



6

Tekstils/mikrošķiedra; tekstila odere dabiskai ventilācijai; mīksta apavu mēlīte visā 
garumā; tērauda aizsargkape purngalā; apavu izmēra izņemama iekšzole “SPORTIVE 
ESD”, melna; nemetāliska necaurdurama starpzole; TPU/PU zole “MAXXIMO”; 
izstrādājums bez dabīgās ādas detaļām; “BASF” ražota zole “Infinergy®”
Art. Nr.: Izmērs: Standarts:
729691 40–48 EN ISO 20345 S1P SRC, A forma

LANCE BLACK LOW ESD S1P 

SRC

REACTION XXT LOW ESD S3 

SRC

REACTION XXT MID ESD S3 

SRC

Mikrošķiedra; elastīgu saišu sistēma; tekstila odere dabiskai ventilācijai; mīksta apavu 
mēlīte; kompozītmateriāla aizsargkape purngalā; apavu izmēra izņemama iekšzole 
“ESD PRO”, melna; mīksta flīsa “ESD” iekšzole; TPU/PU zole “WELLMAXX TRAINERS”; 
izstrādājums bez metāla un dabīgās ādas detaļām; “BASF” ražota zole “Infinergy®”
Art. Nr.: Izmērs: Standarts:
729755 36–48 EN ISO 20345 S1 SRC, A forma

IMPULSE XXT BLUE LOW ESD S1 

SRC

Liellopu āda; “BOA® Fit” sistēma; tekstila odere dabiskai ventilācijai; visā garumā 
mīksta apavu mēlīte; kompozītmateriāla aizsargkape purngalā; apavu izmēra izņe-
mama iekšzole “ESD PRO”, melna; nemetāliska necaurdurama starpzole; PU/PU zole 
“WELLMAXX TRAINERS”;; TPU pirkstu aizsargs; “BASF” ražota zole “Infinergy®”
Art. Nr.: Izmērs: Standarts:
729851 36–48 EN ISO 20345 S3 SRC, A forma

REACTION XXT PRO BOA®  
LOW ESD S3 

SRC

Mikrošķiedra; tekstila odere dabiskai ventilācijai; mīksta apavu mēlīte; kompozītma-
teriāla aizsargkape purngalā; apavu izmēra izņemama iekšzole “ESD PRO”, melna; 
mīksta flīsa “ESD” iekšzole; TPU/PU zole “WELLMAXX TRAINERS”; izstrādājums bez 
metāla un dabīgās ādas detaļām; “BASF” ražota zole “Infinergy®”
Art. Nr.: Izmērs: Standarts:
719755 36–48 EN ISO 20345 S1 SRC, A forma

IMPULSE XXT BLUE EASY ESD S1 

SRC

Liellopu āda  ; tekstila odere; plata mīksta viengabala apavu mēlīte; kompozītmateriāla 
aizsargkape purngalā; apavu izmēra izņemama iekšzole “ESD PRO”, melna; neme-
tāliska necaurdurama starpzole; PU/PU zole “WELLMAXX TRAINERS”; nodilumizturīgs 
pirkstu aizsargs; izstrādājums bez metāla detaļām; “BASF” ražota zole “Infinergy®”
Art. Nr.: Izmērs: Standarts:
729701 36–48 EN ISO 20345 S3 SRC, A forma

Liellopu āda  ; tekstila odere; plata mīksta viengabala apavu mēlīte; kompozītmateriāla 
aizsargkape purngalā; apavu izmēra izņemama iekšzole “ESD PRO”, melna; neme-
tāliska necaurdurama starpzole; PU/PU zole “WELLMAXX TRAINERS”; nodilumizturīgs 
pirkstu aizsargs; izstrādājums bez metāla detaļām; “BASF” ražota zole “Infinergy®”
Art. Nr.: Izmērs: Standarts:
769701 36–48 EN ISO 20345 S3 SRC, B forma
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Mikrošķiedra/tīkliņmateriāls; saišu sistēma ar individuālu ātras fiksēšanas sistēmu; 
tekstila odere dabiskai ventilācijai; mīksta apavu mēlīte visā garumā; tērauda 
aizsargkape purngalā; apavu izmēra izņemama iekšzole “SPORTIVE ESD”, melna; ne-
metāliska necaurdurama starpzole; TPU/PU zole “WELLMAXX SPORTS”; izstrādājums 
bez dabīgās ādas detaļām
Art. Nr.: Izmērs: Standarts:
728121 35–48 EN ISO 20345 S1P SRA, A forma

MARTEN XXSPORTS BLUE  
LOW ESD S1P 

SRA

Impregnēta mikrošķiedra/impregnēts audums; saišu sistēma ar individuālu ātras 
fiksēšanas sistēmu; tekstila odere dabiskai ventilācijai; mīksta apavu mēlīte visā garu-
mā; tērauda aizsargkape purngalā; apavu izmēra izņemama iekšzole “SPORTIVE ESD”, 
melna; nemetāliska necaurdurama starpzole; TPU/PU zole “WELLMAXX SPORTS”; TPU 
pirkstu aizsargs; izstrādājums bez dabīgās ādas detaļām
Art. Nr.: Izmērs: Standarts:
728131 35–48 EN ISO 20345 S3 SRA, A forma

MARTEN XXSPORTS PRO BLACK  
LOW ESD S3 

SRA

Mikrošķiedra/tekstils; tekstila odere dabiskai ventilācijai; mīksta apavu mēlīte visā 
garumā; tērauda aizsargkape purngalā; apavu izmēra izņemama iekšzole “SPORTIVE 
ESD”, melna; nemetāliska necaurdurama starpzole; TPU/PU zole “WELLMAXX 
SPORTS”; izstrādājums bez dabīgās ādas detaļām
Art. Nr.: Izmērs: Standarts:
768121 35–48 EN ISO 20345 S1P SRA, B forma

MARTEN XXSPORTS BLUE  
MID ESD S1P 

SRA

Impregnēta mikrošķiedra/impregnēts audums; tekstila odere dabiskai ventilācijai; 
mīksta apavu mēlīte visā garumā; tērauda aizsargkape purngalā; apavu izmēra 
izņemama iekšzole “SPORTIVE ESD”, melna; nemetāliska necaurdurama starpzole; 
TPU/PU zole “WELLMAXX SPORTS”; TPU pirkstu aizsargs; izstrādājums bez dabīgās 
ādas detaļām
Art. Nr.: Izmērs: Standarts:
768131 35–48 EN ISO 20345 S3 SRA, B forma

MARTEN XXSPORTS PRO BLACK  
MID ESD S3 

SRA

Impregnēta mikrošķiedra; tekstila odere dabiskai ventilācijai; mīksta apavu mēlīte; 
tērauda aizsargkape purngalā; apavu izmēra izņemama iekšzole “ESD PRO”, melna; 
mīksta flīsa “ESD” iekšzole; PU/PU zole “WELLMAXX L10”; izstrādājums bez dabīgās 
ādas detaļām; “BASF” ražota zole “Infinergy®”
Art. Nr.: Izmērs: Standarts:
729920 36–48 EN ISO 20345 S2 SRC, A forma

NED XX10 BLACK LOW ESD S2 

SRC

Tīkliņmateriāls; tekstila odere dabiskai ventilācijai; mīksta apavu mēlīte; tērauda 
aizsargkape purngalā; apavu izmēra izņemama iekšzole “SPORTIVE ESD”, melna; ne-
metāliska necaurdurama starpzole; TPU/PU zole “WELLMAXX SPORTS”; izstrādājums 
bez dabīgās ādas detaļām; “BASF” ražota zole “Infinergy®”
Art. Nr.: Izmērs: Standarts:
728111 35–48 EN ISO 20345 S1P SRA, A forma

LARKIN XXSPORTS BLACK-GREY  
LOW ESD S1P 

SRA
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Liellopu āda; “BOA® Fit” sistēma; tekstila odere dabiskai ventilācijai; visā garumā 
mīksta apavu mēlīte; tērauda aizsargkape purngalā; apavu izmēra izņemama iekšzole 
“SPORTIVE ESD”, melna; nemetāliska necaurdurama starpzole; TPU/PU zole “WELL-
MAXX SPORTS”; TPU pirkstu aizsargs
Art. Nr.: Izmērs: Standarts:
728141 35–48 EN ISO 20345 S3 SRA, A forma

MARTEN XXSPORTS PRO BOA®  
BLACK-BLUE LOW ESD S3 

SRA

Liellopu āda; “BOA® Fit” sistēma; tekstila odere dabiskai ventilācijai; visā garumā 
mīksta apavu mēlīte; tērauda aizsargkape purngalā; apavu izmēra izņemama iekšzole 
“SPORTIVE ESD”, melna; nemetāliska necaurdurama starpzole; TPU/PU zole “WELL-
MAXX SPORTS”; TPU pirkstu aizsargs
Art. Nr.: Izmērs: Standarts:
768141 35–48 EN ISO 20345 S3 SRA, B forma

MARTEN XXSPORTS PRO BOA®  
BLACK-BLUE MID ESD S3 

SRAJAU DRĪZUMĀ JAU DRĪZUMĀ
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SIEVIETĒM

SIEVIETĒM

 n LIELISKI PIELĀGOTI SIEVIETĒM

 n RAŽOTI NO AUGSTAS  
  KVALITĀTES MATERIĀLIEM

 n IR PIEŠĶIRTS SERTIFIKĀTS  
  PAR ATBILSTĪBU ORTOPĒDISKO 
  SLIMĪBU ĀRSTĒŠANAS VAJADZĪBĀM

MADDIE GREY LOW ESD S1P 

SRC

Mikrošķiedra/audums; tekstila odere dabiskai ventilācijai; mīksta apavu mēlīte; apavu 
izmēra izņemama iekšzole “SPORTIVE ESD”, pelēka; mīksta flīsa iekšzole; TPU/
PU zole “MAXXIMO”; “BASF” ražota zole “Infinergy®”; izstrādājums bez metāla un 
dabīgās ādas detaļām; bez aizsargkapes purngalā
Art. Nr.: Izmērs: Standarts:
949502 36–42 EN ISO 20347 O1 FO / SRC, A forma

MADDIE GREY LOW ESD O1 

SRC

Mikrošķiedra/tīkliņaudums ; tekstila odere; mīksta apavu mēlīte; tērauda aizsargkape 
purngalā; apavu izmēra izņemama iekšzole “SPORTIVE ESD”, pelēka; nemetāliska 
necaurdurama starpzole; TPU/PU zole “MAXXIMO”; izstrādājums bez dabīgās ādas 
detaļām; “BASF” ražota zole “Infinergy®”
Art. Nr.: Izmērs: Standarts:
749501 35–42 EN ISO 20345 S1P SRC, A forma
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Mikrošķiedra/tīkliņmateriāls; tekstila odere dabiskai ventilācijai; mīksta apavu mēlīte; 
tērauda aizsargkape purngalā; apavu izmēra izņemama iekšzole “SPORTIVE ESD”, 
pelēka; nemetāliska necaurdurama starpzole; TPU/PU zole “MAXXIMO”; “BASF” 
ražota zole “Infinergy®”; izstrādājums bez dabīgās ādas detaļām
Art. Nr.: Izmērs: Standarts:
749531 35–42 EN ISO 20345 S1P SRC, A forma

MADDIE GREY EASY ESD S1P 

SRC

IMPULSE LADY AQUA EASY ESD S1P 

SRC

IMPULSE LADY BOA® AQUA  
LOW ESD S1P 

SRC

Mikrošķiedra/audums; tekstila odere dabiskai ventilācijai; mīksta apavu mēlīte; tērau-
da aizsargkape purngalā; apavu izmēra izņemama iekšzole “ESD PRO Lady Y”, melna; 
nemetāliska necaurdurama starpzole; PU/PU zole “WELLMAXX TRAINERS LADY”; 
izstrādājums bez dabīgās ādas detaļām; “BASF” ražota zole “Infinergy®”
Art. Nr.: Izmērs: Standarts:
741531 35–42 EN ISO 20345 S1P SRC, A forma

HANNAH XXTL BLACK-RED  
EASY ESD S1P 

SRC

Impregnēta mikrošķiedra/impregnēts audums; tekstila odere dabiskai ventilācijai; 
mīksta apavu mēlīte visā garumā; tērauda aizsargkape purngalā; apavu izmēra izņe-
mama iekšzole “ESD PRO Lady Y”, pelēka; nemetāliska necaurdurama starpzole; PU/
PU zole “WELLMAXX TRAINERS LADY”; “BASF” ražota zole “Infinergy®”; izstrādājums 
bez dabīgās ādas detaļām
Art. Nr.: Izmērs: Standarts:
746531 35–42 EN ISO 20345 S3 SRC, B forma

HANNAH XXTL BLACK-RED  
MID ESD S3 

SRC

Mikrošķiedra    ; tekstila odere; mīksta apavu mēlīte; tērauda aizsargkape purngalā; 
apavu izmēra izņemama iekšzole “LADIES ESD”, melna; nemetāliska necaurdurama 
starpzole; PU/PU zole “NOVA” ; izstrādājums bez dabīgās ādas detaļām
Art. Nr.: Izmērs: Standarts:
74801 35–42 EN ISO 20345 S1P SRC, A forma

Mikrošķiedra  ; “BOA® Fit System”; tekstila odere; plata, mīksta viengabala apavu 
mēlīte; tērauda aizsargkape purngalā; apavu izmēra izņemama iekšzole “LADIES 
ESD”, melna; nemetāliska necaurdurama starpzole; PU/PU zole “NOVA” ; izstrādājums 
bez dabīgās ādas detaļām
Art. Nr.: Izmērs: Standarts:
74831 35–42 EN ISO 20345 S1P SRC, A forma
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Mikrošķiedra; apavu siksniņa individuālai pielāgošanai pie pēdas, salokāma; tekstila 
odere dabiskai ventilācijai; apavu izmēra izņemama iekšzole “C-FIT ESD”, pelēka; 
mīksta flīsa “ESD” starpzole; MONO-PU zole “C-FIT”; izstrādājums bez dabīgās ādas 
detaļām; bez aizsargkapes purngalā

Art. Nr.: Izmērs: Standarts:
974460 35–42 EN ISO 20347 OB A / E / FO / SRC

LINA WHITE ESD OB 

SRC

Impregnēta nubuka āda/mikrošķiedra; tekstila odere dabiskai ventilācijai; mīksta 
apavu mēlīte visā garumā; tērauda aizsargkape purngalā; apavu izmēra izņemama 
iekšzole “LADIES ESD”, melna; nemetāliska necaurdurama starpzole; PU/PU zole 
“TREKKING LADY”
Art. Nr.: Izmērs: Standarts:
746161 34–42 EN ISO 20345 S3 SRC, B forma

LILLY BLACK MID ESD S3 

SRC

Mikrošķiedra; apavu siksniņa individuālai pielāgošanai pie pēdas, aizmugurē regulē-
jama ar līplenti; tekstila odere dabiskai ventilācijai; apavu izmēra izņemama iekšzole 
“C-FIT ESD”, pelēka; mīksta flīsa “ESD” starpzole; MONO-PU zole “C-FIT”; izstrādājums 
bez metāla un dabīgās ādas detaļām; bez aizsargkapes purngalā

Art. Nr.: Izmērs: Standarts:
974440 35–42 EN ISO 20347 OB A / E / FO / SRC

MIA WHITE ESD OB 

SRC

Impregnēta mikrošķiedra/impregnēts audums; tekstila odere dabiskai ventilācijai; 
mīksta apavu mēlīte; tērauda aizsargkape purngalā; apavu izmēra izņemama iekšzole 
“ESD PRO Lady Y”, melna; nemetāliska necaurdurama starpzole; PU/PU zole “WELL-
MAXX TRAINERS LADY”; izstrādājums bez dabīgās ādas detaļām
Art. Nr.: Izmērs: Standarts:
742331 35–42 EN ISO 20345 S3 SRC, A forma

MADDIE XXTL BLUE LOW ESD S3 

SRCJAU DRĪZUMĀ

NIKOLA BLACK MID ESD S2 

SRA

NIKOLA RED MID ESD S2 

SRA

Liellopu āda; saišu un rāvējslēdzēja kombinācija; ādas odere; mīksta apavu mēlīte; 
tērauda aizsargkape purngalā; apavu izmēra izņemama iekšzole “ESD”; mīksta flīsa 
“ESD” starpzole; MONO-PU zole
Art. Nr.: Izmērs: Standarts:
74310 36–42 EN ISO 20345 S2 SRA, B forma

Liellopu āda; saišu un rāvējslēdzēja kombinācija; ādas odere; mīksta apavu mēlīte; 
tērauda aizsargkape purngalā; apavu izmēra izņemama iekšzole “ESD”; mīksta flīsa 
“ESD” starpzole; MONO-PU zole
Art. Nr.: Izmērs: Standarts:
74315 36–42 EN ISO 20345 S2 SRA, B forma
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APŅĒMĪGIEM VĪRIEŠIEM
APAVI

APAVI APŅĒM
ĪGIEM

 VĪRIEŠIEM

 n INTENSĪVAI VALKĀŠANAI

 n RAŽOTI NO ĪPAŠI IZTURĪGIEM   
  MATERIĀLIEM

 n NECAURDURAMI

DAŽĀDA PLATUMA SISTĒMA

Piedāvājot plašu aizsargapavu izvēli, mēs piedāvājam jums 
dažāda platuma apavus, kas nodrošina ērtumu un tik daudz 
vietas, cik ikvienai pēdai nepieciešams: tas tiek panākts, pateicoties 
platākam apavu purngalam. Ņemot vērā tā platumu, pielāgojām arī 

aizsargkapi purngalam. Arī pats purngals ir platāks, tas nodrošina 
efektīvu aizsardzību, jo labi nosedz pirkstu zonu no sāniem, 
nesamazinot nepieciešamo telpu virs kāju pirkstiem.

ĪPAŠI PLATĀM PĒDĀM

PLATĀKĀM PĒDĀM

VIDĒJI PLATĀM PĒDĀM n	Standarta platuma aizsargkape purngalam
n	Standarta platuma pirkstu zona
n	Standarta augstuma pēdas aizmugures zona

n	Plata aizsargkape purngalam
n	Īpaši plata pirkstu zona
n	Īpaši augsta pēdas aizmugures zona

n	Plata aizsargkape purngalam
n	Īpaši plata pirkstu zona
n	Īpaši augsta pēdas aizmugures zona

APAVI ĪPAŠIEM GADĪJUMIEM
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RENZO LOW ESD S3 

SRC

RENZO MID ESD S3 

SRC

MODEĻI
DAŽĀDA PLATUMA

MODEĻI
DAŽĀDA PLATUMA

Liellopu āda; tekstila odere dabiskai ventilācijai; mīksta apavu mēlīte visā garumā; 
tērauda aizsargkape purngalā; apavu izmēra izņemama iekšzole “ESD PRO”, melna; 
nemetāliska necaurdurama starpzole; PU/PU zole “SAFETY-GRIP”; PU pirkstu aizsargs
Art. Nr.: Izmērs: Standarts:
727541 36–50 EN ISO 20345 S3 SRC, A forma

ALESSIO LOW ESD S3 

SRC

Liellopu āda; tekstila odere dabiskai ventilācijai; mīksta apavu mēlīte visā garumā; 
tērauda aizsargkape purngalā; apavu izmēra izņemama iekšzole “ESD PRO”, melna; 
nemetāliska necaurdurama starpzole; PU/PU zole “SAFETY-GRIP”; PU pirkstu aizsargs
Art. Nr.: Izmērs: Standarts:
767541 36–50 EN ISO 20345 S3 SRC, B forma

ALESSIO MID ESD S3 

SRC

Liellopu āda  ; tekstila odere; plata, mīksta viengabala apavu mēlīte; tērauda 
aizsargkape purngalā; apavu izmēra izņemama iekšzole “ESD PRO”, melna; mīksta 
vilnas iekšzole “ESD”; tērauda starpzole; PU/PU neslīdoša zole “SAFETY GRIP”; PU 
pirkstu aizsargs 

Art. Nr.: Izmērs: Standarts:
725841 36–50 EN ISO 20345 S3 SRC, A forma

Liellopu āda  ; tekstila odere; plata, mīksta viengabala apavu mēlīte; tērauda 
aizsargkape purngalā; apavu izmēra izņemama iekšzole “ESD PRO”, melna; mīksta 
vilnas iekšzole “ESD”; tērauda starpzole; PU/PU neslīdoša zole “SAFETY GRIP”; PU 
pirkstu aizsargs 

Art. Nr.: Izmērs: Standarts:
765841 36–50 EN ISO 20345 S3 SRC, B forma
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SPECIALIZĒTI APAVI  n INTENSĪVAI VALKĀŠANAI

 n RAŽOTI NO IZTURĪGIEM MATERIĀLIEM

 n NECAURDURAMI

 n IR PIEŠĶIRTS SERTIFIKĀTS PAR  
  ATBILSTĪBU ORTOPĒDISKO SLIMĪBU   
  ĀRSTĒŠANAS VAJADZĪBĀM

APAVI
SPECIALIZĒTI

Liellopu āda; divas praktiskas sprādzes individuālai pēdas pielāgošanai apavos; mīksts 
aizsargstulms; šuves no karstumizturīga “Nomer®” pavediena; ādas odere; mīksta 
apavu mēlīte visā garumā; tērauda aizsargkape purngalā; apavu izmēra izņemama 
iekšzole “ESD PRO”, melna; nemetāliska necaurdurama starpzole; GUMIJAS/PU zole 
“SKY”; PU pirkstu aizsargs

Art. Nr.: Izmērs: Standarts:
66071 40–48 EN ISO 20345 S3 HI / HRO / SRC, B forma

ANDERSON ROOF S3 HI 

SRC

Liellopu āda; saites un šuves no karstumizturīga “Nomer®” pavediena; ādas odere; 
mīksta apavu mēlīte visā garumā; tērauda aizsargkape purngalā; apavu izmēra izņe-
mama iekšzole “ESD PRO”, melna; nemetāliska necaurdurama starpzole; GUMIJAS/PU 
zole “SKY”; PU pirkstu aizsargs

Art. Nr.: Izmērs: Standarts:
66081 40–48 EN ISO 20345 S3 HI / HRO / SRC, B forma

ANDERSON LOOP S3 HI 

SRC
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CARL S3 HI 

SRC

APAVI IR NOTURĪGI PRET IEZĀĢĒJUMU 
AR ĶĒDES ZĀĢI
Individuālās aizsardzības līdzekļi (IAL) nenodrošina 100 % 
aizsardzību pret iezāģējumu ar ķēdes zāģi. Taču uzkrātā 
pieredze rāda, ka pareizi projektēti IAL palīdz nodrošināt ļoti 
augstu aizsardzības līmeni. Blakus citiem līdzekļiem aizsardzības 
nodrošināšanai var tikt izmantots arī turpmāk noteiktais darbības 
princips: īpaši izturīgā pret iezāģējuma šķiedra (PPE) palēnina 
ķēdes zāģa darbību, uzsūcot darbināta zāģa kinētisko enerģiju. 
Ir ļoti būtiski, lai bikses nosegtu daļu no apaviem. 2. klases pret 
iezāģējuma apavi aizsargā no zāģa, kas griežas ar ātrumu līdz 
24 m/sek.

PRET IEZĀĢĒJUMA APAVI
ARBORIST GTX S3 CI 

SRC

Impregnēta liellopu āda  ; “GORE-TEX Performance Comfort” tehnoloģija; plata, mīksta 
viengabala apavu mēlīte; tērauda aizsargkape purngalā; apavu izmēra izņemama 
iekšzole “ESD PRO”, melna; antistatisks mīksts vilnas ieliktnis; tērauda starpzole; PU/
PU neslīdoša zole “HERCULES”; PU pirkstu aizsargs 
Art. Nr.: Izmērs: Standarts:
88781 38–48 EN ISO 17249 S3 CI / aizsardzības klase – 2 (24 m/s) / SRC, C forma

Liellopu āda ; mīksta aizsargājoša stulma mala; karstumizturīgas šuves
ātras fiksācijas aizdare, aizdares jostiņas platuma regulēšana ar papildu sprādzi; 
dabīgās ādas odere; plata, viengabala apavu mēlīte; tērauda aizsargkape purngalam; 
apavu izmēra izņemama iekšzole “Basic”, pelēka; antistatisks mīksts vilnas ieliktnis; 
tērauda starpzole; GUMIJAS/PU neslīdoša zole “SAFETY-GRIP”; PU pirkstu aizsargs 
Art. Nr.: Izmērs: Standarts:
64461 39–48 EN ISO 20345 S3 HI / HRO / SRC, B forma
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UGUNSDZĒSĒJU APAVI

 n AR “BOA FIT” SISTĒMU

 n SAUSI UN DROŠI, PATEICOTIES “GORE-TEX”  
  UN PRET IEZĀĢĒJUMA AIZSARDZĪBAI

UGUNSDZĒSĒJU 
APAVI

 n JAUNS AUGSTĀKĀS KLASES  
  SORTIMENTS UGUNSDZĒSĒJIEM

 n NOZĪMĪGAS INOVĀCIJAS

Liellopu āda – ugunsizturīga; šuves no karstumizturīga “Nomer®” pavediena; 
TPU ikru aizsargs; mīksta odere ap pēdas pamatni; elastīgas zonas; “GORE-TEX 
Performance Comfort Footwear” tehnoloģija; tērauda aizsargkape purngalā; 
apavu izmēra izņemama iekšzole “FIREFIGTHERS”, 2. līmenis; antistatiska mīksta 
flīsa iekšzole; tērauda starpzole; GUMIJAS/PU zole “POWERGRIP”; TPU pirkstu 
aizsargs; profilēta detaļa pie papēža uzvilkšanas atvieglošanai; taisns papēdis

Art. Nr.: Izmērs: Standarts:
89611 38–50 DIN EN 15090 F2A (2. TIPS) CI / H13 / HRO / SRC, D forma

CRUZ GTX ESD F2A 

SRC

Liellopu āda – ugunsizturīga; kombinēta saišu un rāvējslēdzēja aizdare; šuves no 
karstumizturīga “Nomer®” pavediena; aizsardzības klase – 2 (24 m/s); mīksta odere 
ap pēdas pamatni; elastīgas zonas; “GORE-TEX Performance Comfort Footwear” tehno-
loģija; mīksta apavu mēlīte visā garumā; tērauda aizsargkape purngalā; apavu izmēra 
izņemama iekšzole “FIREFIGTHERS”, 2. līmenis; antistatiska mīksta flīsa iekšzole; 
tērauda starpzole; GUMIJAS/PU zole “POWERGRIP”; TPU pirkstu aizsargs; profilēta 
detaļa pie papēža uzvilkšanas atvieglošanai; taisns papēdis

Art. Nr.: Izmērs: Standarts:
89641 38–50 DIN EN 15090, EN ISO 17249 F2A (2. TIPS) CI / H13 / HRO / 

aizsardzības klase – 2. (24 m/s) / SRC, D forma

CRAIG GTX ESD F2A 

SRC
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Liellopu āda – ugunsizturīga; “BOA® Fit” sistēma; šuves no karstumizturīga 
“Nomer®” pavediena; mīksta odere ap pēdas pamatni; elastīgas zonas; “GORE-TEX 
Performance Comfort Footwear” tehnoloģija; mīksta apavu mēlīte visā garumā; 
tērauda aizsargkape purngalā; apavu izmēra izņemama iekšzole “FIREFIGTHERS”, 
2. līmenis; antistatiska mīksta flīsa iekšzole; tērauda starpzole; GUMIJAS/PU 
zole “POWERGRIP”; TPU pirkstu aizsargs; profilēta detaļa pie papēža uzvilkšanas 
atvieglošanai; taisns papēdis
Art. Nr.: Izmērs: Standarts:
89631 38–50 DIN EN 15090 F2A (2. TIPS) CI / H13 / HRO / SRC, C forma

COLIN GTX BOA® ESD F2A 

SRC

“BOA®” ir novatoriska aizdares sistēma bez saitēm, sprādzēm 
vai līplentēm. Pateicoties šai sistēmai, apavi stingri turas ap kāju 
visu darba dienu. Vienu reizi fiksētās saites un aizspiedēji turas 
savā vietā, tie nav atkārtoti jāfiksē!

Īpaša priekšrocība:
Aizdare nodrošina iespēju fiksēt apavus ar vienu roku. Problēmas 
vairs neradīs saites, kas vienmēr sapinas, radot risku aizķerties 
vai nokrist. “BOA®” darbojas zibenīgi.

AIZDARES 
FIKSĒŠANA

AIZDARES  
PIEVILKŠANA

AIZDARES  
ATLAIŠANA

“BOA®” AIZDARES SISTĒMA

IEKŠZOLE “FIREFIGHTERS”

1. līmenis Art. Nr.:           204011
2. līmenis Art. Nr.:           204012
3. līmenis  Art. Nr.:           204013

 

Apavu izmēra izņemama iekšzole; dažāda biezuma: 1. līmeņa, 2. līmeņa, 3. līmeņa; lieliski 
uzsūc mitrumu un novada to, tādējādi radot patīkamu klimatu pēdai, noturīga pret berzi

Apavu izmēra izņemama iekšzole, dažāda biezuma optimālai 
pielāgošanai.

“FIREFIGHTERS”, 1. LĪMENIS: PLATAS PĒDAS
Daudz ērtāk platām pēdām.

“FIREFIGHTERS”, 2. LĪMENIS: VIDĒJI PLATAS PĒDAS 
Komfortabli absorbē triecienus vidēji platām 
pēdām.

“FIREFIGHTERS”, 3. LĪMENIS: NELIELAS PĒDAS
Efektīvi absorbē triecienus un labāk notur vietā 
nelielas pēdas.Izmēri: 38–50
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APAVI ZIEM
AS SEZONAI

 n INTENSĪVAI VALKĀŠANAI

 n RAŽOTI NO IZTURĪGIEM MATERIĀLIEM

 n NECAURDURAMI

 n IR PIEŠĶIRTS SERTIFIKĀTS PAR  
  ATBILSTĪBU ORTOPĒDISKO SLIMĪBU 
  ĀRSTĒŠANAS VAJADZĪBĀM

ZIEMAS SEZONAI
APAVI

RENZO WINTER S3 CI 

SRC

JORIS GTX S3 CI 

SRC

Liellopu āda   ; dabīgas aitas vilnas odere; plata, mīksta viengabala apavu mēlīte; 
tērauda aizsargkape purngalā; apavu izmēra izņemama iekšzole “ESD”; nemetāliska 
necaurdurama starpzole; PU/PU neslīdoša zole “SAFETY GRIP”; PU pirkstu aizsargs 
Art. Nr.: Izmērs: Standarts:
65741 36–50 EN ISO 20345 S3 CI / SRC, C forma

Liellopu āda/impregnēta nubuka āda; “GORE-TEX Insulated Comfort” tehnoloģija; 
plata, mīksta viengabala apavu mēlīte; tērauda aizsargkape purngalā; apavu izmēra 
izņemama iekšzole “Basic”, pelēka; antistatisks mīksts vilnas ieliktnis; tērauda 
starpzole; GUMIJAS/PU neslīdoša zole “SAFETY-GRIP”; PU pirkstu aizsargs 
Art. Nr.: Izmērs: Standarts:
68461 36–48 EN ISO 20345 S3 CI / HI / HRO / SRC, C forma
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JOSCHI ESD S3 CI 

SRC

Vaskota vintāžas stila liellopu āda; silta odere; mīksta apavu mēlīte; tērauda aizsargka-
pe purngalā; apavu izmēra izņemama silta flīsa iekšzole “ESD”; antistatiska mīksta 
flīsa iekšzole; nemetāliska necaurdurama starpzole; GUMIJAS/PU zole “L10 PIRATE”
Art. Nr.: Izmērs: Standarts:
782071 37–47 EN ISO 20345 S3 CI / SRC, B forma

DESPERADO ESD S3 

SRC

Liellopu āda; “BOA® Fit” sistēma; “GORE-TEX Performance Comfort Footwear” 
tehnoloģija; mīksta apavu mēlīte visā garumā; alumīnija aizsargkape purngalā; apavu 
izmēra izņemama silta flīsa iekšzole “ESD”; nemetāliska necaurdurama starpzole; PU/
PU zole “SAFEGUARD”; PU pirkstu aizsargs; modelis īpaši platai pēdai
Art. Nr.: Izmērs: Standarts:
76541 38–48 EN ISO 20345 S3 CI / SRC, C forma

JOSCHI BOA® GTX ESD S3 CI 

SRC

Impregnēta mikrošķiedra/impregnēts audums; Ahileja cīpslas aizsargs; “GORE-TEX 
Performance Comfort Footwear” tehnoloģija; mīksta apavu mēlīte visā garumā; 
kompozītmateriāla aizsargkape purngalā; apavu izmēra izņemama iekšzole “ESD 
PRO”, melna; mīksta flīsa starpzole “ESD”; PU/PU zole “WELLMAXX TRAINERS”; 
izstrādājums bez dabīgās ādas detaļām; “BASF” ražota zole “Infinergy®”
Art. Nr.: Izmērs: Standarts:
769752 36–48 EN ISO 20345 S2 CI / SRC, B forma

TIMOTHY XXT GTX MID ESD S2 CI 

SRC

JONTE HIGH ESD S3 CI 

SRC

JOHNNY ESD S3 CI 

SRC

JAU DRĪZUMĀ

Liellopu āda ; kombinēta aizdare (rāvējslēdzējs un saites); silta odere; plata, mīksta 
viengabala apavu mēlīte; alumīnija aizsargkape purngalā; apavu izmēra silta flīsa 
iekšzole “ESD”; nemetāliska necaurdurama starpzole; PU/PU neslīdoša zole “SAFEGU-
ARD”; PU pirkstu aizsargs; modelis īpaši platai pēdai
Art. Nr.: Izmērs: Standarts:
76521 38–48 EN ISO 20345 S3 CI / SRC, C forma

Liellopu āda/impregnēta nubuka āda/impregnēts tekstils “CORDURA®”; kombinēta 
aizdare (rāvējslēdzējs un saites); silta odere; plata, mīksta viengabala apavu mēlīte; 
kompozītmateriāla aizsargkape purngalā; apavu izmēra silta flīsa iekšzole “ESD”; 
nemetāliska necaurdurama starpzole; PU/PU neslīdoša zole “SAFEGUARD”; PU pirkstu 
aizsargs; modelis īpaši platai pēdai; izstrādājums bez metāla detaļām
Art. Nr.: Izmērs: Standarts:
78691 37–47 EN ISO 20345 S3 CI / SRC, C forma

Liellopu āda ; ar “Therm-Ic” sildelementu; komplektā ir iekļauta baterija (3,7 V/2 
600 mAh) un USB lādētājs; EEI reģistrācijas Nr.  DE 29302343; silta odere; plata, 
mīksta viengabala apavu mēlīte; alumīnija aizsargkape purngalā; apavu izmēra silta 
flīsa iekšzole “ESD”; nemetāliska necaurdurama starpzole; PU/PU neslīdoša zole 
“SAFEGUARD”; PU pirkstu aizsargs; modelis īpaši platai pēdai
Art. Nr.: Izmērs: Standarts:
76591 38–48 EN ISO 20345 S3 CI / SRC, C forma
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DARBA APAVI  n JAUNS “BAREFOOTER” UN  
  “WELLMAXX” SORTIMENTS

 n “ELTEN” KOMFORTS UN KVALITĀTE  
  JŪSU BRĪVAJAM LAIKAM

DARBA APAVI

 n BEZ AIZSARGKAPES PURNGALĀ

 n LIELISKI ABSORBĒ TRIECIENUS UN  
  IR ĻOTI VIEGLI

Impregnēta mikrošķiedra/impregnēts audums; tekstila odere dabiskai ventilācijai; 
mīksta apavu mēlīte; apavu izmēra izņemama iekšzole “SPORTIVE ESD”, melna; mīks-
ta flīsa iekšzole “ESD”; TPU/PU zole “MAXXIMO”; “BASF” ražota zole “Infinergy®”; 
bez aizsargkapes purngalā; izstrādājums bez metāla un dabīgās ādas detaļām
Art. Nr.: Izmērs: Standarts:
929652 36–49 EN ISO 20347 O2 FO / SRC, A forma

MADDOX BLACK-RED LOW ESD O2 

SRC

Impregnēta nubuka āda; tekstila odere dabiskai ventilācijai; mīksta apavu mēlīte; 
apavu izmēra izņemama iekšzole “SPORTIVE ESD”; mīksta flīsa iekšzole “ESD”; TPU/
PU zole “MAXXIMO”; “BASF” ražota zole “Infinergy®”; izstrādājums bez metāla 
detaļām; bez aizsargkapes purngalā
Art. Nr.: Izmērs: Standarts:
929563 36–49 EN ISO 20347 O2 FO / SRC, A forma

MADDOX BLACK LEATHER LOW ESD O2 

SRC
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Mikrošķiedra/tīkliņaudums; tekstila odere dabiskai ventilācijai; mīksta apavu mēlīte; 
apavu izmēra izņemama iekšzole “ESD PRO”, pelēka; mīksta antistatiska flīsa iekšzo-
le; MONO EVA zole “XL EXTRALIGHT®” ar gumijas starpzoli; izstrādājums bez metāla 
un dabīgās ādas detaļām; bez aizsargkapes purngalā
Art. Nr.: Izmērs: Standarts:
92240 35–48 EN ISO 20347 O1 FO / SRA, A forma

APACHE WHITE LOW O1 
SRA

Mikrošķiedra/tīkliņaudums; “BOA® Fit” sistēma; tekstila odere dabiskai ventilācijai; 
mīksta apavu mēlīte; apavu izmēra izņemama iekšzole “ESD PRO”, melna; mīksta 
antistatiska flīsa iekšzole; MONO EVA zole “XL EXTRALIGHT®” ar gumijas starpzoli; 
izstrādājums bez dabīgās ādas detaļām; bez aizsargkapes purngalā
Art. Nr.: Izmērs: Standarts:
92260 40–48 EN ISO 20347 O1 FO / SRA, A forma

KIOWA BOA® BLACK LOW O1 
SRA

Mikrošķiedra/tīkliņaudums; tekstila odere dabiskai ventilācijai; mīksta apavu mēlīte; 
apavu izmēra izņemama iekšzole “ESD PRO”, melna; mīksta antistatiska flīsa iekšzole; 
MONO EVA zole “XL EXTRALIGHT®” ar gumijas starpzoli; izstrādājums bez metāla un 
dabīgās ādas detaļām; bez aizsargkapes purngalā
Art. Nr.: Izmērs: Standarts:
92220 40–48 EN ISO 20347 O1 FO / SRA, A forma

APACHE BLACK-WHITE LOW O1 
SRA

Mikrošķiedra; tekstila odere dabiskai ventilācijai; mīksta apavu mēlīte visā garumā; 
apavu izmēra izņemama iekšzole “SPORTIVE ESD”, melna; TPU/PU zole “MAXXIMO”; 
izstrādājums bez dabīgās ādas detaļām; bez aizsargkapes purngalā; “BASF” ražota 
zole “Infinergy®”
Art. Nr.: Izmērs: Standarts:
972530 36–49 EN ISO 20345 O2 SRC, A forma

MARC WHITE LOW ESD O2 

SRC

Mikrošķiedra; tekstila odere dabiskai ventilācijai; mīksta apavu mēlīte visā garumā; 
apavu izmēra izņemama iekšzole “SPORTIVE ESD”, melna; TPU/PU zole “MAXXIMO”; 
izstrādājums bez dabīgās ādas detaļām; bez aizsargkapes purngalā; “BASF” ražota 
zole “Infinergy®”
Art. Nr.: Izmērs: Standarts:
972540 36–49 EN ISO 20345 O2 SRC, A forma

MARC BLACK LOW ESD O2 

SRC

Mikrošķiedra/tīkliņaudums; tekstila odere dabiskai ventilācijai; mīksta apavu mēlīte; 
apavu izmēra izņemama iekšzole “ESD PRO”, melna; mīksta antistatiska flīsa iekšzole; 
MONO EVA zole “XL EXTRALIGHT®” ar gumijas starpzoli; izstrādājums bez metāla un 
dabīgās ādas detaļām; bez aizsargkapes purngalā
Art. Nr.: Izmērs: Standarts:
92230 35–48 EN ISO 20347 O1 FO / SRA, A forma

APACHE BLACK LOW O1 
SRA
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JORI

 n JAUNS STILS UN MODERNS DIZAINS

 n ĻOTI VIEGLI

 n IDEĀLA KVALITĀTES UN CENAS ATTIECĪBA

 n JEBKURA TIPA DARBAM

JORI

Liellopu āda; tekstila odere dabiskai ventilācijai; mīksta apavu mēlīte; tērauda aizsar-
gkape purngalā; apavu izmēra izņemama iekšzole; mīksta antistatiska flīsa iekšzole; 
tērauda starpzole; PU/PU zole “NEW BASIC”; PU pirkstu aizsargs
Art. Nr.: Izmērs: Standarts:
11401 36–48 EN ISO 20345 S1P SRC, A forma

LEON S1P 
by

SRC

Zamšāda/impregnēts audums; tekstila odere dabiskai ventilācijai; mīksta apavu 
mēlīte; tērauda aizsargkape purngalā; apavu izmēra izņemama iekšzole “ESD”; 
nemetāliska necaurdurama starpzole; GUMIJAS/EVA/EVA zole “jo_SAMBA”
Art. Nr.: Izmērs: Standarts:
12841 36–48 EN ISO 20345 S3 SRC, A forma

JO_SLIM DARKBLUE LOW ESD S3 
by

SRC
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 n IDEĀLA KVALITĀTES UN CENAS ATTIECĪBA

 n JEBKURA TIPA DARBAM

Audums; tekstila odere dabiskai ventilācijai; mīksta apavu mēlīte; kompozītmate-
riāla aizsargkape purngalā; apavu izmēra izņemama iekšzole “ESD”; nemetāliska 
necaurdurama starpzole; GUMIJAS/PU zole “jo_ATHLETIC”; izstrādājums bez metāla 
un dabīgās ādas detaļām
Art. Nr.: Izmērs: Standarts:
12051 36–48 EN ISO 20345 S1P SRC, A forma

JO_SWIFT BLACK LOW ESD S1P 
by

SRC

Impregnēta mikrošķiedra; “BOA® Fit” sistēma; tekstila odere dabiskai ventilācijai; 
mīksta apavu mēlīte; kompozītmateriāla aizsargkape purngalā; apavu izmēra 
izņemama iekšzole “ESD”; nemetāliska necaurdurama starpzole; GUMIJAS/PU zole 
“jo_ATHLETIC”; izstrādājums bez dabīgās ādas detaļām
Art. Nr.: Izmērs: Standarts:
12081 36–48 EN ISO 20345 S3 SRC, A forma

JO_SWIFT BOA BLACK LOW ESD S3 
by

SRC

Impregnēta mikrošķiedra; tekstila odere dabiskai ventilācijai; mīksta apavu mēlīte; 
kompozītmateriāla aizsargkape purngalā; apavu izmēra izņemama iekšzole “ESD”; 
nemetāliska necaurdurama starpzole; GUMIJAS/PU zole “jo_ATHLETIC”; izstrādājums 
bez metāla un dabīgās ādas detaļām
Art. Nr.: Izmērs: Standarts:
12011 36–48 EN ISO 20345 S3 SRC, A forma

JO_FREE BLACK LOW ESD S3 
by

SRC

Tīkliņaudums/mikrošķiedra; tekstila odere dabiskai ventilācijai; mīksta apavu mēlīte; 
kompozītmateriāla aizsargkape purngalā; apavu izmēra izņemama iekšzole “ESD”; 
nemetāliska necaurdurama starpzole; GUMIJAS/EVA zole “jo_DYNAMIC”; izstrādājums 
bez metāla un dabīgās ādas detaļām
Art. Nr.: Izmērs: Standarts:
12121 36–48 EN ISO 20345 S1P SRC, A forma

JO_SPEEDY BLACK-SILVER  
LOW ESD S1P 

by

SRC

Tīkliņaudums/mikrošķiedra; “BOA® Fit” sistēma; tekstila odere dabiskai ventilācijai; 
mīksta apavu mēlīte; kompozītmateriāla aizsargkape purngalā; apavu izmēra 
izņemama iekšzole “ESD”; nemetāliska necaurdurama starpzole; GUMIJAS/EVA zole 
“jo_DYNAMIC”; izstrādājums bez dabīgās ādas detaļām
Art. Nr.: Izmērs: Standarts:
12171 36–48 EN ISO 20345 S1P SRC, A forma

JO_SPEEDY BOA® BLACK-BLUE  
LOW ESD S1P 

by

SRC
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Impregnēta nubuka āda; tekstila odere dabiskai ventilācijai; mīksta apavu mēlīte visā 
garumā; tērauda aizsargkape purngalā; apavu izmēra izņemama iekšzole; nemetāliska 
necaurdurama starpzole; GUMIJAS/EVA zole “jo_CROSS”; TPU pirkstu aizsargs; 
papēža stabilizēšanas sistēma
Art. Nr.: Izmērs: Standarts:
12621 36–48 EN ISO 20345 S3 SRC, A forma

JO_POWERFUL BROWN LOW S3 
by

SRC

Tīkliņaudums/mikrošķiedra; tekstila odere dabiskai ventilācijai; mīksta apavu mēlīte; 
kompozītmateriāla aizsargkape purngalā; apavu izmēra izņemama iekšzole “ESD”; 
nemetāliska necaurdurama starpzole; GUMIJAS/EVA zole “jo_DYNAMIC”; izstrādājums 
bez metāla un dabīgās ādas detaļām
Art. Nr.: Izmērs: Standarts:
12131 36–42 EN ISO 20345 S1P SRC, A forma

JO_SPEEDY BLACK-AQUA  
LOW ESD S1P 

by

SRC
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Ja jūsu pēdas svīst īpaši daudz, dezinficējiet apavus pēc nepieciešamības. Personu, kuras pastāvīgi cīnās ar slimību 

vai sāpēm, koncentrēšanās un fiziskās spējas ir zemākas. Ja diskomforta sajūta nepāriet, vērsieties pie ārsta. 

SVĪSTOŠAS PĒDAS? – PALDIES, NĒ!

IZVĒLIETIES ATBILSTOŠAS ZEĶES
Zeķes mainiet un mazgājiet katru dienu. Ja zeķes tiek valkātas 
vairākas dienas pēc kārtas, tiek radīti piemēroti apstākļi, lai vairotos 
baktērijas. Speciālas zeķes, kuru ražošanā ir izmantots daudz 
sintētiskas šķiedras, ir izturīgākas un uzsūc mazāk mitruma nekā zeķes, 
kas ir ražotas no dabiskas šķiedras, piemēram, vilnas. Šādās zeķēs  

 
 
nekrājas mitrums, tas uzreiz tiek novadīts, un tādējādi pēdām tiek 
radīta veselīgāka vide. No 100 % dabīgas šķiedras (piemēram, 
kokvilnas vai aitu vilnas) ražotas zeķes labi uzsūc mitrumu, taču tām 
piemīt niecīga mitruma novadīšanas spēja vai tāda nepiemīt vispār. 
Tāpēc pēdas ir mitras visu laiku.

RŪPĒJIETIES PAR PĒDU TĪRĪBU
Katru rītu rūpīgi nomazgājiet un nosusiniet pēdas. 
Īpaši rūpīgi nosusiniet pirkstu starpas. Siltā un mitrā vidē veidojas 
labvēlīgi apstākļi pēdu sēnīšu attīstībai. Mitrā vidē āda piebriest, un 
sēnīšu sporas var tajā vieglāk iekļūt. Pat ja sākumā 

sviedri ir bez smaržas, pēc kāda laika sajūtama nepatīkama smaka. 
Uz ādas nokļuvušās baktērijas šķeļ sviedru daļiņas, tāpēc ir jūtama 
spēcīga sviestskābes smarža.

IEKŠZOLES ŽĀVĒJIET ATSEVIŠĶI
Vakarā no apaviem izņemiet iekšzoles. Tas ļaus apaviem un iekšzolei 
izžūt ātrāk. Visvairāk iekšzoles kvalitāti ietekmē tās virspuses 
materiāls. Materiālam ir jābūt tādam, kas īpaši labi uzsūc mitrumu 
un to ātri novada. Iekšzole ir jāmaina regulāri atkarībā no tā, cik 
daudz svīst pēdas.

APAVU MAIŅA
Būtu nepieciešami divi apavu pāri, tie būtu jāmaina ik pa 
dažām dienām, – tādējādi tiktu radīti apstākļi, kas ļautu 
nelietojamam apavu pārim pilnībā izžūt. Dienas laikā 
cilvēka pēdas var izdalīt līdz puslitram sviedru. Nenovelkot  

 

apavus, 100 % likvidēt mitrumu ir praktiski neiespējami. Lai apavi 
un iekšzole pilnībā izžūtu, nepieciešams samērā daudz laika. Parasti 
ar vienu nakti nepietiek.

IZVĒLIETIES PAREIZU APAVU IZMĒRU
Pareizi izvēlēta izmēra apavi un zeķes palīdz izvairīties no nevajadzīgas 
berzes apavu iekšpusē, kā arī novērš sāpes un pēdu pārkaršanu. 
Nepareiza modeļa vai pārāk lieli apavi cieši nepieguļ pēdai  

 

Uz neatbilstoša modeļa veidojas arī rievas. Tādēļ rodas papildu berze 
un siltuma avots apavu iekšpusē.

APAVU KOPŠANA
Ja apavu ārpuse ir ļoti netīra, to virspuses materiāls – āda 
vai tekstils – vairs nevar nodrošināt gaisa cirkulāciju: netīrumu 
kārta pārklāj apavus kā necaursitams vairogs. 

Lai iznīcinātu baktērijas, apavu iekšpusi reizi nedēļā ieteicams 
dezinficēt.
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PIEDERUMI

PIEDERUM
I

NEZAUDĒ FORMU UN SAGLABĀ ELASTĪBU

RAŽOTAS NO ĀDAI NEKAITĪGIEM MATERIĀLIEM

IDEĀLI PIEMĒROTAS ESD AIZSARGAPAVIEM 

OPTIMĀLA TRIECIENU ABSORBĒŠANA

“SENSICARE” ZEMAS
Izmēri: 36–48 Art. Nr.: 204080

“SENSICARE” VIDĒJAS
Izmēri: 36–48 Art. Nr.: 204081

“SENSICARE” AUGSTAS
Izmēri: 36–48 Art. Nr.: 204082

IZŅEMAMAS IEKŠZOLES “SENSICARE” 
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Izžāvē mitrus apavus vai cimdus dažu stundu laikā; UV stari nodrošina, ka neattīstās mikroorganismi 
un baktērijas; likvidē nepatīkamas smakas; var izvēlēties žāvēšanas laiku; kluss un kompakts; 
piemērots visu tipu un izmēru apaviem; regulējums garums; USB uzlādes ports 

Art. Nr.: 600040 

THERM-IC REFRESHER

Darba zeķes, krāsas: melna un pelēka; pastiprināta papēža, pirkstu un pēdas daļa; ļoti stingra augšējā 
mala, taču neierobežo kustības; eudermiski materiāli; klimatu regulējošs “COOLMAX®” diegs; “ESD” 
izstrādājums; 50 % poliesters (“COOLMAX®” ŠĶIEDRA), 26 % poliamīds, 21 % kokvilna, 2 % elastāns, 
1 % ogle

Art. Nr.: 900022 Izmēri: 35–38; 39–42; 43–46; 47–50

PERFECT FIT SOCKS ESD (CARBON)

IMPREGNĒ VIRSPUSES 
MATERIĀLU

Visu tekstila un ādas kombināciju impregnēšanas līdzeklis; kopj un piešķir spīdumu virspuses mate-
riālam, neietekmējot tā gaisa caurlaidības spējas; ievērojami paildzina virspuses materiāla kalpošanas 
ilgumu; piemērots arī aizsargapaviem ar membrānu

Art. Nr.: 508888, neitrāls, 200 ml

HEY SPORT LEDER FF IMPRA SPRAY

Smaku likvidēšanai aizsargapavos; likvidē smakas un izveido ilgtermiņa efektīvu barjeru pret baktēri-
jām un citiem smaku izraisītājiem

Art. Nr.: 506666, neitrāls, 100 ml

HEY IMPRA SHOE FRESH
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MEMBRĀNA JEBKUROS LAIKA 
APSTĀKĻOS 
Gudri projektētās izolācijas dēļ apavi ar “GORE-TEX 
Performance Comfort” tehnoloģiju ir īpaši piemēroti, 
strādājot ārā, kad gaisa temperatūra ir normāla vai 
zema.

Apavi ar membrānu “GORE-TEX” nodrošina pastāvīgu jūsu pēdu aizsardzību pret mitrumu, īpaši labu 
gaisa cirkulāciju un optimālu mikroklimatu un komfortu apavos.

MEMBRĀNA “GORE-TEX”

ZEMA PĒDAS VELVE
Atbalsts plakanajām pēdām un komfortabla triecienu absorbēšanas nodrošinā-
šana.

VIDĒJI AUGSTA PĒDAS VELVE
Labākam pēdu ar vidēji augstu pēdas velvi komfortam.

AUGSTA PĒDAS VELVE
Efektīvai triecienu absorbēšanai pēdām ar augstu velvi.

Ikviena pēda ir atšķirīga. Cilvēku pēdas ir tikpat dažādas kā paši 
cilvēki. Taču biežāk ir sastopami trīs pēdu tipi. Lai nodrošinātu komfortu 
dažādu tipu pēdām, esam radījuši trīs veidu izņemamas iekšzoles. 
Visu šo iekšzoļu pēdas velves atbalsta līmenis ir atšķirīgs. Tas palīdz 
izvēlēties nepieciešamo atbalsta līmeni un pat svara sadalījumu, 

tādējādi novēršot sāpes un atslābinot saspringtos punktus. Jūsu 
pēda jutīs mīkstu atbalstu un tik ātri nenogurs. Pateicoties mīkstajam, 
triecienus absorbējošajam pēdu atbalstam, uzreiz tiks labāk atslogota 
jūsu mugura.

DAĻĒJS ORTOPĒDISKS PĒDU ATBALSTS

STANDARTA PĒDA

PĒDA AR AUGSTU VELVI

PLAKANĀ PĒDA

Virspuses materiāls

Aizsargtīkliņš

Membrāna “GORE-TEX”

Izolējoša starpkārta

Iekšējā odere
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ESD “ESD” sertificētie darba un aizsargapavi ne tikai nodrošina cilvēku drošību, bet arī palīdz 
aizsargāt pret elektrostatisko izlādi jutīgas ierīces un komponentus.

NECAURDURAMĪBA Necaurduramība nodrošina, ka nekādi priekšmeti nevar izdurties cauri apavu zolei.

REFLEKTĒJOŠS MATERIĀLS Uzlabota redzamība slikta apgaismojuma apstākļos, pateicoties reflektējošajiem materiāliem.

SRC
PRETSLĪDE

Neslīd uz keramisko flīžu grīdas, kur tiek izmantots nātrija laurila sulfāta (SLS) šķīdums, 
un uz tērauda grīdas, kur tiek izmantots glicerīns. Runājot par pretslīdi, SRC ir labākais 
iespējamais novērtējums, kāds var tikt piešķirts apaviem saskaņā ar EN ISO 20345.

SRA
PRETSLĪDE Neslīd uz keramisko flīžu grīdas, kur tiek izmantots nātrija laurila sulfāta (SLS) šķīdums.

PRET IEZĀĢĒJUMA APAVI Modeļi ir izgatavoti no izturīgiem, pret iezāģējumu izturīgiem materiāliem, tie ir piemēroti 
tiem, kuri strādā ar ķēdes zāģiem.

ORTOPĒDISKA PĒDU AIZSARDZĪBA 

Apavi ir sertificēti kā atbilstoši ortopēdisko apavu kritērijiem saskaņā ar DGUV likumu 112-191. 
Ortopēdisko apavu vai medicīnisko piederumu piegādātāji var veikt ortopēdiska rakstura izmaiņas 
vai izgatavot ieliktņus, ar šīm darbībām nekaitējot aizsargapavu funkcijai. Lai iegūtu vairāk informā-
cijas, zvaniet pa tālruni +49 2825 8068 vai apmeklējiet vietni elten.com/ortho.

TRIECIENU ABSORBĒŠANAS SISTĒMA
Pateicoties revolucionārajai zolei, “BASF” ražotajai “Infinergy®”, kas izgatavota no moder-
na presēta termoplastiska poliuretāna, un “Wellmaxx” tehnoloģijai, staigājot piedzīvosiet 
pilnīgi jaunas izjūtas.

“GORE-TEX” MIKROKLIMATA 
MEMBRĀNA

“GORE-TEX” mikroklimata membrānas ir ūdens necaurlaidīgas, tās nodrošina īpaši labu gaisa 
cirkulāciju un optimālu mikroklimatu apavos.

“FIT” SISTĒMA

“BOA® Fit” sistēma ir pielāgošanas risinājums, ar kura palīdzību tiek mēģināts nodrošināt 
labākus rezultātus, tā tiek izmantota dažādu jomu izstrādājumos (ieskaitot sportu, darba 
apģērbu un medicīnu) un to veido trīs nedalāmas daļas: mikroregulējama skala, izturīgas un 
vieglas saites un mazas berzes saišu vadība. Katra unikālā konfigurācija ir radīta, lai apavi 
ātri, viegli un precīzi pielāgotos kājai. Tai tiek piešķirta “BOA®” garantija.

ĀRĒJĀS ZOLES KONCEPTS Viegla EVA zole, kas ražota no presēta etilēnvinilacetāta, tā ir mīksta un ļoti stingra. Pateico-
ties elastīgajai profila konstrukcijai, zole ļoti viegli pielāgojas.

“PLUS X” BALVA Neatkarīgā “Plus X” balvas komisija piešķir apstiprinājuma zīmogus preču zīmju izstrādāju-
miem, kuriem piemīt konkurētspējīgas kvalitātes un inovāciju priekšrocības.

PIKTOGRAMMAS
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