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Toe Guard to marka oferująca solidne buty ochronne o ponadcza-
sowym fasonie i bardzo dobrej relacji funkcjonalności do ceny. Naszym 
celem jest produkować wysokiej jakości obuwie ochronne, które będzie 

dostępne na rynku w konkurencyjnych poziomach cenowych.



Sandały Rush to lekkie i przewiewne obuwie och-
ronne o sportowym wyglądzie, bez elementów me-
talowych. Posiadają odporną na oleje, antystatyczną 
podeszwę z poliuretanu i termoplastycznego poliuretanu 
zwiększającego stabilność. Wyposażone również  
w nosek z termoplastycznego poliuretanu zapewniający 
dodatkowe wzmocnienie, wyjmowalną, odprowadzającą 
wilgoć wkładkę antybakteryjną oraz kompozytowy pod-
nosek i wkładkę antyprzebiciową. Funkcja ESD.

TOE GUARD RUSH ART. TG80450

TOE GUARD RUNNER ART. TG80410
Runner to lekkie i przewiewne półbuty ochronne  
o sportowym charakterze, bez elementów metalo-
wych. Wyposażone w odporną na oleje, antystatyczną 
podeszwę z poliuretanu i termoplastycznego poliuretanu 
zwiększającego stabilność. Posiadają również nosek  
z termoplastycznego poliuretanu zapewniający dodatko-
we wzmocnienie, wyjmowalną, odprowadzającą wilgoć 
wkładkę antybakteryjną oraz kompozytowy podnosek  
i wkładkę antyprzebiciową. Funkcja ESD.

Część wierzchnia:
Podeszwa:

Wkładka:

Rodzaj dopasowania:
Rozmiary: 

Zabezpieczenie: 

Standardy ochrony: 

skórzano-materiałowa
antystatyczny i odporny na oleje 
poliuretan i termoplastyczny po-
liuretan
odprowadzająca wilgoć, antybak-
teryjna pianka EVA
szeroki
36-48
kompozytowa wkładka antyprzebi-
ciowa i podnosek
EN 20345 S1P, SRC, ESD, bez 
metalu

Część wierzchnia: 
Podeszwa:

Wkładka:

Rodzaj dopasowania: 
Rozmiary:

Zabezpieczenie:

Standardy ochrony: 

skórzano-materiałowa
antystatyczny i odporny na oleje 
poliuretan i termoplastyczny po-
liuretan
odprowadzająca wilgoć, antybak-
teryjna pianka EVA
szeroki
36-48
kompozytowa wkładka antyprzebi-
ciowa i podnosek
EN 20345 S1P, SRC, ESD, bez 
metalu



TOE GUARD SPRINTER ART. TG80510
Półbuty ochronne o sportowym charakterze bez ele-
mentów metalowych. Wykonane ze skóry połączonej 
z materiałem rip-stop co zapewnia komfortową 
elastyczność i przewiewność. Posiadają odporną na 
oleje, antypoślizgową podeszwę gumową oraz nosek 
z termoplastycznego poliuretanu. Ochronę stopy 
zapewniają kompozytowy podnosek i wkładka anty-
przebiciowa. 

Część wierzchnia: 
Podeszwa:

 
Wkładka:

 
Rodzaj dopasowania:

 Rozmiary: 
Zabezpieczenie:

Standardy ochrony: 

Skórzano-materiałowa
Antystatyczna i odporna na oleje 
guma
z odprowadzającego wilgoć, 
antybakteryjnego poliuretanu
Szeroki
39-48
Kompozytowa wkładka 
antyprzebiciowa i podnosek
EN 20345 S3 SRC ESD bez 
metalu

TOE GUARD JUMPER ART. TG80520
Trzewiki ochronne o sportowym wyglądzie wykonane 
ze skóry połączonej z materiałem rip-stop. Ela-
styczne i przewiewne, bez elementów metalowych. 
Posiadają odporną na oleje, antypoślizgową podeszwę 
gumową oraz nosek z termoplastycznego poliuretanu. 
Wyposażone w kompozytowy podnosek i wkładkę 
antyprzebiciową. 

Część wierzchnia: 
Podeszwa:

 
Wkładka:

 
Rodzaj dopasowania:

 Rozmiary: 
Zabezpieczenie:

Standardy ochrony: 

Skórzano-materiałowa
Antystatyczna i odporna na oleje 
guma
z odprowadzającego wilgoć, 
antybakteryjnego poliuretanu
Szeroki
39-48
Kompozytowa wkładka 
antyprzebiciowa i podnosek 
EN 20345 S3, SRC, ESD, bez 
metalu



TOE GUARD PHANTOM ART. TG80460
Lekkie i elastyczne półbuty ochronne bez elementów 
metalowych do wymagających zadań. Wykonane 
z gładkiej skóry połączonej z materiałem Cordura. 
Wyposażone w odporną na oleje, antypoślizgową 
podeszwę z poliuretanu, kompozytowy podnosek oraz 
wkładkę antyprzebiciową. 

Część wierzchnia: 
Podeszwa:

 
Wkładka:

 
Rodzaj dopasowania:

 Rozmiary: 
Zabezpieczenie:

Standardy ochrony: 

Skórzana z materiałem Cordura
Antystatyczny i odporny na oleje 
poliuretan
z odprowadzającego wilgoć, 
antybakteryjnego poliuretanu
Szeroki
36-48
Kompozytowa wkładka 
antyprzebiciowa i podnosek 
EN 20345 S3, SRC, bez metalu

TOE GUARD ICON ART. TG80470
Trzewiki ochronne o lekkiej konstrukcji, bez elementów 
metalowych, do prac w ciężkich warunkach. Wykonane 
z gładkiej skóry połączonej z materiałem Cordura. 
Wyposażone w odporną na oleje, antypoślizgową 
podeszwę z poliuretanu, kompozytowy podnosek oraz 
wkładkę antyprzebiciową. 

Część wierzchnia: 
Podeszwa:

 
Wkładka:

 
Rodzaj dopasowania:

 Rozmiary: 
Zabezpieczenie:

Standardy ochrony: 

Skórzana z materiałem Cordura
Antystatyczny i odporny na oleje 
poliuretan
z odprowadzającego wilgoć, 
antybakteryjnego poliuretanu
Szeroki
36-48
Kompozytowa wkładka 
antyprzebiciowa i podnosek 
EN 20345 S3, SRC, bez metalu



TOE GUARD STORM ART. TG80245
Półbuty ochronne z gładkiej skóry o szerokim dopaso-
waniu dla optymalnego komfortu. Posiadają wzmocni-
ony poliuretanem nosek dla dodatkowej wytrzymałości 
i szwy rozmieszczone tylko w najważniejszych miejs-
cach. Wyposażone w antystatyczną, odporną na oleje 
i antypoślizgową podeszwę z poliuretanu oraz stalową 
wkładkę antyprzebiciową i podnosek. 

Część wierzchnia: 
Podeszwa:

 
Wkładka:

 
Rodzaj dopasowania:

 Rozmiary: 
Zabezpieczenie:

Standardy ochrony: 

Skórzana (PU)
Antystatyczny i odporny na oleje 
poliuretan
z odprowadzającego wilgoć, 
antybakteryjnego poliuretanu
Szeroki
36-48
Stalowa wkładka 
antyprzebiciowa i podnosek
EN 20345 S3 SRC

TOE GUARD FLASH ART. TG80265
Trzewiki ochronne z gładkiej skóry, o szerokim dopa-
sowaniu, ze szwami rozmieszczonymi tylko 
w najważniejszych miejscach. Posiadają wzmocniony 
poliuretanem nosek dla dodatkowej wytrzymałości 
Wyposażone w antystatyczną, odporną na oleje 
i antypoślizgową podeszwę z poliuretanu oraz stalową 
wkładkę antyprzebiciową i podnosek. 

Część wierzchnia: 
Podeszwa:

 
Wkładka:

 
Rodzaj dopasowania:

 Rozmiary: 
Zabezpieczenie:

Standardy ochrony: 

Skórzana (PU)
Antystatyczny i odporny na 
oleje poliuretan
z odprowadzającego wilgoć, 
antybakteryjnego poliuretanu
Szeroki
36-48
Stalowa wkładka 
antyprzebiciowa i podnosek
EN 20345 S3 SRC



TOE GUARD TRAIL ART. TG80440

TOE GUARD NITRO ART. TG80430
Trzewiki ochronne Nitro przeznaczone są do naj-
trudnieszych prac wykonywanych w różnych warun-
kach. Wyposażone są w odporną na oleje i wysoką 
temperaturę, antypoślizgową podeszwę gumową, nosek 
z termoplastycznego poliuretanu dla dodatkowej ochrony 
oraz kompozytowy podnosek i wkładkę antyprzebiciową.

Półbuty ochronne Trail przeznaczone są do zadań wyko-
nywanych w najtrudniejszych warunkach. Wyposażone 
są w odporną na oleje i wysoką temperaturę, 
antypoślizgową podeszwę gumową, nosek z termo-
plastycznego poliuretanu dla dodatkowej ochrony oraz 
kompozytowy podnosek i wkładkę antyprzebiciową. 

Część wierzchnia: 
Podeszwa:

Podeszwa środkowa: 
Wkładka:

Rodzaj dopasowania:
Rozmiary:

Zabezpieczenie: 

Standardy ochrony: 

pełna skóra licowa
odporna na oleje i wysoką 
temperaturę guma antypoślizgowa
poliuretan
oddychająca, antybakteryjna,  
z miękkimi podkładkami
standardowy
36-48
kompozytowa wkładka antyprzebi-
ciowa i podnosek
EN 20345 S3, SRC, HRO

Część wierzchnia:
Podeszwa:

Podeszwa środkowa:
Wkładka: 

Rodzaj dopasowania: 
Rozmiary:

Zabezpieczenie: 

Standardy ochrony: 

pełna skóra licowa
odporna na oleje i wysoką 
temperaturę guma antypoślizgowa
poliuretan
oddychająca, antybakteryjna,  
z miękkimi podkładkami
standardowy
36-48
kompozytowa wkładka antyprzebi-
ciowa i podnosek
EN 20345 S3, SRC, HRO



Wysokie buty ochronne Alaska wykonano z myślą  
o pracach w trudnych warunkach zimowych. W celu 
utrzymania ciepła posiadają dodatkową izolację z wełny 
syntetycznej. Wyposażone są w odporną na oleje i wy-
soką temperaturę gumową podeszwę antypoślizgową 
oraz zamek błyskawiczny z boku butów, który ułatwia 
ich wkładanie i zdejmowanie.

TOE GUARD ALASKA ART. TG80420

Część wierzchnia: 

Podszewka:
Podeszwa: 

Podeszwa środkowa:  
Wkładka: 

Rodzaj dopasowania: 
Rozmiary: 

Zabezpieczenie:

Standardy ochrony:

Część wierzchnia: pełna skóra 
licowa, boczny zamek
wełna syntetyczna
odporna na oleje i wysoką 
temperaturę guma antypoślizgowa
poliuretan
oddychająca, antybakteryjna,  
z żelowymi podkładkami
standardowy
36-48
kompozytowa wkładka antyprzebi-
ciowa i podnosek
EN 20345 S3, SRC, HRO



Wysokie buty typu Wellington PU. Lekkie i o wyso-
kiej trwałości. Odporne na surowce mineralne, oleje 
roślinne, środki odkażające i różnego rodzaju chemi-
kalia. 

antystatyczny i odporny na oleje 
poliuretan
odprowadzająca wilgoć, 
antybakteryjna pianka EVA
Szeroki
36-48
Stalowa wkładka antyprzebiciowa 
i podnosek 
EN 20345 S5

TOE GUARD BOULDER
ART. TG80295

Część wierzchnia: 

Wkładka:
 

Rodzaj dopasowania:
 Rozmiary: 

Zabezpieczenie:

Standardy ochrony: 



Obuwie ochronne musi spełniać wymagania europejskiej dyrektywy 
dotyczące osobistego wyposażenia ochronnego.
Zgodnie
z powyższymi wytycznymi według Europejskiej Normy 
CE EN 20345:2011 wymienia się następujące kategorie 
klasy bezpieczeństwa:

PODNOSEK

WKŁADKA ANTYPRZEBICIOWA

ODPORNOŚĆ NA WYSOKIE TEMPERATURY

WODOODPORNOŚĆ

WODOSZCZELNOŚĆ

ODPORNOŚĆ NA OLEJE

BEZ METALU

PODSZYCIE ZIMOWE

SYMBOLE

ZAMEK

OBUWIE OCHRONNE - PRZEPISY

HRO:

WRU:

WR:

Odporność podeszwy na wysoką temperaturę  
+ 300 ° C
Wodoodporność materiału wierzchniego > 60 minut

Wodoodporność

Ochrona ESD. Rozładowywanie elektryczności 
statycznej. Buty mają oporność w zakresie 
pomiędzy 0,75 MOhm a 35 MOhm, zgodnie z normą 
DIN EN 61340.

RODZAJE OCHRONY

PRZELICZANIE ROZMIARÓW
EURO 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

UK 2 3 4 5 5,5 6 7 8 9 10 10,5 11 12 13

US 3 4 5 6 6,5 7 8 9 10 11 11,5 12 13 14

Podnosek 200 J / N 15000 właściwości antysta-
tyczne, absorpcja energii w pięcie, zamknięte pięty, 
podeszwa antypoślizgowa odporna na oleje

S1:

Podnosek 200 J / N 15000 antyprzebiciowa podeszwa 
1100N, właściwości antystatyczne, absorpcja energii  
w pięcie, zamknięte pięty, podeszwa antypoślizgowa 
odporna na oleje

S1P:

Podnosek 200 J / N 15000  właściwości antys-
tatyczne, absorpcja energii w pięcie, zamknięte 
pięty, podeszwa antypoślizgowa odporna na oleje, 
wodoodporność przez co najmniej 60 minut

S2:

Podnosek 200 J / N 15000 antyprzebiciowa podeszwa 
1100N, właściwości antystatyczne, absorpcja energii  
w pięcie, zamknięte pięty, podeszwa antypoślizgowa 
odporna na oleje, rzeźbiona podeszwa, wodoodpor-
na do minimum 60 minut

S3:

Materiał z naturalnych i syntetycznych polimerów / 
Podnosek 200 J / właściwości antyelektrostatyczne, 
absorpcja energii w pięcie, zamknięta pięta, odporna 
na oleje antypoślizgowa podeszwa

S4:

Materiał z naturalnych i syntetycznych polimerów 
/ Podnosek 200 J / antyprzebiciowa podeszwa 
1100N, właściwości antyelektrostatyczne, absorpcja 
energii w pięcie, zamknięta pięta, odporna na oleje 
antypoślizgowa podeszwa, rzeźbiona podeszwa

S5:

Wkładka L-Protection®, (Lenczitecnoline). Około 40% 
lżejsza niż tradycyjne wkładki antyprzebiciowe ze stali, jest 
bardzo elastyczna i utrzymuje ciepło (idealna do użytku  
w zimie).

Podnosek kompozytowy. Ochronny podnosek syntetyczny, 
odporny na zgniatanie. O połowę mniejsza masa niż w tra-
dycyjnych podnoskach ze stali, utrzymuje ciepło (idealny do 
stosowania w zimie).

Podnosek stalowy

SRA:

SRB:

SRC:

Odporność na poślizg na podłożu ceramicznym po-
krytym roztworem laurylosiarczanu sodu (SLS)
Odporność na poślizg na podłożu ze stali pokrytym 
glicerolem 
Odporność na poślizg na podłożach SRA + SRB



NOTATKI
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