
Familjen Oxelösund.
Tuffare. Tåligare. Skönare. 





Säg hej  
till familjen  
Oxelösund.
Skyddsskor utvecklade i och för 
bygg- och industribranschens allra 
tuffaste miljöer. 

För dig som jobbar i riktigt tuffa, 
ibland extrema, miljöer. För dig som 
hanterar smälta metaller på stål- 
verket eller kemiska processer på 
pappersbruket. För dig som går en 
hel dag på ett snöslaskigt bygge 
och dig som arbetar med svets  
och vinkelslip.  

Inte nog med att familjen Oxelösund 
är din trygghet i vardagen, alla mo-
dellerna sitter dessutom så där riktigt 
bra på foten. Har maximal dämpning 
och böjer sig smidigt där foten böjer 
sig. Precis som du vill ha det.  



Oxelösund 
N710
N710 är en värmetålig och grov skyddssko  
utvecklad för heta arbeten och byggjobb som 
ställer höga krav. Den har värmetåliga skosnören, 
sömmar och detaljer samt en nitrilsula som är 
godkänd för 300 grader. Perfekt för dig som  
arbetar med svets och vinkelslip. CE-standard 
20345.

• För heta arbeten, t.ex. med svets och vinkelslip

• Nitrilsula som tål 300 °C

• Enkel att rengöra

• Maximal dämpning

• Smidig och bekväm

Tips! Passar perfekt med strumpan Arbesko 10106  
– flamsäker, sitter bra och håller foten torr. Om du  
inte behöver flamskydd mot svetsloppor m.m. funkar  
även Arbesko 10105 väldigt bra. 







Oxelösund 
N604
N604 är en grov skyddskänga utvecklad för 
byggmiljöer som kan innehålla såväl heta  
arbeten som många timmar utomhus i väta  
och slask. Skinnet i kängan är vattenavvisande 
och håller dina fötter torra i minst åtta timmar. 
N604 har dessutom värmetåliga skosnören,  
sömmar och detaljer samt en nitrilsula som  
är godkänd för 300 grader. CE-standard 20345.

• För heta arbeten och jobb i väta och slask

• Vattenavvisande skinn, står emot fukt  
i minst 8 timmar

• Enkel att rengöra

• Nitrilsula som tål 300 °C

• Smidig och bekväm

Tips! Passar perfekt med strumpan Arbesko 10106  
– flamsäker, sitter bra och håller foten torr.



Oxelösund 
N701
N701 är en täckt skyddssko utvecklad för industri 
där heta arbeten, t.ex. svets och vinkelslip, ingår. 
Den loaferliknande modellen är vattenavvisande 
och lätt att hålla ren och torr även i riktigt tuff, 
kemisk industrimiljö. N701 har värmetåliga sömmar 
och detaljer samt en nitrilsula som är godkänd för 
300 grader. CE-standard 20345.

• För heta arbeten, med t.ex. svets och vinkelslip

• Inga snören – lätt att hålla ren och torr

• Maximal dämpning

• Nitrilsula som tål 300 °C

• Vattenavvisande skinn, står emot fukt  
i minst 8 timmar

Tips! Passar perfekt med strumpan Arbesko 10106  
– flamsäker, sitter bra och håller foten torr. Om du  
inte behöver flamskydd mot svetsloppor m.m. funkar  
även Arbesko 10105 väldigt bra.







Oxelösund 
N650
N650 är en täckt skyddskänga för industri där 
heta arbeten, som tung svets och flytande metall, 
ingår. Din trygghet i en riktigt tuff miljö, alltså.  
Alla material är noga utvalda för att garantera 
värmetålighet in i minsta detalj. Och om något 
akut skulle inträffa får du snabbt av skon – N650 
har ”quick release” på riktigt. CE-standard 20349.

• För heta arbeten, med t.ex. tung svets  
och flytande metall

• Isolerande material

• Quick release

• Smidig – böjer sig där foten böjer sig

• Värmetåliga detaljer (upp till 425 °C)

Tips! Passar perfekt med strumpan Arbesko 10106  
– flamsäker, sitter bra och håller foten torr.



Oxelösund 
N550
N550 är en skyddsstövel utvecklad för extrema 
förhållanden. Om du jobbar i hetta eller väta, 
med flytande metall eller skadliga kemikalier har 
du hittat rätt. N550 är värmetålig på högsta nivå, 
med ett skinn som klarar 900 grader. Dessutom 
otroligt bekväm och smidig – ”den bara måste 
provas”. CE-standard 20349-2:2017.

• För jobb i hetta och väta; med flytande  
metall, skadliga kemikalier etc. 

• Reflex

• Värmetåliga material 

• Skinnet tål 900 °C 

• Bekväm och smidig

Tips! Passar perfekt med strumpan Arbesko 10106  
– flamsäker, sitter bra och håller foten torr.



Oxelösund 
N550
N710 är en värmetålig och grov skyddssko utveck-
lad för heta arbeten och byggjobb som ställer 
höga krav. Den har värmetåliga skosnören, söm-
mar och detaljer samt en nitrilsula som är god-
känd för 300 grader. Perfekt för dig som arbetar 
med svets och vinkelslip. 

CE-standard 20345

• För heta arbeten, t.ex. med svets och vinkelslip

• Nitrilsula som tål 300°C

• Enkel att rengöra





Kolla din  
inläggssula

Comfortho 10284

För lågt fotvalv. Hjälper fötter som  
har ett lägre fotvalv än det normala  
och därmed belastar för mycket på  
insidan av foten.

Comfortho 10285

För medelhögt fotvalv. Anpassad för  
fötter med medelhögt fotvalv, vilket  
ofta ger en alltför hög belastning på  
häl och främre trampdynan.

Comfortho 10286

För högt fotvalv. Anpassad för fötter  
med högt fotvalv, vilket ofta ger en  
alltför hög belastning på häl och  
främre trampdynan.

Känns skon för mjuk eller för hård? 
Testa att byta inläggssulan till  
någon av våra Comfortho-sulor. 
De är testade ur skyddssynpunkt 
tillsammans med Arbeskos skor.
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