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DRUH A STUPEŇ OCHRANY U BEZPEČNOSTNÍ A PRACOVNÍ OBUVI

  Absorpce energie v oblasti paty    Odolnost svršku proti vodě    Bezpečnostní tužinka pro ochranu prstů    Kompozi-

tová bezpečnostní tužinka pro ochranu prstů      Odolnost proti olejům a pohonným hmotám    Podešev odolávající teplotě 

do 300 °C    Odolnost proti uklouznutí na keramické podlahové dlaždici se SLS* a na ocelové podlaze s glycerinem     Odol-

nost proti uklouznutí na keramické podlahové dlaždici se SLS*    Antistatická obuv    Odolnost proti propíchnutí (ochranná 

stélka)    Odolnost proti propíchnutí (kevlarová ochranná stélka)     Tepelná izolace dle EN 20 347     Zateplení    Bez 

kovových součástí
* SLS - roztok laurylu sulfátu sodného (sodium lauryl sulphate)

OBUV

Vývoj bezpečnostní a pracovní obuvi ARDON® maximálně zohledňuje vy-
soké požadavky na ochranu zdraví při práci, pohodlí uživatele a zdravotní 
nezávadnost výrobku. Při výrobě všech modelových řad obuvi ARDON® 
jsou používány pouze kvalitní materiály a špičková výrobní technologie.

Nové modely bezpečnostní a pracovní obuvi řady ARDON® jsme vyvinuli  
s ohledem na potřeby obuvi odolávat náročným a extrémně náročným 
podmínkám. Filozofií značky ARDON® je maximální ohleduplnost ke zdraví 
uživatelů, ergonomická konstrukce obuvi a ohleduplnost k životnímu pro-
středí. Využíváme moderní materiály jako jsou SOFTSHELL, SYMPATEX, 
netkaná textilie CAMBRELLA a různé designy podešve PU/guma, PU/PU 
a PU/TPU za použití nejmodernější výrobní technologie.

Modelová řada bezpečnostní a pracovní obuvi ARDON® přináší zákaznicky 
orientovaný design, funkčnost, pohodlí a vysokou kvalitu spolu s maximál-
ním uživatelským komfortem. Všechny modely obuvi řady ARDON® jsou 
opatřeny širokou podešví a špicí typu 522, případně špicí řady 604.

Vaše bezpečnost a pohodlí při práci jsou hlavními impulzy pro další inovace 
ve vývoji bezpečnostní a pracovní obuvi řady ARDON®.

KATEGORIE EN ISO 20 345 EN ISO 20 347 SYMBOL NA OBUVI

S1 S2 S3 S5 O1 O2 O3

Ocelová tužinka odolná do 200 J ˅ ˅ ˅ ˅
Uzavřená oblast paty ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ ˅
Antistatické vlastnosti ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ A
Absorpce energie v oblasti paty ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ E
Průnik vody, absorpce vody ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ WRU
Odolnost proti propíchnutí (ocelová stélka) ˅ ˅ ˅ P
Podešev s dezénem - odolnost proti olejům ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ FO
Tepelná izolace HI
Izolace proti chladu CI
Odolnost proti kontaktnímu teplu HRO
Odolnost proti vodě ˅ WR
Ochrana kotníku AN
Vodivá obuv C
Elektricky izolační obuv I

TABULKA VELIKOSTÍ OBUVI

FRANCOUZSKÉ 
ČÍSLOVÁNÍ 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

ANGLICKÉ ČÍSLOVÁNÍ 4 4,5 5 6 6,5 7 8 9 9,5 10 11 12 13



  G3117 HUMMER O2
  G3110 HUMMER S3

   stylová obuv řady ARDON®HUMMER z kvalitní buvolí usně
  podšívka a decentní doplňky v červené barvě
  voděodolná úprava svršku
  podešev PU/guma, nepíšící, odolná olejům a pohonným

  hmotám, antistatická a odolná kontaktnímu teplu do 300 °C
  varianta G3117 kotníková bez ocelové špice a planžety
  varianta G3110 kotníková s ocelovou špicí a planžetou

  G3133 METALURG O1

   slévárenská obuv řady ARDON®HUMMER z kvalitní buvolí usně
  zvýšená ochrana špice a patní části
  poutko pro snadné nazouvání
  v oblasti kotníku bezpečnostní boční vsadky z kombinace gumy

  a textilie pro okamžité vyzutí v případě vniknutí okuje do obuvi
  podešev PU/guma, nepíšící, odolná olejům a pohonným  

  hmotám, antistatická a odolná kontaktnímu teplu do 300 °C

   podešev PU/guma se vyznačuje dobrými
  protiskluzovými vlastnostmi

  odolává vyšším teplotám až do 300 ˚C

Charakteristika

ARTIKL NÁZEV EN 20 347 EN 20 345 VELIKOST BALENÍ

G3117 HUMMER O2 ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ 37-48 1|10

G3110 HUMMER S3 ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ 37-48 1|10

G3133 METALURG O1 ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ 39-47 1|10

OBUV 5ARDON® HUMMER



  G3122 TABERNUS S3

   stylová kotníková obuv řady ARDON®HUMMER 
  z kvalitní buvolí usně

  červené doplňky na svršku i podešvi
  voděodolná úprava svršku
  se zimním zateplením
  podešev PU/guma, nepíšící, odolná olejům 

  a pohonným hmotám,
  antistatická a odolná kontaktnímu teplu 
  do 300 °C

  s ocelovou špicí a planžetou

  G3123 HIBERNUS S3

   stylová obuv řady ARDON®HUMMER z kvalitní
  buvolí usně

  decentní doplňky v červené barvě
  voděodolná úprava svršku
  komfortní polstrování v oblasti kotníku a holeně
  se zimním zateplením
  podešev PU/guma, nepíšící, odolná olejům

  a pohonným hmotám, antistatická a odolná
  kontaktnímu teplu do 300 °C

  s ocelovou špicí a planžetou

Charakteristika

ARTIKL NÁZEV EN 20 345 VELIKOST BALENÍ

G3123 HIBERNUS S3 ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ 37-48 1|10

G3122 TABERNUS S3 ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ 37-48 1|10

OBUV 7ARDON® HUMMER



  podešev PU2D nebo také PU/PU se skládá
  ze dvou vrstev polyuretanu

  vnitřní vrstva je měkčí, vnější vrstva je tvrdší
  a má vyšší odolnost proti opotřebení 

  G1052 ARLOW O1
  G1053 ARLOW S1
  G3118 ARLOW S3

   klasická celokožená obuv řady ARDON®CLASSIC
  reflexní pásek pro vyšší viditelnost
  svršek z buvolí usně
  voděodolná úprava svršku (verze S3)
  podšívka a doplňky v šedé barvě
  PU2D nepíšící podešev, odolná olejům,

  pohonným hmotám a kontaktnímu teplu do
  110 °C, antistatická

  varianta G1052 polobotka bez ocelové špice
  varianta G1053 polobotka s ocelovou špicí
  varianta G3118 polobotka s ocelovou špicí

  a planžetou

  G1051 ARDON®O1
  G1054 ARDON®S1 
  G1055 ARDON®S3

   klasická celokožená obuv řady ARDON®CLASSIC
  reflexní pásek pro vyšší viditelnost
  svršek z buvolí usně
  voděodolná úprava svršku (verze S3)
  podšívka a doplňky v šedé barvě
  PU2D nepíšící podešev, odolná olejům,

  pohonným hmotám a kontaktnímu teplu do
  110 °C, antistatická

  varianta G1051 kotníková bez ocelové špice
  a planžety

  varianta G1054 kotníková s ocelovou špicí
  varianta G1055 kotníková s ocelovou špicí 

  a planžetou

Charakteristika

ARTIKL NÁZEV EN 20 347 EN 20 345 VELIKOST BALENÍ

G1051 ARDON®O1 ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ 36-48 1|10

G1054 ARDON®S1 ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ 36-48 1|10

G1055 ARDON®S3 ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ 36-48 1|10

G1052 ARLOW O1 ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ 36-48 1|10

G1053 ARLOW S1 ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ 36-48 1|10

G3118 ARLOW S3 ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ 36-48 1|10

OBUV 9ARDON® CLASSIC



  G3132 ARWIN O2

   celokožená kotníková zimní obuv z buvolí usně
  zateplená umělým kožíškem
  reflexní prvky na svršku
  PU2D nepíšící podešev, odolná olejům, pohonným 

  hmotám a kontaktnímu teplu do 110 °C, antistatická
  bez ocelové špice, s hydrofóbní úpravou

  G1036 TIBIA S3

   poloholeňová celokožená zimní obuv z buvolí usně
  zateplená umělým kožíškem
  reflexní aplikace na svršku
  PU2D nepíšící podešev, odolná olejům, pohonným

  hmotám a kontaktnímu teplu do 110 °C, antistatická
  s ocelovou špicí a planžetou, s hydrofóbní úpravou

Charakteristika

ARTIKL NÁZEV EN 20 347 EN 20 345 VELIKOST BALENÍ

G1036 TIBIA S3 ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ 39-47 1|10

G3132 ARWIN O2 ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ 36-48 1|10

OBUV 11ARDON® CLASSIC



  G3116 ARSAN O1
  G3115 ARSAN S1
  G3119 ARSAN S1P

   celokožený sandál z buvolí usně
  pohodlné nastavení šířky pomocí textilního

  pásku na suchý zip
  reflexní prvky pro vyšší viditelnost
  s perforací
  PU2D nepíšící podešev, odolná olejům, 

  pohonným hmotám a kontaktnímu teplu do
  110 °C, antistatická

  varianta G3116 bez ocelové špice a planžety
  varianta G3115 s ocelovu špicí
  varianta G3119 s ocelovu špicí a planžetou

  G3053 AERO O1
  G1027 PERFO S1

   semišová polobotka v šedé barvě
  s perforací
  PU2D nepíšící podešev, odolná olejům, pohonným 

  hmotám a kontaktnímu teplu do 110 °C, antistatická
  varianta G3053 bez ocelové špice a planžety
  varianta G1027 s ocelovou špicí

Charakteristika ARTIKL NÁZEV EN 20 347 EN 20 345 VELIKOST BALENÍ

G3116 ARSAN O1 ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ 36-48 1|10

G3115 ARSAN S1 ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ 36-48 1|10

G3119 ARSAN S1P ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ 36-48 1|10

G3053 AERO O1 ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ 36-48 1|10

G1027 PERFO S1 ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ 36-48 1|10

OBUV 13ARDON® CLASSIC



  G1028 INTEGRAL S1P

   celokožená kotníková obuv řady ARDON®CLASSIC
  svršek z buvolí usně
  PU/TPU nepíšící podešev, odolná olejům,

  pohonným hmotám a kontaktnímu teplu do
  110 °C, antistatická

  s ocelovou špicí a planžetou, ochrana nártu

  G3070 FOUNDRY O1
  G3073 FOUNDRY S1

   celokožená obuv řady ARDON®CLASSIC
  svršek z buvolí usně
  v oblasti kotníků pružné bezpečnostní vsadky pro okamžité vyzutí 

  obuvi bez pomoci rukou
  PU2D nepíšící podešev, odolná olejům, pohonným hmotám

  a kontaktnímu teplu do 110 °C, antistatická
  varianta G3070 slévárenská kotníková bez ocelové špice
  varianta G3073 slévárenská kotníková s ocelovou špicí

   podešev PU/TPU se skládá ze dvou vrstev
  vnitřní vrstva je z polyuretanu, vnější vrstva je

  z termoplastického polyuretanu (TPU)
  vyznačuje se vyšší mechanickou odolností,

  vyšší tepelnou odolností a lepšími protiskluzovými 
  vlastnostmi 

Charakteristika

ARTIKL NÁZEV EN 20 347 EN 20 345 VELIKOST BALENÍ

G1028 INTEGRAL S1P ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ 39-48 1|10

G3070 FOUNDRY O1 ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ 39-48 1|10

G3073 FOUNDRY S1 ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ 39-48 1|10

OBUV 15ARDON® CLASSIC



  G1029 SANFLASH S1

   designový celokožený bezpečnostní sandál
  svršek z robustního nubuku
  kombinace černé a šedohnědé barvy 
  stříbrné reflexní doplňky a kontrastní prošití
  snadné zapínání na suchý zip
  měkce polstrovaná bandáž ze stříbrné pevné 

  síťoviny/prodyšné textilie s antibakteriální vložkou 
  pro vyšší komfort nošení

  PU2D nepíšící podešev, odolná olejům, pohonným 
  hmotám  a kontaktnímu teplu do 110 °C, antistatická

  s ocelovou špicí

  G1033 LOWFLASH S2

   designová celokožená bezpečnostní polobotka
  svršek z kvalitního nubuku
  kombinace černé a šedohnědé barvy 
  stříbrné reflexní doplňky a kontrastní prošití
  měkce polstrovaná bandáž ze stříbrné pevné

  síťoviny/prodyšné textilie s antibakteriální 
  vložkou pro vyšší komfort nošení

  PU2D nepíšící podešev, odolná olejům,
  pohonným hmotám a kontaktnímu teplu do
  110 °C, antistatická

  s ocelovou špicí a hydrofóbní úpravou

Charakteristika

ARTIKL NÁZEV EN 20 345 VELIKOST BALENÍ

G1029 SANFLASH S1 ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ 36-48 1|10

G1033 LOWFLASH S2 ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ 36-48 1|10

OBUV 17ARDON® CLASSIC



  G3109 LUCUS S1P

   špičková bezpečnostní polobotka v aktuálním 
  outdoorovém stylu

  v harmonických přírodních tónech
  kombinace textilu a kvalitní hovězí usně
  příjemná měkčená bandáž, velmi pohodlné nošení
  PU/TPU nepíšící podešev, odolná olejům, pohonným 

  hmotám a kontaktnímu teplu do 110 °C, antistatická
  s ocelovou špicí a planžetou

  G3108 SALTUS S1P
 

   moderní bezpečnostní kotníková obuv
  v aktuálním outdoorovém designu

  v tlumených přírodních barvách
  kombinace textilu a kvalitní hovězí usně
  kvalitní měkčená bandáž, velmi pohodlné 

  nošení
  PU/TPU nepíšící podešev, odolná olejům,

  pohonným hmotám a kontaktnímu teplu
  do 110 °C, antistatická

  s ocelovou  špicí a planžetou

Charakteristika

ARTIKL NÁZEV EN 20 345 VELIKOST BALENÍ

G3108 SALTUS S1P ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ 36-48 1|10

G3109 LUCUS S1P ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ 36-48 1|10

OBUV 19ARDON® CLASSIC



  G3163 GRINDLOW S1P
 

   bezpečnostní polobotka v kategorii S1P
   elegantní celokožený svršek z šedo-hnědého 

  nubuku
   oranžové doplňky
   ochrana proti okopu ve špici
   poutko pro snadné nazouvání
   podešev PU/guma
   ultralehká kompozitová špice
   flexibilní vnitřní kevlarová stélka zajišťuje 

  ochranu proti propichu

Charakteristika

  G3162 GRINDER S1P
 

   bezpečnostní kotníková obuv v kategorii S1P
   elegantní celokožený svršek z šedo-hnědého 

  nubuku
   oranžové doplňky
   ochrana proti okopu ve špici
   poutko pro snadné nazouvání
   podešev PU/guma
   ultralehká kompozitová špice
   flexibilní vnitřní kevlarová stélka zajišťuje 

  ochranu proti propichu

ARTIKL NÁZEV EN 20 345 VELIKOST BALENÍ

G3163 GRINDLOW ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ 36-48 1|10

G3162 GRINDER ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ 36-48 1|10

OBUV 21ARDON® SOFT



  G3160 DERRIK S3
 

   stylová polobotka z pravé kůže a textilie
  s ochrannými vlastnostmi

   vyvážená barevná kombinace šedého 
  a hnědého nubuku

   s bílými kontrasty
   bez kovových součástí
   gumová podešev
   flexibilní kevlarová vnitřní stélka zajišťuje 

  ochranu proti propichu
   kompozitová nekovová ochranná špice s extrémně 

  nízkou hmotností

  G3164 RASPER S1P
 

   bezpečnostní polobotka v kombinaci
  semišové kůže a textilie

   atraktivní šedo-červené barevné ladění
   reflexní doplňky pro lepší viditelnost
   poddajný a vzdušný svršek díky vysokému 

  podílu síťoviny 
   poutko pro snadné nazouvání
   bez kovových součástí
   podešev kombinace PU/guma
   ultralehká kompozitová špice
   flexibilní vnitřní kevlarová stélka zajišťuje

  ochranu proti propichu

Charakteristika

ARTIKL NÁZEV EN 20 345 VELIKOST BALENÍ

G3164 RASPER ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ 36-48 1|10

G3160 DERRIK ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ 39-48 1|10

OBUV 23ARDON® SOFT



Charakteristika

  G3166 BLENDLOW S3
 

   bezpečnostní polobotka kategorie S3
   hnědo-béžový svršek z nubuku a textilie
   poutko pro snadné nazouvání
   bez kovových součástí
   podešev PU
   ultralehká kompozitová špice
   flexibilní vnitřní kevlarová stélka zajišťuje  

  ochranu proti propichu

  G3165 BLENDER S3
 

   bezpečnostní kotníková obuv kategorie S3
   hnědo-béžový svršek z nubuku a textilie
   poutko pro snadné nazouvání
   bez kovových součástí
   podešev PU
   ultralehká kompozitová špice
   flexibilní vnitřní kevlarová stélka zajišťuje  

  ochranu proti propichu

ARTIKL NÁZEV A EN 20 345 VELIKOST BALENÍ

G3165 BLENDER ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ 38-48 1|10

G3166 BLENDLOW ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ 38-48 1|10

OBUV 25ARDON® SOFT



ARTIKL NÁZEV A EN 20 345 VELIKOST BALENÍ

G3167 BLENDSAN ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ 36-48 1|10

G3168 GEARSAN ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ 36-48 1|10

Charakteristika

  G3170 GEARSAN S1
 

   bezpečnostní sandál v kategorii S1
   černý semišový svršek v kombinaci s textilií
   červené doplňky
   reflexní pruhy pro vyšší viditelnost
   poutko pro snadné nazouvání
   podešev PU
   s ocelovou špicí a stélkou

  G3167 BLENDSAND S1P
 

   bezpečnostní sandál kategorie S1P
   svršek z černého nubuku a textilie
   reflexní doplňky pro vyšší viditelnost
   nastavitelná šířka nártu pomocí textilních pásků
   bez kovových součástí
   podešev PU
   ultralehká kompozitová špice
   flexibilní vnitřní kevlarová stélka zajišťuje  

  ochranu proti propichu

OBUV 27ARDON® SOFT



  G3168 GEAR S1P
 

   bezpečnostní kotníková obuv S1P
   černý semišový svršek v kombinaci s textilií
   červené doplňky
   reflexní pruhy pro vyšší viditelnost
   poutko pro snadné nazouvání
   podešev PU
   s ocelovou špicí a stélkou

  G3169 GEARLOW S1P
 

   bezpečnostní polobotka S1P
   černý semišový svršek v kombinaci s textilií
   červené doplňky
   reflexní pruhy pro vyšší viditelnost
   poutko pro snadné nazouvání
   podešev PU
   s ocelovou špicí a stélkou

ARTIKL NÁZEV A EN 20 345 VELIKOST BALENÍ

G3168 GEAR ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ 36-48 1|10

G3169 GEARLOW ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ 36-48 1|10

OBUV 29ARDON® SOFT



  G3161 DIGGER S1P
 

   bezpečnostní polobotka v kategorii S1P
  přináší lehký a poddajný svršek z mikrovlákna
  moderní design sportovní obuvi
  černo- modrá barevná kombinace
  absence kovových součástí
  podešev MD/guma/TPU
  ultralehká kompozitová špice
  flexibilní vnitřní kevlarová stélka zajišťuje 

  ochranu proti propichu

  G1300 PRIME HIGH S3
 

   bezpečnostní kotníková obuv v kategorii S3
  černo-béžové provedení s kontrastním prošitím
  svršek z kvalitní hovězí usně s voděodolnou

  úpravou
  podšívka z béžové síťoviny
  podešev PU/PU
  ultralehká kompozitová špice
  flexibilní vnitřní kevlarová stélka zajišťuje 

  ochranu proti propichu

Charakteristika

ARTIKL NÁZEV EN 20 345 VELIKOST BALENÍ

G3161 DIGGER ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ 39-46 1|10

G1300 PRIME HIGH S3 ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ 36-48 1|10

OBUV 31PRIME  



  G1301 PRIME LOW S1P
 

   bezpečnostní polobotka v kategorii S1P
  černo-béžové provedení s kontrastním prošitím
  svršek z kvalitní hovězí usně
  podšívka z béžové síťoviny
  podešev PU/PU
  ultralehká kompozitová špice
  flexibilní vnitřní kevlarová stélka zajišťuje 

  ochranu proti propichu

Charakteristika

  G1302 PRIME SANDAL S1P
 

   bezpečnostní sandál v kategorii S1P
  černo-béžové provedení s kontrastním prošitím
  svršek z kvalitní hovězí usně
  podšívka z béžové síťoviny
  absence kovových součástí
  podešev PU/PU
  ultralehká kompozitová špice
  flexibilní vnitřní kevlarová stélka zajišťuje 

  ochranu proti propichu

ARTIKL NÁZEV EN 20 345 VELIKOST BALENÍ

G1301 PRIME LOW S1P ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ 39-48 1|10

G1302 PRIME SANDAL S1P ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ 36-48 1|10

OBUV 33PRIME  



  G3156 GRANITE
 

   sportovní designový letní sandál
  s uzavřenou špicí a ochranou proti okopu
  atraktivní barevná kombinace
  lehký a prodyšný
  svršek z perforované textilie a polyuretanu 

  vzhledu nubuk
  praktické jednobodové utahování pro 

  nastavení šířky sandálu
  stélka z pravé kůže
  podešev TPR

Charakteristika

ARTIKL NÁZEV VELIKOST BALENÍ

G3156 GRANITE 36-46 1|10

TABULKA VELIKOSTÍ OBUVI

FRANCOUZSKÉ 
ČÍSLOVÁNÍ 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

ANGLICKÉ ČÍSLOVÁNÍ 4 4,5 5 6 6,5 7 8 9 9,5 10 11 12 13

OBUV 35ARDON® TREK



  G3138 SAND
 

   letní sandál sportovního designu
  s plnou špicí a bohatou perforací
  v béžovo-černém provedení s oranžovými

  doplňky
  nastavitelná šířka nártu a nastavitelný patní

  pásek na suchý zip
  svršek kombinace nubuku, polyuretanu

  a textilie
  stélka z pravé kůže
  podešev TPR

  G3149 BEACH BLUE
 

   letní sandál s uzavřenou špicí
  vzdušný díky prodyšné síťovině a bohaté perforaci
  v šedo-modrém provedení
  šňůrka na utahování pro perfektní nastavení 

  šířky sandálu
  nastavitelná šířka nártu a nastavitelný patní

  pásek na suchý zip
  svršek v kombinaci polyuretanu vzhledu nubuku 

  a textilie
  stélka z příjemného mikrovlákna
  podešev TPR

Charakteristika

ARTIKL NÁZEV VELIKOST BALENÍ

G3138 SAND 36-46 1|10

G3149 BEACH BLUE 36-46 1|10

OBUV 37ARDON® TREK



  G3144 RACER BLUE

   designová kotníková treková obuv v kombinaci
  černé a šedé barvy

  s doplňky ve sportovní tyrkysové
  dekorativní potisk
  svršek z poddajného a lehkého materiálu

  softshell s nepromokavou úpravou
  polstrovaná bandáž ze stříbřité textilie
  poutko pro snadné nazouvání
  špice a patní část zesíleny vrstvou polyuretanu
  phylon/kaučuková podešev, phylon změkčuje

  došlap, vnější kaučuková vrstva zaručuje zvýšenou
  odolnost proti uklouznutí na mokrém povrchu

  vhodná pro outdoorové aktivity
  bez ochranných vlastností

  G3145 SNAKE BLACK
 

   lehká sportovní polobotka
  svršek černý softshell se stříbrnými potisky

  a reflexními doplňky
  vnitřní vystýlka v šedé barvě
  zvýšená ochrana paty a špice z polyuretanu
  poutko pro snadné nazouvání
  phylon/kaučuková podešev, phylon

  změkčuje došlap, vnější kaučuková vrstva
  zaručuje zvýšenou odolnost proti uklouznutí
  na mokrém povrchu

  vhodná pro outdoorové aktivity
  bez ochranných vlastností

Charakteristika

ARTIKL NÁZEV EN 20 347 VELIKOST BALENÍ

G3144 RACER BLUE ˅ ˅* 36-48 1|10

G3145 SNAKE BLACK ˅ 36-47 1|10

* vybrané požadavky

OBUV 39ARDON® TREK



  G3146 GROUND

   komfortní treková kotníková obuv
  v přírodních hnědých tónech
  svršek v kombinaci semišové usně a textilie
  nepromokavá úprava svršku
  špice a patní část zesílena vrstvou polyuretanu
  poutko pro snadnější vyzouvání a obouvání 
  phylon/kaučuková podešev, phylon změkčuje

  došlap, je lehký, pružný a odolný proti nárazům;
  vnější kaučuková vrstva zaručuje zvýšenou odolnost 
  proti uklouznutí na mokrém povrchu

  vhodná pro outdoorové aktivity
  bez ochranných vlastností 

Charakteristika

  G3147 ADVENTURE

   komfortní treková kotníková obuv
  v šedo-černém provedení
  svršek v kombinaci semišové usně a textilie
  nepromokavá úprava svršku
  špice a patní část zesílena vrstvou polyuretanu
  poutko pro snadnější vyzouvání a obouvání 
  phylon/kaučuková podešev, phylon změkčuje

  došlap, je lehký, pružný a odolný proti nárazům;
  vnější kaučuková vrstva zaručuje zvýšenou odolnost 
  proti uklouznutí na mokrém povrchu

  vhodná pro outdoorové aktivity
  bez ochranných vlastností 

ARTIKL NÁZEV VELIKOST BALENÍ

G3146 GROUND 36-46 1|10

G3147 ADVENTURE 36-46 1|10

OBUV 41ARDON® TREK



  G3153 AVALANCHE
 

   odlehčená poloholeňová obuv sportovního 
  designu

  hnědo-černý svršek je kombinací vysoce 
  odolného polyesteru (s teflonovou úpravou 
  proti vodě a ušpinění) a materiálu Tefaprene®

  zateplení syntetickou kožešinou
  podešev z termoplastického kaučuku, 

  protiskluzná se samočistící úpravou
  bez ochranných vlastností

Charakteristika

  G3148 PEAK

   kotníková vysoce kvalitní obuv 
  svršek z nubuku v přírodním odstínu
  polstrovaný jazyk a bandáž kotníku z jemné hovězí kůže
  membrána Hydroguard zajišťuje nepropustnost vody
   podšívka v černé barvě
  stélka změkčena 3 mm vrstvou EVA zajišťující vynikající 

  komfort
   špice zesílena vrstvou kaučuku proti okopu
  poutko pro snadnější vyzouvání a obouvání
   podešev EVA/kaučuk, materiál EVA změkčuje došlap, 

  vnější kaučuková vrstva zaručuje zvýšenou odolnost 
  proti uklouznutí na mokrém povrchu

   vhodná pro outdoorové aktivity v náročnějším terénu
  bez ochranných vlastností 

ARTIKL NÁZEV VELIKOST BALENÍ

G3148 PEAK 38-47 1|10

G3153 AVALANCHE ˅ 38-47 1|5

OBUV 43HOLÍNKY



  G3129 SNOWBEAR 

   poloholeňová zimní obuv do mrazivého počasí
  černý nylonový svršek kombinovaný s polyuretanem, 

  reflexní prvky
  komfortní  systém utahování pomocí pružné šňůrky a velcra
  vyjímatelná Thinsulate vložka s mrazuvzdornou membránou, 

  zateplená umělým kožíškem
  podešev z termoplastického kaučuku 
  bez ochranných vlastností

Charakteristika

 G12Night WHITEFISH OB

   originální holínky řady ARDON®NIGHTFISH
  svršek z kvalitní směsi PVC a nitrilu
  bílo-modré
  příjemná nebarvící bílá nylonová vystýlka pro vyšší 

  komfort nošení
  podešev směs PVC a nitrilu
  bez ochranných vlastností

ARTIKL NÁZEV EN 20 347 VELIKOST BALENÍ

G3129 SNOWBEAR ˅ ˅* 41-48 1|5

G12Night WHITEFISH ˅ ˅ ˅ 37-45, 47 1|6

* vybrané požadavky

OBUV 45HOLÍNKY



 G9Night NIGHTFISH OB

   originální holínky řady ARDON®NIGHTFISH
  svršek z odolného PVC v tmavě zelené
  příjemná nebarvící bílá nylonová vystýlka pro vyšší 

  komfort nošení
  podešev směs PVC a nitrilu
  bez ochranných vlastností

 G10Night OILFISH S5

   originální holínky řady ARDON®NIGHTFISH
  svršek z odolného PVC
  nebarvící bílá nylonová vystýlka pro vyšší 

  komfort nošení
  podešev směs PVC a nitrilu
  s ocelovou špicí a planžetou

Charakteristika

ARTIKL NÁZEV EN 20 347 EN 20 345 VELIKOST BALENÍ

G9Night NIGHTFISH OB ˅ ˅ ˅ 37-45, 47 1|6

G10Night OILFISH S5 ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ 37-45, 47 1|6

OBUV 47HOLÍNKY



  H1473 SPORT

    nízké sportovní ponožky s vyšším podílem
  bavlny a s elastanem

  díky funkčním zónám a podílu elastanu skvěle
  padnou a nesklouzávají z paty

  75 % bavlna 22 % nylon 3 % elastan
  vel. 36-48
  balení 1 pár

  H1474 WILL 

  letní lehké ponožky
  hladké bez vzoru
  pružné a příjemné na nošení
  72 % bavlna 25 % polyester 3 % elastan
  v černé barvě
  vel. 36-48
  balení 1 pár

  H1475 LEE

  zimní hřejivé ponožky
  kombinace tmavě modré a středně modré
  široký pružný lem
  s podílem elastanu
  výška na holeně
  72 % bavlna 13 % nylon 12 % polyester 3 % elastan
  vel. 36-48
  balení 1 pár

  G3111 ABI
  G3112 ABI

  černé kotníkové ponožky
  85% bambus a 15% spandex
   extrémě jemné, odvádějí pot
   spodní strana chodidla se zesílením
  velikost G3111 39 - 42, G3112 43 - 46

H1470 SILVER

H1471 WELLNESS
H1472 ACTIVE

H1473 SPORT

H1475 LEE

OBUV 49PŘÍSLUŠENSTVÍ

  H1470 SILVER 

  antibakteriální ponožky s vlákny stříbra
  výborně odvádějí vlhkost
  lehké a pružné
  podíl stříbrného vlákna zamezuje tvorbě

  bakterií
  70 % bavlna 26 % polyester 3 % elastan

  1 % stříbrné vlákno
  vel. 36-48
  balení 1 pár

  H1471 WELLNESS 

  černé pánské ponožky s bambusovým vláknem
  a elastanem

  skvěle padnou díky podílu elastanu
  výška na holeně
  příjemný materiál
  72 % viskóza (bambus) 25 % polyester 3 % elastan
  vel. 36-48
  balení 1 pár

  H1472 ACTIVE 

  funkční ponožky s vláknem COOLMAX
  odvádějí z pokožky nadbytečnou vlhkost
  udržují tepelnou rovnováhu
  lehké pružné a prodyšné
  vybavené funkčními zónami
  vlákno COOLMAX schne dvakrát rychleji než

  bavlna
  38 % COOLMAX 38 % bavlna 22 % polyester

  2 % elastan
  vel. 36-48
  balení 1 pár

G3111 ABI
G3112 ABI

H1474 WILL



B6102 B5048

B6128
B6129

H14063

H14019

H14003 CARBON

B6102

  antibakteriální deodorant, neutralizuje 
 pach v obuvi, 100 ml

  B5048/250 ml

 impregnační sprej 
 chrání useň, nubuk a tkaniny před 

 nasáknutím vodou, 250 ml

B6128
B6129

 krém na obuv
  čistí, chrání a leští obuv, zvyšuje 

 voděodolnost, 50 ml
 B6128 černý
  B6129 bezbarvý

H14063

  plastový nazouvák ARDON® na obuv

H14019 

  kulaté tkaničky, 100 % polyester
 délka 90, 120 nebo 140 cm

  H14003 CARBON
  

    antibakteriální vložky do bot
    perforovaná PES tkanina a latexová 

  pěna s přísadou aktivního uhlí
    univerzální velikost
    stříhací
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