Familjen Umeå
Rörligare. Bekvämare. Smidigare.

Säg hej
till familjen
Umeå.
Nya skyddsskor för den rörliga
hantverkaren och industriarbetaren.
För dig som är byggnadsarbetare,
montör eller snickare. För dig som
behöver vara flexibel på jobbet
– inomhus och utomhus, i värme
och kyla. När du kryper under
grunden, klättrar upp på taket,
hänger över räcket, trängs under
diskbänken.
Umeå är inte bara din trygghet i
vardagen. Alla våra modeller är så
sköna att du gärna bär dem även
efter arbetsdagens slut. De hänger
med i alla svängar, tappar inte
greppet, är fantastiskt luftiga
och böjer sig där din fot gör det.
Uttänkta in i minsta detalj, byggda
för att du och dina fötter ska trivas
och göra ett bra jobb.

Umeå 929
929 är en extra luftig skyddssko med bra
hälgrepp. Perfekt för montörer inom industri
och hantverkare som jobbar utomhus på
sommaren. Passar även andra som kliver i
trappor och på stegar. 929 är smidig och
bekväm, utan skavande sömmar. Skon är
utrustad med slitstarkt tåskydd och en sula
som står emot gödsel och gräs. Uppfyller
CE-standard 20345.
• För hantverkare och montörer
på sommaren
• Extra luftig med nylonnät
• Snörningssystem som gör att
skon sitter perfekt
• Snabb att komma i och ur
• Byggd för bra stabilitet och
flexibilitet

Tips! 929 passar perfekt med funktionsstrumpan Arbesko 10139.

Umeå 939
939 är en luftig skyddssko med den senaste
tekniken, utvecklad för hantverkare inom
bygg, VVS och el. Skon är smidigt böjlig och
ändå stabil – bra när du sitter på huk eller
klättrar på en stege. Den är bekväm, utan
skavande sömmar. 939 har slitstarkt tåskydd,
tål smuts samt står emot gödsel och gräs.
Uppfyller CE-standard 20345.
• För bygg-, VVS- och elarbeten
• Andas, men klarar lättare regn
• Snörningssystem som gör att
skon sitter perfekt
• Snabb att komma i och ur
• Byggd för bra stabilitet och
flexibilitet

Tips! 939 passar perfekt med funktionsstrumpan Arbesko 10139.

Umeå 949
949 är en rejäl, vattentålig utomhuskänga
som passar bygghantverkare och trädgårdsarbetare – i kyla, slask och lera. Kängan är
bekväm, utan skavande sömmar. Den har
slitstarkt tåskydd och står emot gödsel och
gräs. Uppfyller CE-standard 20345.
949 finns i butik i augusti 2018.
• Vattentålig känga för arbete
utomhus
• Snörningssystem som gör att
skon sitter perfekt
• Snabb att komma i och ur
• Skydd hindrar snörningen att
öppna sig vid slag mot foten
• Byggd för bra stabilitet och
flexibilitet

Tips! 949 passar perfekt med ullstrumpan Arbesko 10149.

För mjuk eller
hård? Kolla din
inläggssula
Känns skon för mjuk eller för hård?
Testa att byta inläggssulan till någon
av våra högkvalitativa Ortholite X-40
Duo inläggssulor. De är testade ur
skyddssynpunkt tillsammans med
Arbeskos skor

ComfOrtho 10284
För lågt fotvalv. Hjälper fötter som har
ett lägre fotvalv än det normala och
stödjer upp hålfoten.

ComfOrtho 10285
För medelhögt fotvalv. Anpassad för
fötter med medelhögt fotvalv, fördelar
belastningen jämnare över foten.

ComfOrtho 10286
För högre fotvalv. Anpassad för fötter
med högre fotvalv, vilket ofta ger en
alltför hög belastning på häl och
främre trampdynan.
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