
ART 100

OBUTEV ZA NATAKARJE, RECEPTORJE 

IN VODSTVENO OSEBJE

ART 111ART 099

 BIO naravno usnje

 skrbna ročna izdelava

 kakovost in vzdržljivost

 s tradicijo od leta 1931

ART 099

 v celoti usnjena 

notranjost

 udoben notranji 

stopalni del 

 usnjen zgornji del

 zračen

 ročna izdelava

 usnjen in šivan podplat

 polovična vibram guma

 odpornost proti zdrsu
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DELOVNA OBUTEV

 BIO naravno usnje

 skrbna ročna izdelava

 kakovost in vzdržljivost

 s tradicijo od leta 1931

 usnjen zgornji del

 ročna izdelava

 po želji ojačana 

kapica

 podplat iz prožne gume

 oljeodporen

 odporen proti zdrsu

 usnjena notranjost

 oblazinjeno

Moška delovna obutev za različna dela v industriji: gradbeništvo, lesarstvo, 

gumarstvo, živilska industrija... Obutev je idealna za vzdrževalce, 

skladiščnike, zunanje delavce, šoferje, delavce na transportih...

Takšen model obutve je mogoč tudi v izvedbi, ki zagotavlja antistatičnost in 

neprevodnost za električni tok.
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ART 016/S



OBUTEV ZA OSEBJE V KUHINJAH, 

ZDRAVSTVU IN SORODNIH DEJAVNOSTIH

 BIO naravno usnje

 skrbna ročna izdelava

 udobje in stabilnost

 s tradicijo od leta 1931

ART 006/F

 oblazinjena 

notranjost 

 prevlečena z bio 

usnjem

 zgornji del je v 

celoti iz bio usnja

 zelo zračen

 ročna izdelava

 podplat odporen 

proti zdrsu

 oblazinjen stopalni 

del 

 prevlečen z

   bio usnjem

 anatomska oblika

 zgornji del je v 

celoti iz bio usnja

 zagotavlja dober 

oprijem noge

 podplat odporen 

proti zdrsu
ART 024
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ART 470

ŽENSKI NATIKAČI

ART 495ART 480

 BIO naravno usnje

 skrbna ročna izdelava

 udobje in stabilnost

 s tradicijo od leta 1931

 oblazinjen 

stopalni del 

 prevlečen z

   bio usnjem

 anatomska oblika

 zgornji del je v 

celoti iz bio usnja

 zagotavlja dober 

oprijem noge

 podplat odporen 

proti zdrsu

ART 495
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ART 007/ODP

ŽENSKI SANDALI

ART 490ART 007/K

 BIO naravno usnje

 skrbna ročna izdelava

 udobje in stabilnost

 s tradicijo od leta 1931

 oblazinjen 

stopalni del 

 prevlečen z

   bio usnjem

 anatomska oblika

 zgornji del je v 

celoti iz bio usnja

 odličen oprijem 

 petni pašček za 

popolno stabilnost

 podplat odporen 

proti zdrsu

ART 007/K

ART 001
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