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futura dla profesjonalistów
Połącz komfort, bezpieczeństwo i atrakcyjny design!

Chcesz zapewnić swojej załodze bezpieczne obuwie zgodne z systemem 
HACCP, przy zachowaniu pełnego komfortu użytkowania?

Poznaj naszą ofertę dedykowaną branży spożywczej.
- pełna dezynfekcja
- podeszwa antypoślizgowa SRC
- wzmocniona strefa palców
- zgodne z normą EN20347
- lekkie i wygodne
- środek ochrony osobistej Klasy II

Tworzywo, z którego wykonane są  nasze buty ochronne, jest antybakteryjne, 
bezpieczne dla skóry, nie zawiera lateksu ani substancji drażniących skórę.

Pianka typu Soft Eva jest odporna na substancje chloropochodne i ropopochodne. 
Dodatkową zaletą tworzywa jest jego termo plastyczność, dzięki której dopasowuje się 
do kształtu stóp.  SoftEva jest świetnym termoizolatorem i buty mogą być stosowane 
także w pomieszczeniach z obniżoną temperaturą.

Dysponujemy także obuwiem z kompozytowymi i stalowymi podnoskami – w różnych 
wersjach cholewki, gumowcami spożywczymi i wieloma innymi modelami. 
Skontaktuj się z nami - przygotujemy ofertę dedykowaną Twojej firmie.



Original 
Lekka, lifestylowa propozycja od marki Oxypas -  model Original. Model zapewniający świetną 
wentylację stóp dzięki otworom w górnej części buta. Sprawdza się wszędzie tam, gdzie nie ma 
bezpośredniego kontaktu z dużą ilością płynów. Materiał - antybakteryjna, bezpieczna pianka typu 
soft eva, łatwy do utrzymania w czystości dzięki zamkniętej strukturze. Dzięki specjalnie dobranej 
podeszwie Original amortyzuje wstrząsy, zapobiegając w dłuższym okresie czasu uszkodzeniom 
powierzchni stawowych kończyn dolnych. Kolor biały. Rozmiary 35/36 -- 45/46 
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Smooth 
SRC, ESD. Zabudowana przednia część buta zabezpiecza stopę przez zawilgoceniem czynnikami 
zewnętrznymi. Lekkie buty zapewniają  zmniejszenie wysiłku mięśniowego podczas dłuższego 
chodzenia. Niwelują uczucie cięzkich nóg, odciążają odcinek lędzwiowy kręgosłupa. Zastosowany 
materiał posiada właściwości amortyzujące drgania, a poprzez szybkie dopasowywanie się do stopy 
powoduje równomierny rozkład masy ciała na całą stopę.  Model z podwyższonym zapiętkiem.
Kolory: biały, czarny, granatowy, niebieski. Rozmiary: 36 - 46. 
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Sonic 
Zabudowana przednia część buta modelu i odpowiednie usytuowanie otworów wentylacyjnych
zabezpiecza stopę przez zawilgoceniem czynnikami zewnętrznymi. Niewielka waga obuwia zapewnia 
zmniejszenie wysiłku mięśniowego podczas dłuższego chodzenia. Podeszwa SRC, ESD. Łatwe do 
pełnej dezynfekcji chemicznej. Dostępne kolory: biały, czarny, granatowy, zielony, niebieski. 
Rozmiary 35/36 - 45/46 
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Obuwie z pianki typu SoftEva 
- antypoślizgowe, zgodnie z EN ISO 20347, 
- antybakteryjne, łatwe do pełnej dezynfekcji chemicznej  i sterylizacji UV 
- odporne na działanie środków chemicznych, chloru i substancji ropopochodnych, 
- antyelektrostatyczne - Standard ESD, 
- super lekkkie,tworzywo bezpieczne dla skóry, dopasowujące się do kształtu stopy. 
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Bestlight 

Zabudowana przednia część buta zabezpiecza stopę przez zawilgoceniem czynnikami zewnętrznymi

Niewielka waga obuwia zapewnia zmniejszenie wysiłku mięśniowego podczas dłuższego chodzenia. 

Specjalny pasek na piętę utrzymuje obuwie we właściwej pozycji. Zastosowany w produkcji butów 

materiał posiada właściwości amortyzujące drgania, a poprzez szybkie dopasowywanie się do stopy 

użytkownika powoduje równomierny rozkład masy ciała na całą stopę.  Model z podwyższonym 

zapiętkiem i wewnętrzną wkładką. SRC, unisex, rozmiary 36 - 46. Kolor biały lub czarny.
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Schu'zz 

Mocno lifestylowa kolorowa linia obuwia zawodowego Futura Schu'zz. Dwa warianty: mono kolor 

z otworami lub bez oraz z atrakcyjnym nadrukiem w kilku opcjach. Bezpieczna pianka softEva zapewnia 

nie tylko komfort noszenia, ale także możliwość pełnej dezynfekcji, tak ważnej w produkcji spożywczej. 

Anty poślizgowa podeszwa SRC. Pełny atest dla Wyrobu Medycznego Klasy I. Oznaczone znakiem CE. 
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Oxysafe 

Zabudowana przednia część buta zabezpiecza stopę przez zawilgoceniem czynnikami zewnętrznymi

Niewielka waga obuwia zapewnia zmniejszenie wysiłku mięśniowego podczas dłuższego chodzenia. 

Wsuwane. Bez otworów - w pełni zabezpieczają stopę przed czynnikami zewnętrznymi. Wykonane

z wytrzymałego tworzywa sztucznego, łatwego do utrzymania w czystości. Pod piętą system 

amortyzacji wstrząsów. Podnosek kompozytowy. Podeszwa SRC. Unisex, rozmiary35/36 - 45/46.

Kolor biały lub czarny. 
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Oxysafe2 

Zabudowana przednia część buta zabezpiecza stopę przez zawilgoceniem czynnikami zewnętrznymi

Niewielka waga obuwia zapewnia zmniejszenie wysiłku mięśniowego podczas dłuższego chodzenia. 

Wsuwane. Boczne otwory. . Wykonane z wytrzymałego tworzywa sztucznego, łatwego do utrzymania 

w czystości. Pod piętą system amortyzacji wstrząsów. Bez podnoska. Podeszwa SRC. Unisex, rozmiary

35/36 - 45/46. Kolor biały, czarny, granatowy. 
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Poseidon Gumiaki spożywcze

Wysoka, szeroka cholewka. Odporna na zużycie ora zdziałanie 

czynników zewnętrznych guma. Bieżnik SRC. Stalowy podnosek.

Kolor biały. Rozmiary 36 - 47. 
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Obuwie robocze do zadań specjalnych Futura Safety

Statystyki pokazują, że 20% wypadków na stanowisku pracy dotyczy urazów w obrębie stóp. 

Futura Safety to ponad 100 modeli butów roboczych, które sprawdzą się w każdych warunkach, 

zapewniając bezpieczeństwo pracy Twojej załogi. Dobre buty to podstawa! 

- antypoślizgowe SRC, zgodnie z EN ISO 20347, 

- podeszwa odporna na przebicie - standard SJ Flex

- antybakteryjne, łatwe do pełnej dezynfekcji chemicznej,  

- odporne na działanie środków chemicznych, chloru i substancji ropopochodnych, tłuszczy zwierzęcych,

- antyelektrostatyczne - Standard ESD, 

- wewnętrzna absorbująca wstrząsy wkładka,

- oddychające obłożenie wewnętrzne, optymalnie odprowadzjące wilgoć z powierzchni skóry,

- ochrona przyczepu ścięgna Achillesa,

- szeroka strefa palców.
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W112 i W 150: SB, AE, ESD, SRC
Stalowy podnosek
Rozmiary 36 - 47, Kolor czarny lub biały.

Dolce i Gusto: SB, AE, ESD, SRC
Stalowy podnosek
Rozmiary 36 - 47, Kolor czarny lub biały.

Lungo: ESD, SRC
Stalowy podnosek, stalowa wzmocniona podeszwa
Rozmiary 36 - 47, Kolor biały.

W400:  ESD, SRC
Kompozytowy podnosek
Rozmiary 36 - 47, Kolor biały.

Dolce i Gusto: SB, AE, ESD, SRC
Stalowy podnosek
Rozmiary 36 - 47, Kolor czarny lub biały.
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GastroNOMIA

Hotelarstwo

PRODUKCJA SPOŻYWCZA

KOLEKCJE TESTOWANE PRZEZ PROFESJONALISTÓW

Przedstawiona oferta obejmuje wybrane modele. 

Dysponujemy także obuwiem z kompozytowymi i stalowymi podnoskami 

- w różnych wersjach cholewki, 

gumowcami spożywczymi i wieloma innymi modelami. 


	Strona 1
	Strona 2
	Strona 3
	Strona 4
	Strona 5
	Strona 6
	Strona 7

