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INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Tradeports målsättning är att tillhandahålla marknadens bästa produkter inom personlig 
skyddsutrustning, med fokus på kläder och skor. Företaget grundades 2004 och idag finns 
vi med lager och kontor i Vallentuna norr om Stockholm, och i Göteborg. 
 
Vårt breda sortiment är uppbyggt på de egna varumärkena Solid Gear, Toe Guard och 
Dunderdon. Dessa kompletteras av internationella varumärken såsom Puma, Superfeet 
och CLC, allt för att kunna erbjuda marknadens bästa 
produktmix. Tradeport säljer och marknadsför sina produkter genom ett gediget samar-
bete med välrenommerade återförsäljare runt om i Europa.
 
Tradeport tillhandahåller den nya generationens 
skyddsprodukter!
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Alla Solid Gear produkter är framtagna i nära 
samarbete med slutförbrukare, med respekt 
för deras krävande vardag. Grundläggande 
för all vår produktutveckling är att tillfredstäl-
la ett behov genom att kombinera innovativ 
design, ny teknik och bästa möjliga materi-
alval. Omsorgen för detaljer gör skillnaden!

Solid Gear – Ett steg före!  



VAPOR ART. 80003
Vapor är en mycket teknisk skyddssko där grunden 
bygger på vår vridstyva yttersula från Vibram som 
säkerställer en fotriktig ergonomi. Ovandelen är en 
blandning av ripstop Cordura och läder för ökad komfort 
och kvalitetskänsla. Tillsammans med det patenterade 
BOA-systemet skapas denna unika produkt och ger dig 
den extra lätthet och komfort som krävs. 

Ovandel:
Slitsula:

Mellansula:
Innersula:

Funktioner:
Läst:

Storlekar: 
Skydd:

Skyddsklass:

Cordura ripstop och läder
Värmebeständig gummisula från 
Vibram
EVA med TPU gelänk 
Uttagbar innersula med antibakteriell 
och fukttranspirerande funktion. Extra 
Porondämpning för optimal komfort
Patenterade BOA-systemet 
Bred
36-48
Mjukt spiktrampskydd och 
aluminiumtåhätta
EN 20345 S3, HRO, SRC
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BREEZE ART. 80004
Breeze integrerar sko och sandal i en och samma pro-
dukt. Vi har designat denna modell för att ge dig bästa 
tänkbara luftighet och komfort. Grunden bygger på vår 
vridstyva yttersula från Vibram som säkerställer en 
fotriktig ergonomi. Ovandelen är en blandning av ripstop 
Cordura och läder. Breeze kommer med både dragsko 
och utbytbara skosnören vilket ger dig valmöjligheten till 
bästa möjliga komfort.

Ovandel:
Slitsula:

Mellansula:
Innersula:

Läst:
Storlekar: 

Skydd:

Skyddsklass:

Cordura ripstop och läder
Värmebeständig gummisula från 
Vibram
EVA med TPU gelänk
Uttagbar innersula med antibakteriell 
och fukttranspirerande funktion. Extra 
Porondämpning för optimal komfort
Bred
36-48
Mjukt spiktrampskydd och 
aluminiumtåhätta
EN 20345 S1P, HRO, SRC

BUSHIDO GLOVE ART. 80001
Bushido Glove är vår mest unika produkt. En hybrid 
som kombinerar sko, sandal och toffel i en och samma 
produkt. Grunden bygger på en vridstyv yttersula från 
Vibram som säkerställer fotriktig ergonomi. Ovandelen 
är designad för att vara lätt och luftig. Tillsammans med 
det patenterade BOA-systemet skapas en oslagbar 
passform. 

Ovandel:
Slitsula:

Mellansula:
Innersula:

Funktioner:
Läst:

Storlekar: 
Skydd:

Skyddsklass:

Textil och syntetmaterial 
Värmebeständig gummisula från 
Vibram
EVA med TPU gelänk 
Uttagbar innersula med antibakteriell 
och fukttranspirerande funktion. Extra 
Porondämpning för optimal komfort
Patenterade BOA-systemet 
Bred
36-48
Mjukt spiktrampskydd och 
aluminiumtåhätta
EN 20345 S1P, HRO, SRC
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HYDRA GTX ART. 80006
Hydra GTX är en teknisk skyddssko med vridstyv ytter-
sula från Vibram som säkerställer en fotriktig ergonomi. 
Ovandelen är en blandning av ripstop Cordura och 
läder som tillsammans med  GORE-TEX®-membranet 
säkerställer vattentäthet och bibehållen luftighet. Med 
det patenterade BOA systemet skapas en ny unik pro-
dukt av Solid Gear. 

Ovandel:
Slitsula:

Mellansula:
Innersula:

Funktioner:
Membran:

Läst:
Storlekar: 

Skydd:

Skyddsklass:

Cordura ripstop och läder
Värmebeständig gummisula från 
Vibram
EVA med TPU gelänk
Uttagbar innersula med antibakteriell 
och fukttranspirerande funktion. Extra 
Porondämpning för optimal komfort
Patenterade BOA systemet
GORE-TEX®
Bred
36-48
Mjukt spiktrampskydd och 
glasfibertåhätta
EN 20345 S3, HRO, SRC, WR

NYHET

PHOENIX GTX ART. SG80007
Phoenix GTX är en teknisk skyddssko med vridstyv 
yttersula från Vibram som säkerställer en fotriktig 
ergonomi. Ovandelen är en blandning av ripstop Cor-
dura och läder som tillsammans med  GORE-TEX®-
membranet säkerställer vattentäthet och bibehållen 
luftighet. Med det patenterade BOA systemet skapas en 
ny unik produkt av Solid Gear. 

Ovandel:
Slitsula:

Mellansula:
Innersula:

Funktioner:
Membran

Läst:
Storlekar: 

Skydd:

Skyddsklass:

Cordura ripstop och läder
Värmebeständig gummisula från 
Vibram
EVA med TPU gelänk
Uttagbar innersula med antibakteriell 
och fukttranspirerande funktion. Extra 
Porondämpning för optimal komfort
Patenterade BOA systemet
GORE-TEX®
Bred
36-48
Mjukt spiktrampskydd och 
glasfibertåhätta
EN 20345 S3 , HRO, SRC, WR

NYHET
INKOMMER HÖSTEN 2015
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TRIUMPH ART. 80111
Triumph GTX är en revolutionerande skydds-
sko, tillverkad med den senaste tekniken som 
kombinerar superlätt direktinsprutad EVA och 
ett tunt men kompakt lager av halkbeständigt 
gummi. Ovandelen är tillverkad utan sömmar för 
att maximera luftigheten samt ge ökad hållbarhet. 
GORE-TEX®-membranet säkerställer vattentät-
heten utan att kompromissa på luftgenomström-
ningen. Aluminiumtåhätta och kompositspiktramp 
för maximal säkerhet.

Ovandel:
Slitsula:

Mellansula:
Innersula:

Läst:
Storlekar: 

Skydd:

Skyddsklass:

Textil och GORE-TEX®-membran
Tunt kompakt gummi
Direktinsprutad EVA
Uttagbar innesula med antibakteriell 
och fukttranspirerande funktion. Extra 
Porondämpning för häl och tå
Bred
36-48
Mjukt spiktrampskydd och
aluminiumtåhätta
EN 20345 S3, WR, SRC

REVOLT ART. 80113
Revolt GTX är en revolutionerande skyddssko, 
tillverkad med den senaste tekniken som kombine-
rar superlätt direktinsprutad EVA och ett tunt men 
kompakt lager av halkbeständigt gummi. Ovan-
delen är tillverkad utan sömmar för att maximera 
luftigheten samt ge ökad hållbarhet. GORE-TEX®-
membranet säkerställer vattentätheten utan att 
kompromissa på luftgenomströmningen. Alumi-
niumtåhätta och kompositspiktramp för maximal 
säkerhet.

Ovandel:
Slitsula:

Mellansula:
Innersula:

Läst:
Storlekar: 

Skydd:

Skyddsklass:

Textil och GORE-TEX®-membran
Tunt kompakt gummi
Direktinsprutad EVA
Uttagbar innesula med antibakteriell 
och fukttranspirerande funktion. Extra 
Porondämpning för häl och tå
Bred
36-48
Mjukt spiktrampskydd och
aluminiumtåhätta
EN 20345 S3, WR, SRC
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PACIFIC ART. 80114
Pacific är en revolutionerande skyddssko, tillverkad 
med den senaste tekniken som kombinerar superlätt di-
rektinsprutad EVA och ett kompakt tunt lager av halkbe-
ständigt gummi. Ovandelen är tillverkad utan sömmar 
för att maximera luftgenomströmning. Aluminiumtåhätta 
och kompositspiktramp för maximal säkerhet.

Ovandel:
Slitsula:

Mellansula:
Innersula:

Läst:
Storlekar: 

Skydd:

Skyddsklass:

3D mesh utan sömmar
Tunt kompakt gummi
Direktinsprutad EVA
Uttagbar innersula med antibakteriell 
och fukttranspirerande funktion. Extra 
porondämpning för häl och tå. 
Innerfoder i syntetull
Bred
36-48
Mjukt spiktrampskydd och 
aluminiumtåhätta
EN 20345 S1P, SRC, ESD

NYHET
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HELIUM 2.0 ART. 80223
Helium 2.0 är den uppdaterande versionen av vår 
legendariska Helium. Solid Gears absoluta storsäljare 
som introducerades 2008. Vi har med hjälp av ny teknik 
lyckats göra skon lättare, mjukare, och ännu mer luftig 
än tidigare. Utöver detta är nu även Helium 2.0 ESD-
certifierad.

Ovandel:
Slitsula:

Mellansula:
Innersula:

Läst:
Storlekar: 

Skydd:

Skyddsklass:

Luftig textil och Läder
Tunt kompakt gummi
Direktinsprutad EVA
Uttagbar innersula med antibakteriell 
och fukttranspirerande funktion. Extra 
Porondämpning för häl och tå
Bred
36-48
Mjukt spiktrampskydd och 
aluminiumtåhätta
EN-20345 S1P, ESD, SRC

CLOUD ART. 80110
Förmodligen världens lättaste skyddsko, då ovandelen 
är tillverkad av ett starkt och smidig nättexttil. Yttersulan 
är en kombination av superlätt direktinsprutad EVA och 
ett kompakt lager av gummi. 

Ovandel:
Slitsula:

Mellansula:
Innersula:

Läst:
Storlekar: 

Skydd:
Skyddsklass:

Textil
Tunt kompakt gummi
Direktinsprutad EVA 
Uttagbar innersula med antibakteriell 
och fukttranspirerande funktion. Extra 
Porondämpning för häl och tå
Bred
36-48
Aluminiumtåhätta 
EN-20345, S1, SRC, ESD



CONQUEST ART. 80112
Conquest är en revolutionerande skyddssko, produce-
rad med ny teknik som gör skon lättare och ger bättre 
dämpning. Yttersulan är en kombination av superlätt 
direktinsprutad EVA och ett kompakt lager av gummi. 
Ovandelen är tillverkad med fusionteknik för att mini-
mera sömmar och maximera luftgenomströmning.

Ovandel:
Slitsula:

Mellansula:
Innersula:

Läst:
Storlekar: 

Skydd:

Skyddsklass:

Textil
Tunt kompakt gummi 
Direktinsprutad EVA 
Uttagbar innersula med antibakteriell 
och fukttranspirerande funktion. Extra 
Porondämpning för häl och tå
Bred
36-48
Mjukt spiktrampskydd och 
aluminiumtåhätta
EN 20345 S1P, ESD, SRC

LAGOON ART. 80115
Lagoon är Solid Gear’s första damsko. Lagoon är en 
revolutionerande skyddssko, ergonomiskt utvecklad för 
att passa kvinnors fötter. Producerad med modernaste 
tekniken som kombinerar superlätt direktinsprutad EVA 
och ett kompakt tunt lager av halkbeständigt gummi. 
Ovandelen är tillverkad utan sömmar för att maximera 
luftgenomströmning. Aluminiumtåhätta och komposit-
spiktramp för maximal säkerhet.

Ovandel:
Slitsula:

Mellansula:
Innersula:

Läst:
Storlekar: 

Skydd:

Skyddsklass:

3D mesh utan sömmar
Tunt kompakt gummi
Direktinsprutad EVA
Uttagbar innesula med antibakteriell 
och fukttranspirerande funktion. Extra 
porondämpning för häl och tå. 
Dam
36-42
Mjukt spiktrampskydd och 
aluminiumtåhätta
EN 20345 S1P, SRC, ESD

NYHET
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SCANDIUM ART. 74049
Scandium är en halvhög skyddskänga för de tuffaste 
miljöerna.  För dig med mycket höga krav på komfort och 
kvalitet. Grunden bygger på en vridstyv yttersula från 
Vibram som säkerställer fotriktig ergonomi. 
Överdelen är en kombination av läder i högsta kvalitet 
och ett vattentätt Sympatexmembran. Passar främst 
för bygg och entreprenadmiljöer, men fungerar även för 
allmänt bruk.

Ovandel:
Slitsula:

Innersula:
Foder:

Läst:
Storlekar: 

Skydd:

Skyddsklass:

Impregnerat läder
PU / Värmebeständig Vibram 
gummisula 
Uttagbar gel-innersula 
Vattentätt Sympatexmembran
Normal
36-48
Mjukt spiktrampskydd och 
komposittåhätta 
EN 20345 S3, HRO, WR, SRC

ERBIUM ART. 74053
Erbium är en skyddssko för de tuffaste miljöerna.  För dig 
med mycket höga krav på komfort och kvalitet. Grunden 
bygger på en vridstyv yttersula från Vibram som säker-
ställer fotriktig ergonomi. Överdelen är en kombination av 
läder i högsta kvalitet och ett vattentätt Sympatexmem-
bran. Passar främst för bygg och entreprenadmiljöer, 
men fungerar även för allmänt bruk.

Ovandel:
Slitsula:

Innersula:
Foder:

Läst:
Storlekar: 

Skydd:

Skyddsklass:

Impregnerat läder
PU / Värmebeständig Vibram 
gummisula 
Uttagbar gel-innersula 
Vattentätt Sympatexmembran
Normal
36-48
Mjukt spiktrampskydd och 
komposittåhätta
EN 20345 S3, HRO, WR, SRC
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HEAT ART. 72425
Heat är en halvhög skyddskänga framtagen för extrema 
miljöer exmpelvis svets. Värmebeständig gummisula 
med värmetåliga Nomexsömmar. Rejäl och stryktålig.

Ovandel:
Slitsula:

Innersula:
Läst:

Storlekar: 
Skydd:

Funktioner:

Skyddsklass:

Impregnerat läder 
PU/ Värmebeständig gummisula
Uttagbar innersula 
Normal
39-47 
Mjukt spiktrampskydd och 
ståltåhätta
Värmebeständiga Nomexsömmar och 
kardborrespänne 
EN-20345 S3, WRO, HRO

MERCURY ART. 74047
Mercury är en oslagbar skyddskänga för de tuffaste mil-
jöerna. För dig med högsta krav på komfort och kvalitet. 
Grunden bygger på en vridstyv yttersula från Vibram 
som säkerställer fotriktig ergonomi. Överdelen är en 
kombination av läder i högsta kvalitet och ett vattentätt 
Sympatexmembran. Ullfodrad med dragkedja. Passar 
främst för bygg och entreprenadmiljöer, men fungerar 
även för allmänt bruk.

Ovandel:
Slitsula:

Innersula:
Foder:

Funktioner:
Läst:

Storlekar: 
Skydd:

Skyddsklass:

Impregnerat läder
PU / Värmebeständig Vibram 
gummisula 
Uttagbar innersula 
Innerfoder i syntetull med vattentätt 
Sympatexmembran
Dragkedja och snörning 
Normal
36-48
Mjukt spiktrampskydd och 
komposittåhätta 
EN-20345 S3, HRO, WR, SRC
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POLAR GTX ART. 80005
Polar GTX bygger på en vridstyv Vibram gummisula 
som säkerställer en fotriktig ergonomi. Läder i Nubuck 
av högsta kvalitet. Vinterfodret är en kombination av 
GORE-TEX®-membran och syntetiskt ull. Tillsam-
mans med det patenterande BOA-systemet skapas en 
oslagbar passform.

Ovandel:
Slitsula:

Mellansula:
Innersula:

Foder:

Funktioner:
Läst:

Storlekar: 
Skydd:

Skyddsklass:

Nubuckläder.
Värmebeständig Vibram gummisula
EVA med TPU gelänk
Uttagbar innersula med antibakteriell 
och fukttranspirerande funktion. Extra 
Porondämpning för häl och tå
Syntetiskt ull med 
vattentätt GORE-TEX®-membran
Patenterade BOA-systemet
Bred
36-48
Mjukt spiktrampskydd och 
glasfibertåhätta
EN-20345 S3, SRA, WR, HRO

NYHET
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SPEED ART. 12543
Speed är en lättviktstrekkingsko för allmänt bruk som 
är stabil och har hög komfort. Yttersulan från Vibram 
kombinerar PU/TPU för extra grepp och vridstyvhet. 
Ovandelen kombinerar läder och vattenavvisande Rip-
stop Cordura-textil. Innerfoder i 3D mesh som transpor-
terar bort fukt och torkar fort. 

Ovandel:
Innerfoder

Slitsula:
Mellansula:

Innersula:

Läst:
Storlekar: 

Läder och ripstop Cordura textil
3D mesh som torkar fort med bra 
fuktavvisning
TPU Vibram
PU
Uttagbar innesula med antibakteriell 
och fukttranspirerande funktion. Extra 
dämpning för häl och tå i Poronmaterial
Bred
36-47

WALKER ART. 10223
Ergonomisk allroundsko. Extremt lätt och luftig, samt 
riktigt bra komfort ger en svårslagen kombination.

Ovandel:
Slitsula:

Mellansula:
Innersula:

Läst:
Storlekar: 

Skyddsklass:

Luftig textil och Läder
Tunt kompakt gummi
Direktinsprutad  EVA
Uttagbar innersula med antibakteriell 
och fukttranspirerande funktion. Extra 
porondämpning för häl och tå 
Normal
36-48
EN 20347, ESD, SRC

NYHET

NYHET
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HIKER ART. 12829

NYHET

Hiker är en trekkingkänga för allmänt bruk som är stabil 
med hög komfort. Yttersulan kombinerar PU och gummi 
från Vibram som ger extra grepp och vridstyvhet. Ovan-
delen kombinerar vaxat narv och nubuckläder. Innerfoder 
i 3D-mesh som transporterar bort fukt och torkar fort. 

Ovandel:
Innerfoder

Slitsula:
Mellansula:

Innersula:

Läst:
Storlekar: 

Vaxat narv och nubuckläder
3D-mesh som transporterar bort fukt 
och torkar fort
Gummi från Vibram
PU
Uttagbar innersula med antibakteriell 
och fukttranspirerande funktion. Extra 
porondämpning för häl och tå 
Bred
36-47



EXTREME WINTER SOCK
Mycket varm vintersocka i Merinoull. Ull är en naturlig 
fukttransportör vilket håller dig torr och lagom varm i 
alla väder. Solid Gear Extreme winter sock är förstärkt i 
häl och tå för att öka slitstyrkan. Merinoullen gör att den 
torkar snabbt, tar bort dålig lukt och kliar inte.

Ull:
Polyamid:

Elastan:

68%
30%
2%

Tillgängliga storlekar:
Stl 35-38 - Art. nr: SGSO135-38
Stl 39-42 - Art. nr: SGSO139-42
Stl 43-46 - Art. nr: SGSO143-46
Stl 47-49 - Art. nr: SGSO147-49

ALL-SEASON SOCK
Solid Gears All-Season sock är en bra allväderstrumpa 
som passar bäst på våren och hösten. Strumpan är 
gjord i 70% Merinoull. Ullen är en naturlig fukttranspor-
tör vilket håller dig torr och sådär lagom varm i alla 
väder. Sockan har förstärkt häl och tåområde för att öka 
slitstyrkan. Merinoullen gör att den torkar snabbt, tar 
bort dålig lukt och kliar inte. 

Ull:
Akryl:

Polyamid:
Elastan:

70%
15%
13%
2%

Tillgängliga storlekar:
Stl 36-38 - Art. nr: SGSO236-38
Stl 39-41 - Art. nr: SGSO239-41
Stl 42-45 - Art. nr: SGSO242-45
Stl 46-48 - Art. nr: SGSO246-48
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ACTIVE SOCK
Solid Gears Active sock är en strumpa med extra 
dämpning över tå och häl. Strumpan är stickad i högsta 
kvalitet och har en ergonomisk passform. Materialet 
stöter bort fukt och motverkar dålig lukt. Lägg därtill att 
strumpan är mycket mjuk och följsam vilket förebygger 
blåsor, skavsår och andra förhårdnader.

Bomull:
Polypropylen:

Polyamid:
Elastan:

50%
28%
20%
2%

Tillgängliga storlekar:
Stl 35-38 - Art. nr: SGSO335-38
Stl 39-42 - Art. nr: SGSO339-42
Stl 43-46 - Art. nr: SGSO343-46
Stl 47-49 - Art. nr: SGSO347-49

Säljes i 3pack•   

ULTRA LIGHT SOCK
Solid Gears ultralätta löparstrumpa har en supertunn 
design som ger svårslagen komfort. Kanalstickning ger 
maximal ventilation. Strumpan är tillverkad av Microlon 
material som stöter bort fukt och motverkar dålig lukt. 
Dessutom är materialet mjukt och följsamt vilket förebyg-
ger blåsor, skavsår och förhårdnader.

Microlon:
Elastan:

98%
2%

Tillgängliga storlekar:

Vit Stl 36-39 - Art. nr: SGSO59436-39
Vit Stl 40-43 - Art. nr: SGSO59440-43
Vit Stl 44-47 - Art. nr: SGSO59444-47

Svart Stl 36-39 - Art. nr: SGSO51036-39
Svart Stl 40-43 - Art. nr: SGSO51040-43
Svart Stl 44-47 - Art. nr: SGSO51044-47
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Bröderna Adi och Rudi Dassler började tillverka 
skor redan 1924 och hade stor framgång. 1947 
gick bröderna skilda vägar och Rudi Dassler 

grundade Ruda som sedermera blev Puma.

Puma är idag ett av världens största och 
ledande företag som tillverkar avance-
rade sport – och livsstilsskor. Visionen 
och missionen hos Puma är att som 
en stor ledare inom sportbranschen 
vara ett föredöme till att skapa en 
bättre värld för kommande gene-
rationer. Pumas mål är att ständigt 
fortsätta producera produkter som 
deras kunder älskar samtidigt som 
jobbet med visionen om att göra 
världen bättre skall komma lite när-
mare varje dag



PUMA METRO ART. 642710
Puma’s nya sportiga skyddssko Metro är lätt och smidig. 
Ovandelen är gjord i mjukt nubuckläder. Yttersulan är en 
slimmad TPU sula som är olje och halkbeständig.

Ovandel:
Mellansula:

Yttersula:
Innersula:

Slitsula:
Storlek:
Skydd:

Skyddsklass:

Nubuckläder
TPU
TPU
EVA
Ergonomisk passform
39-47
Aluminiumtåhätta och
kompositspiktramp
EN-20345 S3

MISS PUMA ART. 642880
Miss Puma är en skyddssko som är framtagen för kvin-
nor. Lästen är smalare och ergonomiskt utformad för att 
passa kvinnors fötter. Ovandelen är gjord i vattenavvi-
sande läder. Mellansulan är en kombination av EVA och 
Puma GelCell för bästa dämpning. Särskilt framtagen för 
hårda ytor som ex. industrigolv. Yttersulan är av olje och 
värmebeständigt gummi.

Ovandel:
Mellansula:

Yttersula:
Innersula:

Storlek:
Skydd:

Skyddsklass:

Läder och textil
EVA och Puma GelCell
Gummi
EVA och Gel
36-42
Ståltåhätta 
EN-20345 S2, HRO
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PUMA ART. 642560
Lågsko för allmänt bruk. Utmärkt balans mellan komfort, 
sportigt utseende och fantastisk kvalitet. Passar lättare 
utomhusmiljöer och lager, distribution och industri.

Ovandel:
Slitsula:

Innersula:
Läst:

Storlekar: 
Skydd:

Skyddsklass:

Luftig textil
EVA / Värmebeständig gummisula
Uttagbar gelsula 
Normal
39-47
Mjukt spiktrampskydd och 
komposittåhätta 
EN-20345 S1P, HRO

PUMA FUSE MOTION ART. 642520
Metallfri lågsko för allmänt bruk. Utmärkt balans mellan 
komfort, sportigt utseende och fantastisk kvalitet. Pas-
sar lättare utomhusmiljöer samt lager, distribution och 
industri.

Ovandel:
Slitsula:

Läst:
Storlekar: 

Skydd:

Skyddsklass:

Luftig textil
EVA / Värmebeständig gummisula
Uttagbar gel-innersula Normal
39-48
Mjukt spiktrampskydd och 
komposittåhätta
EN-20345 S1P, HRO
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PUMA RACING ART. 642630
Lågsko för allmänt bruk. Retromodell i nubuck. Passar 
både lättare utomhusmiljöer samt lager, distribution och 
industri.

Ovandel:
Slitsula:

Innersula:
Läst:

Storlekar: 
Skydd:

Skyddsklass:

Läder och nubuck
PU / Värmebeständig gummisula
Uttagbar gel-innersula 
Normal
37-47
Mjukt spiktrampskydd och 
komposittåhätta 
EN-20345 S1P, HR0

PUMA URBAN LOW ART. 643020
Lågsko för allmänt bruk. Utmärkt balans mellan komfort, 
sportigt utseende och fantastisk kvalitet. Passar lättare 
utomhusmiljöer och lager, distribution och industri.

Ovandel:
Slitsula:

Läst:
Storlekar: 

Skydd:

Skyddsklass:

Läder, microfiber och textil
EVA med ID Cell/Värmebeständig gum-
misula. 
Normal
39-47
Mjukt spiktrampskydd och 
komposittåhätta
EN-20345 S1P, HRO, SRC
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PUMA VINTERKÄNGA ART. 630530
Vinterfodrad skyddskänga i sportig design. Dragkedja 
och ullfoder kombinerat med vattentätt membran ger 
bästa möjliga förutsättningar inför vintern. Passar främst 
för bygg och entreprenadmiljöer, men fungerar även för 
allmänt bruk.

Ovandel:
Slitsula:

Foder:

Funktioner:
Läst:

Storlekar: 
Skydd:

Skyddsklass:

Impregnerat läder
Värmebeständig gummisula
Innerfoder i syntetull med vattentätt 
membran
Dragkedja och snörning 
Normal
39-48
Mjukt spiktrampskydd och 
komposittåhätta
EN-20345 S3, HRO
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FAAS 500 S V2 ART. 18731607
Löparsko för den neutrala löparen. Everfitsystemet gör 
att hälen sitter på plats ordentligt för optimal passform.

FTR ST RUNNER ART. 35878702
En lättare löparsko för den neutrala löparen för allmänt 
bruk.

Ovandel:
Slitsula:

Läst:
Storlekar: 

Textil
EVA/gummisula 
Normal
39-47

Ovandel:
Slitsula:

Läst:
Storlekar: 

Textil
EVA/gummisula 
Normal
39-47
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Sportig herrsko för allmänt bruk. Lätt och luftig med bra 
dämpning. Passar utmärkt både privat och på jobbet.

Ovandel:
Slitsula:

Läst:
Storlekar: 

Läder och textil 
EVA / gummisula
Normal
39-48

PUMA AXIS ART. 186217001

Sportig damsko för allmänt bruk. Lätt och luftig med bra 
dämpning. Passar utmärkt både privat och på jobbet.

Ovandel:
Slitsula:

Läst:
Storlekar: 

Läder och textil
EVA / gummisula
Normal
36-40

PUMA AXIS DAM ART. 18621401
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Pumas kraftiga bomullstrumpor i ankelhöjd finns i två 
utföranden.  Passar både som sportstrumpa eller på 
jobbet.

Bomull: 100%

PUMA SOCKA

Teknisk sportstrumpa med andningsfunktion och Flex-
Toe teknologi. Passar som löparstrumpa eller för tuffa 
jobb.

Polypropylen:
Skin Life:

Polyester:
Elastan

40%
37%
20%
3%

PUMA RUNNING ART. 88260202

Tillgängliga storlekar:
Svart Stl 39-42 - Art nr 88329600139-42
Svart Stl 43-46 - Art nr 88329600143-46

Vita Stl 39-42 - Art nr 00731230039-42
Vita Stl 43-46 - Art nr 00731230043-46

Tillgängliga storlekar:
Svart Stl 39-42 - Art nr 8826020239-42
Svart Stl 43-46 - Art nr 8826020243-46

Säljes i 3pack•   
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Varumärket Toe Guard står för kompromiss-
lös säkerhet, tidlös design och prisvärda 
produkter. Målsättningen är att tillhandahål-
la marknaden bra produkter till konkurrens-
kraftiga priser.



INDUSTRY SHOE ART. TG80285

Ovandel:
Slitsula:

Innersula:
Läst:

Storlekar: 
Skydd: 

Skyddsklass:

Läder och textil 
PU
Uttagbar agronomisk EVA sula
Normal
36-48 
Aluminiumtåhätta och 
kompositspiktrampskydd
EN 20345 S1P, ESD, SRC

Toe Guard Industry är en mycket lätt och smidig sko 
främst framtagen för lager och logistik. Ovandelen är de-
signad för att minimera sömmar och maximera luftighe-
ten. Yttersulan är tillverkad i antistatisk och oljebeständig 
tvåkomponents PU. Aluminiumtåhätta och kompositspik-
trampskydd. ESD-certifierad.
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RUSH ART. TG80450
Toe Guard Rush är en metallfri skyddssandal i sportig 
design. Ovandelen är framtagen för att minimera söm-
mar och maximera luftigheten. Yttersulan är tillverkad i 
antistatisk och oljebeständig tvåkomponents PU. TPU 
gelänken ger foten extra stöd tillsammans med en TPU 
tåförstärkning för extra slitstyrka. Tåhätta och spik-
trampskydd i kompositmaterial. ESD-certifierad. 

Ovandel:
Slitsula:

Innersula:

Läst:
Storlekar: 

Skydd: 

Skyddsklass:

Läder och textil 
Oljebeständig PU med TPU gelänk
Uttagbar innersula med antibakteriell 
och fukttranspirerande funktion.
Bred
36-48 
Mjukt spiktrampskydd och 
komposittåhätta
EN 20345 S1P, ESD, Metallfri

RUNNER ART. TG80410
Toe Guard Runner är en metallfri skyddssko i sportig 
design. Ovandelen är framtagen för att minimera söm-
mar och maximera luftigheten. Yttersulan är tillverkad 
i antistatisk och oljebeständig tvåkomponents PU med 
TPU gelänk med en extra tåförstärkning i TPU.
Komposittåhätta och kompositspiktrampskydd. ESD-
certifierad.  

Ovandel:
Slitsula:

Innersula:

Läst:
Storlekar: 

Skydd:

Skyddsklass:

Läder och textil 
Oljebeständig PU med TPU gelänk
Uttagbar innersula med antibakteriell 
och fukttranspirerande funktion.
Bred
36-48
Mjukt spiktrampskydd och 
komposittåhätta
EN 20345 S1P, ESD, SRC, Metallfri.
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TRAIL ART. TG80440
Trail är en skyddsko som är lätt och smidig, men samti-
digt rejäl och stryktålig. Utrustad med impregnerat läder 
och värmebeständig gummisula. Passar främst för bygg 
och entreprenadmiljöer eller tyngre industrier.

Ovandel:
Slitsula:

Innersula:
Läst:

Storlekar: 
Skydd: 

Skyddsklass:

Impregnerat läder 
Värmebeständig gummisula
Uttagbar EVA innersula
Bred
36-48 
Mjukt spiktrampskydd och 
komposittåhätta
EN 20345 S3, HRO, SRC

NITRO ART. TG80430

Ovandel:
Slitsula:

Innersula:
Läst:

Storlekar: 
Skydd: 

Skyddsklass:

Impregnerat läder 
Värmebeständig gummisula
Uttagbar EVA innersula
Bred
36-48 
Mjukt spiktrampskydd och 
komposittåhätta
EN 20345 S3, HRO, SRC

Nitro är en skyddskänga som är lätt och smidig, men 
samtidigt rejäl och stryktålig. Utrustad med impregnerat 
läder och värmebeständig gummisula. Passar främst för 
bygg och entreprenadmiljöer eller tyngre industrier.
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Toe Guard Alaska är en vinterfodrad skyddskänga som 
är rejäl och stryktålig. Kängan är utrustad med impreg-
nerat läder, värmebeständig gummisula, ullfoder samt 
dragkedja. Passar främst för bygg och entreprenad 
miljöer, men fungerar även för allmänt bruk.

Ovandel:
Slitsula:

Innersula:
Foder:

Funktioner:
Läst:

Storlekar: 
Skydd:

Skyddsklass:

Impregnerat läder
Värmebeständig gummisula
Uttagbar gel-innersula 
Innerfoder i syntetull
Dragkedja och snörning
Bred
36-48
Mjukt spiktrampskydd och 
komposittåhätta
EN-20345 S3, HRO

ALASKA ART. TG80420
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BOULDER ART. TG80295
Slitstark Skyddsstövel i lätt och följsamt PU-material. 
passar alla miljöer.

Ovandel:
Slitsula:

Passform:
Läst:

Storlekar: 
Skydd:

Skyddsklass:

PU
PU
Ergonomisk passform
Bred
36-48
Stålspiktramp och ståltåhätta 
EN-20345 S5, WR

MUD ART. TG80305
Fritidsstövel i lätt och följsamt PU-material. Passar alla 
miljöer.

Ovandel:
Slitsula:

Passform:
Läst:

Storlekar: 

PU
PU
Ergonomisk passform 
Bred
36-48
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BASE SANDAL ART. TG80255
Base skyddssandal är en stryktålig sandal i helskinn 
med bred passform och kraftig tåförstärkning i PU för 
ökad hållbarhet. Ovandelens design minimerar sömmar 
på utsatta ytor. Yttersulan är tillverkad i antistatisk och 
oljebeständig tvåkomponents PU. Tåhätta och spik-
trampskydd i stål.

Ovandel:
Slitsula:

Innersula:
Läst:

Storlekar: 
Skydd:

Skyddsklass:

Läder
PU
Uttagbar PU sula 
Bred
36-48
Tåhätta och spiktrampskydd i stål 
EN 20345 S1P

BASE SKO ART. TG80245
Base skyddssko är en stryktålig lågsko i helskinn med 
bred passform och kraftig tåförstärkning i PU för ökad 
hållbarhet. Ovandelens design minimerar sömmar på 
utsatta ytor. Yttersulan är tillverkad i antistatisk och olje-
beständig tvåkomponents PU. Tåhätta och spiktramp-
skydd i stål.

Ovandel:
Slitsula:

Innersula:
Läst:

Storlekar: 
Skydd:

Skyddsklass:

Läder
PU
Uttagbar PU sula 
Bred
36-48
Tåhätta och spiktrampskydd i stål 
EN 20345 S3
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BASE KÄNGA ART. TG80265
Base skyddskänga är en stryktålig halvhög känga i 
helskinn med bred passform och kraftig tåförstärkning
i PU för ökad hållbarhet. Ovandelens design minimerar 
sömmar på utsatta ytor. Yttersulan är tillverkad i antista- 
tisk och oljebeständig tvåkomponents PU. Tåhätta och 
spiktrampskydd i stål.

BASE VINTERKÄNGA ART. TG80275
Base vinterkänga är en stryktålig fodrad känga i hel-
skinn med bred passform och kraftig tåförstärkning i 
PU för ökad hållbarhet. Ovandelens design minimerar 
sömmar på utsatta ytor. Yttersulan är tillverkad i antista-
tisk och oljebeständig tvåkomponents PU. Tåhätta och 
spiktrampskydd i stål.

Ovandel:
Slitsula:

Innersula:
Läst:

Storlekar: 
Skydd:

Skyddsklass:

Läder
PU
Uttagbar PU sula 
Bred
36-48
Tåhätta och spiktrampskydd i stål 
EN 20345 S3

Ovandel:
Slitsula:

Innersula:
Läst:

Storlekar: 
Skydd:

Skyddsklass:

Läder
PU
Uttagbar PU sula 
Bred
36-48
Tåhätta och spiktrampskydd i stål 
EN 20345 S3
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Dunderdon - grundades i industristaden Gö-
teborg 1997 av Per-Ivan Hagberg och är 
idag en av Sveriges mest innovativa varu-
märke för arbetskläder. Idag har Dunderdon 
återförsäljare över hela världen och kollek-
tionen består av arbetskläder, modekläder, 
och accessoarer för både dam och herr. Pro-
dukterna kan idag definieras som moderna 
arbetskläder som förenar begreppen nytta, 
funktion, mode och stil. Det är kläder som 
inspirerar och underlättar i alla lägen och är 
inte bundna till ett yrke eller omgivningen.

Oavsett vem användaren än är så står pro-
dukten för originalkonceptet - ”Ärlig, enkel 
och tidlös design”. Produkterna håller hög-
sta kvalitet och funktion utan att kompromis-
sa med passform och stil.

”The product make the brand”



T-shirt med Dunderdon-logga fram. Bomull 95% elastan 
5%. Säljes i 2 pack.

T4 T-SHIRT MED LOGGA

Art. DWT04354271
Navy/Olivgreen

•   
•  
• 
• 

200g
Bomull 95% Elastan 5%
Dunderdon-logga 
2 pack

Tillgängliga storlekar: 
S – 3XL

T-shirt i två färger. Bomull 95% elastan 5%. Säljes i 2 pack.

T5 T-SHIRT

Art. DWT05351094
Black/White

•   
•  
•  

200g
Bomull 95% Elastan 5%
2 pack

Tillgängliga storlekar: 
S – 3XL
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Kortärmad farfarströja i skönt jerseymaterial som ger 
extra mjuk känsla.  Sportig passform.

T12 FARFARSTRÖJA

Art. DWT124310
Black

Art. DWT124342
Navy

•   
•  
•  

100% bomull
250g
Sportig passform

Tillgängliga storlekar: 
S - 3XL

Kortärmad polo i skönt jerseymaterial som ger extra 
mjuk känsla. Sportig passform.

T11 POLO

Art. DWT114310
Black

Art. DWT114342
Navy

•   
•  
•  

100% bomull
250g
Sportig passform med 2 knappar, kortare ärmar och 
kraftig krage

Tillgängliga storlekar: 
S - 3XL

Art. DWT114394
White
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Långärmad farfarströja i skönt jerseymaterial som ger 
extra mjuk känsla. Sportig passform

T13 FARFARSTRÖJA

Art. DWT134310
Black

•   
•  
•  

100% bomull
250g
Sportig passform

Tillgängliga storlekar: 
S - 3XL

Kraftig skjorta med tryckknappar. Två bröstfickor med 
ficklock. Standard passform.

SH2 SKJORTA

Art. DWSH02S3510
Kortärmad - Black

•   
•  
•  

100 % bomull
170g twill 
Två bröstfickor med ficklock. Stängs med dolda 
tryckknappar.

Tillgängliga storlekar: 
S - 3XL

Art. DWSH02L3510
Långärmad - Black
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Art. DWS18TG4010
Black

Art. DWS18TG4013
Grey

Art. DWS18TG4040
Dark Navy

Art. DWS18TG4060
Wine Red

Art. DWS18TG4071
Olivgreen

Tillgängliga storlekar:
XS - 4XL

Kraftig hoodtröja med robust metalldragkedja. Hög 
krage för extra komfort. Två framfickor med dold 
mobilficka.

S18 HOODTRÖJA MED DRAGKEDJA

•   
•  
•  
• 
• 

80% bomull / 20% polyester
400g sweatshirt 
Borstad insida 
8 mm YKK metall dragkedja
Två framfickor med dold mobilficka
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Kraftig hoodtröja med värmande pilefoder och robust 
metalldragkedja. Två framfickor med dold mobilficka. 
Klassisk passform.

S18 FODRAD HOODTRÖJA

Art. DWS18PL4010
Black

•   
•  
•  
• 

80% bomull 20% polyester
400g 
8 mm YKK metall dragkedja
Två framfickor med dold mobilficka

Tillgängliga storlekar: 
XS - 4XL

Art. DWS18PL4071
Olive green
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S25 STRETCH HOODTRÖJA

Art. DWS257810B
Black/Brown

Art. DWS257840O
Navy/Orange

Art. DWS257871B
Olive Green/Black

Art. DWS277810B
Black/Brown

Art. DWS277840O
Navy/Orange

Art. DWS267840O
Navy/Orange

Dunderdon Polartec®-line är gjort av Polartec® Power 
Stretch® Pro™ som erbjuder maximal komfort tack 
vare 4-vägstretch. Insidan av Microfleece leder bort 
fukt från kroppen och den starka nylonutsidan klarar 
tuffa arbetsmiljöer. Allt detta kombineras i Dunderdon 
Polartec®-line som består av tre överdelar väst(S26), 
tröja(S27), huvtröja(S25) och en mössa (HA1) 

DUNDERDON POLARTEC  -LINE
•   
•  
•  
• 
• 
• 

250 g
Nylon, Polyester, Spandex
Justerbar luva
Tumgrepp
Förlängd rygg
YKK dragkedjor

Tillgängliga storlekar: 
XS-3XL

®

S27 STRETCH TRÖJA S26 STRETCH VEST
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Art. DWS277871B
Olive Green/Black



Fukttransporterande mikrofleecein-
sida som håller huden torr

Aktiv fukttransport

Slitstark nylonutsida

4-vägstretch

”Wicking” effekt

Utmärkt andningsförmåga

Polartec® Power Stretch® Pro



Kraftig collegetröja med borstad utsida och värmande 
pilefoder. Robust metalldragkedja. Två framfickor med 
dold mobilficka. Klassisk passform.

S24 FODRAD COLLEGETRÖJA

•   
•  
•  
• 
• 

80% bomull 20% polyester
400g 
Karbonborstning, silikontvätt
8 mm YKK metall dragkedja
Två framfickor med dold mobilficka

Tillgängliga storlekar: 
XS - 3XL

Art. DWS24PL4410
Black

Art. DWS24PL4411
Grey
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Lätt dunjacka i starkt ripstopmaterial med gåsdunfyll-
ning (90/10). Fyra utvändiga och tre invändiga fickor. 
Jackan kan även packas ihop till en kudde. 

J54 DUNJACKA

Art. DWJ549210
Black / Antracit

•    
• 
• 
• 
• 

100% Polyester, vind och vattenavvisande ripstop
90/10 dunblandning
Två bröstfickor, två framfickor, tre invändiga fickor
Kan ”omvandlas” till en kudde
Dragsko nertill

Tillgängliga storlekar: 
M - 2XL

J54 som kudde

Tidlös jacka i ullblandning med vind och vattenavvi-
sande membran. Två framfickor med dold mobilficka. 
Klassisk passform.

KN1 ULLJACKA

•   
•  

56% polyester 25% ull 11% nylon 8 % PU
Elastiskt stickad ull med foder i polyester micro 
fleece
Vattenavvisande membran med andningsfunktion
Två framfickor med dold mobilficka

Tillgängliga storlekar: 
S - 4XL

Art. DWKN17610
Black

•   
•  
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J21 är en allvädersjacka i klassisk Dunderdon-tappning. Jackan består av Ventile®   
material i två lager. Ventile® är ett tätvävt och starkt 100 % bomullsmaterial. Jackan 
är både vatten- och vindtät samtidigt som den andas. Eftersom tyget är 100 % natur-
ligt och vattentätt utan något membran bibehåller jackan sina egenskaper under hela 
sin livslängd. J21 har även ett foder av Ventile® för bästa möjliga funktionalitet. Detta 
fantastiska material tillsammans med andra detaljer såsom justerbar luva och ärmslut, 
förlängd rygg och vattenavvisande dragkedjor från YKK skapar ännu en 
tidlös Dunderdon-produkt. 

J21 VENTILE   JACKA

•   
•  
•  
• 
• 
• 
• 

100% bomull
280g Ventile® utsidan
200g Ventile® insidan
Vatten och vindavvisande
Förlängd rygg
Justerbar luva och ärmslut
YKK vattenavvisande dragkedja

Tillgängliga storlekar: 
S - 3XL

Art. DWJ213589
Army green

®
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Perfektion är inget man förtjänar, det är något man strävar efter. Ventile® är 
ett tyg gjort av ett tätvävt och starkt 100% bomullsmaterial. Den höga kvalitén 
på bomullen gör att tyget är både vatten- och vindtätt samtidigt som materialet 
andas. Eftersom tyget är 100% naturligt bibehåller plagget sina egenskaper 
under hela sin livslängd. Ventile® utvecklades i England på 1930-talet, men det 
var först under andra världskriget som de första plaggen tillverkades. Strids-
piloternas flygdräkter tillverkades av Ventile® då tygets egenskaper kunde 
säkra piloternas överlevnad under många timmar i havet. Under åren har tyget 
utvecklats och även idag använder piloter inom NATO flygdräkter gjorda av 
Ventile® då de unika egenskaper i materialet inte kan erstättas.



Extremt slitstark och lättfodrad jacka i Vantage. Detta unika material är både lättare och 
mer slitstarkt än allt annat på marknaden. 50% Cordura blandat med lika mycket bomull 
kombinerar styrka och komfort. Jackan har totalt 9 olika fickor och hög modegrad, som 
alltid från Dunderdon!

J56 VANTAGE JACKA

•   
•  
•  
• 
• 

250g
50% Cordura 50% Bomull twill
9 fickor
YKK dragkedjor
Förstärkta armbågar och axlar

Tillgängliga storlekar: 
S - 4XL

Art. DWJ562210
Black
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Vändbar väst i vind- och vattenavvisande  material av 
nylon/ spandex med hög andningsfunktion. Utsidan 
med ripstop struktur och slät insida. Äkta Primaloft 
vaddering ger fjäderlätt känsla. Plagget kan packas 
ihop till praktisk reseförpackning inuti höger ficka 
fram. Fickor med blixtlås + 1 bröstficka med blixtlås 
på utsidan och fickor med passpoal + bröstficka med 
blixtlås på insidan.

J57 PRIMALOFT VÄST

Art. DW5057931042
Black/Navy

•   
•  

82% Nylon 18% Spandex
Primaloft Silver Insulation Migration resistance 
(MR), 60 gram
YKK dragkedjor
Vändbar 
Reseförpackning i form av kudde

Tillgängliga storlekar: 
XS – 4XL

•   
•  
• 

Vändbar jacka i vind- och vattenavvisande mate-
rial av nylon/ spandex med god andningsfunktion. 
Utsidan med ripstop-struktur och slät insida. Äkta 
Primaloft-vaddering ger fjäderlätt känsla. Plagget 
kan packas ihop till praktisk reseförpackning inuti 
höger bröstficka. Fickor med blixtlås + 1 bröstficka 
med blixtlås på utsidan och fickor med passpoal + 
bröstficka med blixtlås på insidan.

J58 PRIMALOFT JACKA

Art. DW5058931042
Black/Navy

•   
•  

82% Nylon 18% Spandex
Primaloft Silver Insulation Migration resistance 
(MR), 80 gram
YKK dragkedjor
Vändbar 
Reseförpackning i form av kudde

Tillgängliga storlekar: 
XS – 4XL

•   
•  
• 
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Slitstark väst med sportig passform tillverkad i Cor-
dura/ Spandex material och sidopaneler av Polar-
tec Wind Pro stretchmaterial för bättre rörelse och 
komfort.  Äkta Primaloft vaddering ger bästa isolering 
och värmeeffekt. Slitstarka stortandade YKK blixtlås. 
Smarta innerfickslösningar för teknisk utrustning, 
handskar etc. samt blixtlåsförsedd innerficka.
Unik kombination av bästa möjliga materialval!

J61 CORDURA STRETCH VÄST

•   
•  

98% Cordura 2% Spandex
Primaloft Silver Insulation Migration resistance 
(MR), 100 gram
Polartec Wind Pro 
YKK dragkedjor
Smarta förvaringslösningar

Tillgängliga storlekar: 
XS – 4XL

Art. DW5061951000
Black

•   
• 
• 

Slitstark arbetsjacka med sportig passform tillverkad 
i Cordura/ Spandex material och sidopaneler av Po-
lartec Wind Pro stretchmaterial för bättre rörelse och 
komfort.  Äkta Primaloft-vaddering ger bästa isolering 
och värmeeffekt. Slitstarka stortandade YKK blixtlås. 
Smarta innerfickslösningar för teknisk utrustning, 
handskar etc. samt blixtlåsförsedd innerficka.
Unik kombination av bästa möjliga materialval!

J62 CORDURA STRETCH JACKA

•   
•  

98% Cordura 2% Spandex
Primaloft Silver Insulation Migration resistance 
(MR), 100 gram
Polartec Wind Pro 
YKK dragkedjor
Smarta förvaringslösningar

Tillgängliga storlekar: 
XS – 4XL

Art. DW5062951000
Black

•   
• 
• 
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Tillgängliga storlekar
(L30”: 28”-40”)
(L32”: 28”-42”)
(L34”: 31”-42”)
(L36”: 32”-42”)

(C44-C60),
(C146-C160),
(D96-D108),
(C150 long-C160 long)

Hantverksbyxa med äkta jeansdetaljer och utseende. 
Knappgylf, jeansfickor och oksöm kombineras här med 
slitstarkt Cordura denim-tyg och Dunderdons praktiska 
lösningar för alla hantverkare. Benfickor med integrerad 
tumstocksficka, avtagbara spikfickor och d-ringar är 
några av många detaljer på den här modellen.

P15 CORDURA DENIM

•   
•  
•  
• 
• 
• 
• 
• 
• 

311 g
85% Bomull 15% Cordura
Avtagbara spikfickor i Cordura denim
Avtagbara D-ringar
Två benfickor med intergrerade tumstocksfickor
Knappgylf
Invändiga knäskyddsfickor 
Dragsko nedtill
Dunderdon läderpatch

Art. DWP156010
Black denim

NYHET





Tillgängliga storlekar
(L30”: 28”-40”)
(L32”: 28”-42”)
(L34”: 31”-42”)
(L36”: 32”-42”)

(C44-C60),
(C146-C160),
(D96-D108),
(C150 long-C160 long)

Kraftig 14,5 oz japansk denim av högsta kvalité. Avtag-
bara spikfickor i Cordura. Två benfickor med dragkedja 
och integrerade tumstocksfickor. Invändiga knäskydds-
fickor i Cordura. Klassisk passform.

P12 DENIM

•   
•  
•  
• 
• 
• 
• 
• 

14,5 oz japansk denim – 100 % bomull 
Avtagbara spikfickor i Cordura
Avtagbara D-ringar 
Två benfickor med integrerade tumstocksfickor
Knappgylf
Invändiga knäskyddsfickor i Cordura
Dragsko nertill
Finns i rå eller stentvättad variant. ”Varje byxa har 
unik tvätt”

Art. DWP12R01
Raw

Art. DWP120105
Stonewashed
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Kraftig 14,5 oz japansk denim av högsta kvalité. Avtag-
bara spikfickor i Cordura. Två benfickor med dragkedja 
och integrerade tumstocksfickor. Klassisk passform.

P55S DENIM SHORTS

Art. DWP55S05
Stonewashed

•   
•  
•  
• 
• 
• 

14,5 oz japansk denim – 100 % bomull
Avtagbara spikfickor i Cordura
Avtagbara D-ringar 
Två benfickor med integrerade tumstocksfickor
Knappgylf
Varje byxa har unik tvätt

Kraftig 14,5 oz japansk denim av högsta kvalité. Avtag-
bara spikfickor i Cordura. Två benfickor med dragkedja 
och integrerade tumstocksfickor. Invändiga knäskydds-
fickor i Cordura. Klassisk passform.

P12K DENIM PIRATBYXA

•   
•  
•  
• 
• 
• 
• 
• 

14,5 oz japansk denim – 100 % bomull 
Avtagbara spikfickor i Cordura
Avtagbara D-ringar 
Två benfickor med integrerade tumstocksfickor
Knappgylf
Invändiga knäskyddsfickor i Cordura
Dragsko nertill
Finns i rå eller stentvättad variant. ”Varje byxa har 
unik tvätt”

Tillgängliga storlekar: 
(One length”: 28”-42”) 

(Centilong : 44 - 60)

Tillgängliga storlekar: 
(One length”: 28”-42”) 

(Centilong : 44 - 60)

Art. DWP12KR01
Raw

Art. DWP12K0105
Stonewashed
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Tillgängliga storlekar:
(L30”: 28”-40”)
(L32”: 28”-42”)
(L34”: 31”-42”)
(L36”: 32”-42”)

(C44-C60),
(C146-C160),
(D96-D108),
(C150 long-C160 long)

Den tidlösa Dunderdon-klassikern. P7 var den första 
hantverkarbyxan med zip off funktion och har sina 
trogna fans över hela världen. Skön 100% bomull för 
optimal komfort kombinerad med Corduraförstärkningar 
på knäpartier för slitstyrka. Tillsammans med avtagbara 
Corduraspikfickor samt avtagbara ben är denna byxa 
den mest kompletta på marknaden. 

P7 KANVAS

Art. DWP071010
Black

•   
•  
•  
• 
• 
• 

390g bomull panama kanvas
Avtagbara ben med dragkedja
Avtagbara D ringar, 10 kg lastkapacitet på varje
Avtagbara spikfickor i Cordura
Invändiga knäskyddsfickor i Cordura
Dold elastisk dragsko i benslut

P7 Kanvas som shorts
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Tillverkad av extremt slitstarkt cordura/bomull blandning 
– lättare och stryktåligare än allt på marknaden. Avtag-
bara spikfickor i Cordura. Två benfickor med dragkedja 
och integrerade tumstocksfickor. Bakfickor med ficklock. 
Klassisk passform.

P55S VANTAGE SHORTS

Art. DWP55S2210
Black

Art. DWP55S2227
Khaki

•   
•  
•  
• 

50% Cordura 50% Bomull twill 
Avtagbara spikfickor i Cordura
Avtagbara D-ringar 
Två benfickor med integrerade tumstocksfickor

Tillverkad av extremt slitstarkt cordura/bomull bland-
ning – lättare och stryktåligare än allt på marknaden. 
Avtagbara spikfickor i Cordura. Två benfickor med 
dragkedja och integrerade tumstocksfickor. Bakfickor 
med ficklock. Klassisk passform.

P11K VANTAGE PIRATBYXA

Art. DWP11K2210
Black

Art. DWP11K2227
Khaki

•   
•  
•  
• 
• 
• 

50% Cordura 50% Bomull twill 
Avtagbara spikfickor i Cordura
Avtagbara D-ringar 
Två benfickor med integrerade tumstocksfickor
Dragsko nertill
Invändiga knäskyddsfickor i Cordura

Tillgängliga storlekar: 
(One length”: 28”-42”) 

(Centilong : 44 - 60)

Tillgängliga storlekar: 
(One length”: 28”-42”) 

(Centilong : 44 - 60)
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Tillgängliga storlekar:
(L30”: 28”-40”)
(L32”: 28”-42”)
(L34”: 31”-42”)
(L36”: 32”-42”)

(C44-C60),
(C146-C160),
(D96-D108),
(C150 long-C160 long)

Tillverkad av extremt slitstarkt cordura/bomull blandning 
– lättare och stryktåligare än allt på marknaden. Två 
stora spikfickor i Cordura. Två benfickor med dragkedja 
och integrerade tumstocksfickor. Bakfickor med ficklock. 
Klassisk passform.

P11 VANTAGE

Art. DWP112210
Black

Art. DWP112227
Khaki

•   
•  
•  
• 
• 
• 

50% Cordura 50% Bomull twill 
Utanpåhängande spikfickor i Cordura
Avtagbara D-ringar 
Två benfickor med integrerade tumstocksfickor
Dragsko nertill
Invändiga knäskyddsfickor i Cordura
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Modern, slitstark och teknisk servicebyxa tillverkad i 
Cordura denim. Den coola designen förgylls med ergo-
nomiska benfickor och förböjda knän. Detta tillsammans 
med de slitstarka materialet gör P60 till den ultimata 
servicebyxan. 

P60 CORDURA DENIM

Art. DWP606001
Capri Blue

•   
•  
•  
• 
• 

85% bomull 15% Cordura 
311g
Benfickor med 4 fack
Förböjda knän
Dunderdon läderpatch

Tillgängliga storlekar: 
(L30”: 28”-40”)
(L32”: 28”-42”)
(L34”: 31”-42”)
(L36”: 32”-42”)

(C44-C60),
(C146-C160),
(D96-D108),
(C150 long-C160 long)

Moderna, slitstarka och tekniska serviceshorts tillverkad 
i Cordura denim. Den coola designen förgylls med ergo-
nomiska benfickor. Detta tillsammans med det slitstarka 
materialet gör P60S till de ultimata serviceshortsen.

P60S CORDURA DENIM

Art. DWP60S6001
Capri Blue

•   
•  
•  
• 

85% bomull 15% Cordura 
311g
Benfickor med 4 fack
Dunderdon läderpatch

Tillgängliga storlekar: 
(One length”: 28”-42”)

(Centilong : 44 - 60)
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Klassisk 5-ficksmodell i stentvättat 13 oz tyg i 100 % 
bomull. Modern passform med knappar och nitar i kop-
parfinish.

P50 JEANS

Art. DWP500205
Stonewash

•   
•  
•  
• 
• 

100 % Bomull
13 oz (360 gram) 
Myntficka
Dunderdon läderpatch
Gylfknappar

Tillgängliga storlekar: 
(L30”: 28”-40”)
(L32”: 28”-42”)
(L34”: 31”-42”)
(L36”: 32”-42”)

(C44-C60),
(C146-C160),
(D96-D108),
(C150 long-C160 long)

Shortsvariant av P50-modellen i stentvättat 13oz tyg 
i 100 % bomull. Benficka på höger ben med dubbla 
fickor. Knappgylf och Dunderdon läderpatch.

P50S JEANS SHORTS

Art. DWP50S0205
Stonewash

•   
•  
•  
• 
• 

360 g
100 % Bomull
Myntficka
Dunderdon läderpatch
Knappgylf

Tillgängliga storlekar: 
(One length”: 28”-42”)

(Centilong : 44 - 60)
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Klassisk 5-ficksmodell i slitstark blandning av bomull 
och Cordura. Den kombinerar mörkblå denimfärg med 
orangea sömmar samt accessoarer i kopparfinish. Stilig 
design med slitstyrka utöver det vanliga ger ännu ett 
klassiskt Dunderdonplagg.

P49 JEANS

Art. DWP496001
Capri blue

•   
•  
•  
• 
• 

85% Bomull 15% Cordura
9,5 oz (270 gram)
Myntficka
Dunderdon läderpatch
Gylfknappar

Tillgängliga storlekar: 
(L30”: 28”-40”)
(L32”: 28”-42”)
(L34”: 31”-42”)
(L36”: 32”-42”)

(C44-C60),
(C146-C160),
(D96-D108),
(C150 long-C160 long)
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Tillgängliga storlekar:
(L30”: 28”-40”)
(L32”: 28”-42”)
(L34”: 31”-42”)
(L36”: 32”-42”)

(C44-C60),
(C146-C160),
(D96-D108),
(C150 long-C160 long)

Art. DWP142610 
Black

Art. DWP142611 
Steel

Teknisk servicebyxa med två ergonomiska benfickor. 
Klassisk passform med lägre midja.

P14 CARGO

•   
•  
•  

 65 % Polyester 35 % Bomull
Ergonomiska benfickor
Myntficka i höger framficka

Art. DWP032010 
Black

Art. DWP032011 
Steel

En av Dunderdons första byxormodeller. Två framfickor. 
Två bakfickor med ficklock. Klassisk passform.

P3 CHINO

•   
•   

65 % Polyester 35 % Bomull
Två bakfickor med ficklock

Tillgängliga storlekar:
(L30”: 28”-40”)
(L32”: 28”-42”)
(L34”: 31”-42”)
(L36”: 32”-42”)

(C44-C60),
(C146-C160),
(D96-D108),
(C150 long-C160 long)
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Klassisk chinobyxa i 100% bomull för bästa komfort.

P13 CHINO

•   
•   

100% bomull
250 g

Art. DWP136810
Black

Art. DWP136811
Steel

Art. DWP136842
Dark Navy

Art. DWP136827
Khaki

Tillgängliga storlekar:
(L30”: 28”-40”)
(L32”: 28”-42”)
(L34”: 31”-42”)
(L36”: 32”-42”)

(C44-C60)
(C148-C160)
(D96-D108)
(C150 long-C160 long)
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T20 UNDERSTÄLL

Tillgängliga storlekar:
XS – 4XL

Art. DW3020551019
Black/Grey/Brown

•   
•  
• 
• 
• 

200 gram
100 % Merinoull på utsidan
THERMOLITE® på insidan
Långärmad tröja med tumgrepp 
Långkalsonger med extra brett midjeband

Material av skönaste Merinoull/ Thermolite. 100% Meri-
noull på utsidan och 100% Thermolite på insidan. 
THERMOLITE® ger värme och komfort. Dess fibers 
ihåliga kärna gör att materialet ger bästa isolering och 
fukttransport på insidan och behåller värmen med 
Merinoull på utsidan. Tröja med rundhalsad ringning 
och lång ärm med mudd och tumgrepp. Långkalsonger 
med extra brett midjeband och dubbelt uppvik/mudd i 
benavslut.

U1 KALSONGER
Tillgängliga storlekar:
S – 2XL

Art. DWU1351094
Black/White

•   
•  
• 
• 

200 g 
95% bomull 5% elastan
4,5 cm bred midjeresår
2 packKalsonger i fyra färgkombinationer. Kortare benlängd, 

bred midjeresår med mjuk insida och Dunderdon-logga. 
Bomull 95 % elastan 5%. 2 pack.

Art. DWU1354271
Olivegreen/Navy
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Dunderdons nya kanvasbälten är framtagna i kraftig 
kanvas och försedda med två tryckknappar. Här erbjuds 
det möjlighet att kombinera alla delar och därmed skapa 
ett bälte utifrån sin egen smak. Kraftiga låssystem i två 
varianter – D-ring eller spänne. 

BE01 KANVASBÄLTEN •   
•   
• 
• 

Spännen – Alloy
Bälten – Kanvas (100 % polypropylen)
Knappar – Mässing 
Finish – Mattsvart och borstat silver

Tillgängliga storlekar:
28-32 – 105 cm                                       
33-42 – 120 cm

Art. DWBU010110 
Spänne i mattsvart

Art. DWBU010114 
Spänne i borstat silver

Art. DWDR010110 
D-ring spänne i mattsvart

Art. DWDR010114 
D-ring spänne i borstat silver

Art. DWBE01621010
Svart bälte med svarta 
detaljer

Art. DWBE01627110
Olivgrönt bälte med svarta 
detaljer

Art. DWBE01622710
Khaki bälte med svarta 
detaljer

Art. DWBE01626510
Oranget bälte med svarta 
detaljer

Art. DWBE01621014
Svart bälte med silver
detaljer

Art. DWBE01627114
Olivgrönt bälte med silver
detaljer

Art. DWBE01622714
Khaki bälte med silver
detaljer

Art. DWBE01626514
Oranget bälte med silver
detaljer
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HA1 SPORT MÖSSA

Tillgängliga storlekar:
ONE SIZE

Art. DWHA17810B
Black/Brown

•   
•  
• 

250 g
Nylon, Polyester , Spandex
Dubbellager av Polartec Power stretch Pro

Sportig och funktionell mössa tillverkad av dubbla lager 
Polartec Power Stretch Pro. Kommer i svart med Dun-
derdon bruna detaljer. Slitstark nylonutsida med mjuk 
fukttransporterande fleeceinsida.

HA2 STICKAD MÖSSA

Tillgängliga storlekar:
ONE SIZE

Art. DWHA20110
Black

•   
•  

60 g
100 % Akryl 

Skön och stilren stickad mössa med broderad Dunder-
don-logga vänster fram.

HA3 MÖSSA

Tillgängliga storlekar:
ONE SIZE

Art. DWHA32010
Black

•   
• 
•  

50 g
100% Akryl
Dunderdon logga med 3D-effekt

Mössa i 100% akrylmaterial. Dunderdon-logga fram.
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Dunderdon Moc Toe tillverkad med impregnerat läder 
och slitstark Vibram Gummisula. Uttagbar innersula i 
silikon och läder för extra komfort.

Ovandel:
Slitsula:

Storlekar: 
Artikel nr:

Läder
Vibram
39-47
DWF19932

DUNDERDONKÄNGA MOC TOE

Dunderdon Oxford har stilrena linjer med en klassisk 
”rund-tå” design. Överdel i inoljat impregnerat läder och 
med en slitstark gummisula från Vibram. Uttagbar inner-
sula i silikon och läder för extra komfort.

Ovandel:
Slitsula:

Storlekar: 
Artikel nr:

Impregnerat Läder
Vibram gummisula
39-47
DWF29932

DUNDERDONKÄNGA OXFORD

Dunderdon Milano är en trendig sko. Framtagen med 
bästa möjliga val av matrial. Lättviktsyttersula för över-
lägsen komfort. Ovandel av mjukt Nubuck och innerfoder 
av kalvskinn, som absorberar fukt och ger bästa möjliga 
klimat för fötterna. Uttagbara innersula av silikon 
och läder.

Ovandel:
Slitsula:

Storlekar: 
Artikel nr:

Nubuck
PU
39-47
DWF39932

DUNDERDON MILANO
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EN 14404 TYP2, NIVÅ 1 tillsammans med CE-märkta 
byxor. Knäskydd i skum eller i annan vaddering som 
fästs i fickor på byxbenen, eller som är permanent 
fastsatta på byxor.

KNÄSKYDD

Art. DWKP010010
Black

Skyddsklass:

Storlek:

Material:

1 – knäskydd passande för använd-
ning på plana eller ojämna golvytor 
och skyddar mot penetration vid en 
kraft på minst (100±5)N.
B=160mm, H=245 mm, T=20,5 mm. 
(Knäskyddet passar alla Dunderdon-
byxor.
100% Ethylene Vinyl Acetat (EVA).

B

D

Hur vet jag vilken storlek som passar mig? Din storlek 
får du reda på genom att ta mått på din kropp. Mät A, B, 
C respektive D. Titta sedan i tabellen ovan och se vilken 
storlek som passar just dig.

VILKEN STORLEK PASSAR MIG?

A

C
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C Size C44 C46 C48 C50 C52 C54 C56 C58 C60

Kroppsmått bröst (cm) 88 92 96 100 104 108 112 116 120

Kroppsmått midja (cm) 76 80 84 88 92 97 102 107 112

Kroppsmått stuss (cm) 94 98 102 106 110 114 118 122 126

Innerbenslängd (cm) 78 79 80 81 82 83 84 85 86

Midjemått byxa (tum) 28’ 29’ 30’ 31’ 32’ 33’ 34’ 36’ 38’ 40’ 42’

Kroppsmått midja (cm) 76,50 79,00 81,50 84 86,5 89 91,5 96,5 101,5 106,5 111,5

Innerbenslängd (tum) 30’ 30’ 30’ 30’ 32’ 32’ 32’ 32’ 32’ 32’ 32’

Cm 77 77 77 77 82 82 82 82 82 82 82

STORLEKSTABELL
Storlekar XS S M L XL XXL XXXL
Motsvarar bröstmått 78-84 cm 84-90 cm 90-96 cm 96-102 cm 102-108 cm 108-114 cm 114-120 cm

Motsvarar midjemått 66-72 cm 72-78 cm 78-84 cm 84-90 cm 90-96 cm 96-102 cm 102-112 cm

A
B
C
D

D-storlekar / Kort D92 D96 D100 D104 D108 D112 D116

Kroppsmått bröst (cm) 92 96 100 104 108 112 116

Kroppsmått midja (cm) 86 90 94 98 103 108 113

Kroppsmått stuss (cm) 100 104 108 112 116 120 124

Innerbenslängd (cm) 74 75 76 77 78 79 80

Midjemått byxa (tum) 32’ 33’ 34’ 36’ 38’ 40’ 42’

Kroppsmått midja (cm) 86,5 89 91,50 96,5 101,5 106,5 111,5

Innerbenslängd (tum) 30’ 30’ 30’ 30’ 30’ 30’ 30’ 30’

Cm 77 77 77 77 77 77 77 77

A
B
C
D

D-storlekar / Kort C144 C146 C148 C150 C152 C154 C156 C158 C160

Kroppsmått bröst (cm) 88 92 96 100 104 108 112 116 120

Kroppsmått midja (cm) 76 80 84 88 92 97 102 107 112

Kroppsmått stuss (cm) 94 98 102 106 110 114 118 122 126

Innerbenslängd (cm) 83 84 85 86 87 88 89 90 91

Midjemått byxa (tum) 28’ 29’ 30’ 31’ 32’ 33’ 34’ 36’ 38’ 40’ 42’

Kroppsmått midja (cm) 76,50 79,00 81,50 84 86,5 89 91,50 96,5 101,5 106,5 111,5

Innerbenslängd (tum) 32’ 32’ 32’ 32’ 34’ 34’ 34’ 34’ 34’ 34’ 34’

Cm 82 82 82 82 87 87 87 87 87 87 87

Innerbenslängd (tum) 34’ 36’ 36’ 36’ 36’ 36’ 36’ 36’

Cm 82 92 92 92 92 92 92 92

A
B
C
D
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CLC är ett amerikanskt varumärke med fokus på hantverksväskor, handskar 
och relaterade produkter. CLC´s produkter är framtagna för att ge en struktur 
och ett skydd av de dyra verktyg, mätinstrument, datorer eller andra hjälpmedel  
som hantverkare använder i sin vardag. Produkterna är framtagna av hantver-

kare och montörer och framhåller slitstyrka och passform, unika 
lösningar är vardag.

Prova så får ni uppleva en enklare och mer strukturerad vardag!



•   
•  
• 
• 
• 
•  

Verktygsryggsäck 
75 verktygsfack plus multibox i hårdplast 
Cordura - lättviktsmaterial 
Justerbar axelrem (extra vadderad) 
Otrolig kapacitet för alla tänkbara verktyg 
Mått: 44*33*23

CLC VERKTYGSRYGGSÄCK ART. SW1132

CLC VERKTYGSRYGGSÄCK ART.SW1134
•   
•  
• 
• 

Verktygsryggsäck 
48 verktygsfack (in&utsida)
Justerbar axelrem (extra vadderad) 
Mått: 34*41*15 
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CLC VERKTYGSVÄSKA ART. SW1528
•   
•  
• 
• 
•  

Verktygsryggsäck 
23 verktygsfack (in&utsida)
Multibox i hårdplast 
Justerbar axelrem (extra vadderad)  
Mått: 28*48*25

CLC VERKTYGSVÄSKA ART. SW1529
•   
•  
• 
•  
• 

Verktygsväska 
15 verktygsfack (in&utsida)
Multibox i hårdplast 
Justerbar axelrem (extra vadderad)  
Mått: 40*23*23
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CLC VERKTYGSVÄSKA ART. EL1509
•   
•  
• 
• 
•  

Verktygsväska 
21 verktygsfack (in/utsida) 
Ergonomiskt utformat gummibeklätt handtag 
Justerbar axelrem (extra vadderad)  
Mått: 38*11*27
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  Sämre hållning och balans 
  Instabil fot/markkontakt 
  Ökad belastning på leder, muskler och ligament 
  Ökad friktion inuti skon 
  Ökad risk för blåsor, ömma punkter och blånaglar 
  Ökad utmattning i muskler, ligament och ledband 
  Sämre rörlighet i fotlederna 
  Sämre uthållighet och därmed ökad skaderisk
  Sämre utnyttjande av fotens inbyggda dämpning 
  Ökad risk för besvärande fotknölar

  Bättre hållning och balans
  Stabilare fot/markkontakt
  Minskad belastning på leder, muskler och ligament
  Minskad friktion inuti skon
  Mindre risk för blåsor, ömma punkter och blånaglar
  Minskad utmattning i muskler, ligament och ledband
  Bättre rörlighet i fotlederna
  Bättre uthållighet vilket minskar skaderisken
  Maximalt utnyttjande av fotens inbyggda dämpning 
  Minskad risk för besvärande fotknölar

  Sämre hållning och balans 
  Instabil fot/markkontakt 
  Ökad belastning på leder, muskler och ligament 
  Ökad friktion inuti skon 
  Ökad risk för blåsor, ömma punkter och blånaglar 
  Ökad utmattning i muskler, ligament och ledband 
  Sämre rörlighet i fotlederna 
  Sämre uthållighet och därmed ökad skaderisk
  Sämre utnyttjande av fotens inbyggda dämpning 
  Ökad risk för besvärande fotknölar

  Bättre hållning och balans
  Stabilare fot/markkontakt
  Minskad belastning på leder, muskler och ligament
  Minskad friktion inuti skon
  Mindre risk för blåsor, ömma punkter och blånaglar
  Minskad utmattning i muskler, ligament och ledband
  Bättre rörlighet i fotlederna
  Bättre uthållighet vilket minskar skaderisken
  Maximalt utnyttjande av fotens inbyggda dämpning 
  Minskad risk för besvärande fotknölar

•   
• 

AGION™ Antimicrobial treatment
Trim To Fit

Maximalt stöd. Designad för att ge dig maxi-
malt stöd. Passar fötter med normalt till högt 
fotvalv och i kängor och skor med mer volym.

GREEN ART. GRN

Våra allround-fotbädd. 
Designad för de flesta typer av fötter och skor, 
t.ex. sportskor och de flesta typer av vardags-
skor.

BLUE ART. BLU

Smidiga och lätta. Perfekt för skor med 
mindre volym, t.ex. golfskor, cykelskor och 
båtskor.

BLACK ART. BLK

  Sämre hållning och balans 
  Instabil fot/markkontakt 
  Ökad belastning på leder, muskler och ligament 
  Ökad friktion inuti skon 
  Ökad risk för blåsor, ömma punkter och blånaglar 
  Ökad utmattning i muskler, ligament och ledband 
  Sämre rörlighet i fotlederna 
  Sämre uthållighet och därmed ökad skaderisk
  Sämre utnyttjande av fotens inbyggda dämpning 
  Ökad risk för besvärande fotknölar

  Bättre hållning och balans
  Stabilare fot/markkontakt
  Minskad belastning på leder, muskler och ligament
  Minskad friktion inuti skon
  Mindre risk för blåsor, ömma punkter och blånaglar
  Minskad utmattning i muskler, ligament och ledband
  Bättre rörlighet i fotlederna
  Bättre uthållighet vilket minskar skaderisken
  Maximalt utnyttjande av fotens inbyggda dämpning 
  Minskad risk för besvärande fotknölar

•   
• 

AGION™ Antimicrobial treatment
Trim To Fit

•   
• 

AGION™ Antimicrobial treatment
Trim To Fit

SuperFeet tillverkar fotbäddar för alla aktiviteter. Vandringskängorna tar 
dig till toppen av berget, löparskorna tar dig hem igen efter träningspasset 
och arbetskorna tar dig genom vardagen. Men det är fötterna som gör 
jobbet. Visa dina fötter lite mer uppskattning. Ge dem maximalt stöd. 
Använd SuperFeet i alla dina skor.
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Tåhätta

Spiktramp

Värmebeständig

Vattenavvisning

Vattentät

Oljebeständig

Metallfri

Vinterfodrad

SYMBOLFÖRKLARINGAR

Sympatex® är ett porlöst membran som har 
miljontals hydrofila molekyler som transporterar 
svett, värme och ånga från foten. Membranet 
är endast 1/100-dels mm tjockt men kan stret-
chas upp till 300% och blir därigenom mycket 
slitstarkt.Sympatex är 100% vattentätt med and-
nings funktion. 

VIBRAM är en extra kraftig gummisula som 
är designad för att ge extremt bra grepp på 
ojämna underlag. Det är även värme bestän-
digt, dvs tål temperaturer upp till 300 grader. 

ESD klassade skor avleder statisk elektricitet. 
De har resistens mellan 0.75 MOhn till 35 MOhn 
enligt DIN EN 61340.

Tåhätta 200 J / 15000 N  Antistatiska egenskaper, 
Stötdämpning i hälpartiet, Slutet hälparti, Oljebestän-
dig friktionssula.

Tåhätta 200 J / 15000 N Spiktrampskydd 1100 N, An-
tistatiska egenskaper, Stötdämpning i hälpartiet, Slutet 
hälparti, Oljebeständig friktionssula 

Tåhätta 200 J / 15000 N,  Antistatiska egenskaper, 
Stötdämpning i hälpartiet , Slutet hälparti, Oljebestän-
dig friktionssula, Vattenavvisande minimum 60 minu-
ter

Tåhätta 200 J / 15000 N Spiktrampskydd 1100 N, An-
tistatiska egenskaper, Stötdämpning i hälpartiet, Slu-
tet hälparti, Oljebeständig friktionssula, Mönstrad sula, 
Vattenavvisande minimum 60 minuter 

Tåhätta 200 J / 15000 N, Antistatiska egenskaper, 
Stötdämpning i hälpartiet, Slutet hälparti, Oljebestän-
dig friktionssula, Material gummisula/pu 

Tåhätta 200 J / 15000 N, Spiktrampskydd 1100 N, An-
tistatiska egenskaper, Stötdämpning i hälpartiet, Slu-
tet hälparti, Oljebeständig friktionssula, Mönstrad sula, 
Material gummisula/pu 

Värmebeständig sula +300 °c

Vattentät 

S1

S1P

S2

S3

S4

S5

HRO

WR

SKYDDSKOR KLASSER
Skyddsskor måste uppfylla kraven i de europeiska direktiven 
gällande personlig skyddsutrustning. Följande skyddsklass-
märkningar finns på produkter som har tillverkats enligt dessa 
direktiv och enligt de europeiska standarderna 
EN 345/EN20345

SKYDD 
L-protection®, (Lenczitecnoline). Ungefär 40% lättare 
än traditionella spiktramp i stål, extremt flexibla och leder 
ingen kyla (passar utmärkt till vintern).

Composite, skyddståhätta i syntetplastmaterial, motverkar 
klämskador, halva vikten av en traditionell ståltåhätta, leder 
ingen kyla (passar utmärkt för vintern).

Skyddståhätta i stål

 BOA-systemet är snabbt, enkelt och stryktåligt. 
Teknologin är lika enkel som den är praktisk och 
kan hanteras av alla. Med ett jämnt tryck över 
hela foten får du  en passform som kan justeras 
helt efter dina önskemål. Ett enkelt tryck på hju-
let och vrid tills du är nöjd, svårare är det inte!

 Cordura är en extremt slitstark och rivstark väv 
med mycket god andningsfunktion. 

SAMARBETSPARTNERS

Dragkedja

Gore-Tex® är ett tunt, perforerat membran. 
Porerna är 20.000 gånger mindre än en vat-
tendroppe, men 700 gånger större än en vat-
tenmolekyl. Det innebär att vattenånga lätt kan 
passera membranet, medan vattendroppar 
stoppas. Gore-Tex är 100% vattentätt med and-
ningsfunktion.

BOA-system

PrimaLoft introducerar en innovation som tar 
värmeisoleringen till nästa nivå. Blandning av 
fint ankdun och vattenavisande PrimaLoft mik-
rofiber gör att du håller dig varm, oavsett väder.



NOTERINGAR
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