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WYDAJNOŚĆ PRZEZ INNOWACJE
Solid Gear oferuje najwyższej jakości obuwie ochronne dla profesjonalistów będące doskonałym połączeniem sportowego wyglądu, technicznej funkcjonalności i dbałości o każdy szczegół. Jest to
wyraz naszej prawdziwej pasji w tworzeniu obuwia.

NASZE PRODUKTY

NASZ ASORTYMENT

Potrzeby profesjonalnych użytkowników
inspirują rozwój produktu w Solid Gear.
Staramy się oferować najbezpieczniejsze
obuwie z możliwych. To dlatego współpracujemy z dostawcami najnowocześniejszych
technologii takimi jak: Gore-Tex® chroniący
przed wodą i zdolny do odprowadzania
wilgoci, Vibram® oferujący trwałe podeszwy
o dużej przyczepności, BOA - system zapięciowy o łatwej regulacji czy Cordura®
wytrzymały materiał zapewniający trwałość.
Obuwie ochronne to kategoria produktów,
która musi być zgodna europejskimi dyrektywami dotyczącymi środków ochrony osobistej. Dla Solid Gear oznacza to, że każdy
nowy produkt jest projektowany w zgodzie
z europejskimi normami bezpieczeństwa.

Trudne warunki pracy mogą znajdować się
zarówno wewnątrz pomieszczeń jak i na
zewnątrz, na lodowatym mrozie i w upalnym
słońcu. Dlatego Solid Gear oferuje szeroki wybór obuwia ochronnego, aby zapewnić właściwą ochronę wszędzie tam, gdzie
postawisz stopę. Tworzenie obuwia do najcięższych prac oznacza, że nasze produkty są
stale testowane w prawdziwych warunkach.
W rezultacie wiedza na temat technik, materiałów i konstrukcji jest wykorzystana również w obuwiu trekkingowym. Tak, aby Twoje stopy spełniały swoje zadanie, nawet gdy
masz już wolne.

SOLID GEAR HELIUM 2.0
Nr artykułu: SG80223

Helium 2.0 to udoskonalona wersja legendarnego modelu Helium z 2009, który
stał się wielkim przebojem rynkowym. Zastosowana nowa technologia pozwoliła
zmniejszyć wagę butów, uczynić je bardziej oddychającymi i jeszcze bardziej
wygodnymi. Poznaj efekt naszego doświadczenia i prawdziwej pasji w produkcji
obuwia.

Część wierzchnia:
Podeszwa:
Podeszwa środkowa:
Wkładka:
Rodzaj dopasowania:
Rozmiary:
Standardy ochrony:
Zabezpieczenie:

tkanina siatkowa i skóra
odporna na oleje, guma antypoślizgowa
wysoko wydajne, wtryskiwane tworzywo EVA
oddychająca, antybakteryjna pianka EVA
z podkładkami Poron
szeroki
36-48
EN 20345 S1P, ESD, SRC
kompozytowa wkładka antyprzebiciowa i aluminiowy podnosek

SOLID GEAR CLOUD
Nr artykułu: SG80110

Prawdopodobnie najlżejsze i najbardziej przewiewne buty ochronne na świecie.
Posiadają oddychającą, antybakteryjną wkładkę, wtryskiwaną podeszwę środkową
z tworzywa EVA, gumę antypoślizgową oraz siateczkową część wierzchnią wykonaną z mocnego i lekkiego materiału.
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Część wierzchnia:
Podeszwa:
Podeszwa środkowa:
Wkładka:
Rodzaj dopasowania:
Rozmiary:
Standardy ochrony:
Zabezpieczenie:

lekka tkanina siatkowa
odporna na oleje, guma antypoślizgowa
wysoko wydajne, wtryskiwane tworzywo EVA
oddychająca, antybakteryjna pianka EVA
z podkładkami Poron
szeroki
36-48
EN 20345 S1, ESD, SRC
aluminiowy podnosek

SOLID GEAR PACIFIC
Nr artykułu: SG80114

Pacific to nowoczesne buty ochronne wyprodukowane zgodnie z najbardziej
zaawansowaną technologią. Podeszwa jest połączeniem bardzo lekkiego wstrzykiwanego tworzywa EVA z gumą antypoślizgową. Bezszwowa część górna z materiału rip-stop umożliwia optymalne wentylowanie. Aluminiowy podnosek i antyprzebiciowa wkładka kompozytowa zapewniają maksymalną ochronę.

Część wierzchnia:
Podeszwa:
Podeszwa środkowa:
Wkładka:
Rodzaj dopasowania:
Rozmiary:
Standardy ochrony:
Zabezpieczenie:

Lekki i bezszwowy, przewiewny materiał
Cordura® rip-stop
odporna na oleje i wysoką temperaturę, guma
antypoślizgowa
wysoko wydajne, wtryskiwane tworzywo EVA
oddychająca, antybakteryjna pianka EVA
z podkładkami Poron
szeroki
36-48
EN 20345 S1P, ESD, SRC
kompozytowa wkładka antyprzebiciowa i aluminiowy podnosek

SOLID GEAR LAGOON
Nr artykułu: SG80115

Lagoon to przełomowe buty ochronne opracowane specjalnie pod kątem optymalnego dopasowania do kobiecej stopy. Wykonane w najbardziej zaawansowanej
technologii posiadają oddychającą wkładkę antybakteryjną oraz podeszwę, ktora
jest kombinacją superlekkiego wstrzykiwanego tworzywa EVA i gumy antypoślizgowej. Lekka, bezszwowa część wierzchnia z materiału rip-stop pozwala na
optymalne wentylowanie natomiast aluminiowy podnosek i kompozytowa wkładka
antyprze biciowa zapewniają maksymalną ochronę.

Część wierzchnia:
Podeszwa:
Podeszwa środkowa:
Wkładka:
Rodzaj dopasowania:
Rozmiary:
Standardy ochrony:
Zabezpieczenie:

Lekki i bezszwowy, przewiewny materiał Cordura®
rip-stop
odporna na oleje i wysoką temperaturę, guma
antypoślizgowa
wysoko wydajne, wtryskiwane tworzywo EVA
oddychająca, antybakteryjna pianka EVA z podkładkami Poron
damski, standardowy
36-42
EN 20345 S1P, ESD, SRC
kompozytowa wkładka antyprzebiciowa i aluminiowy podnosek
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SOLID GEAR EVOLUTION BLACK
Nr artykułu: SG80116

Evolution Black to kolejna generacja butów ochronnych serii sportowej SOLID
GEAR. Unikalna, podwójnej gęstości środkowa podeszwa z tworzywa EVA
wynosi komfort użytkowania na nowy poziom. Nigdy wcześniej but ochronny
nie zapewniał poziomu wygody tak wysokiej jak w butach sportowych.
Bezszwowa część wierzchnia daje wysoki poziom oddychalności. SOLID
GEAR wprowadza również zupełnie nowy podnosek NANO, 40% mocniejszy
od włókna szklanego, lżejszy i cieńszy od innych niemetalowych podnosków.
Dzięki użyciu pianki PU ”Sock Tech” komfort użytkowania jest najlepszy
w klasie.
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Część wierzchnia:
Podeszwa:
Podeszwa środkowa:
Wkładka:
Rodzaj dopasowania::
Rozmiary:
Standardy ochrony:
Zabezpieczenie:

Bezszwowy materiał Cordura® rip-stop ze
wzmocnieniami TPU
Odporna na oleje, guma antypoślizgowa
Dual Density EVA
Wysoko oddychająca, pochłaniająca wilgoć,
antybakteryjna pianka PU
Szeroki
36-48
EN 20345:2011 S1P, SRC, ESD
Kompozytowa wkładka antyprzebiciowa i podnosek
kompozytowy NANO

SOLID GEAR TRIUMPH GTX ART. SG80111

SOLID GEAR REVOLT GTX ART. SG80113

SOLID GEAR TRIUMPH GTX / SOLID GEAR REVOLT GTX
Nr artykułu: SG80111 / ART. SG80113

Buty ochronne Triumph GTX oraz Revolt GTX, wykonane w wysoce zaawansowanej
technologii, posiadają wodoszczelną i oddychającą membranę GORE-TEX®, która
zapewnia suchość i komfort stóp nawet w bardzo mokrych warunkach.
Wyposażone są w oddychającą wkładkę antybakteryjną i podeszwę, która jest
połączeniem bardzo wydajnego wstrzykiwanego tworzywa EVA z gumą antypoślizgową. Aluminiowy podnosek i kompozytowa wkładka antyprzebiciowa
gwarantują optymalną ochronę.

Część wierzchnia:
Podeszwa:
Podeszwa środkowa:
Wkładka:
Rodzaj dopasowania:
Rozmiary:
Standardy ochrony:
Zabezpieczenie:

bezszwowy materiał Cordura® rip-stop
z podszewką GORE-TEX®
odporna na oleje, guma antypoślizgowa
wysoko wydajne, wtryskiwane tworzywo EVA
oddychająca, antybakteryjna pianka EVA
z podkładkami Poron
szeroki
36-48
EN 20345 S3, SRC, WR
kompozytowa wkładka antyprzebiciowa
i aluminiowy podnosek

9

SOLID GEAR BUSHIDO GLOVE

Nr artykułu: SG80001

Jedne z najbardziej wszechstronnych modeli obuwia będące kombinacją półbutów,
sandałów i klapek w jednym. Wyposażone w podeszwę Vibram oraz bardzo lekką
i oddychającą część wierzchnią. To w połączeniu z unikatowym systemem zapięciowym Boa, który równomiernie przenosi nacisk wiązania wzdłuż stopy sprawia,
że buty te są jedyne w swoim rodzaju.

Część wierzchnia:
Podeszwa:
Podeszwa środkowa:
Wkładka:
Rodzaj dopasowania:
Rozmiary:
Standardy ochrony:
Zabezpieczenie:

tkanina oddychająca, skóra, system zapięciowy Boa
odporna na oleje i wysoką temperaturę,
antypoślizgowa guma Vibram
wysoko wydajne tworzywo EVA z termoplastycznym poliuretanem
oddychająca, antybakteryjna pianka EVA
z podkładkami Poron
szeroki
36-48
EN 20345 S1P, SRC, HRO
kompozytowa wkładka antyprzebiciowa
i aluminiowy podnosek

SOLID GEAR VAPOR

Nr artykułu: SG80003

Półbuty Vapor to połączenie nowoczesnego wzornictwa i najwyższej jakości materiałów w celu uzyskania obuwia o ponadprzeciętnej trwałości i sportowym wyglądzie. Zapewniają doskonałą ochronę i dopasowanie dzięki zastosowaniu podeszwy Vibram, bardzo mocnego materiału Cordura® rip-stop oraz unikatowego
systemu zapięciowego Boa, który równomiernie przenosi nacisk wiązania wzdłuż
stopy.

Część wierzchnia:
Podeszwa:
Podeszwa środkowa:
Wkładka:
Rodzaj dopasowania:
Rozmiary:
Standardy ochrony:
Zabezpieczenie:
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materiał Cordura® rip-stop, skóra, system
zapięciowy Boa
odporna na oleje i wysoką temperaturę, antypoślizgowa guma Vibram
wysoko wydajne tworzywo EVA z termoplastycznym poliuretanem
oddychająca, antybakteryjna pianka EVA
z podkładkami Poron
szeroki
36-48
EN 20345 S3, SRC, HRO
kompozytowa wkładka antyprzebiciowa
i aluminiowy podnosek
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SOLID GEAR HYDRA GTX ART. SG80006

SOLID GEAR PHOENIX GTX ART. SG80007

SOLID GEAR HYDRA GTX / SOLID GEAR PHOENIX GTX
Nr artykułu: SG80006 / ART. SG80007

Hydra GTX oraz Phoenix GTX to buty ochronne będące kombinacją nowoczesnego designu i najlepszych w swojej klasie materiałów w celu uzyskania maksymalnej ochrony przed wodą, trwałości i sportowego wyglądu. Wodoszczelna
i oddychająca membrana GORE-TEX® zapewnia stopom suchość i komfort natomiast podeszwa Vibram oraz bardzo mocna tkanina Cordura® rip-stop gwarantują
ponadprzeciętną ochronę i wytrzymałość. Buty wyposażone są dodatkowo
w unikatowy system zapięciowy Boa, który równomiernie przenosi nacisk wiązania
wzdłuż stopy.
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Część wierzchnia:
Podszewka:
Podeszwa:
Podeszwa środkowa:
Wkładka:
Rodzaj dopasowania:
Rozmiary:
Standardy ochrony:
Zabezpieczenie:

materiał Cordura® rip-stop, skóra, system
zapięciowy Boa
wodoszczelna i oddychająca membrana
GORE-TEX®
odporna na oleje i wysoką temperaturę, antypoślizgowa guma Vibram
wysoko wydajne tworzywo EVA z termoplastycznym poliuretanem
oddychająca, antybakteryjna pianka EVA
z podkładkami Poron
szeroki
36-48
EN 20345 S3, SRC, WR, HRO
kompozytowa wkładka antyprzebiciowa i podnosek z włókna szklanego
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SOLID GEAR GRIFFIN ART. SG73001

SOLID GEAR FALCON ART. SG73002

SOLID GEAR GRIFFIN / SOLID GEAR FALCON
Nr artykułu: SG73001 / ART. SG73002

Buty ochronne Griffin, wykonane w zaawansowanej technologii, są kombinacją trwałości, niskiej wagi i wyjątkowego komfortu. Zapewniają znakomitą przyczepność na
lodzie i śniegu nawet w bardzo niskich temperaturach dzięki podeszwie Vibram
z termoplastycznego poliuretanu. Wysokiej jakości impregnowana skóra licowa
w połączeniu z materiałem Cordura® rip-stop zabezpiecza przed wodą a zarazem
ułatwia wentylację.
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Część wierzchnia:
Podszewka:
Podeszwa:
Wkładka:
Rodzaj dopasowania:
Rozmiary:
Standardy ochrony:
Zabezpieczenie:

skóra techniczna, materiał Cordura® rip-stop
warstwowa i oddychająca
odporny na oleje, antypoślizgowy termoplastyczny poliuretan Vibram
oddychająca, antybakteryjna pianka EVA
z podkładkami Poron
szeroki
36-48
EN 20345 S3, SRC, bez metalu
kompozytowa wkładka antyprzebiciowa i podnosek z włókna szklanego
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SOLID GEAR ATLAS ART. SG74003

SOLID GEAR APOLLO ART. SG74002

SOLID GEAR ATLAS / SOLID GEAR APOLLO
Nr artykułu: SG74003 / ART. SG74002

Atlas / Apollo to buty ochronne wykonane w najnowszej technologii, zapewniające trwałość, niską wagę i wygodę. Wyposażone są w odporną na oleje, antypoślizgową podeszwę Vibram z termoplastycznego poliuretanu gwarantującą
znakomitą przyczepność na lodzie i śniegu nawet w bardzo niskich temperaturach.
Zastosowana wysokiej jakości impregnowana skóra licowa zabezpiecza przed
wodą a zarazem ułatwia wentylację.
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Część wierzchnia:
Podszewka:
Podeszwa:
Wkładka:
Rodzaj dopasowania:
Rozmiary:
Standardy ochrony:
Zabezpieczenie:

impregnowana techniczna skóra licowa
warstwowa i oddychająca
odporny na oleje, antypoślizgowy termoplastyczny poliuretan Vibram
oddychająca, antybakteryjna z podkładkami
Poron
szeroki
36-48
EN 20345 S3, SRC
kompozytowa wkładka antyprzebiciowa i podnosek z włókna szklanego

SOLID GEAR SPARTA
Nr artykułu: SG74001

Zimowe buty ochronne Sparta zapewniają trwałość, izolację, niską wagę i wygodę.
Posiadają odporną na oleje, antypoślizgową podeszwę Vibram z termoplastycznego poliuretanu, która gwarantuje znakomitą przyczepność na lodzie i śniegu nawet
w bardzo niskich temperaturach oraz wysokiej jakości impregnowaną skórę licową
zabezpieczającą przed wodą i ułatwiającą wentylację. W celu zachowania ciepła
i suchości stóp w butach zastosowano unikatową dwu-warstwową podszewkę
THERMO wełniano-materiałową.

Część wierzchnia:
Podszewka:
Podeszwa:
Wkładka:
Rodzaj dopasowania:
Rozmiary:
Standardy ochrony:
Zabezpieczenie:

impregnowana techniczna skóra licowa, boczny
zamek ułatwiający nakładanie i zdejmowanie
THERMO - dwu-warstwowa, wełniano-materiałowa
odporny na oleje, antypoślizgowy termoplastyczny poliuretan Vibram
oddychająca, antybakteryjna z podkładkami
Poron
szeroki
36-48
EN 20345 S3, SRC
kompozytowa wkładka antyprzebiciowa i podnosek z włókna szklanego
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SOLID GEAR POLAR GTX
Nr artykułu: SG80005

Polar GTX to jedyne w swoim rodzaju buty ochronne, które są połączeniem
najwyższej jakości skóry nubuk, tkaniny Cordura® rip-stop oraz wodoszczelnej
i oddychającej membrany GORE-TEX®. Jako ocieplenie posiadają podszewkę
z wełny syntetycznej. Dla dodatkowej wygody wyposażone są w antypoślizgową,
odporną na oleje i wysoką temperaturę, podeszwę Vibram oraz unikatowy system
zapięciowy Boa, który równomiernie przenosi nacisk wiązania wzdłuż stopy.

Część wierzchnia:
Podszewka:
Podeszwa:
Podeszwa środkowa:
Wkładka:
Rodzaj dopasowania:
Rozmiary:
Standardy ochrony:
Zabezpieczenie:
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skóra nubuk, system zapięciowy Boa
wodoszczelna i oddychająca membrana
GORE-TEX®, wełna syntetyczna
odporna na oleje i wysoką temperaturę, antypoślizgowa guma Vibram
wysoko wydajne tworzywo EVA z termoplastycznym poliuretanem
oddychająca, antybakteryjna pianka EVA
z podkładkami Poron
szeroki
36-48
EN 20345 S3, SRC, WR, HRO
kompozytowa wkładka antyprzebiciowa i podnosek z włókna szklanego
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SOLID GEAR ALPHA ART. SG75003

SOLID GEAR BRAVO ART. SG75002

SOLID GEAR ALPHA GTX / SOLID GEAR BRAVO GTX
Nr artykułu: SG75003 / ART. SG75002

ALPHA GTX to innowacyjne buty ochronne wykorzystujące najnowocześniejsze
technologie w klasycznym wzorze. Pełna skóra licowa TECH LEATHER
impregnowana dla zachowania najwyższej trwałości. Podeszwa gumowa VIBRAM
z nowo opracowaną technologią FLEX-SYSTEM zapewnia kontakt z podłożem
od pięty po czubek palców. Podeszwa środkowa wykonana z wysokiej gęstości
wtryskiwanego poliuretanu dla maksymalnego komfortu. Membrana GORE-TEX®
pozwala oddychać przy zachowaniu wodoszczelności.
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Część wierzchnia:
Podszewka:
Podeszwa:
Wkładka:
Rodzaj dopasowania:
Rozmiary:
Standardy ochrony:
Zabezpieczenie:

Skóra licowa TECH LEATHER, Cordura
Wodoodporna i oddychająca membrana GORE-TEX®
guma Vibram, olejoodporna i antypoślizgowa, nie
rysująca powierzchni
Oddychająca, antybakteryjna pianka EVA z podkładkami
Poron
Szeroki
36-48
EN 20345 S3 WR HRO SRC
kompozytowa wkładka antyprzebiciowa i podnosek
z włókna szklanego

SOLID GEAR DELTA GTX
Nr artykułu: SG75001

DELTA GTX to innowacyjne buty ochronne wykorzystujące najnowocześniejsze
technologie w klasycznym wzorze. Pełna skóra licowa TECH LEATHER impregnowana dla zachowania najwyższej trwałości. Podeszwa gumowa VIBRAM z nowo
opracowaną technologią FLEX-SYSTEM zapewnia kontakt z podłożem od pięty po
czubek palców. Podeszwa środkowa wykonana z wysokiej gęstości wtryskiwanego
poliuretanu dla maksymalnego komfortu. Pierwszy na świecie but ochronny
wyposażony w rozciągliwą membranę GORE-TEX® JAZZ. Dzięki wstawkom
JAZZ® udało nam się stworzyć rewolucyjną cholewę. Przyleganie tego buta do
ciała i ergonomiczne strefy to coś czego trzeba doświadczyć.

Część wierzchnia:
Podszewka:
Podeszwa:
Wkładka:
Rodzaj dopasowania: :
Rozmiary:
Standardy ochrony:
Zabezpieczenie:

Skóra licowa TECH LEATHER, Cordura
Wodoodporna i oddychająca, rozciągliwa membrana
GORE-TEX®, wełna syntetyczna
guma Vibram, olejoodporna i antypoślizgowa, nie rysująca
powierzchni
Oddychająca, antybakteryjna pianka EVA z podkładkami
Poron
Szeroki
36-48
EN 20345 S3 WR HRO SRC
Kompozytowa wkładka antyprzebiciowa i podnosek
z włókna szklanego
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SOLID GEAR SPEED

Nr artykułu: SG12543

Buty Speed to optymalnie zaprojektowane lekkie półbuty trekkingowe oferujące
ponadprzeciętną stabilność i znakomity komfort. Podeszwa Vibram z wysokiej
gęstości poliuretanu i termoplastycznego poliuretanu absorbuje wstrząsy i zapewnia znakomitą przyczepność. Część wierzchnia jest połączeniem skóry i odpornej
na wodę tkaniny Cordura® rip-stop. Natomiast wewnętrzna podszewka jest wykonana z oddychającego i szybkoschnącego materiału siatkowego.

Część wierzchnia:
Podszewka:
Podeszwa:
Wkładka:
Rodzaj dopasowania:
Rozmiary:

skóra, materiał Cordura® rip-stop
oddychający i szybkoschnący materiał siatkowy
termoplastyczny poliuretan Vibram
oddychająca, antybakteryjna pianka EVA
z podkładkami Poron
szeroki
36-47

SOLID GEAR HIKER
Nr artykułu: SG12829

Hiker to ponadprzeciętnie komfortowe buty trekkingowe wykonane z skóry licowej
i miękkiego nubuku. Posiadają podszewkę wykonaną z oddychającej i szybkoschnącej siatki oraz doskonałej przyczepności podeszwę będącą połączeniem
wysokiej gęstości poliuretanu i odpornej na ścieranie gumy Vibram.
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Część wierzchnia:
Podeszwa:
Podeszwa środkowa:
Wkładka:
Rodzaj dopasowania:
Rozmiary:

skóra licowa, miękka skóra nubuk
guma Vibram
wysokiej gęstości wtryskiwany poliuretan
oddychająca, antybakteryjna pianka EVA
z podkładkami Poron
normalny
36-47
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SOLID GEAR STAR CAMO GTX / MID
Nr artykułu: SG76004 / SG76005

Część wierzchnia:
Star Camo Infinity GTX / MID firmy Solid Gear to rewolucja w branży obuwia
Membrana:
ochronnego.
Podeszwa:
Niekończąca się amortyzacja i komfort do tej pory były niedostępne dla obuwia
Podeszwa środkowa:
Wkładka:
ochronnego, ale z SOLID GEAR ETPU ekspandowanym termoplastycznym poliuretanem stało się to możliwe. Im więcej energii dajesz, tym więcej wraca. ChoRodzaj dopasowania:
lewka z membraną GORE-TEX® PEARL, Cordura i elastyczny materiał zapewnia
Zabezpieczenie:
Camo Infinity GTX niezrównane właściwości w zakresie oddychalności, dopasowaStandard bezpieczeństwa:
nia, elastyczności przy 100% wodoodporności.
Rozmiary:
SOLID GEAR wprowadza również nowo opracowany podnosek NANO. O 40%
mocniejszy od włókna szklanego, lżejszy niż inne używane materiały, a także
cieńszy od innych niemetalicznych podnosków.
Używając technologii skarpet z pianki PU komfort w tym bucie jest najlepszy
w swojej klasie. SRC zapewnia najwyższy poziom przeciwdziałania poślizgowi.
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lekki materiał Cordura®, wzmocnienia TPU
Gore-Tex ® Pearl
odporna na oleje antypoślizgowa guma
ETPU, EVA
oddychająca, antybakteryjna, odprowadzająca
wilgoć pianka PU
szeroki
kompozytowa wkładka antyprzebiciowa i kompozytowy podnosek NANO
EN 20345:2011 S3, SRC, ESD
36-48

SOLID GEAR HAZE MARS / MOON
Nr artykułu: SG80118 / SG80119

Haze to nowa generacja obuwia ochronnego z SOLID GEAR. Unikalna podeszwa
środkowa z pianki EVA o podwójnej gęstości oferuje komfort na poziomie dostępnym do tej pory jedynie w butach sportowych. Bezszwowa cholewka StarKnit
zapewnia fantastyczną oddychalność, dopasowanie i elastyczność. Solid Gear
Haze posiadają zabezpieczenie ESD, DIN EN 61340

Część wierzchnia:
Podeszwa:
Podeszwa środkowa:
Wkładka:
Wiązanie:
Rodzaj dopasowania:
Zabezpieczenie:

Standard bezpieczeństwa:
Rozmiary:

Lekki bezszwowy materiał StarKnit o maksymalnej oddychalności
odporna na oleje, guma antypoślizgowa
Podwójnej gęstości tworzywo EVA
wysoko oddychająca, pochłaniająca wilgoć,
antybakteryjna pianka PU
BOA L6
szeroki
kompozytowa wkładka antyprzebiciowa i kompozytowy podnosek NANO
EN 20345:2011 S1P, SRC, ESD
36-48
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SOLID GEAR VENT
Nr artykułu: SG76003

Część wierzchnia:
Vent z SOLID GEAR jest wysoce oddychającym i lekkim butem ochronnym.
Dzięki zastosowaniu rewolucyjnej technologii INFINITY E-TPU podeszwa środPodeszwa:
kowa zapewnia niekończącą się amortyzację i komfort. Im więcej energii dajesz,
Podeszwa środkowa:
Wkładka:
tym więcej wraca.
Wzmocnienie TPU pokrywające wysoce oddychającą siatkę zapewnia doskonałe
Wiązanie:
dopasowanie i świetną ochronę.
Rodzaj dopasowania:
Zabezpieczenie:
SOLID GEAR zapewnia użytkownikom ochronę podnoskiem NANO, który jest
o 40% mocniejszy niż włókno szklane, a także lżejszy i cieńszy niż inne niemeta-Standard bezpieczeństwa:
liczne podnoski. Dzięki technologii skarpet z pianki PU komfort w tym bucie jest
Rozmiary:
najlepszy w swojej klasie. Klasa odporności na poślizg SRC zapewnia doskonałą
przyczepność na powierzchniach. SOLID GEAR Vent posiada certyfikat ESD
zgodnie z DIN EN 61340
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lekki siatka oraz materiał Cordura® ze wzmocnieniami TPU
odporna na oleje antypoślizgowa guma
INFINITY ETPU, EVA
oddychająca, antybakteryjna, odprowadzająca
wilgoć pianka PU
BOA L6
szeroki
kompozytowa wkładka antyprzebiciowa i kompozytowy podnosek NANO
EN 20345 S1P, SRC, ESD
36-48
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Skarpety - Nowość w SOLID GEAR!

Skarpety Kompresyjne
Nr artykułu: SG30001

Wyjątkowy splot i grubszy materiał na palcach, podbiciu i pięcie zapewnia amortyzację.
Wygodny ściągacz utrzymuje wkładkę kompresyjną Solid Gear stabilnie poniżej kolana.
Stopniowa kompresja i wentylacja zwiększają Twoją wydajność. Ciasne dopasowanie wokół kostki
i łydki oraz płaski, niezauważalny szew w przedniej części zapewnia najwyższy komfort.
Skarpety kompresyjne Solid Gear poprawiają krążenie krwi, skracają czas potrzebny Twoim mięśniom
na regenerację po treningu lub pracy i zapewniają komfortowe wsparcie podczas długich wędrówek.
• Kompresja: 18–25 mmHg
• Zaprojektowane w Szwecji
• Kolor: Antracytowy
Tworzywo: 93 % nylon, 7 % elastan
Rozmiary: 35-38, 39-42, 43-46, 47-49

Skarpety Ocieplane Heavy Thermo Winter
Nr artykułu: SG30002

Solid Gear Heavy Thermo Winter to ciepłe zimowe skarpety z wełny merino.
Wełna merynosowa w sposób naturalny odprowadza wilgoć utrzymując suchość i ciepło w każdych
warunkach pogodowych. Skarpety Solid Gear Heavy Thermo Winter są wzmocnione na pięcie i palcach
w celu zwiększenia odporności na zużycie.
Wełna Merino pozwala szybko wyschnąć skarpecie, eliminuje nieprzyjemny zapach i dyskomfort.
• Zaprojektowane w Szwecji
• Kolor: Szary
Tworzywo: 54 % wełna merino, 44 % poliamid nylon, 2 % elastan
Rozmiary: 35-38, 39-42, 43-46, 47-49

Skarpety Active 3-pary
Nr artykułu: SG30004

Solid Gear Active to skarpety z dodatkową amortyzacją na pięcie i palcach.
Stworzone z dzianiny najwyższej jakości o ergonomicznym kroju.
Odporne na wilgoć i nieprzyjemny zapach.
Dodatkowo skarpety są bardzo miękkie i elastyczne, co pomaga zapobiegać powstawaniu odcisków.
• Zaprojektowane w Szwecji
• Kolor: Czarny
Tworzywo: 46 % bawełna, 38 % nylon, 14 % polipropylen, 2 % elastan
Rozmiary: 35-38, 39-42, 43-46, 47-49

Skarpety SG Performance Summer 2-pak
Nr artykułu: SG30009

Solid Gear Performance Summer to lekkie i elastyczne skarpety o super lekkiej konstrukcji,
zapewniające nieporównywalną wygodę. Kanały wentylacyjne dla maksymalnej oddychalności. Skarpeta wykonana jest z mikrolonu, który jest materiałem odpychającym wilgoć i niwelującym zapach.
Materiał ten jest również miękki i gładki, co zapobiega powstawaniu ran i odcisków.
• Zaprojektowane w Szwecji
• Kolor: Biały i Czarny
Tworzywo: 98 % Microlon, 2 % elastan
Rozmiary: 35-38, 39-42, 43-46, 47-49

Skarpety Solid Gear Performance Winter 2-pak
Nr artykułu: SG30005

Solid Gear Winter to miękkie i ciepłe skarpety na mroźne zimowe dni.
Wykonane z wełny merynosa posiadają grubszą podeszwę, co zapewnia doskonałą izolację
i komfort. Skarpety zostały wzmocnione dla dodatkowej ochrony podczas noszenia wysokich
butów zimowych.
• Zaprojektowane w Szwecji
• Kolor: Czarny i Szary

Skarpety SG Extreme Performance Winter
Nr artykułu: SG30006

Solid Gear Extreme Performance Winter to naszym zdaniem najlepsze zimowe skarpety.
Połączyliśmy najlepsze materiały z najnowszą i najbardziej zaawansowaną technologią.
Regulująca ciepło i odprowadzająca wilgoć wełna merynosowa w połączeniu z dodatkową
wyściółką w podeszwie stopy zapewniają izolację i komfort. Najwyższej jakości wełna
merynosowa czyni ją idealną dla osób o marznących palcach i podczas srogich mrozów.
Dopasowany krój z szerokim ściągaczem utrzymuje skarpety wygodnie we właściwym
miejscu.
Zaprojektowane dla prawej i lewej stopy w celu idealnego dopasowania.
• Zaprojektowane w Szwecji
• Kolor: Niebieski
Tworzywo: 39 % nylon, 29 % poliester Thermocool, 13 % wełna merino, 15 % polipropylen,
2 % miedź, 2 % elastan
Rozmiary: 35-38, 39-42, 43-46, 47-49

Skarpety SG Ultra Thin Wool
Nr artykułu: SG30007

Solid Gear Ultra Thin Wool to skarpety zaprojektowane z myślą o maksymalnej
oddychalności. Wzmocnienie przy ścięgnie Achillesa i strefy wentylacyjne w części wierzchniej czynią je wyjątkowo wygodnymi. Bezszwowe palce zmniejszają ryzyko otarć,
a cienka podeszwa zapewnia wygodną amortyzację.
• Zaprojektowane w Szwecji
• Kolor: Czarny
Tworzywo: 51 % nylon, 47 % wełna merino, 2 % elastan
Rozmiary: 35-38, 39-42, 43-46, 47-49

Skarpety SG Extreme Performance Summer

Skarpety - Nowość w SOLID GEAR!

Tworzywo: 33 % wełna merino, 33 % akryl, 34 % poliamid
Rozmiary: 36-38, 39-42, 43-46, 47-49

Nr artykułu: SG30008

Solid Gear Extreme Performance Summer to naszym zdaniem najlepsze letnie skarpety.
Połączyliśmy najlepsze materiały z najnowszą i najbardziej zaawansowaną technologią.
Zaprojektowane dla prawej i lewej stopy w celu idealnego dopasowania. Skarpeta ma
bezszwową część palcową i oddychające strefy. To są skarpety, które trzeba przetestować.
• Zaprojektowane w Szwecji
• Kolor: Czarny
Tworzywo: 48 % Coolmax, 38 % nylon, 10 % Nanoglide, 2 % miedź, 2% elastan
Rozmiary: 35-38, 39-42, 43-46, 47-49

OBUWIE OCHRONNE – PRZEPISY
Obuwie ochronne musi spełniać wymagania europejskiej
dyrektywy dotyczące osobistego wyposażenia ochronnego.
Zgodnie z powyższym wytycznymi według Europejskiej Normy
CE EN 20345: 2011
wymienia się następujące kategorie klasy bezpieczeństwa:
S1:

Podnosek 200 J / N 15000 właściwości antystatyczne, absorpcja energii w pięcie, zamknięte pięty, podeszwa antypoślizgowa odporna na oleje

S1P:

Podnosek 200 J / N 15000 antyprzebiciowa podeszwa
1100N, właściwości antystatyczne, absorpcja energii w pięcie, zamknięte pięty, podeszwa antypoślizgowa odporna na
oleje

S2:

Podnosek 200 J / N 15000 właściwości antystatyczne,
absorpcja energii w pięcie, zamknięte pięty, podeszwa antypoślizgowa odporna na oleje, wodoodporność przez co
najmniej 60 minut

S3:

Podnosek 200 J / N 15000 antyprzebiciowa podeszwa
1100N, właściwości antystatyczne, absorpcja energii w pięcie, zamknięte pięty, podeszwa antypoślizgowa odporna na
oleje, rzeźbiona podeszwa, wodoodporna do minimum 60
minut

S4:

Materiał z naturalnych i syntetycznych polimerów /
Podnosek 200 J / właściwości antyelektrostatyczne,
absorpcja energii w pięcie, zamknięta pięta, odporna
na oleje antypoślizgowa podeszwa
Materiał z naturalnych i syntetycznych polimerów /
Podnosek 200 J / antyprzebiciowa podeszwa 1100N,
właściwości antyelektrostatyczne, absorpcja energii
w pięcie, zamknięta pięta, odporna na oleje antypoślizgowa podeszwa, rzeźbiona podeszwa
odporność podeszwy na wysoką temperaturę
+ 300 ° C.
Wodoodporność materiału wierzchniego > 60 minut

S5:

HRO:
WRU:
WR:

Wodoodporność

SRA:

Odporność na poślizg na podłożu ceramicznym pokrytym roztworem laurylosiarczanu sodu (SLS)

SRB:

Odporność na poślizg na podłożu ze stali pokrytym
glicerolem
Odporność na poślizg na podłożach SRA + SRB

SRC:
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Ochrona
Podnosek z włókna szklanego szklanego
Nasz podnosek z włókna szklanego jest lżejszy i bezpiecznieszy niż
tradycyjne zabezpieczenia. Dodatkowo wyposażono go w technologię wielowarstwową, która
tworzy większą przestrzeń dla palców i nadaje sportowy wygląd.
Włókno szklane jest nieprzewodzące i nie zawiera metalu. Podnosek z włókna szklanego spełnia europejskie normy dotyczące obuwia ochronnego.

Wkładka kompozytowa
Nasza nowa wkładka kompozytowa została wykonana
z włókien technicznych i jest lżejsza, cieńsza oraz mocniejsza
niż wcześniejsze wersje. Nowa konstrukcja stwarza
dodatkowy komfort i poprawia elastyczność. Nasze
wkładki spełniają europejskie normy dotyczące obuwia
ochronnego.

Materiał kompozytowy z włókna nano-carbon jest o 40% mocniejszy od włókna szklanego. Cieńsza konstrukcja ścian zapewnia
więcej miejsca na palce zapewniając lepszy komfort. Spełnia wszystkie międzynarodowe standardy, w tym ASTM, CSA, EN 125685.
To pierwszy na świecie rodzaj podnosków w technologii Nano
Carbon. Daje to twoim butom doskonały komfort, lekkość i mocną
ochronę oraz najbardziej innowacyjną technologię na świecie.

SYMBOLE
PODNOSEK

VIBRAM - wyjątkowo trwała i wytrzymała gumowa podeszwa
zaprojektowana, aby zapewnić wyjątkowo silną przyczepność na
nierównych powierzchniach. Jest również odporna na ciepło
i może wytrzymać temperatury do 300 ° C

WKŁADKA ANTYPRZEBICIOWA

Cordura - bardzo trwała i wytrzymała tkanina pozwalająca
stopom oddychać.

ODPORNOŚĆ NA WYSOKIE TEMPERATURY

GORE-TEX® - cienka, perforowana membrana, której pory są 20000
razy mniejsze od kropli wody, ale 700 razy większe niż para wodna.
Oznacza to, że para wodna może przechodzić przez membranę,
ale wnikanie kropel wody jest niemożliwe. GORE-TEX jest w 100%
wodoodporny, bardzo skutecznie pozwala stopom oddychać.

WODOODPORNOŚĆ
WODOSZCZELNOŚĆ

ODPORNOŚĆ NA OLEJE

BEZ METALU

PODSZYCIE ZIMOWE

ZAMEK

SYSTEM ZAPIĘCIOWY BOA

BOA - szybki, prosty i trwały system zapięciowy. Dzięki
równomiernemu przenoszeniu nacisku wiązania wzdłuż stopy,
dopasowanie buta można dostosować do własnych preferencji.
Wystarczy nacisnąć i przekręcić pokrętło do żądanego poziomu.
Ochrona ESD. Rozładowywanie elektryczności statycznej. Buty mają
oporność w zakresie pomiędzy 0,75 MOhm a 35 MOhm, zgodnie
z normą DIN EN 61340.
FLEX SYSTEM został zaprojektowany do pracy zgodnej z funkcjonowaniem biomechanicznym stopy. System wspiera naturalny
ruch, zapewniając stabilność i wsparcie oraz przenosząc napięcia
do ergonomicznych stref pomagając w naturalnym efektywnym
chodzeniu.
Skóra Techniczna jest naszą najbardziej odporną na zużycie i wilgoć
skórą licową. Starannie wyselekcjonowane garbarnie impregnują
najwyższej jakości skórę licową w sposób zapewniający zachowanie naturalnej elastyczności oraz trwałość. Gdy widzisz etykietę
TECH LEATHER możesz być pewny, że produkt jest najwyższej
jakości.

CONTENDER COMPOSITE Inc. zajmuje wiodącą pozycję na
rynku producentów kompozytowych podnosków. Wspólnie
stworzyliśmy nasz własny podnosek z włókna szklanego oraz
podnosek NANO w 100% dopasowany do naszego obuwia.

NOTATKI
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www.solidgearfootwear.pl

