
Oxelösund
Vahvempi. Kestävämpi. Mukavampi.





Oxelösund  
– vahva  
tuttavuus.
Turvajalkinesarja rakennus- ja teol-
lisuusalojen vaativimpiin olosuhteisiin. 
Todella rankkoihin, jopa äärimmäisiin 
työympäristöihin.

Valimoiden sulan metallin ja paperi– 
teollisuuden prosessikemikaalien 
keskelle. Pitkiin päiviin loskaisella 
rakennustyömaalla tai hitsaus ja 
rälläköiden kipinäsuihkujen keskellä.

Oxelösund-turvajalkineet tuovat 
turvaa jokapäiväiseen työhön erittäin 
mukavalla tavalla. Ne vaimentavat 
askeleiden iskuvoiman tehokkaasti ja 
taipuvat oikein. Niin kuin pitääkin.



Oxelösund 
N710
N710 on kestävä ja jämäkkä turvakenkä kuumuu- 
den keskelle ja vaativiin rakennustöihin. Sen nauhat, 
saumat ja muut yksityiskohdat kestävät kuumuutta, 
ja nitriilipohja kestää jopa +300 asteen lämpötiloja. 
Se kestää hitsauksen ja rälläköinnin haasteet. 
CE-standardi 20345.

• Kuumiin työtehtäviin, esim. hitsaus ja  
metallin katkaisu

• Nitriilipohjan lämpötilankesto +300 °C

• Helposti puhdistettava

• Tehokas vaimennus

• Joustava ja mukava

Vinkki! N710:n pariksi sopii palosuojattu työsukka Arbesko 
10106, joka istuu hyvin ja pitää jalan kuivana. Mikäli työssä 
ei tarvita palosuojausta esim. hitsausroiskeiden vuoksi, 
myös työsukka Arbesko 10105 on erittäin hyvä valinta.







Oxelösund 
N604
N604 on jämäkkä turvajalkine työympäristöihin, 
joissa töitä tehdään sekä kuumissa työpisteis-
sä, että ulkona kuran ja loskan keskellä. Päällisen 
nahka hylkii vettä ja pitää jalat kuivina vähintään 
kahdeksan tunnin ajan. Jalkineen nauhat, saumat 
ja muut yksityiskohdat kestävät kuumuutta ja 
nitriilipohja kestää jopa +300 asteen lämpötiloja. 
CE-standardi 20345.

• Kuumiin työympäristöihin ja ulkotöihin kuran ja    
 loskan  keskellä

• Vettä hylkivää nahkaa, torjuu kosteutta  
 vähin tään 8 tuntia

• Helposti puhdistettava

• Nitriilipohjan lämpötilankesto +300 °C

• Joustava ja mukava

Vinkki! N604:n pariksi sopii palosuojattu työsukka Arbesko 
10106, joka istuu hyvin ja pitää jalan kuivana.



Oxelösund 
N701
N701 on päältä suojattu turvajalkine teollisuuteen 
silloin, kun työtehtäviin kuuluu myös esimerkiksi 
hitsausta ja rälläköintiä. Loafer-tyyppinen jalkine 
hylkii vettä, ja se on helppo pitää puhtaana ja  
kuivana myös todella vaativissa kemikaaliympä- 
ristöissä. N701:n saumat ja muut yksityiskohdat 
kestävät kuumuutta, ja nitriilipohja kestää jopa 
+300 asteen lämpötiloja. CE-standardi 20345.

• Kuumiin työtehtäviin, esim. hitsaus ja metallin- 
 katkaisu

• Nauhaton malli – helppo pitää puhtaana ja  
 kuivana

• Hyvä iskunvaimennus

• Nitriilipohjan lämpötilankesto +300 °C

• Vettä hylkivää nahkaa, torjuu kosteutta  
 vähin tään 8 tuntia

Vinkki! N710:n pariksi sopii palosuojattu työsukka Arbesko 
10106, joka istuu hyvin ja pitää jalan kuivana. Mikäli työssä 
ei tarvita palosuojausta esim. hitsausroiskeiden vuoksi, 
myös työsukka Arbesko 10105 on erittäin hyvä valinta.







Oxelösund 
N650
N650 on päältä suojattu turvajalkine teollisuuteen 
silloin, kun työtehtäviin kuuluu myös esimerkiksi 
raskasta hitsausta ja sulametallin käsittelyä. Se 
turvaa työskentelyä todella vaativassa työym-
päristössä. Kaikki materiaalit pienintä yksityis- 
kohtaa myöten on valittu tarkasti kuumuuden-
kestävyyttä ajatellen. Ja mikäli jotakin akuuttia 
tapahtuisi, jalkine on nopea riisua – N650:n ”quick 
release” toimii oikeasti! CE-standardi 20349.

• Kuumiin työtehtäviin, esim. raskas hitsaus ja  
 sulametallin käsittely

• Eristävä materiaali

• Helppo ja nopea riisua

• Notkea – taipuu jalan mukana

• Kaikki osat kestävät kuumuutta (maks. +425 °C)

Vinkki! N650:n pariksi sopii palosuojattu työsukka Arbesko 
10106, joka istuu hyvin ja pitää jalan kuivana.



Oxelösund 
N550
N550 on ääriolosuhteisiin kehitetty turvasaapas. 
Kuumuutta, märkyyttä, sulaa metallia, syövyttäviä 
kemikaaleja, mitä vain – N550 on sinun saapas. 
Siinä on korkeimman tason kuumuudensuojaus, 
sillä nahka kestää +900 asteen lämpötiloja. Silti 
saapas on uskomattoman mukava ja notkea – se 
on saapas, jota on vain ”pakko kokeilla”.  
CE-standardi 20349-2:2017.

• Töihin, joissa esiintyy kuumuutta, märkyyttä,  
   sulaa metallia, syövyttäviä kemikaaleja jne.

• Heijastimet

• Kuumuudenkestävät materiaalit 

• Nahkan lämpötilankestävyys +900 °C 

• Mukava ja notkea

Vinkki! N550:n pariksi sopii palosuojattu työsukka Arbesko 
10106, joka istuu hyvin ja pitää jalan kuivana.



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





Vaihda 
pohjallinen

Comfortho 10284

Matalalle jalkaholville. Suunniteltu jaloille, 
joiden jalkaholvi on normaalia matalampi, 
jolloin jalan sisäsyrjä kuormittuu liikaa.

Comfortho 10285

Keskikorkealle jalkaholville. Suunniteltu jaloille, 
joiden jalkaholvi on keskikorkea ja ohjaa 
kuormitusta liikaa kantapäähän ja päkiään.

Comfortho 10286

Korkealle jalkaholville. Suunniteltu jaloille, joi-
den jalkaholvi on korkea ja ohjaa kuormitusta 
liikaa kantapäähän ja päkiään.

Tuntuuko jalkine liian kovalta tai 
liian pehmeältä? Arbeskon  
Comfortho-pohjalliset voivat 
ratkaista tämän ongelman. Niiden 
suojauskyky on testattu Arbetskon 
jalkineiden kanssa.




