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Att använda rätt skor på jobbet kan innebära en avsevärd 
förbättring i vardagen; mindre smärtor i knä, höft eller rygg, 
färre sjukskrivningsdagar, ett friskare liv. Men rätt skor behöver 
inte alltid ge så dramatiska resultat. Däremot göra stor skillnad. 
För många handlar det om att känna sig pigg även efter en 
hel arbetsdag: att köra för fullt på joggingpasset, att orka med 
promenaden i skogen, att leka med barnen i trädgården – att 
ha energi kvar för fritiden.
Det är vårt fokus.

Arbesko är ett svenskt familjeföretag som blivit ledande genom 
tankesättet: fötterna påverkar hur hela kroppen mår. Vi lägger 
oerhört mycket kraft på att utveckla och tillverka ergonomiskt 
riktiga skydds- och yrkesskor. Skor som ger arbetande fötter 
rätt stöd och skön komfort – och kroppen rätt balans.  
Skor som gör skillnad.

Vi letar ständigt efter nya, smarta material, försöker hela tiden 
skapa bättre funktioner och vidareutveckla befintliga konstruk-
tioner. Den unika, omtalade stötdämpningen Energy Gel® 
är – tillsammans med uppföljaren Energy Gel Duo® – bara ett 
resultat. Vi har försett våra skor med många andra mervärden 

genom åren. Det fullnarviga, slitstarka, specialimpregnerade 
kvalitetsskinnet Super8 samt de högklassiga inläggssulorna 
Poliyou® och ComfOrtho är några.

Den viktigaste skillnaden på Arbeskos skor och andras är 
dock vårt unika grundkoncept Stability System. Detta mycket 
noggranna sätt att bygga en stabil kvalitetssko på är ingen 
hemlighet längre. Men få andra, om någon, vill kosta på sig den 
”omväg” som det innebär att bygga en riktigt bra skydds- och 
yrkessko. Vi vill. Vi kan. Och vi hävdar att ingen bygger skor 
som Arbesko. 

Välkommen att upptäcka skillnaden på skor och skor! 

VI BYGGER RÄTT SKOR  
– FÖR HELA KROPPEN!

Energy Gel Duo®

(gelkudde i klacken+gelplatta fram)

Energy Gel®

(gelkudde i klacken)

Formpressad bindsula

Gelänk

Stabil  
hälkappa

Inpinnat skinn
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 QR-koder 
 På sidorna 2, 9, 15, 33 och 36 finns QR-koder. Med hjälp  
 av din smartphone och en QR-kodläsare kan du enkelt  
 läsa av koderna för att bland annat få rörlig Arbesko-info  
 i din telefon – precis där du befinner dig för stunden. 

Är skon uppbyggd på rätt sätt?  
Testa den för hand!

En del skydds- och yrkesskor kan kännas mjuka och sköna  
när du först provar dem. Men det är inte säkert att de ger dina 
fötter rätt stöd. Alltför mjuka skor gör dig trött i ben och fötter  
– och kan leda till både smärtor och belastningsskador.  
Ett snabbt och enkelt sätt att ta reda på om en sko är stabil 
och ger nödvändigt stöd: använd händerna!

Försök att vrida skon med händerna. En sko med gelänk är 
vridstyv och stabil och ger foten bra stöd. Ju vridstyvare, desto 
bättre.

Greppa om klacken och tån på skon och försök böja hela skon.  
Den ska inte kunna böjas vid hålfoten utan bara strax bakom tårna.

Känn på hälkappan. Den ska vara i ett starkt material, kännas 
stabil och följa hälens rundade form.

Energy Gel®

(gelkudde i klacken)

Stabil  
hälkappa

Webb

Vi reserverar oss för modellförändringar och  
eventuella tryckfel.
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Skyddståhätta, stål

Skyddståhätta, aluminium

Skyddståhätta av lätt, stark aluminium  
istället för stål sparar 100 g per sko-par.

Skyddståhätta, metallfri

Skyddståhätta i ett lätt, starkt komposit-
material. 

Spiktrampskydd, metall

Mjukt spiktrampskydd

Utvecklat av olika högteknologiska textil-
fibrer. Skor med det mjuka spiktrampskyddet 
har hög komfort, är flexibla (böjliga) och leder 
inte kyla.

Oljebeständig sula

Värmebeständig sula, 300 °C

Isolerar även mot värmestrålning.

Energiupptagande sula

Antistat

Sulorna avleder statisk elektricitet.  
Resistens mellan 100 kOhm och 1000 MOhm.

ESD

Sulorna avleder statisk elektricitet. De har 
en resistens under 100 MOhm och uppfyller 
kraven enligt Sveriges Provnings- och Forsk-
ningsinstitut, samt IEC 61340-5-1.

Poliyou®

Inläggssula av Poliyou® som dämpar stötar 
och ger hög komfort. Sulan släpper igenom 
luft och fotens fukt.

Vattenavvisande

Skinn som impregnerats eller belagts med 
ytskikt som gör det vattenavvisande.

Energy Gel®

Energy Gel® är en elastisk gelkudde med en 
speciell placering i klacken på skorna. Den 
elastiska gelkudden, som har en optimal 
stötupptagningsförmåga, går igenom 
bindsulan och vidare ned i klacken på skorna 
och ger därför optimal effekt. Kudden ger 
dessutom lyftkraft tillbaka när den återgår 
till ursprunglig form och skapar en skön 
sviktkänsla i steget. 

Energy Gel Duo®

Energy Gel Duo® är en vidareutvecklad 
innovation som ger dubbel stötdämpning. 
Gelkudden i klacken kombineras med en 
skönt avlastande gelplatta i ”trampet”, som 
minskar belastningen på fotens trampdyna.

Poron® XRD™ -material

Ett mjukt, flexibelt och extremt tåligt hög-
teknologiskt material. Vid ett slag bildar 
materialet ett skyddande skal som kan  
absorbera upp till 90 % av den mest  
intensiva kraften – slag efter slag.

Skor från Arbesko är utrustade med mängder av smarta funktioner och viktiga skydd.  
Vid varje modell beskriver olika symboler vad just den skon har för innehåll.  
Här hittar du förklaringen till varje symbol.

Symbolförklaringar

Här hittar du förklaringen till skyddsklassen som finns angiven vid respektive modell.

Symbol Skyddsegenskaper
Kategoribeteckning
SB S1 S2 S3 S4 S5 OB O1 O2 O3 O4 O5

SB Baskrav, Skyddsskor (tåskydd 200 J)

OB Baskrav, Yrkesskor (inget tåskydd)

A Antistatiska skodon •

E Energiupptagning i klacken •

WRU Vattentåligt ovandelsmaterial

P Spiktrampskydd •

- Mönstrad sula

C Elektriskt ledande skodon •

I Elektriskt isolerande skodon •

WR Vattentålig konstruktion •

M Metatarsalskydd (skydd för mellanfoten)

CI Isolering mot kyla •

HI Isolering mot värme •

HRO Värmetålig slitsula

AN Vristskydd •

CR Skydd mot skärskador

ORO Oljebeständig slitsula (EN 345 / EN 347)

FO Oljebeständig slitsula (EN ISO 20345 / EN ISO 20347)

SRA Halktestad på klinkers med NLS (speciell såpalösning)

SRB Halktestad på rostfri plåt med glycerol

SRC Halktestad på klinkers med NLS (speciell såpalösning) och på rostfri plåt med glycerol

    = Obligatorisk       • = Skodonet ska, utöver baskraven, även uppfylla minst ett av dessa krav        
    = Skodonet ska uppfylla minst ett av dessa krav

Skyddsklasser
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ARBESKO

SKYDDSSKOR
Skyddståhätta, spiktrampskydd, värmebeständighet, mönstrad slitsula med halkmotstånd, med mera – 
skyddsfunktionerna är naturligtvis självklara för en godkänd skyddssko. För oss på Arbesko är det lika 
viktigt att skorna är ergonomiskt riktiga, så att du slipper belastningsskador. Vi bygger våra skor extremt 
noggrant med målet att dina fötter ska få rätt stöd – och kroppen rätt balans. 

Det är också ett slags skydd.
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ARBESKO SKYDDSSKOR 

LÅGSKOR MED SPIKTRAMPSKYDD

ARBESKO 215   
Lätt industri, bygg & anläggning, serviceyrken

Metallfri, lätt och luftig skyddssko med härlig passform, mjukt spiktrampskydd, suverän stötdämpning 
och ESD-funktion.

Ovandel: Fullnarvigt impregnerat skinn. Luftigt nät i textil. Metallfri komposittåhätta. Läst: Mycket 
rymlig. Skyddsklass: EN ISO 20345, S1, P, SRA. Storlekar: 35–47.

ARBESKO 350    
Lätt industri, bygg & anläggning, serviceyrken

Lätt och luftig skyddssko med slitskydd på tån, mjukt spiktrampskydd, lätt aluminiumtåhätta  
och bekväm stötdämpning. 

Ovandel: Fullnarvigt impregnerat skinn. Luftigt nät. Slitskydd på tån. Lätt aluminiumtåhätta.  
Läst: Mycket rymlig. Skyddsklass: EN ISO 20345, S1, P, SRA. Storlekar: 35–48.

ARBESKO 412
Lätt industri, bygg & anläggning, serviceyrken

Bekväm och tålig skyddssko med spiktrampskydd, aluminiumtåhätta, slitskydd på tån och inbyggd 
stötdämpning.

Ovandel: Fullnarvigt impregnerat Super8-skinn. Slitskydd av PU på tån. Aluminiumtåhätta.  
Läst: Mycket rymlig. Skyddsklass: EN ISO 20345, S3, SRA. Storlekar: 35–48.

ARBESKO 392     
Lätt industri, bygg & anläggning, serviceyrken

Metallfri, lätt och smidig skyddssko med härlig passform, suverän stötdämpning, mjukt  
spiktrampskydd och ESD-funktion.

Ovandel: Fullnarvigt impregnerat Super8-skinn. Detaljer i microfiber. Slitstark vattenavvisande  
Cordura®. Bälgplös. Metallfri komposittåhätta. Läst: Mycket rymlig.  
Skyddsklass: EN ISO 20345, S3, SRA. Storlekar: 35–47.

Symbolförklaringar och skyddsklasser finns på sid 4. Läs mer om modellerna på www.arbesko.se

ARBESKO 272      
Lätt industri, tung industri, bygg & anläggning

Robust, bekväm och slitstark skyddssko med tålig nitrilgummisula, mycket rymligt tåparti, inbyggd 
stötdämpning och mjukt spiktrampskydd.

Ovandel: Fullnarvigt impregnerat Super8-skinn. Slitskydd av PU på tån. Aluminiumtåhätta. 
Läst: Mycket rymlig. Skyddsklass: EN ISO 20345, S3, HI, HRO, SRA. Storlekar: 40–48.
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LÅGSKOR MED SPIKTRAMPSKYDD

ARBESKO 416     
Lätt industri, bygg & anläggning, serviceyrken

Stabil och bekväm skyddssko med mjukt spiktrampskydd, aluminiumtåhätta, inbyggd stötdämpning 
och ESD-funktion.

Ovandel: Fullnarvigt impregnerat Super8-skinn. Aluminiumtåhätta. Läst: Mycket rymlig.  
Skyddsklass: EN ISO 20345, S3, SRA. Storlekar: 35–48.

ARBESKO 862
Lätt industri, bygg & anläggning

Skön, slitstark skyddssko med bekväm stötdämpning, slitskydd på tån och spiktrampskydd. Ovandel: Fullnarvigt skinn. Slitstark Cordura®. Slitskydd på tån. Läst: Mycket rymlig.  
Skyddsklass: EN 345-1, S1, P. Storlekar: 35–47.

ARBESKO 465
Lätt industri, bygg & anläggning

Skyddssko med inbyggd stötdämpning, lätt aluminiumtåhätta, mjukt spiktrampskydd, ESD-funktion  
och massor av komfort och slitstyrka.

Ovandel: Fullnarvigt impregnerat Super8-skinn. Vattenavstötande Cordura®. Slitskydd på tån. Lätt 
aluminiumtåhätta. Läst: Mycket rymlig. Skyddsklass: EN ISO 20345, S1, P, SRA. Storlekar: 35–48.

ARBESKO 442
Lätt industri, bygg & anläggning, serviceyrken

Lätt och skön skyddssko med aluminiumtåhätta, bekväm stötdämpning, mjukt spiktrampskydd och 
slitskydd på tån.

Ovandel: Fullnarvigt impregnerat Super8-skinn. Tålig Cordura®. Slitskydd på tån. Aluminiumtåhätta. 
Läst: Mycket rymlig. Skyddsklass: EN ISO 20345, S1, P. Storlekar: 37–48.

ARBESKO 772   
Tung industri, bygg & anläggning

Bekväm och slitstark skyddssko med extra rymligt tåparti, inbyggd stötdämpning, mjukt spiktramp-
skydd och slitsula i nitrilgummi.

Ovandel: Fullnarvigt impregnerat Super8-skinn. Läst: Extra rymlig.  
Skyddsklass: EN ISO 20345, S3, HI, HRO, SRC. Storlekar: 39–47.

Symbolförklaringar och skyddsklasser finns på sid 4. Läs mer om modellerna på www.arbesko.se 7



ARBESKO 812
Lätt industri, bygg & anläggning, serviceyrken

Skyddssko, modell loafer, med hög komfort och inbyggd stötdämpning, lätt aluminiumtåhätta, mjukt 
spiktrampskydd och ESD-funktion. 

Ovandel: Impregnerat fullnarvigt skinn. Lätt aluminiumtåhätta. Läst: Mycket rymlig.  
Skyddsklass: EN ISO 20345, S3, SRA. Storlekar: 38–48.

ARBESKO 935    
Lätt industri, bygg & anläggning

Luftig skyddssandal i impregnerat skinn, med bekväm kardborreknäppning, slitskydd på tån, inbyggd 
stötdämpning, aluminiumtåhätta, mjukt spiktrampskydd och ESD-funktion. 

Ovandel: Fullnarvigt impregnerat Super8-skinn. Slitskydd på tån. Aluminiumtåhätta.  
Läst: Mycket rymlig. Skyddsklass: EN ISO 20345, S1, P, SRA. Storlekar: 35–48.

ARBESKO 293
Lätt industri, bygg & anläggning

Slitstark och luftig skyddssko med tålig nitrilgummisula, slitskydd på tån, smidig kardborreknäppning, 
aluminiumtåhätta, mjukt spiktrampskydd och inbyggd stötdämpning.

Ovandel: Fullnarvig nubuck. Fullnarvigt detaljskinn. Slitstark Cordura® i kragen. Luftig plös i mesh  
och slitstarkt ventilerande polyamidnät. Aluminiumtåhätta. Läst: Mycket rymlig.  
Skyddsklass: EN ISO 20345, S1, P, HRO, SRA. Storlekar: 35–48.

ARBESKO 432
Lätt industri, bygg & anläggning

Tuff och tålig skyddssandal med spiktrampskydd och slitskydd på tån.

Ovandel: Fullnarvigt skinn. Slitskydd på tån. Läst: Mycket rymlig.  
Skyddsklass: EN 345-1, S1, P. Storlekar: 35–47.

ARBESKO 210   
Lätt industri, bygg & anläggning, serviceyrken

Metallfri, lätt och luftig skyddssandal med smidig kardborreknäppning, ventilerande mjuk plös, mjukt 
spiktrampskydd, suverän stötdämpning och ESD-funktion.

Ovandel: Fullnarvigt impregnerat Super8-skinn. Slitstark vattenavvisande Cordura®. Luftigt och starkt 
polyamidnät. Ventilerande plös och krage i mesh. Metallfri komposittåhätta. Läst: Mycket rymlig. 
Skyddsklass: EN ISO 20345, S1, P, SRA. Storlekar: 35–47.

Du hittar oss även på Facebook och Youtube/ArbeskoTv.

ARBESKO SKYDDSSKOR 

LÅGSKOR MED SPIKTRAMPSKYDD
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Eva Jangdin 
Ergonom/leg sjukgymnast  
på ERGONOMEVA  
(Ergo Innovation Sweden AB)

”När du går belastas fötterna med två till 

tre gånger kroppsvikten. Därför är det väl-

digt viktigt att välja skor som ger fötterna 

stöd, stabilitet och avlastning – exempelvis 

genom bra stötdämpning och en gelänk. 

En för mjuk sko – utan stabilitet i hålfoten 

– kan leda till att foten inte böjs på rätt sätt 

i gångcykeln, vilket kan ge smärtor i knän, 

höfter eller rygg.”

Stability System. Bästa grunden för ett par skor.

Stability System är Arbeskos eget grundkoncept för att tillverka skor som är  

sköna att stå och gå i hela dagarna, som håller längre än vanligt och som  

dessutom är ergonomiskt riktiga (vilket är bra för hela kroppen). 

En kvalitetsmärkning utöver det vanliga.

1. Inpinnat skinn. Skinnet sträcks och fästs noga under bindsulan. Det gör att skinnet inte 
töjer sig och att skon behåller sin passform.

2. Stabil hälkappa. Hälkappan är anatomiskt rätt avrundad och formpressad i ett starkt 
material för att behålla passformen, vara stabil och sluta åt ordentligt runt hälen.

3. Formpressad bindsula. Bindsulan följer fotens böjda form och ger foten ett naturligt och 
skönt stöd under skons hela livslängd.

4. Gelänk. Gelänken ger foten nödvändigt och skönt stöd och bidrar till en vridstyv och stabil 
sko som böjer sig där foten gör det.

Det är så här en sko byggs upp på rätt sätt.

LÅGSKOR MED SPIKTRAMPSKYDD
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ARBESKO 203   
Lätt industri, serviceyrken

Metallfri, lätt och stilren skyddssko med härlig passform, suverän stötdämpning och ESD-funktion.

Ovandel: Fullnarvigt impregnerat Super8-skinn. Metallfri komposittåhätta. Läst: Mycket rymlig. 
Skyddsklass: EN ISO 20345, S2, SRA. Storlekar: 35–47.

ARBESKO 355    
Lätt industri, serviceyrken

Luftig skyddssko med suverän stötdämpning, lätt aluminiumtåhätta och ESD-funktion. Ovandel: Fullnarvigt impregnerat skinn. Luftigt nät. Lätt aluminiumtåhätta. Läst: Mycket rymlig. 
Skyddsklass: EN ISO 20345, S1, SRA. Storlekar: 35–48.

ARBESKO 370
Lätt industri, serviceyrken

Lätt och luftig skyddssko med lång snörning, ventilerande mjuk plös, inbyggd stötdämpning,  
aluminiumtåhätta och ESD-funktion.

Ovandel: Fullnarvigt impregnerat Super8-skinn. Tåligt ventilerande polyamidnät och luftig plös i mesh. 
Slitstark Cordura® i kragdelen. Aluminiumtåhätta. Läst: Mycket rymlig.  
Skyddsklass: EN ISO 20345, S1, SRA. Storlekar: 35–48.

ARBESKO 359
Lätt industri, serviceyrken

Sportig skyddssko i skinn med inslag av luftig mesh, med suverän stötdämpning, lätt aluminiumtåhätta 
och ESD-funktion.

Ovandel: Fullnarvigt impregnerat skinn. Luftig mesh. Lätt aluminiumtåhätta. Läst: Mycket rymlig. 
Skyddsklass: EN ISO 20345, S1, SRA. Storlekar: 35–48.

ARBESKO 376   
Lätt industri, medicin & hygien, serviceyrken

Lätt och smidig skyddssko i PU-belagd mikrofiber, med lång snörning, inbyggd stötdämpning,  
aluminiumtåhätta och ESD-funktion.

Ovandel: PU-belagd mikrofiber med skinnkänsla. Aluminiumtåhätta. Läst: Mycket rymlig.  
Skyddsklass: EN ISO 20345, S2, SRA. Storlekar: 35–48.

Symbolförklaringar och skyddsklasser finns på sid 4. Läs mer om modellerna på www.arbesko.se

ARBESKO SKYDDSSKOR 

LÅGSKOR UTAN SPIKTRAMPSKYDD
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ARBESKO 855    
Lätt industri, serviceyrken

Lätt och luftig skyddssko med aluminiumtåhätta, bekväm stötdämpning och ESD-funktion. Ovandel: Fullnarvig impregnerad mocka. Luftig Dynatec. Fukttransporterande textilmaterial i plösen. 
Aluminiumtåhätta. Läst: Mycket rymlig. Skyddsklass: EN 345, S1. Storlekar: 35–48.

ARBESKO 389
Lätt industri, serviceyrken

Skyddssko med härlig passform, bälgplös, polstrad ovandel, inbyggd stötdämpning, aluminiumtåhätta 
och ESD-funktion.

Ovandel: Fullnarvigt impregnerat Super8-skinn. Detaljer i microfiber. Slitstark vattenavvisande 
Cordura®. Bälgplös. Aluminiumtåhätta. Läst: Mycket rymlig. Skyddsklass: EN ISO 20345, S2, SRA. 
Storlekar: 35–48.

.

ARBESKO 787   
Lätt industri, medicin & hygien, serviceyrken

Skön skyddssko, modell loafer, i PU-belagd mikrofiber med skinnkänsla, lätt att rengöra och perfekt för 
hygieniska miljöer. Arbesko 787 har även hög komfort, inbyggd stötdämpning, lätt aluminiumtåhätta 
och ESD-funktion.

Ovandel: PU-belagd mikrofiber med skinnkänsla. Lätt aluminiumtåhätta. Läst: Mycket rymlig.  
Skyddsklass: EN ISO 20345, S2, SRA. Storlekar: 35–46.

ARBESKO 803
Lätt industri, serviceyrken

Lätt och smidig skyddssko med lätt aluminiumtåhätta, bekväm stötdämpning och ESD-funktion.

Ovandel: Fullnarvigt impregnerat Super8-skinn. Lätt aluminiumtåhätta. Läst: Mycket rymlig.  
Skyddsklass: EN ISO 20345, S2, SRA. Storlekar: 35–48.

ARBESKO 835
Lätt industri, serviceyrken

Skyddssko med hög komfort, inbyggd stötdämpning, lätt aluminiumtåhätta och ESD-funktion.

Ovandel: Fullnarvigt skinn. Tålig Cordura®. Lätt aluminiumtåhätta. Läst: Mycket rymlig.  
Skyddsklass: EN ISO 20345, S1, SRA. Storlekar: 35–48.

Symbolförklaringar och skyddsklasser finns på sid 4. Läs mer om modellerna på www.arbesko.se

LÅGSKOR UTAN SPIKTRAMPSKYDD
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ARBESKO 200
Lätt industri, serviceyrken

Lätt och luftig skyddssko med smidig kardborreknäppning, bekväm stötdämpning, aluminiumtåhätta 
och ESD-funktion.

Ovandel: Fullnarvigt impregnerat Super8-skinn. Detaljer i PU-spalt. Luftig mesh. Aluminiumtåhätta. 
Läst: Mycket rymlig. Skyddsklass: EN ISO 20345, S1, SRA. Storlekar: 35–48.

ARBESKO 901
Lätt industri, serviceyrken

Elegant skyddssko i klassisk stil, helt i skinn, utrustad med suverän stötdämpning i ”tramp” och klack 
samt ESD-funktion.

Ovandel: Fullnarvigt smidigt och putsbart skinn. Läst: Normal. Skyddsklass: EN ISO 20345, S1, SRA. 
Storlekar: 39–48.

ARBESKO 373
Lätt industri, serviceyrken

Luftig skyddssandal med smidig kardborreknäppning, ventilerande mjuk plös, inbyggd stötdämpning, 
aluminiumtåhätta och ESD-funktion.

Ovandel: Fullnarvigt impregnerat Super8-skinn. Slitstark Cordura® i kragdelen. Luftigt och starkt 
polyamidnät. Ventilerande plös i mesh. Aluminiumtåhätta. Läst: Mycket rymlig.  
Skyddsklass: EN ISO 20345, S1, SRA. Storlekar: 35–48.

ARBESKO 888    
Lätt industri, serviceyrken

Bekväm skyddssko med inbyggd stötdämpning. 

Ovandel: Fullnarvigt skinn. Tålig Cordura®. Läst: Mycket rymlig. Skyddsklass: EN 345-1, S1. 
Storlekar: 35–47.

ARBESKO 899
Lätt industri

Lätt och luftig skyddssko med suverän stötdämpning, aluminiumtåhätta och slitstark,  
värmetålig nitrilgummisula. 

Ovandel: Fullnarvigt impregnerat Super8-skinn. Luftigt nät i textil. Aluminiumtåhätta.  
Läst: Mycket rymlig. Skyddsklass: EN ISO 20345, S1, HRO, SRA. Storlekar: 35–48.

ARBESKO 889
Lätt industri, serviceyrken

Lätt skyddssko med högsta komfort, inbyggd stötdämpning, lätt aluminiumtåhätta och ESD-funktion.

Ovandel: Fullnarvig impregnerad mocka. Slitstark Cordura®. Lätt aluminiumtåhätta.  
Läst: Mycket rymlig. Skyddsklass: EN 345-1, S1. Storlekar: 35–48.

ARBESKO SKYDDSSKOR 

LÅGSKOR UTAN SPIKTRAMPSKYDD

Du hittar oss även på Facebook och Youtube/ArbeskoTv.12



ARBESKO 925
Lätt industri, serviceyrken

Bekväm skyddssko med smidig kardborreknäppning, slitskydd på tån och inbyggd stötdämpning.

Ovandel: Fullnarvigt skinn. Slitskydd på tån. Läst: Mycket rymlig. Skyddsklass: EN 345-1, S1. 
Storlekar: 35–47.

ARBESKO 936
Lätt industri, serviceyrken

Lätt och luftig skyddssandal med inbyggd stötdämpning, lätt aluminiumtåhätta och ESD-funktion.

Ovandel: Fullnarvigt impregnerat Super8-skinn. Lätt aluminiumtåhätta. Läst: Mycket rymlig.  
Skyddsklass: EN ISO 20345, S1, SRA. Storlekar: 35–48.

ARBESKO 950
Lätt industri, serviceyrken

Lätt, sval och slitstark skyddssko med bekväm stötdämpning, smidig kardborreknäppning,  
aluminiumtåhätta, slitskydd på tån och ESD-funktion.

Ovandel: Fullnarvigt skinn. Slitskydd på tån. Aluminiumtåhätta. Läst: Mycket rymlig.  
Skyddsklass: EN 345-1, S1. Storlekar: 35–48.

Arbesko kan erbjuda sköna skor även till dig med riktigt stora fötter. Arbesko 592 och 792 

tillverkas i storlekarna 49 och 50. Modellerna har samma egenskaper som vårt värmetåliga 

sortiment – med bland annat en slitstark Asymetrix Nitril-sula – men skorna passar utmärkt i 

flera arbetsmiljöer.

ARBESKO 592 
Tung industri, bygg & anläggning

Värmetålig, slitstark och skön skyddsstövel med suverän stötdämpning, spiktrampskydd och 
värmebeständig nitrilgummisula med mycket bra fäste.

Ovandel: Fullnarvigt aluminium- och zirkoniumgarvat värmetåligt skinn som är impregnerat. 
Sydd med värmetålig kevlartråd. Läst: Mycket rymlig. Skyddsklass: EN ISO 20345, S3, HRO, HI, 
SRA. Storlekar: 49–50.

ARBESKO 792 
Tung industri, bygg & anläggning

Slitstark skyddssko i impregnerat, värmetåligt skinn, med suverän stötdämpning, spiktrampskydd 
och värmebeständig nitrilgummisula med mycket bra fäste.

Ovandel: Fullnarvigt aluminium- och zirkoniumgarvat värmetåligt skinn som är impregnerat.  
Sydd med värmetålig kevlartråd. Läst: Mycket rymlig.  
Skyddsklass: EN ISO 20345, S3, HRO, HI, SRA. Storlekar: 49–50.

Bara för dig med extra stora fötter

LÅGSKOR UTAN SPIKTRAMPSKYDD

Du hittar oss även på Facebook och Youtube/ArbeskoTv. 13



ARBESKO 422 
Lätt industri, bygg & anläggning, serviceyrken

Bekväm, robust skyddskänga med slitskydd på tån, aluminiumtåhätta, spiktrampskydd och inbyggd 
stötdämpning.

Ovandel: Fullnarvigt impregnerat Super8-skinn med inslag av slitstark Cordura® i skaftet. Slitskydd  
av PU på tån. Aluminiumtåhätta. Läst: Mycket rymlig. Skyddsklass: EN ISO 20345, S3, SRA. 
Storlekar: 35–48.

ARBESKO 482
Bygg & anläggning, serviceyrken

Skön och tålig skyddskänga med både dragkedja och snörning, ofodrat skaft, suverän stötdämpning, 
aluminiumtåhätta, mjukt spiktrampskydd och slitskydd på tån.

Ovandel: Fullnarvigt impregnerat Super8-skinn. Slitskydd på tån. Aluminiumtåhätta.  
Läst: Mycket rymlig. Skyddsklass: EN ISO 20345, S3, SRA. Storlekar: 35–48.

ARBESKO 452
Lätt industri, bygg & anläggning, serviceyrken

Slitstark och bekväm skyddskänga med inbyggd stötdämpning, tätade sömmar, 
aluminiumtåhätta, slitskydd på tån, mjukt spiktrampskydd och ESD-funktion.

Ovandel: Fullnarvigt impregnerat Super8-skinn. Tålig Cordura®. Tätade sömmar. Slitskydd på tån. 
Aluminiumtåhätta. Läst: Mycket rymlig. Skyddsklass: EN ISO 20345, S3.  
Storlekar: 37–48.

ARBESKO 426   
Lätt industri, bygg & anläggning, serviceyrken

Stabil, bekväm och smidig skyddskänga med mjukt spiktrampskydd, aluminiumtåhätta, inbyggd 
stötdämpning och ESD-funktion.

Ovandel: Fullnarvigt impregnerat Super8-skinn. Aluminiumtåhätta. Läst: Mycket rymlig.  
Skyddsklass: EN ISO 20345, S3, SRA. Storlekar: 35–48.

ARBESKO 242   
Lätt industri, bygg & anläggning, serviceyrken

Metallfri, lätt och luftig skyddskänga med massor av komfort, mjukt spiktrampskydd, suverän  
stötdämpning och ESD-funktion.

Ovandel: Fullnarvigt impregnerat Super8-skinn. Slitstark vattenavvisande Cordura®. Metallfri  
komposittåhätta. Läst: Mycket rymlig. Skyddsklass: EN ISO 20345, S3, SRA. Storlekar: 35-47.

ARBESKO SKYDDSSKOR 

KÄNGOR

Symbolförklaringar och skyddsklasser finns på sid 4. Läs mer om modellerna på www.arbesko.se14



KÄNGOR

Att tillbringa hela arbetsdagar till fots, kanske på hårda golv, 

sliter på kroppen. Det kräver skor med extra stötdämpning. 

Majoriteten av Arbeskos skor är utrustade med Energy Gel® eller 

Energy Gel Duo® – unika produkter utvecklade av Arbesko för att 

ge värdefull och optimal stötdämpning. 

Energy Gel® är en elastisk gelkudde med en speciell placering i 

klacken på skorna. Den elastiska gelkudden, som har en optimal 

stötupptagningsförmåga, går igenom bindsulan och vidare ned 

i klacken på skorna och ger därför optimal effekt. Kudden ger 

dessutom lyftkraft tillbaka när den återgår till ursprunglig form 

och skapar en skön sviktkänsla i steget. 

Att Arbeskos skor med Energy Gel® är effektiva har bekräftats 

i en stor studie. Sjukfrånvaron minskade betydligt hos fabriks-

arbetare med muskel- och ledsmärtor, när de använde skor  

med Energy Gel®. Mer information om undersökningen hittar  

du på www.arbesko.se. 

Energy Gel Duo® är en vidareutvecklad innovation som ger 

dubbel stötdämpning. Gelkudden i klacken kombineras med en 

skönt avlastande gelplatta i ”trampet”, som minskar belastningen 

på fotens trampdyna.

RÄTT SKOR PÅ JOBBET 
GER MER ENERGI TILL 
ANNAT. OCKSÅ. 

Energy Gel® & Energy Gel Duo® – stötdämpning i världsklass

Ett fullnarvigt kvalitetsskinn

Det är skillnad på skinn och skinn. Arbesko erbjuder skor med skinn  

av högsta kvalitet. 

Arbeskos Super8 är ett tydligt exempel: fullnarvigt, slitstarkt skinn av  

utsökt kvalitet och med den rätta känslan. Vårt Super8-skinn står emot  

väta i hela åtta timmar i följd tack vare en genomimpregnering – en speciell 

behandling som når in i skinnet och som inte nöts bort, till skillnad från  

en ytimpregnering.
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ARBESKO 512
Tung industri, bygg & anläggning, serviceyrken

Varm och skön skyddsstövel med värmande ullfoder, slitskydd på tån, dragkedja, inbyggd  
stötdämpning, spiktrampskydd och aluminiumtåhätta.

Ovandel: Fullnarvigt impregnerat skinn. Aluminiumtåhätta. Läst: Mycket rymlig.  
Skyddsklass: EN ISO 20345, S3, CI, SRC. Storlekar: 35–48.

ARBESKO SKYDDSSKOR 

VÄRMANDE STÖVLAR & KÄNGOR

Du hittar oss även på Facebook och Youtube/ArbeskoTv.

ARBESKO 427   
Lätt industri, bygg & anläggning, serviceyrken

Varm och bekväm skyddskänga med värmande ullfoder och fleece-inläggssula närmast foten, mjukt 
spiktrampskydd, aluminiumtåhätta och suverän stötdämpning.

Ovandel: Fullnarvigt impregnerat Super8-skinn. Aluminiumtåhätta. Läst: Mycket rymlig.  
Skyddsklass: EN ISO 20345, S3, CI, SRA. Storlekar: 35–48.

ARBESKO 572
Tung industri, lätt industri, bygg & anläggning, serviceyrken

Extra rymlig, vattensäker och vinterisolerad skyddsstövel med snölås, tätade sömmar, inbyggd  
stötdämpning, mjukt spiktrampskydd och slitsula i nitrilgummi.

Ovandel: Fullnarvigt impregnerat Super8-skinn. Tätade sömmar. Läst: Extra rymlig.  
Skyddsklass: EN ISO 20345, S3, CI, HRO, WR, SRC. Storlekar: 39–47.

ARBESKO 562
Tung industri, lätt industri, bygg & anläggning, serviceyrken

Extra rymlig vinterskyddsstövel, dubbelfodrad med fiberpäls och Thinsulate®, med dragkedja, tätade 
sömmar, inbyggd stötdämpning, mjukt spiktrampskydd och slitsula i nitrilgummi.

Ovandel: Fullnarvigt impregnerat Super8-skinn. Tätade sömmar. Läst: Extra rymlig.  
Skyddsklass: EN ISO 20345, S3, CI, HRO, SRC. Storlekar: 39–47.

BÄSTA SÄTTET ATT MÖTA VINTERN 
Är du rätt rustad när temperaturen sjunker? Som svenskt företag har Arbesko full koll på vad vinter-
väder kan innebära – och erbjuder ett heltäckande sortiment av sköna och välisolerade kängor och 
stövlar. Perfekt anpassade för att hålla foten behagligt varm och torr trots väta, snö, is eller åtskilliga 
minusgrader. Hög materialkvalitet och Arbeskos noggranna ergonomiska uppbyggnad av skor ger  
fötterna rätt stöd och komfort. Din skönaste vinter väntar!
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VÄRMANDE STÖVLAR & KÄNGOR

ARBESKO 692
Lätt industri, bygg & anläggning, serviceyrken

Skön, varmfodrad skyddskänga med Thermolite®-isolering, vattenavvisande membran i fotdelen, 
dragkedja på insidan av skaftet, reflex, suverän stötdämpning, slitskydd på tån, aluminiumtåhätta, 
mjukt spiktrampskydd och slitstark, värmebeständig nitrilgummisula med mycket bra fäste.

Ovandel: Fullnarvigt impregnerat Super8-skinn. Reflex i skaftet. Slitskydd av PU i tån. Aluminium-
tåhätta. Läst: Mycket rymlig. Skyddsklass: EN ISO 20345, S3, CI, HRO, SRA. Storlekar: 35–48.

ARBESKO 695
Lätt industri, bygg & anläggning, serviceyrken

Varm och smidig skyddskänga med ullfoder och fleece-inläggssula närmast foten, dragkedja på 
insidan av skaftet, vattenavvisande membran i fotdelen, suverän stötdämpning, aluminiumtåhätta  
och mjukt spiktrampskydd. 

Ovandel: Fullnarvigt impregnerat Super8-skinn. Aluminiumtåhätta. Läst: Mycket rymlig.  
Skyddsklass: EN ISO 20345, S3, CI, SRA. Storlekar: 35–48.

Du hittar oss även på Facebook och Youtube/ArbeskoTv.

ARBESKO 672
Tung industri, lätt industri, bygg & anläggning, serviceyrken

Extra rymlig, varm och skön skyddskänga med både fiberpäls och Thinsulate®, inbyggd  
stötdämpning, mjukt spiktrampskydd och slitsula i nitrilgummi.

Ovandel: Fullnarvigt impregnerat Super8-skinn. Läst: Extra rymlig.  
Skyddsklass: EN ISO 20345, S3, CI, HRO, SRC. Storlekar: 39–47.
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TUFFA MILJÖER KRÄVER  
EXTREMA SKOR
Hett gnistregn, stänk av metall, hög värme. På en del arbetsplatser är förhållandena extrema  
– vilket kräver extrema skor. Arbeskos sortiment för gjuterier, metallindustrier, bilverkstäder och  
andra tuffa arbetsmiljöer består av skyddsskor som är noga utrustade med allt som krävs för  
extra skydd och slitstyrka. Den unika slitsulan Asymetrix Nitril av värmebeständigt  
nitrilgummi, flamskyddat och värmetåligt skinn, sömmar av stark, värmetålig kevlartråd och  
speciellt slitskydd på tån är några exempel. Skor utöver det vanliga helt enkelt.

ARBESKO 605
Tung industri, bygg & anläggning

Slitstark gjutarkänga i impregnerat, värmetåligt skinn, med suverän stötdämpning, slitskydd på tån, 
aluminiumtåhätta, mjukt spiktrampskydd och en värmebeständig nitrilgummisula med mycket  
bra fäste.

Ovandel: Fullnarvigt aluminium- och zirkoniumgarvat värmetåligt skinn som är impregnerat.  
Sydd med värmetålig kevlartråd. Slitskydd av PU i tån. Aluminiumtåhätta. Läst: Mycket rymlig.  
Skyddsklass: EN ISO 20345, S3, HRO, HI, SRA. Storlekar: 35–48.

ARBESKO 532
Tung industri, bygg & anläggning

Värmetålig, slitstark och skön skyddsstövel med suverän stötdämpning, aluminiumtåhätta, mjukt 
spiktrampskydd, slitskydd på tån och en värmebeständig nitrilgummisula med mycket bra fäste.

Ovandel: Fullnarvigt aluminium- och zirkoniumgarvat värmetåligt skinn som är impregnerat.  
Sydd med värmetålig kevlartråd. Slitskydd på tån. Aluminiumtåhätta. Läst: Mycket rymlig.  
Skyddsklass: EN ISO 20345, S3, HRO, HI, SRA. Storlekar: 35–48.

ARBESKO 632
Tung industri, bygg & anläggning

Skön skyddskänga i impregnerat, värmetåligt skinn, med slitskydd på tån, mjukt spiktrampskydd,  
aluminiumtåhätta, suverän stötdämpning och en värmebeständig nitrilgummisula med mycket bra fäste.

Ovandel: Fullnarvigt aluminium- och zirkoniumgarvat värmetåligt skinn som är impregnerat. Sydd 
med värmetålig kevlartråd. Slitskydd på tån. Aluminiumtåhätta. Läst: Mycket rymlig.  
Skyddsklass: EN ISO 20345, S3, HRO, HI, SRA. Storlekar: 35-48.

ARBESKO 653   
Tung industri

Värmetålig, slitstark och skön gjutarkänga med högt skaft, slitskydd på tån, suverän stötdämpning, 
aluminiumtåhätta, mjukt spiktrampskydd och en elektriskt isolerande, värmebeständig nitrilgummisula 
med mycket bra fäste.

Ovandel: Fullnarvigt aluminium- och zirkoniumgarvat värmetåligt skinn som är impregnerat. Sydd 
med värmetålig kevlartråd. Slitskydd av PU på tån. Aluminiumtåhätta. Slitsulan är elektriskt isolerande, 
godkänd enligt Electric Hazard Resistant Footwear (EH) ASTM F2413-11. Läst: Mycket rymlig. 
Skyddsklass: EN ISO 20345, SB, P, E, WRU, HRO, HI, SRA. Storlekar: 35–48.

ARBESKO SKYDDSSKOR 

VÄRMETÅLIGA LÅGSKOR, STÖVLAR & KÄNGOR

Symbolförklaringar och skyddsklasser finns på sid 4. Läs mer om modellerna på www.arbesko.se18



ARBESKO 651   
Tung industri

Värmetålig gjutarkänga med mjukt, flexibelt och tåligt metatarsalskydd (skydd för mellanfoten), 
suverän stötdämpning, slitskydd på tån, aluminiumtåhätta, mjukt spiktrampskydd och en elektriskt 
isolerande, värmebeständig nitrilgummisula med mycket bra fäste.

Ovandel: Fullnarvigt aluminium- och zirkoniumgarvat värmetåligt skinn som är impregnerat. 
Sydd med värmetålig kevlartråd. Mjukt, flexibelt och tåligt metatarsalskydd i PORON® XRD™- 
material. Slitskydd av PU i tån. Aluminiumtåhätta. Slitsulan är elektriskt isolerande, godkänd  
enligt Electric Hazard Resistant Footwear (EH) ASTM F2413-11. Läst: Mycket rymlig.  
Skyddsklass: EN ISO 20345, SB, P, E, WRU, M, HRO, HI, SRA. Storlekar: 35–48.

ARBESKO 702
Tung industri, bygg & anläggning

Värmetålig svetsarsko med hög komfort och slitstyrka, suverän stötdämpning, slitskydd på tån, alumi-
niumtåhätta, mjukt spiktrampskydd och en värmebeständig nitrilgummisula med mycket bra fäste.

Ovandel: Fullnarvigt aluminium- och zirkoniumgarvat värmetåligt skinn som är impregnerat.  
Sydd med värmetålig kevlartråd. Slitskydd av PU i tån. Aluminiumtåhätta. Läst: Mycket rymlig.  
Skyddsklass: EN ISO 20345, S3, HRO, HI, SRA. Storlekar: 38–48.

ARBESKO 732
Tung industri, bygg & anläggning

Slitstark skyddssko i impregnerat, värmetåligt skinn, med suverän stötdämpning, slitskydd på tån, alu-
miniumtåhätta, mjukt spiktrampskydd och en värmebeständig nitrilgummisula med mycket bra fäste.

Ovandel: Fullnarvigt aluminium- och zirkoniumgarvat värmetåligt skinn som är impregnerat. Sydd 
med värmetålig kevlartråd. Slitskydd på tån. Aluminiumtåhätta. Läst: Mycket rymlig.  
Skyddsklass: EN ISO 20345, S3, HRO, HI, SRA. Storlekar: 35–48.

Högteknologi skyddar foten
Arbesko är en av de första i Europa att använda det mjuka, flexibla och  
extremt tåliga, högteknologiska PORON® XRD™-materialet som  
metatarsalskydd (skydd för mellanfoten). 

PORON® XRD™-materialet skapar ett mycket kraftfullt stötskydd,  
utvecklat för att tåla de mest extrema villkoren. Vid ett slag bildar  
materialet ett skyddande skal som kan absorbera upp till 90 %  
av den mest intensiva kraften – slag efter slag. 

Poron® XRD™-materialet är ett skum som består av öppna celler. Det andas och är antibakteriellt.  

PORON och XRD är licensierade varumärken som tillhör Rogers Corporation. 

Asymetrix Nitril. 
Extra hållbar och värmetålig slitsula.

Asymetrix Nitril är vår tåliga funktionssula i värmebeständigt 

nitrilgummi. Slitstark som få och ger mycket bra fäste 

även på hala underlag. Asymetrix Nitril tål kemikalier och 

oljor bättre än de flesta och värme upp till 300 ˚C. Sulan är 

därmed oslagbar i riktigt heta miljöer. Förklaringen är att 

materialet har inslag av zirkonium – ett metalliskt grund-

ämne som är mycket värmetåligt och starkt och som i 

fast form kallas ”falsk diamant” då egenskaperna liknar 

diamantens. Arbeskos skyddsskor med nitrilgummisula är 

ett naturligt val för gjuterier, metallindustrier, bilverkstäder 

och många andra tuffa miljöer. Men även i arbetsmiljöer där 

extra slitstyrka uppskattas. 

VÄRMETÅLIGA LÅGSKOR, STÖVLAR & KÄNGOR

Symbolförklaringar och skyddsklasser finns på sid 4. Läs mer om modellerna på www.arbesko.se 19



RÄTT SKOR PÅ JOBBET GER MER 
ENERGI TILL ANNAT. OCKSÅ. 

ARBESKO SKYDDSSKOR 

METALLFRIA SKOR
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ARBESKO 242
Lätt industri, bygg & anläggning, serviceyrken

Metallfri, lätt och luftig skyddskänga med massor av komfort, mjukt spiktrampskydd, suverän  
stötdämpning och ESD-funktion.

Ovandel: Fullnarvigt impregnerat Super8-skinn. Slitstark vattenavvisande Cordura®. Metallfri  
komposittåhätta. Läst: Mycket rymlig. Skyddsklass: EN ISO 20345, S3, SRA. Storlekar: 35-47.

ARBESKO 215
Lätt industri, bygg & anläggning, serviceyrken

Metallfri, lätt och luftig skyddssko med härlig passform, mjukt spiktrampskydd, suverän stötdämpning 
och ESD-funktion. 

Ovandel: Fullnarvigt impregnerat skinn. Luftigt nät i textil. Metallfri komposittåhätta. Läst: Mycket 
rymlig. Skyddsklass: EN ISO 20345, S1, P, SRA. Storlekar: 35–47.

ARBESKO 392
Lätt industri, bygg & anläggning, serviceyrken

Metallfri, lätt och smidig skyddssko med härlig passform, suverän stötdämpning, mjukt spiktramp-
skydd och ESD-funktion.

Ovandel: Fullnarvigt impregnerat Super8-skinn. Detaljer i microfiber. Slitstark vattenavvisande 
Cordura®. Bälgplös. Metallfri komposittåhätta. Läst: Mycket rymlig. Skyddsklass: EN ISO 20345, S3, 
SRA. Storlekar: 35–47.

ARBESKO 203
Lätt industri, serviceyrken

Metallfri, lätt och stilren skyddssko med härlig passform, suverän stötdämpning och ESD-funktion.

Ovandel: Fullnarvigt impregnerat Super8-skinn. Metallfri komposittåhätta. Läst: Mycket rymlig. 
Skyddsklass: EN ISO 20345, S2, SRA. Storlekar: 35–47.

Arbeskos metallfria sortiment är framtaget för att göra arbetsdagen 
betydligt enklare för dig som jobbar i säkerhetsmiljöer med  
metalldetektorer – eller miljöer känsliga för magnetism. Och själv-
klart även för alla andra som bara gillar känslan av metallfritt!

Här är metallen i tåhätta, gelänk och spiktrampskydd utbytt mot 
ett starkt kompositmaterial – med lika bra skydd och funktion.

Som alltid handlar det om ergonomiskt riktiga skor som är  
utrustade för att ge bästa tänkbara stöd och komfort  
– och kvalitet i toppklass.  

Dags för en skön, metallfri dag på jobbet.

NU ÄVEN METALLFRITT!

ARBESKO 210
Lätt industri, bygg & anläggning, serviceyrken

Metallfri, lätt och luftig skyddssandal med smidig kardborreknäppning, ventilerande mjuk plös, 
mjukt spiktrampskydd, suverän stötdämpning och ESD-funktion. 

Ovandel: Fullnarvigt impregnerat Super8-skinn. Slitstark vattenavvisande Cordura®. Luftigt och 
starkt polyamidnät. Ventilerande plös och krage i mesh. Metallfri komposittåhätta. Läst: Mycket 
rymlig. Skyddsklass: EN ISO 20345, S1, P, SRA. Storlekar: 35–47.

METALLFRIA SKOR

Du hittar oss även på Facebook och Youtube/ArbeskoTv. 21



ARBESKO 191
Lätt industri, serviceyrken

Bekväm och flexibel skyddstoffel med kombinerad vristrem/hälrem.

Ovandel: PU-belagt spaltläder. Läst: Rymlig. Skyddsklass: EN 345-1, SB, E. Storlekar: 36–47.

ARBESKO 183
Lätt industri, serviceyrken

Skön och luftig skyddstoffel med ställbar vristrem för perfekt passform.

Ovandel: PU-belagt spaltläder. Läst: Rymlig. Skyddsklass: EN 345-1, SB, E. Storlekar: 34–47.

ARBESKO 171
Lätt industri, medicin & hygien, serviceyrken

Skön, hygienisk skyddstoffel i PU-belagt mikrofibermaterial som är lätt att rengöra.

Ovandel: PU-belagd mikrofiber. Läst: Rymlig. Skyddsklass: EN 345-1, SB, E, WRU.  
Storlekar: 34–47.

ARBESKO 193
Lätt industri, serviceyrken

Bekväm och tålig skyddstoffel med ställbar vristrem och resårbakrem.

Ovandel: PU-belagt spaltläder. Läst: Rymlig. Skyddsklass: EN 345-1, SB, E. Storlekar: 34–47.

ARBESKO 187
Lätt industri, serviceyrken

Slitstark skyddstoffel med ställbar vristrem och ESD-funktion.

Ovandel: PU-belagt spaltläder. Läst: Rymlig. Skyddsklass: EN 345-1, SB, A, E. Storlekar: 34–47.

ARBESKO SKYDDSSKOR 

TOFFLOR

Symbolförklaringar och skyddsklasser finns på sid 4. Läs mer om modellerna på www.arbesko.se22



ARBESKO

YRKESSKOR
I många yrken och arbetsmiljöer finns inte kravet på att använda skor med skyddståhätta och spiktramp-
skydd. Istället är du själv helt fri att välja sköna, stabila skor som du trivs i. Arbeskos yrkesskor är lika  
noggrant utvecklade som våra skyddsskor – och laddade med funktioner som ger fötterna rätt stöd, optimal 
stötdämpning och bästa möjliga komfort.

Se fram emot en piggare dag på jobbet! Och efteråt.
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ARBESKO 3000
Serviceyrken

Smidig och skön yrkessko, modell sneaker, i skinn och luftig vattenfrånstötande textil, med lång  
snörning och inbyggd stötdämpning.

Ovandel: Fullnarvigt skinn. Luftig textil som är vattenfrånstötande tack vare Nanosphere®-behandling. 
Läst: Normal. Skyddsklass: EN ISO 20347, O1, FO. Storlekar: 35–47.

ARBESKO 1855
Serviceyrken

Suveränt sval och skön yrkessko i impregnerad mocka, med sidor av luftande nätmaterial, inbyggd 
stötdämpning, ESD-funktion och sula med nitrilgummi i klacken.

Ovandel: Fullnarvig, impregnerad mocka. Luftig Dynatec. Fukttransporterande textilmaterial i plösen. 
Läst: Mycket rymlig. Skyddsklass: EN 347-1, O1. Storlekar: 35–48.

ARBESKO 1354
Medicin & hygien, serviceyrken

Bekväm yrkessko i impregnerat skinn och luftig mesh, med skön passform,  
inbyggd stötdämpning och ESD-funktion.

Ovandel: Fullnarvigt impregnerat skinn. Luftig mesh. Läst: Mycket rymlig.  
Skyddsklass: EN ISO 20347, 01, FO, SRA. Storlekar: 35–47.

ARBESKO 1355
Serviceyrken

Bekväm yrkessko i impregnerat skinn och slitstark Cordura®, med suverän stötdämpning  
och ESD-funktion.

Ovandel: Fullnarvigt, impregnerat skinn med detaljer i slitstark Cordura®. Läst: Mycket rymlig. 
Skyddsklass: EN ISO 20347, O1, FO. Storlekar: 35–48.

ARBESKO 2000
Serviceyrken

Bekväm yrkessko i mjukt, impregnerat skinn med reflex baktill, suverän stötdämpning  
och ESD-funktion.

Ovandel: Fullnarvigt impregnerat Super8-skinn. Läst: Mycket rymlig.  
Skyddsklass: EN ISO 20347, O2, FO. Storlekar: 35–48.

ARBESKO 1451
Medicin & hygien, serviceyrken

Smidig, skön och luftig yrkessko i skinn, med inbyggd stötdämpning och ESD-funktion.

Ovandel: Fullnarvigt skinn. Läst: Mycket rymlig. Skyddsklass: EN 347-1, O1. Storlekar: 35–47.

ARBESKO YRKESSKOR 

LÅGSKOR & KÄNGOR

Du hittar oss även på Facebook och Youtube/ArbeskoTv.24



Svenska Kocklandslaget och Svenska Juniorkocklandslaget använder skor från Arbesko.

ARBESKO 3447
Medicin & hygien, serviceyrken

Skönt ventilerande och hygienisk yrkessko i lättrengjort mikrofibermaterial, med inbyggd  
stötdämpning, kardborreknäppning och ESD-funktion.

Ovandel: PU-belagd mikrofiber med skinnkänsla. Läst: Rymlig.  
Skyddsklass: EN ISO 20347, OB, A, E, FO. Storlekar: 35–46.

ARBESKO 1950
Serviceyrken

Sval och skön yrkessko i skinn, med inbyggd stötdämpning, slitskydd på tån, ESD-funktion och sula 
med nitrilgummi i klacken.

Ovandel: Fullnarvigt skinn. Slitskydd på tån. Läst: Mycket rymlig. Skyddsklass: EN 347-1, O1. 
Storlekar: 35–48.

ARBESKO 1692   
Serviceyrken

Varmfodrad känga i impregnerat skinn, med vattenavvisande membran, Thermolite®-foder, dragkedja 
på insidan av skaftet, reflex, suverän stötdämpning och värmebeständig nitrilgummisula med mycket 
bra fäste.

Ovandel: Fullnarvigt impregnerat Super8-skinn. Reflex i skaftet. Läst: Mycket rymlig.  
Skyddsklass: EN ISO 20347, O2, CI, HRO, FO, SRA. Storlekar: 35–48.

ARBESKO 1695
Serviceyrken

Varm, skön och smidig känga i impregnerat skinn, med vattenavvisande membran, värmande  
ullfoder, dragkedja på insidan av skaftet och suverän stötdämpning.

Ovandel: Fullnarvigt impregnerat Super8-skinn. Läst: Mycket rymlig.  
Skyddsklass: EN ISO 20347, O2, CI, FO, SRA. Storlekar: 35–48.

LÅGSKOR & KÄNGOR
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ARBESKO 1921
Serviceyrken

Modern skinnloafer, självklart utrustad med stötdämpare i klack och ”tramp” samt ESD-funktion.

Ovandel: Fullnarvigt smidigt och putsbart skinn. Läst: Normal.  
Skyddsklass: EN ISO 20347, O1, FO, SRA. Storlekar: 39–48.

ARBESKO 4038
Serviceyrken

Skön, fotriktig yrkessko i skinn av pumpsmodell, gummisula med bra grepp och bekväm höjd  
på klacken (35 mm).

Ovandel: Fullnarvigt nappaskinn. Läst: Rymlig. Storlekar: 35–42.

ARBESKO 1911
Serviceyrken

Bekväm och representativ yrkessko i skinn, med skön stötdämpning i klack och ”tramp”  
samt ESD-funktion.

Ovandel: Fullnarvigt smidigt och putsbart skinn. Läst: Normal.  
Skyddsklass: EN ISO 20347, O1, FO, SRA. Storlekar: 39–48.

ARBESKO 1901
Serviceyrken

Klassiskt elegant yrkessko i skinn, utrustad med suverän stötdämpning i ”tramp” och klack  
samt ESD-funktion.

Ovandel: Fullnarvigt smidigt och putsbart skinn. Läst: Normal.  
Skyddsklass: EN ISO 20347, O1, FO, SRA. Storlekar: 35–48.

ARBESKO YRKESSKOR 

LÅGSKOR & KÄNGOR
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ARBESKO 1072
Serviceyrken

Bekväm toffel med kombinerad vrist- och hälrem. 

Ovandel: PU-belagt spaltläder. Läst: Rymlig. Skyddsklass: EN 347-1, ORO, E. Storlekar: 34–47.

ARBESKO 1057
Medicin & hygien, serviceyrken

Skön och hygienisk yrkessko med kombinerad vrist- och hälrem samt ESD-funktion.

Ovandel: PU-belagt spaltläder. Läst: Rymlig. Skyddsklass: EN 347-1, A, E, ORO. Storlekar: 34–47.

ARBESKO 1073
Serviceyrken

Praktisk, skön och lättrengjord toffel med ställbar vristrem.

Ovandel: PU-belagt spaltläder. Läst: Rymlig. Skyddsklass: EN 347-1, ORO, E. Storlekar: 35–41.

ARBESKO 1071
Medicin & hygien, serviceyrken

Hygienisk och bekväm yrkessko med kombinerad vrist- och hälrem. 

Ovandel: PU-belagt spaltläder. Läst: Rymlig. Skyddsklass: EN 347-1, ORO, E. Storlekar: 34–47.

ARBESKO 1037
Serviceyrken

Skön, sval ESD-toffel i skinn med kombinerad vrist- och hälrem.

Ovandel: Fullnarvigt skinn. Luftigt nät av slitstark polyamid. Läst: Rymlig.  
Skyddsklass: EN 347-1, A, E, ORO. Storlekar: 34–47.

ARBESKO YRKESSKOR

TOFFLOR & SANDALER
TOFFLOR & SANDALER

Symbolförklaringar och skyddsklasser finns på sid 4. Läs mer om modellerna på www.arbesko.se 27



ARBESKO 1387   
Serviceyrken

Lätt och bekväm sandal i läder med justerbara remmar, uppbyggd, stötdämpande fotbädd för stöd 
för hålfoten med ett skikt av PORON®-material närmast foten för långvarig och optimal komfort, ESD-
funktion och sviktande, lätt PU-sula med stötdämpande effekt.

Ovandel: Läder (nubuck). Justerbara remmar. Läst: Rymlig. Storlekar: 35-47.

ARBESKO 1087
Serviceyrken

Bekväm ESD-toffel som är lätt att hålla ren.

Ovandel: PU-belagt spaltläder. Läst: Rymlig. Storlekar: 34–47.

ARBESKO 1397   
Serviceyrken

Skön och lätt sandal i läder med justerbara remmar och hälrem, uppbyggd, stötdämpande fotbädd för 
stöd för hålfoten med ett skikt av PORON®-material närmast foten för långvarig och optimal komfort, 
ESD-funktion och sviktande, lätt PU-sula med stötdämpande effekt.

Ovandel: Läder (nubuck). Justerbara remmar och hälrem. Läst: Rymlig. Storlekar: 35–47.

ARBESKO 1377   
Serviceyrken

Lätt och bekväm damsandal i läder med justerbara remmar, uppbyggd, stötdämpande fotbädd för 
stöd för hålfoten med ett skikt av PORON®-material närmast foten för långvarig och optimal komfort, 
ESD-funktion och sviktande, lätt PU-sula med stötdämpande effekt.

Ovandel: Läder (nubuck). Justerbara remmar. Läst: Rymlig. Storlekar: 36–41.

ARBESKO 1077
Serviceyrken

Praktisk och stabil skinntoffel med justerbar vrist.

Ovandel: Fullnarvigt skinn. Läst: Rymlig. Skyddsklass: EN 347-1, ORO, E. Storlekar: 40–47.

ARBESKO YRKESSKOR 

TOFFLOR & SANDALER
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ARBESKO

GUMMI- & PU-STÖVLAR
Gummi- eller PU-stövlar – valet är både en fråga om tycke och smak och om användningsområde.  
Arbesko kan erbjuda något för alla smaker och arbetsmiljöer. I vårt sortiment finns stövlar från två ledande  
tillverkare inom respektive område: Tretorn med sina stabila gummistövlar och Bekina med sina  
lätta PU-stövlar. Mycket hög kvalitet, skön passform och slitstyrka följer självklart med alla modeller.
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TRETORN 31928 SPIKTRAMP
Tung industri, lätt industri, bygg & anläggning, serviceyrken

Bekväm, rymlig gummistövel med reflexband och specialkonstru-
erat pådrag/avdrag, snabbtorkande foder, spiktrampskydd, juster-
bart skaft och dubbningsbar sula av oljebeständigt nitrilgummi.

Ovandel: Naturgummi. Reflexband. Specialkonstruerat pådrag/
avdrag. Läst: Extra rymlig med extra tåutrymme.  
Skyddsklass: EN 345, SB, P, mönstrad slitsula.  
Storlekar: 36–48. Skafthöjd: cirka 34 cm.

TRETORN 31941 LÄTTVIKT
Lätt industri, serviceyrken

Lätt allroundgummistövel med skön passform, reflexband, snabb-
torkande foder, specialkonstruerat pådrag/avdrag, justerbart skaft 
och sula av oljebeständigt nitrilgummi.

Ovandel: Naturgummi. Reflexband. Specialkonstruerat pådrag/
avdrag. Läst: Rymlig. Skyddsklass: EN 345, SB, mönstrad slitsula. 
Storlekar: 36–48. Skafthöjd: cirka 34 cm.

TRETORN 31600 LUMBER PRO
Tung industri, serviceyrken

Mycket lätt och rymlig gummistövel med utökat sågskydd, reflex-
band, snabbtorkande foder, justerbart skaft och dubbningsbar sula 
av oljebeständigt nitrilgummi.

Ovandel: Naturgummi. Reflexband. Läst: Extra rymlig med extra 
tåutrymme. Stadigt hälgrepp. Skyddsklass: EN 345-2, SB, class 3, 
mönstrad slitsula. Storlekar: 36–48. Skafthöjd: cirka 37 cm.

TRETORN 71412 MINERAL S
Tung industri, bygg & anläggning 

Bekväm gummistövel med reflexband, snabbtorkande foder, 
spiktrampskydd, förstärkt vristskydd och sula av oljebeständigt 
nitrilgummi, lämplig för gruv- och anläggningsarbete med mera. 

Ovandel: Naturgummi. Reflexband. Läst: Mycket rymlig. Stadigt 
hälgrepp. Skyddsklass: EN 345, SB, P, mönstrad slitsula.  
Storlekar: 39–47. Skafthöjd: cirka 37 cm.

TRETORN 31960 FIREPRO
Tung industri, serviceyrken

Flamtålig, slitstark gummistövel med reflexband, specialkonstru-
erat pådrag/avdrag, snabbtorkande foder, spiktrampskydd och 
antistatisk sula av värme- och oljebeständigt nitrilgummi, lämplig 
för räddningstjänst med mera. 

Ovandel: Naturgummi, flamtålig och resistent mot strålningsvärme. 
Extra förstärkt tå- och hälparti. Reflexband. Specialkonstruerat 
pådrag/avdrag. Läst: Mycket rymlig. Stadigt hälgrepp.  
Skyddsklass: EN 15090, F2A, SRA. Storlekar: 36–47.  
Skafthöjd: cirka 37 cm.

TRETORN 31929 SPIKTRAMP WINTER
Tung industri, lätt industri, bygg & anläggning, serviceyrken

Rymlig, varmfodrad gummistövel med reflexband, specialkonstru-
erat pådrag/avdrag, justerbart skaft, spiktrampskydd och sula av 
oljebeständigt nitrilgummi.

Ovandel: Naturgummi. Reflexband. Specialkonstruerat pådrag/
avdrag. Läst: Extra rymlig med extra tåutrymme.  
Skyddsklass: EN 345, SB, P, mönstrad slitsula.  
Storlekar: 36–48. Skafthöjd: cirka 34 cm.

TRETORN 35080 SCOUT
Serviceyrken

Skön och stabil gummistövel med slitstarkt kanvasfoder och 
justerbart skaft.

Ovandel: Naturgummi. Läst: Rymlig. Storlekar: 34–50.  
Skafthöjd: cirka 32 cm.

TRETORN, BEKINA 

GUMMI- & PU-STÖVLAR
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BEKINA 31800 STEPLITE X   
Lätt industri, bygg & anläggning, medicin & hygien, 
serviceyrken

Lätt och tålig PU-stövel med skön passform, mycket rymlig läst, 
spiktrampskydd, sula med bra halkmotstånd och hög beständighet 
mot oljor, fett och gödsel. 

Ovandel: Isolerande, lätt PU. Läst: Mycket rymlig. Stadigt häl-
grepp. Skyddsklass: EN ISO 20345, S5, C1, SRC.  
Storlekar: 35–49. 

BEKINA 31810 STEPLITE X
Lätt industri, medicin & hygien, serviceyrken

Lätt och tålig PU-stövel med skön passform, mycket rymlig läst, 
sula med bra halkmotstånd och hög beständighet mot oljor, fett 
och gödsel. 

Ovandel: Isolerande, lätt PU. Läst: Mycket rymlig. Stadigt 
hälgrepp. Skyddsklass: EN ISO 20345, S4, CI, SRC.  
Storlekar: 35–49. 

TRETORN 35025 STRONG
Serviceyrken

Slitstark och bekväm gummistövel med tåligt kanvasfoder,  
anatomiskt utformad läst och justerbart skaft.

Ovandel: Naturgummi. Läst: Rymlig. Anatomiskt utformad.  
Storlekar: 34–47. Skafthöjd: cirka 37 cm.

BEKINA 31725 THERMOLITE
Lätt industri, bygg & anläggning, serviceyrken

Lätt PU-stövel som isolerar mot kyla och är smidig och följsam 
även vid minus 40 ˚C, extra tjock sula med bra halkmotstånd.

Ovandel: Isolerande, lätt PU. Läst: Mycket rymlig.  
Skyddsklass: EN ISO 20345, S4, CI. Övrigt: Extra material-
tjocklek för köldisolering. Storlekar: 39–47.

BEKINA 31710 AGRILITE
Lätt industri, bygg & anläggning, medicin & hygien, 
serviceyrken

Lätt och tålig PU-stövel med spiktrampskydd, sula med bra halk-
motstånd och hög beständighet mot oljor, fett och gödsel.  

Ovandel: Isolerande, lätt PU. Läst: Rymlig. Stadigt hälgrepp. 
Skyddsklass: EN ISO 20345, S5, CI. Storlekar: 35–49. 

BEKINA 31820 STEPLITE X   
Lätt industri, bygg & anläggning, medicin & hygien, 
serviceyrken

Lätt och tålig PU-stövel med skön passform, mycket rymlig läst, 
spiktrampskydd, sula med bra halkmotstånd och hög beständighet 
mot oljor, fett och gödsel. 

Ovandel: Isolerande, lätt PU. Läst: Mycket rymlig. Stadigt  
hälgrepp. Skyddsklass: EN ISO 20345, S5, C1, SRC.  
Storlekar: 35–49. 

TRETORN 70193 BORE
Serviceyrken

Stötdämpande, skön vintergummistövel med ullfoder, justerbart 
skaft och nylonkrage.

Ovandel: Naturgummi. Krage av nylon. Läst: Rymlig.  
Storlekar: 34–50. Skafthöjd: cirka 37 cm.

GUMMI- & PU-STÖVLAR
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Poliyou®  
– hög komfort från start 
Varje detalj i Arbeskos skor bygger på kvalitetstänkande. Exempelvis är de flesta av 

våra skor utrustade med Poliyou® inläggssulor redan från början. 

De sköna, stötdämpande sulorna är anatomiskt utformade och har en avancerad 

konstruktion där PU-skum med öppna celler ger skön luftväxling och absorption av 

fotens fukt. Naturmaterialet bambu i sulans kärna hindrar dessutom tillväxt av svamp 

och bakterier och absorberar även lukt. 

MODELL 17
Poliyou® helsula.

Stötupptagande, elastisk sula som andas och ventilerar.  
Håller foten sval och torr och motverkar dålig lukt.  
Sjunker inte ihop utan behåller sina stötdämpande egenskaper.  
Storlekar: 35–47.

MODELL 16
Poliyou® helsula med ovansida i läder.

Kombinerar Poliyou®-sulans alla fördelar (stötdämpning,  
fukt- och luktabsorption med mera) med lädrets naturligt  
sköna komfort och slitstyrka. 
Storlekar: 35–47.

MODELL 87
Poliyou® helsula för  
skor med skyddståhätta.

Samma egenskaper som modell 17,  
men något tunnare i tån – perfekt  
anpassad till skor med skyddståhätta.
Storlekar: 35–48.

MODELL 15
Poliyou® helsula med ovansida av fleece.

Utvecklad för varmfodrade stövlar och kängor. 
Storlekar: 35–48.

Pronation – foten lutar inåt. Supination – foten lutar utåt.

Ibland krävs det extra insatser för att komma till bukt med smärtor i fot, häl, knä, 

höft och rygg. Arbesko kan erbjuda en personlig helhetslösning för dig med bety-

dande bekymmer. Lösningen är individuellt anpassade fotbäddar från Cast Medical, 

ett dotterbolag som Arbesko har ett nära samarbete med. Fotbäddarna bygger på 

ett medicinskt koncept och tillverkas efter en noggrann undersökning, analys och 

avgjutning av dina fötter. Undersökningen görs av legitimerade sjukgymnaster eller 

andra med liknande medicinsk utbildning. 

Cast Medicals fotbäddar är godkända att användas tillsammans med Arbeskos 

skydds- och yrkesskor. 

Mer information hittar du på www.castmedical.se

Cast Medical   
– individuellt anpassade fotbäddar

ARBESKO ACCESSORIES 

SULOR

Du hittar oss även på Facebook och Youtube/ArbeskoTv.32



SKÖN KOMFORT FÖR HELA FOTEN 
• Ovansida av skön, slitstark textil.

• Kärna av PU-skum med öppna celler ger sulan ventilerande och fuktabsorberande egenskaper.

• Uppbyggd av anpassade hårdheter som ger foten maximalt med stöd och komfort.

• Stabilt underskikt i formgjuten TPU ger en stadig grund för sulans uppbyggnad.

• Extra stötdämpning i hälpartiet.

 
– extra noggrann passform

COMFORTHO 10286
För extra högt fotvalv.

Anpassad för fötter med extra högt fotvalv, vilket ofta ger en allt-
för hög belastning på häl och främre trampdynan. ESD-funktion.
Storlekar: 35–48. 

Moisture Transport System håller 
dina fötter torra

Moisture Transport System är Arbeskos eget 

koncept för att ge fötterna en behaglig arbetsmiljö. 

Det handlar om samverkan mellan skor, sulor och 

strumpor, om genomtänkta konstruktioner, vävda 

luftkanaler och innovativa material. 

Resultatet? Ett effektivt fukttransportsystem  

som håller fötter torra och sköna  

dag efter dag.

• Istället för traditionellt skumgummi innehåller plösen ett luftigt 

material som ”andas” och bidrar till skön ventilation.

• Ventilerande material, snabbtorkande foder, luftiga konstruktioner 

och naturligt skinn – alla bidrar de till att snabbt ventilera ut fukten 

ur skon.

• Strumporna är tillverkade i material som leder bort fukt och håller 

foten torr. Dessutom har de ”ventilationskanaler” och tunnare partier 

som effektivt transporterar bort fukten från foten.

• Inläggssulan släpper igenom fukten från fot och strumpa och håller 

foten torr och skön hela dagen. Fukten absorberas av bindsulan och 

dunstar sedan till nästa arbetsdag.

Så många som åtta av tio personer har en fotställning som avviker 

från det normala. Den förstklassiga inläggssulan ComfOrtho är 

anatomiskt formad för att förebygga och lindra vanliga problem 

som beror på för högt eller för lågt fotvalv: hälsmärtor, inflamma-

tioner, trötthet och bränningar i fotsulan och problem i knän, höfter 

och rygg. Hur fötterna mår påverkar nämligen resten av kroppen. 

ComfOrtho är testad och godkänd ur skyddssynpunkt tillsammans 

med Arbeskos skydds-och yrkesskor. Den kan ersätta befintlig sula 

i alla skydds- och yrkesskor från oss.  

   

Hos flera återförsäljare kan du snabbt och enkelt få besked om 

dina fötters status med en fotskanner från Arbesko. Vår fotskan-

ner mäter fotsulans form och aktiveras av kroppstemperaturen, 

därmed krävs ingen elektricitet. 

SULOR

Du hittar oss även på Facebook och Youtube/ArbeskoTv.

COMFORTHO 10285   
För högt fotvalv.

Anpassad för fötter med högt fotvalv, vilket ofta ger en alltför  
hög belastning på häl och främre trampdynan. ESD-funktion.
Storlekar: 35–48. 

COMFORTHO 10284  
För lågt fotvalv.

Hjälper fötter som har ett lägre fotvalv än det normala 
och därmed belastar för mycket på insidan av foten.
ESD-funktion.  
Storlekar: 35–48.
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ARBESKO ACCESSORIES 

STRUMPOR & SKOBAND

Arbesko erbjuder sköna, slitstarka strumpor som matchar våra skor 

perfekt när det gäller hög kvalitet, passform och komfort. Strumporna 

är tillverkade i material som effektivt leder bort fukt och håller foten torr. 

Stickade ”ventilationskanaler” och tunnare partier bidrar också till att 

transportera bort fukten från foten. Vårt noga utvalda sortiment innebär 

att det finns modeller för många olika typer av arbetsmiljöer.

MODELL 10105
Tunn, skön strumpa med 
maximal fukttransport.

Material: 52 % Coolmax,  
40 % Polyamid  
och 8 % Lycra.  
Färg: Svart. 
Storlekar: 37–48.

MODELL 10107
Behaglig, kammad bomull och 
högsta komfort.

Material: 80 % bomull,  
15 % Polyamid och 5 % Lycra.
Färg: Svart. 
Storlekar: 37–48.

MODELL 10117
Luftig och skön modell,  
speciellt anpassad för ESD-skor.

Material: 60 % Tactel,  
26 % Polyamid, 7 % Lycra  
och 7 % Bekinox.  
Färg: Svart/grå. 
Storlekar: 34–49.

MODELL 10129
Värmeisolerande  
ullstrumpa med  
extraförstärkt sula.

Material: 66 % ull,  
33 % Polyamid  
och 1 % Lycra.  
Färg: Svart/grå. 
Storlekar: 37–48.

MODELL 10102
Skönt luftig, kort modell med 
förstärkt sula.

Material: 74 % Coolmax,  
25 % Polyamid och 1 % Lycra.  
Färg: Svart. 
Storlekar: 37–48.

Modell Färg Längd Material Övrigt Förpackning
10300 vit 90 cm polyester extra starkt 10 par i ask

10301 svart 90 cm polyester extra starkt 10 par i ask

10302 svart 120 cm polyester extra starkt 10 par i ask

10303 svart 150 cm polyester extra starkt 10 par i ask

10304 svart 90 cm Nomex med polyesterkärna värmebeständigt 10 par i ask

10305 svart 100 cm polyester extra starkt 10 par i ask

10306 svart 80 cm bomull mjukt, följsamt 10 par i ask

10307 svart 80 cm bomull vaxat 10 par i ask

10311 svart med röd Arbesko-text 100 cm polyester extra starkt 10 par i ask

10312 svart med blå Arbesko-text 100 cm polyester extra starkt 10 par i ask

10313 svart 175 cm polyester extra starkt 5 par i ask

10314 svart 200 cm polyester extra starkt 5 par i ask

10315 svart 100 cm läder - 10 par i ask

10319 svart 70 cm polyester elastiskt 1 par

Starka band till våra skor

Skoband som håller för en tuff vardag är ett måste i skydds- och yrkesskor. När det är dags 

att komplettera med nya har Arbesko ett brett utbud att erbjuda; perfekt anpassade till våra 

skor och olika arbetsmiljöer.

MODELL 10106
Flamsäker strumpa  
med slitstark filtsula.

Material: 75 % ull,  
23 % Polyamid och 2 % Lycra.   
Färg: Svart.  
Övrigt: Uppfyller kraven  
på flamspridning enligt  
SS-EN 532:1995.  
Storlekar: 37–48.

MODELL 10166
Härligt luftig strumpa  
med förstärkt sula.

Material: 60 % Coolmax,  
20 % Polyamid, 12 % Cordura  
och 8 % Lycra.  
Färg: Svart/grå.  
Storlekar: 37–48

MODELL 10169
Ventilerande höger-/vänster-
strumpa med förstärkning.

Material: 45 % Tactel,  
45 % Polyamid  
och 10 % Lycra.  
Färg: Svart. 
Storlekar: 37–48.

Komfort närmast foten
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ARBESKO AB, Box 1642, 701 16 Örebro. 
Tfn: 019-30 66 00. Fax: 019-30 66 50.
E-post: info@arbesko.se     www.arbesko.se     

ARBESKO 
MAKES A DIFFERENCE

Arbesko är ett svenskt familjeföretag med lång skotradition och egen 

utveckling och tillverkning. Tillverkningen sker i våra moderna fabriker i 

Strömstad och Kumla.

Vi berättar gärna om skillnaden på skor och skor, om ergonomi och om 

våra innovativa konstruktioner och lösningar. Vi på Arbesko är ledande 

inom området skydds- och yrkesskor – mycket tack vare vårt speciella 

och noggranna sätt att bygga skor. Vi har alltid fokus på ergonomi; att 

skorna ska ge arbetande fötter rätt stöd och skön komfort – och kroppen 

rätt balans.

I den här katalogen hittar du det mesta om oss och våra produkter.  

Du kan dessutom bekanta dig med oss på såväl Facebook som 

Youtube. Vår webbplats, www.arbesko.se, är sedan länge en välbesökt 

källa för information.

Vi har även lagt in QR-koder på olika platser i katalogen. Med hjälp av 

din smartphone och en QR-kodläsare kan du enkelt läsa av dem för att 

direkt få mer information – precis där du befinner dig för stunden.

Välkommen att lära dig mer om oss på Arbesko och upptäcka skillnaden 

på skor och skor! 

Facebook Youtube Webb

Arbeskos fabriker, AB Norrvikens Skofabrik i Strömstad  
och Age Skofabriks AB i Kumla, är kvalitetscertifierade enligt  
ISO 9001:2000 och miljöcertifierade enligt ISO 14001.


