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From 1962
More than 60 years have passed since the birth of
Industrial Starter, and many product ranges have
complemented the raincoats, first and historic product
of the company, until obtaining a complete and
constantly updated range.
Much attention is paid to the footwear where, thanks
to the internal experience and the support of external
collaborations, we are constantly seeking to cover the
various demands of an ever more demanding user.
This catalogue, beside presenting the latest product
innovations, introduces the full range that, thanks to
constant research, has been fully revised in less than
five years. We are confident that our retailers with this
tool can be very competitive in the footwear market.
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1962
Více než 60 let uplynulo od založení Industrial Starteru
a uvedení produktových řad, které se postupně připojily
k nepromokavým pláštěnkám, prvnímu a historickému
produktu, a byly komplexně a neustále aktualizovány.
Velká pozornost je věnována na obuvi, kde díky pomoci
interních a externích partnerství neustále hledáme
možnosti pokrytí různých požadavků uživatelů, které
vždy oprávněně požadují.
Tento katalog, stejně jako představení nejnovějších
produktových inovací, má plný rozsah, který díky
neustálému výzkumu byl zcela zrevidován a to za méně
než pět let.
Jsme přesvědčeni, že naši obchodní partneři s tímto
nástrojem mohou být velmi konkurenceschopní na trhu
s obuví.

ISSA FIRST CLASS SAFETY FOOTWEAR

ISSA
ENERGY

®

®
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ISSA.IT
STRETCH
Footwear

S touto novou řadou značky Issa s ohledem na řadu obuvi “Klasik”
přichází PU podešev která je oceňována pro svou univerzálnost
použití a vynikající protiskluzovou úpravu.
Je určena především pro průmysl a pro uživatele, kteří hledají
“základní požadavky”, ale i pohodlí a bezpečnost. Moderní design a
všechny charakteristické vlastnosti podešve Issa Industry.

The range of “ classic” footwear mainly designed for industry or
for users who are looking for a “ basis” but safety and comfortable
product.
Innovative bi-density PU outsole is appreciated for versatility and
an excellent slip resistance.
Modern design and high drainage capacity round out the features
of the new outsole “ISSA INDUSTRY”

S ohledem na vysokou spolehlivost Industry podrážek, se
zrealizovala řada ISSA Industry Plus, která se vyvíjí ze stejné
řady s kvalitnějších svršků s využitím lehkých kompozitních
materiálů ve špici obuvi a textilní stélce proti perforaci podrážky.
Mezi další přednosti řady patří vlastnost bez kovovových
komponentů (mohou existovat výjimky) a barevné podrážky.
To vše s překvapivými ohlasy pro společnost. ISSA Industry
Plus řada je velmi zajímavá poměrem cena / kvalita.

Considering the high reliability of the Industry using a bi-density
injected outsole, an ISSA Industry Plus range has been
developed which, starting from the same tread, develops “richer”
uppers, and seeks flexibility and lightness also through the use of
composite toecaps and textile anti-puncture soles. Other features
of the range consist of being Metal Free (there may be exceptions)
and having colored soles. All this with surprising prices that make
the ISSA Industry Plus the Issa range of footwear with the best
price / quality ratio.

Tato skupina obuvi se vyznačuje přímým nástřikem podešve TPU což
umožňuje získat maximální úroveň pevnosti.
Torzní vložka TPU proti vymnknutí nohy a ochraně nohy při
zvýšeném působení energie nebo v přítomnosti nepravidelné půdy.
Svršek obuvi v moderním designu, je vyroben z vysoce kvalitní kůže.

This range of footwear is characterized by the choice of using a
bi-density injected outsole that provides maximum level in terms
of strength.
Issa Energy cleated outsole and TPU anti torsion insert provide
highest performances in outdoor jobs and not regular soils.
Uppers are made of leather of first choice.

ISSA Max500 Tato obuv je oblíbená těmi, kteří hledají u
bezpečnostních bot lehkost a pružnost.
Tenká Pu podešev, podobnost “ tenisky “ U těchto produktů jsou
díky použitým materiálům zachovány všechny vlastnosti bezpečné
obuvi.

ISSA Max500 footwear are preferred by those who are looking for
safety footwear as a priority lightness and flexibility.
Thin PU outsole enhances the “sneakers” look of these products,
being at top for both materials and safety performances.

Řada Issa.it je vlajkovou lodí sortimentu naší obuvi. Pomocí
znalosti vlastností našich známých oděvů, byla vytvořena tato řada
obohacující náš sortiment produktů, které zařazuje tuto obuv pro
jejich lehkost, pohodlí a inovaci na přední pozice kvality a odolnosti.
Řada Issa.it je určená pro opravdu náročného spotřebitele, který
nepřijímá kompromisy.

The Issa.it range is the command of our range of footwear; it has
been made “stealing” the stretch concept from the range of our
well-known work clothes and enriched with other pluses that allow
this footwear to be at the top for lightness, comfort and innovation.
A truly demanding consumer who does not accept compromises is
the target of Issa.it.

PROFESIONÁLNÍ A SPORT - Tento sortiment zahrnuje některé
produkty určené pro ty, kteří nepotřebují obuv se špicí a planžetou,
nebo pro ty, kteří hledají hodnotnou obuv za dobré peníze i pro
volný čas.

This range includes some products designed for those who do not
require a footwear with toecap and midsole or for those looking for
a product with an excellent ratio price/quality for the leisure time.

1

www.industrialstarter.com

Safety comes from within.

7

5

EN ISO 20345
ES

EN

Evropské normy pro bezpečnostní obuv
profesionální použití
EN ISO 20345 (s označením „S“)

European standard for personal protective equipment safety footwear
EN ISO 20345 (marked as “S”).

SB: (třída I nebo II) základní požadavky: špice je určena k ochraně proti
nárazu s energetickou úrovní alespoň 200j a proti tlaku alespoň 15kN.
Podešev do jakéhokoliv typu materiálu, také hladká.
Třída I: kůže nebo podobný materiál, s výjimkou přírodních nebo syntetických
polymerů
Třída II: materiály z přírodních a syntetických polymerů

SB: (Class I or II) BASIC REQUIREMENTS: toe cap designed to give protection
against impact when tested at an energy level of at least 200J and against
compression when tested at a compression load of at least 15kN.
Outsole made by any material, even smooth.
Class I: made from leather and other materials, excluding all-rubber or all-polymeric
Class II: made from all-rubber or all-polymeric

S1: (třída I) + ZÁKLADNÍ POŽADAVKY, antistatická, podpatky pohlcující energii,
uzavřené, odolnost vůči olejům, PHM
S2: (třída I) ZÁKLADNÍ POŽADAVKY + S1 + průnik a absorbce vody
S3: (třída I) ZÁKLADNÍ POŽADAVKY + S1 + S2 + odolnost proti průniku, planžeta,
podrážka se zářezy
S4: (třída II) ZÁKLADNÍ POŽADAVKY + antistatická, podpatky pohlcující energii,
uzavřené, odolnost vůči topným olejům
S5: (třída II) ZÁKLADNÍ POŽADAVKY + S4 + odolnost proti průniku, planžeta,
podrážka se zářezy

S1: (Class I) BASIC REQUIREMENTS + antistatic properties, energy absorption of
seat region closed seat region, resistance to fuel oil
S2: (Class I) BASIC REQUIREMENTS + S1 + water penetration and absorption
S3: (Class I) BASIC REQUIREMENTS + S1 + S2 + penetration resistance, cleated
outsole
S4: (Class II) BASIC REQUIREMENTS + antistatic properties, energy absorption of
seat region, closed seat region, resistance to fuel oil
S5: (Class II) BASIC REQUIREMENTS + S4 + penetration resistance, cleated outsole
ADDITIONAL REQUIREMENTS:
Symbol
Requirement

DALŠÍ PODROBNOSTI:
Symbol
Požadavky
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a) kompletní obuv
P
odolnost proti vpichu
A
absorpce energie v patě - antistatická obuv
C
vodivá obuv
HI tepelná izolace
CI
izolace proti chladu
WR odolnost proti vodě
M
Ochrana proti nárazu do kotníku
CR pevnost ve smyku

2

b) svrchní část
WRU průnik a absorpce vody

1

c) podešev
HRO odolnost proti tepelnému kontaktu
FO odolnost vůči topným olejům

3
4

1 Podešev / outsole
2 Shock absorber / Shock absorber
3 Planžeta / antiperforation midsole
4 Špice / Toe cap
5 Anatomická vložka / Anatomical insole
6 Svršek / Upper
7 Podšívka / Hypoallergenic lining
www.industrialstarter.com

PROTISKLUZNOST (ZÁKLADNÍ POŽADAVKY):
SRA: Protiskluznost keramických dlaždic saponát (natrium-lauryl-sulfát)
SRB: Protiskluznost ocel. podlahy s glycerolem
SRC = SRA + SRB.
Evropské normy ochranné obuvi pro profesionální použití EN ISO 20346 (s
označením „P“), se liší od EN ISO 20345 v ochranu při nárazu s energetickou
úrovní alespoň 100J a proti tlaku nejméně 10kN
Evropské normy pracovní obuvi pro profesionální použití EN ISO 20347
(označené „O“): bez ochranné špice proti nárazu a drcení.

2

a) whole footwear
P
penetration resistance
E
energy absorption of seat region
A
antistatic footwear
C
conductive footwear
HI heat insulation
CI cold insulation
WR water resistance
M metatarsal protection
AN ankle protection
CR cut resistance
b) upper
WRU water penetration and absorption
C) outsole
HRO resistance to hot contact
FO resistance to fuel oil
SLIP RESISTANCE (BASIC REQUIREMENTS):
SRA: slip resistance on ceramic tile floor with NaLS (sodium lauryl sulphate)
SRB: slip resistance on steel floor with glycerine
SRC: SRA + SRB

European standard for personal protective equipment - protective footwear EN ISO 20346 (marked as “P”): differs from EN ISO 20345 in protection
against impact when tested at an energy level of at least 100J and against
compression when tested at a compression load of at least 10kN
European standard for personal protective equipment - occupational footwear EN ISO 20347 (marked as “O”: doesn’t provide toe cap against impact
and compression
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Bezpečnost přichází
zevnitř.

S touto novou řadou značky Issa s ohledem na
řadu obuvi “Klasik” přichází PU podešev která
je oceňována pro svou univerzálnost použití a
vynikající protiskluzovou úpravu.
Je určena především pro průmysl a pro
uživatele, kteří hledají “základní požadavky”,
ale i pohodlí a bezpečnost.
Moderní design a všechny charakteristické
vlastnosti podešve Issa Industry.

The range of “classic” footwear mainly
designed for industry or for users who
are looking for a “basis” but safety and
comfortable product.
Innovative bi density PU outsole is
appreciated for versatility and an excellent
slip resistance.
Modern design and high drainage capacity
round out the features of the new outsole
“ISSA INDUSTRY” .

INDUSTRY
OUTSOLE
sculptures
progressive
traction

PU

versatility
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sculptures
heel for
braking
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35110 TURIA
EN ISO 20345 S1P SRC

Nízká obuv z tištěné lícové kůže, PU protiskluzová podešev,
polstrovaný límec pro pohodlí, dvojí šití v přední části pro
lepší pevnost v tahu.
Low cut S1P footwear made by embossed grain leather
upper part, antislip Bi-density PU outsole, comfortable
padded collar, front upper without stitching for lower
breaking risk and better strenght.

STEEL

STEEL

36 - 48

High cut S1P footwear made by embossed grain leather
upper part, antislip Bi-density PU outsole, comfortable
padded collar, front upper without stitching for lower
breaking risk and better strenght.

36 - 39 = 5, 40 - 45 = 10, 46 - 48 = 5

36100 LAMBRO
EN ISO 20345 S3 SRC

STEEL

STEEL

36 - 48

36 - 39 = 5, 40 - 45 = 10, 46 - 48 = 5

36110 BRENTA
EN ISO 20345 S3 SRC

Nízká obuv z tištěné lícové kůže nepromokavé, PU
protiskluzová podešev, polstrovaný límec pro pohodlí, dvojí
šití v přední části pro lepší pevnost v tahu.
Low cut S3 footwear made by water resistant embossed
grain leather upper part, antislip Bi-density PU outsole,
comfortable padded collar, front upper without stitching
for lower breaking risk and better strenght.

36115 SILE
EN ISO 20345 S3 SRC

Metal free
pag. 10

STEEL

36 - 48

www.industrialstarter.com

Kotníková obuv z tištěné lícové kůže nepromokavé, PU
protiskluzová podešev, polstrovaný límec pro pohodlí, dvojí
šití v přední části pro lepší pevnost v tahu.
High cut S3 footwear made by water resistant embossed
grain leather upper part, antislip Bi-density PU outsole,
comfortable padded collar, front upper without stitching
for lower breaking risk and better strenght.

36112 PIAVE
EN ISO 20345 S3 SRC

STEEL

Kotníková obuv z tištěné lícové kůže, PU protiskluzová
podešev, polstrovaný límec pro pohodlí, dvojí šití v přední
části pro lepší pevnost v tahu.

Metal free
pag. 10

36 - 39 = 5, 40 - 45 = 10, 46 - 48 = 5

STEEL

4

STEEL

36 - 48

36 - 39 = 5, 40 - 45 = 10, 46 - 48 = 5

© 2017 INDUSTRIAL STARTER

35100 JUCAR
EN ISO 20345 S1P SRC

35140 EBRO
EN ISO 20345 S1P SRC

Kotníková obuv speciálně pro svářeče z měkké tištěné kůže
(elastický nárt) rychloupínací přeska na zapnutí,
aramidové šití, což vede k vyšší odolnosti obuvi, ale také na
ochranu proti jiskrám svařování. PU podešev.
Low cut welder footwear made by embossed grain leather
upper part, (elastic no laces) anti waste cover bellows,
quick release buckle closure. Aramidic fiber stitchings for
a better strength and for protection by welding sparks.
Antislip Bidensity PU outsole.

ŠITÍ ARAMIDIC VLÁKNO
> Více odolné
> Odolnost proti svařování

STEEL

STEEL

36 - 48

36 - 39 = 5, 40 - 45 = 10, 46 - 48 = 5

35120 TIRSO
EN ISO 20345 S1P SRC

35130 ARNO
EN ISO 20345 S1P SRC

Nízká obuv s perforovaným svrškem, PU protiskluzová
podešev, polstrovaný límec pro pohodlí, dvojí šití v přední
části pro lepší pevnost v tahu.

© 2017 INDUSTRIAL STARTER

Low cut footwear made by perforated split suede leather
upper part, antislip Bi-density PU outsole, comfortable
padded collar, front upper without stitching for lower
breaking risk and better strenght.

STEEL

STEEL

36 - 48

Low cut footwear made by perforated split suede leather
upper part, antislip Bi-density PU outsole, comfortable
padded collar, front upper without stitching for lower
breaking risk and better strenght.

K dispozici pouze na vyžádání
Available only on request

36 - 39 = 5, 40 - 45 = 10, 46 - 48 = 5

STEEL

5

STEEL

36 - 48

Nízká obuv s perforovaným svrškem, PU protiskluzová
podešev, polstrovaný límec pro pohodlí, dvojí šití v přední
části pro lepší pevnost v tahu.

36 - 39 = 5, 40 - 45 = 10, 46 - 48 = 5

www.industrialstarter.com

06897R ATENE
EN ISO 20345 S1P SRC

Nízká obuv ze semiše a síťoviny oděru odolná a prodyšná,
neklouzavá double density PU podrážka. Ocelová. Ocelová
špice a planžeta Jedna z nejprodávanějších obuvi I. Starter
Trekking low cut footwear made by suede leather, antiabrasion Mesh tissue provides high breathability. Bi
density PU outsole antislip. It is the restyling of one of the
most successful footwear of Industrial Starter.

STEEL

STEEL

36 - 48

Trekking high cut footwear made by suede leather,
anti-abrasion Mesh tissue provides high breathability.
PU outsole antislip. It is the restyling of one of the most
successful footwear of Industrial Starter.

5

STEEL

35160 DUERO
EN ISO 20345 S1P SRC

STEEL

36 - 48

www.industrialstarter.com

STEEL

36 - 48

Perforované sandály semišové, podrážka s dvojitou
hustotou PU protiskluzová, zapínání na suchý zip, přední
část beze švů, aby se minimalizovalo riziko poškození větší robustnost.
Sandal made by perforated split suede leather upper part,
velcro closure and over toe for better front upper area’s
protection. Bi density PU outsole.

STEEL

Vysoká kotníková semišová obuv , tkanina prodyšná
a odolná proti oděru , dual density PU protiskluzová
podrážka. Ocelová špice a planžeta Jedna z
nejprodávanějších obuvi I. Starter

CENA
VÝHODNÁ ICE
FIRST PR

36 - 39 = 5, 40 - 45 = 10, 46 - 47 = 5

STEEL

6

STEEL

5

46456
EN ISO 20345 S1P

ASPHALT
EN ISO 20345 S3 - HI-CI-HRO

Celokožená kotníková obuv na
šněrování. Pouze na vyžádání.

Obuv vhodná pro asfaltování se svrškem z kůže, s
ocelovou špičkou a kompozitní planžetou. Odolné proti
oleji a teplu. Podešev je z odolné nitrilové pryže, která
je ideální při zvýšeném pocení nohou.

High cut footwear made by
embossed grain leather upper
part. Steel toe cap and steel
midsole.

38 - 47

38 - 39 = 5, 40 - 45 = 10, 46 - 47 = 5

Ankle footwear suitable for asphalting made by water
repellent full grain leather upper part with
steel toecap and textile midsole.
Anti oil and heat resistant NBR
outsole ideal for a better foot
breathability.

TEXTILE

STEEL

38 - 47

1
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06893R SPARTA
EN ISO 20345 S1P SRC

© 2017 INDUSTRIAL STARTER

48027R SANTIAGO
EN ISO 20345 S1P SRC

42195R
NEW MARATHON
EN ISO 20345 S1P SRC

Obuv ze štípené kůže, perforovaná po obvodu, přes nárt elastické zpevnění, bez šněrování. Podrážka z
polyuretanu, ocelová špice a planžeta.
Low cut shoes made by elastic closure and high quality perforated split suede leather upper part. Bi
density PU outsole.

STEEL

STEEL

36 - 48

5

Sportovní nízká obuv, semiš a síťovina prodyšná a odolná proti oděru , dual density PU protiskluzová
podrážka. Ocelová špice a planžeta. Nejprodávanější obuv I. Starter
Sports low cut shoes made by suede leather, anti-abrasion Mesh tissue provides high breathability. Bi
density PU outsole antislip. It is the restyling of one of the most successful shoes of Industrial Starter.

STEEL

7

STEEL

36 - 48

5
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S ohledem na vysokou spolehlivost Industry
podrážek, se zrealizovala řada ISSA Industry
Plus, která se vyvíjí ze stejné řady s kvalitnějších
svršků s využitím lehkých kompozitních materiálů
ve špici obuvi a textilní stélce proti perforaci
podrážky.
Mezi další přednosti řady patří vlastnost bez
kovovových komponentů (mohou existovat
výjimky) a barevné podrážky.
To vše s překvapivými ohlasy pro společnost.
ISSA Industry Plus řada je velmi zajímavá
poměrem cena / kvalita.

Considering the high reliability of the Industry
using a bi-density injected outsole, an ISSA
Industry Plus range has been developed
which, starting from the same tread, develops
“richer” uppers, and seeks flexibility and lightness
also through the use of composite toecaps and
textile anti-puncture soles. Other features of the
range consist of being Metal Free (there may be
exceptions) and having colored soles. All this with
surprising prices that make the ISSA Industry
Plus the Issa range of footwear with the best
price / quality ratio.

530 g
size 42

INDUSTRY
OUTSOLE
sculptures
progressive
traction

PU

versatility

35060 PADDLE
EN ISO 20345 S1P SRC

Metal free footwear (with composite toecap and textile midsole) S1P in suede leather with breathable
cordura-like inserts. Flexibility, lightness and comfort allow both indoor use and also outdoor with
irregular surfaces (unpaved, construction sites, etc.).

sculptures
heel for
braking
© 2017 INDUSTRIAL STARTER

Boty bez kovu (kompozitní špička a textilní planžeta) S1P v semišové kůži s prodyšnými vložkami
z prodyšné cordury. Flexibilita, lehkost a komfort umožňují použití v interiéru i na nepravidelném
povrchu (nečistoty, yardy atd.).

TEXTILE COMPOSITE 35 - 48 ULTRA LIGHT ULTRA FLEX METAL FREE

9
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530 g

550 g

size 42

35050 PENTATHLON
EN ISO 20345 S1P SRC

Polobotka (kompozitní špička a textilní planžeta) S1P v semišové kůži s prodyšnými vložkami z
prodyšné cordury. Flexibilita, lehkost a komfort umožňují použití v interiéru i na nepravidelném
povrchu (nečistoty, yardy atd.).
Low cut metal free footwear (with composite toecap and textile midsole) S1P in suede leather with
breathable cordura-like inserts. Flexibility, lightness and comfort allow both indoor use and also
outdoor with irregular surfaces (unpaved, construction sites, etc.).

TEXTILE COMPOSITE 35 - 48 ULTRA LIGHT ULTRA FLEX METAL FREE

www.industrialstarter.com

Kotníková obuv (kompozitní špička a textilní planžeta) S1P v semišové kůži s prodyšnými vložkami
z prodyšné cordury. Flexibilita, lehkost a komfort umožňují použití v interiéru i na nepravidelném
povrchu (nečistoty, yardy atd.).
High cut metal free footwear (with composite toecap and textile midsole) S1P in suede leather with
breathable cordura-like inserts. Flexibility, lightness and comfort allow both indoor use and also
outdoor with irregular surfaces (unpaved, construction sites, etc.).

5

TEXTILE COMPOSITE 35 - 48 ULTRA LIGHT ULTRA FLEX METAL FREE
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35055 STATION
EN ISO 20345 S1P SRC

size 42

560 g

580 g

size 42

36200 TACKLE
EN ISO 20345 S3 SRC

size 42

36210 CORNER
EN ISO 20345 S3 SRC

Nízká polobotka S3 (kompozitní špička a textilní planžeta) v nubukové kůži s vložkami typu
cordura. Flexibilita, lehkost a komfort umožňují použití v interiéru a zejména mimo něj v prostředí s
nepravidelnými povrchy (nečistotami, nádrží atd.).

© 2017 INDUSTRIAL STARTER

Low cut S3 metal free footwear (with composite toecap and textile midsole) S1P in action nubuck
leather with breathable cordura-like inserts. Flexibility, lightness and comfort allow both indoor use
and also outdoor with irregular surfaces (unpaved, construction sites, etc.).

TEXTILE COMPOSITE 35 - 48 ULTRA LIGHT ULTRA FLEX METAL FREE

Kotníková obuv S3 S3 (kompozitní špička a textilní planžeta) v nubukové kůži s vložkami typu
cordura. Flexibilita, lehkost a komfort umožňují použití v interiéru a zejména mimo něj v prostředí s
nepravidelnými povrchy (nečistotami, nádrží atd.).
High cut S3 metal free footwear (with composite toecap and textile midsole) S1P in action nubuck
leather with breathable cordura-like inserts. Flexibility, lightness and comfort allow both indoor use
and also outdoor with irregular surfaces (unpaved, construction sites, etc.).

5

TEXTILE COMPOSITE 35 - 48 ULTRA LIGHT ULTRA FLEX METAL FREE
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Restyling

Restyling
520 g

540 g

size 42

Low cut S3 metal free footwear (with composite toecap and textile midsole) S1P in embossed full grain
leather. Footwear designed for someone who wants to combine maximum lightness with “traditional”
work footwear.

TEXTILE COMPOSITE 35 - 48 ULTRA LIGHT ULTRA FLEX METAL FREE

www.industrialstarter.com

36115 SILE
EN ISO 20345 S3 SRC

Nízká obuv S3 bez kovu (kompozitní špička a textilní planžeta) v tištěné kožené kůži. Bota určená pro ty,
kteří chtějí dokonalou lehkost v “tradiční” pracovní obuvi.

5

Kotníková obuv S3 bez kovu (kompozitní špička a textilní planžeta) v tištěné kožené kůži. Bota určená
pro ty, kteří chtějí dokonalou lehkost v “tradiční” pracovní obuvi.
High cut S3 metal free footwear (with composite toecap and textile midsole) S1P in embossed full
grain leather. Footwear designed for someone who wants to combine maximum lightness with
“traditional” work footwear.

TEXTILE COMPOSITE 35 - 48 ULTRA LIGHT ULTRA FLEX METAL FREE

12

5
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36112 PIAVE
EN ISO 20345 S3 SRC

size 42

ISSA
ENERGY
Tato skupina obuvi se vyznačuje přímým
nástřikem podešve TPU což umožňuje
získat maximální úroveň pevnosti.
Torzní vložka TPU proti vymnknutí nohy
a ochraně nohy při zvýšeném působení
energie nebo v přítomnosti nepravidelné
půdy. Svršek obuvi v moderním designu,
je vyroben z vysoce kvalitní kůže.

This range of footwear is characterized by
the choice of using a bi-density injected
outsole that provides maximum level in
terms of strength.
Issa Energy cleated outsole and
TPU anti torsion insert provide highest
performances in outdoor jobs and not
regular soils.
Uppers are made of leather of first
choice.

TPU

© 2017 INDUSTRIAL STARTER

antitorsion

13
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ISSA
ENERGY

590 g

640 g

size 42

size 42

HEAVY
DUTY
68200N FALCON
EN ISO 20345 S3 SRC

Nízká obuv vyrobená z voděodolné nubuk kůže, PU podešev s TPU torzní vložkou, vysoká přilnavost
a dobrá ochrana nohy při zvýšeném působení energie nebo v přítomnosti nepravidelné půdy.
Doporučená pro venkovní práce.
Low cut footwear made of water resistant nubuck leather upper part, bi-density PU injected outsole
with TPU anti torsion insert. High grip performances on soil. Recommended for outdoor jobs.

TEXTILE COMPOSITE

www.industrialstarter.com

TPU FLEX

38 - 47

Kotníková obuv vyrobená z voděodolné nubuk kůže, PU podešev s TPU torzní vložkou, vysoká
přilnavost a dobrá ochrana nohy při zvýšeném působení energie nebo v přítomnosti nepravidelné
půdy. Doporučená pro venkovní práce.
High cut footwear made of water resistant nubuck leather upper part, bi-density PU injected outsole
with TPU anti torsion insert. High grip performances on soil. Recommended for outdoor jobs.

5

TEXTILE COMPOSITE

14

TPU FLEX

38 - 47

5
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68210N KITE
EN ISO 20345 S3 SRC

HEAVY
DUTY

68200ME FALCON
MEMBRANE
EN ISO 20345 S3 SRC

ISSA
ENERGY
K dispozici pouze na vyžádání
Available only on request

68250 SNAKE
EN ISO 20345 S3 SRC

ISSA
ENERGY
K dispozici pouze na vyžádání
Available only on request

Vysoká obuv z nepromokavé vrchní části nubuk, podrážka
s přímým nástřikem proti kroucení. Drážky v podrážce,
doporučuje se používat pro venkovní práce. Bota je
vybavena membránou, aby se minimalizovala infiltrace
vody z venku.

High cut footwear with composite toecap and textile
anti perforation midsole. Buffalo leather upper with
anti abrasion nylon fabric inserts; anti-abrasion and
anti-impact TPU over toe. Bi-density PU outsole with antitorsion TPU insert.

High cut footwear made of water repellent resistant
nubuck leather upper part, bi-density PU injected outsole
with TPU anti torsion insert. High grip performances on
soil. Recommended for outdoor jobs. It is equipped with
inner waterproof membrane .

640 g

715 g

size 42

size 42

HEAVY
DUTY

TEXTILE COMPOSITE

HEAVY
DUTY

TPU FLEX

38 - 47

5

68305N FOX
EN ISO 20345 S1P SRC

ISSA
ENERGY
K dispozici pouze na vyžádání
Available only on request

TEXTILE COMPOSITE

Nízká obuv vyrobená z štípené kůže a odolného
materiálu proti oděru. PU podešev s TPU torzní vložkou,
vysoká přilnavost a dobrá ochrana nohy při zvýšeném
působení energie nebo v přítomnosti nepravidelné půdy.
Doporučená pro venkovní práce.

TPU FLEX

38 - 47

5

68315N CAMEL
EN ISO 20345 S1P SRC

ISSA
ENERGY

Low cut footwear made of split suede leather upper part,
bi-density PU injected outsole with TPU anti torsion insert.
High grip performances on soil. Recommended for outdoor
jobs.

620g

size 42

size 42

HEAVY
DUTY
© 2017 INDUSTRIAL STARTER

Kotníková obuv vyrobená z štípené kůže a odolného
materiálu proti oděru. PU podešev s TPU torzní vložkou,
vysoká přilnavost a dobrá ochrana nohy při zvýšeném
působení energie nebo v přítomnosti nepravidelné půdy.
Doporučená pro venkovní práce.
High cut footwear made of split suede leather upper
part, bi-density PU injected outsole with TPU anti torsion
insert. High grip performances on soil. Recommended for
outdoor jobs.

590 g

TEXTILE COMPOSITE

Kotníkové boty s kompozitní špicí a textilní planžetou proti
propíchnutí, buvolí kůže svršek s kombinovanou pevnou
nylonovou tkaninou odolnou proti oděru; přes špičky TPU
materiál proti okopání a odolné proti nárazu. Dual density
PU podrážka s TPU vložkou proti vymknutí chodidla.

HEAVY
DUTY

TPU FLEX

38 - 47

5

TEXTILE COMPOSITE

15

TPU FLEX

38 - 47

5
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68300N FOX
EN ISO 20345 S1P SRC

ISSA
ENERGY
K dispozici pouze na vyžádání
Available only on request

Nízká obuv vyrobená z štípené kůže a odolného
materiálu proti oděru. PU podešev s TPU torzní vložkou,
vysoká přilnavost a dobrá ochrana nohy při zvýšeném
působení energie nebo v přítomnosti nepravidelné půdy.
Doporučená pro venkovní práce.

68310N CAMEL
EN ISO 20345 S1P SRC

ISSA
ENERGY

Low cut footwear made of split suede leather upper part,
bi-density PU injected outsole with TPU anti torsion insert.
High grip performances on soil. Recommended for outdoor
jobs.

High cut footwear made of split suede leather upper part,
bi-density PU injected outsole with TPU anti torsion insert.
High grip performances on soil. Recommended for outdoor
jobs.

620 g

590 g

size 42

size 42

HEAVY
DUTY

TEXTILE COMPOSITE

Kotníková obuv vyrobená z štípené kůže a odolného
materiálu proti oděru. PU podešev s TPU torzní vložkou,
vysoká přilnavost a dobrá ochrana nohy při zvýšeném
působení energie nebo v přítomnosti nepravidelné půdy.
Doporučená pro venkovní práce.

HEAVY
DUTY

TPU FLEX

38 - 47

5

68350 LIZZARD
EN ISO 20345 S1P SRC

ISSA
ENERGY

TEXTILE COMPOSITE

Nízké boty s kompozitní špicí a textilní planžetou proti
propíchnutí, perforovaný semišový svršek vynikající proti
pocení nohy. Dual density PU podrážka s TPU vloženou vymknutí chodidla. Ideální obuv pro použití ve stavebnictví.

TPU FLEX

38 - 47

5

68400N EAGLE
EN ISO 20345 S1P SRC

ISSA
ENERGY

Low cut footwear with composite toe cap and textile anti
perforation midsole; perforated upper suede for excellent
foot perspiration. Bi-density PU outsole with anti torsion
TPU insert. Cleated outsole and almost seamless forepart
makes this footwear ideal for use even in construction
industry.

Sandál se štípené kůže, zapínání na suchý zip. PU podešev
s TPU torzní vložkou, vysoká přilnavost a dobrá ochrana
nohy při zvýšeném působení energie nebo v přítomnosti
nepravidelné půdy.
Sandal made by split suede leather upper part with
practical velcro closure, bi-density PU injected outsole with
TPU anti torsion insert. High grip performances on soil.
Recommended for outdoor jobs.

550 g

600 g

size 42

size 42

TEXTILE COMPOSITE

TPU FLEX

www.industrialstarter.com

38 - 47

5

TEXTILE COMPOSITE

16

TPU FLEX

38 - 47

5
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HEAVY
DUTY

®

®

Max500 Tato obuv je oblíbená těmi,
kteří hledají u bezpečnostních bot
lehkost a pružnost.
Tenká Pu podešev, podobnost “ tenisky
“ U těchto produktů jsou díky použitým
materiálům zachovány všechny
vlastnosti bezpečné obuvi.

ISSA Max500 footwear are preferred
by those who are looking for safety
footwear as a priority lightness and flexibility.
Thin PU outsole enhances the “sneakers”
look of these products, being at top for
both materials and safety performances.

490 g
size 42

PU

versatility

SNEAKERS
OUTSOLE
asymmetrical
design

41270 RUGBY
EN ISO 20345 S3 SRC

Skutečná novinka ve světě pracovní obuvi je obuv Rugby (kompozitní špička a textilní planžeta)
odpuzující hydratační plátno, které umožňuje současně dosáhnout lehkosti, pružnosti, odolnosti vůči
vodě a otěru.

© 2017 INDUSTRIAL STARTER

A real novelty in the world of the occupational footwear, Rugby (with composite toecap and textile
midsole) features a repellent hydro-treated canvas upper that combines lightness, flexibility,
resistance to water and to abrasion.

17

TEXTILE COMPOSITE 35 - 47 ULTRA LIGHT ULTRA FLEX METAL FREE

5
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®

520 g

540 g

size 42

Low cut S3 Metal free sneaker footwear with leather upper, designed for those privileges in a safety
footwear lightness and flexibility.

TEXTILE COMPOSITE 35 - 47 ULTRA LIGHT ULTRA FLEX METAL FREE

www.industrialstarter.com

41260 HUDSON
EN ISO 20345 S3 SRC

S3 Sneaker polobotka z lícové kůže, určená pro ty, kteří hledají robustní obuv, především lehkost a
pružnost.

5

Kotníková Sneaker obuv S3 z lícové kůže určená pro ty, kteří hledají robustní obuv, především lehkost
a pružnost.
High cut S3 Metal free sneaker footwear with leather upper, designed for those privileges in a safety
footwear lightness and flexibility.

TEXTILE COMPOSITE 36 - 47 ULTRA LIGHT ULTRA FLEX METAL FREE

18

5
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41250 BRAZOS
EN ISO 20345 S3 SRC

size 42

®

41300 MIAMI
EN ISO 20345 S1P SRC

Nízká polobotka sneaker kombinovaná ze štípené kůže a
prodyšného materiálu, velmi pružná a lehká.

®

Low cut sneaker footwear made of mesh and split suede
leather upper part, extremely flexible and light.

41350 MALIBÙ
EN ISO 20345 S1P SRC

450 g

®

size 42

5

41700 GIBSON
EN ISO 20345 S1P SRC

TEXTILE COMPOSITE 36 - 47 ULTRA LIGHT ULTRA FLEX METAL FREE

Nízká polobotka sneaker ze štípené kůže, perforovaná.
Velmi pružná a lehká.

®

Low cut sneaker footwear made of perforated split suede
leather upper part, extremely flexible and light.

5

41710 TANAMI
EN ISO 20345 S1P SRC

450 g

© 2017 INDUSTRIAL STARTER

Kotníková obuv sneaker ze štípené kůže, perforovaná.
Velmi pružná a lehká.
High cut sneaker footwear made of perforated split suede
leather upper part, extremely flexible and light.

470 g

size 42

TEXTILE COMPOSITE 36 - 47 ULTRA LIGHT ULTRA FLEX METAL FREE

Flexible and light low cut sneaker footwear made of mesh
and split suede leather.

470 g

size 42

TEXTILE COMPOSITE 36 - 47 ULTRA LIGHT ULTRA FLEX METAL FREE

(barva 040 modrá) Nízká polobotka sneaker z prodyšného
síťovaného materiálu, velmi pružná a lehká.

size 42

5

TEXTILE COMPOSITE 36 - 47 ULTRA LIGHT ULTRA FLEX METAL FREE

19
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42500 SINTRA
EN ISO 20345 S1P SRC

®

Polobotka kombinovana z béžové štipene kůže a
perforované kakhi mikrofíbry.
Low cut footwear by beige suede leather and green
perforated microfiber.

535 g
size 42

®

6

42540 CORFÙ
EN ISO 20345 S1P SRC

Polobotka kombinovaná z šedé prodyšné mikrofíbry a
oranžovo /černé abrazivní textilie.

®

Low cut footwear grey “suede” breathable microfiber and
orange/black anti abrasion mesh.

42545 SPLIT
EN ISO 20345 S1P SRC

535 g

www.industrialstarter.com

Low cut footwear grey “suede” breathable microfiber and
orange/black anti abrasion mesh.

535 g

size 42

TEXTILE COMPOSITE 36 - 47 ULTRA LIGHT ULTRA FLEX METAL FREE

Polobotka kombinovaná z černé prodyšné mikrofíbry a
žluto /černé abrazivní textilie.

size 42

6

TEXTILE COMPOSITE 36 - 47 ULTRA LIGHT ULTRA FLEX METAL FREE

20
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TEXTILE COMPOSITE 36 - 47 ULTRA LIGHT ULTRA FLEX METAL FREE

®

WHITE

41630N SNOW
EN ISO 20345 S2 SRC

Nízká mokasína s kompozitní špičkou, materál mikrofíbra
do potravinářského průmyslu. Podešev z polyuretanu s
protiskluzovou úpravou. Obuv je velmi lehká.

®

WHITE

Low cut mocassin with composite toe cap, microfiber upper part
for food industry. Antislip PU outsole. Light weight.

41618 FLAKE
EN ISO 20345 SB EA SRC

470 g

COMPOSITE 35 - 47 ULTRA LIGHT ULTRA FLEX METAL FREE

®

WHITE

size 42

6

41620N MILK
EN ISO 20345 S3 SRC

Clog with composite toe cap, made by microfiber upper
part for food industry. Velcro closure. Antislip PU outsole.
Light weight.

440 g

size 42

YES

Bezpečnostní obuv se doporučuje do potravinářského průmyslu, PU podešev a kompozitní špička.

YES

COMPOSITE 35 - 47 ULTRA LIGHT ULTRA FLEX

6

Nízká polobotka s kompozitní špičkou, Materiál mikrofíbra do
potravinářského průmyslu. Podešev z polyuretanu s protiskluzovou
úpravou. Obuv je velmi lehká.
Low cut footwear with composite toe cap made by microfiber upper
part for food industry. Antislip PU outsole. Light weight

485 g

© 2017 INDUSTRIAL STARTER

size 42

YES

TEXTILE COMPOSITE 3E - 47 ULTRA LIGHT ULTRA FLEX METAL FREE

6
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MAN

40 - 46

Nazouvák z perforované kůže, vyplněný okraj na nártu,
anatomická stélka. Polyuretanová podešev.
Sabot made by perforated leather and edge padded, insole
anatomically shaped. PU outsole. For men

12

WOMAN

06760
ANTISTATICKÝ NAZOUVÁK
EN ISO 20347:2012 SRB

Nazouvak z termoplastickeho materialu, antistaticka a
protiskluzova podražka, větraci otvory umistěne tak, aby
dovnitř nevtekala kapalina. Pratelne v při 135°C.
Barva: zelená

35 - 31

06750N
DÁMSKÝ NAZOUVÁK

Nazouvák z perforované kůže, vyplněný okraj na nártu,
anatomická stélka. Polyuretanová podešev.

06760
ANTISTATICKÝ NAZOUVÁK
EN ISO 20347:2012 SRB

Nazouvak z termoplastickeho materialu, antistaticka a
protiskluzova podražka, větraci otvory umistěne tak, aby
dovnitř nevtekala kapalina. Pratelne v při 135°C.
Barva: bílá

12

Antistatic sabot made by thermoplastic anti slip material,
antistatic and sterilizable by washable autoclave at 134°,
included anti bacterial shock absorber inner sole.
Antiliquid areation hole.
Available on request: light blue, orange, red, blue,
orange, red, blue.

35/36, 37/38, 39/40, 41/42, 43/44, 45/46, 47/48

www.industrialstarter.com

Sabot made by perforated leather and edge padded, insole
anatomically shaped. PU outsole. For women

Antistatic sabot made by thermoplastic anti slip material,
antistatic and sterilizable by washable autoclave at 134°,
included anti bacterial shock absorber inner sole.
Antiliquid areation hole.
Available on request: light blue, orange, red, blue,
orange, red, blue.

10

35/36, 37/38, 39/40, 41/42, 43/44, 45/46, 47/48
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06755N
PÁNSKÝ NAZOUVÁK

VLOŽKY DO OBUVI / INSOLES
ál:
materi
ý
n
č
e
Výjim Kůže
ial:
l mater r
a
n
o
i
t
Excepuine leathe
gen

Chcete-li dát kontinuitu projektu na ochranu nohou,
Industrial Starter našel technické řešení a obrátil se na italskou firmu Saluber, specializující
se na oblast stélek do obuvi pro sport, wellness a lékařské potřeby. Saluber se zaměřil
určitým projektem na bezpečnostní obuv, v centru projektu stojí vynikající
Materiál: kůže. Žádný umělý produkt není stále schopen přizpůsobit se typickým
vlastnostem kůže, která podpoří přirozené pocení nohy, udržující konstantní mikroklima a
redukci pachu. Všechny stélky jsou vyráběny výhradně v Itálii.

GENUINE LEATHER

To give continuity to feet protection project,
Industrial Starter studied with Saluber, an Italian company
specialized in genuine leather technical insoles, this range of accessories
specifically for safety footwear.
Key concept is genuine leather, exceptional material to keep your
feet cool in summer and warm in winter.

438 DAILY

KOŽENÉ ANTISTATICKÉ
VLOŽKY S AKTIVNÍM UHLÍM
DO PRACOVNÍ OBUVI.
ANTISTATIC GENUINE LEATHER INSOLE
with ACTIVATED CARBON MEMBRANE
for SAFETY
FOOTWEAR

© 2017 INDUSTRIAL STARTER

Přírodní kožená
stélka s aktivním
uhlím pro
bezpečnostní obuv.
Díky přirozené
vlastnosti kůže,
odporuje pocení,
zabraňuje zápachu
a zajišťuje hygienu
a komfort v jakékoliv
obuvi.
Velikosti: 36-47
Balení: 5 párů
Genuine leather improves
perspiration and prevents
odours.
Sizes: 36-47
Packing: 5 pa/prs

401 COMFORT

463 THERMO

GENUINE LEATHER ANTISTATIC ANATOMICAL
SELF MOULDING INSOLE
for SAFETY FOOTWEAR

PURE NEW WOOL ANTISTATIC ANATOMICAL
SELF MOULDING INSOLE
for SAFETY FOOTWEAR

Anatomická stélka z přírodní kůže do
bezpečnostní obuvi. Kožená stélka
skutečně (1), zajišťuje správnou
oporu nohy (3), odpuzuje pocení
a zabraňuje zápachům díky
membráně v aktivním uhlí (2).
Tlumič (4), na patě nabízí skvělé
výhody pro ty, kteří musí zůstat
v práci mnoho hodin na nohou:
70 kg člověka na každém kroku
pěšky na zatížení 90kg
Velikosti: 36-47
Balení: 5 párů

Anatomická stélka z čisté vlny pro
bezpečnostní obuvČistá vlna (1)
spojená s vysokým obsahem
zajišťuje tepelný komfort a
jemnost. Membrana Poron®
(2) Vysoká elasticita posiluje
tlumicí účinek zadní části nohy
(3) zajišťuje správné držení těla.
Tlumič (4), na patě nabízí skvělé
výhody pro ty, kteří musí zůstat
v práci mnoho hodin na nohou:
70 kg člověka na každém kroku
pěšky na zátěž 90kg.
Velikosti: 36-47
Balení: 5 párů

ANATOMICKÁ KOŽENÁ VLOŽKA DO PRACOVNÍ
OBUVI

Genuine leather hygienic and
insulating anatomical insole,
with activated carbon membrane.
High self-moulding properties,
heel integrated shock absorber.
Sizes: 36-47
Packing: 5 pa/prs

ANATOMICKÉ TERMO VLOŽKY S ČISTÉ VLNY
DO PRACOVNÍ OBUVI

ESPOSOL (vacío)

PANEL NA VLOŽKY DO OBUVI
INSOLES’ DISPLAY
Praktický stojan na jednotlivě balené vložky do obuvi.
Pomocí kódu, který je zobrazen C438, C401,C463 lze vybrat
požadovaný typ vložek, které jsou jako půl pár součástí stojanu. Stojan
dodáváme k vložkám do obuvi zdarma při objednání všech tří typů.
Counter display for insoles.

Hygienic and insulating
anatomical insole covered with
pure new wool. A felt membrane
guarantees excellent thermal
insulation. The metatarsal area
is designed to offer flexibility and
torsion control. Heel integrated shock
absorber.
Sizes: 36-47
Packing: 5 pa/prs
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ISSA.IT První elastická obuv
Stretch materiál pro vyšší
pohodlí při chůzi.

43710 LEONARDO
EN ISO 20345 S3 SRC

43700 QUERINI
EN ISO 20345 S3 SRC

Kotníková obuv, mezi její hlavní přednosti patří špička ze skelných vláken, ochrana prstů, kožená
vnitřní vložka a pružný svrchní materiál. Ti, kteří již znají pohodlnost pružných produktů jistě
ocení tuto obuv. Vyrobeno v Evropě. Injektováno v Itálii.

Polobotka, mezi její hlavní přednosti patří špička ze skelných vláken, ochrana prstů, kožená
vnitřní vložka a pružný svrchní materiál. Ti, kteří již znají pohodlnost pružných produktů jistě
ocení tuto obuv. Vyrobeno v Evropě. Injektováno v Itálii.

High cut footwear that has among its main features the fiber glass toe cap, over toe protection,
leather insole and upper stretch ; those who know the benefits of stretch products are sure to
appreciate this footwear. Made in Europe. Injected in Italy

Low cut footwear that has among its main features the fiber glass toe cap, over toe protection,
leather insole and upper stretch; those who know the benefits of stretch products are sure to
appreciate this footwear. Made in Europe. Injected in Italy

TEXTILE FIBER GLASS ULTRA LIGHT ULTRA FLEX

www.industrialstarter.com

METAL FREE

OK

REMOVABLE 38 - 47
INSOLE

5

TEXTILE FIBER GLASS ULTRA LIGHT ULTRA FLEX

24

METAL FREE

OK

REMOVABLE 38 - 47
INSOLE

5
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Stretch upper (where foreseen) better comfort for the foot

Kožená vložka Saluber
vyrobená v Itálii maximální
komfort pro vaše nohy

© 2017 INDUSTRIAL STARTER

Genuine leather insole made in Italy best comfort for the foot

Řada Issa.it je vlajkovou lodí
sortimentu naší obuvi. Pomocí znalosti
vlastností našich známých oděvů, byla
vytvořena tato řada obohacující náš
sortiment produktů, které zařazuje tuto
obuv pro jejich lehkost, pohodlí a inovaci
na přední pozice kvality a odolnosti. Řada
Issa.it je určená pro opravdu náročného
spotřebitele, který nepřijímá kompromisy.

issa.it - Is the new “flagship” of Issa
footwear, it is a product manufactured in
Europe to offer the best comfort to users.
A footwear that it is hard to ask for more.

43730 COLOMBO
EN ISO 20345 S3 SRC

43720 VESPUCCI
EN ISO 20345 S3 SRC

Kotníková obuv, mezi její hlavní přednosti patří špička ze skelných vláken, ochrana prstů, kožená
vnitřní vložka a pružný svrchní materiál. Ti, kteří již znají pohodlnost pružných produktů jistě
ocení tuto obuv. Vyrobeno v Evropě. Injektováno v Itálii.

Polobotka, mezi její hlavní přednosti patří špička ze skelných vláken, ochrana prstů, kožená
vnitřní vložka a pružný svrchní materiál. Ti, kteří již znají pohodlnost pružných produktů jistě
ocení tuto obuv. Vyrobeno v Evropě. Injektováno v Itálii.

High cut footwear that has among its main features the fiber glass toe cap, over toe protection,
leather insole and upper stretch ; those who know the benefits of stretch products are sure to
appreciate this footwear. Made in Europe. Injected in Italy

Low cut footwear that has among its main features the fiber glass toe cap, over toe protection,
leather insole and upper stretch; those who know the benefits of stretch products are sure to
appreciate this footwear. Made in Europe. Injected in Italy

TEXTILE FIBER GLASS ULTRA LIGHT ULTRA FLEX

METAL FREE

OK

REMOVABLE 38 - 47
INSOLE
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TEXTILE FIBER GLASS ULTRA LIGHT ULTRA FLEX
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43770 PIGAFETTA
EN ISO 20345 S3 SRC
kotníková bota s laminátováním na patě, kožená podrážka a svršek z moderní maskovací tkaniny, v souladu se současnými módními trendy. Made in Europe. Injektováno v Itálii.
High cut footwear made by fiber-glass toe cap, leather insole and fashion trend camouflage fabric.
Made in Europe. Injected in Italy

TEXTILE FIBER GLASS ULTRA LIGHT ULTRA FLEX

METAL FREE

NO

REMOVABLE 38 - 47
INSOLE

5

43750 CESARE
EN ISO 20345 S1P SRC
Polobotka, mezi její hlavní přednosti patří špička ze skelných vláken, ochrana prstů, kožená vnitřní vložka a
moderní svrchní materiál. Vyrobeno v Evropě. Injektováno v Itálii.
Low cut footwear with fiber glass toe cap, leather insole and state of the art mimetic upper , designed according
to latest fashion trends. Made in Europe. Injected in Italy

TEXTILE FIBER GLASS ULTRA LIGHT ULTRA FLEX

METAL FREE

NO

REMOVABLE 38 - 47
INSOLE

5

43740 GALILEO
EN ISO 20345 S1P SRC
Polobotka, mezi její hlavní přednosti patří špička ze skelných vláken, ochrana prstů, kožená vnitřní vložka a
pružný svrchní materiál. Ti, kteří již znají pohodlnost pružných produktů jistě ocení tuto obuv. Vyrobeno v Evropě.
Injektováno v Itálii.

TEXTILE FIBER GLASS ULTRA LIGHT ULTRA FLEX

www.industrialstarter.com

METAL FREE

OK

REMOVABLE 38 - 47
INSOLE

5
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Low cut footwear that has among its main features the fiber glass toe cap, over toe protection, leather insole and
upper stretch; those who know the benefits of stretch products are sure to appreciate this footwear.
Made in Europe. Injected in Italy

43746 VOLTA
EN ISO 20345 S1P SRC
Polobotka, mezi její hlavní prednosti patrí špicka ze skelných vláken, ochrana prstu, kožená vnitrní vložka a pružný svrchní
materiál. Ti, kterí již znají pohodlnost pružných produktu jiste ocení tuto obuv. Vyrobeno v Evropě. Injektováno v Itálii.
Low cut footwear that has among its main features the fiber glass toe cap, over toe protection, leather insole and upper
stretch; those who know the benefits of stretch products are sure to appreciate this footwear. Made in Europe. Injected in
Italy

TEXTILE FIBER GLASS ULTRA LIGHT ULTRA FLEX

METAL FREE

OK

REMOVABLE 38 - 47
INSOLE

5

43744 MARCONI
EN ISO 20345 S1P SRC
Polobotka, mezi její hlavní prednosti patrí špicka ze skelných vláken, ochrana prstu, kožená vnitrní vložka a pružný svrchní
materiál. Ti, kterí již znají pohodlnost pružných produktu jiste ocení tuto obuv. Vyrobeno v Evropě. Injektováno v Itálii.
Low cut footwear that has among its main features the fiber glass toe cap, over toe protection, leather insole and upper stretch;
those who know the benefits of stretch products are sure to appreciate this footwear. Made in Europe. Injected in Italy

TEXTILE FIBER GLASS ULTRA LIGHT ULTRA FLEX

METAL FREE

OK

REMOVABLE 38 - 47
INSOLE

5

43742 PALLADIO
EN ISO 20345 S1P SRC
Polobotka, mezi její hlavní prednosti patrí špicka ze skelných vláken, ochrana prstu, kožená vnitrní vložka a pružný
svrchní materiál. Ti, kterí již znají pohodlnost pružných produktu jiste ocení tuto obuv. Vyrobeno v Evropě. Injektováno v
Itálii.
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Low cut footwear that has among its main features the fiber glass toe cap, over toe protection, leather insole and upper
stretch; those who know the benefits of stretch products are sure to appreciate this footwear. Made in Europe. Injected
in Italy

TEXTILE FIBER GLASS ULTRA LIGHT ULTRA FLEX

METAL FREE

OK

REMOVABLE 38 - 47
INSOLE

5
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315 g

395 g

size 42

No safety low cut footwear made of water repellent resistant softshell
fabric with membrane; ultralight weight and slip resistant outsole.

ULTRA LIGHT

www.industrialstarter.com

06783 PLOSE
NENÍ OOP

NENÍ OOP Vycházková nízká obuv s vodotěsnou membranou z látky
Softshell, lehké s protiskluzovou podrážkou.

38 - 47

5

NENÍ OOP Vycházková kotníková obuv s vodotěsnou membranou z látky
Softshell, lehké s protiskluzovou podrážkou.
No safety ankle boot made of water repellent resistant softshell fabric
with membrane; ultralight weight and slip resistant outsole.

ULTRA LIGHT
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38 - 47
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06782 VENS
NENÍ OOP

size 42

220 g
size 42

06400N BLIZZY
(NENÍ PRACOVNÍ OBUV!)

© 2017 INDUSTRIAL STARTER

06784 LIGHT
NENÍ OOP

Obuv na volný cas, lehká a prodyšná, bez bezpecnostních prvku. Svršek je z prodyšného materiálu, podrážka z Phylonu s gumovými doplnky (TPR). Barva modrá s šedou
podrážkou.

Nepromokavá obuv s vyjímatelným, omyvatelným polstrováním.
Složení: svrchní část nylon PU podrážka TPR
Velikosti: 39-46
Barva: maskáčová
Balení: každý pár v praktické krabici Každých 5 párů v kartonu.

Footwear for leisure, light and breathable, without any protection. Ventilated and
breathable upper part, Phylon sole with TPR inserts. Blue color with grey sole. Ultra light

Waterproof no safety resistant boot with extractable and washable padding.
Composition: upper in Nylon PU, TPR cleated outsole. Color: mimetic

ULTRA LIGHT

38 - 47

39 - 46

5
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PODPORA PRODEJE

dim. 92x32xh190 cm.
Vacio

www.industrialstarter.com

ESPOSCARPE

900602 SHOESBAG

Prázdný na řadu MAX500

30

© 2017 INDUSTRIAL STARTER

900603
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Note
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Note

È vietata la riproduzione anche parziale di
questo catalogo.
Je zakázána byť i částečná
reprodukce tohoto katalogu.
It is forbidden to reproduce any part of
this catalog.
Nie można kopiować żadnej części tego
katalogu.
© 2017 Aruffo & Associati
visual communication
Vicenza
Vytištěno v České Republice
09/2017

Všechny fotky, ilustrace, barvy a technické
specifikace uvedené v tomto katalogu jsou
založeny na nejnovějších informacích Výrobky jsou k dispozici v době publikace.
INDUSTRIAL STARTER S.p.A. si vyhrazuje
právoprovést změny kdykoliv bez předchozího upozornění v článcích.
Fotky položek v tomto katalogu se mohou
lišit v barvě a reálné podobě a je třeba je
chápat pouze orientačně.
Názvy výrobků INDUSTRIAL STARTER S.p.A.
Nejsou vlastnictvím , slouží pouze k
informačním účelům a nejsou předmětem
schvalování ani doporučení.
INDUSTRIAL STARTER S.p.A. nepřebírá
odpovědnost za výběr, výkon nebo použití
těchto výrobků se stejným názvem.
ISSA LINE a AKROBAT
jsou registrované značky
INDUSTRIAL STARTER S.p.A
Jiné značky v tomto katalogu
jsou registrovanými značkami
příslušných majitelů.

All photos, illustrations, colours and
specifications contained in this catalogue
are based on the latest information on
available products at time of publication.
INDUSTRIAL STARTER SpA reserves the right
to make changes at any time and without
notice to the features of the articles.
The images of the articles presented in this
catalogue may differ in colours and details
from reality and are only indicative.
The mention of products listed
INDUSTRIAL STARTER S.p.A is no owner
is for informational purposes only and
constitutes neither an endorsement nor a
recommendation.
INDUSTRIAL STARTER S.p.A. assumes
no responsibility for the selection,
performance or use of these products.
ISSALINE are registered trademarks of
INDUSTRIAL STARTER S.p.A.
All other registered and unregistered
trademarks herein are the sole property of
their respective owners.

Industrial Starter Czech s.r.o.
Ludvíkova 1351/16
71600 Ostrava - Česká republika

Telefon: +420596628707
Telefax: +420599509388

infocz@ind-starter.com
industrialstarter.com

