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PRÆSTATION GENNEM INNOVATION
Solid Gear startede i 2004 fast besluttet på at modernisere sikkerhedssko. Den første sko
satte en ny standard for industrien. Ved at anvende moderne, højteknologiske materialer,
viste vi, at høj sikkerhed ikke behøver at betyde en tung støvle. Det kan være en let, sporty
sikkerhedssko, hvis den er forstærket med kvalitetsmaterialer og tekniske fibre.

VORES PRODUKTER

VORES SORTIMENT

Professionelle håndværkeres behov er det, der inspirerer produktudviklingen hos Solid Gear. Derfor stræber vi efter at tilbyde de bedste sikkerhedssko på
markedet. For at sikre det, arbejder vi sammen med
leverandører, der er kendt for deres kvalitetsprodukter, som f.eks. Gore-Tex® for vandtæt beskyttelse og
åndbarhed, Vibram® såler for enestående fodfæste
og slidstyrke, BOA® lukkesystem for nem justering
og Cordura® materiale for slidstærk holdbarhed.
Sikkerhedssko er en produktkategori, der skal overholde de europæiske direktiver for personligt beskyttelsesudstyr. Hos Solid Gear betyder det, at alle nye
produkter er designet med henblik på at tilbyde den
rigtige beskyttelse i overensstemmelse med de europæiske sikkerhedsstandarder.

Barske arbejdsmiljøer finder du alle steder, indendørs
som udendørs, i isnende kulde eller bagende sol. Det
er grunden til, at Solid Gear tilbyder en bred vifte af
sikkerhedssko - for at give dig den rigtige beskyttelse, uanset hvor du sætter din fod.
Vi tester konstant vores sikkerhedssko i det virkelige
liv, så de kan klare de hårdeste arbejdsforhold. Den
viden, vi har tilegnet os om teknikker, materialer og
konstruktioner, er også integreret i vores udendørs
trekking sko, så dine fødder kan fortsætte arbejdet,
selvom du har fri.

Hultafors Group Danmark A/S
Energivej 37 I 2750 Ballerup
Tlf.: 44 86 06 00 I Fax 44 86 06 06
Mail@hultaforsgroup.dk
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SOLID GEAR HELIUM 2.0
ART. SG80223

SOLID GEAR Helium 2.0 er en opdateret version af vores legendariske Helium, der var vores første
store succes tilbage i 2009. Vi har tilføjet ny teknologi og gjort den lettere, mere åndbar og endnu
mere komfortabel med ESD beskyttelse. Prøv denne sko og oplev vores ægte passion for fodtøj.

Overdel:
Ydersål:
Mellemsål:
Indersål:
Pasform:
Størrelser:
Sikkerhedsstandard:
Beskyttelse:

Åndbar tekstil og læder
Oliebestandig og skridhæmmende gummi
Højtydende indsprøjtet EVA
Åndbar, antibakteriel EVA indersål med Poron puder
Bred
36-48
EN 20345 S1P, ESD, SRC
Fiber sømværn og aluminiums tåværn

Overdel:
Ydersål:
Mellemsål:
Indersål:
Pasform:
Størrelser:
Sikkerhedsstandard:
Beskyttelse:

Letvægts mesh uden sømme med maksimal åndbarhed
Oliebestandig skridhæmmende gummi
Højtydende indsprøjtet EVA
Åndbar, antibakteriel EVA indersål med Poron puder
Kvinde
36-42
EN 20345 S1P, ESD, SRC
Fiber sømværn og aluminiums tåværn

SOLID GEAR LAGOON
ART. SG80115

Banebrydende sikkerhedssko udviklet i overensstemmelse med den kvindelige anatomi. Med avanceret
teknologi som åndbar EVA indersål, højtydende indsprøjtet EVA mellemsål og skridhæmmende gummi
ydersål tilbyder denne sko fremragende funktionalitet og beskyttelse til kvindefødder. Letvægts overdel
uden sømme yder stor ventilation, mens aluminiums tåværn og fiber sømværn sikrer maksimal beskyttelse. ESD beskyttelse.
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SOLID GEAR CLOUD 2.0

SOLID GEAR SENTRY MID

ART. SG80122

En af de letteste sikkerhedssko på markedet. Når du har brug for høj åndbarhed, lethed og maksimal
komfort, er der kun én, der dur. SOLID GEAR Cloud 2.0 er efterfølgeren til den store succes Cloud 1.0,
en sko der har været på markedet i mere end syv år, og som har vist at brugere over hele verden har
tillid til SOLID GEAR som førende producent af lette og åndbare sikkerhedssko. Stærk net mesh overdel,
EVA mellemsål med dobbelt densitet og en gummi ydersål. Nyudviklet snøresystem udelukkende til
Cloud 2.0 der omslutter hele overdelen, og som resulterer i en handskelignende pasform.
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ART. SG80121
Overdel:
Ydersål:
Mellemsål:
Indersål:
Pasform:
Størrelser:
Sikkerhedsstandard:
Beskyttelse:

Meget åndbar net mesh
Skridhæmmende og oliebestandig gummi
Letvægts EVA med dobbelt densitet
Meget åndbar, fugttransporterende og
antibakteriel PU skum
Normal
36-48
EN 20345:2011 S1, SRC, ESD
NANO® tåværn

Sentry Mid er næste generation af athletic sikkerhedsstøvletter fra SOLID GEAR. En unik EVA mellemsål
med dobbelt densitet tager komforten til næste niveau, aldrig før har en sikkerhedsstøvlet været så tæt
på en sportssko. Førsteklasses Nubuck og CORDURA® overdel giver Sentry Mid en fantastisk ydeevne i
forhold til holdbarhed, pasform og fleksibilitet. SOLID GEAR Sentry støvletten er også udstyret med det
nyligt udviklede NANO® tåværn, der er 40% stærkere end glasfiber og lettere end andre materialer og
tyndere end andre ikke-metalliske tåværn. Ved at anvende PU-foam Sock Technology® er komforten i
denne sko bedst i sin klasse. SRC skridhæmning sørger for, at du har et sikkert fodfæste. Sentry Mid er
ESD dissipativ iht. DIN EN 61340.

Overdel:
Ydersål:
Mellemsål:
Indersål:
Pasform:
Størrelser:
Sikkerhedsstandard:
Beskyttelse:

Førsteklasses Nubuck med Canvas CORDURA®
Skridhæmmende og oliebestandig gummi
EVA med dobbelt densitet
Meget åndbar, fugttransporterende og
antibakteriel PU skum
Bred
36-48
EN 20345:2011 S3, SRC, ESD
NANO® tåværn og fiber sømværn
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SOLID GEAR HAZE MARS RED ART. SG80118

SOLID GEAR HAZE MOON GREY ART. SG80119

SOLID GEAR HAZE MARS RED / MOON GREY
ART. SG80118 / ART. SG80119

Haze er næste generation af athletic sikkerhedssko fra SOLID GEAR. En unik EVA mellemsål med
dobbelt densitet tager komforten til næste niveau, aldrig før har sikkerhedssko været så tæt på en
sportssko. Overdel med StarKnit uden sømme giver Haze en fantastisk åndbarhed, pasform og
fleksibilitet. Haze er ESD dissipativ iht. DIN EN 61340. Metalfri.

Overdel:
Ydersål:
Mellemsål:
Indersål:
Detalje:
Pasform:
Størrelser:
Sikkerhedsstandard:
Beskyttelse:
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Letvægts, sømløs Starknit med maksimal åndbarhed
Skridhæmmende og oliebestandig gummi
EVA med dobbelt densitet
Meget åndbar, fugttransporterende og
antibakteriel PU skum
BOA® L6
Bred
36-48
EN 20345:2011 S1P, SRC, ESD
NANO® tåværn og fiber sømværn

SOLID GEAR EVOLUTION BLACK
ART. SG80116

Evolution Black er den næste generation af athletic sikkerhedssko fra SOLID GEAR. En unik EVA
mellemsål med dobbelt densitet tager komfort til næste niveau, aldrig før har en sikkerhedssko været så
tæt på en sportssko. Overdel uden sømme giver Evolution Black en fantastisk åndbarhed. SOLID GEAR
introducerer også et nyudviklet NANO® tåværn, der er 40% stærkere end glasfiber og lettere og tyndere
end andre ikke-metalliske tåværn. Ved at anvende PU-foam Sock Technology® er komforten i denne sko
bedst i sin klasse. SRC skridhæmning sørger for, at du har et sikkert fodfæste. Evolution Black er ESD
dissipativ iht. til DIN EN 61340.
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Overdel: Letvægts, sømløs ripstop med maksimal
åndbarhed og TPU forstærkning
Ydersål: Skridhæmmende og oliebestandig gummi
Mellemsål: EVA med dobbelt densitet
Indersål: Meget åndbar, fugttransporterende og
antibakteriel PU skum
Pasform: Bred
Størrelser: 36-48
Sikkerhedsstandard: EN 20345:2011 S1P, SRC, ESD
Beskyttelse: NANO® tåværn og fiber sømværn
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SÅDAN VIRKER DET

FORDELE VED GORE-TEX SURROUND TECHNOLOGY I SOLID GEAR SKO
®

®

GORE-TEX SURROUND
®

®

Sikkerhedssko konstrueret med GORE-TEX® SURROUND® produktteknologi er designet til
inden- og udendørs brug, når det er varmt eller ved højere aktivitetsniveauer. Teknologien
tilbyder 360° åndbarhed og vedvarende vandtæt beskyttelse - hele vejen rundt om foden.
Vand trænger ikke ind, og sveden slipper nemt ud. Fugt og varme bliver ikke kun ledt ud
via skoens overdel, men også nedad mod sålen og ud gennem sålens store sideåbninger.
Fødderne forbliver tørre og komfortable selv ved høje temperaturer.
GORE-TEX® SURROUND®
sikkerhedssko er certificeret iht.
EN ISO 20345:2011 for sikkerhedsfodtøj S3.

GORE-TEX MEMBRAN

FODENS OPTIMALE TEMPERATUR

GORE-TEX® membranen har over 1,4 milliarder
porer pr. cm2. Porerne er 20.000 gange mindre
end en vanddråbe, men 700 gange større end et
fugtmolekyle. Det forhindrer vand i at trænge ind
og lader sveden slippe ud.

Skoene er fremstillet for at holde dine fødder sikre
og tørre. De er vandtætte, har høj åndbarhed og optimal komfort. Den foretrukne temperatur for fodens
komfort ligger mellem 28-32 ° C.

®

4-LAGS LAMINAT
De fire lag består af:
1. For 		
2. Beskyttelseslag 			
3. GORE-TEX® membran
4. Forstærkningsmaterialer

OPTIMAL

COLD
7°C

10°C

32°C

35°C

40°C

GORE-TEX® laminat
(beskyttelseslag, GORE-TEX®
membran, inderfor)
Sideåbninger i sål

Ventilationsgitter

S3 sømværn
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28°C

WARM

NANO® tåværn

TPU hælforstærkning

EVA mellemsål 1
Sømværn

EVA mellemsål 2
Gummi ydersål

Gummi ydersål

SOLID GEAR ONE GTX
ART. SG77001

ONE fra SOLID GEAR er noget du aldrig før har set indenfor sikkerhedssko. 360° åndbarhed og vandtæt
GORE-TEX® SURROUND® teknologi sammen med S3 sikkerhedsklassifikation. SOLID GEAR har sammen med GORE® skabt et unikt produkt, der overhaler alle andre vandtætte sikkerhedssko på markedet.
Oplev ONE fra SOLID GEAR og tag et skridt i fremtidens sikkerhedssko.

Overdel:
Membran:
Ydersål:
Mellemsål 1:
Mellemsål 2:
Indersål:
Detalje:
Pasform:
Størrelser:
Sikkerhedsstandard:
Beskyttelse:

Letvægts StarKnit
GORE-TEX® SURROUND®
Skridhæmmende og oliebestandig gummi
EVA
EVA
Meget åndbar, fugttransporterende
og antibakteriel PU skum
TPU hælforstærkning
Bred
36-48
EN 20345:2011 S3, SRC, HRO, WR
NANO® tåværn og fiber sømværn

SOLID GEAR CYCLONE GTX
ART. SG77002

Cyclone GTX fra SOLID GEAR fortsætter med at sætte barren for sikkerhedssko ved hjælp af innovative
teknologier, der aldrig før er set, der giver 360° åndbarhed og vandtæthed ved at anvende GORE-TEX®
SURROUND® teknologi sammen med S3 sikkerhedsklassifikation. Pløs løsning tager pasformen til et
helt nyt niveau og sikrer, at du oplever en handskelignende pasform, du aldrig har oplevet før. SOLID
GEAR har sammen med GORE® skabt et unikt produkt, der overhaler alle andre vandtætte sikkerhedssko på markedet. Oplev Cyclone GTX fra SOLID GEAR og tag et skridt ind i fremtiden.

Overdel:
Membran:
Ydersål:
Mellemsål 1:
Mellemsål 2:
Indersål:
Hælforstærkning:
Pasform:
Størrelser:
Sikkerhedsstandard:
Beskyttelse:
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Letvægts overdel med TPU forstærkninger
GORE-TEX® SURROUND®
Skridhæmmende og oliebestandig gummi
EVA
EVA
Meget åndbar, fugttransporterende og
antibakteriel PU skum
TPU
Bred
36-48
EN 20345:2011 S3, SRC, HRO, WR
NANO® tåværn og fiber sømværn

SOLID GEAR VENT
ART. SG76003

VENT fra SOLID GEAR er en meget åndbar og let sikkerhedssko. Ved at anvende den revolutionerende
teknologi ETPU giver sålen dig en optimal rebound og komfort. Jo mere energi du giver, jo mere får
du tilbage. TPU forstærkning, der dækker det meget åndbare netmesh, giver en suveræn pasform og
stor beskyttelse. SOLID GEAR fortsætter succesen med at anvende NANO® tåværn i skoen, der er 40%
stærkere end glasfiber og samtidig lettere og tyndere end andre ikke-metaliske tåværn. Ved at anvende
PU-foam Sock Technology® er komforten i denne sko bedst i sin klasse. SRC sikrer godt fodfæste på
mange overflader. SOLID GEAR VENT er ESD dissipativ iht. DIN EN 61340.

Overdel:
Ydersål:
Mellemsål 1:
Mellemsål 2:
Indersål:
Detalje:
Pasform:
Størrelser:
Sikkerhedsstandard:
Beskyttelse:

Letvægts netmesh og CORDURA® med TPU forstærkninger
Skridhæmmende og oliebestandig gummi
ETPU
EVA
Meget åndbar, fugttransporterende
og antibakteriel PU skum
BOA® L6
Bred
36-48
EN 20345:2011 S1P, SRC, ESD
NANO® tåværn og fiber sømværn

SOLID GEAR REVOLUTION INFINITY
ART. SG76001

REVOLUTION INFINITY fra SOLID GEAR er præcis det, vi skriver: En revolution indenfor sikkerhedssko.
Uendelig støddæmpning, komfort og rebound har hidtil været umuligt i sikkerhedssko, men med SOLID
GEAR ETPU har vi gjort det muligt. Jo mere energi du giver, jo mere får du tilbage. Overdel med stretch
og CORDURA® giver REVOLUTION INFINITY fantastiske egenskaber, når det kommer til åndbarhed,
pasform og fleksibilitet. SOLID GEAR introducerer også det nyudviklede NANO® tåværn, der er 40%
stærkere end glasfiber, lettere end andre materialer og også tyndere end andre ikke-metalliske tåværn.
Ved at anvende PU-foam Sock Technology® er komforten i denne sko bedst i sin klasse. SRC skridhæmning sørger for, at du har et sikkert fodfæste.
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Overdel:
Ydersål:
Mellemsål 1:
Mellemsål 2:
Indersål:
Pasform:
Størrelser:
Sikkerhedsstandard:
Beskyttelse:

Letvægts CORDURA® med TPU forstærkninger
Skridhæmmende og oliebestandig gummi
ETPU
EVA
Meget åndbar, fugttransporterende
og antibakteriel PU skum
Bred
36-48
EN 20345:2011 S3, SRC, ESD
NANO® tåværn og fiber sømværn

SOLID GEAR VENTURE
ART. SG76007

Venture fra SOLID GEAR er en slidstærk og atletisk letvægts sikkerhedsko. Vi anvender den revolutionerende ETPU teknologi, der giver dig uendelig støddæmpning og komfort. Jo mere energi du giver, jo
mere får du tilbage. Nu introducerer vi også denne teknologi i en sort version. TPU forstærkning dækker
læderoverdelen og sammen med BOA® snøresystem, får du en suveræn pasform og beskyttelse. SOLID
GEAR anvender NANO® tåværn, der er 40% stærkere end glasfiber, lettere end andre materialer, og
også tyndere end andre ikke-metalliske tåværn. Ved at anvende PU-foam Sock Technology® er komforten i denne sko bedst i sin klasse. Skridhæmning SRC giver god friktion på flere overflader.
ESD dissipativ iht. til DIN EN 61430.

Overdel:
Ydersål:
Mellemsål 1:
Mellemsål 2:
Indersål:
Detalje:
Pasform:
Størrelser:
Sikkerhedsstandard:
Beskyttelse:

Læder med TPU forstærkning
Skridhæmmende og oliebestandig gummi
ETPU sort
EVA
Meget åndbar, fugttransporterende og
antibakteriel PU skum
BOA®
Bred
36-48
EN 20345:2011 S3, SRC, ESD
NANO® tåværn og fiber sømværn

SOLID
GEAR REVOLUTION DAWN
ART. SG76006
I Revolution Dawn, der er en nyhed fra SOLID GEAR, udnytter vi den revolutionerende ETPU teknologi,
hvilket betyder, at jo mere energi du giver, jo mere får du tilbage. Skoen giver uendelig støddæmpning
og komfort. Overdel med stretch og CORDURA® giver Revolution Dawn fantastiske egenskaber mht.
åndbarhed, pasform og fleksibilitet. For at give optimal beskyttelse uden at gå på kompromis med
komforten, anvender vi det specielt udviklede NANO® tåværn, der er 40% stærkere end glasfiber, lettere
end andre materialer, og også tyndere end andre ikke-metalliske tåværn. Ved at anvende PU-foam Sock
Technology® er komforten i denne sko bedst i sin klasse. Revolution Dawn er ESD dissipativ iht. til DIN
EN 61340.
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Overdel:
Ydersål:
Mellemsål 1:
Mellemsål 2:
Indersål:
Pasform:
Størrelser:
Sikkerhedsstandard:
Beskyttelse:

Letvægts CORDURA® med TPU forstærkninger
Skridhæmmende og oliebestandig gummi
ETPU
EVA
Meget åndbar, fugttransporterende og
antibakteriel PU skum
Bred
36-48
EN 20345:2011 S3, SRC, ESD
NANO® tåværn og fiber sømværn
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SOLID GEAR BUSHIDO GLOVE 2.0

ART. SG80001

SOLID GEAR Bushido Glove er vores mest alsidige og unikke produkt, der fungerer både som sko, sandal og tøffel. Højteknologisk Vibram ydersål kombineret med en let og åndbar overdel sikrer fantastisk
ergonomi og optimal komfort. Dertil kommer BOA® lukkesystemet, der fordeler trykket jævnt på tværs af
fødderne og giver en handskelignende pasform, hvilket gør denne hybrid til en ener.

Overdel:
Ydersål:
Mellemsål:
Indersål:
Pasform:
Størrelser:
Sikkerhedsstandard:
Beskyttelse:

Åndbar tekstil, læder og BOA® lukkesystem
Olie- og varmebestandig skridhæmmende Vibram gummi
Højtydende EVA med TPU gelenk
Åndbar, antibakteriel EVA indersål med Poron puder
Bred
36-48
EN 20345 S1P, SRC, ESD, HRO
Fiber sømværn og aluminiums tåværn

Overdel:
Ydersål:
Mellemsål:
Indersål:
Pasform:
Størrelser:
Sikkerhedsstandard:
Beskyttelse:

CORDURA® ripstop, læder og BOA® lukkesystem
Olie- og varmebestandig skridhæmmende Vibram gummi
Højtydende EVA med TPU gelenk
Åndbar, antibakteriel EVA indersål med Poron puder
Bred
36-48
EN 20345 S3, SRC, ESD, HRO
Fiber sømværn og aluminiums tåværn

SOLID GEAR VAPOR 2.0

ART. SG80003

Teknisk sikkerhedssko der integrerer moderne design med de bedste materialer for holdbarhed og et
sporty udseende. Vibram ydersål og CORDURA® ripstop materiale kombineret med det unikke BOA®
lukkesystem giver fremragende beskyttelse og pasform.
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SOLID GEAR HYDRA GTX ART. SG80006

SOLID GEAR PHOENIX GTX ART. SG80007

SOLID GEAR HYDRA GTX / PHOENIX GTX
ART. SG80006 / ART. SG80007

Teknisk sikkerhedssko/sikkerhedsstøvlet, der integrerer moderne design med de bedste materialer
for vandtæt beskyttelse, holdbarhed og et sporty udseende. Vandtæt og åndbar GORE-TEX® membran
holder dine fødder tørre og komfortable, mens Vibram ydersål og CORDURA® ripstop materiale giver
beskyttelse og slidstyrke. Det unikke BOA® lukkesystem fordeler trykket jævnt på tværs af fødderne og
giver en handskelignende pasform.
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Overdel:
Membran:
Ydersål:
Mellemsål:
Indersål:
Pasform:
Størrelser:
Sikkerhedsstandard:
Beskyttelse:

CORDURA® ripstop, læder og BOA® lukkesystem
Vandtæt og åndbar GORE-TEX® membran
Olie- og varmebestandig skridhæmmende Vibram gummi
Højtydende EVA med TPU gelenk
Åndbar, antibakteriel EVA indersål med Poron puder
Bred
36-48
EN 20345 S3, SRC, HRO, WR
Fiber sømværn og glasfiber tåværn
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SOLID GEAR GRIFFIN ART. SG73001

SOLID GEAR FALCON ART. SG73002

SOLID GEAR GRIFFIN / FALCON
ART. SG73001 / ART. SG73002

SOLID GEAR Griffin og Falcon er metalfri, højteknologiske sikkerhedssko/stikkerhedsstøvletter, der tilbyder en unik kombination af holdbarhed, lav vægt og exceptionel komfort. Forsynet med den nye olie- og
skridhæmmende Vibram TPU ydersål, der giver et enestående fodfæste på is og sne, selv ved meget lave
temperaturer. Kvalitets læder og CORDURA® ripstop materiale sikrer høj vandafvisning og åndbarhed.
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Overdel: Læder med CORDURA® ripstop
For: 3D åndbart for
Ydersål: Oliebestandig skridhæmmende TPU ydersål, der ikke
efterlader mærker, fra Vibram
Indersål: Åndbar, antibakteriel EVA indersål med Poron puder
Pasform: Bred
Størrelser: 36-48
Sikkerhedsstandard: EN 20345 S3, SRC. Metalfri
Beskyttelse: Fiber sømværn og glasfiber tåværn
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SOLID GEAR ATLANTIC
ART. SG61003

SOLID GEAR Atlantic - hvor holdbarhed møder lethed, komfort og fleksibilitet. Vi introducerer pouring
polyurethane technology (støbt polyurethan) i mellemsålen, der sammen med en tynd ydersål resulterer
i en meget let og holdbar sikkerhedssko. Overdel med skalfunktionalitet giver et slidstærkt og glat
produkt uden unødvendige syninger. Metalfri beskyttelse i tå- og sømværn. BOA® snøresystem sikrer, at
skoen er let at tage på og af og giver en perfekt pasform. ESD dissipativ iht. DIN EN 61340.

Overdel:
Ydersål:
Mellemsål:
Indersål:
Detalje:
Pasform:
Størrelser:
Sikkerhedsstandard:
Beskyttelse:

Læder med TPU forstærkninger
Skridhæmmende og oliebestandig gummi
Støbt PU
Meget åndbar, fugttransporterende og
antibakteriel PU skum
BOA®
Bred
36-48
EN 20345:2011 S1P, SRC, ESD
Glasfiber tåværn og fiber sømværn

SOLID GEAR ONYX LOW ART. SG81005

SOLID GEAR ONYX MID ART. SG81006

SOLID GEAR ONYX LOW / MID

SOLID GEAR OCEAN

ART. SG81005 / ART. SG81006

ART. SG61001

SOLID GEAR Ocean - hvor holdbarhed møder lethed, komfort og fleksibilitet. Vi introducerer pouring
polyurethane technology (støbt polyurethan) i mellemsålen, der sammen med en tynd ydersål resulterer
i en meget let og holdbar sikkerhedssko. Overdel med skalfunktionalitet giver et slidstærkt og glat
produkt uden unødvendige syninger. Metalfri beskyttelse i tå- og sømværn. BOA® snøresystem sikrer, at
skoen er let at tage på og af og giver en perfekt pasform. ESD dissipativ iht. DIN EN 61340.

Overdel:
Ydersål:
Mellemsål:
Indersål:
Detalje:
Pasform:
Størrelser:
Sikkerhedsstandard:
Beskyttelse:
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Læder med TPU forstærkninger
Skridhæmmende og oliebestandig gummi
Støbt PU
Meget åndbar, fugttransporterende og
antibakteriel PU skum
BOA®
Bred
36-48
EN 20345:2011 S1P, SRC, ESD
Glasfiber tåværn og fiber sømværn

Slidstærk og holdbar med et robust design. Alle disse elementer finder du i den nye trekking familie
Onyx. Sømløs overdel med CORDURA® forstærkninger og reflekspaneler for suveræn holdbarhed og
synlighed. Poured polyurethane (støbt polyurethan) mellemsål sammen med en fast og stærk gummi
ydersål giver et perfekt greb på ujævne overflader. Metalfri beskyttelse i tå- og sømværn. BOA®
snøresystem sikrer, at skoen er let at tage på og af og giver en perfekt pasform.

Overdel:
Ydersål:
Mellemsål:
Indersål:
Detalje:
Pasform:
Størrelser:
Sikkerhedsstandard:
Beskyttelse:

CORDURA® canvas
Gummi
Støbt PU
Meget åndbar PU
BOA®
Bred
36-48
EN 20345 S3, HRO, ESD, SRC
Glasfiber tåværn og tekstil sømværn
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SOLID GEAR ATLAS ART. SG74003

SOLID GEAR APOLLO ART. SG74002

SOLID GEAR ATLAS / APOLLO

SOLID GEAR SPARTA

ART. SG74003 / ART. SG74002

SOLID GEAR Atlas/Apollo er udstyret med den seneste teknologi indenfor sikkerhedssko/sikkerhedsstøvletter, der giver en unik kombination af slidstyrke, lav vægt og enestående komfort. High-Tech
skoene/støvletterne har den nye oliebestandige og skridhæmmende Vibram TPU ydersål, der giver et
fremragende fodfæste på is og sne, selv ved meget lave temperaturer. Fuldnarvet, imprægneret læder i
høj kvalitet sikrer stor vandafvisning og åndbarhed.
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ART. SG74001
Overdel: TECH førsteklasses fuldnarvet, imprægneret læder,
der er behandlet, så det er vandafvisende og åndbart
For: 3D åndbart for
Ydersål: Oliebestandig skridhæmmende TPU ydersål, der ikke
efterlader mærker, fra Vibram
Indersål: Åndbar, antibakteriel EVA indersål med Poron puder
Pasform: Bred
Størrelser: 36-48
Sikkerhedsstandard: EN 20345 S3, SRC
Beskyttelse: Fiber sømværn og glasfiber tåværn

Varm sikkerhedsstøvle med en unik kombination af slidstyrke, isolering, komfort og en lav vægt. HighTech støvlen er udstyret med den nye oliebestandige og skridhæmmende Vibram TPU ydersål, der giver
et enestående fodfæste på is og sne, selv ved lave temperaturer. Førsteklasses fuldnarvet, imprægneret
læder sikrer god vandafvisning og åndbarhed. Unikt THERMO for, der kombinerer uld og tekniske
flerlags fibre, holder dig varm og tør.

Overdel: TECH førsteklasses fuldnarvet, imprægneret læder, der er
behandlet, så det er vandafvisende og åndbart. Lynlås så
støvlen er let at tage på og af.
For: THERMO for kombinerer uld og tekniske fibre
Ydersål: Oliebestandig skridhæmmende TPU ydersål, der ikke
efterlader mærker, fra Vibram
Indersål: Åndbar, antibakteriel EVA indersål med Poron puder
Pasform: Bred
Størrelser: 36-48
Sikkerhedsstandard: EN 20345 S3, SRC
Beskyttelse: Fiber sømværn og glasfiber tåværn
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SOLID GEAR POLAR GTX
ART. SG80005

Overdel: Nubuck læder, CORDURA® ripstop og BOA® lukkesystem
For: Vandtæt og åndbar GORE-TEX® membran,
Syntetisk uld
Ydersål: Olie- og varmebestandig skridhæmmende gummi ydersål
Mellemsål: Højtydende EVA med TPU gelenk
Indersål: Åndbar, antibakteriel EVA indersål med Poron puder
Pasform: Bred
Størrelser: 36-48
Sikkerhedsstandard: EN 20345 S3, SRC, WR, HRO
Beskyttelse: Fiber sømværn og glasfiber tåværn

SOLID GEAR Polar GTX er en unik sikkerhedsstøvle, der kombinerer førsteklasses Nubuck læder med CORDURA®
ripstop materiale samt en vandtæt og åndbar GORE-TEX® membran. Denne fremragende støvle har desuden
vinterfor i syntetisk uld, BOA® lukkesystem samt en oliebestandig og skridhæmmende ydersål.
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SOLID GEAR ALPHA GTX ART. SG75003

SOLID GEAR BRAVO GTX ART. SG75002

SOLID GEAR ALPHA GTX/ BRAVO GTX

SOLID GEAR DELTA GTX

ART. SG75003 / ART. SG75002

ALPHA GTX og BRAVO GTX er avancerede sikkerhedssko/sikkerhedsstøvletter med alle de nye teknikker
i et klassisk design. Fuldnarvet imprægneret TECH læder for maksimal holdbarhed. VIBRAM gummisål
med den nyudviklede FLEX-SYSTEM teknologi sikrer, at skoen/støvletten understøtter din gang fra hæl
til tå. Indsprøjtet PU mellemsål for optimal komfort og rebound. GORE-TEX® membranen sørger for unik
vandtæthed og åndbarhed.
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ART. SG75001
Overdel: TECH læder og CORDURA®
Membran: Vandtæt og åndbar GORE-TEX® membran
Ydersål: Oliebestandig, skridhæmmende Vibram gummi
ydersål, der ikke sætter mærker
Indersål: EVA indersål med dobbelte Poron puder
Pasform: Bred
Størrelser: 36-48
Sikkerhedsstandard: EN 20345 S3 WR HRO SRC
Beskyttelse: Fiber sømværn og glasfiber tåværn

DELTA GTX er en avanceret sikkerhedsstøvle med alle de nye teknikker i et klassisk design. Fuldnarvet
imprægneret TECH læder for maksimal holdbarhed. VIBRAM gummisål med den nyudviklede FLEX-SYSTEM
teknologi sikrer, at sikkerhedsstøvlen understøtter din gang fra hæl til tå. Indsprøjtet PU mellemsål for
optimal komfort og rebound. GORE-TEX® JAZZ® stretch overdel – som det første sikkerhedssko brand
i verden lancerer vi en støvle med JAZZ® stretch teknik. Med JAZZ® stretch har vi været i stand til at
konstruere en helt ny overdel til støvler, hvor du vil opleve en ”kropsnær pasform” og med de nye ERGO
zoner i skaftet, er dette en støvle, du simpelthen må prøve.

Overdel: TECH læder og CORDURA®
Membran: Vandtæt og åndbar GORE-TEX® membran, syntetisk
uld og JAZZ® stretch
Ydersål: Oliebestandig, skridhæmmende Vibram gummi
ydersål, der ikke sætter mærker
Indersål: EVA indersål med dobbelte Poron puder
Pasform: Bred
Størrelser: 36-48
Sikkerhedsstandard: EN 20345 S3 WR HRO SRC
Beskyttelse: Fiber sømværn og glasfiber tåværn
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SOLID GEAR ZEUS GTX
ART. SG10224

SOLID GEAR Zeus GTX er en unik vandresko. Ripstop CORDURA® på overdel kombineret med GORE-TEX® membran giver optimal komfort og sikrer vandtæthed og god åndbarhed. Gummi ydersålen fra
Vibram er udviklet med den nyeste teknologi, som giver en let og stabil sko. Antistatisk, oliebestandig
og skridhæmmende faktorer er vigtige i Vibram ydersål, der gør det muligt at certificere SOLID GEAR
Zeus GTX iht. EN-20347.

Overdel:
Ydersål:
Mellemsål:
Indersål:
Membran:
Pasform:
Størrelser:
Sikkerhedsstandard:

GORE-TEX® kombineret med ripstop CORDURA®
Vibram gummi
EVA
Meget åndbar, fugttransporterende og antibakteriel PU
skum. Aftagelig indersål med ekstra Poron absorption
for optimal komfort
GORE-TEX®
Normal
36-48
EN 20347:2012, SRC

SOLID GEAR SLIDE MOON
ART. SG10101

Blød og komfortabel badesandal.
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Sål: EVA
Detalje: Justerbar velcro
Størrelser: 36-47
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SOLID GEAR EXTREME PERFORMANCE SUMMER
ART. SG30008

SOLID GEAR Extreme Performance sommersokker er efter vores mening de ultimative sommersokker. Vi har
kombineret de bedste materialer med den nyeste og mest avancerede teknologi indenfor strømpeproduktion.
Sokkerne er tilpasset højre og venstre fod, hvilket sikrer en perfekt pasform. Sokkerne har sømløse tæer for
optimal pasform og åndbare zoner - sokker der skal opleves.
MATERIALE:
48 % Coolmax
38 % Nylon
10 % Nanoglide
2 % Kobber
2 % Elastan

STØRRELSER:
35-38
39-42
43-46
47-49

SOLID GEAR ACTIVE SOCK
ART. SG30004

SOLID GEAR Active 3-pack sokker med ekstra polstring i hæl og tå. Sokkerne strikkes i højeste kvalitet og
har en ergonomisk pasform. Fugt- og lugteliminerende materiale. Sokkerne er meget bløde og fleksible,
hvilket modvirker vabler, sår og hård hud.

SOLID GEAR PERFORMANCE SUMMER
ART. SG30009

SOLID GEAR Performance sommersokker i 2-pak er lette og fleksible sokker med et super
slankt design, der giver uovertruffen komfort. Kanalstrik for maksimal ventilation. Sokkerne
er fremstillet i Microlon, der er et fugt- og lugtafvisende materiale. Materialet er samtidigt
glat og blødt, hvilket forhindrer vabler, sår og hård hud.

SOLID GEAR ULTRA THIN WOOL SOCK
ART. SG30007

SOLID GEAR ultra tynde uldsokker er udviklet for at sikre maksimal åndbarhed. Støtte af
achillessene og ventilationszoner ovenpå foden gør sokkerne meget behagelige. Sømløs tå,
der ikke generer og tynd polstring under sålen giver ekstra komfort.
MATERIALE:
51 % Nylon
47 % Merino uld
2 % Elastan
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STØRRELSER:
35-38
39-42
43-46
47-49

MATERIALE:
98 % Microlon
2 % Elastan

STØRRELSER:
35-38
39-42
43-46
47-49

MATERIALE:
46 % Bomuld
38 % Nylon
14 % Polypropylen
2 % Elastan

STØRRELSER:
35-38
39-42
43-46
47-49

SOLID GEAR COMPRESSION SOCK
ART. SG30001

Særligt vævet tekstur og tykkere materiale på tæerne, vristen og hælen giver bedre støddæmpning. En
behagelig manchet holder sokkerne på plads lige under knæet. Gradueret kompression og ventilation øger
din præstation. Tætsluttende omkring ankel og læg. Flad søm i tåen, der ikke kan mærkes, for maksimal
komfort. SOLID GEAR Compression sokker forbedrer blodcirkulationen og forkorter den tid, dine muskler
har brug for at restituere ovenpå arbejdet eller træningen. De yder også komfortabel støtte, når du hiker.
MATERIALE:
93 % Nylon
7 % Elastan

STØRRELSER:
35-38
39-42
43-46
47-49
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SOLID GEAR PERFORMANCE WINTER
ART. SG30005

SOLID GEAR Performance vintersokker, 2-pak er bløde og holder dine fødder varme, når
det er rigtig koldt. De er fremstillet i Merino uld og forsynet med en tyk bund, der giver god
isolering og komfort. Sokkerne er også forstærket i skaftet for ekstra beskyttelse, når du har
vinterstøvler på.
MATERIALE:
33 % Merino uld
33 % Akryl
34 % Polyamid

STØRRELSER:
35-38
39-42
43-46
47-49

SOLID GEAR EXTREME PERFORMANCE WINTER
ART. SG30006

SOLID GEAR Extreme Performance vintersokker er efter vores mening de ultimative vintersokker. Vi har kombineret de bedste materialer med den nyeste og mest avancerede teknologi
indenfor strømpeproduktion. Den varmeregulerende og fugttransporterende Merino uld i
kombination med ekstra polstring i sålen giver fantastisk isolering og komfort. Kvalitets Merino
uld sørger for at holde dine tæer varme på kolde dage. Bred manchet holder strømperne på
plads. Sokkerne er tilpasset højre og venstre fod, hvilket sikrer en perfekt pasform.
MATERIALE:
39 % Nylon
29 % Polyester Thermocool
13 % Merino uld
15 % Polypropylen
2 % Kobber
2 % Elastan

STØRRELSER:
35-38
39-42
43-46
47-49

SOLID GEAR HEAVY THERMO WINTER
ART. SG30002

SOLID GEAR Heavy Thermo er varme vintersokker i Merino uld. Merino uld fjerner naturligt
fugt og holder dine fødder tørre og varme i al slags vejr. Sokkerne er forstærkede i hæl og tå
for at øge slidstyrken. Merino uld tørrer hurtigt og eliminerer lugtgener og kløe.
MATERIALE:
54 % Merino uld
44 % Polyamid
2 % Elastan
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STØRRELSER:
35-38
39-42
43-46
47-49
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SIKKERHEDSSTANDARDER
Sikkerhedssko skal opfylde kravene iht. de europæiske direktiver gældende for
personligt sikkerhedsudstyr. Nedenstående mærkning forefindes på produkter,
som er klassificeret iht. de europæiske standarder. CE EN 20345: 2011

S1:

Tåværn 200 J / 15000 N antistatiske egenskaber, støddæmpning i
hæl, lukket hælkappe, oliebestandig friktionssål.

BESKYTTELSE

S1P:

Tåværn 200 J / 15000 N sømværn 1100 N, antistatiske egenskaber,
støddæmpning i hæl, lukket hælkappe, oliebestandig friktionssål.

Glasfiber tåværn

S2:

Tåværn 200 J / 15000 N antistatiske egenskaber, støddæmpning i
hæl, lukket hælkappe, oliebestandig friktionssål, vandafvisende
minimum 60 minutter.

S3:

Tåværn 200 J / 15000 N sømværn 1100 N, antistatiske egenskaber,
støddæmpning i hæl, lukket hælkappe, oliebestandig friktionssål,
sål med mønster, vandafvisende minimum 60 minutter.

S4:

Materiale med naturlige og syntetiske polymerer / tåværn 200 J /
antistatiske egenskaber, støddæmpning i hæl, lukket hælkappe,
oliebestandig friktionssål.

S5:

Materiale med naturlige og syntetiske polymerer / tåværn 200 J /
15000 N sømværn 1100 N, antistatiske egenskaber, støddæmpning i hæl, lukket hælkappe, oliebestandig friktionssål, sål med
mønster.

SRA:

Skridsikker på keramik + Sodium Lauryl Sulfat

SRB:

Skridsikker på stålplader + glycerin

SRC:

(SRA + SRB) Skridsikker på keramik + Sodium Lauryl Sulfat,
stålplader + glycerin

HRO:

Varmebestandig ydersål +300°C

WRU:

Overdel vandafvisende i minimum 60 minutter

WR:

Vores glasfiber tåværn er lettere end traditionelle tåværn. Teknologien er flerlaget, hvilket giver mere plads til tæerne og et sporty udseende. Glasfiber er et
metalfrit materiale og ikke ledende. CE glasfiber tåværn er certificeret iht. EU
standard sikkerhedsregulativer.
Fiber sømværn
Vores fiber sømværn er fremstillet i tekniske fibre, der er lettere og tyndere,
men stadig stærkere end de foregående. Designet giver ekstra komfort og
forbedret fleksibilitet. Vores fiber sømværn er certificeret iht. EU standard
sikkerhedsregulativer.

Nano Carbon kompositmateriale er 40% stærkere end almindelig glasfiber.
Tyndere vægkonstruktion giver mere plads og bedre komfort. Opfylder alle internationale standarder, herunder ASTM, CSA, EN 125685. Vi tilbyder verdens
første tåværn i Nano Carbon teknologi, der sikrer fremragende komfort, lav vægt
og maksimal beskyttelse til dine fødder.

VIBRAM® er en slidstærk og robust gummisål designet til at yde et ekstremt
godt fodfæste på ujævne underlag. Sålen er desuden varmebestandig og tåler
temperaturer op til 300 grader.
CORDURA® er et ekstremt slidstærkt og holdbart materiale med en effektiv
funktion, der tillader fødderne at ånde.

CONTENDER COMPOSITE Inc. har en førende position indenfor komposit
tåværn. Sammen har vi udviklet vores egne glasfiber og NANO® tåværn,
der er 100% skræddersyet til vores produkter.

GORE-TEX® er en tynd, perforeret membran. Porerne er 20.000 gange
mindre end en vanddråbe, men 700 gange større end et vandmolekyle. Det
indebærer, at vanddamp let kan passere gennem membranen, mens vanddråber stoppes. GORE-TEX® er 100% vandtæt og åndbart.

SYMBOLER
TÅVÆRN

Vandafvisende fodtøj
BOA® lukkesystem er hurtigt, enkelt og holdbart. Teknologien er enkel, så
alle kan anvende den. Med et jævnt tryk på tværs af dine fødder får du en
pasform, som kan justeres helt efter dine egne ønsker. Tryk på hjulet og drej
indtil du er tilfreds.

SØMVÆRN

VARMEBESTANDIG
FLEX-SYSTEM er designet til at arbejde med de biomekaniske funktioner i
vores fødder. Systemet støtter vores naturlige bevægelse, giver stabilitet og
støtte, og fordeler trykket på de ergonomiske zoner og hjælper dermed foden
til at bøje effektivt.
TECH Læder er vores mest holdbare læder, designet til at modstå fugt og slid.
Vi udvælger omhyggeligt de bedste garverier. Garverierne behandler fuldnarvet læder i høj kvalitet med en speciel organisk imprægnering, der sikrer, at
læderet over tid bevarer sin naturlige fleksibilitet og holdbarhed. Når du ser
mærkatet TECH LEATHER - så ved du, at det er et produkt af højeste kvalitet.

VANDTÆT

SOLID GEAR Starknit er en overdel konstrueret i et stykke. Polyestergarn er
strikket sammen i en præcis og detaljeret proces, der giver en fjerlet og tæt
pasform uden sømme. Takket være dens evne til at variere i tykkelse i overdelen,
er STARKNIT en såkaldt smart konstruktion. Den strikkede overdel justeres afhængigt af, hvilken funktion, den skal udfylde. Den vil være tykkere i de områder,
hvor du har brug for mere beskyttelse og tyndere, hvor du har brug for bedre
åndbarhed og fleksibilitet.

METALFRI

ESD beskyttelse sikrer, at statisk elektricitet er afladet. Skoene har resistens mellem
0,75 Mohm og 35 Mohm iht. DIN EN 61340.
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VANDAFVISENDE

OLIEBESTANDIG

VINTERFOR

LYNLÅS

BOA® LUKKESYSTEM
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www.solidgearfootwear.dk

