


WIRED FOR PROGRESS
Vi er til for mennesker, der ønsker at få det absolut bedste ud af arbejdet. Folk, der ikke er 
tilfredse med bare at komme på arbejde og derefter tage hjem. Folk, der ligesom atleter 
sætter deres krop på arbejde og aldrig holder op med at lede efter forbedringer og altid sigter 
efter det bedst mulige resultat. Vi giver alt, hvad vi har, for at lave fodtøj, der holder disse 
mennesker i arbejde – hurtigere og længere.

Arbejdet er hårdt for fødderne. Solid Gear blev grundlagt ud fra ideen om, at sikkerhedssko 
ikke behøver at være klodser med snørebånd. Vores komplette udvalg af atletisk 
sikkerhedsfodtøj giver dig ydeevne og kraft selv i de mest ubehagelige øjeblikke.
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REVOLUTION 2 VARENR. SG76009

REVOLUTION 2 GTX VARENR. SG76010

Revolution 2 integrerer hele ETPU teknologien. Jo mere energi du giver, jo mere 
får du tilbage. Skoen tilbyder støddæmpning og komfort til mange timers gang 
og reducerer belastningen. Letvægts CORDURA® og stretch materiale sikrer en 
fantastisk følelse med hensyn til pasform og støddæmpning. Når dagen er omme vil 
det føles helt anderledes i dine fødder og krop sammenlignet med en dag i traditionelle 
sikkerhedssko. For at yde optimal beskyttelse uden at gå på kompromis med komfort 
og bæredygtighed anvender Revolution 2 den specialudviklede OrthoLite® indersål 
med høj rebound, der hovedsageligt er lavet af genbrugsmaterialer. Revolution 
2 er en gamechanger med tanke på støddæmpning og den lave vægt. Udover 
sikkerheden fokuserer den også på produktteknologien.

Overdel:

For:
Ydersål:

Mellemsål:
Indersål:

Funktion: 
Pasform:

Størrelser:
Sikkerhedsstandard:

Beskyttelse:

Letvægts CORDURA® med
TPU forstærkninger
Stretch og mesh
Olieresistent og skridhæmmende dobbeltgummi
ETPU
PU skum med meget åndbare
genbrugsmaterialer
BOA® Fit System
Normal
36-48
EN ISO 20345:2011 S3, SRC, HRO
NANO tåværn og blødt sømværn 

Revolution 2 GTX integrerer en komplet ETPU teknologi med GORE-TEX®. Skoen 
giver støddæmpning til endeløse timers gang og reducerer belastningen. Letvægts 
CORDURA® sammen med GORE-TEX® stretch teknologien giver en fantastisk 
følelse, når det kommer til pasform og åndbarhed samtidig holder de fødderne 
tørre. Leveres med hurtig snøring såvel som almindelige snørebånd, så du kan 
tilpasse skoene efter dine egne præferencer. Når dagen er omme, vil du have en 
helt anden følelse i dine fødder og krop sammenlignet med brugen af traditionelle 
sikkerhedssko. Stabiliserende hælkappe fremstillet med genanvendt havaffald som 
fiskenet. For at give optimal beskyttelse uden at gå på kompromis med komfort 
og bæredygtighed anvender Revolution 2 GTX den specialudviklede OrthoLite® 
indersål med høj rebound hovedsageligt fremstillet af genbrugsmaterialer.

Overdel:

For:
Membran:

Ydersål:
Mellemsål:

Indersål:

Funktion: 
Pasform:

Størrelser:
Sikkerhedsstandard:

Beskyttelse:

Letvægts CORDURA® med
TPU forstærkninger
Stretch
GORE-TEX®

Olieresistent og skridhæmmende dobbeltgummi
ETPU
PU skum med meget åndbare 
genbrugsmaterialer
Hurtig snøring
Normal
36-48
EN ISO 20345:2011 S3, SRC, HRO, WR
NANO tåværn og blødt sømværn 
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VENT PLASMA VARENR. SG76003

VENT 2 VARENR. SG76011

Vent Plasma fra Solid Gear er en meget åndbar og let sikkerhedssko. Ved at anvende 
den revolutionerende ETPU teknologi giver mellemsålen dig uendelig støddæmpning 
og komfort. Jo mere energi du giver, desto mere får du tilbage. TPU forstærkningen 
dækker det yderst åndbare mesh for at bidrage til en suveræn pasform og fantastisk 
beskyttelse. Solid Gear fortsætter med at tilbyde brugerne et NANO tåværn, som er 
40% stærkere end glasfiber samt lettere og tyndere end andre metalfri tåværn. PU 
foam Sock Technology sikrer, at komforten i denne sko er bedst i sin klasse. Den 
skridhæmmende klassificering SRC resulterer i en stor friktion på flere overflader. 

Letvægts net mesh og CORDURA®  
med TPU forstærkninger
Skridhæmmende og olieresistent gummi
ETPU
EVA
Meget åndbar, fugttransporterende og med PU 
skum
BOA® Fit System
Normal
36-48
EN ISO 20345:2011 S1P, SRC
NANO tåværn og blødt sømværn

Overdel:

Ydersål:
Mellemsål 1:
Mellemsål 2:

Indersål:

Funktion:
Pasform:

Størrelser:
Sikkerhedsstandard:

Beskyttelse:

Støddæmpende og behagelig sko med hel ETPU mellemsål til mange timers gang og 
reducering af belastningen. Den ultralette overdel med MATRYX® giver en fantastisk 
følelse sammen med BOA® Fit System. Tekstilet er unikt vævet til Vent 2 og densiteten 
af   vævningen varierer på forskellige dele af skoen for at optimere zoner for ventilation, 
fleksibilitet og holdbarhed. MATRYX® er også delvist dope farvet, hvilket betyder 
væsentligt lavere miljøbelastning sammenlignet med traditionelt tekstil. For at give 
optimal beskyttelse uden at gå på kompromis med komfort og bæredygtighed, bruger 
Vent 2 den specialudviklede OrthoLite® indlægssål med høj rebound og BOA® Fit 
System guider hovedsageligt lavet af genbrugsmaterialer. Derudover er hælkappen 
lavet med 70% genanvendt polyester.

MATRYX®

Mesh
Olie- og skridhæmmende dobbeltgummi
ETPU
PU skum med meget åndbare
genbrugsmaterialer
BOA® Fit System
Normal
36-48
EN ISO 20345:2011 S1P, SRC, HRO
NANO tåværn og blødt sømværn

Overdel:
For:

Ydersål:
Mellemsål:

Indersål:

Funktion:
Pasform:

Størrelser:
Sikkerhedsstandard:

Beskyttelse:
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REVOLUTION VARENR. SG76001

VENTURE VARENR. SG76007

Revolution fra Solid Gear er nøjagtig, som navnet antyder - en revolution inden 
for sikkerhedssko. Ved at anvende den revolutionerende teknologi ETPU opnår 
du uendelig støddæmpning og komfort. Jo mere energi du giver, desto mere får 
du tilbage. Overdelen med stretch og CORDURA® giver Revolution fantastiske 
egenskaber, når det kommer til åndbarhed, pasform og fleksibilitet. SOLID GEAR 
fortsætter med at give brugerne NANO tåværn, der er 40% stærkere end glasfiber 
såvel som lettere end andre metalfri tåværn. PU Foam Sock Technology sikrer, at 
komforten i denne sko er bedst i sin klasse, og den skridhæmmende klassificering 
SRC resulterer i det højeste niveau inden for skridhæmning.

Letvægts CORDURA® med TPU forstærkninger
Skridhæmmende og olieresistent gummi
ETPU
EVA
Meget åndbar, fugttransporterende
og med PU skum
Normal
36-48
EN ISO 20345:2011 S3, SRC
NANO tåværn og blødt sømværn 

Overdel:
Ydersål:

Mellemsål 1:
Mellemsål 2:

Indersål:

Pasform:
Størrelser:

Sikkerhedsstandard:
Beskyttelse:

Venture fra Solid Gear er en meget slidstærk og let sikkerhedssko. Ved at 
anvende den revolutionerende teknologi ETPU giver mellemsålen dig uendelig 
støddæmpning og komfort. Jo mere energi du giver, desto mere får du tilbage. 
Nu introducerer vi også denne teknologi i en sort version. TPU forstærkningerne 
dækker det fuldnarvede læder i overdelen sammen med BOA® Fit System for 
en suveræn pasform og beskyttelse. Solid Gear fortsætter succesen med at 
anvende NANO tåværn i skoen, der er 40% stærkere end glasfiber og samtidig 
lettere og tyndere end andre metalfri tåværn. Ved at anvende PU Foam Sock 
Technology® er komforten i denne sko bedst i sin klasse. Den skridhæmmende 
klassificering SRC sikrer et godt fodfæste på mange overflader. 

Læder med TPU forstærkninger
Skridhæmmende og olieresistent gummi 
ETPU
EVA
Meget åndbar, fugttransporterende
og med PU skum
BOA® Fit System
Normal
36-48
EN ISO 20345:2011 S3, SRC
NANO tåværn og blødt sømværn 

Overdel:
Ydersål:

Mellemsål 1:
Mellemsål 2:

Indersål:

Funktion:
Pasform:

Størrelser:
Sikkerhedsstandard:

Beskyttelse:



 ETPU
ETPU — eksponeret termoplastisk polyurethan — er et enestående materiale 
til sikkerhedsfodtøjsapplikationer. I nogle erhverv er det at arbejde det 
samme som at bevæge sig, at være på benene, time efter time. At kunne 
fokusere og levere på jobbet kræver energi. Mellemsåler lavet med ETPU 
giver højtydende stødabsorbering, bevarer en bedre dæmpningsevne over 
tid i forhold til standard EVA, og leverer uovertruffen tilbagefjedring fra hvert 
skridt.

Tilbagefjedringen fra ETPU er resultatet af en 
transformation gennem opvarmning af meget 
små TPU kugler. Når disse mikropartikler 
udsættes for varme og højt tryk, udvider de 
sig og ændrer sig til små bønner hver med en 
luftlommekerne. Resultatet er partikelbaseret 
skum, der derefter kan støbes til den perfekte 
form ved hjælp af sprøjteværktøj, støbemaskiner 
og en dampningsproces.

En ETPU mellemsål har unikke og gavnlige 
egenskaber. Lav densitet, god støddæmpning, 
meget elastisk og absorberer belastningen fra 
hvert trin og fjedrer derefter tilbage, hvilket giver 
en fantastisk komfort. Denne proces gentages 
skridt efter skridt, og de ergonomiske fordele 

opstår i løbet af dagen. Kroppen mærker, at 
der er mere overskud og energi til at udføre 
opgaverne ordentligt og få arbejdet hurtigere 
gjort.

Inspirationen til at introducere fordelene 
ved ETPU i sikkerhedsfodtøj kom fra Solid 
Gears designere og ingeniører, der så, 
at partikelbaseret skum lavet af udvidet 
polyurethan, når de blev anvendt på 
sikkerhedsfodtøj, resulterede i fremskridt 
inden for ydeevne og komfort. På grund af 
sin store holdbarhed og fleksibilitet arbejder 
ETPU sammen med andre kernematerialer for 
at skabe arbejdssko, der leverer ergonomisk, 
langvarig komfort i hvert trin.



 BLOOM
BLOOM er verdens første algeblandede EVA anvendt i fodtøjsindustrien 
som en bæredygtig og holdbar ingrediens i fleksibelt skum til sportssko 
med høj rebound, andre produkter og tilbehør. Den innovative teknologi bag 
BLOOM fjerner algeforurening, der ellers ville påvirke miljøet, og anvender 
den til bæredygtig brug.

For omkring femten år siden opdagede man, 
at proteinrig algebiomasse, når den blev 
udsat for betydelig varme og tryk, undergik en 
plastificeringsproces.
Bæredygtighedsorienterede ingeniører og 
designere opdagede, at man kunne hjælpe 
med at anvende giftige algeopblomstringer 
og afhjælpe nogle effekter af vandforurening 
ved at omdanne algerne til et miljøvenligt 
fremstillingsmateriale med kvaliteter, der gør 
det perfekt til brug i vores sortiment af fodtøj.
BLOOM algematerialer, identificeret og 
høstet fra miljøgenopretningsprojekter, giver 
designere mulighed for at udvikle miljøbevidste 
produkter med målbare påvirkninger. 
BLOOM-processen bruger ekstrudering til at 

kombinere algebiomasse med basispolymerer 
for at fremstille harpikspiller — bæredygtige 
ingredienser, der derefter blandes med ikke-
biologisk nedbrydelige materialer. Resultatet er 
et fleksibelt skummateriale med høj rebound. 
Perfekt til lette, slidstærke, støddæmpende 
mellemsåler, der tilbyder høj ydeevne og 
forhindrer frigivelse af opfanget kulstof.
BLOOM algeblandet EVA giver mange muligheder 
for slidstærkt, innovativt letvægts fodtøj, 
der hjælper vores bæredygtighedsbevidste 
forbrugere med at arbejde hen imod et sundt 
globalt økosystem.
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HAZE TELLUS VARENR. SG80123
Den utroligt populære Solid Gear Haze er nu udviklet, så den passer til kvindefødder, 
på en ny måde. Solid Gear har designet en ny læst kun til dette formål. Desuden 
tager en unik bæredygtig Bloom EVA mellemsål komforten til et nyt niveau indenfor 
atletiske sikkerhedssko. StarKnit overdel uden sømme giver Haze Tellus fantastisk 
åndbarhed og en fremragende kombination med BOA® Fit systemet for pasform og 
fleksibilitet. Haze Tellus anvender den specialudviklede OrthoLite® indersål med høj 
rebound, der hovedsageligt er lavet af genbrugsmaterialer.

Overdel:

For:
Ydersål:

Mellemsål:
Indersål:

Funktion:
Pasform:

Størrelser:
Sikkerhedsstandard:

Beskyttelse:

Letvægts sømløs StarKnit med maksimal 
åndbarhed
Mesh
Olieresistent og skridhæmmende gummi
Bloom EVA
PU skum med meget åndbare
genbrugsmaterialer
BOA® Fit System
Dame 
35-42
EN ISO 20345:2011 S1P, SRC
NANO tåværn og blødt sømværn 
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HAZE MOON VARENR. SG80119

HAZE SATURN VARENR. SG80124

En unik EVA mellemsål med dobbelt densitet tager komforten til næste niveau. 
Aldrig før har en sikkerhedssko været så tæt på en atletisk sko. StarKnit overdelen 
uden syninger giver Haze en fantastisk åndbarhed, pasform og fleksibilitet. ESD 
funktion i henhold til BS EN 61340-4-3:2002.

Letvægts sømløs StarKnit med maksimal 
åndbarhed
Skridhæmmende og olieresistent gummi
EVA med dobbelt densitet
Meget åndbar, fugttransporterende
og med PU skum
BOA® Fit System
Normal
36–48
EN ISO 20345:2011 S1P, SRC
NANO tåværn og blødt sømværn 

Overdel:

Ydersål:
Mellemsål:

Indersål:

Funktion:
Pasform:

Størrelser:
Sikkerhedsstandard:

Beskyttelse:

Den utroligt populære Solid Gear Haze er nu udviklet med klassiske snørebånd. Solid 
Gear har designet nye detaljer og forstærket overdelen. En unik bæredygtig Bloom 
EVA mellemsål tager komforten til næste niveau indenfor atletiske sikkerhedssko. 
StarKnit overdelen uden sømme giver Haze Saturn en fantastisk åndbarhed og 
minimerer alle sydefekter. Haze Saturn anvender den specialudviklede OrthoLite® 
indersål med høj rebound, der hovedsageligt er lavet af genbrugsmaterialer.

Overdel:

For:
Ydersål:

Mellemsål:
Indersål:

Pasform:
Størrelser:

Sikkerhedsstandard:
Beskyttelse:

Letvægts sømløs StarKnit med maksimal 
åndbarhed
Mesh
Olieresistent og skridhæmmende gummi
Bloom EVA
PU skum med meget åndbare
genbrugsmaterialer
Normal
35-48
EN ISO 20345:2011 S1P, SRC
NANO tåværn og blødt sømværn 
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ATLANTIC VARENR. SG61003

OCEAN VARENR. SG61001

I Solid Gear Atlantic møder holdbarhed lethed, komfort og fleksibilitet. Skoen 
introducerer pouring polyurethan teknologi i mellemsålen sammen med en tynd 
gummiydersål, som resulterer i en meget let og holdbar sikkerhedssko. Slidstærk 
overdel og blødt design skaber et produkt uden unødvendige syninger. BOA® Fit 
System giver en perfekt pasform og sikrer, at skoene er lette og hurtige at få på og 
af. ESD funktion i henhold til BS EN IEC 61340-4-3:2018.

LWG læder med TPU forstærkninger
Skridhæmmende og olieresistent gummi
Poured PU
Meget åndbar, fugttransporterende
og med PU skum
BOA® Fit System
Bred
36-48
EN ISO 20345:2011 S1P, SRC, HRO
Glasfiber tåværn og blødt sømværn 

Overdel:
Ydersål:

Mellemsål:
Indersål:

Funktion:
Pasform:

Størrelser:
Sikkerhedsstandard:

Beskyttelse:

I Solid Gear Ocean møder holdbarhed lethed, komfort og fleksibilitet. Skoen 
introducerer pouring polyurethan teknologi i mellemsålen sammen med en tynd 
gummiydersål, som resulterer i en meget let og holdbar sikkerhedssko. Overdelen 
med skalfunktionalitet skaber et holdbart og blødt produkt uden unødvendige 
syninger. BOA® Fit System giver en perfekt pasform og sikrer, at skoene er lette 
og hurtige at få på og af. ESD funktion i henhold til BS EN IEC 61340-4-3:2018.

LWG læder med TPU forstærkninger 
Skridhæmmende og olieresistent gummi
Poured PU
Meget åndbar, fugttransporterende
og med PU skum
BOA® Fit System
Bred
36-48
EN ISO 20345:2011 S1P, SRC, HRO
Glasfiber tåværn og blødt sømværn 

Overdel:
Ydersål:

Mellemsål:
Indersål:

Funktion:
Pasform:

Størrelser:
Sikkerhedsstandard:

Beskyttelse:
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SEA VARENR. SG61008

NAUTILUS VARENR. SG61002

Solid Gear Sea skaber en overlegen kombination mellem stabilitet og 
støddæmpning. Dette er resultatet af en holdbar læderoverdel med en ny 
indersålskonstruktion og en meget støddæmpende poured PU mellemsål. 
Derudover giver denne komfortable sko et godt fodfæste takket være ydersålens 
mønster og gummiblanding. Solid Gear Sea yder også god ergonomi og stabilitet 
med den samme rebound følelse som ved en sportssko. Metalfrit tå- og sømværn. 
ESD funktion iht. BS EN IEC 61340-4-3:2018.

Læder certificeret af LWG
Mesh
Olieresistent og skridhæmmende gummi
Poured PU
Meget åndbart PU skum
Bred
35-48
EN ISO 20345:2011 S3, SRC, HRO
Glasfiber tåværn og blødt sømværn 

Overdel:
For:

Ydersål:
Mellemsål:

Indersål:
Pasform:

Størrelser:
Sikkerhedsstandard:

Beskyttelse:

Solid Gear Nautilus skaber en overlegen kombination mellem stabilitet og 
støddæmpning. Det er resultatet af en holdbar læderoverdel med en ny 
indersålskonstruktion og en meget støddæmpende poured PU mellemsål. 
Derudover giver denne komfortable støvlet et godt fodfæste takket være 
ydersålens mønster og gummiblanding. Solid Gear Nautilus yder en god ergonomi 
og stabilitet med den samme rebound følelse som ved en sportssko. Metalfrit tå- 
og sømværn. BOA® Fit System med flapkonstruktion for let indstigning og lukning. 
ESD funktion iht. BS EN IEC 61340-4-3:2018.

Læder certificeret af LWG
Mesh
Olieresistent og skridhæmmende gummi
Poured PU
Meget åndbart PU skum
BOA® Fit System
Bred
35-48
EN ISO 20345:2011 S3, SRC, HRO
Glasfiber tåværn og blødt sømværn 

Overdel:
For:

Ydersål:
Mellemsål:

Indersål:
Funktion:
Pasform:

Størrelser:
Sikkerhedsstandard:

Beskyttelse:
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SHORE VARENR. SG61004
Overdel:

For:
Ydersål:

Mellemsål:
Indersål:

Funktion:
Pasform:

Størrelser:
Sikkerhedsstandard:

Beskyttelse:

Solid Gear Shore er en perfekt kombination af åndbarhed og støddæmpning. 
Det er resultatet af en mikrofiberoverdel med TPU forstærkning og en meget 
støddæmpende PU mellemsål. Pouring polyurethane technology i mellemsålen og 
den tynde gummiydersål giver en let og god støddæmpning og øger komforten. 
Støvlen er udstyret med teknisk polyester fleecefor og BOA® Fit System for hurtig og 
let snøring. Metalfrit tå- og sømværn. ESD funktion iht. EN 61340-4-3:2002.

Mikrofiber med TPU forstærkninger
Teknisk polyester fleece
Skridhæmmende og olieresistent gummi
Poured PU
Meget åndbart PU skum med 
fugttransporterende top
BOA® Fit System
Bred
36-48
EN ISO 20345:2011 S3, SRC, HRO, CI
Glasfiber tåværn og blødt sømværn 
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OASIS / RECKON VARENR. SG61006 / SG61005

OASIS VARENR. SG61006

RECKON VARENR. SG61005

Solid Gear Reckon og Oasis skaber et overlegent kompromis mellem let vægt og 
støddæmpning. Det er resultatet af en mikrofiberoverdel med TPU forstærkning og 
en meget støddæmpende PU mellemsål. Den komfortable støvlet/sko tilbyder et 
godt fodfæste takket være mønstret og sammensætningen på gummiydersålen. Vi 
anvender BOA® Fit System for en hurtig og let pasform. Metalfri beskyttelse i tå- og 
sømværn. ESD funktion i henhold til BS EN 61340-4-3: 2002.

Mikrofiber med TPU forstærkninger
Skridhæmmende og olieresistent gummi
Poured PU
Meget åndbart PU skum med 
fugttransporterende top
BOA® Fit System 
Bred
36-48
EN ISO 20345:2011 S3, SRC, HRO
Glasfiber tåværn og blødt sømværn 

Overdel:
Ydersål:

Mellemsål:
Indersål:

Funktion:
Pasform:

Størrelser:
Sikkerhedsstandard:

Beskyttelse:
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DUNE VARENR. SG61007
Solid Gear Dune er det perfekte kompromis mellem åndbarhed og støddæmpning. 
Det er resultatet af en mikrofiberoverdel med TPU forstærkning og en meget 
støddæmpende PU mellemsål. Pouring polyurethan teknologi i mellemsål sammen 
med den tynde gummiydersål giver en let vægt og god støddæmpning og øger 
komforten i sikkerhedsskoen. Metalfri beskyttelse i tå- og sømværn. VELCRO® 
stropsystem for let adgang. ESD funktion i henhold til BS EN 61340-4-3:2002.

Mikrofiber med TPU forstærkninger
Skridhæmmende og olieresistent gummi
Poured PU
Meget åndbar PU skum med 
fugttransporterende top
Bred
36-48
EN ISO 20345:2011 S1P, SRC, HRO
Glasfiber tåværn og blødt sømværn

Overdel:
Ydersål:

Mellemsål:
Indersål:

Pasform:
Størrelser:

Sikkerhedsstandard:
Beskyttelse:
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TALUS GTX HIGH VARENR. SG61010
Talus GTX High er en diskret støvle, men stadig fyldt med højtydende funktioner. 
Du får en atletisk følelse takket være den høje støddæmpning fra poured PU 
mellemsålen sammen med godt fodfæste fra mønsteret og sammensætning på 
gummisålen. Overdelen er designet med slidstærkt læder fra LWG kombineret 
med letvægtsmikrofiber. Membran og vinterfor fra GORE-TEX® sikrer høj 
åndbarhed og isolering og forhindrer vand i at trænge ind i støvlen. Hurtig snøring, 
så det er let at komme ind og ud af støvlen. Hvis du foretrækker traditionel snøring 
kan Speed snoren udskiftes med de gratis sorte snørebånd. Glasfiber tåværn og 
blødt sømværn. ESD funktion iht. EN IEC 61340-4-3: 2018.

Overdel:
For:

Membran:
Ydersål:

Mellemsål:
Indersål:
Funktion:
Pasform:

Størrelser:
Sikkerhedsstandard:

Beskyttelse:

Læder certificeret af LWG og mikrofiber 
Syntetisk uld fra GORE-TEX®

GORE-TEX®

Olieresistent og skridhæmmende gummi
Poured PU
Meget åndbart PU skum
Hurtig snøring
Bred
35-48
EN ISO 20345:2011 S3, SRC, HRO, WR, CI
Glasfiber tåværn og blødt sømværn 
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TALUS GTX LOW

TALUS GTX LOW / MID VARENR. SG61012 / SG61011

VARENR. SG61012

TALUS GTX MID VARENR. SG61011

Talus GTX Low og Mid er en diskret sko/støvlet, men stadig fyldt med højtydende 
funktioner. Du får en atletisk følelse takket være den høje støddæmpning fra poured 
PU mellemsålen sammen med godt fodfæste fra mønsteret og sammensætning 
på gummisålen. Overdelen er designet med slidstærkt læder fra LWG kombineret 
med letvægtsmikrofiber. Membran fra GORE-TEX® sikrer høj åndbarhed og 
forhindrer vand i at trænge ind i skoen. Hurtig snøring, så det er let at komme ind 
og ud af skoen/støvletten. Hvis du foretrækker traditionel snøring kan Speed snoren 
udskiftes med de gratis sorte snørebånd. Glasfiber tåværn og blødt sømværn. ESD 
funktion iht. EN IEC 61340-4-3: 2018.

Læder certificeret af LWG og mikrofiber
Mesh
GORE-TEX®

Olieresistent og skridhæmmende gummi
Poured PU
Meget åndbart PU skum
Hurtig snøring
Bred
35-48
EN ISO 20345:2011 S3, SRC, HRO, WR
Glasfiber tåværn og blødt sømværn 

Overdel:
For:

Membran:
Ydersål:

Mellemsål:
Indersål:
Funktion:
Pasform:

Størrelser:
Sikkerhedsstandard:

Beskyttelse:
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POLAR GTX VARENR. SG80005
Solid Gear Polar GTX er en unik sikkerhedsstøvle, der kombinerer førsteklasses 
Nubuck læder med CORDURA® ripstop materiale samt en vandtæt og åndbar 
GORE-TEX® membran. Denne fremragende støvle har desuden et vinterfor 
i syntetisk uld, BOA® Fit System for en præcis pasform samt en olieresistent og 
skridhæmmende Vibram® ydersål.

Top grain nubuck læder og CORDURA® 
ripstop 
GORE-TEX®

Syntetisk uld fra GORE-TEX®

Olie- og varmeresistent, skridhæmmende 
Vibram® gummi
Højtydende EVA med TPU skaft
Åndbar EVA indersål med poron puder
BOA® Fit System
Bred
36-48
EN ISO 20345:2011 S3, SRC, HRO, WR
Glasfiber tåværn og blødt sømværn 

Overdel:

Membran:
For:

Ydersål:

Mellemsål:
Indersål:
Funktion:
Pasform:

Størrelser:
Sikkerhedsstandard:

Beskyttelse:
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HYDRA GTX / PHOENIX GTX VARENR. SG80006 / SG80007

HYDRA GTX VARENR. SG80006

PHOENIX GTX VARENR. SG80007

Solid Gear Hydra GTX og Phoenix GTX er en teknisk sikkerhedssko/støvlet, der 
integrerer et moderne design med de bedste materialer, så du opnår vandtæt 
beskyttelse, holdbarhed og et sporty look. Den vandtætte og åndbare GORE-
TEX® membran holder dine fødder tørre og komfortable, mens Vibram® ydersålen, 
top grain nubuck læder og CORDURA® ripstop materialerne tilbyder suveræn 
beskyttelse og slidstyrke. BOA® Fit systemet, der fordeler trykket jævnt på tværs af 
foden, giver en handskelignende pasform.

Top grain nubuck læder og CORDURA® ripstop 
GORE-TEX®

Olie- og varmeresistent, skridhæmmende 
Vibram® gummi
Højtydende EVA med TPU skaft
Åndbar EVA indersål med poron puder
BOA® Fit System
Bred
36-48
EN ISO 20345:2011 S3, SRC, HRO, WR
Glasfiber tåværn og blødt sømværn 

Overdel:
Membran:

Ydersål:

Mellemsål:
Indersål:
Funktion:
Pasform:

Størrelser:
Sikkerhedsstandard:

Beskyttelse:
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ENFORCER GTX / MARSHAL GTX VARENR. SG80008 / SG80009

ENFORCER GTX VARENR. SG80008

MARSHAL GTX VARENR. SG80009

Solid Gear Enforcer GTX og Marshal GTX er en teknisk sikkerhedssko/støvlet, der 
integrerer moderne design med de bedste materialer for beskyttelse mod vand, 
holdbarhed og et sporty look. Vandtæt og åndbar GORE-TEX® membran holder 
dine fødder tørre og behagelige, mens Vibram® ydersål, top grain nubuck læder 
og CORDURA® ripstop materialerne tilbyder stor beskyttelse og robusthed. BOA® 
Fit System, der fordeler trykket jævnt over fødderne, sikrer en handskelignende 
pasform.

Top grain nubuck læder og CORDURA® ripstop 
GORE-TEX®

Olie- og varmebestandig, skridhæmmende 
Vibram® gummi
Højtydende EVA med TPU hælforstærkning
Åndbar EVA indersål med poron puder 
BOA® Fit System
Bred
36-48
EN ISO 20345:2011 S3, SRC, HRO, WR
Glasfiber tåværn og blødt sømværn 

Overdel:
Membran:

Ydersål:

Mellemsål:
Indersål:
Funktion:
Pasform:

Størrelser:
Sikkerhedsstandard:

Beskyttelse:
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GRIT VARENR. SG80010
Solid Gear’s mest populære sål fås nu med let, fuld ETPU i mellemsålen. Velegnet til 
dem der prioriterer komfort og stabilitet, som nu også kan nyde den toppræsterende 
ETPU, der er langtidsholdbar. Gummiydersålen fra Vibram® er stadig meget 
slidstærk med gode skridhæmmende egenskaber. Skoens torsionsstivhed stammer 
fra de dobbelte TPU gelenker og tilføjer ergonomi. Den slidstærke og vandafvisende 
StarKnit overdel, der er forstærket med TPU, opretholder en god åndbarhed. Den 
nydesignede ergonomiske pløs sammen med den høje hælkappe og BOA® Fit 
System gør denne sko helt unik, når det kommer til pasform. 

StarKnit
Olieresistent, skridhæmmende Vibram® gummi 
ETPU
Åndbar EVA med poron puder
BOA® Fit System
Bred
36-48
EN ISO 20345:2011 S3, SRC, HRO
Glasfiber tåværn og blødt sømværn 

Overdel:
Ydersål:

Mellemsål:
Indersål:
Funktion:
Pasform:

Størrelser:
Sikkerhedsstandard:

Beskyttelse:
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PRIME GTX LOW / MID VARENR. SG80011 / SG80012

PRIME GTX LOW VARENR. SG80011

PRIME GTX MID VARENR. SG80012

Solid Gear´s mest populære sål gennem tiderne fås nu med let, fuld ETPU i 
mellemsålen. Velegnet til brugere, der prioriterer topkomfort og stabilitet, som nu 
også kan nyde fordelene ved det toppræsterende ETPU, der er langtidsholdbart. 
Gummiydersålen fra Vibram® er stadig meget slidstærk og med gode 
skridhæmmende egenskaber. Skoens torsionsstivhed stammer fra de dobbelte 
TPU gelenker, som også yder god ergonomi. Den slidstærke mikrofiber overdel 
med GORE-TEX® membran sikrer vandtæthed, samtidig med at den opretholder 
en god åndbarhed. Den nydesignede ergonomiske pløs med tætsiddende pasform 
med GORE-TEX® stretch teknologi i overdelen sammen med en høj hælkappe og 
BOA® Fit System, gør denne sko virkelig unik, når det kommer til brugerpasform.

CORDURA® stretch
GORE-TEX®

Olieresistent og skridhæmmende Vibram® gummi 
ETPU
Åndbar EVA med poron puder
BOA® Fit System
Bred
36-48
EN ISO 20345:2011 S3, SRC, WR
Glasfiber tåværn og blødt sømværn 

Overdel:
Membran:

Ydersål:
Mellemsål:

Indersål:
Funktion:
Pasform:

Størrelser:
Sikkerhedsstandard:

Beskyttelse:
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 GORE-TEX®

GORE-TEX® er en tynd, perforeret membran. Porerne er 20.000 
gange mindre end vanddråber, men 700 gange større end 
vandmolekyler. Det betyder, at vanddamp kan passere gennem 
membranen, men vanddråber holdes ude. GORE-TEX® er 100% 
vandtæt og har en meget effektiv egenskab, der gør det muligt 
for fødderne at ånde.

 VIBRAM®

Vibram® er en ekstra holdbar og robust gummisål, der er designet 
til at give et ekstremt godt fodfæste på ujævnt underlag. Den er 
også varmebestandig og kan modstå temperaturer på op til 300°C.
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TIGRIS GTX AG LOW / MID VARENR. SG81003 / SG81002

TIGRIS GTX AG LOW VARENR. SG81003

TIGRIS GTX MID VARENR. SG81002

Solid Gear Tigris GTX AG Low og Mid tilbyder en unik kombination af fodfæste, lav 
vægt, fremragende støddæmpning og åndbarhed. Dette produkt integrerer desuden 
Arctic Grip Pro funktionen fra Vibram® med den vandtætte GORE-TEX® 
membran. Højeste niveau i alle detaljer sikrer den bedste præstation.

Top grain nubuck læder og CORDURA® tekstil
GORE-TEX®

Vibram® Arctic Grip Pro gummi
EVA
ETPU indlæg
PU skum
BOA® Fit System
Bred
36-48
EN ISO 20345:2011 S3, SRC, WR
Glasfiber tåværn og blødt sømværn

Overdel:
Membran: 

Ydersål:
Mellemsål 1:
Mellemsål 2: 

Indersål:
Funktion:
Pasform:

Størrelser:
Sikkerhedsstandard:

Beskyttelse:



35

TIGRIS GTX AG HIGH VARENR. SG81001 
Solid Gear Tigris GTX AG støvler tilbyder dig en unik kombination af fodfæste, lav 
vægt, fremragende støddæmpning og åndbarhed. Dette produkt integrerer Arctic 
Grip Pro funktionen fra Vibram® med den vandtætte GORE-TEX® isolering. Højeste 
niveau i alle detaljer sikrer den bedste præstation.

Top grain nubuck læder og CORDURA® tekstil 
GORE-TEX®

GORE-TEX® Partelana Wool isolering
Vibram® Arctic Grip Pro gummi
EVA
ETPU indlæg
PU skum
BOA® Fit System
Bred
36-48
EN ISO 20345:2011 S3, SRC, WR, CI
Glasfiber tåværn og blødt sømværn 

Overdel:
Membran: 

For:
Ydersål:

Mellemsål 1:
Mellemsål 2: 

Indersål:
Funktion:
Pasform:

Størrelser:
Sikkerhedsstandard:

Beskyttelse:
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ONYX LOW / MID VARENR. SG81005 / SG81006

ONYX LOW VARENR. SG81005

ONYX MID VARENR. SG81006

Robust, slidstærk og holdbar med et sporty design. Alle disse elementer finder du i 
Onyx familien. Sømløs overdel med CORDURA® forstærkninger og reflekspaneler 
for suveræn holdbarhed og synlighed. Poured polyurethan mellemsål kombineret 
med en fast og stærk gummiydersål for et perfekt fodfæste på ujævne overflader. 
BOA® Fit System yder en perfekt pasform og sikrer, at skoen/støvletten er hurtig og 
ubesværet at tage på og af. 

Overdel:
Ydersål:

Mellemsål:
Indersål:
Funktion:
Pasform:

Størrelser:
Sikkerhedsstandard:

Beskyttelse:

CORDURA® canvas
Gummi
Poured PU
Meget åndbart PU
BOA® Fit System
Bred
36-48
EN ISO 20345:2011 S3, SRC, HRO
Glasfiber tåværn og blødt sømværn 
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SHALE LOW / MID VARENR. SG81008 / SG81009

SHALE LOW VARENR. SG81008

SHALE MID VARENR. SG81009

Robust, slidstærk og holdbar med et sporty design. Alle disse elementer finder du 
i Shale familien. Sømløs overdel med slidstærk canvas og reflekspaneler for høj 
synlighed og en stærk identitet. Poured polyurethan mellemsål og en slidstærk 
gummiydersål giver et godt fodfæste på ujævne overflader. Metalfri.

Overdel:
For:

Ydersål:
Mellemsål:

Indersål:
Funktion:
Pasform:

Størrelser:
Sikkerhedsstandard:

Beskyttelse:

Mikrofiber og nylon Canvas
Mesh
Gummi
Poured PU
Åben celle PU skum
Reflekspaneler på overdel
Bred
36-48
EN ISO 20345:2011 S3, SRC, HRO
Glasfiber tåværn og blødt sømværn 
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DELTA GTX VARENR. SG75001
Solid Gear Delta GTX er fantastisk sikkerhedsstøvle med alle de bedste 
teknologier i et meget klassisk design. Fuldnarvet, imprægneret læder for 
den bedste holdbarhed. Vibram® gummiydersål med den nyudviklede FLEX-
SYSTEM teknologi sikrer, at støvlen understøtter din gang fra hæl til tå. 
Mellemsål med indsprøjet PU for maksimal komfort og rebound. GORE-TEX® 
membran med vinterfor i uld sikrer vandtæthed og suveræn åndbarhed.

Overdel:
Membran:

For:
Ydersål:

Indersål:
Funktion: 
Pasform:

Størrelser:
Sikkerhedsstandard:

Beskyttelse:

Fuldnarvet læder i høj kvalitet og CORDURA®

GORE-TEX®

Syntetisk uld fra GORE-TEX®

Olieresistent, skridhæmmende ydersål fra 
Vibram®, der minimerer afsmitning på gulv
EVA indersål med dobbelte poron puder 
Sidelynlås, så det er nemt at få støvlen på/af
Bred
36-48
EN ISO 20345:2011 S3, SRC, HRO, WR, CI
Glasfiber tåværn og blødt sømværn 
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BRAVO GTX Varenr. SG75002
Solid Gear Bravo GTX er en fremragende sikkerhedsstøvlet med alle de nye 
teknologier i et meget klassisk design. Fuldnarvet, imprægneret læder i høj kvalitet. 
Vibram® gummiydersålen med den nyudviklede FLEX-SYSTEM teknologi sikrer, 
at støvletten understøtter din gang fra hæl til tå. Mellemsålen med indsprøjet PU 
for maksimal komfort og rebound. GORE-TEX® membran for vandtæthed og 
suveræn åndbarhed.

Fuldnarvet læder i høj kvalitet og CORDURA®

GORE-TEX®

Olieresistent, skridhæmmende ydersål fra 
Vibram®, der minimerer afsmitning på gulv
EVA indersål med dobbelte poron puder
Bred
36-48
EN ISO 20345:2011 S3, SRC, HRO, WR
Glasfiber tåværn og blødt sømværn 

Overdel:
Membran:

Ydersål:

Indersål:
Pasform:

Størrelser:
Sikkerhedsstandard:

Beskyttelse:
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ATLAS / APOLLO VARENR. SG74003 / SG74002

ATLAS VARENR. SG74003

APOLLO VARENR. SG74002

Solid Gear Atlas og Apollo yder en unik kombination af slidstyrke, lav vægt og 
enestående komfort. Disse højteknologiske støvletter/sko er udstyret med en 
olieresistent og skridhæmmende Vibram® TPU ydersål, der giver et fremragende 
fodfæste på is og sne, selv ved meget lave temperaturer. Fuldnarvet, imprægneret 
læder af høj kvalitet sikrer stor vandafvisning og åndbarhed. 

Læder certificeret af LWG
3D åndbart for 
Olieresistent, skridhæmmende TPU ydersål 
fra Vibram®, der minimerer afsmitning på gulv 
Åndbar indersål med poron puder
Bred
36-48
EN ISO 20345:2011 S3, SRC
Glasfiber tåværn og blødt sømværn 

Overdel:
For:

Ydersål:

Indersål:
Pasform:

Størrelser:
Sikkerhedsstandard:

Beskyttelse:
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SPARTA VARENR. SG74001

Solid Gear Sparta er en varm sikkerhedsstøvle, der giver en unik kombination af 
slidstyrke, isolering, komfort og en lav vægt. Denne højteknologiske støvle har en 
olieresistent og skridhæmmende Vibram TPU ydersål, der giver et enestående 
fodfæste på is og sne, selv ved lave temperaturer. Derudover sikrer førsteklasses 
fuldnarvet og imprægneret LWG læder en god vandafvisning og åndbarhed. Sparta 
er ligeledes forsynet med det unikke THERMO for, der kombinerer uld og tekniske 
flerlagsfibre for at holde dig både varm og tør.

Læder certificeret af LWG
THERMO for
Olieresistent, skridhæmmende TPU ydersål 
fra Vibram®, der minimerer afsmitning på gulv 
Åndbar indersål med poron puder
Sidelynlås, så støvlen er nem at tage på/af 
Bred
36-48
EN ISO 20345:2011 S3, SRC, CI
Glasfiber tåværn og blødt sømværn 

Overdel:
For:

Ydersål:

Indersål:
Funktion: 
Pasform:

Størrelser:
Sikkerhedsstandard:

Beskyttelse:
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GRIFFIN / FALCON VARENR. SG73001 / SG73002

GRIFFIN VARENR. SG73001

FALCON VARENR. SG73002

Solid Gear Griffin og Falcon er en højteknologisk sikkerhedsko/støvlet, der 
tilbyder en unik kombination af holdbarhed, let vægt og enestående komfort. 
Denne ultimative sko/støvlet er forsynet med en olieresistent og skridhæmmende 
Vibram® TPU ydersål, der giver et enestående fodfæste på is og sne, selv 
ved meget lave temperaturer. Derudover sikrer mikrofiber kombineret med 
CORDURA® ripstop materialet en høj vandafvisning og åndbarhed.

Mikrofiber med CORDURA® ripstop
3D åndbart for 
Olieresistent, skridhæmmende TPU ydersål fra 
Vibram®, der minimerer afsmitning på gulv 
Åndbar EVA indersål med poron puder
Bred
36-48
EN ISO 20345:2011 S3, SRC
Glasfiber tåværn og blødt sømværn 

Overdel:
For:

Ydersål:

Indersål:
Pasform:

Størrelser:
Sikkerhedsstandard:

Beskyttelse:
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EVOLUTION BLACK VARENR. SG80116

VAPOR 2.0 VARENR. SG80003

En unik EVA mellemsål med dobbelt densitet tager komforten til næste niveau.  
Overdel uden sømme giver Evolution Black en fantastisk åndbarhed. Solid Gear 
fortsætter med at forsyne brugerne med NANO tåværn, der er 40% stærkere 
end glasfiber samt lettere og tyndere end andre metalfri tåværn. Ved at anvende 
PU foam Sock Technology er komforten i denne sko bedst i sin klasse, mens 
den skridhæmmende klassificering SRC sikrer det højeste niveau inden for 
skridhæmning.

Letvægts, sømløs ripstop med maksimal 
åndbarhed og TPU forstærkning 
Skridhæmmende og olieresistent gummi
EVA med dobbelt densitet 
Meget åndbar, fugttransporterende og med 
PU skum 
Normal
36–48
EN ISO 20345:2011 S1P, SRC
NANO tåværn og blødt sømværn 

Overdel:

Ydersål:
Mellemsål:

Indersål:

Pasform:
Størrelser:

Sikkerhedsstandard:
Beskyttelse:

Solid Gear Vapor 2.0 er en teknisk sikkerhedsko, der integrerer moderne 
design med førsteklasses materialer for holdbarhed og et sporty look. Vibram® 
ydersålen og CORDURA® ripstop materialet kombineret med det unikke BOA® Fit 
System giver en fremragende beskyttelse og pasform. ESD funktion i henhold til  
BS EN 61340-4-3:2002.

CORDURA® ripstop og læder
Olie- og varmeresistent, skridhæmmende 
Vibram® gummi
Højtydende EVA med TPU skaft
Åndbar EVA indersål med poron puder
BOA® Fit System
Bred
36-48
EN ISO 20345:2011 S3, SRC, HRO
Aluminum tåværn og blødt sømværn 

Overdel:
Ydersål:

Mellemsål:
Indersål:
Funktion:
Pasform:

Størrelser:
Sikkerhedsstandard:

Beskyttelse:
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TEMPEST VARENR. SG77003

CLOUD 2.0 VARENR. SG80122

Solid Gear Tempest med den unikke Hive Technology, der skaber 360° åndbarhed 
med luftstrøm gennem sålen. Fugten ledes væk fra foden via luftkanalerne i 
mellemsålen, og frisk luft passerer gennem kanalerne tilbage til foden, så du 
opnår en maksimal åndbarhed. BOA® Fit System er placeret på siden af skoen 
for en præcis pasform, selv når du arbejder på dine knæ. Dobbelt densitetslag 
med EVA i kombination med et TPU hælskaft for fremragende støddæmpning og 
stabilitet, når du går.

Tekstil med TPU forstærkninger
Gummi
EVA
EVA
Fugttransporterende PU skum
TPU
BOA® Fit System
Normal
36-48
EN ISO 20345:2011 S1P, SRC
NANO tåværn og blødt sømværn 

Overdel:
Ydersål:

Mellemsål 1:
Mellemsål 2:

Indersål:
Hælskaft:
Funktion: 
Pasform:

Størrelser:
Sikkerhedsstandard:

Beskyttelse:

En af de letteste sikkerhedssko på markedet. Når du har brug for høj åndbarhed, 
ekstrem lethed og maksimal komfort, kan der kun være ét valg. 
Stærk net mesh overdel med en dobbelt densitet EVA mellemsål og gummiydersål. 
Nyudviklet snøreløsning eksklusivt for Cloud 2.0 der omslutter hele overdelen og 
resulterer i en handskelignende pasform. 

Meget åndbart net mesh
Skridhæmmende og olieresistent gummi 
Letvægts dobbelt densitet EVA  
Meget åndbar, fugttransporterende
og med PU skum
Normal
36–48
EN ISO 20345:2011 S1, SRC
NANO tåværn

Overdel:
Ydersål:

Mellemsål:
Indersål:

Pasform:
Størrelser:

Sikkerhedsstandard:
Beskyttelse:
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WALKER 2.0 VARENR. SG10227

DYNAMO VARENR. SG10225
Solid Gear Dynamo er en unik kombination af en sko designet til både trail og løb. 
ETPU mellemsålen giver optimal komfort og rebound. Stabiliteten stammer fra en 
trailsko med en speciel pladekonstruktion, der giver flekskontrol. Gummiydersålen 
er udviklet for at give et overlegent fodfæste, og på trods af ydersålens lave 
vægt, bidrager den også til stabilitet. CORDURA® ripstop overdel kombineret 
med BOA® Fit System giver en suveræn pasform og følelse. Dynamo anvender 
den specialudviklede OrthoLite® indersål med høj rebound, der hovedsageligt er 
fremstillet af genbrugsmaterialer. Antistatiske, olieresistente og skridhæmmende 
egenskaber gør det muligt for Solid Gear Dynamo at blive certificeret iht.  
EN-20347:2012.

Overdel:
For:

Ydersål:
Mellemsål:

Indersål:

Funktion:
Pasform:

Størrelser:
Sikkerhedsstandard:

CORDURA® ripstop
Mesh
Olieresistent og skridhæmmende gummi
ETPU
PU skum med meget åndbare 
genbrugsmaterialer
BOA® Fit System
Normal
35-48
EN ISO 20347:2012 O1, SRC, FO

Solid Gear Walker 2.0 er en ergonomisk allroundsko, der er certificeret i den 
professionelle skokategori i henhold til CE-standarden EN 20347, som garanterer 
en antistatisk, olieresistent og skridhæmmende ydersål. Ekstremt let og åndbar 
sko med fantastisk komfort. ESD funktion i henhold til BS EN IEC 61340-4-3:2018.

Tekstil
Gummi
EVA
EVA
PU skum
Normal
36-48
EN ISO 20347:2012 O1, SRC

Overdel:
Ydersål:

Mellemsål 1: 
Mellemsål 2:

Indersål:
Pasform:

Størrelser:
Sikkerhedsstandard:
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DYNAMO GTX VARENR. SG10226
Solid Gear Dynamo GTX er en unik kombination af en sko designet til trail og 
løb. Den komplette ETPU mellemsål giver optimal komfort og rebound. Stabiliteten 
stammer fra en trailsko med en speciel pladekonstruktion, der giver flekskontrol. 
Gummiydersålen er udviklet for at give et overlegent fodfæste og trods ydersålens 
lette vægt bidrager den også til stabiliteten. Strømpekonstruktionen og ripstop 
overdelen i kombination med BOA® Fit System og GORE-TEX® stretch teknologien 
giver en fantastisk følelse og bevarer samtidig den fremragende åndbarhed og 
holder fødderne tørre. Dynamo GTX anvender den specialudviklede OrthoLite® 
indersål med høj rebound, der hovedsageligt er lavet af genbrugsmaterialer. 
Stabiliserende hælkappe fremstillet af opsamlet havaffald såsom fiskenet.
Antistatiske, olieresistente og skridhæmmende egenskaber i gummiydersål gør det 
muligt for Solid Gear Dynamo GTX at blive certificeret i henhold til EN-20347: 2012.

Overdel:
For:

Membran:
Ydersål:

Mellemsål:
Indersål:

Funktion:
Pasform:

Størrelser:
Sikkerhedsstandard:

Ripstop
Stretch
GORE-TEX®

Olieresistent og skridhæmmende gummi 
ETPU
PU skum med meget åndbare 
genbrugsmaterialer
BOA® Fit System
Normal
35-48
EN ISO 20347:2012 O2, FO, SRC, WR
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SLIDE MOON VARENR. SG10101

SMELLWELL ACTIVE WFP VARENR. SG20032

Blød og behagelig badesandal.

Solid Gear brandet SmellWell duftfrisker har en naturlig 3-i-1 løsning, der effektivt 
absorberer fugt, fjerner lugt og efterlader en langvarig frisk duft. Læg dem i dine 
sko og oplev en reel forskel! Pakken indeholder 2 duftfriskere.

FUNKTIONER:
Absorberer lugt og fugt og får dit udstyr til at dufte godt
Udviklet, designet og testet i Sverige
Indeholder frisk duft med en navnebeskyttet blanding 
af Moso bambus, trækul og mineraler, der affugter og 
deodoriserer ved at absorbere fugt, lugt, forurenende 
stoffer og bakterier. Tilsat frisk duft. 
Klimaneutral, REACH certificeret for sikkerhed og miljø og 
100% giftfri
Holder op til 6 måneder

•
•
•

•

•

36–47
Størrelser:
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OPF INDLÆGSSÅL LAV / 
MIDDELHØJ / HØJ SVANG VARENR. SG21003 / SG21004 / SG21005

ORTHOLITE HYBRID  
INDLÆGSSÅL

VARENR. SG21002

Ved at bære sikkerhedssko fra Solid Gear rækker vores løfte til dig langt ud over 
blot at beskytte din fod, det er at holde dig fri for skader med specielle funktioner 
og teknologier i vores produkter. Stabilitet og støtte er funktioner, der forhindrer 
langvarige skader i fod, knæ og ryg. Orthopedic PreFabricated (OPF) indlægs-
såler fra Solid Gear kommer med forskellige svanghøjder og giver enestående 
åndbarhed og komfort. Den unikke teknologi fra Customized, der anvender 
biobaserede Pebax® Rnew® materialer, giver en høj energireturnering i hvert 
skridt, hvilket gør dig mindre træt. Genanvendt PU skum og ESD egenskaber. 
Certificeret med sko og støvler fra Solid Gear.

FUNKTIONER:
35–36
37–38
39–40
41–42
43–44
45–46
47–48

Størrelser:
Stabiliserer foden og retter holdningen
Reducerer risikoen for belastningsskader
Forhindrer skadelig overpronation
Fremragende lethed og energireturnering 
med biobaseret Pebax® Rnew® 

Certificeret med Solid Gear

•
•
•
•

•

Solid Gear og OrthoLite® HybridTM kommer med en hidtil uset andel af 
miljøvenligt indhold i en indlægssål. Den anmeldte patentformulering blander på 
en enestående måde genbrugsgummi og produktionsaffaldsskum, hvilket giver i 
alt 40% miljøvenligt indhold og en kompromisløs ydeevne med mindre indvirk-
ning på planeten. Denne indersål er standard i udvalgte Solid Gear modeller. Vi 
anbefaler, at du ved løbende brug i seks måneder, skifter den originale indersål til 
en ny frisk sål certificeret med Solid Gear. Denne sål er også velegnet til sko med 
ESD funktion.

35–48
Størrelser:

Miljøvenlig
Langtidsholdbar støddæmpning
Høj åndbarhed
Velegnet til sko med ESD funktion

•
•
•
•

FUNKTIONER:
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COMPRESSION 
STRØMPER VARENR. SG30001

ACTIVE STRØMPER 
3-PAK VARENR. SG30004

HEAVY THERMO WINTER VARENR. SG30002

Særligt vævet tekstur samt et tykkere materiale på tæerne, vristen og hælen giver 
en bedre støddæmpning. Den behagelige manchet holder desuden Solid Gear 
Compression strømperne på plads lige under knæene. Gradueret kompression og 
ventilation øger din præstation. Tætsluttende pasform omkring ankel og læg. De 
flade sømme i tåen, der ikke kan mærkes, giver en optimal komfort. Solid Gear 
Compression strømper forbedrer blodcirkulationen og forkorter den tid, dine muskler 
har brug for at restituere efter arbejde eller træning og giver komfortabel støtte, når du 
er ude på længere vandreture.

93% nylon
7% elastan

MATERIALE:
35–38
39–42
43–46
47–49

Størrelser:

Solid Gear Active 3-pak strømper har ekstra polstring i både hæl og tå. De 
er strikkede i den højeste kvalitet og har en ergonomisk pasform i fugt- og 
lugteliminerende materiale. Strømperne er desuden meget bløde og fleksible, 
hvilket modvirker vabler, sår og hård hud.

46% bomuld
38% nylon
14% polypropylen
2% elastan

MATERIALE:
35–38
39–42
43–46
47–49

Størrelser:

Solid Gear Heavy Thermo er varme vinterstrømper i merinould. Merinoulden 
fjerner naturlig fugt og holder dine fødder tørre og varme i al slags vejr. Solid Gear 
Heavy Thermo Winter er forstærkede i hæl og tå for at øge slidstyrken. Merinould 
gør at strømpen tørrer hurtigt og eliminerer lugtgener og kløe.

54% merinould
44% polyamid nylon
2% elastan

MATERIALE:
35–38
39–42
43–46
47–49

Størrelser:
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ULTRA THIN WOOL STRØMPER VARENR. SG30007

EXTREME PERFORMANCE WINTER VARENR. SG30006

PERFORMANCE WINTER 2-PAK VARENR. SG30005

Solid Gear Ultra Thin Wool er strømper designet til at yde maksimal åndbarhed. 
Akillessenen støttes og ventilationszoner oven på foden gør strømperne meget 
behagelige. Den sømløse tå reducerer risikoen for gener og den tynde polstring 
under foden yder komfortabel støddæmpning.

51% nylon
47% merinould
2% elastan

MATERIALE:
35–38
39–42
43–46
47–49

Størrelser:

Solid Gear Extreme Performance er efter vores mening de ultimative 
vinterstrømper. Vi har kombineret de bedste materialer med den nyeste og mest 
avancerede teknologi indenfor strømpefremstilling. Den varmeregulerende og 
fugttransporterende merinould giver i kombination med den ekstra polstring i 
sålen en fantastisk isolering og komfort. Kvalitets merinould er perfekt til dem med 
frosne tæer eller på kolde dage. Den fremragende pasform med en bred manchet 
holder strømperne på plads. Tilpasset højre og venstre fod for en perfekt pasform.

MATERIALE:
39% nylon
29% polyester Thermocool 
13% merinould
15% polypropylen
2% kobber
2% elastan

35–38
39–42
43–46
47–49

Størrelser:

Solid Gear Performance Winter strømper 2-pak holder dine fødder varme, når det 
er bidende koldt. De er fremstillet af merinould og forsynet med en tyk bund, der 
giver en god isolering og komfort. Strømperne er også forstærkede i skaftet, så du 
opnår ekstra beskyttelse, når du anvender dine vinterstøvler.

33% merinould
33% akryl
34% polyamid

MATERIALE:
35–38
39–42
43–46
47–49

Størrelser:
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EXTREME PERFORMANCE SUMMER VARENR. SG30008

ESD STRØMPER VARENR. SG30012

COMBO ULDSTRØMPER VARENR. SG30013

Solid Gear Extreme Performance Summer er efter vores mening de ultimative 
sommerstrømper. Vi har kombineret de bedste materialer med den nyeste og mest 
avancerede teknologi indenfor strømpefremstilling. Tilpasset højre og venstre fod for 
en perfekt pasform. Strømperne har sømløse tæer for optimal pasform og åndbare 
zoner. Disse strømper skal opleves.

48% coolmax
38% nylon
10% nanoglide
2% kobber
2% elastan

MATERIALE:
35–38
39–42
43–46
47–49

Størrelser:

Teknisk strømpe fremstillet med genanvendt og biobaseret Phoenix polyamidgarn. 
Bunden af strømpen indeholder tråde med kulfiber, specielt velegnet til fodtøj fra 
Solid Gear med ESD funktion. Forstærket i hæl- og tåområdet. Meget åndbare.

MATERIALE:
55% polyamid
40% genanvendt polyamid 
3% elastan
2% karbonfiber

35–38
39–42
43–46
47–49

Størrelser:

Sørg for, at dine fødder får den fulde komfortoplevelse, når du anvender fodtøj 
fra Solid Gear, og ikke bliver begrænset af dårlige strømper. Combo uldstrømpen 
er meget teknisk og kombinerer merinould og polyamid, som har fremragende 
egenskaber med hensyn til fugttransport. Den maksimale åndbarhed opnår du 
ved at kombinere med Solid Gear sko og støvler med GORE-TEX®. Strømpen er 
ekstra forstærket i bunden, i hæl og tæer og på skinnebenet, som er de vigtigste 
kontaktområder og som også bliver mest slidt i sko eller støvler.

52% polyamid
46% merinould
2% elastan

MATERIALE:
35–38
39–42
43–46
47–49

Størrelser:
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WICKING STØMPER VARENR. SG30014

GRIP STRØMPER VARENR. SG30015

LIGHT PERFORMANCE KORTE 
STRØMPER 2-PAK

VARENR. SG30016 / SG30017

Sørg for, at dine fødder får den fulde komfortoplevelse, når du anvender fodtøj 
fra Solid Gear, og ikke bliver begrænset af dårlige strømper. Wicking stømperne 
har et slankt design, der føles godt på din fod. Fremstillet delvist af genanvendt 
og biobaseret Phoenix polyamidgarn, som har meget gode egenskaber med 
hensyn til transport af fugt. Den overlegne åndbarhed bør kombineres med Solid 
Gear sko og støvler med GORE-TEX®. Strømpen er også ekstra forstærket i 
bunden, i hæl og tæer og på skinnebenet, som er de vigtigste kontaktområder 
og som også bliver mest slidt i sko eller støvler.

68% polyamid
29% genanvendt polyamid 
3% elastan

MATERIALE:
35–38
39–42
43–46
47–49

Størrelser:

En ny måde at opleve komfort på fra Solid Gear fodtøj, da denne strømpe har 
garn med grebsfunktion i bunden. Du kan virkelig mærke, hvordan foden bliver 
på plads. Strømpen er også fremstillet af genanvendt og biobaseret Phoenix 
polyamidgarn. God åndbarhed og forstærkning ved tå- og hælområdet.

53% polyamid
25% genanvendt polyamid
14% PES
5% polypropylen
3% elastan

MATERIALE:
35–38
39–42
43–46
47–49

Størrelser:

MATERIALE:
35–38
39–42
43–46
47–49

Korte og sporty. Disse tynde og lette strømper er fremstillet med det genanvendte 
og biobaserede Phoenix polyamidgarn. Maksimal ventilation samt forstærkning 
i tå- og hælområdet. Passer godt sammen med sko i Starknit fra Solid Gear. 
2-pak.

54% polyamid
43% genanvendt polyamid
3% elastan

Størrelser:
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Sikkerhedssko skal opfylde kravene iht. de europæiske direk-
tiver gældende for personligt sikkerhedsudstyr. Nedenståen-
de mærkning forefindes på produkter, som er klassificeret iht. 
de europæiske standarder. CE EN ISO 20345:2011.

SIKKERHEDSSKO STANDARDER

HRO:

WRU:

WR:

Tåværn 200 J / 15000 N antistatiske egenskaber, 
støddæmpning i hæl, lukket hælkappe, olieresistent 
friktionssål.

Tåværn 200 J / 15000 N sømværn 1100 N,  
antistatiske egenskaber, støddæmpning i hæl, 
lukket hælkappe, olieresistent friktionssål.

Tåværn 200 J / 15000 N antistatiske egenskaber, 
støddæmpning i hæl, lukket hælkappe, 
olieresistent friktionssål, vandafvisende minimum 
60 minutter.

Tåværn 200 J / 15000 N antistatiske egenskaber, 
støddæmpning i hæl, lukket hælkappe, 
olieresistent friktionssål, vandafvisende minimum 
60 minutter.

Materiale med naturlige og syntetiske polymerer 
/ tåværn 200 J /antistatiske egenskaber, stød-
dæmpning i hæl, lukket hælkappe, olieresistent 
friktionssål.
Materiale med naturlige og syntetiske 
polymerer / tåværn 200 J /15000 N sømværn 
1100 N, antistatiske egenskaber, støddæmpning 
i hæl, lukket hælkappe, olieresistent friktionssål, 
sål med mønster.

Varmeresistent ydersål +300°C

Overdel vandafvisende i minimum 60 minutter

Vandtæt

Vores komposit sømværn er fremstillet i tekniske fibre, 
der er lettere og tyndere, men stadig stærkere end de 
foregående. Designet giver ekstra komfort og forbedret 
fleksibilitet. Vores komposit sømværn er certificeret iht.  
EU standard sikkerhedsregulativer.

KOMPOSIT SØMVÆRN

BESKYTTELSE

Vores glasfiber tåværn er lettere end traditionelle tåværn.  
Teknologien er flerlaget, hvilket giver mere plads til tæerne 
og et sporty udseende. Glasfiber er et metalfrit materiale 
og ikke ledende. CE glasfiber tåværn er certificeret iht. EU 
standard sikkerhedsregulativer.

GLASFIBER TÅVÆRN

Nano Carbon kompositmateriale er 40% stærkere end 
almindelig glasfiber. Tyndere vægkonstruktion giver mere 
plads og bedre komfort. Opfylder alle internationale  
standarder, herunder ASTM, CSA, EN 125685. Vi tilbyder 
verdens første tåværn i Nano Carbon teknologi, der sikrer 
fremragende komfort, lav vægt og maksimal beskyttelse 
med den mest innovative teknologi.

Contender Composite Inc. har en førende position indenfor 
komposit tåværn. Sammen har vi udviklet vores egne 
glasfiber og NANO® tåværn, der er 100% skræddersyet til 
vores produkter.

SRA:

SRB:

SRC:

Skridsikker på keramik + Sodium Lauryl Sulfat

Skridsikker på stålplader + glycerin

(SRA + SRB) Skridsikker på keramik + Sodium 
Lauryl Sulfat, stålplader + glycerin

Tåværn 200 J / N 15000 sømværn 1100 N,  
antistatiske egenskaber, støddæmpning i hæl, 
lukket hælkappe, olieresistent friktionssål, 
vandafvisende minimum 60 minutter.

ANDRE SIKKERHEDSKLASSER

SIKKERHEDSKLASSER I VORES SKO

SIKKERHEDSSTANDARDER

S2

S2P

S4

S5

Antistatiske egenskaber, støddæmpning i hæl, 
lukket hælkappe, olieresistent friktionssål.

Antistatiske egenskaber, støddæmpning i hæl, 
lukket hælkappe, olieresistent friktionssål, 
vandafvisende minimum 60 minutter.
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VIBRAM® er en slidstærk og robust gummisål designet 
til at yde et ekstremt godt fodfæste på ujævne underlag. 
Sålen er desuden varmeresistent og tåler temperaturer op 
til 300 grader.

CORDURA® er et ekstremt slidstærkt og holdbart materiale 
med en effektiv funktion, der tillader fødderne at ånde.

GORE-TEX® er en tynd, perforeret membran. Porerne er 
20.000 gange mindre end en vanddråbe, men 700 gange 
større end et vandmolekyle. Det indebærer, at vanddamp let 
kan passere gennem membranen, mens vanddråber stop-
pes. GORE-TEX® er 100% vandtæt og har en yderst effektiv 
funktion, der tillader fødderne at ånde.

BOA® Fit System er hurtigt, enkelt og holdbart. Tekno-
logien er enkel, så alle kan anvende den. Med et jævnt 
tryk på tværs af dine fødder får du en pasform, som kan 
justeres helt efter dine egne ønsker. Tryk på hjulet og drej 
indtil du er tilfreds.

FLEX-SYSTEM er designet til at arbejde med de biome-
kaniske funktioner i vores fødder. Systemet støtter vores 
naturlige bevægelse, giver stabilitet og støtte, og fordeler 
trykket på de ergonomiske zoner og hjælper dermed foden 
til at bøje effektivt.

ESD beskyttelse sikrer, at statisk elektricitet er afladet. 
Skoene har resistens mellem 0.75 MOhm og 35 MOhm 
iht. ISO IEC 61340.

TEKNOLOGIER
SOLID GEAR StarKnit er en overdel konstrueret i et stykke. 
Polyestergarn er strikket sammen i en præcis og detaljeret 
proces, der giver en fjerlet og tæt pasform uden sømme. 
Takket være dens evne til at variere i tykkelse i overdelen, 
er STARKNIT en såkaldt smart konstruktion. Den strikkede 
overdel justeres afhængigt af, hvilken funktion, den skal 
udfylde. Den vil være tykkere i de områder, hvor du har brug 
for mere beskyttelse og tyndere, hvor du har brug for bedre 
åndbarhed og fleksibilitet.

Bloom, der er et Algix brand, lancerede verdens første 
algeblandede EVA til fodtøjsindustrien som en bæredygtig 
ingrediens i fleksible skum til applikationer med høj 
rebound som sko, sportsprodukter og tilbehør. Algerne 
absorberer forurening i vandet og efterlader en høstbar 
algemasse, som derefter behandles for at blive klar til 
blanding med EVA.

Leather Working Group er en international, non-profit 
medlemsorganisation og ansvarlig for verdens største 
bæredygtighedsprogram for læder. LWG sigter mod at 
forbedre miljøpåvirkningen fra læderindustrien ved at 
vurdere og certificere læderproducenter.

MATRYX® er den tekstildel, der udgør skoen. Sammensat 
af højstyrke syntetiske garner (polyamid eller polyester) 
belagt med polyurethan og teknisk garn (aramidfiber, 
kulstof, monofilament m.v.) fordelt i et enkelt stykke 
pr. zone. MATRYX® og dets forskellige serier tilbyder 
en kortlægning tilpasset behovene og kravene til hvert 
anvendelsesområde. Denne patenterede teknologi gør det 
muligt at reducere antallet af komponenter med ca. 50% og 
så vidt muligt undgå samling af mønsterstykker.

IKONER

TÅVÆRN SØMVÆRN OLIERESISTENT 
YDERSÅL

METALFRI METALFRI
MEN METAL I OVERDEL

VARMERESISTENT
YDERSÅL

VANDTÆT MEMBRAN VANDAFVISENDE 
OVERDEL

VENTILERET OVERDEL VINTERFOR

DREJELUKNING HURTIG SNØRING LYNLÅS
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