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TECHNICKÉ INFORMACE

Odolnost proti uklouznutí

Absorpce energie v oblasti paty

Antistatická obuv

Obuv s podešví odolávající kontaktnímu teplu do 300°C

Odolnost svršku proti vodě

Odolnost podešve proti pohonným látkám

Bezpečnostní tužinka pro ochranu prstů

Odolnost proti propíchnutí podešve

Obuv NON METALLIC bez kovových součástí

Odolnost proti chladu

VYSVĚTLIVKY K POUŽITÝM SYMBOLŮM

Bezpečnostní oBuv podle en Iso 20345

EN ISO 20345 SB  základní požadavky (např. ochrana prstů, specifické ergonomické charakteristiky, protiskluzné vlastnosti, atd.)

EN ISO 20345 S1  jako SB + uzavřená oblast paty, antistatické vlastnosti, absorpce energie v oblasti paty

EN ISO 20345 S2  jako S1 + průnik a absorpce vody

EN ISO 20345 S3  jako S2 + odolnost proti propíchnutí + podešev s dezénem

pRACovní oBuv podle en Iso 20347

EN ISO 20347 OB  základní požadavky (např. specifické ergonomické charakteristiky, protiskluzné vlastnosti, atd.)

EN ISO 20347 O1  jako OB + uzavřená oblast paty, antistatické vlastnosti, absorpce energie v oblasti paty

EN ISO 20347 O2  jako O1 + průnik + absorpce vody

EN ISO 20347 O3  jako O2 + odolnost proti propíchnutí + podešev s dezénem

VYSVĚTLIVKY K VYBRANÝM POŽADAVKŮM NA PRACOVNÍ A BEZPEČNOSTNÍ OBUV

Symbol  PoPiS

SRA  protiskluz testován na keramické dlaždičce navlhčené zředěným mýdlovým roztokem

SRB  protiskluz testován na hladké oceli s glycerolem

SRC  protiskluz testován na faktory SRA a SRb

P  odolnost proti propíchnutí spodku obuvi, zajišťuje ocelová nebo kevlarová planžeta,1 100N

C  vodivá obuv, zabraňuje hromadění statické elektřiny, neslouží jako ochrana před elektrickým šokem

A  antistatická obuv, rozmezí 100 kΩ - 1 000 mΩ

I  elektricky izolační obuv

HI  odolnost proti teplu

CI  odolnost proti chladu

E  absorpce energie v oblasti paty, 20 J

WR  odolnost proti vodě

WRU  odolnost svršku proti průniku a absorpci vody

AN  ochrana kotníku

HRO  odolnost podešve proti kontaktnímu teplu do 300°C

FO  odolnost proti palivovým olejům

obalka.indd   2 27.2.2017   13:50:38



Historie ochranné pracovní obuvi začíná v první polovině dvacátého století v .  Přijetí legislativy o výplatě 

povinných kompenzací za pracovní úrazy tehdy odstartovalo profesionální vývoj ochranných pomůcek jako 

takových.  

Od výroby prvních jednoduchých s ocelovou tužinkou však uplynulo už mnoho . Dnešní výrobci 

mají k dispozici širokou paletu materiálů a technologií. A právě znalost těchto moderních výrobních způsobů umož-

ňuje vyvíjet s vysokou funkční i estetickou hodnotou, které navíc poskytují požadovanou ochranu pro 

konkrétní profese. Při vývoji modelů značek se vždycky snažíme přinášet našim uživatelům co 

nejpohodlnější a nejbezpečnější obuv, která reflektuje aktuální světové trendy. 

I proto jsme letos do katalogu zařadili zbrusu novou kolekci , ve které najdete mnoho atraktivních 

a pevně doufáme, že se Vám budou nejenom líbit, ale že se Vám v nich bude 

hlavně dobře

To vše Vám přeje vývojový tým značek BENNON a ADAMANT.
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Co například v našiCh botáCh můžete najít:

VIBrAM® je jedničkou na trhu vysoce kvalitních pryžových 
podešví. Typický žlutý osmiúhelník již téměř 80 let sym-
bolizuje kvalitu, inovaci, design, bezpečnost a vysokou 
užitnou hodnotu. Při výrobě podešví Vibram® jsou užívány 
nejmodernější směsi odpovídající konkrétním potřebám 
uživatelů s ohledem na aktuální designové trendy.  Veškeré 
podešve se značkou Vibram® jsou výsledkem dlouhodobé 
vášnivé snahy o tvorbu produktů se třemi hlavními cíli: vy-
soká užitná hodnota, nejvyšší možný komfort a trvalá kvali-
ta. Na vlajkových lodích své kolekce BENNON tyto spolehli-
vé podešve hrdě používá. hledejte v kolekci BENNON TrEk 
od str. 38.

Naše vlastní inovace, nástřiková podešev sPArTACus, se 
v obou materiálových kombinacích jak Pu/Pu, tak Pu/pryž 
rychle stala oblíbenou na velkém množství modelů v kolek-
ci BENNON PrIM a TACTICAl. Mezi její hlavní přednosti patří 
dostatečný vnitřní prostor obuvi a s ním související kom-
fort, výrazná vrstva měkčeného Pu v mezipodešvi zajišťu-
jící absorpci energie v celé ploše chodidla a v neposlední 
řadě také atraktivní jedinečný design, chráněný průmyslo-
vým vzorem. Vysoká úroveň uživatelských vlastností spolu 
s chráněným designem dávají modelům označeným logem 
sPArTACus punc svébytné jedinečnosti. hledejte v kolekci 
BENNON PrIM od str. 20.

lepené podešve z materiálové kombinace EVA/pryž jsou běžně použí-
vané pro sportovní či trekovou obuv. Podle posledních trendů se stále 
více uplatňují i ve sféře pracovní obuvi, neboť přinášejí uživatelům důle-
žitou výhodu –  díky nižší měrné hmotnosti použitého materiálu je spo-
dek obuvi s EVA mezipodešví lehčí než klasická nástřiková podešev Pu/
Pu. Nižší hmotnost znamená méně námahy a méně únavy po celoden-
ní práci vestoje. Navíc mají pryžové nášlapné části podešve s plochým 
sportovním dezénem výborné protiskluzné vlastnosti vhodné např. do 
logistických center a jiných suchých vnitřních provozů. V našem kata-
logu najdete na tomto typu podešví hned několik modelů v kolekci 
BENNON rEBEl. hledejte na straně 34.

Při tvorbě jednotlivých modelů se vždy orientujeme na funkční hodnotu produktu a pohodlí zákazníka. Pečlivě volíme kopyta, bez-

pečnostní komponenty, vrchové i spodkové materiály a výrobní technologie tak, aby uspokojily složitou kombinaci potřeb různých 

uživatelů z hlediska jejich pracovního prostředí, vkusu i finančních možností. V kolekcích značek ADAMANT a BENNON naleznete 

velké množství produktů, které jsme vyvíjeli s náležitou péčí a jediným cílem: aby se Vám v našich botách dobře chodilo a rádi jste 

se k nám vraceli pro nový pár.
BENNON team



Podle požadavků zákazníků na funkci, hmotnost a cenu použí-
váme různé typy tužinek: ocelové, plastové, kompozitní i hliní-
kové. Použitý materiál tužinky je vždy uveden v materiálovém 
popisu. Nově u piktogramů tužinek zobrazujeme pro snazší ori-
entaci také jejich šířku. Tužinky M odpovídají kopytům pracovní 
obuvi sportovního charakteru. Průměrné středoevropské noze 
odpovídá šířka tužinky l. Podešev sPArTACus spadá do šířkové 
skupiny Xl, která zohledňuje roztažení nohy při celodenní práci 
vestoje a nabízí dostatečný komfort po celý den. hledejte šířku 
tužinek u piktogramů s tužinkou!

Důležitým bezpečnostním prvkem chránícím zdraví pra-
covníků jsou i protipropichové planžety. Na úkor klasických 
ocelových planžet se v současné době stále více prosazují 
nekovové stélky z  hustě tkaných syntetických vláken, je-
jichž hlavní výhodou je vysoká flexibilita přispívající k nižší 
námaze dolních končetin vyvolané přirozeným ohýbáním 
obuvi při chůzi. Materiál planžety u jednotlivých modelů 
najdete přímo v piktogramu a můžete se tak správně roz-
hodnout.

Ve vybraných modelech kolekce BENNON WhITE je pou-
žita antibakteriální podšívka AEGIs. Díky trvalé fixaci anti-
bakteriální nano-vrstvy na vláknech podšívky je vytvořena 
nepropustná stěna pro nežádoucí organismy jako např. 
bakterie, mikroby či roztoče a zároveň je eliminován vznik 
alergických reakcí, plísní, zápachu apod. Podšívka tak uži-
vateli zaručuje dlouhotrvající zvýšenou svěžest, hygienu, 
komfort a bezpečnost uvnitř obuvi. hledejte na str. 46 a 47.

hydrofobní mikroporézní voděodolná membrána fungující 
na fyzikálním principu rozdílu velikosti mezi kapkami vody, 
mikropóry membrány a molekulami vodní páry. rEGI-TEX® 
se svými parametry řadí mezi špičkové membrány tohoto 
typu na světovém trhu. 
 •	 Propustnost pro vodní páru: > 2,9 mg/cm2h
 •	 koeficient vodní páry: > 20 mg/cm2

 •	 Odolnost proti průniku vody: > 62 000 Pa
 •	 Výška vodního sloupce: > 6 335 mm

Pomocí moderní high 3D knit techologie je prostorový svršek obuvi 
doslova a jednoduše „upleten“ z pevných syntetických vláken. Tato 
zcela převratná metoda výroby svršků si začala získávat příznivce 
v  oblasti sportovního obutí v době londýnské olympiády. Postup-
ně pak významné značky představily do svých kolekcí dokonce tak 
extrémně namáhané produkty, jako jsou fotbalové kopačky. A ty ob-
stály. Objevily se i na nohách mnoha hvězd na světovém šampioná-
tu v Brazílii 2014. Technologie se stávala více a více populární, až se 
začala prosazovat i ve sféře pracovní a bezpečnostní obuvi. Mezi její 
hlavní přednosti patří:

	 •	 svršek obuvi je velmi lehký a vzdušný
	 •	 obuv nemá žádné švy, které by se mohly v průběhu nošení trhat
	 •	 hotová obuv je měkká a přitom dostatečně pevná
	 •	 tvar obuvi se lehce přizpůsobuje anatomii nohy, a je tudíž velmi
  komfortní při nošení
	 •	 nová technologie je velmi šetrná k životnímu prostředí, 
  při výrobě vzniká minimum odpadu

Předpokládáme, že obuv si své fanoušky najde nejen mezi sportovci, 
ale také mezi lidmi, kteří chtějí být při práci chráněni, cítit se nadmíru 
pohodlně a zároveň vypadat velmi moderně!
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Sandál
O1
CE

ADM AlEGrO O1 yEllOW
C60030v28

ADM AsTON O1 sandal 
C40026

ADM TAylOr O1 sandal
C40024

ADM WhITE O1 sandal 
C10006

ADM ClAssIC O1 sandal 
C90023

BNN BAsIC O1 sandal 
Z90001

BNN luX O1 
Z90002

BNN AMIGO O1 Black 
Z10035v60

BNN AMIGO O1 Grey 
Z10035v62

BNN AMIGO O1 lime 
Z10035v25

BNN AMIGO O1 
Z10035

BNN MAXIM OB BlACk 
slipper Z60045v60

BNN MAXIM OB WhITE 
slipper Z60045v10

BNN BlACk OB slipper
Z30082v60

BNN BlACk sB slipper 
Z31083v60

BNN WhITE O1 sandal 
Z30080

BNN WhITE OB slipper 
Z30082

Sandál
s1, s1P
CE

ADM AlEGrO s1P GrEEN 
sandal C61030v65

ADM AsTON s1 sandal 
C41026

ADM TAylOr s1 
C41024

ADM TAylOr s1P sandal
C61029

ADM WhITE s1 sandal 
C11006

ADM ClAssIC s1 sandal 
C91023

ADM NON METAllIC s1 
sandal C21012

BNN BAsIC s1 sandal 
Z91001

BNN BOMBIs lITE s1 
Z51016v68

BNN BOMBIs lITE s1P 
Z51016v62

BNN BOMBIs s1 
Z11043

BNN luX s1 sandal 
Z91002

BNN luX s1P EsD NON 
METAllIC Z91004EsD

BNN luX s1P 
Z91004

BNN MAusEr s1 sandal
Z41088

BNN WhITE s1 
Z31081

BNN WhITE sB slipper 
Z31083

polobotka
O1, O1P, O2 
CE

ADM AlEGrO O1 GrEEN 
low C60131v65

ADM AlEGrO O1 yEllOW 
low C60131v28

ADM AsTON O1 low 
C40127

ADM rAPIDO OB Black 
C10109

ADM sPENCEr O1P low 
C40125

ADM BAXTEr O1 
C20117

ADM ClAssIC O1 low 
C90122

BNN BAsIC O1 low 
Z90101

BNN FArMIs O1 
Z20165

BNN OrlANDO XTr O1 
Z30179

BNN rANGEr O2 
Z60138

BNN PANThEr AIr OB 
Z30167v01

BNN PANThEr OB low 
Z30167

BNN lEGATus XTr O1 
Z90150

BNN rEBEl 01 GrEy
Z60148v62

BNN rEBEl O1 Green
Z60148v65

BNN sPOrTIs 01 
Z60132

BNN sPACEr O1
Z60119

BNN TOrPEDO 01 Green
Z60147v65

BNN TOrPEDO O1 Blue
Z60147v69

BNN OrlANDO O1 
Z10134

BNN rECADO O2
 Z90601 CE

BNN WhITE lACING O2
Z60141

polobotka
s1, s1P, s2, s3
CE

ADM AlEGrO s1P GrEEN 
low C61131v65

ADM AlEGrO s1P yEllOW 
low C61131v28

ADM sPENCEr s1P 
C41125

ADM WhITE s1 Moccasin 
C21115

ADM ClAssIC s1 low 
C91122

ADM NON METAllIC s1 
low C21113

BNN BAsIC s1 low 
Z91101

BNN FArMIs s3 
Z53117

BNN OrlANDO XTr s1P 
Z31169

BNN rEBEl s1P Green
Z61148v65

BNN rEBEl s1P Grey
Z61148v60

BNN sPOrTIs s1P
Z61133

BNN russEl s1P
Z61146

BNN TAurus s1
Z61137

BNN sPACEr sAFE s1P low
Z61119

BNN TOrPEDO s1P Blue
Z61147v69

NoviNka  12

4123

NoviNka  46

NoviNka  14

22

16

29

42

15

NoviNka  34

46

NoviNka  14

22

47

15

28

NoviNka  36

14

NoviNka  34

  13

41

47

15

23

NoviNka  12

20

NoviNka  34

44

16

NoviNka  34

NoviNka  14

41

47

16

NoviNka  23

NoviNka  12

21

NoviNka  34

NoviNka  46

17

NoviNka  35

17

23

13

27

NoviNka  34

20

NoviNka  35

15

41

16

NoviNka  45

NoviNka  12

20

23

13

NoviNka  27

NoviNka  36

NoviNka  12

21

36

20

NoviNka  45

13

22

47

14

28

NoviNka  36

NoviNka  12

27

NoviNka  36

Prehled modelu
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BNN TOrPEDO s1P GrEEN
Z61147v65

BNN WhITE s2 Moccasin 
Z32184

kotník
O1
CE

ADM BAXTEr O1 
C20216

ADM ClAssIC O1 high 
C90221

BNN BAsIC O1 high 
Z90205

BNN FArMIs O1 high 
Z20260

BNN ETNA O1 
Z90242

BNN PANThEr OB high 
Z30268

BNN COlONEl XTr O1 
Non Metallic Z90260

kotník
O2
CE

ADM ClAssIC O2 Winter 
C30219

BNN BAsIC O2 Winter 
Z90203

BNN FArMIs O2 Winter
Z40290

BNN FOrTIs O2 Membrane 
Z30278

BNN FOrTIs O2 
Z90205

BNN rANGEr O2 
Z40291

BNN FIlIPO O2 
Z90701

BNN WhITE lACING O2
Z60241

kotník
s1P, s2
CE

ADM AsTON s1P high 
C41228

ADM ClAssIC s1P high 
C91221

BNN WhITE s2 high 
Z32285

kotník
s3
CE

ADM ClAssIC s3 Winter 
C33220

ADM NON METAllIC s3 
high C23214

BNN BAsIC s3 high 
Z93201

BNN BAsIC s3 Winter 
Z23252

BNN FArMIs s3 Winter high
Z43290

BNN FArMIs s3 
Z53218

BNN FOrTIs s3 Membrane 
Z93206

BNN FOrTIs s3 
Z93205

BNN DurATOr s3 
Z33277

BNN WElDEr s3 
Z33286

BNN OrlANDO XTr s3
Z63235

poloholeň
CE

ADM ClAssIC s3 
Winter Boot C93890

BNN COMMODOrE s3 
Non Metallic Z93860

BNN rOBusTEr s3 
Z93851

BNN ursus sTrONG O2 
Z50309

BNN PANThEr sTrONG OB 
Z40392

BNN GrOM O1 
Z50307

BNN COMMODOrE lIGhT 
O1 Z20359

BNN COMMODOrE lIGhT 
O2  Z30366

BNN DEsErT lIGhT O1
Z20359v16

ostatní
obuv

BNN NAVArO 
Z50103

BNN rAMON 
Z40189

BNN GOrDON Z90103
BNN GOrDON AIr Z90104

BNN lEON 
Z50108

BNN NICOlA 
Z50101

BNN VIOlA 
Z40199

BNN lOMBArDO 
Z40000

BNN WArDEN 
Z20161

BNN IMPErIO 
Z10145

BNN CONrADO 
Z20154

BNN hOMBrE 
Z90702

BNN CAsTOr low
Z60134

BNN CAsTOr 
Z50212

BNN TErENO
Z60243

BNN ClIFTON
Z60051

BNN huDsON
Z60050

BNN PAlMEr
Z60049

BNN EMPErADO 
Z20158

BNN FAlCON 
Z40196

BNN PICArDO high
Z60230

BNN PICArDO 
Z50102

BNN rITErO 
Z50110

BNN sAlVADOr high 
Z20263

BNN sAlVADOr 
Z20162

 47NoviNka  36

2826

24

16

21

30

31

NoviNka  39

43

24 13

20

NoviNka  27

29

31

38

42

29

27

47

21

17

30

31

39

43

15

38

24

25

30

31

NoviNka  39

43

44

16

24

26

40

NoviNka  40

43

16

16

20

20

NoviNka  46

17

25

26

30

42

NoviNka  40

44

21

21

20

26

28

31

42

NoviNka  40

44
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Adm PluS

AdAmANT.CZ

Atraktivní vzdušný sandál sportovního charakteru z  hovězinové 
štípenky vhodný pro použití v suchém prostředí při práci i ve vol-
ném čase.

Materiálový popis:
•	 vrchový materiál: hovězinová štípenka 1.4 - 1.6 mm
 + sandwich MEsh
•	 podšívka: textilie sandwich MEsh
•	 stélka: anatomicky tvarovaná EVA + MEsh 
•	 podešev: ZEPhyrA Pu/Pu

Atraktivní lehká polobotka sportovního charakteru vhodná pro vše-
stranné použití při práci i ve volném čase. V bezpečnostním provede-
ní s1P je obuv vybavená ocelovou tužinkou a ocelovou planžetou.

Materiálový popis:
•	 vrchový materiál: hovězinová štípenka 1.4 - 1.6 mm 
 + sandwich MEsh 
•	 podšívka: textilie sandwich MEsh
•	 stélka: anatomicky tvarovaná EVA + MEsh
•	 podešev: ZEPhyrA Pu/Pu

Atraktivní vzdušný sandál sportovního charakteru vybavený oce-
lovou tužinkou a ocelovou planžetou, vhodný pro nejrůznější 
druhy vnitřních i venkovních suchých provozů.

Materiálový popis:
•	 vrchový materiál: hovězinová štípenka 1.4 - 1.6 mm 
 + sandwich MEsh
•	 podšívka: textilie sandwich MEsh
•	 stélka: anatomicky tvarovaná EVA + MEsh
•	 podešev: ZEPhyrA Pu/Pu

EN IsO 20347:2012 O1 srA FO

EN IsO 20347:2012 O1 srA FO
EN IsO 20345:2011 s1P srA

EN IsO 20345:2011 s1P srAVelikosti: 36 - 48

Velikosti: 36 - 48

Velikosti: 36 - 48

adm aleGRo o1 YelloW Sandal

adm aleGRo o1, S1p YelloW low

adm aleGRo S1p GReen SandalC60030v28

C60131v28, C61131v28

C61030v65

NoviNka

NoviNka

NoviNka

NoviNka

M M

M

Atraktivní lehká polobotka sportovního charakteru vhodná pro vše-
stranné použití při práci i ve volném čase. V bezpečnostním provede-
ní s1P je obuv vybavená ocelovou tužinkou a ocelovou planžetou.

Materiálový popis:
•	 vrchový materiál: hovězinová štípenka 1.4 - 1.6 mm 
 + sandwich MEsh
•	 podšívka: textilie sandwich MEsh
•	 stélka: anatomicky tvarovaná EVA + MEsh
•	 podešev: ZEPhyrA Pu/Pu

EN IsO 20347:2012 O1 srA FO
EN IsO 20345:2011 s1P srA

Velikosti: 36 - 48

adm aleGRo o1, S1p GReen low C60131v65, C61131v65

S1P S1P
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Adm PluS

AdAmANT.CZ

Pevný a vzdušný sandál moderního střihu ve variantách s ocelo-
vou tužinkou s1 i bez tužinky O1. Obuv je vhodná pro nejrůznější 
druhy vnitřních i venkovních suchých provozů i pro volný čas. 

Materiálový popis:
•	 vrchový materiál: hovězinová štípenka 1.6 - 1.8 mm
•	 podšívka: textilie sandwich MEsh
•	 stélka: anatomicky tvarovaná EVA + MEsh
•	 podešev: OPTIMA Pu/Pu 

Pohodlná, pevná a vzdušná kotníková obuv moderního střihu 
opatřená ocelovou tužinkou a proti propichovou planžetou, 
vhodná pro pracovní využití ve vnitřních a také suchých venkov-
ních provozech. 

Materiálový popis:
•	 vrchový materiál: hovězinová štípenka 1.6 - 1.8 mm
•	 podšívka: textilie sandwich MEsh
•	 stélka: anatomicky tvarovaná EVA + MEsh
•	 podešev: OPTIMA Pu/Pu 

Pevná a vzdušná polobotka moderního střihu. Obuv je vhodná 
pro nejrůznější druhy vnitřních i venkovních suchých provozů i 
pro volný čas.

Materiálový popis:
•	 vrchový materiál: hovězinová štípenka 1.6 - 1.8 mm
•	 podšívka: textilie sandwich MEsh 
•	 stélka: anatomicky tvarovaná EVA + MEsh
•	 podešev: OPTIMA Pu/Pu

L

EN IsO 20347:2012 O1 srC FO
EN IsO 20345:2011 s1 srC

EN IsO 20345:2011 s1P srC

EN IsO 20347:2012 O1 srC FOVelikosti: 36 - 48

Velikosti: 36 - 48

Velikosti: 36 - 48

adm aSton o1, S1 Sandal

adm aSton S1p high

adm aSton o1 lowC40026, C41026

C41228

C40127

S1

L

lehká polobotka sportovního charakteru, vhodná pro široké vol-
nočasové i pracovní využití.

Materiálový popis:
•	 vrchový materiál: kombinace mikrovlákna 1.4 mm 
 a syntetického materiálu 
•	 podšívka: česaný textil
•	 stélka: anatomicky tvarovaná EVA + MEsh
•	 podešev: ElEMENTA Pu/Pu  

EN IsO 20347:2012 OB srC FOVelikosti: 36 - 48

adm Rapido ob black C10109
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lehká, vzdušná polobotka vybavená ocelovou tužinkou a proti-
propichovou planžetou. Obuv je vhodná pro nejrůznější druhy 
vnitřních i venkovních suchých provozů.

Materiálový popis:
•	 vrchový materiál: hovězinová štípenka 1.4 - 1.6 mm
•	 podšívka: textilie sandwich MEsh
•	 stélka: anatomicky tvarovaná EVA + MEsh
•	 podešev: OPTIMA Pu/Pu 

Bezpečnostní varianta obuvi Taylor s ocelovou tužinkou doplněná 
o ocelovou planžetu zabraňující riziku propíchnutí obuvi ze stra-
ny podešve. 

Materiálový popis:
•	 vrchový materiál: hovězinová štípenka 1.4 - 1.6 mm
•	 podšívka: textilie sandwich MEsh
•	 stélka: anatomicky tvarovaná EVA + MEsh
•	 podešev: OPTIMA Pu/Pu

L

L

EN IsO 20345:2011 s1P srC

EN IsO 20345:2011 s1P srC

Velikosti: 36 - 48

Velikosti: 36 - 48

adm SpenCeR S1p low

adm taYloR S1p Sandal

C41125

C61029

S1

lehká, vzdušná polobotka z  veluru vybavená kevlarovou plan-
žetou. Obuv je vhodná pro provozy, kde není nutná tužinka, ale 
hrozí poranění  nohy zespodu. 

Materiálový popis:
•	 vrchový materiál: hovězinová štípenka 1.4 – 1.6 mm
•	 podšívka: textilie sandwich MEsh
•	 stélka: anatomicky tvarovaná EVA + MEsh
•	 podešev: OPTIMA Pu/Pu 

lehký štípenkový sandál s  velcro uzávěrem vhodný pro nejrůz-
nější druhy vnitřních i venkovních suchých provozů. Varianta s1 
je opatřena bezpečnostní ocelovou tužinkou. 

Materiálový popis:
•	 vrchový materiál: hovězinová štípenka 1.4 - 1.6 mm
•	 podšívka: textilie sandwich MEsh
•	 stélka: anatomicky tvarovaná EVA + MEsh
•	 podešev: OPTIMA Pu/Pu 

L

EN IsO 20347:2012 O1P srC FO

EN IsO 20347:2012 O1 srC FO
EN IsO 20345:2011 s1 srC

Velikosti: 36 - 48

Velikosti: 36 - 48

adm SpenCeR o1p low

adm taYloR o1, S1 Sandal

C40125

C40024, C41024

NoviNka

NoviNka
Adm PluS

S1

AdAmANT.CZ
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klasická víceúčelová polobotka ze  vzdušných vrchových materiá-
lů vhodná pro všestranné použití při práci i ve volném čase. Obuv 
je opatřena bezpečnostním reflexním prvkem a ochranou proti 
opotřebení špice v přední části.

Materiálový popis:
•	 vrchový materiál: hovězinová štípenka 1.4 - 1.6 mm + textil 
•	 podšívka: textilie sandwich MEsh
•	 stélka: anatomicky tvarovaná EVA + MEsh
•	 podešev: OPTIMA Pu/Pu

klasický víceúčelový model kotníkového střihu ze vzdušných vr-
chových materiálů vhodný pro všestranné použití při práci i ve 
volném čase. Obuv je opatřena bezpečnostním reflexním prvkem 
a ochranou proti opotřebení špice v přední části.

Materiálový popis:
•	 vrchový materiál: hovězinová štípenka 1.4 - 1.6 mm + textil 
•	 podšívka: textilie sandwich MEsh
•	 stélka: anatomicky tvarovaná EVA + MEsh
•	 podešev: OPTIMA Pu/Pu

EN IsO 20347:2012 O1 srC FO
EN IsO 20347:2012 O1 srC FO

Velikosti: 36 - 48
Velikosti: 36 - 48

adm baXteR o1 low adm baXteR o1 highC20117 C20216

Adm PluS

AdAmANT.CZ

Bílá vzdušná obuv se svrškem z mikrovlákna vhodná do vnitřních 
provozů v kuchyních, nemocnicích a všude tam, kde je potřeba 
světlá, lehce udržovatelná obuv. Varianta s1 obsahuje ocelovou 
tužinku. 

Materiálový popis:
•	 vrchový materiál: mikrovlákno 1.4 - 1.6 mm
•	 podšívka: textilie MEsh
•	 stélka: anatomicky tvarovaná EVA + MEsh
•	 podešev: ClAssICA Pu/Pu

snadno prozutelný mokasín s  ocelovou tužinkou vhodný do 
vnitřních provozů v kuchyních, nemocnicích a všude tam, kde je 
potřeba světlá, lehce udržovatelná obuv. 

Materiálový popis:
•	 vrchový materiál: mikrovlákno 1.4 - 1.6 mm
•	 podšívka: textilie MEsh
•	 stélka: anatomicky tvarovaná EVA + MEsh
•	 podešev: OPTIMA Pu/Pu

L L

EN IsO 20347:2012 O1 srC FO
EN IsO 20345:2011 s1 srC

EN IsO 20345:2011 s1 srCVelikosti: 36 - 48 Velikosti: 36 - 47

adm White o1, S1 Sandal adm White S1 moccasinC10006, C11006 C21115

S1
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lehká a vzdušná obuv vhodná do vnitřních i venkovních suchých 
provozů. Varianta s1 je vybavena ocelovou bezpečnostní tužin-
kou. světlá podešev nezanechává stopy na podlaze.

Materiálový popis:
•	 vrchový materiál: hovězinová useň Barton print 1.4 - 1.6 mm
•	 podšívka: textilie sandwich MEsh
•	 stélka: anatomicky tvarovaná EVA + MEsh
•	 podešev: ClAssICA Pu/Pu

lehká a pevná kotníková obuv vhodná do venkovních i vnitřních 
provozů. Varianta s1P obsahuje ocelovou bezpečnostní tužinku a 
protipropichovou planžetu.

Materiálový popis:
•	 vrchový materiál: hovězinová useň Barton print  1.4 - 1.6 mm
•	 podšívka: textilie MEsh 
•	 stélka: anatomicky tvarovaná EVA + MEsh
•	 podešev: ClAssICA Pu/Pu

lehká a pevná polobotka vhodná do vnitřních i venkovních pro-
vozů. světlá podešev nezanechává stopy na podlaze. Varianta s1 
obsahuje ocelovou bezpečnostní tužinku.

Materiálový popis:
•	 vrchový materiál: hovězinová useň Barton print  1.4 - 1.6 mm
•	 podšívka: textilie MEsh 
•	 stélka: anatomicky tvarovaná EVA + MEsh
•	 podešev: ClAssICA Pu/Pu

lehká a pevná zimní kotníková obuv vhodná do venkovních pro-
vozů. Varianta s3 obsahuje ocelovou bezpečnostní tužinku a pro-
tipropichovou planžetu.

Materiálový popis:
•	 vrchový materiál: hovězinová useň Barton print 1.4 - 1.6 mm  
•	 podšívka: plyš
•	 stélka: EVA/plyš
•	 podešev: ClAssICA Pu/Pu

L L

EN IsO 20347:2012 O1 srC FO
EN IsO 20345:2011 s1 srC

EN IsO 20347:2012 O1 srC FO
EN IsO 20345:2011 s1P srC

EN IsO 20347:2012 O1 srC FO
EN IsO 20345:2011 s1 srC

EN IsO 20347:2012 O2 srC FO CI
EN IsO 20345:2011 s3 srC CI

Velikosti: 36 - 48
36 - 50

Velikosti: 36 - 50

Velikosti: 36 - 48

Velikosti: 36 - 48

adm ClaSSiC o1, S1 Sandal

adm ClaSSiC o1, S1p high

adm ClaSSiC o1, S1 low

adm ClaSSiC o2, S3 Winter high

C90023, C91023 

C90221, C91221

C90122, C91122

C30219, C33220

L L

S1 S1

S3S1P

Adm ClASSIC

AdAmANT.CZ



17

Bezpečnostní sandál vybavený lehkou plastovou tužinkou neob-
sahující žádné kovové součásti. Velcro uzavírací pásek obsahuje 
reflexní prvky. Atraktivní design podešve z dvoukomponentního 
Pu a protiskluznými vlastnostmi srC.

Materiálový popis:
•	 vrchový materiál: hovězinová useň Barton print 1.4 - 1.6 mm
•	 podšívka: textilie sandwich MEsh
•	 stélka: anatomicky tvarovaná EVA + MEsh
•	 podešev: OPTIMA Pu/Pu

Zateplená poloholeňová obuv s ocelovou bezpečnostní tužinkou 
a planžetou. spolehlivý model pro použití ve venkovním prostře-
dí v zimním období.

Materiálový popis:
•	 vrchový materiál: hovězinová useň s hydrofobní úpravou 
 1.4 - 1.6 mm
	 	 •	 podšívka: plyš
	 	 •	 stélka: EVA/plyš
	 	 •	 podešev: ClAssICA Pu/Pu

Bezpečnostní polobotka s  reflexním prvkem na boku, vybave-
ná lehkou plastovou tužinkou a neobsahující žádné kovové sou-
části. Atraktivní design podešve z dvoukomponentního Pu a pro-
tiskluznými vlastnostmi srC.

Materiálový popis:
•	 vrchový materiál: hovězinová useň Barton print 1.4 - 1.6 mm
•	 podšívka: textilie sandwich MEsh
•	 stélka: anatomicky tvarovaná EVA + MEsh
•	 podešev: OPTIMA Pu/Pu

Bezpečnostní kotníková obuv s reflexním prvkem na boku, vyba-
vená lehkou plastovou tužinkou a planžetou neobsahující žádné 
kovové součásti.

Materiálový popis:
•	 vrchový materiál: hovězinová useň Barton print 1.4 - 1.6 mm
•	 podšívka: textilie sandwich MEsh
•	 stélka: anatomicky tvarovaná EVA + MEsh
•	 podešev: OPTIMA Pu/Pu

L L

EN IsO 20345:2011 s1 srC

EN IsO 20345:2011 s3 srC CI

EN IsO 20345:2011 s1 srC

EN IsO 20345:2011 s3 srC

Velikosti: 36 - 47

Velikosti: 36 - 48

Velikosti: 36 - 47

Velikosti: 36 - 47

adm nm S1 Sandal

adm ClaSSiC S3 Winter boot

adm nm S1 low

adm nm S3 high

C21012

C93890

C21113

C23214

L L

Adm NoN meTAllIC

AdAmANT.CZ
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„už 20 let spravuju tiskařské stroje.
Ta práce mě těší a vždycky mám radost,
když pomůžu těm mašinám se znovu
rozjet. V pracovních botech trávím
většinou celý den, a čekám, že se
v nich budu dobře cítit, i v nich
dobře vypadat. jsem rád, že
BENNON má nové modely,
které mi sedí a mají moderní
sportovní vzhled. sám totiž ve
volném čase hodně sportuju. A navíc ta značka má
podobné hodnoty, které sdílím se svými zákazníky
i já: rEsPEkT, služBu a DůVěru.“

Petr Š., profesionální opravář tiskařských strojů
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bnn baSiC o1, S1 Sandal

bnn baSiC o1, S3 high

bnn baSiC o1, S1 low

bnn baSiC o2, S3 Winter high

Z90001, Z91001

Z90201, Z93201

Z90101, Z91101

Z90203, Z23252

Flexibilní odvětraný sandál vhodný do vnitřních i venkovních su-
chých provozů. světlá podešev nezanechává stopy na podlaze. 
Varianta s1 s ocelovou bezpečnostní tužinkou.

Materiálový popis:
•	 vrchový materiál: hovězinová useň Barton print 1.8 - 2.0 mm
•	 podšívka: textilie sandwich MEsh
•	 stélka: EVA + MEsh anatomická, s tvarovanou měkčenou 
 podpatěnkou
•	 podešev: hOrNET Pu/Pu

Tradiční kotníková obuv vhodná k univerzálnímu využití v růz-
ných typech venkovních i vnitřních provozů. Varianta s3 obsahuje 
bezpečnostní ocelovou tužinku a planžetu.

Materiálový popis:
•	 vrchový materiál: hovězinová useň Barton print 
 (s3 hydrofobní) 1.8 - 2.0 mm
•	 podšívka: textilie sandwich MEsh
•	 stélka: D-sOlE Black
•	 podešev: sPArTACus Pu/Pu

Flexibilní polobotka vhodná do vnitřních i venkovních provozů. 
světlá podešev nezanechává stopy na podlaze. Varianta s1 s oce-
lovou bezpečnostní tužinkou.

Materiálový popis:
•	 vrchový materiál: hovězinová useň Barton print 1.8 - 2.0 mm
•	 podšívka: textilie sandwich MEsh
•	 stélka: EVA + MEsh anatomická, s tvarovanou měkčenou 
 podpatěnkou
•	 podešev: hOrNET Pu/Pu

Tradiční kotníkový model zateplený podšívkou z šedého plyše. 
Obuv je určená pro zimní období či chladné provozy. Varianta s3 
obsahuje ocelovou bezpečnostní tužinku a ocelovou planžetu.

Materiálový popis:
•	 vrchový materiál: hydrofobní hovězinová useň Barton print 
 1.8 - 2.0 mm
•	 podšívka: plyš
•	 stélka: anatomicky tvarovaná EVA/plyš
•	 podešev: sPArTACus Pu/Pu

XL

XL XL

XL

EN IsO 20347:2012 O1 srC FO
EN IsO 20345:2011 s1 srC

EN IsO 20347:2012 O1 srC FO
EN IsO 20345:2011 s3 srC

EN IsO 20347:2012 O1 srC FO
EN IsO 20345:2011 s1 srC

EN IsO 20347:2012 O2 srC FO CI
EN IsO 20345:2011 s3 srC CI

Velikosti: 36 - 48 Velikosti: 36 - 48
35 - 50

Velikosti: 36 - 50

S1 S1

Velikosti: 35 - 50

S3 S3S3

BNN BASIC

BeNNoN.CZ
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bnn FaRmiS o1, S3 low

bnn FaRmiS o2, S3 Winter high

bnn FaRmiS o1, S3 highZ20165, Z53117

Z40290, Z43290

Z20260, Z53218

Pohodlná, lehká a zároveň pevná a odolná polobotka farmářko-
vého typu vhodná pro všestranné využití při práci i volném čase. 
Varianta s3 je vybavena ocelovou tužinkou a planžetou.

Materiálový popis:
•	 vrchový materiál: useň Crazy horse 1.8 - 2.0 mm
•	 podšívka: textilie sandwich MEsh
•	 stélka: WArrIOr trojkomponentní anatomická stélka 
 s odpružujícím prvkem v patě
•	 stabilizační opora patní části z TPu
•	 podešev: sPArTACus Pu/Pu

Pohodlná, lehká a zároveň pevná a odolná kotníková obuv far-
mářkového typu vhodná pro všestranné využití při práci i volném 
čase v chladném zimním období. Varianta s3 je vybavena ocelo-
vou tužinkou a planžetou.

Materiálový popis:
•	 vrchový materiál: useň Crazy horse 1.8 - 2.0 mm
•	 podšívka: EVA/plyš
•	 stélka: WArrIOr trojkomponentní anatomická stélka 
 s odpružujícím prvkem v patě
•	 stabilizační opora patní části z TPu
•	 podešev: sPArTACus Pu/Pu

Pohodlná, lehká a zároveň pevná a odolná kotníková obuv far-
mářkového typu vhodná pro všestranné využití při práci i volném 
čase. Varianta s3 je vybavena ocelovou tužinkou a planžetou.

Materiálový popis:
•	 vrchový materiál: useň Crazy horse 1.8 - 2.0 mm
•	 podšívka: textilie sandwich MEsh
•	 stélka: WArrIOr trojkomponentní anatomická stélka 
 s odpružujícím prvkem v patě
•	 stabilizační opora patní části z TPu
•	 podešev: sPArTACus Pu/Pu

XL

EN IsO 20347:2012 O1 srC FO
EN IsO 20345:2011 s3 srC

EN IsO 20347:2012 O2 srC FO CI
EN IsO 20345:2011 s3 srC CI

EN IsO 20347:2012 O1 srC FO
EN IsO 20345:2011 s3 srC

Velikosti: 35 - 50 
                  36 - 48

Velikosti: 35 - 50
 37 - 48

Velikosti: 37 - 48

S3 S3

BNN PrIm

BeNNoN.CZ

XL

S3 S3

XL

S3 S3
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bnn bombiS lite S1 Yellow nm bnn bombiS S1Z51016v68 Z11043

Vzdušný bezpečnostní sandál na nástřikové podešvi vybavený 
plastovou tužinkou. Pásek na jazyku a patní očko jsou opatřeny 
reflexním prvkem. Obuv je vhodná do vnitřních i venkovních su-
chých provozů.

Materiálový popis:
•	 vrchový materiál: hovězinová štípenka 1.6 – 1.8 mm
•	 podšívka: syntetický materiál v černé barvě, v patě microfibre
•	 stélka: D-sOlE černá
•	 podešev: hIGhWAy Pu/Pu

lehký a vzdušný sandál vybavený kompozitní tužinkou a pryžo-
vým chráničem špice a patní části. Pásek na jazyku a patní očko 
jsou opatřeny reflexním prvkem. Obuv je vhodná do vnitřních i 
venkovních suchých provozů.

Materiálový popis:
•	 vrchový materiál: hovězinová štípenka 1.6 - 1.8 mm 
 v kombinaci s textilem
•	 podšívka: textilie MEsh + microfibre v patní části
•	 stélka: Pur
•	 podešev: GErMANA phylon/pryž

EN IsO 20345:2011 s1 srC EN IsO 20345:2011 s1 srA hrOVelikosti: 36 - 48 Velikosti: 36 - 48

MXL

bnn bombiS lite S1p Grey nm Z51016v62

Vzdušný bezpečnostní sandál na nástřikové podešvi vybavený 
plastovou tužinkou a kevlarovou planžetou. Pásek na jazyku a 
patní očko jsou opatřeny reflexním prvkem. Obuv je vhodná do 
vnitřních i venkovních suchých provozů.

Materiálový popis:
•	 vrchový materiál: hovězinová štípenka 1.6 – 1.8 mm
•	 podšívka: syntetický materiál v černé barvě, v patě microfibre
•	 stélka: D-sOlE černá
•	 podešev: hIGhWAy Pu/Pu

EN IsO 20345:2011 s1P srCVelikosti: 36 - 48

XL

BNN PrIm

BeNNoN.CZ
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bnn lUX S1p eSd nm Sandal

bnn lUX S1p non metallic

bnn maUSeR S1 Sandál Z91004eSd

Z91004

Z41088

specializovaný velurový sandál bez kovových součástí, vhodný 
do provozů vyžadujících antistatické vlastnosti EsD.

Materiálový popis:
•	 vrchový materiál: hovězinová štípenka 1.8 – 2.0 mm
•	 podšívka: textilie sandwich MEsh
•	 stélka: D-sOlE
•	 podešev: sPArTACus Pu/Pu

Tradiční sandál bez kovových součástí vhodný do vnitřních i ven-
kovních suchých provozů i k  běžnému nošení. V  provedení s1P 
je obuv vybavena kompozitní tužinkou a kevlarovou planžetou. 

Materiálový popis:
•	 vrchový materiál: Oily nubuck 1.8 - 2.0 mm 
•	 podšívka: textilie sandwich MEsh
•	 stélka: EVA + MEsh anatomická, s tvarovanou měkčenou 
 podpatěnkou
•	 podešev: ClAssICA Pu/Pu

lehký a vzdušný sandál s plastovou tužinkou a dvěma velcro pás-
ky pro lepší fixaci nohy v obuvi. Obuv je opatřena reflexními prvky 
a je vhodná do vnitřních i venkovních suchých provozů. 

Materiálový popis:
•	 vrchový materiál: hovězinová štípenka 1.6 - 1.8 mm
•	 podšívka: sandwich MEsh
•	 stélka: D-sOlE
•	 podešev: MATADOr Pu/Pu

EN IsO 20345:2011 s1P srC EsD 
ČsN 61340-4-3:2002

EN IsO 20345:2011 s1P srC

EN IsO 20345:2011 s1 srA

Velikosti: 35 - 50

Velikosti: 36 - 48

Velikosti: 36 - 48

XLXL

L

bnn lUX o1, S1 Z90002, Z91002

Tradiční model vhodný do vnitřních i venkovních suchých provo-
zů se svrškem z usně Oily nubuck. Varianta s1 je vybavena ocelo-
vou tužinkou.

Materiálový popis:
•	 vrchový materiál: Oily nubuck 1.8 - 2.0 mm
•	 podšívka: textilie sandwich MEsh
•	 stélka: EVA + MEsh anatomická, s tvarovanou měkčenou 
 podpatěnkou
•	 podešev: hOrNET Pu/Pu

EN IsO 20347:2012 O1 srC FO
EN IsO 20345:2011 s1 srC

Velikosti: 36 - 48
35 - 50

XL

NoviNka

NoviNka

S1

BNN PrIm

BeNNoN.CZ
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bnn FoRtiS S3 membrane Z93206

Tradiční kotníková obuv s hydrofobním svrškem v novém desig-
nu. Obuv je vybavená nástřikovou dvoukomponentní podešví 
Pu/pryž a voděodolnou membránou rEGI-TEX® a je tudíž vhodná 
pro celoroční využití v náročných provozních podmínkách. Model 
je vybaven ocelovou tužinkou a planžetou.

Materiálový popis:
•	 vrchový materiál: hydrofobní hovězinová useň Barton print 1.8 - 2.0 mm
•	 podšívka: voděodolná membrána rEGI-TEX®
•	 stélka: WArrIOr trojkomponentní anatomická stélka 
 s odpružujícím prvkem v patě
•	 podešev: sPArTACus Pu/pryž

EN IsO 20345:2011 s3 srC hrOVelikosti: 36 - 48

XL

bnn FoRtiS o2 membrane Z30278

Tradiční kotníková obuv s hydrofobním svrškem a voděodolnou 
membránou rEGI-TEX® opatřená dvoukomponentní nástřikovou 
podešví Pu/pryž. Obuv je vhodná pro celoroční pracovní i outdo-
orové využití. 

Materiálový popis:
•	 vrchový materiál: Buffalo full grain leather 1.8 - 2.0 mm
•	 podšívka: voděodolná membrána rEGI-TEX®
•	 stélka: WArrIOr trojkomponentní anatomická stélka 
 s odpružujícím prvkem v patě
•	 podešev: sPArTACus Pu/pryž

EN IsO 20347:2012 O2 srC FO hrO WrVelikosti: 36 - 48

bnn FoRtiS o2, S3 Z90205, Z93205

Tradiční kotníková obuv s hydrofobním svrškem v novém desig-
nu. Obuv je vybavená nástřikovou dvoukomponentní podešví 
Pu/pryž a je určena pro náročné venkovní provozy. Varianta s3 je 
vybavena ocelovou tužinkou a planžetou.

Materiálový popis:
•	 vrchový materiál: hydrofobní hovězinová useň Barton print 1.8 - 2.0 mm
•	 podšívka: textilie sandwich MEsh
•	 stélka: WArrIOr trojkomponentní anatomická stélka 
 s odpružujícím prvkem v patě
•	 stabilizační opora patní části z TPu
•	 podešev: sPArTACus Pu/pryž 

EN IsO 20347:2012 O2 srC hrO FO
EN IsO 20345:2011 s3 srC hrO

Velikosti: 36 - 48

XL

S3

BNN PrIm

BeNNoN.CZ
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bnn dURatoR S3 nm bnn CommodoRe S3 nmZ33277 Z93860

Celokožená bezpečnostní obuv bez kovových součástí, opatřená 
voděodolnou membránou rEGI-TEX®. Obuv je vybavená dvou-
komponentní nástřikovou podešví Pu/pryž a je vhodná pro celo-
roční použití v náročných venkovních provozech.

Materiálový popis:
•	 vrchový materiál: Buffalo full grain leather 1.8 - 2.0 mm
•	 podšívka: voděodolná membrána rEGI-TEX®
•	 stélka: WArrIOr trojkomponentní anatomická 
 stélka s odpružujícím prvkem v patě
•	 podešev: sPArTACus Pu/pryž

Celoroční poloholeňová taktická obuv bez kovových součástí, 
opatřená voděodolnou membránou rEGI-TEX®. Obuv je vyba-
vená dvoukomponentní nástřikovou podešví  Pu/pryž. Obuv je 
určená pro celoroční použití v náročných venkovních provozech.

Materiálový popis:
•	 vrchový materiál: Buffalo full grain leather 1.8 - 2.0 mm
•	 podšívka: membrána rEGI-TEX®
•	 stabilizační opora patní části z TPu
•	 podešev: podešev: sPArTACus Pu/pryž

EN IsO 20345:2011 s3 srC hrO Wr EN IsO 20345:2011 s3 srC hrO Wr CI

Velikosti: 36 - 48 Velikosti: 36 - 48

XL XL

BNN PrIm

BeNNoN.CZ
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bnn RobUSteR S3 bnn URSUS StRonG o2Z93851 Z50309

univerzální poloholeňová obuv s hliníkovou bezpečnostní tužin-
kou a kevlarovou planžetou a pryžovou podešví vhodná do ná-
ročných provozních podmínek.

Materiálový popis:
•	 vrchový materiál: useň Action leather 1.8 - 2.0 mm
•	 podšívka: voděodolná membrána rEGI-TEX®
•	 stélka: WArrIOr trojkomponentní anatomická stélka 
   s odpružujícím prvkem v patě
	 	 •	 podešev: sPIDEr Pu/pryž

Celoroční usňová outdoorová obuv vybavená klimamebránou 
rEGI-TEX® a celopryžovou podešví VIBrAM® WINTEr IrON TIrE se 
speciální protiskluzovou technologií MulTICONTrOl TECh. Obuv 
je vhodná pro turistiku, lov i aktivní pohyb v přírodě v náročněj-
ších klimatických i terénních podmínkách.

Materiálový popis:
•	 vrchový materiál: hovězinová useň nubuk 1.8 – 2.0 mm
•	 podšívka: voděodolná membrána rEGI-TEX®
	 	 •	 stélka: anatomicky tvarovaná 
   ABsOrBA Plus
	 	 •	 podešev: VIBrAM Winter 
   Iron Tire pryž

L

EN IsO 20345:2011 s3 srC hrO Wr CI

EN IsO 20347:2012 O2 srC Wr FO

Velikosti: 37 - 47

Velikosti: 39 - 48

BNN PrIm

BeNNoN.CZ

bnn WeldeR S3 Z33286

specializovaná obuv pro svářeče opatřená přezkou pro rychlé 
vyzutí. Dvoukomponentní nástřiková podešev Pu/pryž s  proti-
skluznými vlastnostmi srC odolává kontaktnímu teplu 300°C. Vo-
děodolný vrchový materiál umožňuje použití obuvi v  prostředí, 
vyžadujícím standard s3. 

Materiálový popis:
•	 vrchový materiál: Barton print s hydrofobní úpravou 1.8 - 2.0 mm
•	 podšívka: textilie sandwich MEsh
•	 stélka: WArrIOr trojkomponentní anatomická 
 stélka s odpružujícím prvkem v patě
•	 bezpečnostní prvky: ocelová planžeta a tužinka
•	 nitě z nehořlavého materiálu
•	 podešev: sPArTACus Pu/pryž 

EN IsO 20345:2011 s3 srC hrO

Velikosti: 39 - 48

XL

bnn etna o1 Z90242

Obuv ETNA byla vyvinuta speciálně pro profese, jako jsou např. 
asfaltéři, svářeči, atd.

Materiálový popis:
•	 vrchový materiál: hovězinová useň 1.8 - 2.0 mm
•	 podšívka: materiál Cambrelle 
•	 stélka: tvarovaná se speciální úpravou zabraňující přenosu 
 tepla k chodidlu
•	 nehořlavé materiály: kevlarové šití, nomexová šněrovadla
•	 podešev: FElIX – speciální pryžová podešev odolávající 
 kontaktnímu teplu 300°C

EN IsO 20347:2012 O1 srA hrO FOVelikosti: 40 - 48

SP
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BNN PrIm

BeNNoN.CZ

bnn RanGeR o2 high Z40291

kotníková obuv farmářkového typu vyrobená z voděodolného 
vrchového materiálu a vhodná pro použití při práci i aktivním trá-
vení volného času. Obuv je opatřena reflexním prvkem. 

Materiálový popis:
•	 vrchový materiál: camel nubuck 1.8 - 2.0 mm
•	 podšívka: textilie MEsh
•	 stélka: WArrIOr trojkomponentní anatomická stélka 
 s odpružujícím prvkem v patě
•	 podešev: sPArTACus Pu/Pu

EN IsO 20347:2012 O2 srC FOVelikosti: 40 - 48

bnn RanGeR o2 low Z60138

Pohodlná polobotka farmářkového typu vyrobená z voděodolného 
vrchového materiálu Camel Nubuck a vhodná pro použití při práci i 
aktivním trávení volného času. Obuv je opatřena reflexním prvkem.

Materiálový popis:
•	 vrchový materiál: camel nubuck 1.8 - 2.0 mm
•	 podšívka: textilie MEsh
•	 stélka: WArrIOr trojkomponentní anatomická stélka 
 s odpružujícím prvkem v patě
•	 podešev: sPArTACus Pu/Pu

EN IsO 20347:2012 O2 srC FOVelikosti: 40 - 48

NoviNka

bnn oRlando XtR S3 high Z63235

Bezpečnostní kotníková obuv sportovního vzhledu vybavená 
kompozitní tužinkou a kevlarovou planžetou. Obuv neobsahuje 
kovové součásti a je opatřena reflexními prvky.

Materiálový popis:
•	 vrchový materiál: Action nubuck 1.8 - 2.0 mm + textil Oxford
•	 podšívka: textilie MEsh
•	 stélka: WArrIOr trojkomponentní anatomická stélka 
 s odpružujícím prvkem v patě 
•	 podešev: sPArTACus Pu/Pu

EN IsO 20345:2011 s3 srCVelikosti: 40 - 50

XL

NoviNka

bnn oRlando XtR o1, S1p Z30179, Z31169

Moderní polobotka sportovního charakteru vhodná do vnitřních 
i venkovních provozů i pro volný čas. Obuv na nástřikové pode-
švi Pu/Pu je opatřená reflexními prvky. Varianta s1P je vybavená 
kompozitní tužinkou a kevlarovou planžetou.

Materiálový popis:
•	 vrchový materiál: Action nubuck 1.8 - 2.0 mm + textil Oxford
•	 podšívka: textilie MEsh
•	 stélka: WArrIOr trojkomponentní anatomická stélka 
 s odpružujícím prvkem v patě
•	 podešev: sPArTACus Pu/Pu

EN IsO 20347:2012 O1 srC FO
EN IsO 20345:2011 s1P srC

Velikosti: 38 - 48

XL

S1P
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bnn pantheR aiR ob

bnn pantheR ob high

bnn pantheR ob low

bnn pantheR StRonG ob

Z30167v01

Z30268

Z30167

Z40392

lehká a vzdušná polobotka z přírodní usně v kombinaci se síťo-
vaným textilem, určená pro univerzální použití při výkonu služby 
i běžné nošení za teplého počasí. Obuv je opatřená TPu stabilizá-
torem patní části.

Materiálový popis:
•	 vrchový materiál: hovězinová lícová useň 1.6 - 1.8 mm + textil
•	 podšívka: textilie MEsh
•	 stélka: anatomicky tvarovaná ABsOrBA Plus
•	 podešev: lIZArD phylon/pryž 

lehká usňová kotníková obuv v kombinaci s textilem určená pro 
univerzální použití při výkonu služby i pro běžné nošení. Obuv je 
opatřená TPu stabilizátorem patní části a voděodolnou membrá-
nou rEGI-TEX®.

Materiálový popis:
•	 vrchový materiál: hovězinová lícová useň 1.6 - 1.8 mm + textil
•	 podšívka: voděodolná membrána rEGI-TEX®
•	 stélka: anatomicky tvarovaná ABsOrBA Plus
•	 podešev: PATrOl phylon/pryž 

lehká usňová polobotka v kombinaci s textilem určená pro uni-
verzální použití při výkonu služby i pro běžné nošení. Obuv je 
opatřená TPu stabilizátorem patní části a voděodolnou membrá-
nou rEGI-TEX®.

Materiálový popis:
•	 vrchový materiál: hovězinová lícová useň 1.6 - 1.8 mm + textil
•	 podšívka: voděodolná membrána rEGI-TEX®
•	 stélka: anatomicky tvarovaná ABsOrBA Plus
•	 podešev: lIZArD phylon/pryž 

Celokožená taktická obuv s voděodolnou membránou rEGI-TEX®, 
TPu stabilizátorem patní části, ochrannou protiokopovou špicí a 
pryžovou podešví Vibram. klasický zásahový model vhodný pro 
univerzální použití v průběhu celého roku.  

Materiálový popis:
•	 vrchový materiál: hovězinová lícová useň 1.6 - 1.8 mm
•	 podšívka: voděodolná membrána rEGI-TEX®
	 	 •	 stélka: anatomicky tvarovaná 
   ABsOrBA Plus
	 	 •	 podešev: Vibram® Q757

EN IsO 20347:2012 OB srA

EN IsO 20347:2012 OB srA

EN IsO 20347:2012 OB srA

EN IsO 20347:2012 OB srA
Velikosti: 36 - 50

Velikosti: 36 - 50

Velikosti: 36 - 50 Velikosti: 36 - 48

BNN TACTICAl

BeNNoN.CZ
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bnn leGatUS XtR o1

bnn GRom o1

bnn Colonel XtR o1Z90150

Z50307 

Z90260

služební polobotka opatřená TPu stabilizátorem v  patní části, 
vhodná pro univerzální použití při výkonu služby i pro běžné no-
šení. 

Materiálový popis:
•	 vrchový materiál: useň Buffallo full grain leather 1.6 - 1.8 mm + textil
•	 podšívka: textilie MEsh 
•	 stélka: WArrIOr trojkomponentní anatomická stélka
 s odpružujícím prvkem v patě
•	 podešev: sPArTACus Pu/Pu

Taktická obuv z action leather v kombinaci s textilem. lehký vzduš-
ný zásahový model určený pro služební účely ochranných a bez-
pečnostních složek. Obuv je vybavena vkládací stélkou D-sOlE. 

Materiálový popis:
•	 vrchový materiál: useň Buffallo full grain leather 1.6 - 1.8 mm + textil
•	 podšívka: textilie MEsh
	 	 •	 stélka: D-sOlE Black
	 	 •	 podešev: sPArTACus Pu/Pu

služební kotníková obuv opatřená TPu stabilizátorem v patní čás-
ti, vhodná pro univerzální použití při výkonu služby i pro běžné 
nošení.

Materiálový popis:
•	 vrchový materiál: useň Buffallo full grain leather 1.6 - 1.8 mm + textil
•	 podšívka: textilie MEsh
•	 stélka: WArrIOr trojkomponentní anatomická stélka
 s odpružujícím prvkem v patě
•	 podešev: sPArTACus Pu/Pu

EN IsO 20347:2012 O1 srC FO
EN IsO 20347:2012 O1 srC FO

Velikosti: 37 - 47
Velikosti: 37 - 47

Velikosti: 37 - 48

EN IsO 20347:2012 O1 srC FO

BNN TACTICAl

BeNNoN.CZ
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bnn navaRo bnn CommodoRe liGht o1Z50103 Z20359

Pohodlná a vzdušná polobotka s protiokopovým chráničem špice 
vhodná jak pro středně náročné outdoorové  využití, tak běžné 
nošení. stabilizátor patní části a flexibilní podešev zajišťují pevné 
uchycení nohy a bezpečný došlap. Obuv je opatřena bezpečnost-
ními reflexními prvky pro lepší viditelnost na silnicích. Obuv spl-
ňuje protiskluzné vlastnosti srA.

Materiálový popis:
•	 vrchový materiál: textil 1.2 mm
•	 podšívka: textilie MEsh
•	 stélka: anatomicky tvarovaná ABsOrBA Plus
•	 podešev: lIZArD phylon/pryž

Taktická, lehká zásahová obuv bez kovových součástí. svršek obu-
vi je vyroben z lícové usně v kombinaci s polstrovaným nylonem. 
Dvoukomponentní podešev zajišťuje účinné tlumení nárazů při 
došlapu. Obuv je opatřena systémem rychlého šněrování a je vhod-
ná pro služební účely profesionálů i amatérské military sporty.  

Materiálový popis:
•	 vrchový materiál: Buffalo full grain 1.8 - 2.0 mm + textil
•	 podšívka: textilie MEsh
	 	 •	 stélka: WArrIOr trojkomponentní 
   anatomická stélka s odpružujícím 
   prvkem v patě
	 	 •	 podešev: sPArTACus Pu/Pu

EN IsO 20347:2012 O1 srC FO
Velikosti: 37 - 47 Velikosti: 36 - 50

bnn CommodoRe liGht o2 bnn deSeRt liGht o1Z30366 Z20359v16

Celokožená taktická obuv vybavená hydrofobním svrškem, membrá-
nou rEGI-TEX® a dvoukomponentní podešví Pu/Pu. klasický zásahový 
model vhodný pro univerzální použití v průběhu celého roku. 

Materiálový popis:
•	 vrchový materiál: hydrofobní Buffalo full grain 1.8 - 2.0 mm
•	 podšívka: voděodolná membrána rEGI-TEX®  
•	 stélka: WArrIOr trojkomponentní anatomická stélka 
   s odpružujícím prvkem v patě
	 	 •	 podešev: sPArTACus Pu/Pu

lehká a vzdušná taktická obuv s kombinovaným svrškem z usně a pol-
strovaného textilu v barvě pouštního písku.  Dvoukomponentní po-
dešev zajišťuje účinné tlumení nárazů při došlapu. Obuv je opatřena 
systémem rychlého šněrování a je vhodná pro služební účely profesio-
nálů i amatérské military sporty.

Materiálový popis:
•	 vrchový materiál: hovězinová štípenka 1.4 – 1.6 mm + textil
•	 podšívka: textilie MEsh
	 	 	 •	 stélka: WArrIOr trojkomponentní 
    anatomická stélka s odpružujícím 
    prvkem v patě
	 	 	 •	 podešev: sPArTACus Pu/Pu

EN IsO 20347:2012 O2 srC FO CI Wr

EN IsO 20347:2012 O1 srC FO

Velikosti: 36 - 50

Velikosti: 39 - 48

BNN TACTICAl

BeNNoN.CZ
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bnn viola

bnn GoRdon

bnn Ramon

bnn GoRdon aiR

bnn leon

bnn niColaZ40199

Z90103 

Z40189

Z90104

Z50108 

Z50101

Dámská polobotka s uzavíracím páskem přes nárt, vyrobená z kvalitní 
přírodní usně. Obuv je vhodná k uniformám při výkonu služby i slav-
nostních příležitostech. Obuv splňuje protiskluzné vlastnosti srA. 

Materiálový popis:
•	 vrchový materiál: hovězinová useň 1.2 mm
•	 podšívka: přírodní lícová vepřovice
•	 stélka: anatomicky tvarovaná vlepovací stélka z přírodní 
 lícové vepřovice
•	 podešev: polyuretanová podešev Comfort se stabilním podpatkem 

komfortní a lehká pánská polobotka pro celoroční využití. Obuv 
splňuje protiskluzné vlastnosti srA.

Materiálový popis:
•	 vrchový materiál: hovězinová useň 1.3 mm
•	 podšívka: přírodní lícová vepřovice
•	 stélka: usňová vlepovací
•	 podešev: AsTOr, Pur prošitá se svrškem

Černá služební a vycházková polobotka z hladké lícové usně, díky 
tvaru kopyta a měkké Pur podešvi velmi pohodlná a vhodná k 
dlouhodobému nošení při výkonu služby. Obuv splňuje proti-
skluzné vlastnosti srA.

Materiálový popis:
•	 vrchový materiál: hovězinová useň 1.3 mm
•	 podšívka: přírodní lícová vepřovice
•	 stélka: usňová vlepovací
•	 podešev: PulPIT, Pur prošitá se svrškem

komfortní a lehká pánská polobotka pro letní využití. Obuv splňuje 
protiskluzné vlastnosti srA.

Materiálový popis:
•	 vrchový materiál: perforovaná hovězinová useň 1.3 mm
•	 podšívka: přírodní lícová vepřovice
•	 stélka: usňová vlepovací
•	 podešev: AsTOr, Pur prošitá se svrškem

lehká, vzdušná a komfortní pánská perforovaná polobotka z hovězi-
nové usně. Obuv je vhodná k uniformám, společenským či firemním 
oděvům. Díky lehkému svršku a měkké Pur podešvi zajišťuje pohodlný 
došlap a komfortní nošení. Obuv splňuje protiskluzné vlastnosti srA.

Materiálový popis:
•	 vrchový materiál: hovězinová useň lícová 1.3 – 1.4 mm
•	 podšívka: přírodní vepřovice
•	 stélka: usňová vlepovací
•	 podešev: PulPIT, Pur prošitá se svrškem

lehká a pohodlná dámská polobotka vhodná pro výkon služby, 
slavnostní příležitosti i běžné nošení. Obuv splňuje protiskluzné 
vlastnosti srA.

Materiálový popis:
•	 vrchový materiál: hovězinová useň 1.2 mm
•	 podšívka: přírodní lícová vepřovice
•	 stélka: anatomicky tvarovaná stélka z přírodní lícové vepřovice
•	 podešev: sOFTErA, Pur prošitá se svrškem

Velikosti: 36 - 42 Velikosti: 35 - 42

Velikosti: 38 - 50

Velikosti: 39 - 48

Velikosti: 38 - 50

Velikosti: 39 - 48

BNN TACTICAl

BeNNoN.CZ
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BNN reBel

BeNNoN.CZ

bnn SpoRtiS S1p low Z61133

Moderní bezpečnostní polobotka se vzdušným kombinovaným svrš-
kem z veluru a textilie sandwich MEsh na nástřikové podešvi Pu/Pu. 
Obuv je vybavena ocelovou bezpečnostní tužinkou a kevlarovou plan-
žetou a je vhodná pro práci v suchém venkovním i vnitřním prostředí.

Materiálový popis:
•	 vrchový materiál: hovězinová štípenka 1.6 - 1.8 mm + MEsh
 + sandwich MEsh
•	 podšívka: textilie MEsh
•	 stélka: ABsOrBA Plus
•	 podešev: jAGuAr Pu/Pu

EN IsO 20345:2011 s1P srCVelikosti: 37 - 47

NoviNka

bnn SpoRtiS o1 low Z60132

Moderní polobotka se vzdušným kombinovaným svrškem z veluru a 
textilie sandwich MEsh na nástřikové podešvi Pu/Pu. Obuv je vhod-
ná pro aktivní trávení volného času i pracovní využití. 

Materiálový popis:
•	 vrchový materiál: hovězinová štípenka 1.6 - 1.8 mm + MEsh
•	 podšívka: textilie MEsh 
•	 stélka: ABsOrBA Plus
•	 podešev: jAGuAr Pu/Pu

EN IsO 20347:2012 O1 srC FOVelikosti: 37 - 47

NoviNka

bnn Rebel o1, S1p GReen low Z60148v65, Z61148v65

sportovní otevřená polobotka vyrobená z lehkých moderních ma-
teriálů. Bezpečnostní varianta je vybavena hliníkovou tužinkou a 
kevlarovou planžetou. Díky použitým materiálům, střihu a tvaru 
kopyta je obuv i v bezpečnostním provedení velmi lehká, vzdušná 
a pohodlná pro dlouhodobé nošení v práci i ve volném čase.

Materiálový popis:
•	 vrchový materiál: mikrovlákno + textilie MEsh
•	 podšívka: textilie MEsh
•	 stélka: anatomicky tvarovaná ABsOrBA Plus
•	 podešev: CrOssETA phylon/pryž

EN IsO 20347:2012 O1 srC FO
EN IsO 20345:2011 s1P srC

Velikosti: 37 - 47

NoviNka

NoviNka

bnn Rebel o1, S1p GReY low Z60148v62, Z61148v62

sportovní otevřená polobotka vyrobená z lehkých moderních ma-
teriálů. Bezpečnostní varianta je vybavena hliníkovou tužinkou a 
kevlarovou planžetou. Díky použitým materiálům, střihu a tvaru 
kopyta je obuv i v bezpečnostním provedení velmi lehká, vzdušná 
a pohodlná pro dlouhodobé nošení v práci i ve volném čase. 

Materiálový popis:
•	 vrchový materiál: mikrovlákno + textilie MEsh
•	 podšívka: textilie MEsh
•	 stélka: anatomicky tvarovaná ABsOrBA Plus
•	 podešev: CrOssETA phylon/pryž

EN IsO 20347:2012 O1 srC FO
EN IsO 20345:2011 s1P srC

Velikosti: 37 - 47

XL

S1P

M

XL

S1P
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BNN reBel

BeNNoN.CZ

bnn taURUS S1 low Z61137

Moderní bezpečnostní polobotka se  vzdušným kombinovaným 
svrškem z  veluru a nylonu na nástřikové podešvi Pu/Pu, vhodná 
pro práci v suchém venkovním i vnitřním prostředí. Obuv je opatře-
na výraznými reflexními prvky a ocelovou bezpečnostní tužinkou. 

Materiálový popis:
•	 vrchový materiál: hovězinová štípenka 1.4 - 1.6 + nylon  
•	 podšívka: textilie sandwich MEsh
•	 stélka: anatomicky tvarovaná ABsOrBA Plus
•	 podešev: OrBITA Pu/Pu 

EN IsO 20345:2011 s1 srCVelikosti: 36 - 48

NoviNka

NoviNka

bnn RUSSel S1p low Z61146

Extra pohodlná obuv s širokou hliníkovou tužinkou a tkaným svrš-
kem z  vysoce odolných syntetických vláken. Díky speciální kon-
strukci vrchové části se obuv snadno přizpůsobí přirozené anatomii 
nohy uživatele a zajistí mu tak dokonalé pohodlí.

Materiálový popis:
•	 vrchový materiál: 3D knit upper (str. 7)
•	 podšívka: textilie MEsh
•	 stélka: EVA + MEsh anatomická, s tvarovanou měkčenou 
 podpatěnkou
•	 podešev: hEXENA phylon/pryž 

EN IsO 20345:2011 s1P srCVelikosti: 39 - 47

XL M
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BNN reBel

BeNNoN.CZ

bnn toRpedo o1, S1p blUe low Z60147v69, Z61147v69

sportovní polobotka vyrobená pomocí moderní technologie sA-
FE&AIr. Bezpečnostní varianta s1P je vybavená hliníkovou tužinkou 
a kevlarovou planžetou. Díky phylonové lepené podešvi je obuv leh-
čí než běžné modely na nástřikové podešvi Pu/Pu a je tak vhodná 
pro pohodlné nošení při práci i ve volném čase. 

Materiálový popis:
•	 vrchový materiál: kPu + textilie MEsh
•	 podšívka: sandwich MEsh
•	 stélka: anatomicky tvarovaná ABsOrBA Plus 
•	 podešev: CrOssETA phylon/pryž

EN IsO 20347:2012 O1 srC FO
EN IsO 20345:2011 s1P srC

Velikosti: 37 - 47

NoviNka

bnn toRpedo o1, S1p GReen low Z60147v65, Z61147v65

sportovní polobotka vyrobená pomocí moderní technologie sA-
FE&AIr. Bezpečnostní varianta s1P je vybavená hliníkovou tužinkou 
a kevlarovou planžetou. Díky phylonové lepené podešvi je obuv leh-
čí než běžné modely na nástřikové podešvi Pu/Pu a je tak vhodná 
pro pohodlné nošení při práci i ve volném čase. 

Materiálový popis:
•	 vrchový materiál: kPu + textilie MEsh
•	 podšívka: sandwich MEsh
•	 stélka: anatomicky tvarovaná ABsOrBA Plus
•	 podešev: CrOssETA phylon/pryž

EN IsO 20347:2012 O1 srC FO
EN IsO 20345:2011 s1P srC

Velikosti: 37 - 47

NoviNka
NoviNka

bnn SpaCeR o1 low Z60119

lehká a velmi vzdušná polobotka sportovního střihu. svršek je vy-
tvořený moderní technologií sAFE&AIr, která kombinuje odolný 
prodyšný textil se zpevňující ochrannou strukturou aplikovanou na 
povrchu. Obuv je opatřena nástřikovou podešví Pu/Pu sportovní-
ho vzhledu a je vhodná pro aktivní trávení volného času.

Materiálový popis:
•	 vrchový materiál: kPu + textilie MEsh
•	 podšívka: textilie sandwich MEsh
•	 stélka: ABsOrBA Plus
•	 podešev: OrBITA Pu/Pu

EN IsO 20347:2012 O1 srC FOVelikosti: 36 - 48

bnn SpaCeR SaFe S1p low Z61119

lehká a vzdušná bezpečnostní polobotka sportovního střihu, 
vybavená flexibilní nekovovou planžetou proti propíchnutí. svr-
šek vytvořený moderní technologií sAFE&AIr, která kombinuje 
odolný prodyšný textil se zpevňující ochrannou strukturou apli-
kovanou na povrchu. Obuv je opatřena nástřikovou podešví Pu/
Pu sportovního vzhledu a je vhodná do vnitřních i venkovních 
suchých provozů.

Materiálový popis:
•	 vrchový materiál: kPu + MEsh
•	 podšívka: textilie sandwich MEsh
•	 stélka: anatomicky tvarovaná ABsOrBA Plus
•	 podešev: OrBITA Pu/Pu 

EN  IsO 20345 s1P srCVelikosti: 36 - 48

M

NoviNka

safe
& air

safe
& air

safe
& air

safe
& air

XL

S1P

XL

S1P
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bnn hombRe Z90702

klasická treková pracovní obuv kotníkového střihu určená k celo-
ročnímu využití v náročných venkovních terénech. 

Materiálový popis:
•	 vrchový materiál: hovězinový nubuk s hydrofobní úpravou 
 1.8 - 2.0 mm
•	 podšívka: voděodolná membrána rEGI-TEX®
•	 stélka: anatomicky tvarovaná ABsOrBA Plus
•	 podešev: Vibram ® skeleton phylon/pryž

Velikosti: 36 - 49

bnn ConRado Z20154

univerzální outdoorová polobotka z lícové usně Crazy horse vy-
bavená voděodolnou membránou rEGI-TEX®. Obuv je v zadní 
části opatřena TPu stabilizátorem oblasti paty a kotníku. V přední 
části se nachází protiokopová špice, na boku je umístěn bezpeč-
nostní výstražný reflexní prvek. Obuv je určená pro outdoorové 
využití v náročnějších klimatických i terénních podmínkách.  

Materiálový popis:
•	 vrchový materiál: useň Crazy horse 1.8 - 2.0 mm
•	 podšívka: voděodolná membrána rEGI-TEX®
•	 stélka: anatomicky tvarovaná ABsOrBA Plus
•	 podešev: lIZArD phylon/pryž

Velikosti: 36 - 47

BNN TreK

BeNNoN.CZ
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bnn teRenno high

bnn CaStoR low

Z60243

Z60134

Vyšší celokožená trekingová obuv s pohodlným systémem rychlého 
šněrování vybavená voděodolnou membránou rEGI-TEX® a celopry-
žovou podešví Vibram®. Ochrana špice zabraňuje poškození vrchové 
lícové usně Crazy horse. Díky použitým kvalitním komponentům a 
materiálům je obuv v terénu stabilní a odolná vůči nepříznivým kli-
matickým vlivům a lze ji použít i pro náročnější horské túry.

Materiálový popis:
•	 vrchový materiál: Crazy horse 1.8 - 2.0 mm 
•	 podšívka: rEGI-TEX® + sandwich MEsh
•	 stélka: ABsOrBA Plus
•	 podešev: celopryžová Vibram® s1021

Nízká pohodlná outdoorová obuv se svrškem z  odolné lícové 
usně Crazy horse. Protiokopová ochrana špice zabraňuje poško-
zení vrchového materiálu v přední části. Terénní podešev a stabi-
lizační opora kotníku zajišťují dobrou stabilitu i při chůzi v nároč-
ném terénu. Obuv je vhodná pro celoroční využití.

Materiálový popis:
•	 vrchový materiál: Crazy horse 1.8 - 2.0 mm
•	 podšívka: textilie MEsh
•	 stélka: anatomicky tvarovaná ABsOrBA Plus
•	 podešev: sCOuT phylon/pryž

Velikosti: 37 - 48

Velikosti: 37 - 48

bnn CaStoR high Z50212

Pohodlná outdoorová obuv se svrškem z odolné lícové usně Cra-
zy horse. Protiokopová ochrana špice zabraňuje poškození vrcho-
vého materiálu v přední části. Terénní podešev a stabilizační opo-
ra kotníku zajišťují dobrou stabilitu i při chůzi v náročném terénu. 
Obuv je vhodná pro celoroční využití. 

Materiálový popis:
•	 vrchový materiál: useň Crazy horse 1.8 - 2.0 mm
•	 podšívka: textilie MEsh
•	 stélka: anatomicky tvarovaná ABsOrBA Plus
•	 podešev: sCOuT phylon/pryž

Velikosti: 37 - 48

BNN TreK

BeNNoN.CZ

NoviNka
NoviNka
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bnn hUdSon Sandal bnn palmeR SandalZ60050 Z60049

klasický otevřený outdoorový sandál s protiokopovou ochranou 
přední části, vhodný pro aktivní využití volného času, běžné no-
šení či pohyb ve městě.

Materiálový popis:
•	 vrchový materiál: syntetický Pu materiál + textilie MEsh
•	 podšívka: textil
•	 podešev: DIAMOND phylon/pryž

klasický otevřený outdoorový sandál s protiokopovou ochranou 
přední části, vhodný pro aktivní využití volného času, běžné no-
šení či pohyb ve městě.

Materiálový popis:
•	 vrchový materiál: Action nubuck
•	 podšívka: textil
•	 podešev: DIAMOND phylon/pryž

Velikosti: 40 - 46 Velikosti: 40 - 46

bnn CliFton Sandal Z60051

lehký sportovní sandál poskytuje díky stabilizační opoře a uza-
vřené patní části více stability a je vhodný pro aktivní využití vol-
ného času, běžné nošení či pohyb ve městě.

Materiálový popis:
•	 vrchový materiál: syntetický Pu materiál + textilie MEsh
•	 podšívka: textil
•	 stélka: EVA/MEsh
•	 podešev: sPIllETA phylon/pryž

Velikosti: 36 - 46

BNN TreK

BeNNoN.CZ

bnn lombaRdo Z40000

lehký outdoorový sandál sportovního typu. Obuv je opatřena 
pevným chráničem špice a speciálními otvory v podešvi zajišťu-
jícími dobrou větratelnost obuvi a odvod vody. Funkce odvodu 
vody slouží k zachování suchého prostředí v obuvi a urychlení je-
jího vysychání po průchodu nebo kontaktu s mokrým prostředím. 
Díky perforované struktuře vkládací stélky a speciálním otvorům 
v podešvi může voda z vnitřního prostoru obuvi volně odtékat. 

Materiálový popis:
•	 vrchový materiál: Action leather 1.6 - 1.8 mm
•	 podšívka: textilie MEsh
•	 stélka: anatomicky tvarovaná s větracími otvory EVA + MEsh
•	 podešev: ThuNDEr AIr phylon/pryž

Velikosti: 37 - 46

NoviNka

NoviNka
NoviNka
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bnn amiGo o1 bnn amiGo o1 limeZ10035 Z10035v25

Pohodlný univerzální sandál určený k využití ve venkovních te-
rénech, pro běžné nošení či pohyb ve městě. Vhodný pro muže i 
ženy a dostupný v širokém velikostním sortimentu 35 - 49. Obuv 
je certifikována jako pracovní podle EN IsO 20347 O1.

Materiálový popis:
•	 vrchový materiál: broušená štípenka - velur 1.4 - 1.6 mm
•	 podšívka: textilie MEsh
•	 stélka: anatomicky tvarovaná hIkEr
•	 podešev: lIZArD phylon/pryž

Atraktivní barevná varianta pohodlného sandálu určeného pro 
venkovní terény, běžné nošení či pohyb ve městě. Obuv je certifi-
kována jako pracovní podle EN IsO 20347 O1.

Materiálový popis:
•	 vrchový materiál: broušená štípenka - velur 1.4 - 1.6 mm
•	 podšívka: textilie MEsh
•	 stélka: anatomicky tvarovaná hIkEr
•	 podešev: lIZArD phylon/pryž 

EN IsO 20347:2012 O1 srAVelikosti: 35 - 49 Velikosti: 36 - 47

bnn amiGo o1 Grey bnn amiGo o1 blackZ10035v62 Z10035v60

šedá barevná varianta pohodlného sandálu určeného pro ven-
kovní terény, běžné nošení či pohyb ve městě. Obuv je certifiko-
vána jako pracovní podle EN IsO 20347 O1.

Materiálový popis:
•	 vrchový materiál: Action nubuck 1.8 - 2.0 mm + sandwich MEsh 
•	 podšívka: textilie MEsh
•	 stélka: anatomicky tvarovaná hIkEr
•	 podešev: lIZArD phylon/pryž 

Černá varianta pohodlného sandálu určená primárně pro výkon 
služby unfiromovaných složek, ale také pro běžné nošení či po-
hyb ve městě. Obuv je certifikována jako pracovní podle EN IsO 
20347 O1.

Materiálový popis:
•	 vrchový materiál: Action nubuck 1.8 - 2.0 mm + sandwich MEsh
•	 podšívka: textilie MEsh
•	 stélka: anatomicky tvarovaná hIkEr
•	 podešev: lIZArD phylon/pryž

EN IsO 20347:2012 O1 srA EN IsO 20347:2012 O1 srAVelikosti: 36 - 47 Velikosti: 36 - 47

EN IsO 20347:2012 O1 srA

BNN TreK

BeNNoN.CZ
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bnn WaRden bnn oRlando o1

bnn impeRio

Z20161 Z10134

Z10145

komfortní vzdušná polobotka vyrobena z  moderních materiálů 
vhodná pro aktivní sport i outdoorové využití volného času.

Materiálový popis:
•	 vrchový materiál: textil + štípenka + Action nubuck 1.6 - 1.8 mm
•	 podšívka: textilie MEsh
•	 stélka: anatomicky tvarovaná ABsOrBA Plus
•	 podešev: lIZArD phylon/pryž 

Polobotka trekového charakteru s  textilním svrškem zpevněným 
lícovou nubukovou usní. Obuv je certifikována jako pracovní a ve 
špici i patní části je opatřena pryžovými chrániči. Atraktivní origi-
nální podešev zajišťuje výbornou stabilitu i protiskluzné vlastnosti.

Materiálový popis:
•	 vrchový materiál: textil + nubuk 1.8 - 2.0 mm
•	 podšívka: textilie MEsh
•	 stélka: anatomicky tvarovaná ABsOrBA Plus
•	 podešev: sPEEDy phylon/pryž

komfortní vzdušná polobotka sandálového typu vyrobená z mo-
derních materiálů vhodná pro aktivní sport i outdoorové využití 
volného času.

Materiálový popis:
•	 vrchový materiál: Action nubuck 1.6 - 1.8 mm + textil
•	 podšívka: textilie MEsh 
•	 stélka: EVA + MEsh
•	 podešev: ruNNEr phylon/pryž

Velikosti: 34 - 47

Velikosti: 36 - 50

Velikosti: 36 - 48 EN IsO 20347:2012 O1 srA

BNN TreK

BeNNoN.CZ

bnn empeRado Z20158

komfortní polobotka vybavená podešví Vibram® a voděodolnou 
membránou rEGI-TEX® vhodná pro aktivní sport i outdoorové vy-
užití. V patní části je obuv zpevněna TPu stabilizátorem a ve špici 
je opatřena pryžovým chráničem s reflexními prvky.

Materiálový popis:
•	 vrchový materiál: hovězinová štípenka 1.4 - 1.6 mm + textil 
•	 podšívka: voděodolná membrána rEGI-TEX®
•	 stélka: anatomicky tvarovaná ABsOrBA Plus
•	 podešev: Vibram® Pillow phylon/pryž

Velikosti: 36 - 47



43

bnn FalCon Z40196

lehká a komfortní, vzdušná polobotka s chráněnou špicí a patou 
určená pro outdoorové využití i běžné nošení či pohyb ve městě.

Materiálový popis:
•	 vrchový materiál: velur 1.4 - 1.6 mm + textil
•	 podšívka: textilie MEsh
•	 stélka: anatomicky tvarovaná EVA + MEsh
•	 podešev: ArrOW phylon/pryž 

Velikosti: 38 - 48

bnn piCaRdo high Z60230

lehký outdoorový kotník vyrobený ze vzdušné vrchové usně 
vhodný pro outdoorové i běžné městské využití. Trojkomponent-
ní podešev s  dezénovým pryžovým nášlapem zajišťuje dobrou 
stabilitu při chůzi a vynikající trakci na různých druzích povrchu. 
Obuv je vybavená klimamembránou rEGI-TEX® a lze ji tudíž pou-
žít i za nepříznivého počasí.

Materiálový popis:
•	 vrchový materiál: hovězinová štípenka 1.4 - 1.6 mm
•	 podšívka: voděodolná membrána rEGI-TEX®
•	 stélka: anatomicky tvarovaná ABsOrBA Plus
•	 podešev: COBrA phylon/pryž

Velikosti: 36 - 47

bnn piCaRdo low Z50102

lehká outdoorová obuv vyrobená ze vzdušné vrchové usně 
vhodná pro outdoorové i běžné městské využití. Trojkomponent-
ní podešev s  dezénovým pryžovým nášlapem zajišťuje dobrou 
stabilitu při chůzi a vynikající trakci na různých druzích povrchu. 
Obuv je vybavená klimamembránou rEGI-TEX® a lze ji tudíž pou-
žít i za nepříznivého počasí.

Materiálový popis:
•	 vrchový materiál: hovězinová štípenka 1.4 - 1.6 mm
•	 podšívka: voděodolná membrána rEGI-TEX®
•	 stélka: anatomicky tvarovaná ABsOrBA Plus 
•	 podešev: COBrA phylon/pryž

Velikosti: 36 - 47

bnn RiteRo Z50110

lehká, vzdušná outdoorová polobotka sportovního typu s kom-
binovaným svrškem z  textilu a Pu materiálu. Obuv je opatřena 
víceúčelovou podešví Vibram highspeed Q590 a je vhodná pro 
aktivní využití volného času. 

Materiálový popis:
•	 vrchový materiál: textil + Pu
•	 podšívka: textilie sandwich MEsh
•	 stélka: EVA + MEsh
•	 podešev: Vibram® highspeed Q590 

Velikosti: 37 - 48

BNN TreK

BeNNoN.CZ
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bnn SalvadoR low

bnn ReCado o2 bnn Filipo o2

bnn SalvadoR highZ20162

Z90601 Z90701

Z20263

Nízká pohodlná obuv určená k celoročnímu použití ve venkov-
ních terénech, pro běžné nošení i pro pobyt ve městě. Obuv je 
vybavená voděodolnou membránou rEGI-TEX®. V patní části je 
obuv zpevněna TPu stabilizátorem a ve špici je opatřena pryžo-
vým chráničem.

Materiálový popis:
•	 vrchový materiál: hovězinová useň nubuk 1.8 - 2.0 mm
•	 podšívka: voděodolná membrána rEGI-TEX ®
•	 stélka: anatomicky tvarovaná ABsOrBA Plus 
•	 podešev: lIZArD phylon/pryž 

Nízká a pohodlná treková polobotka určená k celoročnímu vyu-
žití ve venkovních terénech, pro běžné nošení i pohyb ve městě. 
Obuv je certifikována jako pracovní podle EN IsO 20347 O2.

Materiálový popis:
•	 vrchový materiál: hovězinový nubuk s hydrofobní úpravou 
 1.8 - 2.0 mm
•	 podšívka: voděodolná membrána rEGI-TEX®
•	 stélka: anatomicky tvarovaná ABsOrBA Plus
•	 podešev: Vibram® Pillow phylon/pryž

Pohodlná treková obuv nižšího kotníkového střihu určená k ce-
loročnímu využití ve venkovních terénech, při běžném nošení i 
pohybu ve městě. Obuv je certifikována jako pracovní podle EN 
IsO 20347 O2.

Materiálový popis:
•	 vrchový materiál: hovězinový nubuk 
 s hydrofobní úpravou 1.8 - 2.0 mm
•	 podšívka: voděodolná membrána rEGI-TEX®
•	 stélka: anatomicky tvarovaná ABsOrBA Plus 
•	 podešev: Vibram® Mars phylon/pryž

kotníková pohodlná obuv určená k celoročnímu použití ve ven-
kovních terénech, pro běžné nošení i pro pobyt ve městě. Obuv 
je vybavena voděodolnou membránou rEGI-TEX®. V patní části je 
obuv zpevněna TPu stabilizátorem a ve špici je opatřena pryžo-
vým chráničem.

Materiálový popis:
•	 vrchový materiál: hovězinová useň nubuk 1.8 - 2.0 mm
•	 podšívka: voděodolná membrána rEGI-TEX ®
•	 stélka: anatomicky tvarovaná ABsOrBA Plus
•	 podešev: PATrOl phylon/pryž 

Velikosti: 36 - 50

Velikosti: 36 - 50

Velikosti: 36 - 50
Velikosti: 36 - 49 EN IsO 20347:2012 O2 srA FO Wr

EN IsO 20347:2012 O2 srA FO Wr

BNN TreK

BeNNoN.CZ
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BNN WhITe

BeNNoN.CZ

bnn maXim ob White Slipper bnn maXim ob blaCk SlipperZ60045v10 Z60045v60

specializovaný EVA nazouvák s  kompaktní vyztuženou přední 
částí poskytující ochranu před pádem předmětů na nohu nebo 
politím. Pryžové vkladky na spodu obuvi zajišťují výborné proti-
skluzné vlastnosti. Vyměnitelná vkládací stélka umožňuje udržo-
vat dobré hygienické vlastnosti. Obuv vhodná pro náročné uživa-
tele do gastronomických nebo podobných provozů. 

Materiálový popis:
•	 vrchový materiál: EVA
•	 stélka: EVA + Cambrelle
•	 podešev: EVA/pryž

specializovaný EVA nazouvák s  kompaktní vyztuženou přední 
částí poskytující ochranu před pádem předmětů na nohu nebo 
politím. Pryžové vkladky na spodu obuvi zajišťují výborné proti-
skluzné vlastnosti. Vyměnitelná vkládací stélka umožňuje udržo-
vat dobré hygienické vlastnosti. Obuv vhodná pro náročné uživa-
tele do gastronomických nebo podobných provozů. 

Materiálový popis:
•	 vrchový materiál: EVA
•	 stélka: EVA + Cambrelle
•	 podešev: EVA/pryž

Velikosti: 
35 - 36
37 - 38
39 - 40
41 - 42
43 - 44
45 - 46

Velikosti: 
35 - 36
37 - 38
39 - 40
41 - 42
43 - 44
45 - 46

EN IsO 20347:2012  OB srCEN IsO 20347:2012 OB srC 

NoviNka

NoviNka
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BNN WhITe

BeNNoN.CZ

bnn CRYStal ob Slipper, Sandal

bnn White laCinG o2 low

Z50013, Z50014

Z60141

Nazouvák a sandál s páskem na pryžokorkové platformě určený 
do vnitřních prostor. 

Materiálový popis:
•	 vrchový materiál: povrstvená štípenka
•	 platforma: korek + pryž
•	 podešev: styropor

šněrovací polobotka z voděodolného vrchového materiálu vhod-
ná do provozů vyžadujících světlou, lehce udržovatelnou obuv. 

Materiálový popis:
•	 vrchový materiál: mikrovlákno 1.8 - 2.0 mm
•	 podšívka: antibakteriální Cambrelle
•	 stélka: EVA + Cambrelle
•	 podešev: ArCTICA Pu/Pu

Velikosti: 35 - 46

Velikosti: 36 - 48

EN IsO 20347:2012 OB srA

EN IsO 20347:2012 O2 srC FO 

NoviNka

bnn blaCk ob, Sb Slipper 

bnn White laCinG o2 high

Z30082v60, Z31083v60

Z60241

specializovaný nazouvák z černého mikrovlákna s patním páskem, 
vhodný do provozů vyžadujících pohodlnou, hygienickou, lehce 
udržovatelnou obuv. Varianta sB je vybavená ocelovou tužinkou.

Materiálový popis:
•	 vrchový materiál: mikrovlákno 1.8 – 2.0 mm
•	 podšívka: Cambrelle
•	 stélka: EVA + Cambrelle
•	 podešev: highway Pu/Pu

šněrovací kotníková obuv z voděodolného vrchového materiálu 
vhodná do provozů vyžadujících světlou, lehce udržovatelnou 
obuv. 

Materiálový popis:
•	 vrchový materiál: mikrovlákno 1.8 - 2.0 mm
•	 podšívka: antibakteriální Cambrelle
•	 stélka: EVA + Cambrelle
•	 podešev: ArCTICA Pu/Pu

XL

Velikosti: 36 - 48

Velikosti: 36 - 48

EN IsO 20347:2012 OB E A srC FO
EN IsO 20345:2011 sB E A srC

EN IsO 20347:2012 O2 srC FO 

NoviNka
NoviNka

SB
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bnn White ob, Sb Slipper bnn White o1, S1 SandalZ30082, Z31083 Z30080, Z31081

specializovaný nazouvák s odepínatelným patním páskem vhod-
ný do provozů vyžadujících světlou, lehce udržovatelnou obuv. 
Varianta OB je opatřena perforací v nártu. Varianta sB je vybavena 
ocelovou tužinkou. 

Materiálový popis:
•	 vrchový materiál: mikrovlákno 1.8 - 2.0 mm
•	 podšívka: antibakteriální Cambrelle
•	 stélka: EVA + Cambrelle
•	 podešev: ArCTICA Pu/Pu

specializovaná bílá obuv sandálového střihu vhodná do provozů 
vyžadujících světlou, lehce udržovatelnou obuv. Varianta s1 je vy-
bavená ocelovou bezpečnostní tužinkou.

Materiálový popis:
•	 vrchový materiál: mikrovlákno 1.8 - 2.0 mm
•	 podšívka: antibakteriální Cambrelle
•	 stélka: EVA + Cambrelle
•	 podešev: ArCTICA Pu/Pu

Velikosti: 36 - 48 Velikosti: 36 - 48

bnn White S2 moccasin bnn White S2 highZ32184 Z32285

specializovaná mokasína vhodná do provozů vyžadujících svět-
lou, lehce udržovatelnou obuv. Model je opatřen ocelovou bez-
pečnostní tužinkou. 

Materiálový popis:
•	 vrchový materiál: mikrovlákno 1.8 - 2.0 mm
•	 podšívka: antibakteriální Cambrelle
•	 stélka: EVA + Cambrelle
•	 podešev: ANTArCTICA Pu/Pu

specializovaná kotníková obuv s velcro uzávěrem vhodná do pro-
vozů vyžadujících světlou, lehce udržovatelnou obuv. Model je 
opatřen ocelovou bezpečnostní tužinkou.  

Materiálový popis:
•	 vrchový materiál: mikrovlákno 1.8 - 2.0 mm
•	 podšívka: antibakteriální Cambrelle
•	 stélka: EVA + Cambrelle
•	 podešev: ANTArCTICA Pu/Pu

Velikosti: 36 - 48 Velikosti: 36 - 48

pRatelné modelY Z kvalitního mikRovlákna S antibakteRiální podšívkoU

EN IsO 20347:2012 OB E A srC FO 
EN IsO 20345:2011 sB E A srC

EN IsO 20345:2011 s2 srC EN IsO 20345:2011 s2 srC

EN IsO 20347:2012 O1 srC FO
EN IsO 20345:2011 s1 srC

SB

BNN WhITe

BeNNoN.CZ

M M

SB S1

M M



Základem vašeho pohodlí v obuvi bnn light Cork jsou:

Unikátní Stélka Z lehkého příRodního koRkU

malpo - broušená přírodní useň 
absorpce a desorpce potu, příjemný kontakt s lidskou pokožkou

amortizační mikroporézní vrstva zesílená v klíčových anatomických oblastech
pohodlnější došlap při chůzi

Pravý přírodní korek ve spojení s přírodním latexem
lehkost, měkkost, flexibilita, izolace před chladem i horkem odspodu

Jutové armování
kompaktnost a stabilita stélky

SvRšek ReSpektUjíCí přiRoZenoU anatomii lidSké nohY

Tvar a umístění vrchových dílců věrně kopírují tvar nohy a zajišťují tak ideální přiléhavost svršku. Pří-
rodní useň použitá na obuv BNN light Cork je měkká, poddajná, prodyšná a dobře se přizpůsobuje 
tvaru nohy při chůzi. Obuv tak dobře padne, sedí a zůstává pohodlná i při dlouhodobém nošení. 

lehká a pRUžná podešev

lehčený a měkký materiál podešve EVA přispívá k celkové nízké hmotnosti obuvi a výborné 
absorpci energie. Zároveň má lepší oděruvzdorné vlastnosti než běžně užívané typy spod-
kových materiálů a je tak více odolný vůči opotřebení. žebrovaný dezén zajišťuje odolnost 
spodku proti uklouznutí v kategorii srA a dobrou stabilitu i na náročnějších površích. Celková 
měkkost došlapu je rovněž podpořena mechovou mikroporézní mezivrstvou, která účinně 
tlumí rázy při chůzi a navíc má dekorativní charakter, který zvyšuje vzhledovou atraktivitu 
obuvi BENNON light Cork.

en isO 20347 OB sra
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bnn White hoRSe Slipper

bnn White hoRSe Sandal

bnn White hoRSe heel Slipper

bnn White hoRSe heel Sandal

bnn pink pantheR heel Slipper

bnn bRoWn beaR Slipper

bnn bRoWn beaR Sandal

bnn bRoWn beaR heel Slipper

bnn bRoWn beaR heel Sandal

bnn GReen CobRa heel Slipper

Z60020

Z60022

Z60024

Z60026

Z60028

Z60021

Z60023

Z60025

Z60027

Z60029

Velikosti: 35 - 47

Velikosti: 35 - 47

Velikosti: 35 - 42

Velikosti: 35 - 42

Velikosti: 35 - 42

Velikosti: 35 - 47

Velikosti: 35 - 47

Velikosti: 35 - 42

Velikosti: 35 - 42

Velikosti: 35 - 42

BNN lIGhT CorK

BeNNoN.CZ
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bnn tRek SoCk

bnn tRek SoCk White

bnn tRek SoCk SUmmeR

bnn SoCk aiR

bnn tRek SoCk meRino

bnn UniFoRm SoCk

black-orange: d21001, black-grey: d22001

white: d29001

black: d23001, white: d24001

grey: d28001, black: d26001

d27001

d25001 

Profesní a trekové zátěžové po-
nožky s  anatomicky tvarovanou 
a zesílenou konstrukcí chodidla, 
funkční polypropylenový froté 
úplet podporující odvod vlhkos-
ti od chodidla. Příjemně elastic-
ké a pohodlné na nošení.  

Profesní a trekové zátěžové po-
nožky s  anatomicky tvarovanou 
a zesílenou konstrukcí chodidla, 
funkční polypropylenový froté 
úplet podporující odvod vlhkos-
ti od chodidla. Příjemně elastic-
ké a pohodlné na nošení.  

Profesní, sportovní a outdooro-
vé funkční ponožky sníženého 
střihu nad kotník určené pro uni-
verzální použití. kvalita a vysoká 
trvanlivost úpletu.

Vzdušné a lehké služební ponožky zkrá-
ceného střihu nad kotníky vhodné pro 
pracovníky uniformovaných složek i běž-
né uživatele. Materiálové složení zajišťu-
je příjemný pocit a komfort při nošení. 

Vysoce zátěžové, profesní, trekové a 
sportovní ponožky z MErINO vlny pro ví-
ceúčelové využití. 

Elegantní ponožky s přídavkem elastanu 
vhodné pro pracovníky uniformovaných 
složek i běžné uživatele. Materiálová 
kombinace bavlny a polypropylenu zajiš-
ťuje příjemný pocit při nošení.

Materiálové složení:
•	 48 % polypropylen 
•	 45 % bavlna 
•	 7 % elastan

Materiálové složení:
•	 48 % polypropylen 
•	 45 % bavlna 
•	 7 % elastan

Materiálové složení:
•	 89 % polypropylen 
•	 8 % polyamid 
•	 3 % elastan 

Materiálové složení:
•	 73 % bavlna 
•	 22 % polypropylen 
•	 3 % elastan 
•	 2 % polyamid

Materiálové složení:
•	 45 % vlna
•	 34 % polyamid 
•	 17 % polyester 
•	 4 % elastan 

Materiálové složení:
•	 75 % bavlna 
•	 20 % polypropylen 
•	 3 % elastan 
•	 2 % polyamid 

MErINO – vlna z ovčí srsti 
s vyjimečnými vlastnostmi:

•	 v létě chladí, v zimě hřeje
•	 není alergenní
•	 poskytuje uV ochranu
•	 neabsorbuje tělesné pachy
•	 neškrábe, nepíchá, neplstnatí
•	 využívá se na výrobu funkčního prádla

Velikosti:  36 - 38 
 39 - 41
 42 - 44
 45 - 47
 48 - 49

Velikosti:  36 - 38 
 39 - 41
 42 - 44
 45 - 47
 48 - 49

Velikosti:  36 - 38
 39 - 41
 42 - 44
 45 - 47
 48 - 49

Velikosti:  39 - 41
 42 - 44
 45 - 47
 48 - 49

Velikosti:  36 - 38 
 39 - 41

Velikosti:  36 - 38 
 39 - 41
 42 - 44
 45 - 47
 48 - 49 Velikosti:  39 - 41 

 42 - 44
 45 - 47
 48 - 49

NoviNka

PoNoZKY
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adm noRmalka insole

bnn abSoRba plUS insolebnn d-Sole insole

bnn ComFoRta insole bnn WaRRioR insole

Grey: d44001, black: d42001

orange: d41201, Grey: d41101Green: d41001, black: d49001

d47001 d48001

Vkládací anatomicky tvarovaná stél-
ka z měkčeného EVA s antistatickým 
prošitím.

Antibakteriální, anatomicky tvarovaná 
stélka vhodná pro zátěžové pracovní po-
užití i aktivní trávení volného času. silná 
vrstva mikroporézního polyuretanu slou-
ží jak k absorpci 
potu a udržení pří-
znivého mikrokli-
ma uvnitř obuvi, 
tak k tlumení rázů 
při dlouhodobém 
nošení. snadno 
se myje, a je vel-
mi pohodlná.

Tradiční anatomicky tvarovaná stélka 
z netkaného textilu na povrchu opatře-
ná textilií Cambrelle s vynikající absorpcí 
a desorpcí vody. stélka obsahuje  anti-
statické prošití.

speciální hygienická stélka z  polyetylenu 
s  masážními účinky. Vložka je lehce vyjí-
matelná a omyvatelná.

Anatomicky tvarovaná trojkomponentní 
stélka, která je v oblasti paty opatřena 
odpružujícím prvkem, který účinně tlumí 
nárazy při došlapu a celkově tak zvyšuje 
komfort při nošení.

Grey
velikosti: 36 - 48

Black
velikosti: 35 - 49

Velikosti: 36 - 50

Velikosti: 37, 38, 39, 41, 42,
  43, 45, 47, 48, 49 Velikosti: 36 - 47

Velikosti: 36 - 50

VKlAdACI STelKY
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profi WateRStop 300 ml

profi Clean 75 ml

profi poliSh black 250 g

profi deo Shoe

profi CaRe 75 ml

profi poliSh black + transparent 70 ml

op1000

op1700

op5000

op9000

op2000

černý: op6000, bezbarvý: op7000 

Vysoce účinný impregnační prostředek 
na hladkou kůži, nubuky, velury, textil a 
syntetické materiály vhodný i na obuv 
vybavenou klima-membránou. Odpu-
zuje vodu, mastnotu a prach, zabraňuje 
hloubkovému znečištění, skvrnám od 
vody a sněhu.

Bezbarvý čistící a impregnační prostře-
dek na obuv z přírodních usní. Přípravek 
obuv čistí, změkčuje a chrání proti vodě. 
je určen pro módní druhy mazaných 
usní typu Pull uP a CrAZy hOrsE.

Tuhý krémový koncentrát černé barvy vhodný i na obuv vybave-
nou klima-membránou. Vyživuje a udržuje vrchový materiál vláč-
ný. Chrání obuv proti působení vlhkosti. Oživuje barevný odstín.

Deodorant s obsahem nanočástic stříb-
ra a oxidu křemičitého. udržuje svěžest 
v obuvi a chrání ji před nepříjemným zá-
pachem mnohem déle než běžné deo-
doranty. stříbro zabraňuje množení mi-
kroorganismů, oxid křemičitý absorbuje 
nepříjemný zápach. 

Tekutý koncentrát určený k údržbě 
usní s vlasovou úpravou (nubuk, velur) 
vhodný zejména na obuv s klima-mem-
bránou. udržuje materiál svršku vláčný 
a prodyšný, oživuje jeho vzhled a pro-
dlužuje životnost obuvi.

krémový koncentrát vhodný i na obuv vybavenou klima- mem-
bránou. Vyživuje a udržuje vrchový materiál vláčný. Chrání obuv 
proti působení vlhkosti. Oživuje barevný odstín.

250 g

300 ml

75 ml

150 ml

75 ml

70 ml

oSeTruJICI PrIPrAVKY
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maGiC SpikeR Crampon mini UniveRSal CramponmaXi Crampon

Velikosti:  M 35 – 39 
 l 40 – 45 
 Xl 46 – 50

univerzální velikost 
34 – 47

Velikosti:  M 39 – 41 
 l 42 – 44 
 Xl 45 – 47d63001 d61001d62001

SaFetY CoveR d10001

Praktický bezpečnostní návlek určený pro návštěvy provozů vy-
žadujících ochranu prstů. Návlek je na obuvi zajištěn pomocí pru-
ženkového pásku. Dodává se ve třech velikostních skupinách.

Velikosti: 35 – 39    
 40 – 44 
 45 – 50

EN 12568

Materiálový popis:
•	 svršek: lícová hovězinová useň
•	 podšívka: textil
•	 podešev: Tr – termokaučuk

bnn SaFe GUeSt GRip d12001

Pryžový bezpečnostní návlek na obuv s ochrannou tužinkou a 
protiskluznou podešví určený pro návštěvníky průmyslových pro-
vozů. Dostatečně prostorný, snadno se nazouvá a dobře drží na 
noze. Bezpečnostní prvky: ocelová bezpečnostní tužinka

Velikosti:  36 – 42 (M)
 43 – 50 (Xl)

EN 12568 srA

profi SponGe Shine profi SponGe nubuck pRoFi bRUSh Shine

profi Shine oil profi bRUSh polish

samolešticí houbička čistí a aktivuje po-
vrch obuvi z hladkých usní. Praktická po-
můcka do domácího botníku i na cesty. 

Čistící houbička na usně s  broušenými 
povrchy (nubuky a velury). Praktická po-
můcka pro odstranění hrubých nečistot.

leštící kart áč na obuv s měkkým vlasem.

Náhradní olejová 
náplň do samolešticí 
houbičky.

Mazací kartáč sloužící k nanášení a roztí-
rání krému na obuv.

op1100

op1200

op1500

op1300 op1400

doPlNKoVY SorTImeNT
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bnn laCeS black box 90 cm

bnn laCeS black box 110 cm

bnn laCeS black-Grey box 120 cm

bnn laCeS black box 140 cm

bnn laCeS black-Grey box 155 cm

bnn laCeS black box 170 cm

bnn laCeR Set

d31090

d31110

d32120

d31140

d33155

d31170

d91001

délka: 90 cm
počet dírek: 3-4

Balené

délka: 110 cm
počet dírek: 3-5

Balené

délka: 120 cm
počet dírek: 4-6

Balené

délka: 140 cm
počet dírek: 5-7

Balené

délka: 155 cm
počet dírek: 6-8

Balené

délka: 170 cm
počet dírek: 7-9

Balené

Elastické šněrovadlo se samojistícím 
zámkem. jeden rozměr.

Balené

ADM ClAssIC s1
C91122

ADM ClAssIC s1P
C91221

BNN OrlANDO XTr O1
Z30179

BNN DurATOr s3 NM
Z33277

BNN FIlIPO O2
Z90701

BNN PANThEr sTrONG
Z40392

BNN BOMBIs
Z11043

BNN lEGATus XTr O1
Z90150

BNN BAsIC s3
Z93201

BNN sAlVADOr low
Z20162

BNN PANThEr high
Z30268

BNN sAlVADOr
Z20263

COMMODOrE s3 NM
Z93860

BNN lOMBArDO
Z4000

BNN rAMON
Z40189

BNN FOrTIs O2 
Membrane Z30278

BNN CONrADO
Z20154

BNN COlONEl XTr O1
Z90260

BNN hOMBrE
Z90702

BNN COMMODOrE 
lIGhT O2 Z30366

BNN IMPErIO
Z10145

SNeroVAdlA
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pReStiGe lacing pReStiGe velcro 

moleda SpoRt low

pReStiGe aiR low, SUmmeR GReY low

m86808-60, m86808-10 m86810-60, m86810-10

m40020-60, m40020-16, m40020-10, m40020-30 

m20030-83, m13001-88

šněrovací polobotka Prestige Polobotka Prestige na suchý zip

Velikosti: 35 - 49

Velikosti: 35 - 48

Velikosti: 37 - 47

Velikosti: 37 - 47

Velikosti: 35 - 45

Velikosti: 35 - 48

Velikosti: 35 - 46

ČsN EN IsO 20347

ČsN EN IsO 20347

ČsN EN IsO 20347

pReStiGe high

letní: m56810-60, zimní: m96001-60

Velikosti: 35 - 49

Velikosti: 37 - 49

ČsN EN IsO 20347

letní model

zimní model

SPorToVNI oBuV
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dURapUR S5 Yellow dURapUR o4 Greenh55400 h50401

Ergonomicky tvarované polyuretanové holínky s vysokou odol-
ností vůči chemikáliím, mechanickému opotřebení i nepříznivým 
klimatickým podmínkám. Obuv je vybavena antibakteriální vklá-
dací stélkou sanitized® a také ocelovou tužinkou a planžetou. 
  Model je vhodný pro využití ve sta- 
  vebním a chemickém průmyslu,  
  v lesnictví i při běžném nošení.

  Materiálový popis:
	 	 •	 svršek: polyuretan 
   s mikrobublinkovou strukturou
	 	 •	 podšívka: textilie PAD
	 	 •	 podešev: polyuretan

Ergonomicky tvarované polyuretanové holínky s vysokou odol-
ností vůči chemikáliím, mechanickému opotřebení i nepřízni-
vým klimatickým podmínkám. Obuv je vybavena antibakteriální 
vkládací stélkou sanitized® a je vhodná pro využití ve stavebním  
 a chemickém průmyslu, v lesnictví  
 i při běžném nošení tam, kde ne- 
 jsou potřeba bezpečnostní holínky. 

 Materiálový popis:
	 •	 svršek: polyuretan 
  s mikrobublinkovou strukturou
	 •	 podšívka: textilie PAD
	 •	 podešev: polyuretan

Velikosti: 40 - 48 Velikosti: 36 - 48

EN IsO 20345 s5 CI srC EN IsO 20347 O4 FO CI srC 

holINKY
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RideR laURa410 210-S

Materiálový popis:
•	 svršek: PVC
•	 podšívka: bavlna
•	 podešev: PVC

Materiálový popis:
•	 svršek: PVC 
•	 podšívka: bavlna
•	 podešev: PVC

Velikosti: 40 - 46 Velikosti: 37 - 42

Výška: ¾

WinteRamka WhiteWinteRama d52001d50001

Materiálový popis:
netkaná textilie typu filc na bázi polyesterových vláken. 
(Holínky LAURA, VERONA, TORINO)

Materiálový popis:
netkaná textilie typu filc 
na bázi polyesterových 
vláken. 
(Holínky Durapur a RIDER)

Velikosti: 36 - 42

Velikosti: 40 - 46 Výška: ¾

toRino veRona56011 53011

Pánská holínka z EVA 
tmavě olivové barvy 
pro univerzální použi-
tí při práci i outdooro-
vých aktivitách. Obuv 
je opatřena tepelně 
izolační vložkou.

Dámská holínka z EVA 
tmavě olivové barvy 
pro univerzální použi-
tí při práci i outdooro-
vých aktivitách. Obuv 
je opatřena tepelně 
izolační vložkou.

Velikosti: 40 - 47 Velikosti: 35 - 42

Výška: ¾ Výška: ¾

holINKY
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ANTArCTICA
Velkosti: 36-48

Pu/Pu, srC

ArCTICA
Velkosti: 36-48

Pu/Pu, srC

ArrOW
Velkosti: 38-48

phylon/pryž

AsTOr
Velkosti: 38-50

Pur, prošitá se svrškem

ClAssICA
Velkosti: 36-50

Pu/Pu, srC

COBrA
Velkosti: 36-47

phylon/pryž

CrOssETA
Velkosti: 37-47

phylon/pryž, srC

DIAMOND
Velkosti: 40-46

phylon/pryž

ElEMENTA
Velkosti: 36-48

Pu/Pu, srC

GErMANA
Velkosti: 36-48
EVA/pryž, srA

hEXENA
Velkosti: 39-47

phylon/pryž, srC

hIGhWAy
Velkosti: 36-48

Pu/Pu, srC

hOrNET
Velkosti: 35-50

Pu/Pu, srC

jAGuAr
Velkosti: 37-47

Pu/Pu, srC

lIZArD
Velkosti: 36-50

phylon/pryž, srA

OPTIMA
Velkosti: 36-48

Pu/Pu, srC

OrBITA
Velkosti: 36-48

Pu/Pu, srC

PATrOl
Velkosti: 36-50

Phylon/pryž, srA

PulPIT
Velkosti: 39-48

Pur, srA

47

15

13

20

13

47

43

22

NoviNka   34

36

43

NoviNka   34

NoviNka   35

28

31

NoviNka   40

22

28

31

Prehled PodeSVI
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ruNNEr
Velkosti: 34-47

phylon/pryž

sCOuT
Velkosti: 37-48

phylon/pryž

sOFTErA
Velkosti: 35-42

Pu, srA

sPEEDy
Velkosti: 36-47
EVA/pryž, srA

sPIDEr
Velkosti: 37-47
Pu/pryž, srC

sPIllETA
Velkosti: 36-46

phylon/pryž

ThuNDEr AIr
Velkosti: 37-46

phylon/pryž

ZEPhyrA  alegro
Velkosti: 36-48

Pu/Pu, srA

sPArTACus
Velkosti: 35-50

Pu/Pu, srC

sPArTACus 
Velkosti: 36-50
Pu/Pryž, srC

Vibram® highspeed Q590
Velkosti: 37-48

phylon/pryž

Vibram® MArs
Velkosti: 36-49

phylon/pryž, srA

Vibram® PIllOW
Velkosti: 36-50

phylon/pryž

Vibram® s1021
Velkosti: 37-48

pryž

Vibram® skeleton
Velkosti: 36-49

phylon/pryž, srA

Vibram® Q757
Velkosti: 36-48

pryž, srA

Vibram® Winter Iron Tire
Velkosti: 39-48

pryž, srC

42

24

40

44

26

39 42

NoviNka   12

NoviNka   39

31

26

43

38

NoviNka   21

NoviNka   40

44

28
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sanDál POlOBOtka kOtník POlOhOleň

ADM ClAssIC s1 sandal 
C91023 | 36-50

BNN BAsIC s1 low
Z91101 | 35-50

ADM ClAssIC O1, s1P high
C90221, C91221 | 36-50

BNN COMMODOrE lIGhT O1
Z20359 | 36-50

BNN luX s1P EsD NM sandal
Z91004EsD | 35-50

BNN FArMIs O1 low
Z20165 | 35-50

BNN BAsIC O1, s3 high
Z90201, Z93201 | 35-50

BNN COMMODOrE lIGhT O2
Z30366 | 36-50

BNN luX s1
Z91002 | 35-50

BNN PANThEr AIr OB
Z30167v01 | 36-50

BNN BAsIC O2, s3 Winter high
Z90203, Z23252 | 36-50

BNN AMIGO O1
Z10035 | 35-49

BNN PANThEr OB low
Z30167 | 36-50

BNN FArMIs O1 high
Z20260 | 35-50

BNN GOrDON
Z90103 | 38-50

BNN OrlANDO XTr s3 high 27
Z63235 | 40 - 50

BNN GOrDON AIr
Z90104 | 38-50

BNN PANThEr OB high
Z30268 | 36-50

BNN WArDEN
Z20161 | 36-50

BNN hOMBrE
Z90702 | 36-49

BNN sAlVADOr low
Z20162 | 36-50

BNN sAlVADOr high
Z20263 | 36-50

BNN rECADO O2
Z90601 | 36-50

BNN FIlIPO O2
Z90701 | 36-49

francOuZské ČíslOVání 34 35 36 37 - 38 - 39 40 41 - 42 - 43 44 45 46 47 - 48 49 50

ANGlICké ČíslOVÁNí 2 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 11 12 12,5 13 14 15

MONDOPOINT 215 220 225 230 235 240 245 250 255 260 265 270 275 280 285 290 295 300 305 310 320 330

tabulka velikostí

Některé modely 
jsou dostupné již 

od velikosti 35 a až 
do velikosti 50.

16

23

NoviNka   23

41

20

NoviNka   21

28

28

31

31

42

44

44

16

20

20

NoviNka   21

NoviNka   27

28

38

44

44

30

NoviNka   30

NAdmerNe VelIKoSTI



TECHNICKÉ INFORMACE

Odolnost proti uklouznutí

Absorpce energie v oblasti paty

Antistatická obuv

Obuv s podešví odolávající kontaktnímu teplu do 300°C

Odolnost svršku proti vodě

Odolnost podešve proti pohonným látkám

Bezpečnostní tužinka pro ochranu prstů

Odolnost proti propíchnutí podešve

Obuv NON METALLIC bez kovových součástí

Odolnost proti chladu

VYSVĚTLIVKY K POUŽITÝM SYMBOLŮM

Bezpečnostní oBuv podle en Iso 20345

EN ISO 20345 SB  základní požadavky (např. ochrana prstů, specifické ergonomické charakteristiky, protiskluzné vlastnosti, atd.)

EN ISO 20345 S1  jako SB + uzavřená oblast paty, antistatické vlastnosti, absorpce energie v oblasti paty

EN ISO 20345 S2  jako S1 + průnik a absorpce vody

EN ISO 20345 S3  jako S2 + odolnost proti propíchnutí + podešev s dezénem

pRACovní oBuv podle en Iso 20347

EN ISO 20347 OB  základní požadavky (např. specifické ergonomické charakteristiky, protiskluzné vlastnosti, atd.)

EN ISO 20347 O1  jako OB + uzavřená oblast paty, antistatické vlastnosti, absorpce energie v oblasti paty

EN ISO 20347 O2  jako O1 + průnik + absorpce vody

EN ISO 20347 O3  jako O2 + odolnost proti propíchnutí + podešev s dezénem

VYSVĚTLIVKY K VYBRANÝM POŽADAVKŮM NA PRACOVNÍ A BEZPEČNOSTNÍ OBUV

Symbol  PoPiS

SRA  protiskluz testován na keramické dlaždičce navlhčené zředěným mýdlovým roztokem

SRB  protiskluz testován na hladké oceli s glycerolem

SRC  protiskluz testován na faktory SRA a SRb

P  odolnost proti propíchnutí spodku obuvi, zajišťuje ocelová nebo kevlarová planžeta,1 100N

C  vodivá obuv, zabraňuje hromadění statické elektřiny, neslouží jako ochrana před elektrickým šokem

A  antistatická obuv, rozmezí 100 kΩ - 1 000 mΩ

I  elektricky izolační obuv

HI  odolnost proti teplu

CI  odolnost proti chladu

E  absorpce energie v oblasti paty, 20 J

WR  odolnost proti vodě

WRU  odolnost svršku proti průniku a absorpci vody

AN  ochrana kotníku

HRO  odolnost podešve proti kontaktnímu teplu do 300°C

FO  odolnost proti palivovým olejům
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