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ROZMIARY

36 - 49

Przetestujcie Państwo nową serię 
SPORTLINE i przekonajcie się o 
jej ENERGII i lekkości.

POCZUJ SIŁĘ LEKKOŚCI!

 Załatw sobie nowe!
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SPORTLINE 3.0

siła lekkości Za łatw 
  sobie nowe!

DOSKONAŁA WENTYLACJA

JAKOŚĆ, KTÓRĄ SIĘ CZUJE.

EKSTREMALNIE LEKKIE

SL3515 XP® BLUE  S1P
EN ISO 20345 S1P SRC
XP® niemetalowa wkładka antyprzebiciowa

oddychający materiał z mikrofazy 
podnosek ochronny
ochrona palców
koncepcja clima-stream® 
wkładki wymienne
3D-system amortyzacji
technologia podeszwy MPU® Light

36 - 49

SL3565 XP® BLUE  S1P
EN ISO 20345 S1P SRC
XP® niemetalowa wkładka antyprzebiciowa

 oddychający materiał z mikrofazy 
 podnosek ochronny
 ochrona palców
 koncepcja clima-stream® 
 wkładki wymienne
 3D-system amortyzacji
 technologia podeszwy MPU® Light

 36 - 49

SL3505 XP® BLUE  S1P
EN ISO 20345 S1P SRC
XP® niemetalowa wkładka antyprzebiciowa

 oddychający materiał z mikrofazy 
 podnosek ochronny
  ochrona palców
 koncepcja clima-stream® 
 wkładki wymienne
 3D-system amortyzacji
 technologia podeszwy MPU® Light

 36 - 49

TECHNOLOGY TECHNOLOGYTECHNOLOGY
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TECHNOLOGY

CF 2 BLACK  S1
EN ISO 20345 S1 SRC

XP® 205  S1P
EN ISO 20345 S1P SRC
XP® niemetalowa wkładka antyprzebiciowa

oddychający materiał z mikrofazy 
podnosek ochronny 
ochrona palców
koncepcja clima-stream® 
wyściółka funkcyjna aktiv-X
wkładki wymienne
3D-system amortyzacji
technologia podeszwy MPU® Light

36 - 49

DLA PROFESJONALISTÓW 

z branży przemysłowej

SL3545 XP® BLUE  S3
EN ISO 20345 S3 SRC 
XP® niemetalowa wkładka antyprzebiciowa

skóra wodoodporna
podnosek ochronny
ochrona palców
wyściółka funkcyjna aktiv-X
wkładki wymienne
3D-system amortyzacji
technologia podeszwy MPU® Light

36 - 49

SL3585 XP® BLUE  S3
EN ISO 20345 S3 SRC
XP® niemetalowa wkładka antyprzebiciowa

oddychający materiał z mikrofazy 
podnosek ochronny
elementy odblaskowe 
ochrona palców
wyściółka funkcyjna aktiv-X
wkładki wymienne
3D-system amortyzacji
technologia podeszwy MPU® Light

36 - 49

TECHNOLOGYTECHNOLOGY
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SKÓRA 
WODOODPORNA

XP® NIEMETALOWA 
WKŁADKA ANTYPRZEBI-
CIOWA

PERFEKCYJNA 
OCHRONA STAWU 
SKOKOWEGO 

ELEMENTY
ODBLASKOWE

ATLAS® stosuje skórę tylko o 
najwyższej jakości, ekstremalnie 
wytrzymałą i wodoodporną.

Innowacyjna wkładka antyprzebiciowa 
XP jest całkowicie pozbawiona metalu, 
bardzo elastyczna i ekstremalnie lekka.

Miękki kołnierz z mikrofazy dla 
dokładnej ochrony kostki i przy-
jemnego komfortu noszenia.

Elementy odblaskowe poprzez 
zwiększoną widoczność  zapewniają 
dodatkową ochronę.

WSZĘDZIE TAM GDZIE  
GO POTRZEBUJESZ

dla wytwórców
    i przemystu
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 SL525 XP® BLUE  S3
 EN ISO 20345 S3 SRC
 XP® niemetalowa wkładka antyprzebiciowa

 Outdoor technologia podeszwy

 36 - 49

skóra wodoodporna
podnosek ochronny
dodatkowe nalanie noska

  elementy odblaskowe
  wyściółka funkcyjna aktiv-X 
 wkładki wymienne
 3D-system amortyzacji

TECHNOLOGY
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DLA PROFESJONALISTÓW 

z branży 
   budowlanej

AB 505  S3
EN ISO 20345 S3 SRC
metalowa wkładka  
antyprzebiciowa

39 - 50

 skóra wodoodporna
podnosek ochronny
dodatkowe nalanie noska
wyściółka funkcyjna aktiv-X 
wkładki wymienne
3D-system amortyzacji
Outdoor technologia podeszwy

AB 460  S3
EN ISO 20345 S3 SRC
metalowa wkładka antyprzebiciowa

 skóra wodoodporna
podnosek ochronny
dodatkowe nalanie noska

 wyściółka funkcyjna aktiv-X
 wkładki wymienne
 3D-system amortyzacji
 Outdoor technologia podeszwy

 39 - 49

AB 845 XP®  S3 CI  
EN ISO 20345 S3 SRC
XP® niemetalowa wkładka antyprzebiciowa

skóra wodoodporna
elementy odblaskowe
Thermo-futrzana wysciółka
dodatkowe nalanie noska
wyściółka funkcyjna aktiv-X 
wkładki wymienne
3D-system amortyzacji
izolacja termiczna spodu obuwia
ICE-AGE Outdoor technologia podeszwy

 39 - 50

TECHNOLOGY



 oddychający materiał  
wierzchni SPORTLINE
podnosek ochronny

 koncepcja clima-stream® 
 wyściółka funkcyjna aktiv-X 
 wkładki wymienne
 3D-system amortyzacji

GX 130 BLACK  S1
EN ISO 20345 S1 SRC

technologia podeszwy MPU® Light

35 - 43

MODELE DAMSKIE

GX 134 BLUE  S1
EN ISO 20345 S1 SRC

oddychający materiał  
wierzchni SPORTLINE
podnosek ochronny
koncepcja clima-stream® 
wyściółka funkcyjna aktiv-X 
wkładki wymienne
3D-system amortyzacji
technologia podeszwy MPU® Light

35 - 43

GX 350 BLACK  S1
EN ISO 20345 S1 SRC 

oddychający materiał  
wierzchni SPORTLINE
podnosek ochronny
zapięcie na rzepy
koncepcja clima-stream® 
wyściółka funkcyjna aktiv-X 
wkładki wymienne
3D-system amortyzacji
technologia podeszwy MPU® Light

35 - 43

12

lekkie, elastyczne i sportowe
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AKTYWNA REGULACJA WILGOTNOŚCI

Wyściółka funkcjonalna Aktiv-X powoduje regulację 
wilgotności wewnątrz obuwia oraz dba o jego 
suche wnętrze. Niefarbująca, przyjemna dla skóry, 
wytrzymała na ścieranie, gwarantuje użytkownikom 
obuwia wysoką jego oddychalność. Ponadto jest 
przetestowana wg. normy Oeko-Tex® Standard 100.

poprzez aktywną funkcjonalną wyściółkę ak
tiv-X

DYNAMICZNA REGULACJA TEMPERATURY

Sytstem ATLAS® clima-stream® wyrażnie podwyższa 
oddychalność obuwia. Zastosowanie wysokiej jakości 
materiału wierzchniego oraz delikatnego wysciele-
nia wewnątrz obuwia stwarza niezastąpiony kom-
fort jego użytkowania.

poprzez clima-stream®

14.HRB.53815               Hohenstein 
 96.0.9650        Hohenstein

TEKSTYLIA GODNE ZAUFANIA

We wszystkich modelach obuwia ATLAS® użyte są 
materiały wysciółki funkcjonalnej certyfikowanej 
wg. normy Oeko-Tex® Standard 100. Zastosowane 
elementy są poddawane scisłej, szerokozakrojonej 
kontroli materiału. Są one szczególnie przyjazne dla 
skóry oraz posiadają naturalne, trwałe kolory.

wg. normy Oeko-Tex Standard 100

AMORTYZACJA
PRACOWAĆ ZDROWO

Nowy system amortyzacji 3D firmy ATLAS® 
umożliwia brak odczucia zmęczenia podczas pra-
cy. Podstawą zachwycającego komfortu chodze-
nia są trzy elementy zastosowane w obuwiu: 

Odciążenie. Dynamika.Amortyzacja.

ODCIĄŻAJĄCA WKLADKA
AMORTYZUJĄCA MIĘDZYPODESZWA KOMFORT
DYNAMICZNY SYSTEM PODESZWY

z właściwą amortyzacją obuwia

Poprzez zastosowanie XP® technologii antyprzebi-
ciowej ATLAS® oferuje Państwu innowacyjny system 
podeszwy. XP® międzypodeszwa jest całkowicie 
pozbawiona metalu oraz ekstermalnie lekka. Elasty-
czna struktura materiału zapewnia optymalne ruchy 
skrętne podeszwy, co w parktyce oznacza: podłużna 
elastyczność podeszwy zapewnia niezwykłą pewność 
chodzenia  podczas nieoczekiwanego  spotkania z 
nierównym podłożem. Ryzyko potknięć zdecydo-
awnie zostaje zredukowane. Antyprzebiciowość 
odnosi sie do normy EN ISO 20345 S1P i S3.

NIEMETALOWA WKŁADKA ANTYPRZEBICIOWA 

dzięki XP® technologii przyszłości

PRACUJ ZDROWO

poznaj naszą koncepcję dobrego samopocz
ucia
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Ergo-Med®
Ergo-Med®

         blue

Ergo-Med®
Ergo-Med®

          red

WKŁADKI WYMIENNE 

Teraz bieganie i chodzenie staną się prawdziwym wytchnieniem: ekskluzywne wkładki wymienne Ergo-
Med® zapewnią wygodę twoim stopom. Dzięki podparciu łuku podłużnego stopy - o trzech różnych 
grubościach - wkładki są optymalnie dopasowane do kształtu stóp, a tym samym zapewniają przyjemną, 
miękką wyściółkę. Następuje odczuwalne odciążenie wrażliwych punktów nacisku i miejsc bolących, dzięki 
znakomitej amortyzacji i równomiernemu rozkładowi wagi ciała. Wysokiej jakości wkładki wymienne Er-
go-Med® uzyskały certyfikat dla butów ochronnych ATLAS® zgodnie z normą EN ISO 20345. Posiadają 
właściwości antystatyczne i mogą być noszone również w butach ESD. 

Wygoda, którą czujesz: krok po kroku.

JAKIEJ WKŁADKI ERGO-MED® POTRZEBUJESZ TY?
Skonsultuj się z naszymi kompetentnymi pracownikami albo zrób sobie indywidualny test z 
odciskiem stopy: zdecyduj się sam na swoją osobistą wkładkę Ergo-Med®.

Ergo-Med®

        greenErgo-Med®

        green

Czy masz klasyczną normalną stopę? 
Prawie 75% ludności mają ‚normalną‘ stopę. 
Jednak pod wpływem zwiększonego obciążenia, 
na przykład w środowisku pracy, może jednak 
dojść do problemów ze stopami. Do miękkiego 
wyścielenia butów firma ATLAS® zaleca wkładkę 
medium: Ergo-Med® blue.

Czy cierpisz na objawy przeciążenia przez stopę 
wydrążoną? 
Około 5% populacji posiada te wrodzone 
zniekształcenie stóp. W przypadku stopy wydrążonej 
łuk podłużny jest nadmiernie wysklepiony, również pod 
obciążeniem. Stopa prawie nie spełnia funkcji amor-
tyzowania ruchów. Wkładka wymienna ATLAS® może 
przynieść ulgę: Ergo-Med® red. 

Czy masz skłonności do płaskostopia lub defor-
macji stóp?
Nie jesteś odosobniony z tymi dolegliwościami. 
W przypadku obniżenia łuku stopy pod wpływem 
codziennego obciążenia mówi się o płaskiej sto-
pie. Dotyczy to około 15% populacji. Jeśli łuk 
stopy dotyka podłoża mówi się o platfusie. 5% 
populacji cierpi z powodu tej deformacji. Nasze 
rozwiązanie: Ergo-Med® green.

Wkładka wymienna  
‚low‘ 
zapewnia przyjemną, miękką 
wyściółkę dla stóp w bucie i 
w naturalny sposób odciąża 
kręgosłup.

Wkładka wymienna  
‚medium‘ 
do nieco mocniejszego po-
dparcia stopy: zapewnia 
przyjemną, miękką wyściółkę 
dla stóp w bucie i w naturalny 
sposób odciąża kręgosłup.

Wkładka wymienna  
‚high‘ 
do mocnego podparcia stopy. 
zapewnia przyjemną, miękką 
wyściółkę dla stóp w bucie i 
odciąża w naturalny sposób 
kręgosłup.

Ergo-Med® Ergo-Med®Ergo-Med®

Relaks dla twoich stóp

INFORMACJA O PRODUKCIE

:certyfikat dla wszystkich butów ochronnych ATLAS® 
 zgodnie z normą EN ISO 20345
:oddychający i przyjazny dla skóry materiał wierzchni
:odciążenie bolących miejsc i punktów nacisku
:znakomita amortyzacja
:aktywne wspieranie ruchu
:właściwości antystatyczne; nadają się  
 do obuwia ESD

:36 - 49
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Zeskanujcie Państwo swoje stopy za 
pomocą nowej aplikacji ATLAS® App 
i określcie swój dokładny rozmiar i 
tęgość obuwia.

Info-Linia: +48 668867890

info@atlas-obuwie.pl
www.atlas-obuwie.pl

Macie Państwo pytania

   dotyczące ATLAS® App?

Odkryjcie jej zalety!

TYLKO ZESKANOWAĆ: 

 wszędzie i w każdym momencie
 z pikselową precyzją

 PASUJĄCE
 OBUWIE OCHRONNE:

 do każdych warunków pracy

 SPECYFIKACJE
 PRODUKTOWE:

 szczegółowe i pełne informacji

 GOTOWY PODCZAS PRACY: 

 PRACUJ ZDROWO 
 KORZYSTAJ Z INNOWACJI

DO OPTYMALNEGO POMIARU STÓP

DO ZASTOSOWANIA BEZPOŚREDNIO 
U PAŃSTWA ALBO NA MIEJSCU U 
PAŃSTWA KLIENTÓW

Skanowanie stóp w nowym 

    wymiarze Skorzystajcie Państwo 

          z nowej aplikacji ATLAS® App

DO BEZPŁATNEGO POBRANIA 
APLIKACJI ATLAS® APP

www.atlas-obuwie.pl

ZAPOZNAJCIE SIĘ PAŃSTWO Z WYRÓŻNIONĄ
MIĘDZYNARODOWĄ NAGRODĄ INNOWACJĄ!

SCAN YOUR FEET

Jako dodatkowe wyposażenie: zamówcie P
aństwo 

          jeszcze dzisiaj Atlas matę d
o skanowania



AD-AR Hurtownia BHP i PPOŻ | ul. Jeziorowa 3A | 66-200 Świebodzin 
Tel/fax 68 38 223 95 | Kom 792 614 042 
www.bhpswiebodzin.pl | bhpswiebodzin@gmail.com


