
Umeå
Ketterämpi. Mukavampi. Joustavampi.





Umeå 
– mukava 
tuttavuus.

Uusi turvajalkinesarja paljon liikkuville 
rakennusalan ja teollisuuden am-
mattilaisille. Rakentajille, asentajille ja 
kirvesmiehille. Monipuolisiin tehtäviin, 
sisälle ja ulos, lämpimiin ja kylmiin 
olosuhteisiin. Umeå on tukenasi, kun 
ryömit, kiipeät katolle, kurotat kai-
teen yli, ahtaudut tiskipöydän alle.

Umeå-turvajalkineet tuovat turvaa 
jokapäiväiseen työhön. Eikä riisu-
misella ole kiire – mukavat jalkineet 
toimivat myös työpäivän jälkeen. Ne 
ovat ajan tasalla kaikissa käänteissä, 
pitävät pintansa, hengittävät ja tai-
puvat juuri oikein. Jokainen yksityis-
kohta on tarkoin harkittu; suunniteltu 
mukavaan ja tehokkaaseen työpäi- 
vään. Sinulle.



Umeå 929
929 on erittäin ilmava turvakenkä tukevalla 
kantaosalla. Se soveltuu teollisuuden 
asennustehtäviin ja kesäkauden ulkotöihin 
kaikilla aloilla. Myös kaikille, jotka kiipeävät 
paljon tikkailla ja portaissa. 929 on joustava 
ja mukava jalkine, jossa ei ole hankaavia 
saumoja. Suojakärki hidastaa kulumista eikä 
pohjamateriaali hätkähdä lannoitekemi-
kaaleja tai liukasta heinikkoa. CE-standardi 
20345.

• Asennustehtäviin ja kesäkauden ulkotöihin 
kaikilla aloilla

• Nailonverkko pitää jalan viileänä

• Kiinnitysjärjestelmä takaa napakan  
istu vuuden

• Helppo pukea ja riisua

• Vakaa ja joustava rakenne

Vinkki! 929:n pariksi sopii erinomaisesti tekninen työsukka Arbesko 
10139.







Umeå 939
939 on ilmava turvakenkä, joka tarjoaa jalki-
nealan uusinta tekniikkaa rakennus-, LVI- ja 
sähköalan ammattilaisille. Notkeasti taipuva 
ja silti vakaa kenkä toimii loistavasti kyykkya- 
sennossa ja tikkaita kiivettäessä. Mukava 
rakenne ilman hankaavia saumoja. Likaantu-
mista sietävän jalkineen suojakärki hidastaa 
kulumista, eikä pohjamateriaali hätkähdä 
lannoitekemikaaleja tai liukasta heinikkoa. 
CE-standardi 20345.

• Rakennus-, LVI- ja sähköalan ammattilaisille

• Hengittävä jalkine, joka kestää myös kevyttä 
 sadetta

• Kiinnitysjärjestelmä takaa napakan  
istu vuuden

• Helppo pukea ja riisua

• Vakaa ja joustava rakenne

Vinkki! 939:n pariksi sopii erinomaisesti tekninen työsukka Arbesko 
10139.



Umeå 949
949 on reilu vedenkestävä ulkojalkine rakennus- 
ja puutarha-alan ammattilaisille – se pärjää 
kylmissä, loskaisissa ja savisissa olosuhteissa. 
Mukava rakenne ilman hankaavia saumoja. 
Suojakärki hidastaa kulumista, eikä pohja-
materiaali hätkähdä lannoitekemikaaleja tai 
liukasta heinikkoa. CE-standardi 20345.

• Vedenkestävä jalkine ulkotöihin

• Kiinnitysjärjestelmä takaa napakan  
istu vuuden

• Helppo pukea ja riisua

• Suojus estää kiinnitysjärjestelmän aukeami- 
 sen jalan kolahtaessa esteeseen

• Vakaa ja joustava rakenne

Vinkki! 949:n pariksi sopii erinomaisesti villainen työsukka 
Arbesko 10149.







Liian kova tai 
pehmeä? Vaihda 
pohjallinen.

ComfOrtho 10284

Matalalle jalkaholville. Suunniteltu 
jaloille, joiden jalkaholvi on normaalia 
matalampi; antaa tukea jalkaholville.

ComfOrtho 10285

Keskikorkealle jalkaholville. Suun-
niteltu jaloille, joiden jalkaholvi on 
keskikorkea; jakaa kuormituksen 
tasaisemmin jalkaterän alueelle.

ComfOrtho 10286

Korkealle jalkaholville. Suunniteltu 
jaloille, joiden jalkaholvi on korkea ja 
ohjaa kuormitusta liikaa kantapäähän 
ja päkiään.

Tuntuuko jalkine liian kovalta tai liian 

pehmeältä? Arbeskon laadukkaat 

Ortholite X-40 Duo pohjalliset voivat 

ratkaista tämän ongelman. Niiden 

suojauskyky on testattu Arbeskon 

jalkineiden kanssa.




