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Sub sloganul “Safety loves fashion”, 
Renania a lansat în 2020 noua campanie 
de identitate, celebrând pasiunea pentru 
design şi creativitate locală.

În ultimii doi ani, compania specializată în 
importul, distribuţia şi consultanţa în domeniul 
siguranţei ocupaţionale, a explorat direcţia 
extinderii portofoliului de produse marca 
Renania abordând ţesături inovative, croieli 
personalizate pentru femei, dar şi procese 
riguroase de control al calităţii. Astfel, sub 
marca Renania, au fost create game de 
încălţăminte ergonomică din materiale 
rezistente de peste 1.000.000 ori la testele 
de abraziune, îmbrăcăminte de protecţie 
cu design contemporan, soft-shell, jachete 
sau combinezoane antichimice, mănuşi 
de protecţie cu tehnologie inovativă a 
ţesăturilor cu protecţie la tăiere, şi multe alte 
categorii.

“Dincolo de aspectele tehnice, de 
procesele de verificare, testare şi certificare 

Renania celebreaza moda

FLORENTINA TAUDOR

CEO RENANIA
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foarte riguroase, am fost atenţi la culori, 
formă, liniatură. Am început procesul de 
creaţie cu intenţia de a oferi o experienţă 
de purtare plăcută, nu doar sigură. Multe 
dintre produsele noastre au fost integrate 
în strategia de employer branding a 
companiilor partenere, care au înţeles că 
ţinutele impuse de normele de siguranţă 
pot fi şi prietenoase, moderne, confortabile, 
nu doar impecabile din punct de vedere 
tehnic.

Lansarea ”Safety Loves Fashion”, confirmă 
astfel direcţia companiei, aceea de a 
oferi plus-valoare prin design şi creativitate 
locală.

Noua campanie reflectă la nivel 
grafic elemente de noutate: patternuri 
contemporane şi integrarea unei noi game 
de culori pentru comunicarea digitală si 
de print, incluzând coduri pantone “Safety 
Yellow”, metalizatele, reflectorizante, 
cromatica neon – verde, lime, orange -, 
tipica industriei de profil, pe gustul generaţiei 
Z, dar şi a podiumurilor de modă.

Logo-ul inspirat de “safety loves fashion” 
traduce interesul companiei pentru 
design, funcţionalitate şi expresivitate.                                              

Acul de siguranţă e cel care a servit de inspiraţie, 
căci el e perfect asimilabil ambelor lumi.

Interesul Renania pentru expresivitate şi 
confort, dincolo de siguranţă, a fost confirmat 
încă din 2017, când compania pregătea 
lansarea “Safety Concept Store” o linie 
dedicată consumatorului final, educat, cu 
resurse, pasionat de evadări în natură, sporturi 
diverse şi o viata alertă. Criteriul de selecţie 
pentru prezenţa unui produs în Safety Concept 
Store e simplu: tot ce înseamnă obiect de 
vestimentaţie şi încălţăminte de protecţie, 
trebuie să bifeze automat şi căsuţele care ţin 
de estetică, mobilitate şi trend. Prin lansarea 
Safety Concept Store, Renania evadează din 
perimetrul Business to Business şi accesează 
teritoriile ofertante ale consumatorului final, 
care le vrea pe toate – şi adrenalină, şi 
siguranţă şi stil.

Cu radarul setat pentru stare de bine şi bucurie, 
la purtator, “Safety loves fashion” integrează 
sub aceeaşi umbrela B2B şi B2C, confirmând 
interesul pentru produse cu design innovator, 
adaptabilitate în funcţie de gen şi vârstă, 
cromatică memorabilă şi funcţionalitate 
dublată de estetică, la zi .

Va urma…
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Caracteristici: 
FEŢE piele naturală de bovină, texturată
CĂPTUŞEALĂ textilă 
TALPĂ poliuretan dublă densitate, injectată direct pe 
feţe, antialunecare SRC 
BOMBEU metalic
BRANŢ ergonomic şi respirabil.

Aplicaţii şi Industrii: lucrări de inginerie • întreţinere 
•  logistică • industrie uşoară • grădinărit • tâmplărie 
metalică • tâmplărie din lemn • depozite • uz general

Caracteristici: 
FEŢE piele naturală de bovină, texturată
CĂPTUŞEALĂ textilă 
TALPĂ poliuretan dublă densitate, injectată direct pe 
feţe, antialunecare SRC 
BOMBEU metalic
BRANŢ ergonomic şi respirabil.

Aplicaţii şi Industrii: lucrări de inginerie • întreţinere 
•  logistică • industrie uşoară • grădinărit • tâmplărie 
metalică • tâmplărie din lemn • depozite • uz general

5A45 SVEN S1 SRC
Pantof de protecţie cu bombeu metalic 

5A46 CRONOS S1 SRC
Bocanc de protecţie cu bombeu metalic 

EN ISO 20345

EN ISO 20345

mărimi

35-47

mărimi

35-47
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Caracteristici: 
FEŢE piele naturală de bovină, texturată
CĂPTUŞEALĂ textilă 
TALPĂ poliuretan dublă densitate, injectată direct pe 
feţe, antialunecare SRC 
BOMBEU metalic
BRANŢ ergonomic şi respirabil.

Aplicaţii şi Industrii: lucrări de inginerie • întreţinere 
•  logistică • industrie uşoară • grădinărit • tâmplărie 
metalică • tâmplărie din lemn • depozite • uz general  

Caracteristici: 
FEŢE piele naturală de bovină, texturată
CĂPTUŞEALĂ textilă 
TALPĂ poliuretan dublă densitate, injectată direct pe 
feţe, antialunecare SRC 
BOMBEU metalic
BRANŢ ergonomic şi respirabil. 

Aplicaţii şi Industrii: lucrări de inginerie • întreţinere 
•  logistică • industrie uşoară • grădinărit • tâmplărie 
metalică • tâmplărie din lemn • depozite • uz general   

3A79 MARBLE S1 SRC
Pantof de protecţie cu bombeu metalic

3A80 BASALT S1 SRC
Bocanc de protecţie cu bombeu metalic

EN ISO 20345

EN ISO 20345

mărimi

35-47

mărimi

35-47
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Caracteristici: 
FEŢE piele velur cu perforaţii
CĂPTUŞEALĂ textilă 
TALPĂ poliuretan dublă densitate, injectată direct pe 
feţe, antialunecare SRC
BOMBEU  fibră de sticlă 
BRANŢ fabricat din EVA şi textil, ergonomic şi respirabil.

Aplicaţii şi Industrii: industrie uşoară • depozite 
logistice • sectoare de transport

***Articol alternativ: A024

Caracteristici: 
FEŢE piele nubuk şi material textil
CĂPTUŞEALĂ textilă 
TALPĂ poliuretan dublă densitate, injectată direct pe 
feţe, antialunecare SRC
BOMBEU fibră de sticlă 
BRANŢ fabricat din EVA şi textil, ergonomic şi respirabil. 

Aplicaţii şi Industrii: industrie uşoară • depozite 
logistice • sectoare de transport

***Articol alternativ: A030

6A00 NEW ASHTON S1 SRC
Pantof de protecţie cu bombeu din compozit

5A95 BOOST S1 SRC
Pantof de protecţie cu bombeu din compozit

EN ISO 20345

EN ISO 20345

mărimi

35-48

mărimi

35-48
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Caracteristici: 
FEŢE piele velur cu perforaţii 
CĂPTUŞEALĂ textilă 
TALPĂ poliuretan dublă densitate, injectată direct pe 
feţe, antialunecare SRC
BOMBEU compozit 
BRANŢ gros cu perforaţii fabricat din EVA şi textil.

Aplicaţii şi Industrii: industrie uşoară • depozite 
logistice • sectoare de transport

***Articol alternativ: A020

Caracteristici: 
FEŢE piele naturală de bovină 
CĂPTUŞEALĂ textilă 
TALPĂ poliuretan dublă densitate, injectată direct pe 
feţe, antialunecare SRC
BOMBEU metalic 
BRANŢ  ergonomic şi respirabil. 

Aplicaţii şi Industrii: industrie uşoară • depozite 
logistice • sectoare de transport

5A97 NEW AZURE S1 SRC
Sandale de protecţie cu bombeu din compozit

5A47 RAIDEN S1 SRC
Sandale de protecţie cu bombeu metalic 

EN ISO 20345

EN ISO 20345

mărimi

35-48

mărimi

35-47
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Caracteristici: 
FEŢE piele naturală de bovină hidrofobizată, texturată
CĂPTUŞEALĂ textilă 
TALPĂ poliuretan dublă densitate, injectată direct pe 
feţe, antialunecare SRC 
BOMBEU compozit
BRANŢ ergonomic şi respirabil.

Aplicaţii şi Industrii: lucrări de inginerie • întreţinere 
• logistică • industrie uşoară • grădinărit • tâmplărie 
metalică • tâmplărie din lemn • depozite • uz general

Caracteristici: 
FEŢE piele naturală de bovină hidrofobizată, texturată
CĂPTUŞEALĂ textilă 
TALPĂ poliuretan dublă densitate, injectată direct pe 
feţe, antialunecare SRC 
BOMBEU compozit
BRANŢ ergonomic şi respirabil.

Aplicaţii şi Industrii: lucrări de inginerie • întreţinere 
• logistică • industrie uşoară • grădinărit • tâmplărie 
metalică • tâmplărie din lemn • depozite • uz general

A011 NEW WORKTEC S2 SRC
Pantof de protecţie cu bombeu din compozit

A013 NEW YANKEE S2 SRC
Bocanc de protecţie cu bombeu din compozit

EN ISO 20345

EN ISO 20345

mărimi

35-48

mărimi

35-48
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Caracteristici: 
FEŢE piele naturală de bovină, textil
CĂPTUŞEALĂ textilă 
TALPĂ poliuretan dublă densitate, injectată direct pe 
feţe, antialunecare SRC 
BOMBEU compozit 
LAMELĂ antiperforaţie non-metalică
BRANŢ din poliuretan, ergonomic, antistatic.

Aplicaţii şi Industrii: lucrări de inginerie • întreţinere 
• logistică • industrie uşoară • grădinărit • tâmplărie 
metalică • tâmplărie din lemn • depozite • uz general

Caracteristici: 
FEŢE piele naturală de bovină, textil
CĂPTUŞEALĂ textilă 
TALPĂ poliuretan dublă densitate, injectată direct pe 
feţe, antialunecare SRC 
BOMBEU compozit 
LAMELĂ antiperforaţie non-metalică
BRANŢ din poliuretan, ergonomic, antistatic.

Aplicaţii şi Industrii: lucrări de inginerie • întreţinere 
• logistică • industrie uşoară • grădinărit • tâmplărie 
metalică • tâmplărie din lemn • depozite • uz general

3A89 FORKLIFT S1P SRC
Pantof de protecţie cu bombeu din compozit şi 

lamelă antiperforaţie non-metalică

3A90 STACKER S1P SRC
Bocanc de protecţie cu bombeu din compozit şi 

lamelă antiperforaţie non-metalică

EN ISO 20345

EN ISO 20345

mărimi

35-48

mărimi

35-48
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Caracteristici: 
FEŢE piele naturală de bovină, texturată
CĂPTUŞEALĂ textilă 
TALPĂ poliuretan dublă densitate, injectată direct pe 
feţe, antialunecare SRC 
BOMBEU metalic
LAMELĂ antiperforaţie metalică
BRANŢ ergonomic şi respirabil.

Aplicaţii şi Industrii: lucrări de inginerie • întreţinere 
• logistică • industrie uşoară • grădinărit • tâmplărie 
metalică • tâmplărie din lemn • depozite • uz general

***Articol alternativ: A058

Caracteristici: 
FEŢE piele naturală de bovină, texturată
CĂPTUŞEALĂ textilă 
TALPĂ poliuretan dublă densitate, injectată direct pe 
feţe, antialunecare SRC 
BOMBEU metalic
LAMELĂ antiperforaţie metalică
BRANŢ ergonomic şi respirabil.

Aplicaţii şi Industrii: lucrări de inginerie • întreţinere 
• logistică • industrie uşoară • grădinărit • tâmplărie 
metalică • tâmplărie din lemn • depozite • uz general

***Articol alternativ: A059

5A92 NEW HUBEI S1P SRC
Pantof de protecţie cu bombeu metalic şi lamelă 
antiperforaţie metalică

5A93 NEW HUNAN S1P SRC
Bocanc de protecţie cu bombeu metalic şi lamelă 
antiperforaţie metalică

EN ISO 20345

EN ISO 20345

mărimi

35-47

mărimi

35-47
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Caracteristici: 
FEŢE microfibră perforată
CĂPTUŞEALĂ textilă, respirabilă, absoarbe şi eliberează 
umiditatea.
TALPĂ poliuretan dublă densitate, injectată direct pe 
feţe, antialunecare SRC 
BOMBEU fibră de sticlă
LAMELĂ antiperforaţie kevlar
BRANŢ ergonomic şi respirabil, fabricat din EVA şi 
material textil.

Aplicaţii şi Industrii: industrie uşoară • depozite 
logistice • sectoare de transport • automotive

Caracteristici: 
FEŢE textil  & piele velur
CĂPTUŞEALĂ textilă, respirabilă, absoarbe şi eliberează 
umiditatea
TALPĂ poliuretan dublă densitate, antialunecare SRC
BOMBEU fibră de sticlă
LAMELĂ antiperforaţie non-metalică 
BRANŢ gros cu perforaţii fabricat din EVA şi textil, 
ergonomic, respirabil. 

Aplicaţii şi Industrii: industrie uşoară • depozite 
logistice • sectoare de transport

5A73 QOMODO S1P SRC
Pantof de protecţie cu bombeu din fibră de sticlă şi 

lamelă antiperforaţie non-metalică

5A79 IQON S1P SRC
Pantof de protecţie cu bombeu din fibră de sticlă şi 

lamelă antiperforaţie non-metalică

EN ISO 20345

EN ISO 20345

mărimi

37-45

mărimi

35-47
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Caracteristici: 
FEŢE piele velur, cu perforaţii & textil 
CĂPTUŞEALĂ textilă
TALPĂ poliuretan dublă densitate, antialunecare SRC
BOMBEU compozit
LAMELĂ antiperforaţie non-metalică 
BRANŢ gros cu perforaţii fabricat din EVA şi textil, 
ergonomic, respirabil.

Aplicaţii şi Industrii: industrie uşoară • depozite 
logistice • sectoare de transport

***Articol alternativ: A031

Caracteristici: 
FEŢE  textil şi piele naturală de bovină 
CĂPTUŞEALĂ respirabilă, rezistentă la abraziune şi 
sfâşiere, antibacterian 
TALPĂ dublă densitate, antistatică, antialunecare, 
rezistentă la uleiuri, injectată pe feţe
BOMBEU compozit 
LAMELĂ  antiperforaţie Kevlar
BRANŢ  detaşabil,  fabricat din EVA şi textil ergonomic 
şi respirabil. 

Aplicaţii şi Industrii: industrie uşoară • depozite 
logistice • sectoare de transport

5A96 RESPONSE S1P SRC
Pantof de protecţie cu bombeu din  compozit şi 
lamelă antiperforaţie non-metalică

7A00 REACTIVE S1P SRC  
Pantof de protecţie cu bombeu din compozit şi 
lamelă antiperforaţie non-metalică

EN ISO 20345

EN ISO 20345

mărimi

35-48

mărimi

35-48
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Caracteristici: 
FEŢE  piele velur & textil
CĂPTUŞEALĂ textilă
TALPĂ 100% poliuretan cu rezistenţă mărită la 
abraziune 
BOMBEU compozit
LAMELĂ antiperforaţie non-metalică
BRANŢ gros cu perforaţii fabricat din EVA şi textil, 
permite circulaţia aerului.

Aplicaţii şi Industrii: industrie uşoară • depozite 
logistice • sectoare de transport

Caracteristici: 
FEŢE piele velur & textil 
CĂPTUŞEALĂ textilă 
TALPĂ 100% poliuretan cu rezistenţă mărită la 
abraziune, antialunecare SRC 
BOMBEU compozit 
LAMELĂ antiperforaţie non-metalică 
BRANŢ gros cu perforaţii fabricat din EVA şi textil, 
permite circulaţia aerului.
 

Aplicaţii şi Industrii: industrie uşoară • depozite 
logistice • sectoare de transport

A064 EAGLE S1P SRC
Pantof de protecţie cu bombeu din compozit şi 

lamelă antiperforaţie non-metalică

3A38 EAGLE GREEN S1P SRC
Pantof de protecţie cu bombeu din compozit şi 

lamelă antiperforaţie non-metalică

EN ISO 20345

EN ISO 20345

mărimi

35-47

mărimi

35-47
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Caracteristici: 
FEŢE piele velur, cu perforaţii 
CĂPTUŞEALĂ textilă 
TALPĂ poliuretan dublă densitate, injectată direct pe 
feţe, antialunecare SRC 
BOMBEU compozit 
LAMELĂ antiperforaţie non-metalică
BRANŢ  cu perforaţii fabricat din EVA şi textil, ergonomic 
şi respirabil.

Aplicaţii şi Industrii: industrie uşoară • depozite 
logistice • sectoare de transport

***Articol alternativ: A029

Caracteristici: 
FEŢE piele velur, cu perforaţii
CĂPTUŞEALĂ textilă
TALPĂ poliuretan dublă densitate, injectată direct pe 
feţe, antialunecare SRC
BOMBEU compozit
LAMELĂ antiperforaţie non-metalică
BRANŢ gros cu perforaţii fabricat din EVA şi textil.

Aplicaţii şi Industrii: industrie uşoară • depozite 
logistice • sectoare de transport

***Articol alternativ: A027

6A92 NEW DAKAR S1P SRC
Pantof de protecţie cu bombeu din compozit şi 
lamelă antiperforaţie non-metalică

5A98 NEW CAIRO S1P SRC  
Sandale de protecţie cu bombeu din compozit şi 
lamelă antiperforaţie non-metalică

EN ISO 20345

EN ISO 20345

mărimi

35-47

mărimi

35-47
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Caracteristici: 
FEŢE piele naturală de bovină texturată
CĂPTUŞEALĂ textilă
TALPĂ poliuretan dublă densitate, injectată direct pe 
feţe, antialunecare SRC
BOMBEU metalic
LAMELĂ antiperforaţie metalică
BRANŢ din PU antistatic, rezistent la abraziune.

Aplicaţii şi Industrii: industrie uşoară • depozite 
logistice • sectoare de transport

***Articol alternativ: A346

Caracteristici: 
FEŢE piele naturală de bovină texturată 
CĂPTUŞEALĂ textilă 
TALPĂ poliuretan dublă densitate, injectată direct pe 
feţe, antialunecare SRC 
BOMBEU compozit 
LAMELĂ antiperforaţie non-metalică
BRANŢ gros cu perforaţii fabricat din EVA şi textil.

Aplicaţii şi Industrii: industrie uşoară • depozite 
logistice • sectoare de transport

***Articol alternativ: A336

5A91 NEW YANTAI S1P SRC
Sandale de protecţie cu bombeu metalic şi    

lamelă antiperforaţie metalică

5A99 NEW LATINA S1P SRC
Sandale de protecţie cu bombeu din compozit şi 

lamelă antiperforaţie non-metalică

EN ISO 20345

EN ISO 20345

mărimi

35-47

mărimi

35-48
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Caracteristici: 
FEŢE piele naturală de bovină hidrofobizată, texturată
CĂPTUŞEALĂ textilă 
TALPĂ poliuretan dublă densitate, injectată direct pe 
feţe, antialunecare SRC 
BOMBEU compozit
LAMELĂ antiperforaţie kevlar
BRANŢ ergonomic şi respirabil.

Aplicaţii şi Industrii: lucrări de inginerie • întreţinere • 
logistică • industrie • grădinărit • tâmplărie metalică 
• tâmplărie din lemn • depozite

Caracteristici: 
FEŢE piele naturală de bovină hidrofobizată, texturată
CĂPTUŞEALĂ textilă 
TALPĂ poliuretan dublă densitate, injectată direct pe 
feţe, antialunecare SRC 
BOMBEU compozit
LAMELĂ antiperforaţie kevlar
BRANŢ ergonomic şi respirabil.

Aplicaţii şi Industrii: lucrări de inginerie • întreţinere • 
logistică • industrie • grădinărit • tâmplărie metalică 
• tâmplărie din lemn • depozite

A015 NEW WORKTEC S3 SRC
Pantof de protecţie cu bombeu din compozit şi 
lamelă antiperforaţie non-metalică

A017 NEW YANKEE S3 SRC  
Bocanc de protecţie cu bombeu din compozit şi 
lamelă antiperforaţie non-metalică

EN ISO 20345

EN ISO 20345

mărimi

35-48

mărimi

35-48
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Caracteristici: 
FEŢE piele naturală de bovină hidrofobizată
CĂPTUŞEALĂ textilă 
TALPĂ poliuretan dublă densitate, injectată direct pe 
feţe, antialunecare SRC 
BOMBEU compozit
LAMELĂ antiperforaţie kevlar
BRANŢ ergonomic şi respirabil.

Aplicaţii şi Industrii: lucrări de inginerie • întreţinere • 
logistică • industrie • grădinărit • tâmplărie metalică 
• tâmplărie din lemn • depozite

***Varianta S2: 3A82

Caracteristici: 
FEŢE piele naturală de bovină hidrofobizată
CĂPTUŞEALĂ textilă 
TALPĂ poliuretan dublă densitate, injectată direct pe 
feţe, antialunecare SRC 
BOMBEU compozit
LAMELĂ antiperforaţie kevlar
BRANŢ ergonomic şi respirabil.

Aplicaţii şi Industrii: lucrări de inginerie • întreţinere • 
logistică • industrie • grădinărit • tâmplărie metalică 
• tâmplărie din lemn • depozite

***Varianta S2: 3A85

3A83 LOADER S3 SRC
Pantof de protecţie cu bombeu din compozit şi 

lamelă antiperforaţie non-metalică

3A86 DRAGLINE S3 SRC
Bocanc de protecţie cu bombeu din compozit şi 

lamelă antiperforaţie non-metalică

EN ISO 20345

EN ISO 20345

mărimi

35-48

mărimi

35-48

21
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Caracteristici: 
FEŢE piele naturală de bovină hidrofobizată
CĂPTUŞEALĂ textilă 
TALPĂ poliuretan dublă densitate, injectată direct pe 
feţe, antialunecare SRC 
BOMBEU compozit
LAMELĂ antiperforaţie kevlar
BRANŢ ergonomic  şi respirabil.

Aplicaţii şi Industrii: lucrări de inginerie • întreţinere • 
logistică • industrie • grădinărit • tâmplărie metalică 
• tâmplărie din lemn • depozite • uz general

Caracteristici: 
FEŢE piele naturală de bovină hidrofobizată
CĂPTUŞEALĂ textilă 
TALPĂ poliuretan dublă densitate, injectată direct pe 
feţe, antialunecare SRC 
BOMBEU compozit
LAMELĂ antiperforaţie kevlar
BRANŢ ergonomic şi respirabil.

Aplicaţii şi Industrii: lucrări de inginerie • întreţinere • 
logistică • industrie • grădinărit • tâmplărie metalică 
• tâmplărie din lemn • depozite • uz general

3A87 CRANE S3 SRC 
Pantof de protecţie cu bombeu din compozit şi 
lamelă antiperforaţie non-metalică

3A88 TRUCKER S3 SRC   
Bocanc de protecţie cu bombeu din compozit şi 
lamelă antiperforaţie non-metalică

EN ISO 20345

EN ISO 20345

mărimi

35-48

mărimi

35-48

22
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Caracteristici: 
FEŢE piele naturală de bovină hidrofobizată
CĂPTUŞEALĂ textilă 
TALPĂ poliuretan dublă densitate, injectată direct pe 
feţe, antialunecare SRC 
BOMBEU compozit
LAMELĂ antiperforaţie kevlar
BRANŢ ergonomic şi respirabil.

Aplicaţii şi Industrii: lucrări de inginerie • întreţinere • 
logistică • industrie • grădinărit • tâmplărie metalică 
• tâmplărie din lemn • depozite • uz general

Caracteristici: 
FEŢE piele naturală de bovină hidrofobizată
CĂPTUŞEALĂ textilă 
TALPĂ poliuretan dublă densitate, injectată direct pe 
feţe, antialunecare SRC 
BOMBEU compozit
LAMELĂ antiperforaţie kevlar
BRANŢ ergonomic şi respirabil.

Aplicaţii şi Industrii: lucrări de inginerie • întreţinere • 
logistică • industrie • grădinărit • tâmplărie metalică 
• tâmplărie din lemn • depozite • uz general

A300 CHARCOAL S3 SRC
Pantof de protecţie cu bombeu din compozit şi 

lamelă antiperforaţie non-metalică

A303 GRAPHITE S3 SRC
Bocanc de protecţie cu bombeu din compozit şi 

lamelă antiperforaţie non-metalică 

EN ISO 20345

EN ISO 20345

mărimi

35-48

mărimi

35-48

23
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Caracteristici: 
FEŢE piele naturală de bovină hidrofobizată
CĂPTUŞEALĂ textilă 
TALPĂ poliuretan dublă densitate, injectată  direct pe 
feţe, antialunecare SRC 
BOMBEU compozit
LAMELĂ antiperforaţie kevlar
BRANŢ ergonomic şi respirabil.

Aplicaţii şi Industrii: lucrări de inginerie • întreţinere • 
logistică • industrie • grădinărit • tâmplărie metalică 
• tâmplărie din lemn • depozite • uz general

Caracteristici: 
FEŢE piele naturală de bovină hidrofobizată
CĂPTUŞEALĂ textilă 
TALPĂ poliuretan dublă densitate, injectată  direct pe 
feţe, antialunecare SRC 
BOMBEU  compozit
LAMELĂ antiperforaţie kevlar
BRANŢ ergonomic şi respirabil.

Aplicaţii şi Industrii: lucrări de inginerie • întreţinere • 
logistică • industrie • grădinărit • tâmplărie metalică 
• tâmplărie din lemn • depozite • uz general

A299 ENFYS S3 SRC
Pantof de protecţie cu bombeu din compozit şi 
lamelă antiperforaţie non-metalică

A302 RHYAN S3 SRC  
Bocanc de protecţie cu bombeu din compozit şi 
lamelă antiperforaţie non-metalică

EN ISO 20345

EN ISO 20345

mărimi

35-47

mărimi

36-47

24
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Caracteristici: 
FEŢE piele naturală de bovină,  netedă, hidrofobizată
CĂPTUŞEALĂ textilă
TALPĂ 100% poliuretan cu rezistenţă mărită la 
abraziune, antialunecare SRC 
BOMBEU compozit
LAMELĂ antiperforaţie non-metalică
BRANŢ gros cu perforaţii fabricat din EVA şi textil, 
permite circulaţia aerului.

Aplicaţii şi Industrii: industrie • depozite logistice • 
sectoare de transport

Caracteristici: 
FEŢE textile hidrofobizate, tehnologie PUTEK
CĂPTUŞEALĂ textilă CAMBRELLA 
TALPĂ poliuretan dublă densitate 
BOMBEU compozit 
LAMELĂ antiperforatie kevlar
BRANŢ ergonomic şi confortabil.

Aplicaţii şi Industrii: industrie • depozite logistice • 
sectoare de transport

3A39 EAGLE BLACK S3 SRC
Pantof de protecţie cu bombeu din compozit şi 

lamelă antiperforaţie non-metalică

5A32 RAPTOR S3
Pantof de protecţie cu bombeu din compozit şi 

lamelă antiperforaţie non-metalică

EN ISO 20345

EN ISO 20345

mărimi

35-47

mărimi

35-47

25
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Caracteristici: 
FEŢE piele naturală de bovină,  nubuk, hidrofobizată
CĂPTUŞEALĂ textilă 
TALPĂ poliuretan dublă densitate, injectată  direct pe 
feţe, antialunecare SRC 
BOMBEU compozit
LAMELĂ antiperforaţie kevlar
BRANŢ ergonomic şi respirabil.

Aplicaţii şi Industrii: lucrări de inginerie • întreţinere • 
logistică • industrie • grădinărit • tâmplărie metalică 
• tâmplărie din lemn • depozite • uz general

Caracteristici: 
FEŢE piele naturală de bovină, nubuk, hidrofobizată
CĂPTUŞEALĂ textilă 
TALPĂ poliuretan dublă densitate, injectată  direct pe 
feţe, antialunecare SRC 
BOMBEU compozit
LAMELĂ antiperforaţie kevlar
BRANŢ ergonomic şi respirabil.

Aplicaţii şi Industrii: lucrări de inginerie • întreţinere • 
logistică • industrie • grădinărit • tâmplărie metalică 
• tâmplărie din lemn • depozite • uz general

5A80 SALUS S3 SRC 
Pantof de protecţie cu bombeu din compozit şi 
lamelă antiperforaţie non-metalică

5A81 RESQUE S3 SRC   
Bocanc de protecţie cu bombeu din compozit şi 
lamelă antiperforaţie non-metalică

EN ISO 20345

EN ISO 20345

mărimi

35-48

mărimi

35-48

26



< IN
CA

LTA
M

IN
TE D

E P
R
O
TECTIE - S

3 >

Caracteristici: 
FEŢE piele naturală de bovină hidrofobizată, texturată
CĂPTUŞEALĂ textilă şi respirabilă
TALPĂ poliuretan dublă densitate, injectată  direct 
pe feţe, antialunecare SRC 
BOMBEU metalic
LAMELĂ antiperforaţie metalică
BRANŢ ergonomic şi respirabil.

Aplicaţii şi Industrii: lucrări de inginerie • întreţinere • 
logistică • industrie • grădinărit • tâmplărie metalică 
• tâmplărie din lemn • depozite • uz general

Caracteristici: 
FEŢE piele naturală de bovină, hidrofobizată
CĂPTUŞEALĂ textilă
TALPĂ  PU/ cauciuc, rezistentă la 300 °C (contact 1 min.)
BOMBEU metalic
LAMELĂ antiperforaţie metalică
BRANŢ gros cu perforaţii fabricat din EVA şi textil, 
integral, detaşabil. Rezistenţă mecanică mare.

Aplicaţii şi Industrii: industrie grea • lucrări de sudură

***Articol alternativ: A038

5A48 DALAS S3 SRC
Bocanc de protecţie cu bombeu metalic şi     

lamelă antiperforaţie metalică

5A52 NEW WELDSTAR S3 HRO SRC
Bocanc de protecţie cu bombeu metalic şi     

lamelă antiperforaţie metalică

EN ISO 20345

EN ISO 20345

mărimi

36-47

mărimi

39-47

27
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Caracteristici: 
FEŢE piele naturală de bovină hidrofobizată
CĂPTUŞEALĂ textilă 
TALPĂ PU/Nitril, dublă densitate, rezistentă la 300°C 
(contact 1 min), injectată  direct pe feţe, antialunecare 
SRC HRO
BOMBEU fibră de sticlă
LAMELĂ antiperforaţie kevlar
BRANŢ ergonomic şi respirabil.

Aplicaţii şi Industrii: lucrări de inginerie • întreţinere • 
logistică • industrie • grădinărit • tâmplărie metalică 
• tâmplărie din lemn • depozite • uz general

Caracteristici: 
FEŢE piele naturală de bovină hidrofobizată
CĂPTUŞEALĂ textilă 
TALPĂ PU/Nitril, dublă densitate, rezistentă la 300°C 
(contact 1 min), injectată  direct pe feţe, antialunecare 
SRC HRO
BOMBEU fibră de sticlă
LAMELĂ antiperforaţie kevlar
BRANŢ ergonomic şi respirabil.
 

Aplicaţii şi Industrii: lucrări de inginerie • întreţinere • 
logistică • industrie • grădinărit • tâmplărie metalică 
• tâmplărie din lemn • depozite • uz general

A279 BENZENE S3 HRO SRC 
Pantof de protecţie cu bombeu din fibră de sticlă şi 
lamelă antiperforaţie non-metalică 

A280 KEROSENE S3 HRO SRC   
Bocanc de protecţie cu bombeu din fibră de sticlă 
şi lamelă antiperforaţie non-metalică 

EN ISO 20345

EN ISO 20345

mărimi

36-48

mărimi

36-47

28
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Caracteristici: 
FEŢE piele naturală de bovină, hidrofobizată 
CĂPTUŞEALĂ blană sintetică, respirabilă, absoarbe şi 
eliberează umiditatea
TALPĂ poliuretan dublă densitate, injectată direct pe 
feţe, antialunecare SRC
BOMBEU metalic
LAMELĂ antiperforaţie  metalică 
BRANŢ respirabil, ergonomic, antistatic, acoperit cu blană
Confort la -17 °C.

Aplicaţii şi Industrii: lucrări de inginerie • întreţinere • 
logistică • industrie • grădinărit • tâmplărie metalică 
• tâmplărie din lemn • depozite • uz general

Caracteristici: 
FEŢE piele naturală de bovină, hidrofobizată 
CĂPTUŞEALĂ blană sintetică, respirabilă, absoarbe şi 
eliberează umiditatea
TALPĂ poliuretan dublă densitate, injectată direct pe 
feţe, antialunecare SRC
BOMBEU metalic
LAMELĂ antiperforaţie  metalică
BRANŢ  respirabil, ergonomic, antistatic, acoperit cu blană
Confort la -17 °C.

Aplicaţii şi Industrii: lucrări de inginerie • întreţinere • 
logistică • industrie • grădinărit • tâmplărie metalică 
• tâmplărie din lemn • depozite • uz general

5A55 NEW NEVE S3 CI SRC
Bocanc de protecţie cu bombeu metalic şi     

lamelă antiperforaţie metalică

5A53 NEW NORTH S3 CI SRC 
Bocanc de protecţie cu bombeu metalic şi     

lamelă antiperforaţie metalică

EN ISO 20345

EN ISO 20345

mărimi

35-48

mărimi

35-48

29
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Caracteristici: 
FEŢE piele naturală de bovină, hidrofobizată 
CĂPTUŞEALĂ din blană sintetică pentru confort termic 
TALPĂ  poliuretan dublă densitate, injectată direct pe feţe
BOMBEU metalic
LAMELĂ antiperforaţie metalică
BRANŢ gros cu perforaţii fabricat din EVA şi textil, 
integral, detaşabil, antistatic.

Aplicaţii şi Industrii: lucrări de inginerie • întreţinere • 
logistică • industrie • grădinărit • tâmplărie metalică 
• tâmplărie din lemn • depozite • uz general • mediu 
de lucru cu temperaturi scăzute.

***Articol alternativ: A256

Caracteristici: 
FEŢE piele naturală de bovină, texturată
CĂPTUŞEALĂ din blană sintetică pentru confort termic 
TALPĂ poliuretan dublă densitate, injectată direct pe 
feţe, antialunecare SRC 
BOMBEU metalic
LAMELĂ metalică
BRANŢ ergonomic şi respirabil.

Aplicaţii şi Industrii: lucrări de inginerie • întreţinere • 
logistică • industrie • grădinărit • tâmplărie metalică 
• tâmplărie din lemn • depozite • uz general

***Articol alternativ: A063

5A65 NEW RUIAN S3 SRC 
Bocanc de protecţie cu bombeu metalic  şi lamelă 
antiperforaţie metalică

5A94 NEW JILIN S1P SRC  
Bocanc de protecţie cu bombeu metalic şi lamelă 
antiperforaţie metalică

EN ISO 20345

EN ISO 20345

mărimi

35-47

mărimi

35-47

30
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Caracteristici: 
FEŢE piele naturală de bovină
CĂPTUŞEALĂ din blană sintetică pentru confort termic 
TALPĂ poliuretan, injectată direct pe feţe
BOMBEU metalic 
BRANŢ EVA, acoperit cu blană artificială.

Aplicaţii şi Industrii: lucrări de inginerie • întreţinere • 
logistică • industrie • grădinărit • tâmplărie metalică 
• tâmplărie din lemn • depozite • uz general • mediu 
de lucru cu temperaturi scăzute.

Caracteristici: 
FEŢE piele naturală de bovină, hidrofobizată carâmb 
înalt format din ţesătură nylon rezistentă la abraziune, 
sfâşiere
CĂPTUŞEALĂ textilă, membrană impermeabilă.
TALPĂ poliuretan dublă densitate, injectată direct pe 
feţe, antialunecare SRC 
BRANŢ ergonomic şi respirabil.

Aplicaţii şi Industrii: încălţăminte pentru forţele de 
ordine, pază şi securitate, cadre militare

A083 PARMA WINTER S1 SRC
Bocanc de protecţie cu bombeu metalic

7A21 SECURITY O2 WR SRC 
Bocanc de protecţie fără bombeu 

EN ISO 20345

EN ISO 20347

mărimi

36-47

mărimi

38-47

31
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Caracteristici: 
FEŢE piele naturală de bovină, carâmb înalt din 
ţesătură nylon, rezistentă la abraziune, sfâşiere
CĂPTUŞEALĂ textilă 
TALPĂ poliuretan dublă densitate, injectată  direct pe 
feţe, antialunecare SRC 
BRANŢ ergonomic şi respirabil.

Aplicaţii şi Industrii: încălţăminte pentru forţele de 
ordine, pază şi securitate, cadre militare.

***Articol alternativ: A273

Caracteristici: 
FEŢE piele naturală de bovină; carâmb  înalt, ţesătură 
nylon rezistentă la abraziune, sfâşiere
CĂPTUŞEALĂ textilă 
TALPĂ poliuretan dublă densitate, injectată direct pe 
feţe, antialunecare SRC 
BRANŢ ergonomic şi respirabil . 

Aplicaţii şi Industrii: încălţăminte pentru forţele de 
ordine, pază şi securitate, cadre militare.

5A54 NEW VIGILI O2 SRC 
Bocanc de lucru fără bombeu de protecţie

NEW VIGILI BROWN O2 SRC   
Bocanc de lucru fără bombeu de protecţie

EN ISO 20347

EN ISO 20347

mărimi

39-47

mărimi

39-47
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Caracteristici: 
FEŢE piele naturală de bovină hidrofobizată
CĂPTUŞEALĂ textilă 
TALPĂ poliuretan dublă densitate, injectată direct pe 
feţe, antialunecare SRC 
BRANŢ ergonomic şi respirabil.

Aplicaţii şi Industrii: depozite logistice • sectoare de 
transport • industrie

Caracteristici: 
FEŢE piele naturală de bovină hidrofobizată
CĂPTUŞEALĂ textilă 
TALPĂ poliuretan dublă densitate, injectată direct pe 
feţe, antialunecare SRC 
BRANŢ ergonomic şi respirabil.

Aplicaţii şi Industrii: depozite logistice • sectoare de 
transport • industrie

3A81 LOADER O2 SRC 
Pantof de lucru fără bombeu de protecţie

3A84 DRAGLINE O2 SRC 
Bocanc de lucru fără bombeu de protecţie

EN ISO 20347

EN ISO 20347

mărimi

35-48

mărimi

35-48

33
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Caracteristici: 
FEŢE microfibră, material semipermeabil antibacterian
TALPĂ poliuretan alb, injectată direct pe feţe, 
antialunecare SRC
BOMBEU metalic.

Aplicaţii şi Industrii: industria alimentară • 
farmaceutică • laboratoare.

Caracteristici: 
FEŢE microfibră hidrofobizată
TALPĂ poliuretan alb, injectată direct pe feţe, 
antialunecare SRC
BOMBEU metalic 
BRANŢ ergonomic şi confortabil.  

Aplicaţii şi Industrii: industria alimentară • 
farmaceutică • laboratoare.

A306 BELLE S1 SRC 
Pantof de protecţie cu bombeu metalic 

A305 CEDAR S2 SRC   
Bocanc de protecţie cu bombeu metalic 

EN ISO 20345

EN ISO 20345

mărimi

35-47

mărimi

36-47

34
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Caracteristici: 
FEŢE microfibră, material semipermeabil antibacterian.
TALPĂ poliuretan alb, injectată direct pe feţe, 
antialunecare SRC
BOMBEU metalic.

Aplicaţii şi Industrii: industria alimentară •  
farmaceutică • laboratoare.

Caracteristici: 
FEŢE microfibră, material semipermeabil antibacterian
TALPĂ poliuretan alb, injectată direct pe feţe, 
antialunecare SRC
BOMBEU metalic.

Aplicaţii şi Industrii: industria alimentară • 
farmaceutică • laboratoare.

A307 DALE S1 SRC 
Pantof de protecţie cu bombeu metalic 

A316 SIBARI S1 SRC 
Sandale de protecţie cu bombeu metalic 

EN ISO 20345

EN ISO 20345

mărimi

35-47

mărimi

36-47

35
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Caracteristici: 
FEŢE ţesătură specială din microfibră
CĂPTUŞEALĂ perforată şi respirabilă
TALPĂ poliuretan de înaltă calitate, super aderentă 
SSR
BOMBEU metalic.

Aplicaţii şi Industrii: industria alimentară • 
farmaceutică • laboratoare.

Caracteristici: 
FEŢE ţesătură specială din microfibră
CĂPTUŞEALĂ  perforată şi respirabilă
TALPĂ poliuretan de înaltă calitate, super aderentă 
SSR
BOMBEU metalic.

Aplicaţii şi Industrii: industria alimentară • 
farmaceutică • laboratoare.

5A57 AUGUSTE S2 SSR  
Pantof de protecţie cu bombeu metalic

5A61 AUGUSTE 2 S2 SSR    
Bocanc de protecţie cu bombeu metalic 

EN ISO 20345

EN ISO 20345

mărimi

35-47

mărimi

35-47

36
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Caracteristici: 
FEŢE microfibră hidrofobizată 
TALPĂ poliuretan dublă densitate, injectată direct pe 
feţe, antialunecare SRC
BOMBEU compozit
BRANŢ ergonomic şi confortabil.

Aplicaţii şi Industrii: industria alimentară • 
farmaceutică • laboratoare.

Caracteristici: 
FEŢE microfibră, material semipermeabil antibacterian
TALPĂ poliuretan alb, injectată direct pe feţe, 
antialunecare SRC
BOMBEU metalic.

Aplicaţii şi Industrii: industria alimentară • 
farmaceutică • laboratoare.

Culoare: ALB 000, NEGRU 200

7A09 WHITE S2 SRC 
Pantof de protecţie cu bombeu din compozit

A308 ROSLYN SB SRC 
Sabot de protecţie cu bombeu metalic 

EN ISO 20345

EN ISO 20345

mărimi

35-48

mărimi

35-47

37
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Caracteristici: 
FEŢE PVC
CĂPTUŞEALĂ poliester
TALPĂ PVC/cauciuc nitrilic, antialunecare SRA.

Aplicaţii şi Industrii: grădinărit • agricultură • industria 
petrolieră • uz general

Culoare: ALB 000 

Caracteristici: 
FEŢE PVC
CĂPTUŞEALĂ poliester
TALPĂ PVC/cauciuc nitrilic, antialunecare SRA.

 

Aplicaţii şi Industrii: grădinărit • agricultură • industria 
petrolieră • uz general

Culoare: ALB 000

7A18 RANCHER OB SRA  
Cizme de lucru fără bombeu de protecţie

7A17 FARMER OB SRA    
Cizme de lucru fără bombeu de protecţie

EN ISO 20347

EN ISO 20347

mărimi

36-47

mărimi

36-47

38
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Caracteristici: 
FEŢE PVC/cauciuc nitrilic
CĂPTUŞEALĂ poliester
TALPĂ PVC/cauciuc nitrilic, antialunecare SRC
BOMBEU metalic
Rezistenţă crescută la  uleiuri, produse petroliere.
Flexibilitate foarte bună  şi la temperaturi scăzute.

Aplicaţii şi Industrii: uz universal • agroalimentar • 
agricultură.

Culoare: ALB 000

Caracteristici: 
FEŢE PVC
CĂPTUŞEALĂ poliester
TALPĂ PVC/cauciuc nitrilic, antialunecare SRC
BOMBEU metalic
LAMELĂ metalică
Rezistenţă crescută la uleiuri, produse petroliere.
Flexibilitate foarte bună şi la temperaturi scăzute.

Aplicaţii şi Industrii: construcţii • industria petrolieră • 
industria chimică • agricultură.

A704 DYABLO S4 SRC 
Cizme de protecţie cu bombeu metalic 

7A12 DYABLO X GRIP S5 SRC 
Cizme de protecţie cu bombeu metalic şi lamelă 

anti-perforaţie

EN ISO 20345

EN ISO 20345

mărimi

36-47

mărimi

36-47
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Caracteristici: 
FEŢE PVC
CĂPTUŞEALĂ poliester
TALPĂ PVC/cauciuc nitrilic, antialunecare SRA.

Aplicaţii şi Industrii: grădinărit • agricultură • industria 
petrolieră • uz general

Culoare: NEGRU 200

Caracteristici: 
FEŢE PVC
CĂPTUŞEALĂ poliester
TALPĂ PVC/cauciuc nitrilic, antialunecare SRA.

 

Aplicaţii şi Industrii: grădinărit • agricultură • industria 
petrolieră • uz general

Culoare: NEGRU 200

7A18 RANCHER OB SRA  
Cizme de lucru fără bombeu de protecţie

7A17 FARMER OB SRA    
Cizme de lucru fără bombeu de protecţie

EN ISO 20347

EN ISO 20347

mărimi

36-47

mărimi

36-47

40
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Caracteristici: 
FEŢE PVC
CĂPTUŞEALĂ poliester
TALPĂ PVC/cauciuc nitrilic, antialunecare SRA.

Aplicaţii şi Industrii: grădinărit • agricultură • industria 
petrolieră • uz general

Culoare: VERDE 800

Caracteristici: 
FEŢE PVC/cauciuc nitrilic
CĂPTUŞEALĂ poliester
TALPĂ PVC/cauciuc nitrilic, antialunecare SRC
Rezistenţă crescută la uleiuri, produse petroliere.
Flexibilitate foarte bună şi la temperaturi scăzute.

Aplicaţii şi Industrii: industria chimică şi petrolieră • 
construcţii • agricultură.

Culoare: VERDE 800, NEGRU 200

7A17 FARMER OB SRA    
Cizme de lucru fără bombeu de protecţie

7A19 HERCULES Z GRIP O4 SRC 
Cizme de lucru fără bombeu de protecţie

EN ISO 20347

EN ISO 20347

mărimi

36-47

mărimi

36-47

41
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Caracteristici: 
Fabricat din gel TPR, combină o amortizare de 
calitate cu conservarea energiei kinetice. Previne 
apariţia durerii generate de statul îndelungat în 
picioare sau de practicarea diverselor sporturi. 
Absorbţie excelentă a şocurilor. Uşor de spălat cu 
apă şi detergent neutru; nu se spală în maşina de 
spălat. Construcţie ergonomică.

Aplicaţii şi Industrii: uz universal

Caracteristici: 
Materialul de bază asigură o amortizare superioară. 
Stratul textil de la partea superioară reduce 
umiditatea şi absoarbe şocul, controlând mirosul şi 
reducând frecarea. Forma de calotă a călcâiului 
conferă stabilitate şi confort. Uşor de spălat cu apă. 
Produs ecologic. Cărbunele activ contribuie la 
reducerea mirosului şi elimină bacteria cauzatoare 
de miros. 

Aplicaţii şi Industrii: uz universal

5A49 EASY GEL  
Branţuri cu gel

A426 CARBON STEP    
Branţuri cu carbon

mărimi

S-L

mărimi

Universala

42
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Caracteristici: 
Ciorapi de lucru în diferite mărimi. Absorb umezeală 
şi lasă pielea să respire.
        

Aplicaţii şi Industrii: uz universal

Caracteristici: 
Folosit regulat reduce semnificativ transpiraţia la 
nivelul picioarelor şi împiedică dezvoltarea mirosurilor 
neplăcute. Se pulverizează de 1-2 ori pe zi, pe 
tălpi şi între degete, după spălarea prealabilă a 
acestora. Protejează împotriva transpiraţiei, răcoreşte 
picioarele, redând acestora senzaţia de confort.

Aplicaţii şi Industrii: uz universal

A502/A499 HOT / COLD    
Ciorapi vara/ Ciorapi iarna

F162 DERMOFARM 
Spray pentru încălţăminte

mărimi

23-32

43










