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Sådan bruger du kataloget
Produktinformation 

Hvert produkt beskrives ved hjælp af godkendelser, 
symboler og fakta omkring produktets særlige 
egenskaber, ydersålen, overlæderet, inderfóret, 
indlægssålen og brancher. 

Guide til godkendelser og symboler

Klik på linket nederst på siden og få en forklaring 
på godkendelser og symboler.

Hvilken sko til hvilken branche? 

Fodtøjet skal passe til både fødderne og til det arbejde, 
der udføres! For hvert produkt kan du altid se, hvilke 
brancher fodtøjet er særligt velegnet til.



FIND HELE SORTIMENTET PÅ WWW.SIKAFOOTWEAR.DK

INDHOLD Hos Sika Footwear finder du
sikkerhedssko og arbejdsfodtøj 
til en lang række brancher,  
brugere og behov.
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Et godt skridt 
på vejen
DIT KATALOG ER  
BLEVET GRØNNERE
Hos Sika Footwear arbejder vi med bæredygtighed! 

Som et led heri har vi valgt at give vores årlige produktkatalog

en omfattende miljømæssig makeover. Resultatet er en slankere

udgave med et væsentligt mindre klimaaftryk, men med alle de

nødvendige informationer, så du kan træffe det rigtige skovalg.

Mindre oplag
Vores kunder bliver mere og mere digitale. Blandt 
andet derfor har vi reduceret antallet af trykte ka-
taloger med i alt 45 %, så det matcher efterspørgs-
len blandt vores kunder i Danmark og resten af 
Europa. Du kan selvfølgelig stadig bestille trykte 
kataloger på sikafootwear.dk eller ved at kontakte 
vores kundeservice.

Færre sider 
Vi har reduceret sideantallet med i alt 30 % sam-
menlignet med 2019. Blandt andet ved at flytte 
langt det meste VÆRD-AT-VIDE indhold over på 
sikafootwear.dk. Kataloget er dermed blevet et rent 
produktkatalog!

Klimavenlig produktion
Produktionen af vores kataloger er CO2 neutral. Papiret 
er FSC® certificeret og selv tråden og limen, der hæf-
ter kataloget sammen, er produceret med respekt for 
miljøet.

Fokus på genanvendelse
Genanvendelse af papir sparer træ, vand, energi og 
kemikalier. Derfor leverer vi alle overskydende/for-
ældede kataloger til genanvendelse, ligesom vi op-
fordrer alle vores kunder til at gøre det samme.

Kataloget er Svanemærket, FSC®-certificeret og 
Climate Calc Klimaneutral – og produktionen skal  
til alle tider leve op til mærkningernes strenge krav.
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Sikafootwear.dk.
Alt om arbejdsfodtøj.
Samlet ét sted!
På sikafootwear.dk finder du al den viden om sikkerhedssko og arbejds-
fodtøj, vi tidligere havde i kataloget – og mere til. Bliv bl.a. klogere på

/ Gode råd inden du vælger fodtøj

/ Pleje af fodtøj

/ Godkendelser og funktioner som f.eks. ESD og Boa®

/ Skridsikkerhed 

/ Opbygning og materialer

BRUG SIKAFOOTWEAR.DK SOM DIT ARBEJDSREDSKAB!

/  Søg fodtøj hurtigt og effektivt efter navn, nummer, 
mærke, type, branche og egenskaber

/ Brug online-kataloget

/ Download logoer, produktbilleder og vejledninger 

/ Lav produktlister og datablade med dit eget logo

/ Få indsigt og overblik!
START HER!
Scan koden med kameraet 
på din smartphone eller en 
QR-scanner eller gå direkte 
ind påsikafootwear.dk

Har du prøvet Shoe Finder?
Shoe Finder er et brugervenligt værktøj, der gør det let 
at træffe det rigtige skovalg. 

Gå ind på sikafootwear.dk 
og klik på Shoe Finder

Vælg branche, køn, skostørrelse, 
arbejdsmiljø og særlige ønsker

Se alle de sko, der matcher 
dine behov

Lav din egen liste, download 
eller send som pdf
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SCAN KODEN OG BESØG SHOE FINDER



BRYNJE er ultimativt sikkerhedsfodtøj til hårdtarbejdende mænd og kvinder. Med 
masser af rå, funktionelle og smarte detaljer er du garanteret, at skoene skiller sig ud 
på arbejdspladsen. Og der er noget til enhver branche og ethvert behov – lige fra de 
smarte og sporty modeller udviklet til byggeri, håndværk og let industri til de ekstra 
robuste modeller udviklet til den tunge industri. Men der gælder det samme for dem alle: 
Kvalitet, slidstyrke og sikkerhed!

 FIND HELE SORTIMENTET PÅ WWW.SIKAFOOTWEAR.DK

Sikkerhedssko 
testet af 
hverdagens helte



PVC-fri 600-model  
med Boa® Fit System
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EKSTRA 
HÆLBESKYTTELSE 
AF ASFALTLÆDER

FLAD YDERSÅL AF 
GUMMI SKABER STOR 
KONTAKTFLADE OG ET 
SOLIDT FODFÆSTE

PRONOSE 
FOR EKSTRA 
SLIDSTYRKE

BOA® FIT SYSTEM

ESD-GODKENDT

 VANDAFVISENDE 
MICROFIBER

BLØD MELLEMSÅL AF 
PU FOR EKSTRA GOD 
STØDABSORBERING

SERIEN:

600

NYHED

642 / STREAM

Med Boa® Fit System. ESD-godkendt og PVC-fri. 
Fra str. 35

Let, slidstærk, stødabsorberende og ekstra skridhæmmende 
ydersål af PU/gummi. Sålen er fleksibel og har samtidig et 
stabiliserende gelenk, der modvirker vrid og fordeler trykket  
til hele sålen

Slidstærkt, vandafvisende og åndbart microfiber uden syninger

Inderfór af slidstærkt og åndbart polyester  
med ekstra forstærkning i hælen

Stødabsorberende, åndbar, svedtransporterende og slidstærk 
indlægssål af PU

Særligt velegnet til let industri, byggeri/håndværk, transport/lager 



Robuste 600-modeller 
med Boa® Fit System
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EKSTRA 
HÆLBESKYTTELSE
AF ASFALTLÆDER

EKSTRA 
SKRIDHÆMMENDE 
YDERSÅL AF  
EVA/GUMMI

PRONOSE 
FOR EKSTRA 
SLIDSTYRKE

BOA® FIT SYSTEM

ESD-GODKENDT

FULDNARVLÆDER

SOLIDT STIGEGREB

SERIEN:

649 / DRIZZLE

Med Boa® Fit System og ESD-godkendt. Fra str. 35

Ekstra skridhæmmende, slidstærk og stødabsorberende ydersål 
af EVA/gummi. Den lette og fleksible sål har solidt stigegreb og 
et stabiliserende gelenk, der modvirker vrid og fordeler trykket til 
hele sålen

Slidstærkt, åndbart og vandafvisende fuldnarvlæder

Inderfór af svedabsorberende tekstil  
med forstærkning i hælen for ekstra slidstyrke

Stødabsorberende, åndbar, svedtransporterende  
og slidstærk indlægssål af PU

Særligt velegnet til let industri, byggeri/håndværk, transport/lager 

600
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SERIEN:

600

657 / STORM

Med Boa® Fit System og ESD-godkendt. Fra str. 35

Ekstra skridhæmmende, slidstærk og stødabsorberende ydersål 
af EVA/gummi. Den lette og fleksible sål har solidt stigegreb og 
et stabiliserende gelenk, der modvirker vrid og fordeler trykket til 
hele sålen

Slidstærkt, åndbart og vandafvisende fuldnarvlæder

Inderfór af svedabsorberende tekstil  
med forstærkning i hælen for ekstra slidstyrke

Stødabsorberende, åndbar, svedtransporterende  
og slidstærk indlægssål af PU

Særligt velegnet til let industri, byggeri/håndværk, transport/lager 

• PERFEKT PASFORM

• HURTIG OG NEM AT BRUGE

•  GARANTI PÅ BOA® FIT SYSTEMETS DREJEKNAP
OG SNØREBÅND I HELE FODTØJETS LEVETID

BOA® FIT SYSTEM

Få mere information under VÆRD AT VIDE på www.sikafootwear.dk



Lette 600-modeller af slidstærkt, 
åndbart og vandafvisende microfiber
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673 / HURRICANE

Nemt og smart speedlace lukkesystem.  
Fra str. 35 og ESD-godkendt 

Let, slidstærk, stødabsorberende og ekstra skridhæmmende ydersål 
af PU/gummi. Sålen er fleksibel og har samtidig et stabiliserende 
gelenk, der modvirker vrid og fordeler trykket til hele sålen

Slidstærkt, åndbart og vandafvisende onDura® microfiber. Skaftet 
er opbygget med en fleksibel sok omkring anklen – en konstruktion 
der giver ekstra komfort, støtte og stabilitet 

Inderfór af slidstærkt og åndbart mesh  
med ekstra forstærkning i hælen

Stødabsorberende, åndbar, svedtransporterende 
 og slidstærk indlægssål af PU

Særligt velegnet til let industri, byggeri/håndværk, transport/lager  

672 / AIR

Boa® Fit System.  
Fra str. 35 og ESD-godkendt

Let, slidstærk, stødabsorberende og ekstra skridhæmmende 
ydersål af PU/gummi. Sålen er fleksibel og har samtidig et 
stabiliserende gelenk, der modvirker vrid og fordeler trykket  
til hele sålen

Slidstærkt, åndbart og vandafvisende onDura® microfiber

Inderfór af slidstærkt og åndbart mesh  
med ekstra forstærkning i hælen

Stødabsorberende, åndbar, svedtransporterende  
og slidstærk indlægssål af PU

Særligt velegnet til let industri, byggeri/håndværk, transport/lager 

671 / CYCLONE

Sandal med Boa® Fit System.  
Fra str. 35 og ESD godkendt

Let, slidstærk, stødabsorberende og ekstra skridhæmmende 
ydersål af PU/gummi. Sålen er fleksibel og har samtidig et 
stabiliserende gelenk, der modvirker vrid og fordeler trykket  
til hele sålen

Slidstærkt, åndbart og vandafvisende onDura® microfiber

Inderfór af slidstærkt og åndbart mesh  
med ekstra forstærkning i hælen

Stødabsorberende, åndbar, svedtransporterende  
og slidstærk indlægssål af PU

Særligt velegnet til let industri, byggeri/håndværk, transport/lager 

SERIEN:

600



Ekstra åndbare modeller 
af lette materialer
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SERIEN:

600 / 500

640 / ATHLETIC

Hurtig og nem elastiksnøring. Leveres med ekstra, 
almindelige snørebånd i sort og orange. Ekstra åndbar  
og med refleksdetaljer

Let og skridhæmmende ydersål af EVA/gummi. Med stabiliserende 
gelenk, der modvirker vrid og fordeler trykket til hele sålen

Åndbart og slidstærkt PU/tekstil

Slidstærkt og svedabsorberende inderfór

Stødabsorberende, antibakteriel og åndbar indlægssål

Særligt velegnet til let industri, byggeri/håndværk, transport/lager 

513 / AURIGA

Metalfri og ESD-godkendt

Skridhæmmende, stødabsorberende og fleksibel ydersål af PU/PU

Åndbart, vandafvisende og slidstærkt nubuck/ruskind

Slidstærkt og svedabsorberende inderfór

Indlægssål af let og antibakterielt materiale. 
Stødabsorberende og åndbar

Særligt velegnet til let industri, byggeri/håndværk, transport/lager 

VIDSTE DU AT:
SHOEFINDER er et brugervenligt og 
simpelt værktøj, som hjælper dig med 
at træffe det rigtige skovalg. Se hvordan 
på sikafootwear.dk/shoe-finder



400-modeller med fleksibel og
varmeresistent ydersål. Bred pasform
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REFLEKSDETALJER

FAST HÆLKAPPE, 
DER STØTTER OG 
REDUCERER VRID

SLIDSTÆRKT OG 
ÅNDBART B-XTREME 

LÆDER, SOM FORMER 
SIG EFTER FODEN

ESD-GODKENDT

PRONOSE 
FOR EKSTRA 
SLIDSTYRKE

SERIEN:

411 / ROBUST

ESD-godkendt og med refleksdetaljer

Ekstra slidstærk, skridhæmmende, fleksibel og stødabsorberende 
ydersål af PU/nitrilgummi, som modstår varme op til 300 °C 
(HRO). Med stabiliserende gelenk, der modvirker vrid og fordeler 
trykket til hele sålen

Slidstærkt, åndbart og vandafvisende B-Xtreme læder,  
der former sig efter foden

Inderfór af svedabsorberende tekstil  
med forstærkning i hælen for ekstra slidstyrke

Stødabsorberende, åndbar, svedtransporterende  
og slidstærk indlægssål af PU

Særligt velegnet til sort industri, byggeri/håndværk 

400



SIKA FOOTWEAR 2020/21 13

421 / ADVANTAGE

Nem lukning, ESD-godkendt og refleksdetaljer

Ekstra slidstærk, skridhæmmende, fleksibel og stødabsorberende 
ydersål af PU/nitrilgummi, som modstår varme op til 300 °C 
(HRO). Med stabiliserende gelenk, der modvirker vrid og fordeler 
trykket til hele sålen

Slidstærkt, åndbart og vandafvisende B-Xtreme læder,  
der former sig efter foden

Inderfór af svedabsorberende tekstil  
med forstærkning i hælen for ekstra slidstyrke

Stødabsorberende, åndbar, svedtransporterende  
og slidstærk indlægssål af PU

Særligt velegnet til sort industri, byggeri/håndværk 

414 / SURFER

Sandal med refleksdetaljer. ESD-godkendt

Ekstra slidstærk, skridhæmmende, fleksibel og stødabsorberende 
ydersål af PU/nitrilgummi, som modstår varme op til 300 °C 
(HRO). Med stabiliserende gelenk, der modvirker vrid og fordeler 
trykket til hele sålen

Slidstærkt og åndbart B-Xtreme nubuck

Inderfór af svedabsorberende tekstil  
med forstærkning i hælen for ekstra slidstyrke

Stødabsorberende, åndbar, svedtransporterende  
og slidstærk indlægssål af PU

Særligt velegnet til let industri, byggeri/håndværk, transport/lager 

SERIEN:

400

415 / HIGHWAY

Ekstra åndbar. Med refleksdetaljer og ESD-godkendt

Ekstra slidstærk, skridhæmmende, fleksibel og stødabsorberende 
ydersål af PU/nitrilgummi, som modstår varme op til 300 °C 
(HRO). Med stabiliserende gelenk, der modvirker vrid og fordeler 
trykket til hele sålen

Slidstærkt og åndbart B-Xtreme nubuck  
og med ekstra ventilation i siderne

Inderfór af svedabsorberende tekstil  
med forstærkning i hælen for ekstra slidstyrke

Stødabsorberende, åndbar, svedtransporterende og slidstærk 
indlægssål af PU

Særligt velegnet til let industri, byggeri/håndværk, transport/lager 

VIDSTE DU AT:
B-Xtreme læderet er bæredygtigt
og miljørigtigt produceret, hvilket
bl.a. betyder en høj og ensartet kvalitet



REFLEKSDETALJER

FAST HÆLKAPPE, 
DER STØTTER OG 
REDUCERER VRID

PRONOSE 
FOR EKSTRA 
SLIDSTYRKE

SLIDSTÆRKT 
OG ÅNDBART 
B-XTREME 
LÆDER, SOM 
FORMER SIG 
EFTER FODEN

 LYNLÅS PÅ 
INDERSIDEN

400-modeller med fleksibel og
varmeresistent ydersål. Bred pasform
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THINSULATE™ FÓR

SERIEN:

413 / SUPPORTER

Vinterstøvle med Thinsulate™ fór, refleksdetaljer  
og lynlås på indersiden. ESD-godkendt

Ekstra slidstærk, skridhæmmende, fleksibel og stødabsorberende 
ydersål af PU/nitrilgummi, som modstår varme op til 300 °C 
(HRO). Med stabiliserende gelenk, der modvirker vrid og fordeler 
trykket til hele sålen

Slidstærkt, åndbart og vandafvisende B-Xtreme læder,  
der former sig efter foden

Thinsulate™ fór med forstærkning i hælen for ekstra slidstyrke

Stødabsorberende, åndbar, svedtransporterende  
og slidstærk indlægssål af PU

Særligt velegnet til sort industri, byggeri/håndværk 

400
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SERIEN:

400

416 / LIGHTNING

Design, der sikrer stor synlighed på arbejdspladsen.  
Med Boa® Fit System og refleksdetaljer. ESD-godkendt

Ekstra slidstærk, skridhæmmende, fleksibel og stødabsorberende 
ydersål af PU/nitrilgummi, som modstår varme op til 300 °C (HRO). 
Med stabiliserende gelenk, der modvirker vrid og fordeler trykket 
til hele sålen

Slidstærkt, åndbart og vandafvisende fuldnarvlæder

Inderfór af slidstærkt og åndbart mesh  
med ekstra forstærkning i hælen

Stødabsorberende, åndbar, svedtransporterende  
og slidstærk indlægssål af PU

Særligt velegnet til sort industri, byggeri/håndværk 

449 / WELDER

Støvlet med nem lukning.  
Refleksdetaljer og ESD-godkendt

Ekstra slidstærk, skridhæmmende, fleksibel og stødabsorberende 
ydersål af PU/nitrilgummi, som modstår varme op til 300 °C (HRO). 
Med stabiliserende gelenk, der modvirker vrid og fordeler trykket 
til hele sålen

Slidstærkt, åndbart og vandafvisende B-Xtreme læder,  
der former sig efter foden

Inderfór af skind med forstærkning i hælen for ekstra slidstyrke

Stødabsorberende, åndbar, svedtransporterende  
og slidstærk indlægssål af PU

Særligt velegnet til sort industri, byggeri/håndværk 

412 / ALL ROUND

Refleksdetaljer og ESD-godkendt

Ekstra slidstærk, skridhæmmende, fleksibel og stødabsorberende 
ydersål af PU/nitrilgummi, som modstår varme op til 300 °C (HRO). 
Med stabiliserende gelenk, der modvirker vrid og fordeler trykket 
til hele sålen

Slidstærkt, åndbart og vandafvisende B-Xtreme læder,  
der former sig efter foden

Inderfór af svedabsorberende tekstil  
med forstærkning i hælen for ekstra slidstyrke

Stødabsorberende, åndbar, svedtransporterende  
og slidstærk indlægssål af PU

Særligt velegnet til sort industri, byggeri/håndværk 



EKSTRA  
HÆLBESKYTTELSE

REFLEKSDETALJER

FLEKSIBEL OG 
SKRIDHÆMMENDE 
YDERSÅL

PRONOSE 
FOR EKSTRA 
SLIDSTYRKE

Fleksible 400-modeller af 
fuldnarvlæder og med  
vandtæt og åndbar membran

16

SERIEN:

481 / B-DRY LOW BOOT

Med refleksdetaljer og lukket pløs

Skridhæmmende, stødabsorberende og fleksibel ydersål af PU/PU. 
Med stabiliserende gelenk, der modvirker vrid og fordeler trykket 
til hele sålen

Åndbart, vandafvisende og slidstærkt fuldnarvlæder

Slidstærkt og svedabsorberende inderfór

Stødabsorberende, antibakteriel og åndbar indlægssål

Særligt velegnet til landbrug/skovbrug/fiskeri, sort industri, 
byggeri/håndværk 

400
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Med vandtæt  
og åndbar membran

480 / B-DRY SHOE

Med refleksdetaljer og lukket pløs

Skridhæmmende, stødabsorberende og fleksibel ydersål af PU/PU. 
Med stabiliserende gelenk, der modvirker vrid og fordeler trykket 
til hele sålen

Åndbart, vandafvisende og slidstærkt fuldnarvlæder

Slidstærkt og svedabsorberende inderfór

Stødabsorberende, antibakteriel og åndbar indlægssål

Særligt velegnet til landbrug/skovbrug/fiskeri, sort industri, 
byggeri/håndværk 

484 / B-DRY BOOT 1.1

Fóret vinterstøvle med lynlås på indersiden.  
Med refleksdetaljer

Skridhæmmende, stødabsorberende og fleksibel ydersål af PU/PU. 
Med stabiliserende gelenk, der modvirker vrid og fordeler trykket 
til hele sålen

Åndbart, vandafvisende og slidstærkt fuldnarvlæder

Vinterfór

Stødabsorberende, antibakteriel og åndbar indlægssål

Særligt velegnet til landbrug/skovbrug/fiskeri, sort industri, 
byggeri/håndværk 

SERIEN:

400



Let, fleksibelt og robust 
sikkerhedsfodtøj til forskellige 
formål og behov
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ProNose af let og slidstærkt 
Liba Smart® materiale og  
PU-forstærkning 

334 / SHELTER

Ekstra god stødabsorbering og ESD-godkendt

Fleksibel, slidstærk og skridhæmmende ydersål af PU/PU.  
Ekstrem blød og komfortabel

Åndbart, slidstærkt og vandafvisende læder/tekstil

Svedabsorberende inderfór

Blød og svedabsorberende indlægssål. Med skumpude i hælen,  
der giver en ekstrem god stødabsorbering

Særligt velegnet til let industri, sort industri, byggeri/håndværk, 
transport/lager 

330 / ATMOSPHERE

Sandal med dobbelt lukning og refleksdetaljer.  
Ekstra god stødabsorbering og ESD-godkendt

Fleksibel, slidstærk og skridhæmmende ydersål af PU/PU.  
Ekstrem blød og komfortabel

Åndbart og slidstærkt læder/ruskind/tekstil

Svedabsorberende inderfór

Blød og svedabsorberende indlægssål. Med skumpude i hælen,  
der giver en ekstrem god stødabsorbering

Særligt velegnet til let industri, byggeri/håndværk, transport/lager 

SERIEN:

300
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ProNose af let og slidstærkt
Liba Smart® materiale og 
PU-forstærkning 

SERIEN:

300
SERIEN:

300

311 / ALERT

Med refleksdetaljer

Slidstærk, skridhæmmende og fleksibel ydersål af PU/PU.  
Med stabiliserende gelenk, der modvirker vrid og fordeler  
trykket til hele sålen

Åndbart, vandafvisende og slidstærkt fuldnarvlæder/mesh

Slidstærkt og svedtransporterende inderfór

Blød og stødabsorberende Sorbotan indlægssål

Særligt velegnet til let industri, byggeri/håndværk, transport/lager 

361 / LIGHT INDUSTRY

Med refleksdetaljer

Slidstærk, skridhæmmende og fleksibel ydersål af PU/PU.  
Med stabiliserende gelenk, der modvirker vrid og fordeler  
trykket til hele sålen

Åndbart og slidstærkt microfiber/ruskind

Slidstærkt og svedtransporterende inderfór

Stødabsorberende, svedtransporterende  
og antibakteriel indlægssål

Særligt velegnet til let industri, transport/lager 

358 / FREE STYLE

Sandal med dobbelt lukning.  
Blød polstring i pløs og rundt om anklen

Slidstærk, skridhæmmende og fleksibel ydersål af PU/PU.  
Med stabiliserende gelenk, der modvirker vrid og fordeler  
trykket til hele sålen

Åndbart og slidstærkt nubuck

Slidstærkt og svedtransporterende inderfór

Stødabsorberende, svedtransporterende  
og antibakteriel indlægssål

Særligt velegnet til let industri, byggeri/håndværk, transport/lager 
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FÅ MERE INFORMATION OM
BRYNJE ULTIMATE FOOTFIT
 SÅLERNE UNDER TILBEHØR

SERIEN:

300

365 / COOL PROTECTION

Fóret vinterstøvle med vandtæt og åndbar membran. 
Lynlås på indersiden og refleksdetaljer

Slidstærk, skridhæmmende og fleksibel ydersål af PU/TPU.  
Med stabiliserende gelenk, der modvirker vrid og fordeler  
trykket til hele sålen

Åndbart, vandafvisende og slidstærkt fuldnarvlæder

Imiteret pelsfór

Stødabsorberende, svedtransporterende 
og antibakteriel indlægssål

Særligt velegnet til landbrug/skovbrug/fiskeri, sort industri, 
byggeri/håndværk 

369 / TASMANIA

Kraftige nylonstropper og bred elastik i skaftet

Slidstærk, skridhæmmende og fleksibel ydersål af PU/PU.  
Med stabiliserende gelenk, der modvirker vrid og fordeler  
trykket til hele sålen

Åndbart, vandafvisende og slidstærkt læder

Svedtransporterende inderfór med forstærkning  
i hælen for ekstra slidstyrke

Stødabsorberende, svedtransporterende og antibakteriel 
indlægssål

Særligt velegnet til landbrug/skovbrug/fiskeri, sort industri, 
byggeri/håndværk 

Med vinterfór  
og lynlås på indersiden



BRYNJE ULTIMATE FOOTFIT

VÆGTFORDELING

SVANGTYPEFODSTØRRELSE
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FÅ MERE INFORMATION OM 
BRYNJE ULTIMATE FOOTFIT 
 SÅLERNE UNDER TILBEHØR

FÅ SCANNET DINE FØDDER OG FIND 
DEN HELT RIGTIGE INDLÆGSSÅL 

BRYNJE SPEED SCAN®

– sådan virker den
BRYNJE SPEED SCAN® er en lynhurtig og præcis fodscanner, 
der på 15 sekunder registrerer føddernes mål, svangtype og 
vægtfordeling. Den er så nem at bruge, at du selv kan foretage 
målingen og selv vælge den af de tre ULTIMATE FOOTFIT 
svangstøttende indlægssåler, som passer bedst til dine fødder.

PERFORERINGER  
FOR ØGET ÅNDBARHED

ANTISTATISK OG  
ESD KOMPATIBEL

SVANGSTØTTE TIL LAV,  
MEDIUM ELLER HØJ SVANG

AF ÅNDBART, SLIDSTÆRKT 
OG STØDABSORBERENDE 

MATERIALE

FORMSTØBT TPU-KERNE, 
DER STABILISERER OG 

GIVER EKSTRA STØTTE TIL 
SVANG OG HÆL

SERIEN:



Force-serien er specielt udviklet til  
tungere industri, byggeri og håndværk. 
Ekstra bred pasform

22

LET, SKRIDHÆMMENDE  
OG SLIDSTÆRK YDERSÅL

PRONOSE 
FOR EKSTRA 
SLIDSTYRKE

KRAFTIG  
LUKNING

REFLEKSDETALJER

SERIEN:

203 / FORCE RAPID SHOE

Metalfri og med refleksdetaljer

Let, skridhæmmende og slidstærk ydersål af PU/TPU

Åndbart, vandafvisende og slidstærkt fuldnarvlæder

Slidstærkt og svedabsorberende inderfór

Antibakteriel indlægssål med ekstra stødabsorbering 
i hæl og forfod

Særligt velegnet til landbrug/skovbrug/fiskeri, sort industri, 
byggeri/håndværk 

200
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202 / FORCE BOOT

Metalfri og med refleksdetaljer

Let, skridhæmmende og slidstærk ydersål af PU/TPU

Åndbart, vandafvisende og slidstærkt fuldnarvlæder

Slidstærkt og svedabsorberende inderfór

Antibakteriel indlægssål med ekstra stødabsorbering  
i hæl og forfod

Særligt velegnet til landbrug/skovbrug/fiskeri, sort industri, 
byggeri/håndværk 

201 / FORCE SHOE

Metalfri og med refleksdetaljer

Let, skridhæmmende og slidstærk ydersål af PU/TPU

Åndbart, vandafvisende og slidstærkt fuldnarvlæder

Slidstærkt og svedabsorberende inderfór

Antibakteriel indlægssål med ekstra stødabsorbering  
i hæl og forfod

Særligt velegnet til landbrug/skovbrug/fiskeri, sort industri, 
byggeri/håndværk 

SERIEN:

200



Robuste modeller 
til mange formål

24

SERIEN:

200

290 / BRICK

Slidstærk allround sko med refleksdetaljer

Let og slidstærk ydersål af PU/TPU

Åndbart og slidstærkt fuldnarvlæder

Slidstærkt og svedtransporterende inderfór

Svedtransporterende og stødabsorberende indlægssål

Særligt velegnet til let industri, byggeri/håndværk, transport/lager 

232 / STRIKE LOW BOOT

Med refleksdetaljer

Let, skridhæmmende og fleksibel ydersål af PU/PU

Vandafvisende og slidstærkt fuldnarvlæder

Blødt og åndbart inderfór

Stødabsorberende, antibakteriel og åndbar indlægssål

Særligt velegnet til landbrug/skovbrug/fiskeri, let industri,  
sort industri, byggeri/håndværk, transport/lager 

231 / STRIKE LACE SHOE

Med refleksdetaljer

Let, skridhæmmende og fleksibel ydersål af PU/PU

Vandafvisende og slidstærkt fuldnarvlæder

Blødt og åndbart inderfór

Stødabsorberende, antibakteriel og åndbar indlægssål

Særligt velegnet til landbrug/skovbrug/fiskeri, let industri,  
sort industri, byggeri/håndværk, transport/lager 



Lette og fleksible sikkerhedstræsko 
med god svangstøtte og komfort
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110 / FLEX FIT

Certificering: SB+P+A+E+FO+WRU+SRA 
Med blød vristpolstring for ekstra god komfort

Skridhæmmende, stødabsorberende og fleksibel ydersål af PU

Slidstærkt, åndbart og vandafvisende Permair® læder

Inderfór af svedabsorberende og åndbart Politex.  
Hurtigttørrende og slidstærkt

Blød, stødabsorberende og udskiftelig indlægssål  
med ekstra god svangstøtte

Særligt velegnet til landbrug/skovbrug/fiskeri, let industri,  
sort industri, byggeri/håndværk, transport/lager 

111 / FLEX FIT

Med blød vristpolstring for ekstra god komfort

Skridhæmmende, stødabsorberende og fleksibel ydersål af PU

Slidstærkt, åndbart og vandafvisende Permair® læder

Inderfór af svedabsorberende og åndbart Politex.  
Hurtigttørrende og slidstærkt

Blød, stødabsorberende og udskiftelig indlægssål  
med ekstra god svangstøtte

Særligt velegnet til landbrug/skovbrug/fiskeri, let industri,  
sort industri, byggeri/håndværk, transport/lager 

SERIEN:

100



v
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SIKA er resultatet af generationers erfaring med udvikling og produktion af arbejds- og 
sikkerhedsfodtøj af højeste kvalitet. I dag udvikles al fodtøj i tæt samarbejde med en 
række professionelle brugere og helt naturlige fokusområder i produktudviklingen bliver 
derfor anvendelse, funktion og pasform. SIKA-sortimentet er især koncentreret omkring 
træsko, som byder på alt lige fra de superfleksible og lette modeller med en rigtig god 
komfort til de klassiske træsko-modeller med indersål af træfinér.

 FIND HELE SORTIMENTET PÅ WWW.SIKAFOOTWEAR.DK

Arbejdsfodtøj, der 
vinder på komfort 
og kvalitet



v

PRONOSE 
FOR EKSTRA 
SLIDSTYRKE

Fleksibel sikkerhedstræsko. 
Perfekt pasform. Fås op til str. 50
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SKRIDHÆMMENDE  
OG FLEKSIBEL 
YDERSÅL

REFLEKS

SLIDSTÆRKT  
PERMAIR® LÆDER

UDSKIFTELIG 
INDLÆGSSÅL

SERIEN:

PROFLEX

19324 / PROFLEX

Certificering: SB+P+A+E+FO+WRU+SRC 
Med refleksdetaljer. Fås op til str. 50

Skridhæmmende, stødabsorberende og fleksibel ydersål af PU

Åndbart, vandafvisende og slidstærkt Permair® læder

Svedabsorberende, hurtigttørrende  
og slidstærkt inderfór af microfiber

Stødabsorberende, svedabsorberende og åndbar indlægssål,  
som kan udskiftes

Særligt velegnet til landbrug/skovbrug/fiskeri, let industri,  
sort industri, byggeri/håndværk, transport/lager 



Lette og fleksible sikkerhedstræsko. 
Optimal pasform og komfort

28

SERIEN:

PROFLEX / SUPER CLOG

101 / SUPER CLOG

Ekstra slidstærk med asfaltlæder på siderne.  
Med refleksdetaljer

Robust og skridhæmmende ydersål af PU/TPU.  
Med stabilisator i svangen, der giver et godt stigegreb  
og mindsker risikoen for vridskader

Åndbart, vandafvisende og slidstærkt Permair® læder

Inderfór af svedabsorberende og åndbart Politex.  
Hurtigttørrende og slidstærkt

Stødabsorberende, antibakteriel og åndbar indlægssål,  
som kan udskiftes

Særligt velegnet til landbrug/skovbrug/fiskeri, sort industri, 
byggeri/håndværk, transport/lager 

19322 / PROFLEX

Med refleksdetaljer. Fås op til str. 50

Skridhæmmende, stødabsorberende og fleksibel ydersål af PU

Åndbart, vandafvisende og slidstærkt Permair® læder

Svedabsorberende, hurtigttørrende  
og slidstærkt inderfór af microfiber

Stødabsorberende, svedabsorberende og åndbar indlægssål,  
som kan udskiftes

Særligt velegnet til landbrug/skovbrug/fiskeri, let industri,  
sort industri, byggeri/håndværk, transport/lager 



SIKA FOOTWEAR 2020/21 29

8110 / FLEX LIGHT

Certificering: SB+P+A+E+FO+WRU+SRA 
ESD-godkendt og med blød vristpolstring  
for ekstra god komfort

Skridhæmmende, stødabsorberende og fleksibel ydersål af PU

Åndbart, vandafvisende og slidstærkt Permair® læder

Inderfór af svedabsorberende og åndbart Politex.  
Hurtigttørrende og slidstærkt

Blød, stødabsorberende og udskiftelig indlægssål  
med ekstra god svangstøtte

Særligt velegnet til landbrug/skovbrug/fiskeri, let industri,  
sort industri, byggeri/håndværk, transport/lager 

8111 / FLEX LIGHT

ESD-godkendt og med blød vristpolstring  
for ekstra god komfort

Skridhæmmende, stødabsorberende og fleksibel ydersål af PU

Åndbart, vandafvisende og slidstærkt Permair® læder

Inderfór af svedabsorberende og åndbart Politex.  
Hurtigttørrende og slidstærkt

Blød, stødabsorberende og udskiftelig indlægssål  
med ekstra god svangstøtte

Særligt velegnet til landbrug/skovbrug/fiskeri, let industri,  
sort industri, byggeri/håndværk, transport/lager 

SERIEN:

FLEX LIGHT

VIDSTE DU AT:
Du kan bruge SHOEFINDER, når du 
skal finde de rigtige træsko. Se mere 
på sikafootwear.dk/shoe-finder



FLEX LBS modeller med sikkerhed. 
Ekstra blød indersål af læder.  
Let, fleksibel og robust

30

LÆDER

PU YDERSÅL

SKUM

BINDSÅL

SERIEN:

FLEX LBS

895 / FLEX LBS

Certificering: SB+A+E+FO+WRU+SRB

Skridhæmmende, fleksibel og stødabsorberende ydersål af PU

Åndbart, vandafvisende og slidstærkt Permair® læder

LBS-indersålen er en kombination af skum og læder, 
der gør sålen blød og ekstra behagelig

Særligt velegnet til let industri, transport/lager 

885 / FLEX LBS

Skridhæmmende, fleksibel og stødabsorberende ydersål af PU

Åndbart, vandafvisende og slidstærkt Permair® læder

LBS-indersålen er en kombination af skum og læder,  
der gør sålen blød og ekstra behagelig

Særligt velegnet til let industri, transport/lager 



FLEX LBS modeller uden sikkerhed. 
Ekstra blød indersål af læder.  

Let, fleksibel og robust
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VIDSTE DU AT:
Komfort er resultatet af en række 
forskellige faktorer som pasform, 
sikkerhed, stødabsorbering, fleksibiltet, 
åndbarhed m.fl. Læs mere under VÆRD 
AT VIDE på sikafootwear.dk

8005 / FLEX LBS

Skridhæmmende, fleksibel og stødabsorberende ydersål af PU

Åndbart, vandafvisende og slidstærkt Permair® læder

LBS-indersålen er en kombination af skum og læder,  
der gør sålen blød og ekstra behagelig

Særligt velegnet til fritid 

8105 / FLEX LBS

Certificering: OB+A+E+WRU+FO+SRB

Skridhæmmende, fleksibel og stødabsorberende ydersål af PU

Åndbart, vandafvisende og slidstærkt Permair® læder

LBS-indersålen er en kombination af skum og læder,  
der gør sålen blød og ekstra behagelig

Særligt velegnet til fritid 

SERIEN:

FLEX LBS



Comfort-modeller med sikkerhed. 
Indersål af træfinér. Bred pasform
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INDERSÅL AF 
TRÆFINÉR

PU YDERSÅL

SERIEN:

COMFORT

54 / COMFORT

Certificering: SB+P+E+FO+WRU+SRC

Skridhæmmende og stødabsorberende ydersål af PU

Åndbart, vandafvisende og slidstærkt Permair® læder

Indersål af træfinér

Særligt velegnet til landbrug/skovbrug/fiskeri, let industri, sort 
industri, byggeri/håndværk, transport/lager 

29 / COMFORT

Skridhæmmende og stødabsorberende ydersål af PU

Åndbart, vandafvisende og slidstærkt Permair® læder

Indersål af træfinér

Særligt velegnet til landbrug/skovbrug/fiskeri, let industri, sort 
industri, byggeri/håndværk, transport/lager 



Comfort-modeller uden sikkerhed. 
Indersål af træfinér. Bred pasform
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VIDSTE DU AT:
Skridsikkerhed er en overordnet betegnelse for 
fodtøjets skridhæmmende egenskaber i samspil med 
underlaget, personen og det miljø, personen bevæger 
sig i. Læs mere under VÆRD AT VIDE på sikafootwear.dk

125 / COMFORT

Certificering: OB+E+WRU+FO+SRC

Skridhæmmende og stødabsorberende ydersål af PU

Åndbart, vandafvisende og slidstærkt Permair® læder

Indersål af træfinér

Særligt velegnet til fritid 

149 / COMFORT

Certificering: OB+E+WRU+FO+SRC

Skridhæmmende og stødabsorberende ydersål af PU

Åndbart, vandafvisende og slidstærkt Permair® læder

Indersål af træfinér

Særligt velegnet til fritid 

SERIEN:

COMFORT



Træsko uden sikkerhed. Til job og fritid. 
Med indersål af blødt tekstil

34

INDERSÅL

SKUM

BINDSÅL

PU YDERSÅL

SERIEN:

FLEXIKA

1186 / FLEXIKA

Stødabsorberende ydersål af PU

Åndbart, vandafvisende og slidstærkt Permair® læder

Indersål af blødt tekstil

Særligt velegnet til fritid 

1185 / FLEXIKA

Stødabsorberende ydersål af PU

Åndbart, vandafvisende og slidstærkt Permair® læder

Indersål af blødt tekstil

Særligt velegnet til fritid 



Sko og sandal uden sikkerhed  
til job og fritid
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50011 / MOVE

Leveres med par ekstra hvide snørebånd

Ekstra skridhæmmende og fleksibel ydersål af EVA/gummi. 
Luftboblerne i ydersålen giver unik komfort og stødabsorbering 
under hele foden

Af åndbart og vaskbart tekstil

Åndbar, stødabsorberende og svedtransporterende indlægssål, 
der bevarer det meste af sin form over tid. Indlægssålen reducerer 
lugtgener og er vaskbar ved 30 °C

Særligt velegnet til fritid 

22207 / SIKA MOTION

Certificering: OB+A+E+FO+SRC 
Med aftagelig hælrem og mange justeringsmuligheder

Skridhæmmende og stødabsorberende ydersål af PU/PU

Af nubuck/lycra

Blødt og behageligt inderfór

Ekstra blød og polstret indersål af ruskind,  
der former sig efter foden og giver optimal komfort

Særligt velegnet til fritid 

SERIEN:

BUBBLE / SIKA MOTION
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ELTEN er tysk grundighed i lækker indpakning. Sortimentet af gennemtestet 
sikkerhedsfodtøj byder på alt lige fra supermoderne varianter i et smart sneakers design 
til de mere klassiske modeller med fokus på enkle og funktionelle detaljer. 

Gennemtænkt funktionalitet og innovativ teknologi er kendetegnende for ELTEN, der 
har produceret sikkerhedsfodtøj siden 1910 og som konstant rykker grænserne for, hvad 
man kan forlange af en sikkerhedssko til især byggeri/håndværk, transport/lager og den 
lette industri. Kendetegnende for ELTEN er også det store program af ESD-godkendt 
sikkerhedsfodtøj, som især er velegnet til virksomheder, hvor der arbejdes med sarte, 
elektroniske komponenter.

 FIND HELE SORTIMENTET PÅ WWW.SIKAFOOTWEAR.DK

Kom to skridt  
foran med tysk 
grundighed



BOA® FIT SYSTEM

Unik støddæmpning, affjedring  
og komfort. Med Boa® Fit System
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SÅLKERNE AF INFINERGY® MATERIALE: 
•  REDUCERER TENDENSEN TIL TRÆTTE 

FØDDER.
•  FORBLIVER ELASTISK OG FINDER ALTID

TILBAGE TIL SIN OPRINDELIGE FORM, 
NÅR PRESSET PÅ SÅLEN REDUCERES.

•  BESTÅR AF MASSEVIS AF SMÅ
LUFTHOLDIGE E-TPU PERLER.

REFLEKSDETALJER

VANDAFVISENDE 
MICROFIBER/TEKSTIL

FLEKSIBEL OG SLIDSTÆRK 
YDERSÅL

SERIEN:

WELLMAXX

NYHED

729151 / MADDOX BOA® BLACK-RED LOW

Boa® Fit System, læderfri og med refleksdetaljer

Skridhæmmende, let, fleksibel og slidstærk ydersål af PU/TPU. 
Med sålkerne af INFINERGY® materiale, der absorberer stød og 
sender energien retur til fødderne, så hvert skridt lades med ny, 
nem og hurtig energi

Slidstærkt, åndbart og vandafvisende microfiber/tekstil

Inderfór af åndbart, hudvenligt og svedabsorberende materiale

Indlægssål af stødabsorberende, åndbart  
og svedabsorberende materiale

Særligt velegnet til let industri, byggeri/håndværk, transport/lager 



WELLMAXX
–ENERGIZE
YOUR MOTION
Wellmaxx-serien bygger på den innovative 
sålkerne-teknologi, INFINERGY®

/ Absorberer stød 

/ Sender energien retur til fødderne

/ Lader hvert skridt med ny energi

/ Reducerer tendens til trætte fødder

Se mere om  
Wellmaxx-serien 

og Infinergy® materialet  
på sikafootwear.dk



WELLMAXX
– ENERGIZE
YOUR MOTION
Wellmaxx-serien bygger på den innovative 
sålkerne-teknologi, INFINERGY®

/ Absorberer stød 

/ Sender energien retur til fødderne

/ Lader hvert skridt med ny energi

/ Reducerer tendens til trætte fødder

Unik støddæmpning, affjedring 
og komfort. Let og sporty design
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NYHED

SERIEN:

300

729561 / MADDOX BLACK-RED LOW

Læderfri og med refleksdetaljer

Skridhæmmende, let, fleksibel og slidstærk ydersål af PU/TPU. 
Med sålkerne af INFINERGY® materiale, der absorberer stød og 
sender energien retur til fødderne, så hvert skridt lades med ny, 
nem og hurtig energi

Slidstærkt, åndbart og vandafvisende microfiber/tekstil

Inderfór af åndbart, hudvenligt og svedabsorberende materiale

Indlægssål af stødabsorberende, åndbart  
og svedabsorberende materiale

Særligt velegnet til let industri, byggeri/håndværk, transport/lager 

729461 / MADDOX BLACK-GREY LOW

Læderfri og med refleksdetaljer

Skridhæmmende, let, fleksibel og slidstærk ydersål af PU/TPU. 
Med sålkerne af INFINERGY® materiale, der absorberer stød og 
sender energien retur til fødderne, så hvert skridt lades med ny, 
nem og hurtig energi

Slidstærkt, åndbart og vandafvisende microfiber/tekstil 

Inderfór af åndbart, hudvenligt og svedabsorberende materiale 

Indlægssål af stødabsorberende, åndbart  
og svedabsorberende materiale

Særligt velegnet til let industri, byggeri/håndværk, transport/lager 

729571 / MADDOX BLUE LOW

Med refleksdetaljer

Skridhæmmende, let, fleksibel og slidstærk ydersål af PU/TPU. 
Med sålkerne af INFINERGY® materiale, der absorberer stød og 
sender energien retur til fødderne, så hvert skridt lades med ny, 
nem og hurtig energi

Slidstærkt og åndbart ruskind/tekstil

Inderfór af åndbart, hudvenligt og svedabsorberende materiale

Indlægssål af stødabsorberende, åndbart  
og svedabsorberende materiale

Særligt velegnet til let industri, byggeri/håndværk, transport/lager 

SERIEN:

WELLMAXX



Unik støddæmpning, affjedring  
og komfort. Med Boa® Fit System
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REFLEKSDETALJER

SÅLKERNE AF 
INFINERGY® 

MATERIALE, DER 
ABSORBERER 

STØD OG SENDER 
ENERGIEN RETUR 

TIL FØDDERNE, SÅ 
HVERT SKIDT LADES 

MED NY, NEM OG 
HURTIG ENERGI

BOA® FIT SYSTEM

PRONOSE FOR  
EKSTRA SLIDSTYRKE

ESD-GODKENDT

Få flere gode råd om komfort og valg af det rigtige fodtøj under VÆRD AT VIDE på

sikafootwear.dk

SERIEN:

WELLMAXX

NYHED

729831 / SENEX XXT PRO BOA®

Med Boa® Fit System. Læderfri og med refleksdetaljer

Skridhæmmende, let, fleksibel og slidstærk ydersål af PU/PU.  
Med sålkerne af INFINERGY® materiale, der absorberer stød og 
sender energien retur til fødderne, så hvert skridt lades med ny, 
nem og hurtig energi

Slidstærkt, vandafvisende og  
hurtigttørrende microfiber/Cordura® tekstil

Inderfór af åndbart, hudvenligt og svedabsorberende materiale

Indlægssål af stødabsorberende, åndbart  
og svedabsorberende materiale

Særligt velegnet til let industri, byggeri/håndværk, transport/lager 



Vi har identificeret en række faktorer, der påvirker komforten for dine fødder på jobbet. 
Husk at overveje disse, før du vælger din næste arbejdssko.
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 OMGIVELSER 
Arbejder du inde eller ude? Er der varmt eller koldt? 
Vådt eller tørt? Er underlaget glat eller ujævnt?

 AKTIVITET 
Står du stille, eller er du i bevægelse? Går du på stiger? 
Har du knælende arbejde?

Tænk komfort 
når du vælger arbejdsfodtøj

Få flere gode råd om komfort og valg af det rigtige fodtøj under VÆRD AT VIDE på 

sikafootwear.dk

 PERSON 
Har du en bred eller smal fod? En høj eller lav 
svang? Hvad vejer du? Har du varme fødder? 
Andet, der kræver særlige hensyn?

 FODTØJ 
Er pasformen god? Hvordan er stødabsorberingen? 
Er skoen åndbar og fleksibel? Leverer skoen den 
rette støtte? 

729541 / MALVIN BLUE LOW

Med refleksdetaljer

Skridhæmmende, let, fleksibel og slidstærk ydersål af PU/TPU. 
Med sålkerne af INFINERGY® materiale, der absorberer stød og 
sender energien retur til fødderne, så hvert skridt lades med ny, 
nem og hurtig energi

Slidstærkt, åndbart og vandafvisende læder/mesh

Inderfór af åndbart, hudvenligt og svedabsorberende materiale

Indlægssål af stødabsorberende, åndbart  
og svedabsorberende materiale

Særligt velegnet til let industri, byggeri/håndværk, transport/lager 

SERIEN:

WELLMAXX



Metalfri modeller uden sømværn.
Unik støddæmpning, affjedring og 
komfort
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729755 / IMPULSE XXT BLUE LOW

Hurtig og nem elastiksnøring. Med refleksdetaljer. 
Læder-og metalfri

Skridhæmmende, let, fleksibel og slidstærk ydersål af PU/PU.  
Med sålkerne af INFINERGY® materiale, der absorberer stød og 
sender energien retur til fødderne, så hvert skridt lades med ny, 
nem og hurtig energi

Let, slidstærkt og hurtigttørrende microfiber  
med perforeringer for ekstra høj åndbarhed

Inderfór af åndbart, hudvenligt og svedabsorberende materiale

Indlægssål af stødabsorberende, åndbart  
og svedabsorberende materiale

Særligt velegnet til let industri, transport/lager 

719755 / IMPULSE XXT BLUE EASY

Sandal med dobbelt lukning og refleksdetaljer.  
Læder-og metalfri

Skridhæmmende, let, fleksibel og slidstærk ydersål af PU/PU.  
Med sålkerne af INFINERGY® materiale, der absorberer stød og 
sender energien retur til fødderne, så hvert skridt lades med ny, 
nem og hurtig energi

Let, slidstærkt og hurtigttørrende microfiber 
med perforeringer for ekstra høj åndbarhed

Inderfór af åndbart, hudvenligt og svedabsorberende materiale

Indlægssål af stødabsorberende, åndbart  
og svedabsorberende materiale

Særligt velegnet til let industri, transport/lager 

NYHED

NYHED

SERIEN:

WELLMAXX



SIKA FOOTWEAR 2020/21 43

VIDSTE DU AT:
ESD-godkendt fodtøj har en meget 
høj ledeevne. Det vil sige, at fodtøjet 

leder den skadelige, statiske elektricitet 
ned i gulvet i stedet for ud i det materiale, 
du arbejder med. Læs mere om ESD under 
VÆRD AT VIDE på sikafootwear.dk

719460 / ETHAN EASY

Læder- og metalfri sandal med dobbelt lukning 
og refleksdetaljer

Skridhæmmende, let, fleksibel, slidstærk og transparent ydersål 
af PU/TPU. Med sålkerne af INFINERGY® materiale, der absorberer 
stød og sender energien retur til fødderne, så hvert skridt lades 
med ny, nem og hurtig energi

Slidstærkt og åndbart microfiber  
med perforeringer for ekstra høj åndbarhed

Inderfór af åndbart, hudvenligt og svedabsorberende materiale

Indlægssål af stødabsorberende, åndbart  
og svedabsorberende materiale

Særligt velegnet til let industri, transport/lager 

729425 / LOGAN BLUE LOW

Læder- og metalfri

Skridhæmmende, let, fleksibel, slidstærk og transparent ydersål 
af PU/TPU. Med sålkerne af INFINERGY® materiale, der absorberer 
stød og sender energien retur til fødderne, så hvert skridt lades 
med ny, nem og hurtig energi

Åndbart, hurtigttørrende og slidstærkt mesh/tekstil

Inderfór af åndbart, hudvenligt og svedabsorberende materiale

Indlægssål af stødabsorberende, åndbart  
og svedabsorberende materiale

Særligt velegnet til let industri, transport/lager 

SERIEN:

WELLMAXX



Ydersål specielt udviklet til hårde og 
glatte overflader. Sålkonstruktionen 
modvirker fald, vrid og ledsmerter
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SKRIDHÆMMENDE 
EGENSKABER PÅ GLATTE 
GULVE

SMARTE DETALJER

ESD-GODKENDT

STABILISATOR, 
DER MINDSKER 
VRID

BOA® FIT SYSTEM

SERIEN:

DIMENSION PRO

72752 / AMBITION BOA® LOW

Med Boa® Fit System

Skridhæmmende og stødabsorberende ydersål af PU/TPU,  
der er specielt udviklet til hårde og glatte overflader

Slidstærkt, vandafvisende og åndbart nubuck/tekstil

Hudvenligt og åndbart inderfór

Indlægssål af stødabsorberende, åndbart  
og svedabsorberende materiale

Særligt velegnet til let industri, transport/lager 
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72733 / AMBITION BLUE LOW

Skridhæmmende og stødabsorberende ydersål af PU/TPU,  
der er specielt udviklet til hårde og glatte overflader

Slidstærkt og åndbart nubuck/tekstil

Hudvenligt og åndbart inderfór

Indlægssål af stødabsorberende, åndbart  
og svedabsorberende materiale

Særligt velegnet til let industri, transport/lager 

71733 / AMBITION BLUE EASY

Sandal med dobbelt lukning

Skridhæmmende og stødabsorberende ydersål af PU/TPU,  
der er specielt udviklet til hårde og glatte overflader

Slidstærkt og åndbart nubuck/tekstil

Hudvenligt og åndbart inderfór

Indlægssål af stødabsorberende, åndbart  
og svedabsorberende materiale

Særligt velegnet til let industri, transport/lager 

SERIEN:

DIMENSION PRO



Sikkerhedssko i smart sneakers design. 
Super pasform og lav vægt
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721081 / SHADOW LOW

Leveres med 1 par ekstra sorte snørebånd

Skridhæmmende, stødabsorberende  
og transparent ydersål af PU/TPU

Terracare® certificeret fuldnarvlæder, der er bæredygtigt 
produceret i Tyskland. Slidstærkt, vandafvisende og åndbart

Inderfór af læder

Indlægssål af stødabsorberende, åndbart  
og svedabsorberende materiale

Særligt velegnet til let industri, byggeri/håndværk, transport/lager 

72106 / SENSATION LOW

Leveres med 1 par ekstra sorte snørebånd

Skridhæmmende, stødabsorberende  
og transparent ydersål af PU/TPU

Terracare® certificeret nubuck og tekstil i jeanslook,  
der er bæredygtigt produceret i Tyskland. Slidstærkt, 
vandafvisende og åndbart

Bioactive inderfór, der er ekstra hudvenligt,  
svedtransporterende og åndbart

Indlægssål af stødabsorberende, åndbart  
og svedabsorberende materiale

Særligt velegnet til let industri, transport/lager 

SERIEN:

L10



SHOEFINDER
Find det rette fodtøj til dine behov
Shoe Finder er et brugervenligt, visuelt og simpelt værktøj, som kan hjælpe dig med 
at træffe det rigtige skovalg – uanset om du er bruger, indkøber eller forhandler. Det 
eneste, du skal gøre, er at svare på 5 spørgsmål. Så genererer ShoeFinder en komplet 
liste over sko, der passer præcis til dine behov.

www.sikafootwear.dk/shoe-finder

Gå ind på sikafootwear.dk 
og klik på Shoe Finder

Vælg branche, køn, skostørrelse, 
arbejdsmiljø og særlige ønsker

Se alle de sko, der matcher 
dine behov

Lav din egen liste, download 
eller send som pdf

1

2

3

4



Ekstrem fleksibel ydersål, der 
tager hensyn til føddernes naturlige 
bevægelsesmønster uden at gå på 
kompromis med stabiliteten
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72245 / IMPULSE GREY LOW

Hurtig og nem elastiksnøring.  
Leveres med et par ekstra, sorte snørebånd.  
Med refleksdetaljer. Læder- og metalfri

Skridhæmmende, stødabsorberende  
og ekstrem fleksibel ydersål af PU/TPU

Let, slidstærkt og hurtigttørrende microfiber  
med perforeringer for ekstra høj åndbarhed

Hudvenligt, åndbart og svedabsorberende inderfór

Indlægssål af stødabsorberende, åndbart  
og svedabsorberende materiale

Særligt velegnet til let industri, transport/lager 

71245 / IMPULSE GREY EASY

Sandal med dobbelt lukning og refleksdetaljer.  
Læder- og metalfri

Skridhæmmende, stødabsorberende  
og ekstrem fleksibel ydersål af PU/TPU

Let, slidstærkt og hurtigttørrende microfiber  
med perforeringer for ekstra høj åndbarhed

Hudvenligt, åndbart og svedabsorberende inderfór

Indlægssål af stødabsorberende, åndbart  
og svedabsorberende materiale

Særligt velegnet til let industri, transport/lager 

SERIEN:

BIOMEX DYNAMICS



Let, komfortabel og sikker.  
Læder- og metalfri
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726661 / SCOTT PRO

Sandal med dobbelt lukning og refleksdetaljer.  
Læder- og metalfri

Skridhæmmende, stødabsorberende  
og transparent ydersål af PU/TPU

Slidstærkt og åndbart microfiber/tekstil

Hudvenligt, åndbart og svedabsorberende inderfór

Indlægssål af stødabsorberende, åndbart  
og svedabsorberende materiale

Særligt velegnet til let industri, byggeri/håndværk, transport/lager 

726771 / SENEX PRO

Læder- og metalfri. Med refleksdetaljer

Skridhæmmende, stødabsorberende  
og transparent ydersål af PU/TPU

Slidstærkt, vandafvisende og åndbart  
Fashmo™ microfiber og Cordura® tekstil

Hudvenligt, åndbart og svedabsorberende inderfór

Indlægssål af stødabsorberende, åndbart  
og svedabsorberende materiale

Særligt velegnet til let industri, sort industri, byggeri/håndværk, 
transport/lager 

SERIEN:

TRAINERS



Robust, fleksibel og let 
Bred pasform

50

REFLEKSDETALJER

SKRIDHÆMMENDE OG 
STØDABSORBERENDE 
YDERSÅL

REFLEKS FOR ØGET SYNLIGHED  
OG SIKKERHED

PRONOSE FOR  
EKSTRA SLIDSTYRKE

BOA® FIT SYSTEM

SERIEN:

SAFEGUARD

728531 / SENEX AL BOA®

Med Boa® Fit System og refleksdetaljer

Skridhæmmende og stødabsorberende ydersål af PU/PU

Slidstærkt, vandafvisende og hurtigttørrende  
Fashmo™ microfiber og Cordura® tekstil

Hudvenligt, åndbart og svedabsorberende inderfór

Indlægssål af stødabsorberende, åndbart 
 og svedabsorberende materiale

Særligt velegnet til let industri, byggeri/håndværk, transport/lager 



Robust, fleksibel og let
Bred pasform
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SERIEN:

SAFEGUARD

728551 / SENEX AL

Snøresko med refleksdetaljer

Skridhæmmende og stødabsorberende ydersål af PU/PU

Slidstærkt, vandafvisende og hurtigttørrende  
Fashmo™ microfiber og Cordura® tekstil

Hudvenligt, åndbart og svedabsorberende inderfór

Indlægssål af stødabsorberende, åndbart  
og svedabsorberende materiale

Særligt velegnet til let industri, byggeri/håndværk, transport/lager 

727651 / SCOTT BOA®

Sandal med Boa® Fit System og refleksdetaljer

Skridhæmmende og stødabsorberende ydersål af PU/PU

Slidstærkt og hurtigttørrende microfiber/tekstil

Hudvenligt, åndbart og svedabsorberende inderfór

Indlægssål af stødabsorberende, åndbart  
og svedabsorberende materiale

Særligt velegnet til let industri, byggeri/håndværk, transport/lager 

768531 / SANDER AL BOA®

Støvlet med Boa® Fit System, refleksdetaljer  
og blød polstring omkring anklen

Skridhæmmende og stødabsorberende ydersål af PU/PU

Slidstærkt, vandafvisende og hurtigttørrende  
Fashmo™ microfiber og Cordura® tekstil

Hudvenligt, åndbart og svedabsorberende inderfór

Indlægssål af stødabsorberende, åndbart  
og svedabsorberende materiale

Særligt velegnet til let industri, byggeri/håndværk, transport/lager 



Damemodeller i str. 35-42. 
Pasform skabt til kvinder
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BOA® FIT SYSTEM

MED PERFORERINGER 
FOR EKSTRA ÅNDBARHED

ESD-GODKENDT

SERIEN:

NOVA

74831 / IMPULSE LADY BOA® AQUA LOW

Med Boa® Fit System og refleksdetaljer. Læderfri

Skridhæmmende og stødabsorberende ydersål af PU/PU

Let, slidstærkt og hurtigttørrende microfiber  
med perforeringer for ekstra høj åndbarhed

Hudvenligt, åndbart og svedabsorberende inderfór

Indlægssål af stødabsorberende, åndbart  
og svedabsorberende materiale

Særligt velegnet til let industri, byggeri/håndværk, transport/lager 
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VIDSTE DU AT:
Komfort er resultatet af en række 
forskellige faktorer som pasform, 
sikkerhed, stødabsorbering, fleksibiltet, 
åndbarhed m.fl. Læs mere under VÆRD 
AT VIDE på sikafootwear.dk

74801 / IMPULSE LADY AQUA EASY

Sandal med dobbelt lukning og refleksdetaljer. Læderfri

Skridhæmmende og stødabsorberende ydersål af PU/PU

Let, slidstærkt og hurtigttørrende microfiber  
med perforeringer for ekstra høj åndbarhed

Hudvenligt, åndbart og svedabsorberende inderfór

Indlægssål af stødabsorberende, åndbart  
og svedabsorberende materiale

Særligt velegnet til let industri, byggeri/håndværk, transport/lager 

74811 / IMPULSE LADY AQUA LOW

Hurtig og enkel elastiksnøring. Leveres med et par 
ekstra, sorte snørebånd. Med refleksdetaljer og læderfri

Skridhæmmende og stødabsorberende ydersål af PU/PU

Let, slidstærkt og hurtigttørrende microfiber  
med perforeringer for ekstra høj åndbarhed

Hudvenligt, åndbart og svedabsorberende inderfór

Indlægssål af stødabsorberende, åndbart  
og svedabsorberende materiale

Særligt velegnet til let industri, byggeri/håndværk, transport/lager 

SERIEN:

NOVA



Robust sikkerhedsfodtøj 
til forskellige formål og behov
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MED VANDTÆT OG 
ÅNDBAR GORE-TEX 

MEMBRAN

MED VANDTÆT OG 
ÅNDBAR GORE-TEX 

MEMBRAN

765451 / RENZO GTX MID

Med vandtæt og åndbar GORE-TEX® membran. 
Med polstret, lukket pløs og refleksdetaljer. Str. 36-50

Skridhæmmende og stødabsorberende ydersål af PU/PU

Slidstærkt, åndbart og vandafvisende læder

Kuldeisolerende inderfór af åndbart tekstilmateriale

Stødabsorberende, åndbar og svedabsorberende indlægssål

Særligt velegnet til landbrug/skovbrug/fiskeri,  
sort industri, byggeri/håndværk 

71306 / ADVISER

Pæn jobsko med tåværn

Skridhæmmende ydersål af PU

Vandafvisende læder

Slidstærkt og åndbart inderfór af læder

Særligt velegnet til let industri, transport/lager 

SERIEN:

SAFETY-GRIP / BUSINESS



Fodtøj til  
krævende fødder
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HØJT OG BREDT TÅVÆRN

HUDVENLIGE OG BLØDE 
MATERIALER MED FÅ, 

GENERENDE SYNINGER

FORSTÆRKET  
HÆL

UDTAGELIG 
INDERSKO

STABILISERENDE 
PROFILRILLER  
I MELLEMFODSOMRÅDET

AFRUNDET SKOSPIDS

BRED ÅBNING, 
SÅ SKOEN ER 

NEM AT KOMME I

SERIEN:SERIEN:

DIALUTION

725511 / DIALUTION LOW

Skridhæmmende og fleksibel ydersål af PU/PU.  
Sålmønstret i mellemfodsområdet støtter fodens  
afrulning og stabiliserer gangen

Formbart, slidstærkt og vandafvisende Condura® tekstil

Med åndbart inderfór af tekstil. Med udtagelige og åndbare 
indersko uden generende syninger. Af flerlagstekstil og med 
membran. Vaskbar v/60 °C

Åndbar, blød og hudvenlig indlægssål, der forebygger skader  
og fremmer helingsprocessen. Sålen fordeler kropsvægten, 
forhindrer tryksteder og er vaskbar

Særligt velegnet til let industri, byggeri/håndværk, transport/lager 

DIALUTION ER SIKKERHEDSSKO TIL 

PERSONER MED FODSYGDOMME OG 

FORFODSDEFORMITETER. FÅ MERE 

INFORMATION PÅ SIKAFOOTWEAR.DK 
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Vælger du COFRA, får du noget af det bedste Italien har at byde på inden for 
sikkerhedsfodtøj. Et ungt design med masser af cool detaljer har i årevis været  
synonym med COFRAs sortiment, som appellerer til den stilbevidste og hårdt-
arbejdende håndværker.

 FIND HELE SORTIMENTET PÅ WWW.SIKAFOOTWEAR.DK

Italiensk sikkerhed 
med fod på stilen



Let og sporty sikkerhedssko  
med Boa® Fit System

SKRIDHÆMMENDE 
YDERSÅL
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BOA® FIT SYSTEM 

ESD-GODKENDT

MILJØVENLIGT TEXPET TEKSTIL 
AF 100 % GENANVENDT PET PLAST

SERIEN:

7550 / SHARK

Med Boa® Fit System. ESD-godkendt

Skridhæmmende og stødabsorberende ydersål af PU/TPU

Af miljøvenligt, stærkt, vandafvisende  
og åndbart TEXPET tekstil af 100 % genanvendt PET plast

Åndbart, svedtransporterende, slidstærkt  
og antibakterielt inderfór

Svedabsorberende indlægssål med  
ekstra stødabsorbering under hele foden

Særligt velegnet til let industri, byggeri/håndværk, transport/lager 

NYHED

RUNNING
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VIDSTE DU AT:
27,8 % af alle anmeldte arbejdsulykker 
skyldes skrid, fald eller styrt!

KILDE: Arbejdsmarkedets Erhvervsforsikring, 2018

RUNNING
SERIEN:

Lette og sporty sikkerhedssko 
i smart sneakers design

7200 / WHITE ESD

ESD-godkendt. Fås fra str. 35

Skridhæmmende, transparent og  
stødabsorberende ydersål af PU/TPU

Ekstremt slidstærkt, åndbart og vandafvisende TECHSHELL tekstil

Åndbart, svedtransporterende, slidstærkt  
og antibakterielt inderfór

Svedabsorberende indlægssål med  
ekstra stødabsorbering under hele foden

Særligt velegnet til let industri, byggeri/håndværk, transport/lager 

7300 / MONTI

Fås fra str. 35

Skridhæmmende, transparent og 
stødabsorberende ydersål af PU/TPU

Ekstremt slidstærkt, åndbart og vandafvisende TECHSHELL tekstil

Åndbart, svedtransporterende, slidstærkt  
og antibakterielt inderfór

Svedabsorberende indlægssål med  
ekstra stødabsorbering under hele foden

Særligt velegnet til let industri, byggeri/håndværk, transport/lager 

NYHED
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SERIEN:

RUNNING

7900 / CREGAN

Skridhæmmende og stødabsorberende ydersål af PU/TPU

Vandafvisende og åndbart læder

Åndbart, svedtransporterende, slidstærkt  
og antibakterielt inderfór

Svedabsorberende indlægssål med  
ekstra stødabsorbering under hele foden

Særligt velegnet til let industri, byggeri/håndværk, transport/lager 

7800 / BURST

Med Boa® Fit System og ESD-godkendt

Skridhæmmende og stødabsorberende ydersål af PU/TPU

Vandafvisende og åndbart læder

Åndbart, svedtransporterende, slidstærkt  
og antibakterielt inderfór

Svedabsorberende indlægssål med  
ekstra stødabsorbering under hele foden

Særligt velegnet til let industri, byggeri/håndværk, transport/lager 

7850 / BURST BLUE

Med Boa® Fit System. ESD-godkendt

Skridhæmmende og stødabsorberende ydersål af PU/TPU

Vandafvisende og åndbart læder

Åndbart, svedtransporterende, slidstærkt  
og antibakterielt inderfór

Svedabsorberende indlægssål med  
ekstra stødabsorbering under hele foden

Særligt velegnet til let industri, byggeri/håndværk, transport/lager 



BÆREDYGTIGE SIKKERHEDSSKO
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Efterspørgslen på bæredygtige løsninger er i vækst! Emnet får stor opmærksomhed, 
og flere og flere virksomheder tænker nu bæredygtighed ind i deres services og 
materialer – til glæde for miljø, forbrugere og forretning.

FÅ MERE INFORMATION PÅ SIKAFOOTWEAR.DK/RECYCLE

SÆT DIT MILJØRIGTIGE FODAFTRYK I

OVERDEL 
Skoens overdel er fremstillet i det stærke, åndbare og 
miljøvenlige TEXPET-tekstil, der består af 100 % genanvendt 
PET-plast.

PET-plast (polyethylene) består udelukkende af genanvendte 
plastikflasker. Flaskerne renses og kradses op til mindre 
stykker, som omsmeltes til granulater. Granulatet smeltes 
og omdannes til tråde, som bruges til TEXPET-tekstil.

SÅL
Både indlægssålen og hælindsatsen i ydersålen er udført 
i miljøvenligt POLY-GREEN. POLY-GREEN er granulat 
fremstillet med genanvendt PU, som har ekstra støttende 
og stødabsorberende egenskaber.

Det genanvendte PU kommer fra Cofras egen produktion, 
hvorved affald/spild og unødvendig belastning af naturen 
minimeres.

EMBALLAGE
Skoens emballage er også bæredygtig, da det er fremstillet 
i 100% genbrugspapir og genbrugspap.

Hos Sika Footwear er bæredygtighed naturligvis også et 
tema, som får stor bevågenhed. Et tema, som vi ønsker at 
give et særligt og målrettet fokus. Og mange initiativer er 
allerede sat i gang. 

Et godt skridt på vejen er 4001 Recycle og  
4002 Ecological fra COFRA. Sikkerhedssko, der er 
fremstillet af – og pakket i – bæredygtige materialer. 



SIKA FOOTWEAR 2020/21 61

SERIEN:

GREEN-FIT

4002 / ECOLOGICAL

Bæredygtig sikkerhedssko med snøre  
af genanvendte plastikflasker

Skridhæmmende og slidstærk PU/TPU ydersål med POLY-GREEN 
materiale i hælen for ekstra god stødabsorbering

Af miljøvenligt, stærkt og åndbart TEXPET tekstil  
af 100 % genanvendt PET plast

Åndbart, svedtransporterende, slidstærkt  
og antibakterielt inderfór

Blød og komfortabel ECO-TECH indlægssål fremstillet af 
miljøvenligt POLY-GREEN. Sålens øverste lag er af antibakterielt 
tekstil, der absorberer fugt og holder fødderne tørre

Særligt velegnet til let industri, byggeri/håndværk, transport/lager

4001 / RECYCLE

Bæredygtig sikkerhedssko med Boa® Fit System.  
ESD-godkendt

Skridhæmmende og slidstærk PU/TPU ydersål med POLY-GREEN 
materiale i hælen for ekstra god stødabsorbering

Af miljøvenligt, stærkt og åndbart TEXPET tekstil  
af 100 % genanvendt PET plast

Åndbart, svedtransporterende, slidstærkt  
og antibakterielt inderfór

Blød og komfortabel ECO-TECH indlægssål fremstillet af 
miljøvenligt POLY-GREEN. Sålens øverste lag er af antibakterielt 
tekstil, der absorberer fugt og holder fødderne tørre

Særligt velegnet til let industri, byggeri/håndværk, transport/lager

NYHED



SLIDSTÆRKT 
OG ÅNDBART 

TEKSTIL/LÆDER

Sikkerhedssko med masser af 
smarte og funktionelle detaljer. 
Boa® Fit System
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BOA® FIT SYSTEM

SKRIDHÆMMENDE 
YDERSÅL

PRONOSE FOR 
EKSTRA SLIDSTYRKE

MED VANDTÆT OG 
ÅNDBAR GORE-TEX 

MEMBRAN

SERIEN:

CHALLENGE LINE

8750 / TOUCHDOWN BOA®

Med Boa® Fit System og vandtæt  
og åndbar GORE-TEX® membran

Skridhæmmende og stødabsorberende ydersål af PU/TPU

Slidstærkt, åndbart og vandafvisende tekstil/læder

Inderfór af tekstil

Ekstra åndbar Memory Plus indlægssål, der tilpasser  
sig foden og giver god støtte og stødabsorbering.  
Sålen er både slidstærk, svedabsorberende og antibakteriel

Særligt velegnet til let industri, byggeri/håndværk, transport/lager 
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VIDSTE DU AT:
Boa® Fit Systemet er hurtigt og nemt at 
bruge. Når Boa® drejeknappen er på plads, 

vil støtten fordeles jævnt omkring foden, så 
pres eller tryk på enkelte områder undgås. Læs 
mere under VÆRD AT VIDE på sikafootwear.dk

8500 / CHARGER

Med Boa® Fit System. Fra str. 35

Skridhæmmende og stødabsorberende ydersål af PU/TPU

Ekstremt slidstærkt, åndbart og vandafvisende TECHSHELL tekstil

Åndbart, svedtransporterende, slidstærkt  
og antibakterielt inderfór

Ekstra åndbar Memory Plus indlægssål, der tilpasser  
sig foden og giver god støtte og stødabsorbering.  
Sålen er både slidstærk, svedabsorberende og antibakteriel

Særligt velegnet til let industri, byggeri/håndværk, transport/lager 

8600 / STACK

Med Boa® Fit System og ESD-godkendt. Fra str. 35

Skridhæmmende og stødabsorberende ydersål af PU/TPU

Slidstærkt og ekstra åndbart MICROTECH tekstil

Åndbart, svedtransporterende, slidstærkt  
og antibakterielt inderfór

Ekstra åndbar Memory Plus indlægssål, der tilpasser  
sig foden og giver god støtte og stødabsorbering.  
Sålen er både slidstærk, svedabsorberende og antibakteriel

Særligt velegnet til let industri, byggeri/håndværk, transport/lager 

SERIEN:

CHALLENGE LINE



Let, åndbar og fleksibel. Med 
transparent ydersål og bred pasform
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6601 / GRAND SLAM

Skridhæmmende, stødabsorberende  
og transparent ydersål af PU/TPU

Åndbart læder/tekstil

Åndbart, svedtransporterende, slidstærkt  
og antibakterielt inderfór

Svedabsorberende indlægssål med  
ekstra stødabsorbering under hele foden

Særligt velegnet til let industri, byggeri/håndværk, transport/lager 

6605 / ACE

Sandal med dobbelt Velcro® lukning

Skridhæmmende, stødabsorberende  
og transparent ydersål af PU/TPU

Åndbart læder/tekstil

Åndbart, svedtransporterende, slidstærkt  
og antibakterielt inderfór

Svedabsorberende indlægssål med  
ekstra stødabsorbering under hele foden

Særligt velegnet til let industri, byggeri/håndværk, transport/lager 

SERIEN:

TENNIS



Fleksibel og robust. 
Ekstra bred pasform
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SERIEN:

WORKMATE

7610 / NEW SUEZ

Metalfri

Skridhæmmende og stødabsorberende ydersål af PU/PU

Ruskind/tekstil med dobbelte syninger

Slidstærkt, svedabsorberende og åndbart inderfór

Stødabsorberende og svedabsorberende indlægssål af blødt EVA

Særligt velegnet til let industri, byggeri/håndværk, transport/lager 

7601 / NEW CELTIC

Skridhæmmende og stødabsorberende ydersål af PU/PU

Slidstærkt og vandafvisende læder med dobbelte syninger

Slidstærkt, svedabsorberende og åndbart inderfór

Stødabsorberende og svedabsorberende indlægssål af blødt EVA

Særligt velegnet til landbrug/skovbrug/fiskeri,  
sort industri, byggeri/håndværk 

7602 / NEW TERRENIAN

Skridhæmmende og stødabsorberende ydersål af PU/PU

Slidstærkt og vandafvisende læder med dobbelte syninger

Slidstærkt, svedabsorberende og åndbart inderfór

Stødabsorberende og svedabsorberende indlægssål af blødt EVA

Særligt velegnet til landbrug/skovbrug/fiskeri,  
sort industri, byggeri/håndværk 



SLIDSTÆRKT 
FULDNARVLÆDER

METALFRI

Allround sikkerhedssko med 
transparent ydersål. Metalfri
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TRANSPARENT 
YDERSÅL

PRONOSE FOR 
EKSTRA SLIDSTYRKE

REFLEKSDETALJER

SERIEN:

WELLNESS

6430 / CARAVAGGIO BLACK

Metalfri og med refleksdetaljer. Fås fra str. 36

Skridhæmmende, stødabsorberende  
og transparent ydersål af PU/TPU

Slidstærkt, vandafvisende og åndbart fuldnarvlæder

Kuldeisolerende inderfór, der er både er åndbart, 
svedtransporterende, antibakterielt og slidstærkt

Svedabsorberende indlægssål af blødt EVA  
med ekstra stødabsorbering under hele foden

Særligt velegnet til landbrug/skovbrug/fiskeri, let industri,  
sort industri, byggeri/håndværk, transport/lager 



Robust sikkerhedsfodtøj  
til forskellige behov
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SERIEN:

SPECIALS

63090 / NEW TAMIGI

Skridhæmmende ydersål af PU/PU

Læder

Svedabsorberende og åndbart inderfór

Stødabsorberende og svedabsorberende indlægssål af blødt EVA

Særligt velegnet til let industri, byggeri/håndværk, transport/lager 

82070 / PETROL

Asfaltsko

Ekstra skridhæmmende og varmeresistent ydersål af PU/nitrilgummi. 
Ydersålen er uden mønster, så fodaftryk på varm asfalt undgås

Vandafvisende læder

Indlægssål, som isolerer og beskytter mod høje temperaturer

Særligt velegnet til sort industri, byggeri/håndværk 

5806 / NEW MALAWI

Foret vinterstøvle med ekstra bred pasform

Skridhæmmende og varmeresistent ydersål af PU/nitrilgummi

Vandafvisende og slidstærkt læder

Thinsulate vinterfór

Stødabsorberende og svedabsorberende indlægssål af blødt EVA

Særligt velegnet til landbrug/skovbrug/fiskeri,  
sort industri, byggeri/håndværk 
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DUNLOP støvler er garant for ultimativ sikkerhed, komfort og slidstyrke. Det hæder-
kronede mærke er blandt professionelle brugeres absolutte favorit inden for PU-støvler. 
Det skyldes ikke mindst Purofort+ programmet, som er et lysende eksempel på, at man 
sagtens kan designe smarte støvler uden på nogen måde at sætte kvaliteten over styr. 
Sortimentet byder også på slidstærke og funktionelle PVC støvler til job og fritid.

 FIND HELE SORTIMENTET PÅ WWW.SIKAFOOTWEAR.DK

Skabt til  
benhårdt 
 arbejde



Exceptionel beskyttelse,  
pasform og komfort
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EKSTRA 
SKRIDHÆMMENDE 
YDERSÅL SIKRER DET 
BEDSTE FODFÆSTE  
I ALLE TERRÆNER

KULDEISOLERENDE NED 
TIL -50 °C. FLEKSIBEL OG 

SMIDIG SELV VED LAVE 
TEMPERATURER

RESISTENT OVERFOR MINERALER, 
ANIMALSKE OG VEGETABILSKE 

OLIER OG FEDTSTOFFER, GØDNING, 
SYRER, DESINFEKTIONSMIDLER, 

OPLØSNINGSMIDLER SAMT 
FORSKELLIGE KEMIKALIER

UNIK STØTTE 
OMKRING  

HÆL OG FOD

METALFRI

TPU-INDLÆG DER 
MINDSKER VRID

SERIEN:

SNUG BOOT

68093 / WORKPRO

Slidstærk og smudafvisende ydersål, med ekstra skridhæmmende 
TPU-indlæg, der minimerer risikoen for vridskader. Sålmønstret 
sikrer det bedste fodfæste i alle terræner 

Af slidstærkt, åndbart og vandtæt PUROTEX®  
og PUROFORT® materiale

Antibakterielt og slidstærkt inderfor

Stødabsorberende indlægssål, der giver ekstra god støtte omkring 
hæl og svang. Sålen er svedabsorberende og reducerer lugtgener.

Særligt velegnet til sort industri, byggeri/håndværk,  
landbrug/skovbrug/fiskeri 

Få mere information om 

konstruktion og materialer 

på www.sikafootwear.dk



PU-støvler i et moderne design og med 
egenskaber, der sikrer optimal komfort, 
slidstyrke og beskyttelse
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SÅLMØNSTER, 
DER SIKRER GODT 
FODFÆSTE I ALLE 
TERRÆNER

EKSTRA PLADS  
OMKRING TÆER 
OG VRIST

ISOLERER MOD KULDE 
NED TIL -20 °C. FLEKSIBEL 

OG SMIDIG SELV VED 
LAVE TEMPERATURER

RESISTENT OVERFOR MINERALER, 
ANIMALSKE OG VEGETABILSKE 

OLIER OG FEDTSTOFFER, GØDNING, 
SYRER, DESINFEKTIONSMIDLER, 

OPLØSNINGSMIDLER SAMT 
FORSKELLIGE KEMIKALIER

KRAFTIG PU 
OMKRING FODEN 

FOR ØGET 
SIKKERHED OG 

KOMFORT TPU-INDLÆG DER  
MINDSKER VRID

SERIEN:

762933 / PUROFORT+

Slidstærk og smudsafvisende ydersål med ekstra skridhæmmende 
TPU-indlæg, der minimerer risikoen for vridskader

Kraftig og slidstærkt PU

Sømløst og antibakterielt inderfor

Svedabsorberende og hurtigttørrende indersål  
samt svedtransporterende indlægssål

Særligt velegnet til landbrug/skovbrug/fiskeri,  
sort industri, byggeri/håndværk 

PUROFORT+
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VIDSTE DU AT:
Purofort® er et unikt Dunlop® materiale, 
der består af millioner af jævnt fordelte 
luftlommer, som gør støvlerne lette 
og termisk isolerende, så de er kølige 
om sommeren og varme om vinteren. 
Den særlige struktur i materialet giver 
desuden ekstra fleksibilitet og styrke.

760933 / PUROFORT+

Slidstærk og smudsafvisende ydersål med ekstra skridhæmmende 
TPU-indlæg, der minimerer risikoen for vridskader

Kraftig og slidstærkt PU

Sømløst og antibakterielt inderfor

Svedabsorberende og hurtigttørrende indersål  
samt svedtransporterende indlægssål

Særligt velegnet til landbrug/skovbrug/fiskeri 

762041 / PUROFORT+

Slidstærk og smudsafvisende ydersål med ekstra skridhæmmende 
TPU-indlæg, der minimerer risikoen for vridskader

Kraftig og slidstærkt PU

Sømløst og antibakterielt inderfor

Svedabsorberende og hurtigttørrende indersål  
samt svedtransporterende indlægssål

Særligt velegnet til landbrug/skovbrug/fiskeri,  
sort industri, byggeri/håndværk 

SERIEN:

PUROFORT+



Lette, slidstærke  
og komfortable PU-støvler
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KULDEISOLERING NED TIL -20 °C. 
FLEKSIBEL OG SMIDIG SELV VED 
LAVE TEMPERATURER

RESISTENT OVERFOR MINERALER, 
ANIMALSKE OG VEGETABILSKE 

OLIER OG FEDTSTOFFER, 
DESINFEKTIONSMIDLER, 

GØDNING, OPLØSNINGSMIDLER 
SAMT FORSKELLIGE KEMIKALIER

SÅLMØNSTER, 
DER SIKRER GODT 
FODFÆSTE

SERIEN:

462933 / PUROFORT

God isolering, så støvlen er varm 
i de kolde perioder og kølig om sommeren

Skridhæmmende, stødabsorberende og selvrensende ydersål.  
God svangstøtte

Slidstærkt PU

Sømløst og antibakterielt inderfór

Svedtransporterende og komfortabel indlægssål

Særligt velegnet til landbrug/skovbrug/fiskeri, let industri,  
sort industri, byggeri/håndværk 

PUROFORT
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460933 / PUROFORT

God isolering, så støvlen er varm  
i de kolde perioder og kølig om sommeren

Skridhæmmende, stødabsorberende og selvrensende ydersål.  
God svangstøtte

Slidstærkt PU

Sømløst og antibakterielt inderfór

Svedtransporterende og komfortabel indlægssål

Særligt velegnet til landbrug/skovbrug/fiskeri 

462943VK / PUROFORT THERMOFLEX

Fóret vinterstøvle med snøre i skaft

Skridhæmmende, stødabsorberende og selvrensende ydersål. 
God svangstøtte

Slidstærkt PU

Vinterfór

Svedtransporterende og komfortabel indlægssål

Særligt velegnet til landbrug/skovbrug/fiskeri,  
sort industri, byggeri/håndværk 

SERIEN:

PUROFORT



Ekstremt robuste og slidstærke 
PU-støvler. Beskytter ned til -50 °C
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RESISTENT OVERFOR MINERALER, 
ANIMALSKE OG VEGETABILSKE 

OLIER OG FEDTSTOFFER, 
DESINFEKTIONSMIDLER, GØDNING, 

OPLØSNINGSMIDLER SAMT 
FORSKELLIGE KEMIKALIER

EKSTRA 
SKRIDHÆMMENDE 
YDERSÅL

ENESTÅENDE KULDEISOLERING, 
BESKYTTER HELT NED TIL -50 °C. 
FLEKSIBEL OG SMIDIG SELV VED 
LAVE TEMPERATURER

SERIEN:

662933 / PUROFORT THERMO+

Ekstra skridhæmmende, smudsafvisende  
og stødabsorberende ydersål

Ekstra slidstærkt PU

Sømløst og antibakterielt inderfór

Svedtransporterende og komfortabel indlægssål

Særligt velegnet til landbrug/skovbrug/fiskeri,  
sort industri, byggeri/håndværk 

SERIEN:

PUROFORT THERMO+
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VIDSTE DU AT:
Skridsikkerhed er en overordnet betegnelse 
for fodtøjets skridhæmmende egenskaber 
i samspil med underlaget, personen og det 
miljø, personen bevæger sig i. Læs mere 
under VÆRD AT VIDE på sikafootwear.dk

662343 / PUROFORT THERMO+

Ekstra skridhæmmende, smudsafvisende  
og stødabsorberende ydersål

Ekstra slidstærkt PU

Særligt velegnet til landbrug/skovbrug/fiskeri 

662673 / PUROFORT THERMO+

Særligt velegnet til fiskeindustrien  
pga. støvlens skridhæmmende egenskaber.  
Skaftet er smudsafvisende og nem at rengøre

Ekstrem skridhæmmende, smudsafvisende  
og stødabsorberende ydersål

Ekstra slidstærkt PU

Særligt velegnet til landbrug/skovbrug/fiskeri 

SERIEN:

PUROFORT THERMO+



Praktiske, funktionelle og 
slidstærke PVC-støvler
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SERIEN:

PVC

486711 / HOBBY

Særligt velegnet til landbrug/skovbrug/fiskeri, fritid 

380VP / PRICEMASTOR

Resistent overfor mineraler, animalske  
og vegetabilske olier og fedtstoffer,  
forskellige desinfektionsmidler og kemikalier

Særligt velegnet til landbrug/skovbrug/fiskeri, fritid 

142011 / DEVON

Resistent overfor mineraler, animalske  
og vegetabilske olier og fedtstoffer,  
forskellige desinfektionsmidler og kemikalier

Særligt velegnet til landbrug/skovbrug/fiskeri,  
sort industri, byggeri/håndværk 
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486061 / BLIZZARD

Fóret vinterstøvle, der beskytter ned til -15 °C.  
Med snøre i skaftet

Særligt velegnet til landbrug/skovbrug/fiskeri, fritid 

486033 / PRESTIGE

Resistent overfor mineraler, animalske  
og vegetabilske olier og fedtstoffer, forskellige 
desinfektionsmidler og kemikalier

Særligt velegnet til landbrug/skovbrug/fiskeri 

SERIEN:

PVC

16247 / DULL

Fra størrelse 28

Særligt velegnet til landbrug/skovbrug/fiskeri, fritid 

580011 / DEE

Kort skaft

Særligt velegnet til landbrug/skovbrug/fiskeri, fritid 
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TRETORN er godt håndværk, når det er bedst. Og hvorfor ikke vægte kvalitet ligeså 
højt i fritiden som i arbejdstiden? TRETORN støvler er håndlavet af naturgummi i et 
funktionelt design, der får selv de mest forvænte fødder til at føle sig forkælet. Så uanset 
om du er jæger, fritidslandmand eller bare går efter det ypperste inden for gummistøvler, 
er TRETORN det oplagte valg.

 FIND HELE SORTIMENTET PÅ WWW.SIKAFOOTWEAR.DK

Fritid er  
kvalitetstid



GROFT 
SÅLMØNSTER

GLAT NEOPREN

REGULERBAR REM  
BAG PÅ SKAFTET

PVC-FRI

Slidstærk støvle af naturgummi  
til jagt og fritid. PVC-fri
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SERIEN:

473198 / TORNEVIK NEO

Komfortabel, let og glat Neopren-støvle til Jagt og fritid

Neoprenet er forstærket med et øverste lag af Spanduranylon 
til at modstå krævende forhold som f.eks. tornede krat og 
ujævnt terræn

Med indsats og regulerbar rem bagpå skaftet,  
så vidden kan justeres uden at vandtætheden forringes

Groft sålmønster, som giver et godt fodfæste

Særligt velegnet til fritid 

TRETORN

SE HVORDAN DU PLEJER  

OG VEDLIGEHOLDER  

STØVLER AF GUMMI PÅ  

WWW.SIKAFOOTWEAR.DK



Slidstærke støvler af naturgummi 
til job og fritid. PVC-fri
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495001 / BASIC MID

Klassisk gummistøvle til både kvinder og mænd

Med lavt skaft

Særligt velegnet til fritid 

472802 / WINGS NEO

Smart og komfortabel støvle til både mænd og kvinder

Med blødt, vandafvisende og varmeisolerende Neopren-skaft  
der kan foldes ned, så støvlen er nemmere at få på

Indlægssål af stødabsorberende EVA

Særligt velegnet til fritid 

NYHED

SERIEN:

TRETORN
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472942 / STRONG S

Klassisk støvle til mange formål

Stødabsorberende, ekstra slidstærk og komfortabel

Ekstra forstærket i hæl og forfod

Indlægssål af stødabsoberende EVA

Særligt velegnet til landbrug/skovbrug/fiskeri, fritid 

SERIEN:

TRETORN

472945 / BORE S

Fóret vinterstøvle af naturgummi med  
hurtigttørrende vinterfór og justerbar snelås i skaftet

Stødabsorberende og skridhæmmende ydersål,  
der giver god støtte til svangen

Størrelser fra 36 og op til 50

Særligt velegnet til landbrug/skovbrug/fiskeri, fritid 

SÅDAN PLEJER OG VEDLIGEHOLDER 

DU STØVLER AF GUMMI:

•  Vask støvlerne efter brug med 

lunkent vand, en blød svamp og en 

mild sæbeopløsning. Sæben må gerne 

indeholde glycerin, som medvirker 

til at holde støvlerne smidige

•  Støvlerne kan smøres med en 

siliconesvamp til gummi for at bevare 

smidigheden
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Sika Footwears tilbehørsprogram bidrager til en endnu mere behagelig arbejdsdag  
for brugeren – fx med stødabsorberende indlægssåler og svedabsorberende strømper. 
Herudover tilbyder vi forskellige snørebånd og plejemidler, der kan være med til at holde 
fodtøjet i topform i lang tid.

 SE HELE TILBEHØRSPROGRAMMET PÅ WWW.SIKAFOOTWEAR.DK

TILBEHØR

Hvad giver man 
skoen, der har alt?



Svangsåler  
– Vejen til bedre pasform og komfort
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68201 / BRYNJE ULTIMATE FOOTFIT – LOW

Eksklusiv og svangstøttende indlægssål, der er konstrueret for optimal støtte og komfort 
til fødder med lav svang. Sålen er af blødt, stødabsorberende og åndbart EVA/PU skum 
og formgivet med slidstærkt polyester omkring sålen for optimal holdbarhed. Under hæl 
er der indsat 3 mm Poron for ekstra god stødabsorbering. Sålen er antistatisk og ESD 
kompatibel. Kan klippes til – anvend eksisterende sål som skabelon for optimal pasform. 

Størrelser: 35-37, 38-39, 40-41, 42-43, 44-45, 46-47, 48-50

68202 / BRYNJE ULTIMATE FOOTFIT – MEDIUM 

Eksklusiv og svangstøttende indlægssål, der er konstrueret for optimal støtte og 
komfort til fødder med medium svang. Sålen er opbygget af en formstøbt TPU-kerne, 
som stabiliserer foden og som giver ekstra støtte omkring svang og hæl. Herefter er 
sålen opbygget af blødt, stødabsorberende og åndbart EVA/PU skum og formgivet med 
slidstærkt polyester omkring sålen for optimal holdbarhed. Under hæl er der indsat 3 mm 
Poron for ekstra god stødabsorbering. Sålen er antistatisk og ESD kompatibel. Kan klippes 
til – anvend eksisterende sål som skabelon for optimal pasform. 

Størrelser: 35-37, 38-39, 40-41, 42-43, 44-45, 46-47, 48-50

68203 / BRYNJE ULTIMATE FOOTFIT – HIGH 

Eksklusiv og svangstøttende indlægssål, der er konstrueret for optimal støtte og komfort 
til fødder med høj svang. Sålen er opbygget af en formstøbt TPU-kerne, som stabiliserer 
foden og som giver ekstra støtte omkring svang og hæl. Herefter er sålen opbygget af 
blødt, stødabsorberende og åndbart EVA/PU skum og formgivet med slidstærkt polyester 
omkring sålen for optimal holdbarhed. Under hæl er der indsat 3 mm Poron for ekstra 
god stødabsorbering. Sålen er antistatisk og ESD kompatibel. Kan klippes til – anvend 
eksisterende sål som skabelon for optimal pasform. 

Størrelser: 35-37, 38-39, 40-41, 42-43, 44-45, 46-47, 48-50

SÅLER
TILBEHØR:



Indlægssåler til 
mange behov
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68210 / BRYNJE SORBOTAN INDLÆGSSÅL

Antistatisk, blød og stødabsorberende indlægssål. Sålen er konstrueret for optimal 
komfort og opbygget af en blød og svedtransporterende EVA skål, der former sig efter 
foden og giver let støtte omkring svang og hæl. Herefter er der lagt en memory-foam 
på hele trædefladen og ekstra stødabsorberende PU skum i både hæl og forfod. Kan 
klippes så den passer til skoen. Anvend klippelinjerne eller brug den eksisterende sål som 
skabelon for optimal pasform.

Størrelser: 35-37, 38, 39-40, 41-43, 44-45, 46-48

68144 / BRYNJE UNIVERSAL INDLÆGSSÅL 

Universal Hi-Poly indlægssål, der er formgivet med et slidstærkt polyester omkring for 
optimal holdbarhed. Sålen er stødabsorberende, åndbar og svedtransporterende, og kan 
anvendes universalt til Brynje fodtøj. Den er antistatisk og ESD kompatibel, samt ESD 
certificeret til et stort udvalg af Brynje produkter. Anvend klippelinjerne eller brug den 
eksisterende sål som skabelon for optimal pasform.

Størrelser: 35-38, 39-40, 41-43, 44-46, 47-48

68145 / BRYNJE THERMO INDLÆGSSÅL  

Thermo indlægssålen er en varme- og kuldeisolerende filtsål med en isolerende folie 
på undersiden. Den er velegnet til brug ved arbejde med yderlige temperaturer, som 
i frysehuse, eller asfalt arbejde, hvor sålen isolerer og beskytter foden mod de hårde 
temperaturer. En åndbar, slidstærk sål, der kan anvendes universalt til Brynje fodtøj. 
Anvend klippelinjerne på bagsiden af sålen, eller brug den eksisterende sål som skabelon 
for optimal pasform.

Størrelser: 35-37, 38, 39-40, 41-43, 44-45, 46-48

SÅLERSÅLER
TILBEHØR:
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165 / SIKA INDLÆGSSÅL – FORMSTØBT 

Antistatisk. Stød- og svedabsorberende

Størrelser: 35-51

160 / SIKA INDLÆGSSÅL – FILT 

Stød- og svedabsorberende

Størrelser: 35-47

162 / SIKA INDLÆGSSÅL – MOTIONFLEX 

Unik stødabsorbering under hele foden. Bevarer sin form og elasticitet

Størrelser: 35-48

SÅLER
TILBEHØR:



Strømper 
til arbejde
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Alle vores strømper 
kan vaskes ved 40 °C

705100 / BRYNJE BASIC, 6-PACK 

Basis strømpe til hverdagsbrug. Vaskes ved max 40 °C.  
Af 69 % bomuld, 29 % polyamid og 2 % elastan

Størrelser: 36-39, 40-43, 44-47

705200 / BRYNJE ALL YEAR, 3-PACK 

Let og åndbar hverdagsstrømpe med gode svedtransporterende egenskaber, der holder 
foden tør. Strømpen er elastisk i skaftet, former sig efter foden og holder pasformen. 
Vaskes ved max 40 °C. Af 39 % Coolmax, 32 % polyamid, 27 % bomuld og 2 % elastan

Størrelser: 36-39, 40-43, 44-47

705400 / BRYNJE WINTER, 3-PACK 

Slidstærk strømpe af uld og bomuld, som holder foden varm. Strømpen er elastisk  
i skaftet, former sig efter foden og holder pasformen. Vaskes ved max 40 °C.  
Af 40 % bomuld, 32 % polyamid, 27 % uld og 1 % elastan.

Størrelser: 36-39, 40-43, 44-47

Når du vælger strømper, som f.eks. indeholder polyamid, acryl, 
polyester og/eller Coolmax, opnår du flere forskellige fordele. 
Denne type strømper har gode åndbare egenskaber, suger ikke fugt 
og virker svedtransporterende. Derudover holder de fødderne tørre 
og sunde. Strømperne er derfor særdeles velegnede til arbejdsbrug 
fremfor strømper af 100 % bomuld, som holder på fugten. 

STRØMPER
TILBEHØR:



Pas godt på 
dit fodtøj
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68118 / BRYNJE IMPRÆGNERING

Beskytter glat skind og læder mod fugt og forlænger fodtøjets levetid.  
Uden organiske opløsningsmidler og silicone. 200 ml.

68117 / BRYNJE LÆDERBALSAM

Renser og plejer glat skind og læder. Nemt at anvende og drøj i brug. 
Vandbaseret naturprodukt uden organiske opløsningsmidler. 200 gram

3801 / SIKA IMPRÆGNERING

Beskytter glat skind og læder mod fugt og forlænger fodtøjets levetid. 
Uden organiske opløsningsmidler og silicone. 300 ml.

18 / SIKA LÆDERFEDT

Renser og plejer glat skind og læder.  
Fås i sort og neutral. 190 ml.

SIKA SNØREBÅND

16090 / 90 CM

16120 / 120 CM

BRYNJE SNØREBÅND

68154 / 90 CM

68155 / 100 CM

68158 / 120 CM

68159 / 130 CM

68161 / 150 CM

BRYNJE BRANDHÆM-
MENDE SNØREBÅND

68162 / 100 CM

68163 / 120 CM

SNØREBÅND 
 OG PLEJEMIDLER
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