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Jakość belloty jest gwarancją 
bezpieczeństwa. 
Gama obuwia ochronnego belloty została stworzona na podstawie 
tej samej filozofii jakości która towarzyszy już nam od ponad stu 
lat.

Oferujemy produkty, które zawierają nasze wszystkie 
doświadczenia, zdobyte dzięki głębokiej znajomości naszego 
klienta i ciągłej pracy przy udoskonalaniu technologicznym 
naszych produktów. wszystkie nasze produkty, przechodzą 
rygorystyczne testy zanim trafią na rynek, co jest prawdziwą 
gwarancją jakości.

Ponad sto lat doświadczenia przy naszych 
klientach pozwoliło nam doskonale 
poznać teren po którym się poruszają. 
w bellocie uważamy, że bezpieczeństwo i ochrona ludzi w 
ich miejscu pracy jest problemem o fundamentalnej wadze. 
właśnie dlatego chcieliśmy skorzystać z całego naszego 
doświadczenia i wiedzy na temat robotnika i jego miejsca 
pracy by stworzyć gamę obuwia ochronnego które naprawdę 
przynosi korzyści.

Kiedy projektujemy obuwie ochronne 
widzimy tylko jedną drogę. badania i 
zastosowanie materiałów najwyższej 
jakości.
Żyjemy w świecie ciągłej ewolucji gdzie potrzeby szybko  
się zmieniają. w świecie w którym aby zaoferować dobre 
rozwiązania, trzeba iść naprzód. Pracowaliśmy ciężko nad tym 
zadaniem. innowacja. wyselekcjonowane najlepsze materiały. 
wypracowane projekty, które sprostają potrzebą dnia dzisiejszego 
i jutrzejszego.



Szeroka gama dla różnych potrzeb. 
Od najbardziej funkcjonalnych do najbardziej technicznych 
modeli. Obuwie ochronne bellota zostało stworzone by 
spełnić wymagania każdego użytkownika. Dajemy mocne 
zobowiązanie, zapewniamy pełne wsparcie.

Obuwie, które spełnia wszystkie 
standardy i wymagane certyfikaty jest 
obuwiem bezpiecznym. 
Każde dostępne na rynku obuwie dla profesjonalistów, które 
nie spełnia wymogów bezpieczeństwa a także standardów 
europejskich jest potencjalnym zagrożeniem dla użytkownika. 
My w bellocie wypełniamy skrupulatnie obecne regulacje 
dotyczące bezpieczeństwa, tak aby praca nie stała się pułapką 
dla użytkownika.

Ochrona jest obowiązkowa. wygoda też 
powinna.
wiemy, że każdy użytkownik obuwia nieustannie testuje 
jego wytrzymałość. wiemy także, iż nasze obuwie musi się 
sprawdzić w każdym, nawet najtrudniejszym terenie i w 
każdej sytuacji. właśnie dlatego w bellocie kładziemy nacisk 
na wszystkie aspekty dotyczące komfortu i pewności. Daliśmy 
sobie wyzwanie: stworzenie gamy obuwia, która połączy 
bezpieczeństwo i komfort, którego potrzebuje nasz klient. 
udało nam się!





Funkcjonalna gama zawierająca wiele modeli do 

różnego zastosowania. 

Jej zalety to komfort i funkcjonalność.

GAMA
KLASYCZNA



Obszary, które wspomagają 
hamowanie i absorbują wstrząsy.  
Mają duży wpływ na komfort 
poruszania się. 

Obszary hamOwania 

Specjalnie uformowana 
podeszwa ułatwia 

wydostawanie się nieczystości, 
błota, wody itp. 

DrOgi wylOtOwe 

Specjalny połączony w łańcuch  
bieżnik dla lepszej przyczepności 
np. na schodach. 

DObra przyczepnOść

Obszar od podłoża aż do pięty, który absorbuje 
drgania związane z kontaktem z ziemią.

Przyjmuję energię uderzenia o podłożę i przenosi 
ją do wykonania następnego kroku.

absOrber Drgań



Obszary hamOwania 

Specjalnie uformowana 
podeszwa ułatwia 
wydostawanie się nieczystości, 
błota, wody itp. 

DrOgi wylOtOwe 

Obszar podeszwy 
zaprojektowany 
specjalnie by 
zapewnić działanie 
antypoślizgowe. 

Obszar antypOślizgOwy

DrOgi wylOtOwe

Podeszwa z poliuretanu 
o podwójnej gęstości. 
Stworzone technologią 
wtrysku poliuretanu. ten 
materiał ma wiele zalet 
takich jak odporność 
na węglowodory, dobra 
amortyzacja i lekkość. 
Dodatkowo dzięki 
wyszukanemu projektowi, 
podeszwa posiada 
certyfikat antypoślizgowy 
Src (najwyższy certyfikat 
wśród obecnych regulacji). 

GAMA
KLASYCZNA



Obuwie OchrOnne bellOtagama Klasyczna

a widoczne cechy obuwia.
b anatomiczny kształt 

dopasowujący się do kostki.
c tylna pętla.
D Dodatkowo usztywniony 

kołnierz.
e wyściełany wkładką bellota.
F Zapięcie sznurowane.

g Miechowy język, czystszy, 
lepsze dopasowanie.

h Porowaty pigment skóry 
przeciwdziała wilgoci.

i wysokiej jakości podeszwa 
dla zwiększenia absorpcji 
uderzeń i ochrony stopy.

Podwójna 
gęstość 
podeszwy

Skóra

Stalowa 
osłonka na 
palce

absorpcja 
energii

SKÓRZANY BUT S1
72205-S1 EN ISO 20345

10



Obuwie OchrOnne bellOta gama Klasyczna

a widoczne cechy obuwia.
b anatomiczny kształt 

dopasowujący się do kostki.
c tylna pętla.
D Dodatkowo usztywniony 

kołnierz.
e wyściełany wkładką bellota.
F Zapięcie sznurowane.

g Miechowy język, czystszy, 
lepsze dopasowanie.

h Porowaty pigment skóry 
przeciwdziała wilgoci.

i wysokiej jakości podeszwa 
dla zwiększenia absorpcji 
uderzeń i ochrony stopy.

Podwójna 
gęstość 
podeszwy

Skóra

Stalowa osłonka 
na palce

absorpcja 
energii

Stalowa 
płytka anty 
przebiciowa

SKÓRZANY BUT S1P
72205-S1P EN ISO 20345
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a widoczne cechy obuwia.
b anatomiczny kształt 

dopasowujący się do kostki.
c tylna pętla.
D wyściełany wkładką bellota.
e Zapięcie sznurowane.
F Miechowy język, czystszy, 

lepsze dopasowanie.

g Porowaty pigment skóry 
przeciwdziała wilgoci.

h wysokiej jakości podeszwa 
dla zwiększenia absorpcji 
uderzeń i ochrony stopy.

Podwójna 
gęstość 
podeszwy

Skóra

Stalowa 
osłonka na 
palce

absorpcja 
energii

Stalowa 
płytka anty 
przebiciowa

SKÓRZANY BUT S1P
72215- S1P EN ISO 20345

Obuwie OchrOnne bellOtagama Klasyczna
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a Szybko zwalniana osłonka 
zamykana na klamrę. 

b tylna pętla.
c Dodatkowo usztywniony 

kołnierz.
D Fwyściełany wkładką 

bellota.

e Porowaty pigment skóry 
przeciwdziała wilgoci.

F wysokiej jakości podeszwa 
dla zwiększenia absorpcji 
uderzeń i ochrony stopy.

Podwójna 
gęstość 
podeszwy

Skóra

Stalowa 
osłonka na 
palce

absorpcja 
energii

Stalowa 
płytka anty 
przebiciowa

SKÓRZANY BUT SPAWALNICZY S1P
72230-S1P EN ISO 20345

Obuwie OchrOnne bellOta gama Klasyczna
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a widoczne cechy obuwia.
b anatomiczny kształt 

dopasowujący się do kostki.
c tylna pętla.
D Dodatkowo usztywniony 

kołnierz.
e wyściełany wkładką bellota.
F Zapięcie sznurowane.

g Miechowy język, czystszy, 
lepsze dopasowanie.

h Porowaty pigment skóry 
przeciwdziała wilgoci.

i czubek buta pokryty 
poliuretanową wkładką (Pu), 
lepsze ochrona przeciw 
otarciom.

Podwójna 
gęstość 
podeszwy

Skóra

Stalowa 
osłonka na 
palce

absorpcja 
energii

Stalowa 
płytka anty 
przebiciowa

WZMOCNIONY SKÓRZANY BUT S1P
72265-S1P EN ISO 20345

Obuwie OchrOnne bellOtagama Klasyczna
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a widoczne cechy obuwia.
b wykonany z zamszu, lekki.
c bezpośrednia wentylacja, 

stopa ‘oddycha’.
D anatomiczny kształt 

dopasowujący się do kostki.
e Dodatkowo usztywniony 

kołnierz.
F tylna pętla.

g wyściełany wkładką bellota.
h Zapięcie sznurowane.
i Miechowy język, czystszy, 

lepsze dopasowanie.
J wysokiej jakości podeszwa 

dla zwiększenia absorpcji 
uderzeń i ochrony stopy.

Podwójna 
gęstość 
podeszwy

Skóra

Stalowa 
osłonka na 
palce

absorpcja 
energii

Stalowa 
płytka anty 
przebiciowa

ZAMSZOWY BUT S1P
72220-S1P EN ISO 20345

Obuwie OchrOnne bellOta gama Klasyczna

15



a widoczne cechy obuwia.
b wykonany z zamszu, lekki.
c bezpośrednia wentylacja, 

stopa ‘oddycha’.
D anatomiczny kształt 

dopasowujący się do kostki.
e tylna pętla.
F wyściełany wkładką bellota.

g Zapięcie sznurowane.
h Miechowy język, czystszy, 

lepsze dopasowanie.
i wysokiej jakości podeszwa 

dla zwiększenia absorpcji 
uderzeń i ochrony stopy.

Podwójna 
gęstość 
podeszwy

Skóra

Stalowa 
osłonka na 
palce

absorpcja energii

Stalowa 
płytka anty 
przebiciowa

ZAMSZOWY BUT S1P
72225-S1P EN ISO 20345

Obuwie OchrOnne bellOtagama Klasyczna
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Podwójna gęstość 
podeszwy

Skóra

Stalowa osłonka 
na palce

absorpcja energii

Stalowa 
płytka anty 
przebiciowa

PŁÓCIENNO ZAMSZOWY BUT S1P
72235-S1P EN ISO 20345

a wykonany z zamszu, lekki.
b bezpośrednia wentylacja, 

stopa ‘oddycha’.
c Kołnierz z płótna, lekki i 

przewiewny.
D Zapięcie sznurowane.

e Miechowy język, czystszy, 
lepsze dopasowanie.

F wysokiej jakości podeszwa 
dla zwiększenia absorpcji 
uderzeń i ochrony stopy.

Obuwie OchrOnne bellOta gama Klasyczna
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absorpcja 
energii

Skóra

Podwójna 
gęstość 
podeszwy

Stalowa płytka 
anty przebiciowa

wodoodporna 
skóra

Stalowa 
osłonka na 
palce

KLASYCZNY BUT S3
72207-S3 EN ISO 20345

a wykonane z wodoodpornej 
skóry, zapobiegającej 
przemakaniu i wchłanianiu.

b wzmocniona ochrona kostki.
c anatomiczny kształt 

dopasowujący się do kostki.
D wyściełany ‘oddychającą’ 

wkładką bellota.

e Zapięcie sznurowane.
F tylna pętla.
g Miechowy język, czystszy, 

lepsze dopasowanie.
h wysokiej jakości podeszwa 

dla zwiększenia absorpcji 
uderzeń i ochrony.

Obuwie OchrOnne bellOtagama Klasyczna

18



a Ochrona pięty.
b Dodatkowa ochrona kostki.
c lepsza ochrona w rejonie 

palcy.

D wzmocnione podbicie.

Dostępne również w kolorze 
czarnym.
Nr: 72243-S5

Stalowa 
płytka anty 
przebiciowa

absorpcja 
energii

Stalowa 
osłonka na 
palce

ZIELONY KALOSZ PCW S5
72242-S5 EN ISO 20345

Obuwie OchrOnne bellOta gama Klasyczna
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Szeroka gama obuwia, którego głównymi zaletami 

są wyjątkowa elastyczność i lekkość. 

GAMA
NIEMETALICZNA



Obszary, które wspomagają 
hamowanie i absorbują wstrząsy. 
Mają duży wpływ na komfort 
poruszania się. 

Obszar od podłoża aż do pięty, który absorbuje 
drgania związane z kontaktem z ziemią.
Przyjmuję energię uderzenia o podłożę i 

przenosi ją do wykonania następnego kroku.

Specjalnie uformowana 
podeszwa ułatwia wydostawanie 
się nieczystości, błota, wody itp. 

Obszary hamOwania

absOrber Drgań 

DrOgi wylOtOwe 

Podeszwa z poliuretanu o 
podwójnej gęstości. tak 
jak w gamie Klasycznej, 
podeszwy stworzone 
technologią wtrysku 
poliuretanu. ten materiał 
ma wiele zalet takich jak 
odporność na węglowodory, 
dobra amortyzacja i 
lekkość. Dodatkowo dzięki 
wyszukanemu projektowi, 
podeszwa posiada certyfikat 
antypoślizgowy Src 
(najwyższy certyfikat wśród 
obecnych regulacji). 



Specjalnie uformowana 
podeszwa ułatwia 
wydostawanie się nieczystości, 
błota, wody itp.

Obszar podeszwy zaprojektowany 
specjalnie by zapewnić działanie 
antypoślizgowe. 

Obszary hamOwania

DrOgi wylOtOwe 

Obszar antypOślizgOwy 

DrOgi wylOtOwe 



a anatomiczny kształt 
dopasowujący się do kostki.

b ‘Oddychające’ obszary.
c Zapięcie sznurowane.
D Miechowy język, czystszy, 

lepsze dopasowanie.

e Porowaty pigment skóry 
przeciwdziała wilgoci.

F wzmocniona osłona i 
stabilizator.

g wysoka podeszwa.
h niemetaliczny wspornik.

Podwójna gęstość 
podeszwy

Skóra

niemetaliczna 
osłonka na palce

absorpcja energii

niemetaliczna 
płytka anty 
przebiciowa

AGILE BUT S1P
72206-S1P EN ISO 20345 FLEX-

PROTECT

PUNTERA 
LIGHT- 
CAP

Obuwie OchrOnne bellOtagama niemetaliczna
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a anatomiczny kształt 
dopasowujący się do kostki.

b ‘Oddychające’ obszary.
c Zapięcie sznurowane.
D Miechowy język, czystszy, 

lepsze dopasowanie.

e Porowaty pigment skóry 
przeciwdziała wilgoci.

F wzmocniona osłona i 
stabilizator.

g wysoka podeszwa.
h niemetaliczny wspornik.

Podwójna gęstość 
podeszwy

Skóra

niemetaliczna 
osłonka na 
palce

absorpcja 
energii

niemetaliczna 
płytka anty 
przebiciowa

AGILE BUT S1P
72216-S1P EN ISO 20345 FLEX-

PROTECT

PUNTERA 
LIGHT- 
CAP

Obuwie OchrOnne bellOta gama niemetaliczna 
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a anatomiczny kształt 
dopasowujący się do kostki.

b ‘Oddychające’ obszary, 
doskonała wentylacja.

c wykonany z zamszu, lekki.
D Zapięcie sznurowane.

e Miechowy język, czystszy, 
lepsze dopasowanie.

F wzmocniona osłona i 
stabilizator.

g wysoka podeszwa.
h niemetaliczny wspornik.

Podwójna gęstość 
podeszwy

Skóra

niemetaliczna 
osłonka na 
palce

absorpcja 
energii

niemetaliczna 
płytka anty 
przebiciowa

AIR BUT S1P
72221-S1P EN ISO 20345 FLEX-

PROTECT

PUNTERA 
LIGHT- 
CAP

Obuwie OchrOnne bellOtagama niemetaliczna
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a anatomiczny kształt 
dopasowujący się do kostki.

b ‘Oddychające’ obszary, 
doskonała wentylacja.

c wykonany z zamszu, lekki.
D Zapięcie sznurowane.

e Miechowy język, czystszy, 
lepsze dopasowanie.

F wzmocniona osłona i 
stabilizator.

g wysoka podeszwa.
h niemetaliczny wspornik.

Podwójna gęstość 
podeszwy

Skóra

niemetaliczna 
osłonka na 
palce

absorpcja 
energii

niemetaliczna 
płytka anty 
przebiciowa

AIR BUT S1P
72226-S1P EN ISO 20345 FLEX-

PROTECT

PUNTERA 
LIGHT- 
CAP

Obuwie OchrOnne bellOta gama niemetaliczna 
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a anatomiczny kształt 
dopasowujący się do kostki.

b wykonany z zamszu, lekki.
c bezpośrednia, doskonała 

wentylacja.
D elastyczny system zapięcia, 

bez sznurowadeł.

e usztywniona  i oddychająca 
wewnętrzna wkładka.

F wysoka podeszwa.

Podwójna 
gęstość 
podeszwy

Skóra

niemetaliczna 
osłonka na 
palce

absorpcja energii

niemetaliczna 
płytka anty 
przebiciowa

EASY BUT S1P
72227-S1P EN ISO 20345 FLEX-

PROTECT

PUNTERA 
LIGHT- 
CAP

Obuwie OchrOnne bellOtagama niemetaliczna
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Obuwie OchrOnne bellOta gama niemetaliczna 

EN ISO 20345: 
2004/A1:2007

FLEX-
PROTECT

PUNTERA 
LIGHT- 
CAP

SPARK BUT S3
72231-S3

Skóra 
wodoodporna

Podeszwa 
podwójnie 
zwarta

nosek 
ochronny 
niemetalowy

wchłanianie 
energii

Skóra

wkładka przeciw 
przebiciu 
niemetalowa

a anatomiczny kształt w  
kostce.

b wodoodporna Skóra 
apolo pierwszej jakości, 
szczególnie wskazana do prac 
spawalniczych ze względu na 
jej odporność.

c Języczek z fałdką, bardziej 
czysty, lepiej dopasowywany.

D wyłóg z łatwym 
odczepianiem, z systemem na 
rzepę.

e Podeszwa z wysokimi 
profilami.

A

B

E

E

C

D

29



wodoodporna 
skóra

Podwójna 
gęstość 
podeszwy

niemetaliczna 
osłonka na 
palce

absorpcja 
energii

Skóra

niemetaliczna 
płytka anty 
przebiciowa

Dostępne również w kolorze 
szarym. 
nr: 72208g-s3

LEKKI BUT S3
72208B-S3 EN ISO 20345 FLEX-

PROTECT

PUNTERA 
LIGHT- 
CAP

a anatomiczny kształt 
dopasowujący się do kostki.

b nubukowa skóra, bardziej 
komfortowa.

c Zapięcie sznurowane.
D Miechowy język, czystszy, 

lepsze dopasowanie.

e wodoodporna skóra, 
przeciwdziała wilgoci.

F wzmocniona osłona i 
stabilizator.

g wysoka podeszwa.
h niemetaliczny wspornik.

Obuwie OchrOnne bellOtagama niemetaliczna

30



EN ISO 20345: 
2004/A1:2007

FLEX-
PROTECT

PUNTERA 
LIGHT- 
CAP

LEKKI BUT S3 
72209B-S3

Skóra 
wodoodporna

Podeszwa 
podwójnie 
zwarta

nosek 
ochronny 
niemetalowy

wchłanianie 
energii

Skóra

wkładka przeciw 
przebiciu 
niemetalowa

Dostępne też w szarym kolorze.
Ozn.: 72209g-s3

A

B
G G

H
F

E

C

D
a anatomiczny kształt w kostce.
b Skóra nobuck, wygodniejsza.
c Zawiązywanie na sznurówki.
D Języczek z fałdką, bardziej 

czysty, lepiej dopasowywany.

e wykrój wodoodpornej skóry 
odpornej na przedostawanie 
się wody i nasiąkanie.

F wzmocnienie ochronne i 
stabilizator.

g Podeszwa z wysokimi 
profilami.

h Klamry niemetalowe.

Obuwie OchrOnne bellOta gama niemetaliczna 
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Gama obuwia technicznego zaprojektowanego do 

prac w niewymagającym terenie i we wnętrzach. 

w związku z tym gama ta zapewnia lekkość i dobrą 

przyczepność. 

100+
MIASTO



gama miasto jest 
zaawansowana 
technologicznie zarówno  
jeżeli chodzi o poziom 
materiałów jak i 
poziom zaawansowania 
projektu. Oferuję 
niemetaliczne elementy 
zabezpieczające: osłona 
na palce bellota ligot-cap 
a także anty przebiciowa 
wkładka bellota Flex-
protect.
Oddzielnie zastosowane 
elementy podeszwy 
eVa i tpU zapewniają 
stabilność i wygodę. 
materiały zastosowane do 
uszycia buta zapewniają 
doskonała cyrkulację 
powietrza tak jak w 
modelach s1p natomiast 
ochrona przed ingerencja 
mechaniczną i wodną jest 
na poziomie modeli s3.

Stabilizator kroku.

tpU na pięcie

niemetaliczna płytka anty 
przebiciowa.

elastyczna OchrOna

nUbUKOwa sKóra, 
pODwóJny szew 

wymienna 
wKłaDKa

absorbuje uderzenia, 
zapewnia komfort i lekkość

eVa 

anatOmiczny Kształt DOpasOwUJący 
się DO KOstKi

Pierwszy krąg przyjmuję początkowo kontakt, by 
przekazać go do kolejnych kręgów. Zamienia w 
ten sposób energię uderzenia na wsparcie przy 

wykonywaniu kolejnego kroku.

absOrber Drgań DiamOnD

‘ODDychaJące’ 
OKna



niemetaliczna osłona 
na palce.

leKKa OsłOna

Oddychająca, sztywna i 
odporna.

siatKOwa 
pODszewKa

wKłaDKi 
traKcyJne 

OsłOna anty 
OtarciOwa

nUbUKOwy JęzyK
siateczKa pOniżeJ



guma + eva 
to najnowsza 
technologia 
wykorzystująca 
bardzo przyczepne 
materiały. guma 
zapewnia korzyści 
gdyż zabezpiecza 
przed poślizgiem, 
jest odporna na 
wodę i wysokie 
temperatury. eva 
absorbuję uderzenia, 
zapewnia komfort i 
lekkość. 

wKłaDKi traKcyJne

stabilizatOr

Obszary, które pomagają w 
hamowaniu i eliminują drgania. 
Mają istotny wpływ na wsparcie 
poruszania się i stania.

Obszary hamOwania 

Pierwszy krąg przyjmuję 
początkowo kontakt, by przekazać 
go do kolejnych kręgów. Zamienia 

w ten sposób energię uderzenia 
na wsparcie przy wykonywaniu 

kolejnego kroku.

absOrber Drgań DiamOnD



Obszary, które zapewniają 
dodatkowe wsparcie. 
Stabilizują poruszanie się.

Obszary traKcyJne

Podstawowy obszar 
wspierania kroku. Zapewnia 
bezpieczeństwo podczas 
dużego tempa kroku. ułatwia 
pokonywanie przeszkód.

stabilnOść

Obszary hamOwania

Obszary podeszwy, który ze względu 
na swoje rozmieszczenie i kształt 
wzmacnia przyczepność do podłoża. 
Determinuje fazę kontaktu i kroku. 

przyczepnOść



a anatomiczny kształt 
dopasowujący się do kostki.

b Zapięcie sznurowane.
c Dodatkowy wspornik.
D Miechowy język, czystszy, 

lepsze dopasowanie.

e ‘Oddychająca’ wkładka. 
F wodoodporna skóra. 
g Osłona anty otarciowa.

absorpcja 
energii

Skóra

niemetaliczna 
osłonka na 
palce

wodoodporna 
skóra

niemetaliczna 
płytka anty 
przebiciowa

CZARNY NISKI BUT MIEjSKI S3
72286N-S3 EN ISO 20345 FLEX-

PROTECT

PUNTERA 
LIGHT- 
CAP

Podwójna 
gęstość 
podeszwy

Obuwie OchrOnne bellOtagama 100
 
+ miastO
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a anatomiczny kształt 
dopasowujący się do  
kostki.

b ‘Oddychające’ okna
c Pluszowa  przewiewna 

skóra.

D Zapięcie sznurowane.
e ‘Oddychająca’ wkładka.
F Miechowy język, czystszy, 

lepsze dopasowanie.
g Osłona anty otarciowa.

niemetaliczna 
płytka anty 
przebiciowa

Podwójna 
gęstość 
podeszwy

Skóra

niemetaliczna 
osłonka na 
palce

absorpcja 
energii

SZARY NISKI BUT MIEjSKI S1P
72286G-S1P EN ISO 20345 FLEX-

PROTECT

PUNTERA 
LIGHT- 
CAP

Podwójna 
gęstość 
podeszwy

Obuwie OchrOnne bellOta gama 100
 
+ miastO
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Podwójna 
gęstość 
podeszwy

absorpcja 
energii

Skóra

wodoodporna 
skóra

niemetaliczna 
osłonka na 
palce

niemetaliczna 
płytka anty 
przebiciowa

CZARNY WYSOKI BUT MIEjSKI S3
72287N-S3 EN ISO 20345 FLEX-

PROTECT

PUNTERA 
LIGHT- 
CAP

a anatomiczny kształt 
dopasowujący się do kostki.

b Zapięcie sznurowane.
c Dodatkowy wspornik.
D Miechowy język, czystszy, 

lepsze dopasowanie.

e ‘Oddychająca’ wkładka.
F wodoodporna skóra.
g Osłona anty otarciowa.

Obuwie OchrOnne bellOtagama 100
 
+ miastO
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niemetaliczna 
płytka anty 
przebiciowa

Podwójna 
gęstość 
podeszwy

Skóra

niemetaliczna 
osłonka na 
palce

absorpcja 
energii

SZARY WYSOKI BUT MIEjSKI S1P
72287G-S1P EN ISO 20345 FLEX-

PROTECT

PUNTERA 
LIGHT- 
CAP

a anatomiczny kształt 
dopasowujący się do kostki.

b ‘Oddychające’ okna.
c Pluszowa  przewiewna 

skóra.
D Zapięcie sznurowane.

e ‘Oddychająca’ wkładka.
F Dodatkowy wspornik. 
g Miechowy język, czystszy, 

lepsze dopasowanie.
h Osłona anty otarciowa.

Obuwie OchrOnne bellOta gama 100
 
+ miastO
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NON METAL BELLOTA CALZADO PROTECCIÓN
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