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Stone

Sanita producerer sikkerhedsfodtøj til alle dem, der dagligt går på arbejde for at 
holde hjulene i gang – i sundhedssektoren, i plejesektoren, i landbruget, industrien, 

restaurantionsbranchen og i byggeriet.

Det har vi gjort i mere end 110 år nu, og altid med lige dele respekt for godt 
håndværk og moderne teknologi og forskning. Vi følger med udviklingen og sørger 

altid for, at vores fodtøj lever op til de krav, der bliver stillet fra de professionelle brugere.

Vi udvikler og designer i Danmark og har vores egne produktionsfaciliteter 
flere steder i Europa.

Vi leverer ikke bare arbejdsfodtøj til profferne – vi leverer komfort, styrke og stil. 

Sikkert fodtøj til profferne
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PRODUKTUDVIKLING
Vi udvikler og designer selv alt vores fodtøj her i Danmark – det er din garanti for et 

sikkert og slidstærkt produkt. 

TRENDS OG INNOVATION
Arbejdsfodtøj er også mode – så vores fashion-afdeling følger løbende med i trends på 

området. Den viden tager vi med i udviklingsarbejdet, og vi sender en ny kollektion ud til 
skobutikkerne mindst to gange årligt. Her bruger vi al vores viden om trends, materialer, 

teknologi og farver, så vi altid kan tilbyde tidssvarende produkter. 

ERFARNE EKSPERTER
Vi er en gammel virksomhed med et ungt hjerte – de fleste af vores medarbejdere har 

været hos os i mange år, men er altid med helt fremme i trends og udvikling. Vi arbejder tæt 
sammen med specialister inden for materialer, konstruktion, forskning og ergonomi og bygger 

den nyeste viden ind i vores fodtøj.

MODERNE LOGISTIK
Hurtig, præcis levering er et krav i dag, og vi gør alt, hvad vi kan, for at leve op til branchens 

logistikkrav. Fordi vi har vores egne produktionsfaciliteter flere steder i Europa kan vi 
producere med maksimal fleksibilitet og levere fra dag til dag. 

ANSVARLIGHED
Mennesker og miljø er i centrum hos Sanita – både hos vores kunder og hos os selv. Vi 
stiller høje krav til vores leverandører, der alle skal leve op til vores egne standarder for 

bæredygtighed, ansvarlighed og vilkår for de ansatte. 

En ansvarlig virksomhed 
med fokus på udvikling og design

FØ D E VA R E  O G 
P RO D U K T I O N
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Den stærkeste
Her er arbejdsskoene til dig, der kræver den absolut bedste beskyttelse. Vores sko til hånd-

værk og industri er beregnet til de arbejdssituationer, hvor det går ekstra hårdt for sig.

Overdelen er i smidigt full grain læder behandlet med Ultra-S, vores egen hydrofobiske coa-
ting, som både gør skoene vandtætte og åndbare. 

Sømværn og tåværn er produceret af et superstærkt fibermateriale, der holder kulden ude.

Ydersålen er med stigegreb og lavet i  PU/gummi som er varmebestandig op til 300° C 
kontaktvarme samt godkendt efter SRC – den bedste skridhæmmende norm.

HÅNDVÆRK HÅNDVÆRK 
OG INDUSTRIOG INDUSTRI
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Solid

• EN ISO20345 
• Sikkerhedssko med S-Lock snøresystem
• Solid overdel i blødt fuldnarvet læder
• Tåværn af komposit, fiber sømværn, TPU ProNose
• Komfortabel og stødabsorberende Support EnerG indlægssål
• Størrelse 39-48

911490: DIABAS-S3

• EN ISO20345
• Solid sikkerhedstøvle velegnet som svejsesko
• Overdel af blødt fuldnarvet læder
• Tåværn af komposit, fiber sømværn og TPU ProNose
• Komfortable og stødabsorberende support EnerG indlægssål
• Størrelse 39-48

911450: MAGMA HIGH-S3

• EN ISO20345
• Solid sikkerhedsko velegnet som svejsesko
• Overdel af blødt fuldnarvet læder 
• Tåværn af komposit, fiber sømværn og TPU ProNose
• Komfortable og stødabsorberende support EnerG indlægssål
• Størrelse 39-48

911440: MAGMA-S3

• EN ISO20345
• Sikkerhedsstøvle med S-Lock snøresystem
• Solid overdel i blødt fuldnarvet læder
• Tåværn af komposit, fiber sømværn, TPU ProNose
• Komfortabel og stødabsorberende Support EnerG indlægssål
• Størrelse 39-48

911470: MALAKIT-S3

S-LOCK
Luk skoen stramt - 

nemt og hurtigt

FULDNARVET LÆDER
Den bedste læderkvalitet - holder i 

årevis og er blødt og smidigt

TPU PRONOSE
Giver ekstra slidstyrke og fleksibilitet, 
når du arbejder i knælende stilling

• EN ISO20345
• Sikkerhedsstøvle med elastik i skaftet for let påføring
• Solid overdel i blødt fuldnarvet læder
• Tåværn af komposit, fiber sømværn, TPU ProNose
• Komfortabel og stødabsorberende Support EnerG indlægssål
• Størrelse 39-48

911460: HOWLIT-S3
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• EN ISO20345        
• Vinterstøvle i ekstremt smidigt skind samt Pronose for ekstra slidstyrke         
• Lukkesystem med snøre og YKK lynlås samt vandtæt membran        
• Thinsulate® og syntetisk pelsfoer         
• Komfortabel og stødabsorberende Support EnerG indlægssål         
• Komposit tåværn og fleksibelt fiber sømværn         
• Størrelse 39-48

911480: KUNZIT

FULDNARVET LÆDER  PRONOSE

YKK LYNLÅS

THINSULATE
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Stone

• EN ISO20345
• Sikkerhedssandal med S-Lock snøresystem
• Solid overdel i nubuck læder
• Tåværn af alu, fiber sømværn, TPU ProNose
• Komfortabel og stødabsorberende Support EnerG indlægssål
• Størrelse 36-48

911625: TOPAZ-S1P ESD 

• EN ISO20345
• Sikkerhedssko med S-Lock snøresystem
• Solid overdel i blødt nubuck læder og tekstil
• Tåværn af alu, fiber sømværn, TPU ProNose
• Komfortabel og stødabsorberende Support EnerG indlægssål
• Størrelse 36-48

911572: THULIT-S3 ESD 

• EN ISO20345
• Overdel i strik og stærk nubuck læder
• Support EnerG Indlægssål
• Tåværn i alu, fiber sømværn
• Størrelse 36-48

911602: ONYX-S1P ESD 
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Street

• EN ISO20345
• Free Lock snøresystem
• Overdel i oxford nylon og blødt åndbart tekstil mesh
• EnerG Support indlægssål
• Metalfri med komposit tåværn og fiber sømværn
• Størrelse 39-48

903086: SOUL-S1P ESD

• EN ISO20345
• S-Lock snøresystem
• Overdel i nubuck og oxford nylon og San Dry membran
• EnerG Support indlægssål
• Metalfri med komposit tåværn og fiber sømværn
• Størrelse 36-48

903076: CROSS-S3 

New

Design
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San Dry

• EN ISO20345
• Vandafvisende sikkerhedsstøvle med snøre
• Overdel i blødt ”Crazy Horse” læder og åndbar San Dry membran
• Tåværn i aluminium, fiber sømværn og ProNose
• Stødabsorberende support EnerG indlægssål
• Størrelse 36-48

911250: METEORITE-S3 ESD
• EN ISO20345
• Overdel i ”Crazy Horse” læder og tekstil og San Dry membran
• Det høje skaft, kombineret med velcro- og snørelukning, yder optimal pasform
• Tåværn af aluminium, fiber sømværn og TPU ProNose
• Komfortabel og stødabsorberende support EnerG indlægssål
• Størrelse 39-48

911064: WINDSTONE-S3

• EN ISO20345
• Vandafvisende sikkerhedssko med snøre
• Overdel i blødt ”Crazy Horse” læder og åndbar San Dry membran
• Tåværn i aluminium, fiber sømværn og ProNose
• Stødabsorberende EnerG Support indlægssål
• Størrelse 36-48

911220: ANTRAZITE-S3 ESD
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San Safe

Komfort og styrke 
for alle pengene

Work Comfort-serien er udviklet til alle, der 
skal bruge en komfortabel kvalitetssko 

til fornuftige penge. Ydersålen er i robust 
PU/PU, og overlæderet er lavet af

PU-coated skind.

• EN ISO20345
• All-round sikkerhedsstøvlette velegnet til byggeri, håndværk og industri
• Overdel af stærk olieret nubuck læder
• Komposit tåværn og fiber sømværn
• Størrelse 36-48

909201: COLORADO-S3

• EN ISO20345
• All-round sikkerhedssko velegnet til byggeri, håndværk og industri
• Overdel af stærk olieret nubuck læder
• Komposit tåværn og fiber sømværn
• Størrelse 36-48

909101: AMAZON-S3
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Work Comfort

• EN ISO20345
• Sikkerhedssko i god kvalitet
• Høj sikkerhed og komfort
• Tåkappe og sømværn
• Størrelse 36-48

912220: LATITE-S3

Bambus Footies
Bambus er kommet for at blive - det er blødt, behageligt og bæredygtigt. Og så holder 
det fødderne dejligt tørre, selv når temperaturen stiger. Vores footies er produceret af 
75 % bambus, 20 % polyamid og 5 % elastan.

• EN ISO20345
• Sikkerhedsstøvle i god kvalitet
• Høj sikkerhed og komfort
• Tåkappe og sømværn
• Størrelse 36-48

912250: FENITE-S3

Træt af svedige 
strømper?
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San Pro Light

• EN ISO20345
• Udskiftelig Poliyou indlægssål
• Tåværn, fiber sømværn, hæl forstærkning samt ProNose i slidstærkt matrix
• Stødabsorberende og skridhæmmende PU ydersål
• Åndbart og vandafvisende Protector læder
• Coolmax inderfoer for ekstra komfort
• Størrelse 36-48

1559822-2: PRO LIGHT-S3 ESD
• EN ISO20347
• Udskiftelig Poliyou indlægssål
• Stødabsorberende og skridhæmmende PU ydersål
• Åndbart og vandafvisende Protector læder
• Coolmax inderfoer for ekstra komfort
• Størrelse 36-48

1555820-2: PRO LIGHT-O2 ESD

• EN ISO20345
• Åben træsko med udskiftelig Poliyou indlægssål
• Tåværn, ProNose i slidstærkt matrix
• Stødabsorberende og skridhæmmende PU ydersål
• Åndbart og vandafvisende Protector læder
• Coolmax inderfoer for ekstra komfort
• Størrelse 36-48

1559810-2: PRO LIGHT-SB ESD
• EN ISO20347
• Åben træsko med udskiftelig Poliyou indlægssål
• Stødabsorberende og skridhæmmende PU ydersål
• Åndbart og vandafvisende Protector læder
• Coolmax inderfoer for ekstra komfort
• Størrelse 36-48

1555810-2: PRO LIGHT-OB ESD
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San Duty Safe

• EN ISO20345
• Let træsko med overdel i åndbart og vandafvisende Protector læder
• Skridhæmmende og stødabsorberende ”Grip-Tech” ydersål
• Svedabsorberende og antibaktierel Comfort-Dry indersål
• Tåværn og ProNose for ekstra slidstyrke
• Størrelse 36-48

• EN ISO20345
• Let træsko med overdel i åndbart og vandafvisende Protector læder
• Skridhæmmende og stødabsorberende ”Grip-Tech” ydersål
• Svedabsorberende og antibaktierel Comfort-Dry indersål
• Tåværn og ProNose for ekstra slidstyrke
• Størrelse 36-48

• EN ISO20345
• Let træsko med overdel i åndbart og vandafvisende Protector læder
• Skridhæmmende og stødabsorberende ”Grip-Tech” ydersål
• Svedabsorberende og antibaktierel Comfort-Dry indersål
• Tåværn og ProNose for ekstra slidstyrke
• Størrelse 36-48

• EN ISO20345
• Let træsko med overdel i åndbart og vandafvisende Protector læder
• Skridhæmmende og stødabsorberende ”Grip-Tech” ydersål
• Svedabsorberende og antibaktierel Comfort-Dry indersål
• Tåværn og ProNose for ekstra slidstyrke
• Størrelse 36-48

1503022-2: SAN DUTY-S3

1503010-2: SAN DUTY-SB

1503011-2: SAN DUTY-SB

1503020-2: SAN DUTY-S2
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Lang levetid i hårde 
omgivelser

I stalden skal dit fodtøj kunne tåle lidt af hvert. Derfor har vi udviklet særligt 
arbejdsfodtøj til landbruget. 

Alle vores sikkerhedssko til landbrug er forsynet med en kombineret PU/nitrilsål, 
som er skridhæmmende, stødabsorberende og særligt 

modstandsdygtig over for syre. 

LANDBRUGLANDBRUG
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San Nitril

• EN ISO20347
• Åndbar og vandafvisende Protector læder
• Svedabsorberende og antibaktierel Comfort-Dry indlægssål
• Skridhæmmende og stødabsorberende PU Nitril ydersål
• Størrelse 36-48

1501082-2: SAN NITRIL-O2 • EN ISO20345
• Åndbar og vandafvisende Protector læder
• Svedabsorberende og antibaktierel Comfort-Dry indersål
• Skridhæmmende og stødabsorberende PU Nitril ydersål
• Tåværn og ProNose for ekstra slidstyrke
• Størrelse 36-48

1501088-2: SAN NITRIL-S2

• EN ISO20347
• Åndbar og vandafvisende Protector læder
• Svedabsorberende og antibaktierel Comfort-Dry indlægssål
• Skridhæmmende og stødabsorberende PU Nitril ydersål
• Størrelse 36-48

1501080-2: SAN NITRIL-OB

• EN ISO20345
• Åndbar og vandafvisende Protector læder
• Svedabsorberende og antibaktierel Comfort-Dry indersål
• Skridhæmmende og stødabsorberende PU Nitril ydersål
• Tåværn og ProNose for ekstra slidstyrke
• Størrelse 36-48

1501078-2: SAN NITRIL-SB

PU-NITRIL
Skridhæmmende og stødabsorberende

COMFORT DRY INDERSÅL 
Svedabsorberende og antibakteriel 

PROTECTOR LÆDER
Åndbar og vandafvisende
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San Wood

• Træsko med overdel i åndbart og vandafvisende Protector læder
• Kombinationssål af ekstrem skridsikker PU Grip-Tech og lindetræ
• Træets naturlige antibakterielle egenskaber sørger for et sundt fodklima
• Størrelse 36-48

1509510-2: SAN WOOD-OB

• Træsko med overdel i åndbart og vandafvisende Protector læder
• Kombinationssål af ekstrem skridsikker PU Grip-Tech og lindetræ
• Træets naturlige antibakterielle egenskaber sørger for et sundt fodklima
• Størrelse 36-48

1509520-2: SAN WOOD-OB

• Træsko med overdel i åndbart og vandafvisende Protector læder
• Kombinationssål af ekstrem skridsikker PU Grip-Tech og lindetræ
• Træets naturlige antibakterielle egenskaber sørger for et sundt fodklima
• Tåværn og ProNose for ekstra slidstyrke
• Størrelse 36-48

1509610-2: SAN WOOD-SB

• Træsko med overdel i åndbart og vandafvisende Protector læder
• Kombinationssål af ekstrem skridsikker PU Grip-Tech og lindetræ
• Træets naturlige antibakterielle egenskaber sørger for et sundt fodklima
• Tåværn og ProNose for ekstra slidstyrke
• Størrelse 36-48

1509622-2: SAN WOOD-SB
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Omega

OMEGA
Den kan klare olie, fedtstoffer, syrer og 

organiske opløsningsmidler, og så er den 
forsynet med en skridsikker, antistatisk sål, 
så du står sikkert fast på alle typer af gulv. 

Samtidig har den et moderne design, er 
let og smidig og holder fødderne varme og 

tørre, selv ved temperaturer helt 
ned til -20° C. 

• EN ISO20345
• Komfortabel sikkerheds PU gummistøvle med søm-og tåværn
• Resistent mod fedt, olie, syre samt organiske opløsningsmidler
• Ekstrem skridhæmmende og antistatisk SRC sål og stødabsorberende hæl
• Thermofoer for anvendelse ned til -20⁰C
• Størrelse 36-47

• EN ISO20347
• Let og rengøringsvenlig PU gummistøvle
• Resistent mod fedt, olie, syre samt organiske opløsningsmidler
• Ekstrem skridhæmmende og antistatisk SRC sål og stødabsorberende hæl
• Thermofoer for anvendelse ned til -20⁰C
• Størrelse 36-47

• EN ISO20347
• Komfortabel PVC gummistøvle
• Praktisk og anvendelig i alle omgivelser
• Størrelse 38-47

918222-25: OMEGA-S5

918220-25: OMEGA-O4

918020: VARTO
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Særlig skridsikkerhed 
med Grip Tech

San Duty er en funktionel træsko, der kan bruges i mange brancher, men er særligt 
velegnet til fødevareindustrien og restaurationsbranchen. 

Sålen er fremstillet af Grip Tech PU, som giver en utrolig høj skridsikkerhed – et absolut krav 
særligt for dig, der arbejder med fødevarefremstilling eller i et køkken. 

Samtidig har skoen en blød indlægssål, som giver god komfort selv på en lang arbejdsdag. 

Træskoens overdel er af Permair Protector, en lædertype, der kan tåle både kemikalier og blod. 

FØDEVARE OG FØDEVARE OG 
PRODUKTIONPRODUKTION
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TechOmega

• EN ISO20345
• Komfortabel sikkerheds PU gummistøvle med tåværn
• Resistent mod fedt, olie, syre samt organiske opløsningsmidler
• Ekstrem skridhæmmende og antistatisk SRC sål og stødabsorberende hæl
• Thermofoer for anvendelse ned til -20⁰C
• Størrelse 36-47

• EN ISO20347
• Ekstremt stærkt og åndbart antibakteriel mikrofiber
• S-lock snøresystem
• Coolmax foer for bedre fodklima
• Størrelse 36-48

903090-1: TECH-O2
• EN ISO20347
• Let og rengøringsvenlig PU gummistøvle
• Resistent mod fedt, olie, syre samt organiske opløsningsmidler
• Ekstrem skridhæmmende og antistatisk SRC sål og stødabsorberende hæl
• Thermofoer for anvendelse ned til -20⁰C
• Størrelse 36-47

918220-1: OMEGA-O4

918221-1: OMEGA-S4

• EN ISO20345
• Ekstremt stærkt og åndbart antibakteriel mikrofiber
• S-lock snøresystem
• Tåværn og ProNose for ekstra slidstyrke
• Coolmax foer for bedre fodklima
• Størrelse 36-48

903098-1: TECH-S2 

• EN ISO20345
• Ekstremt stærkt og åndbart antibakteriel mikrofiber
• S-lock snøresystem
• Tåværn og ProNose for ekstra slidstyrke
• Coolmax foer for bedre fodklima
• Størrelse 36-48

903008-1: TECH-S1
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San Food

San Food
San Food er en serie arbejdssko, der er specielt udviklet til fødevareindustrien 

og til hotel/restaurant-branchen. Vi har lagt vægt på at skabe en sko, der både er 
komfortabel og funktionel gennem en lang arbejdsdag. 

Skoen er forsynet med en sål af PU-Grip Tech, som gør sålen både fleksibel og eks-
tremt skridhæmmende. 

Overdelen er syet af Protector-læder, som er modstandsdygtig over for vand, blod 
og kemikalier – det giver skoen lang levetid. Den antibakterielle indlægssål 

og det slidstærke Coolmax-for er med til at holde fødderne tørre og 
varme selv under barske forhold. 

• EN ISO20345
• Åndbar og vandafvisende overdel i Protector læder
• Ekstrem skridhæmmende PU/PU Grip sål
• ProNose i slidstærk matrix og tåværn
• Udskiftelig, antibakteriel og antistatisk indlægssål
• Størrelse 36-48

903014-1: SAN FOOD-S1

• EN ISO20345
• Åndbar og vandafvisende overdel i Protector læder
• Ekstrem skridhæmmende PU/PU Grip sål
• ProNose i slidstærk matrix og tåværn
• Udskiftelig, antibakteriel og antistatisk indlægssål
• Størrelse 36-48

903012-1: SAN FOOD-S2

• EN ISO20347
• Behagelig og funktionel snøresko
• Overlæder af åndbar og vandafvisende Protector læder
• Ekstrem skridhæmmende PU/PU Grip sål specielt udviklet til fødevareindustrien
• Udskiftelig antibakteriel indlægssål
• Størrelse 36-48

903001-2: SAN FOOD-O2

• EN ISO20347
• Behagelig og funktionel snøresko
• Overlæder af åndbar og vandafvisende Protector læder
• Ekstrem skridhæmmende PU/PU Grip sål specielt udviklet til fødevareindustrien
• Udskiftelig antibakteriel indlægssål
• Størrelse 36-48

903001-1: SAN FOOD-O2
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San Duty

• EN ISO20347
• Let træsko med overdel i åndbart og vandafvisende Protector læder
• Skridhæmmende og stødabsorberende ”Grip-Tech” ydersål
• Svedabsorberende og antibaktierel Comfort-Dry indersål
• Størrelse 35-48

1501010-1: SAN DUTY-OB
1501010-2: SAN DUTY-OB

• EN ISO20345
• Let træsko med overdel i åndbart og vandafvisende Protector læder
• Skridhæmmende og stødabsorberende ”Grip-Tech” ydersål
• Svedabsorberende og antibaktierel Comfort-Dry indersål
• Tåværn og ProNose for ekstra slidstyrke
• Størrelse 36-48

1503010-1: SAN DUTY-SB
1503010-2: SAN DUTY-SB

• EN ISO20347
• Let træsko med overdel i åndbart og vandafvisende Protector læder
• Skridhæmmende og stødabsorberende ”Grip-Tech” ydersål
• Svedabsorberende og antibaktierel Comfort-Dry indersål
• Størrelse 35-48

1501020-1: SAN DUTY-O2 
1501020-2: SAN DUTY-O2

• EN ISO20345
• Let træsko med overdel i åndbart og vandafvisende Protector læder
• Skridhæmmende og stødabsorberende ”Grip-Tech” ydersål
• Svedabsorberende og antibaktierel Comfort-Dry indersål
• Tåværn og ProNose for ekstra slidstyrke
• Størrelse 36-48

1503011-1: SAN DUTY-SB
1503011-2: SAN DUTY-SB

• EN ISO20347
• Let træsko med overdel i åndbart og vandafvisende Protector læder
• Skridhæmmende og stødabsorberende ”Grip-Tech” ydersål
• Svedabsorberende og antibaktierel Comfort-Dry indersål
• Størrelse 35-48

1501011-1: SAN DUTY-OB
1501011-2: SAN DUTY-OB

• EN ISO20345
• Let træsko med overdel i åndbart og vandafvisende Protector læder
• Skridhæmmende og stødabsorberende ”Grip-Tech” ydersål
• Svedabsorberende og antibaktierel Comfort-Dry indersål
• Tåværn og ProNose for ekstra slidstyrke
• Størrelse 36-48

1503020-1: SAN DUTY-S2
1503020-2: SAN DUTY-S2
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Dine arbejdssko - din stil
Arbejdssko skal være funktionelle og behagelige – det siger sig selv. 

Men derfor må de også gerne se godt ud…

Vi har altid mindst 40 forskellige designs på lager, og der kommer nye til hele tiden. 

Ikke nok med det: Vi kan også levere skoen i et design, du selv er med til at bestemme. 
Vi kan levere skoene med logo, specialfarver og individuelle mønstre – selv i små styktal. 

San-Flex er indbegrebet af klassiske danske træsko kombineret med moderne materialer, 
der giver maksimal komfort, sikkerhed og fleksibilitet. Og stil, selvfølgelig. 

Kontakt os og hør om dine muligheder - se mere på sanitaworkwear.dk.

PLEJE OG PLEJE OG 
SERVICESERVICE
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Working HeroesAnimals

• Overdel af vandafvisende patentlæder
• Svedabsorberende og antibaktierel Comfort-Dry indersål
• Skridhæmmende og stødabsorberende PU ydersål
• Anatomiske fodseng
• Størrelse 36-42

• Overdel af vandafvisende patentlæder
• Svedabsorberende og antibaktierel Comfort-Dry indersål
• Skridhæmmende og stødabsorberende PU ydersål
• Anatomiske fodseng
• Størrelse 36-42

• Overdel af vandafvisende patentlæder
• Svedabsorberende og antibaktierel Comfort-Dry indersål
• Skridhæmmende og stødabsorberende PU ydersål
• Anatomiske fodseng
• Størrelse 36-42

101591038-65 LEOPARD

• Overdel af vandafvisende patentlæder
• Svedabsorberende og antibaktierel Comfort-Dry indersål
• Skridhæmmende og stødabsorberende PU ydersål
• Anatomiske fodseng
• Størrelse 36-42

101520038-1: WORKING HEROES

101593038-34 PANDA
• Overdel af vandafvisende patentlæder
• Svedabsorberende og antibaktierel Comfort-Dry indersål
• Skridhæmmende og stødabsorberende PU ydersål
• Anatomiske fodseng
• Størrelse 36-42

101520038-34: WORKING HEROES

101592038-72 ZEBRA 

• Overdel af vandafvisende patentlæder
• Svedabsorberende og antibaktierel Comfort-Dry indersål
• Skridhæmmende og stødabsorberende PU ydersål
• Anatomiske fodseng
• Størrelse 36-43

101140138-13: LITTLE FLOWER 
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Wild Life

Få dine San Flex Color med hælrem efter eget valg!

En hælrem giver ekstra stabilitet og sikkerhed – og nu kan du bestille dine San Flex Color med 
hælrem i et hav af forskellige farver og mønstre.

Leveringstiden for San Flex Color med hælrem er 7-10 arbejdsdage. 

San Flex - Hælremme

• Overdel af vandafvisende patentlæder
• Svedabsorberende og antibaktierel Comfort-Dry indersål
• Skridhæmmende og stødabsorberende PU ydersål
• Anatomiske fodseng
• Størrelse 36-43

• Overdel af vandafvisende patentlæder
• Svedabsorberende og antibaktierel Comfort-Dry indersål
• Skridhæmmende og stødabsorberende PU ydersål
• Anatomiske fodseng
• Størrelse 36-43

• Overdel af vandafvisende patentlæder
• Svedabsorberende og antibaktierel Comfort-Dry indersål
• Skridhæmmende og stødabsorberende PU ydersål
• Anatomiske fodseng
• Størrelse 36-43

• Overdel af vandafvisende patentlæder
• Svedabsorberende og antibaktierel Comfort-Dry indersål
• Skridhæmmende og stødabsorberende PU ydersål
• Anatomiske fodseng
• Størrelse 36-43

101582314-65: ZEBRA
101582338-65: M/HÆLREM

101580314-25: JUNGLE 
101580038-25: M/HÆLREM

101581314-1: LEOPARD
101581338-1: M/HÆLREM

101581314-65: LEOPARD 
101581338-65: M/HÆLREM
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• Overdel af vandafvisende patentlæder
• Svedabsorberende og antibaktierel Comfort-Dry indersål
• Skridhæmmende og stødabsorberende PU ydersål
• Anatomiske fodseng
• Størrelse 36-43

101140038-5: PORCELAIN

• Overdel af vandafvisende patentlæder
• Svedabsorberende og antibaktierel Comfort-Dry indersål
• Skridhæmmende og stødabsorberende PU ydersål
• Anatomiske fodseng
• Størrelse 36-43

101560314-5: PERFO
101560038-5: M/HÆLREM

• Overdel af vandafvisende patentlæder
• Svedabsorberende og antibaktierel Comfort-Dry indersål
• Skridhæmmende og stødabsorberende PU ydersål
• Anatomiske fodseng
• Størrelse 36-43

101560314-4: PERFO
101560038-4: M/HÆLREM

• Overdel af vandafvisende patentlæder
• Svedabsorberende og antibaktierel Comfort-Dry indersål
• Skridhæmmende og stødabsorberende PU ydersål
• Anatomiske fodseng
• Størrelse 36-43

100145314-2: DIAMOND
101450138-2: M/HÆLREM

• Overdel af vandafvisende patentlæder
• Svedabsorberende og antibaktierel Comfort-Dry indersål
• Skridhæmmende og stødabsorberende PU ydersål
• Anatomiske fodseng
• Størrelse 36-43

100145314-5: DIAMOND
101450138-5: M/HÆLREM
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• Overdel af vandafvisende patentlæder
• Svedabsorberende og antibaktierel Comfort-Dry indersål
• Skridhæmmende og stødabsorberende PU ydersål
• Anatomiske fodseng
• Størrelse 36-43

• Overdel af vandafvisende patentlæder
• Svedabsorberende og antibaktierel Comfort-Dry indersål
• Skridhæmmende og stødabsorberende PU ydersål
• Anatomiske fodseng
• Størrelse 36-43

• Overdel af vandafvisende patentlæder
• Svedabsorberende og antibaktierel Comfort-Dry indersål
• Skridhæmmende og stødabsorberende PU ydersål
• Anatomiske fodseng
• Størrelse 36-47

101510314-65: PASTEL
101510038-65: M/HÆLREM

101510314-9: PASTEL
101510038-9: M/HÆLREM 

101510314-4: PASTEL
101510038-4: M/HÆLREM 
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Pastel Flex
Pastel Flex er fra Sanita - en klassisk arbejdstræsko i moderne pastelfarver, som går godt 

sammen med uniformer af alle slags, og som sætter kulør på hverdagen. 

Skoene er udviklet til pleje- og sundhedssektoren og er forsynet med anatomisk fodseng, 
skridhæmmende PU-sål og antibakteriel OnSteam-indersål.

Pastel Flex kan fås med eller uden hælrem.

• Overdel af vandafvisende patentlæder
• Svedabsorberende og antibaktierel Comfort-Dry indersål
• Skridhæmmende og stødabsorberende PU ydersål
• Anatomiske fodseng
• Størrelse 36-43

• Overdel af vandafvisende patentlæder
• Svedabsorberende og antibaktierel Comfort-Dry indersål
• Skridhæmmende og stødabsorberende PU ydersål
• Anatomiske fodseng
• Størrelse 36-47

• Overdel af vandafvisende patentlæder
• Svedabsorberende og antibaktierel Comfort-Dry indersål
• Skridhæmmende og stødabsorberende PU ydersål
• Anatomiske fodseng
• Størrelse 36-47

• Overdel af vandafvisende patentlæder
• Svedabsorberende og antibaktierel Comfort-Dry indersål
• Skridhæmmende og stødabsorberende PU ydersål
• Anatomiske fodseng
• Størrelse 36-47

• Overdel af vandafvisende patentlæder
• Svedabsorberende og antibaktierel Comfort-Dry indersål
• Skridhæmmende og stødabsorberende PU ydersål
• Anatomiske fodseng
• Størrelse 36-47

101510314-72: PASTEL
101510038-72: M/HÆLREM

101510314-31: PASTEL
101510038-31: M/HÆLREM 

101510314-35: PASTEL
101510038-35: M/HÆLREM

101510314-34: PASTEL
101510038-34: M/HÆLREM 

101510313-31: PASTEL
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San Flex Original

• EN ISO20347
• Overdel af vandafvisende patentlæder
• Svedabsorberende og antibaktierel Comfort-Dry indersål
• Skridhæmmende og stødabsorberende PU ydersål
• Anatomiske fodseng
• Størrelse 35-48

• EN ISO20347
• Overdel af vandafvisende patentlæder
• Svedabsorberende og antibaktierel Comfort-Dry indersål
• Skridhæmmende og stødabsorberende PU ydersål
• Anatomiske fodseng
• Størrelse 35-48

• EN ISO20347
• Overdel af vandafvisende patentlæder
• Svedabsorberende og antibaktierel Comfort-Dry indersål
• Skridhæmmende og stødabsorberende PU ydersål
• Anatomiske fodseng
• Størrelse 35-48

• EN ISO20347
• Overdel af vandafvisende patentlæder
• Svedabsorberende og antibaktierel Comfort-Dry indersål
• Skridhæmmende og stødabsorberende PU ydersål
• Anatomiske fodseng
• Størrelse 35-48

• EN ISO20347
• Overdel af vandafvisende patentlæder
• Svedabsorberende og antibaktierel Comfort-Dry indersål
• Skridhæmmende og stødabsorberende PU ydersål
• Anatomiske fodseng
• Størrelse 35-48

• EN ISO20347
• Overdel af vandafvisende patentlæder
• Svedabsorberende og antibaktierel Comfort-Dry indersål
• Skridhæmmende og stødabsorberende PU ydersål
• Anatomiske fodseng
• Størrelse 35-48

1500314-2: SAN FLEX-OB 1500314-1: SAN FLEX-OB

1500313-2: SAN FLEX-O2 1500313-1: SAN FLEX-O2

1500038-2: SAN FLEX-OB 1500038-1: SAN FLEX-OB
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Carbon
Carbon

Her er træskoen til dig, der går dine 10.000 skridt hver dag – eller mere til. Carbon er 
en arbejdssko i klassisk stil, men i moderne farver og snit. 

Den er udviklet til professionelt brug i nært samarbejde med pleje- og 
sundhedssektoren, så den matcher kravene til lange, travle arbejdsdage. 

Carbon har såler, der er godkendt efter SRC-normen – den højeste produktgodkendelse 
en arbejdssko kan få. 

Det betyder, at de står fast på ethvert grundlag under alle forhold. Skoen er syet 
i rengøringsvenligt læder, der tåler lidt af hvert. Den er forsynet med hælrem og 

antibakteriel Comfort Dry-indlægssål og kan fås i fem flotter farver.

• Smidigt og rengøringsvenligt læder
• Ekstrem skridhæmmende SRC-godkendt sål
• Antibakteriel og rengøringsvenligt Comfort-Dry indlægssål
• Størrelse 36-42

18020311-8: CARBON

• Smidigt og rengøringsvenligt læder
• Ekstrem skridhæmmende SRC-godkendt sål
• Antibakteriel og rengøringsvenligt Comfort-Dry indlægssål
• Størrelse 36-42

18020311-35: CARBON

• Smidigt og rengøringsvenligt læder
• Ekstrem skridhæmmende SRC-godkendt sål
• Antibakteriel og rengøringsvenligt Comfort-Dry indlægssål
• Størrelse 36-42

18020311-1: CARBON

• Smidigt og rengøringsvenligt læder
• Ekstrem skridhæmmende SRC-godkendt sål
• Antibakteriel og rengøringsvenligt Comfort-Dry indlægssål
• Størrelse 36-42

18020311-22: CARBON
• Smidigt og rengøringsvenligt læder
• Ekstrem skridhæmmende SRC-godkendt sål
• Antibakteriel og rengøringsvenligt Comfort-Dry indlægssål
• Størrelse 36-42

18020311-79: CARBON
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Edge

COOLMAX® og Edge sål
COOLMAX® er et syntetisk materiale, der er både åndbart og lunt. COOLMAX® har desuden

den egenskab, at det tørrer lynhurtigt, hvis det bliver vådt.
 

Høj komfort med Edge indlægssål: Den ergonomiske indlægssål med indbygget svangstøtte og  
reflekszone på forfoden som er med til at skabe bedre blodcirkulation. Gel og Poron indsats i 

hælen giver både god stødabsorbering samt høj rebounce – Se side 81.
 

Vores EDGE sål er ekstremt skridhæmmende under alle forhold og tåler desuden syre og
andre aggressive væsker uden problemer – se side 65

• EN ISO20347
• Super let og funktionel tekstil snøresko
• Coolmax© foer
• Ekstrem skridhæmmende EVA/Gummisål
• Udskiftelige antibakteriel Edge indlægssål
• Størrelse 36-42

• EN ISO20347
• Super let og funktionel tekstil snøresko
• Overdel i åndbar og vandafvisende mikrofiber
• Coolmax© foer
• Ekstrem skridhæmmende EVA/Gummisål
• Udskiftelige antibakteriel Edge indlægssål
• Størrelse 36-48

• EN ISO20347
• Super let og funktionel tekstil snøresko
• Coolmax© foer
• Ekstremt skridhæmmende EVA/Gummisål
• Udskiftelige antibakteriel Edge indlægssål
• Størrelse 36-48

• EN ISO20347
• Super let og funktionel tekstil snøresko
• Coolmax© foer
• Ekstrem skridhæmmende EVA/Gummisål
• Udskiftelige antibakteriel Edge indlægssål
• Størrelse 36-48

• EN ISO20347
• Super let og funktionel tekstil snøresko
• Coolmax© foer
• Ekstrem skridhæmmende EVA/Gummisål
• Udskiftelige antibakteriel Edge indlægssål
• Størrelse 36-48

204024-79: CONCAVE-O1 204023-1: KITE-O2

204024-74: CONCAVE-O1 204525-2: TRIDENT

204024-2: CONCAVE-O1
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Savannah

EKSTREM
SKRIDHÆMMENDE SÅL

ESD
Antistatisk

COMFORT 
DRY INDLÆGSSÅL

• EN ISO20347
• Quater strap job sandal i PU nubuck
• Innovativ Comfort-Dry indersål for en god stødabsorbering  
• Skridhæmmende SRC-godkendt ydersål i gummi
• ESD godkendt 
• Størrelse 36-42

• EN ISO20347
• T-strap job sandal i PU nubuck
• Innovativ Comfort-Dry indersål for en god stødabsorbering 
• Skridhæmmende SRC-godkendt ydersål i gummi
• ESD godkendt 
• Størrelse 36-42

• EN ISO20347
• Quater strap job sandal i PU nubuck
• Innovativ Comfort-Dry indersål for en god stødabsorbering  
• Skridhæmmende SRC-godkendt ydersål i gummi
• ESD godkendt 
• Størrelse 36-48

• EN ISO20347
• T-strap job sandal i PU nubuck
• Innovativ Comfort-Dry indersål for en god stødabsorbering 
• Skridhæmmende SRC-godkendt ydersål i gummi
• ESD godkendt 
• Størrelse 36-42

• EN ISO20347
• Quater strap job sandal i PU nubuck
• Innovativ Comfort-Dry indersål for en god stødabsorbering  
• Skridhæmmende SRC-godkendt ydersål i gummi
• ESD godkendt 
• Størrelse 36-42

523080-1: MANKETTI-OB 523082-2: MARULA-OB

523080-2: MANKETTI-OB 523082-20: MARULA-OB

523080-29: MANKETTI-OB
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GASTRO OG GASTRO OG 
SERVICESERVICE

Et godt fodfæste i 
restaurationsbranchen

Edge er en serie af arbejdssko, der kombinerer stærkt design med kompromisløs 
komfort og funktion. 

Uanset hvor mange timer om dagen, du er på fødderne, sikrer Edge dig mod klamme og trætte 
fødder – og sørger for, at du står fast, selv når der er vand og olie på gulvet. 

Den nyudviklede EVA/gummisål er både let og ekstremt skridhæmmende under alle forhold og 
er let at gøre ren, når arbejdsdagen er omme. Vi har også tilføjet en udskiftelig indlægssål med 

antibakterielle gel-indlæg, der mindsker stød og sikrer dig mod dårlig lugt.
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Fast grund under fødderne
Der er fart på i restaurationsbranchen. Tingene går stærkt, pulsen er høj – og gulvet 

er vådt, glat og fedtet. Risikoen for at glide og falde er altid til stede. Derfor er sålerne 
noget af det allervigtigste ved dine arbejdssko.

Vores Edge arbejdssko er derfor konstrueret med de bedste såler, der findes på mark-
edet – såler, der er godkendt efter SRC-normen. Det betyder, at skoene lever op til de 
skrappeste krav: De skal være ekstremt skridhæmmende, de skal være antistatiske, og 

de skal kunne tåle olie, vand og kemikalier.

SRC-godkendelse kræver, at skoene står fast på keramikgulv med sæbeopløsning og på 
stålgulv med glycerin. Så bliver det ikke meget glattere end det – og det klarer sålerne 

på vores Edge-serie med bravur.

Se mere om Coolmax og Edge-indlægssåler på side 59.

• EN ISO20347
• Super let og funktionel tekstil snøresko
• Coolmax© foer
• Ekstrem skridhæmmende EVA/Gummisål
• Udskiftelige antibakteriel Edge indlægssål
• Størrelse 36-48

• EN ISO20347
• Behagelig og funktionel snøresko
• Overdel i canvas
• Ekstremt skridhæmmende EVA/Gummisål
• Udskiftelige antibakteriel indlægssål
• Størrelse 36-48

• EN ISO20347
• Behagelig og funktionel snøresko
• Overdel i åndbar og vandafvisende mikrofiber
• Coolmax© foer
• Ekstrem skridhæmmende EVA/Gummisål
• Udskiftelige antibakteriel Edge indlægssål
• Størrelse 36-48

204024-2: CONCAVE-O1

204025-20: GRAPHIC-O1

204022: CONVEX-O2
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Umami

S-bounce teknologi

EKSTREM 
SKRIDHÆMMENDE SÅL

STØDABSORBERENDE 
S-BOUNCE

VANDAFVISENDE 
NUBUCK LÆDER

• EN ISO20347
• Overdel i smidig og vandafvisende nubuk læder
• Ekstremt skridhæmmende PU/gummisål
• Udskiftelig antibakteriel indlægssål
• S-bounce stødabsorbering
• Størrelse 36-48

905001: UMAMI-O2

• EN ISO20345
• Overdel i smidig og vandafvisende nubuk læder
• Ekstremt skridhæmmende PU/gummisål
• Udskiftelige antibakteriel indlægssål
• S-bounce stødabsorbering
• Størrelse 36-48

905011: UMAMI-S2

• EN ISO20345
• Overdel i smidig og vandafvisende nubuk læder
• Ekstremt skridhæmmende PU/gummisål
• Udskiftelige antibakteriel indlægssål
• S-bounce stødabsorbering
• Størrelse 36-48

905012: UMAMI-S2
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San Duty

• EN ISO20347
• Let træsko med overdel i åndbart og vandafvisende Protector læder
• Skridhæmmende og stødabsorberende ”Grip-Tech” ydersål
• Svedabsorberende og antibaktiere lComfort-Dry indersål
• Størrelse 35-48

• EN ISO20347
• Let træsko med overdel i åndbart og vandafvisende Protector læder
• Skridhæmmende og stødabsorberende ”Grip-Tech” ydersål
• Svedabsorberende og antibaktiere lComfort-Dry indersål
• Størrelse 35-48

• EN ISO20347
• Let træsko med overdel i åndbart og vandafvisende Protector læder
• Skridhæmmende og stødabsorberende ”Grip-Tech” ydersål
• Svedabsorberende og antibaktiere lComfort-Dry indersål
• Størrelse 35-48

1501011-2: SAN DUTY-OB

1501010-2: SAN DUTY-OB

1501020-2: SAN DUTY-O2

• EN ISO20347
• Let og behagelig arbejdstræsko med hælrem og overdel af holdbart skind
• En let og fleksibel sål for god støtte
• Skridhæmmende PU ydersål
• Størrelse 36-47

• EN ISO20347
• Let og behagelig arbejdstræsko med hælrem og overdel af holdbart skind
• En let og fleksibel sål for god støtte
• Skridhæmmende PU ydersål
• Størrelse 36-47

1608011-1: SLIPPER-OB

1608011-2: SLIPPER-OB

Job & Fritid
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Schuzz Pro

Professionelle sko 
til køkkener og plejesektoren
Schu’zz PRO er en hygiejnisk arbejdssko, der er udviklet til køkkener, catering og hospitals- og 

plejesektoren - en seriøs sko, der også kan sætte lidt farver og humør på hverdagen.

 Skoene er ekstremt skridsikre og er ideelle til alle, der arbejder i et miljø, hvor 
gulvet kan være glat. 

Schu’zz PRO giver god beskyttelse af fødderne, samtidig med at den åbne hælkappe 
giver masser af ventilation. 

Schu’zz er desuden særdeles velegnet som hjemmesko, havesko, strandsko og til at få fødderne 
til at slappe af efter sport og fitness.

• Letvægts sko
• Ergonomisk og komfortabel pasform
• Skridhæmmende SRC godkendt ydersål
• Maskinvaskbar ved 40 grader
• Størrelse 36-46

723200-2: PRO OB

• Letvægts sko
• Ergonomisk og komfortabel pasform
• Skridhæmmende SRC godkendt ydersål
• Maskinvaskbar ved 40 grader
• Størrelse 36-41

723200-23: PRO OB

• Letvægts sko
• Ergonomisk og komfortabel pasform
• Skridhæmmende SRC godkendt ydersål
• Maskinvaskbar ved 40 grader
• Størrelse 36-41

723200-13: PRO OB

• Letvægts sko
• Ergonomisk og komfortabel pasform
• Skridhæmmende SRC godkendt ydersål
• Maskinvaskbar ved 40 grader
• Størrelse 36-46

723200-1: PRO OB

• Letvægts sko
• Ergonomisk og komfortabel pasform
• Skridhæmmende SRC godkendt ydersål
• Maskinvaskbar ved 40 grader
• Størrelse 36-41

723200-34: PRO OB

Schu’zz er et fremragende valg til:

• Plejehjem, hospitaler og klinikker
• Kantine og rengøring
• Laboratorier, apotekter og fødevareindustri
• Wellness og svømmehaller

• Moderne og sporty look
• Fleksibel og ultralet (250 gr.)
• Termoformbar - skoen tilpasser sig fødderne og 

giver optimal komfort
• God ventilation og hygiejne - ingen sure tæer!

• Slidstærk, selv ved intensivt brug
• Foldestrop giver mulighed for endnu bedre 

pasform
• Hygienisk og antiperspirant
• Skridsikker sål, der ikke sætter mærker
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Schuzz PastelSchuzz Print

• Letvægts sko med print
• Ergonomisk og komfortabel pasform
• Maskinvaskbar ved 40 grader 
• Størrelse 36-41

723100-2: GLOBULE  PRINT

• Letvægts sko med print
• Ergonomisk og komfortabel pasform
• Maskinvaskbar ved 40 grader 
• Størrelse 36-41

723100-65: GLOBULE PRINT

• Letvægts sko med print
• Ergonomisk og komfortabel pasform
• Maskinvaskbar ved 40 grader 
• Størrelse 36-41

723100-4: GLOBULE PRINT

• Letvægts sko med print
• Ergonomisk og komfortabel pasform
• Maskinvaskbar ved 40 grader 
• Størrelse 36-41

723100-34: GLOBULE  PRINT

• Letvægts sko med print
• Ergonomisk og komfortabel pasform
• Maskinvaskbar ved 40 grader 
• Størrelse 36-41

723100-32: GLOBULE PRINT

• Letvægts sko med print
• Ergonomisk og komfortabel pasform
• Maskinvaskbar ved 40 grader 
• Størrelse 36-41

723100-90: GLOBULE PRINT
• Letvægts sko
• Ergonomisk og komfortabel pasform
• Designet med huller i upperen for et forbedret fodklima
• Maskinvaskbar ved 40 grader
• Størrelse 36-41

723000-72: GLOBULE PASTEL

• Letvægts sko
• Ergonomisk og komfortabel pasform
• Designet med huller i upperen for et forbedret fodklima
• Maskinvaskbar ved 40 grader
• Størrelse 36-46

723000-1: GLOBULE PASTEL

• Letvægts sko
• Ergonomisk og komfortabel pasform
• Designet med huller i upperen for et forbedret fodklima
• Maskinvaskbar ved 40 grader
• Størrelse 36-41

723000-34: GLOBULE PASTEL

• Letvægts sko
• Ergonomisk og komfortabel pasform
• Designet med huller i upperen for et forbedret fodklima
• Maskinvaskbar ved 40 grader
• Størrelse 36-41

723000-32: GLOBULE PASTEL

• Letvægts sko
• Ergonomisk og komfortabel pasform
• Designet med huller i upperen for et forbedret fodklima
• Maskinvaskbar ved 40 grader
• Størrelse 36-41

723000-65: GLOBULE PASTEL
• Letvægts sko
• Ergonomisk og komfortabel pasform
• Designet med huller i upperen for et forbedret fodklima
• Maskinvaskbar ved 40 grader
• Størrelse 36-46

723000-29: GLOBULE PASTEL
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Tiger Grip

Str: 
34-36

Str: 
37-40

Str: 
41-44

Str: 
45+

Str: 
34-37

Str: 
34-36

Str: 
38-41

Str: 
37-40

Str: 
42-44

Str: 
41-44

Str: 
45-47

Str: 
45+

Str: 
34-38

Str: 
39-43

Str: 
44-50

• Ultra let tåkappe lavet af aluminium og titanium
• Fantastisk greb på glat gulv
• Passer perfekt til din sko

• Ultra let tåkappe lavet af aluminium og titanium
• Fantastisk greb på glat gulv
• Passer perfekt til din sko

• Ultra let tåkappe lavet af aluminium og titanium
• Fantastisk greb på glat gulv
• Passer perfekt til din sko

• Ultra let overtrækssko
• Fantastisk greb på glat gulv
• Passer perfekt til din sko

919521: TOTAL PROTECT 

919524: VISITOR PREMIUM

919520-1: EASY GRIP HVID
919520-2: EASY GRIP SORT

919523: VISITOR 



76

Beat It

BEAT IT skoposer med aktivt kul – holder skoene friske og lugtfri
En lang arbejdsdag kan give svedige fødder – og svedige fødder er det, der får dine sko til at 
lugte. BEAT IT skoposer med aktiv kul fjerner fugt og lugt på en naturlig og bæredygtig måde. 

Hvad er aktivt kul?
Det aktive kul i skoposerne er fremstillet af bambus - nærmere betegnet restprodukter fra 
bambusproduktionen som f.eks. top og bund af bambusstænglerne. Bambussen bliver først 

brændt ved lav temperatur, siden ved højere temperaturer op til 800 - 1000 °C. En hurtig 
nedkøling sikrer, at det aktive kul er fyldt med millioner af små porer. 

Hvorfor bruger vi aktivt kul?
Aktivt kul fjerner lugt, fugt og skadelige partikler på en helt naturlig måde og er samtidig 

uskadeligt for både miljø og for allergikere. Aktivt kul er fremragende til at absorbere 
og binde lugt, fugt og skadelige stoffer. 

Aktivt kul er effektivt i månedsvis og kan genaktiveres – bare læg poserne i sollys eller på en 
varm radiator i 2-3 timer. Når kullet ikke længere er aktivt, kan det bruges som plantegødning. 

Aktivt kul er desuden et 100 % bæredygtigt og naturligt produkt. 

BEAT IT 
Skoposer med aktivt kul

– holder skoene friske og lugtfri

Vidste du, at?
En voksen person afgiver cirka 2,5 liter fugt til omgivelserne hver dag

Heraf kommer cirka 20 ml fugt fra fødderne. Det er denne fugt, der giver 
grobund for bakterier og dårlig lugt i sko. Aktivt kul kan fjerne 

denne lugt 100 % naturligt og effektivt.

• 100 % naturligt og bæredygtigt produkt
• Fjerner lugt, fugt og skadeligpartikler
• Levetid op til 12 måneder

919600: BEAT IT
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Bambus er på få år blevet et særdeles populært materiale til tekstiler – og det er der mange 
gode grunde til. Bambus er let, blødt og behageligt mod huden, og på varme dage giver det 

en kølende effekt. Samtidig er bambus et bæredygtigt materiale. 

Bambus er særlig velegnet til strømper, fordi materialet kan absorbere 50 % mere fugt end 
bomuld. Det holder fødderne tørre, uanset hvor mange timer man har strømperne på.

Sanita bambusstrømper er uden nagende sømme ved tæerne. Det gør strømperne ekstra 
behagelige at have på. For ekstra høj komfort har bambusstrømperne en ribkant i skaftet, 

som ikke strammer om læggen.

Hvorfor bambusstrømper?
Naturligt antibakterielt og svedabsorberende

OEKO-TEX certificeret bambusgarn
Blød kvalitet og optimal komfort

Ingen sure tæer

Bambusstrømper af
højeste kvalitet

Strømper

• Strømper lavet af bambus materiale
• Åndbare og svedtransporterende
• Anti-lugt 
• Maskinvaskbar ved 40 grader

919073-2: BAMBUS PERFORMANCE 

Str: 
36-39

Str: 
40-43

Str: 
44-47

• Strømper lavet af bambus materiale
• Åndbare og svedtransporterende
• Anti-lugt 
• Maskinvaskbar ved 40 grader

919071-1: BAMBUS FOOTIE 3-PAK
919071-2: BAMBUS FOOTIE 3-PAK

Str: 
40-43

Str: 
44-47

• Strømper lavet af bambus materiale
• Åndbare og svedtransporterende
• Anti-lugt 
• Maskinvaskbar ved 40 grader

919072-1: BAMBUS FUNKTION 4-PAK
919072-2: BAMBUS FUNKTION 4-PAK

Str: 
36-39

Str: 
40-43

Str: 
44-47

Str: 
36-39
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MINDRE VIBARTIONER I KNÆ
MINDRE VIBRATIONER I ANKEL

MINDRE VIBRATION I LÆNDEN

MERE STABILITET VED GANG

• Maskinvaskbar EVA indlægssål
• Antistatisk og antibakteriel
• Hælsupport
• Størrelse 35-48

OPVARM INDLÆGSSÅLENE
I MIKROOVNEN

GENNEMSNIT STYRKE, 40 SEKUNDER

500 W 
40 SEKUNDER

600 W
30 SEKUNDER 

STIL DIG PÅ DEM

BLIV STÅENDE I 2 MINUTTER

BRUG DEM I DINE SKO, HAVE DEM PÅ I 1 TIME

919021: BIONTECH

Såler

• Antistatisk og antibakteriel
• Hælsupport og svangstøtte
• TPE heel bouncer
• Refleks zone
• Størrelse 36-42

919020: EDGE

• Indlægssål 3,0 mm
• Indlægssål 4,5 mm
• Størrelse 36-42

919011: ENERGSOLE 3,0 
919012: ENERGSOLE 4,5

• Maskinvaskbar EVA indlægssål
• Antistatisk og antibakteriel
• Hælsupport og svangstøtte
• Størrelse 36-42

919016: SANITA ALL AROUND 

• EnergySole support for optimal stødabsorbering
• Super elastiske indersål som former sig efter foden
• Antibakteriel og ESD godkendt
• Størrelse 36-42

919010: ENERGSOLE 
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Antistatisk

ESD: Electrostatic Discharge, aflader statisk elektricitet.

Tåkappe af stål

Tåkappe af alu

Tåkappe af komposit

Sømværn af stål 

Sømværn af fiber

SRC: Godkendelse af skridhæmmende egenskaber

HRO: Varmeresistent ydersål (300°C/60 sek.)

COOLMAX©

ORO: Olieresistent ydersål

WRU: Vandafvisende overdel

Stødabsorberende hælområde min. 20 Joule

ProNose – velegnet til arbejde i knælende stillinger

San-Dry: Åndbar membran

Thinsulate inderfoer

Udskiftelig indlægssål 

Norm og forklaring af piktogrammer:
EN20345:

Generelle certifikater S1 S1P S2 S3 S4 S5

SB: Yder beskyttelse mod faldende objekter (200 Joule)   
      samt beskyttelse mod sammenpresning (15000 Newton)

X X X X X X

P: Sømværn, 1100 Newton X X X

A: Antistatisk mellem 100 kOhm og 1000 kOhm X X X X X X

E: Stødabsorberende hælområde min. 20 Joule X X X X X X

WRU: Vandafvisende overdel X X X X

ORO: Olieresistent X X X X X X

Generelle certifikater

OB: Basiskrav

O1: Basiskrav + A + E

O2: Basiskrav + A + E + WRU

S1 = SB–A–E: Lukket sko. Egnet til let industri, hvor sømværn ikke er nødvendigt.

S1P = S1 = SB–A–E: Som S1 men med sømværn. Egnet til let industri, hvor sømværn er nødvendigt.

S2 = SB–A–E–WRU: Lukket sko. Egnet til let og tung industri, hvor sømværn ikke er nødvendigt.

S3 = SB–A–E WRU-P: Lukket sko. Egnet til tung industri, byggeri og håndværk, hvor sømværn er nødvendigt.

Certifikater
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