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PRESTANDA GENOM INNOVATION
Sedan starten 2004 har vi på Solid Gear utmanat den traditionella skyddskobranschen
med nytänkande och innovation. Redan med vår första skyddsko visade vi hur genomtänkt
design, avancerade material och ny teknik kan revolutionera hela produktkategorier.
Arbetet med varje ny produkt startar i de tuffaste arbetsmiljöer – i gruvor, på ställningar
och fabriksgolv. Här finns vår möjlighet att göra skillnad och bidra till en bättre arbetsdag.
Kunskapen från fältet kompletteras med tuffa tester i laboratorium där vi säkerställer att
skydd och prestanda överstiger alla normer. Sista ordet har våra professionella användare.
Först efter tuffa tester i deras verklighet vet vi att vi levererat. Prestanda genom innovation.

VÅRA PRODUKTER

VÅRT SORTIMENT

Vi kompromissar aldrig med kvalitet och design. För
att erbjuda bästa tänkbara prestanda och
komfort arbetar vi med ledande leverantörer så som
Gore-Tex®, Vibram®, BOA Closure System® och
Cordura®.

Skiftande miljöer medför olika slags påfrestningar,
men behovet av skydd är detsamma. Därför erbjuder
vi på Solid Gear ett brett sortiment av skydd för dina
fötter. Oavsett om du arbetar inne eller ute, i bitande
kyla eller i brännande hetta.

SOLID GEAR HELIUM 2.0
ART. SG80223

Helium 2.0 är den uppdaterande versionen av vår legendariska Helium. Solid Gear’s absoluta storsäljare
som introducerades 2008. Vi har med hjälp av ny teknik lyckats göra skon lättare, mjukare, och ännu
mer luftig än tidigare. Utöver detta är nu även Helium 2.0 ESD-certifierad.

Ovandel:
Slitsula:
Mellansula:
Innersula:
Läst:
Storlekar:
Skydd:
Skyddsklass:

Luftig textil och läder
Tunt kompakt gummi
Direktinsprutad EVA
Uttagbar innersula med antibakteriell och
fukttransporterande funktion. Extra Porondämpning för
optimal komfort
Bred
35-48
Mjukt kompositspiktrampskydd och aluminiumtåhätta
EN 20345 S1P, SRC, ESD

SOLID GEAR CLOUD
ART. SG80110

Förmodligen världens lättaste skyddsko, då ovandelen är tillverkad av en starkt och smidig nättexttil.
Yttersulan är en kombination av superlätt direktinsprutad EVA och ett kompakt lager av gummi.

Ovandel:
Slitsula:
Mellansula:
Innersula:
Läst:
Storlekar:
Skydd:
Skyddsklass:
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Textil
Tunt kompakt gummi
Direktinsprutad EVA
Uttagbar innersula med antibakteriell och
fukttransporterande funktion. Extra Porondämpning för
optimal komfort
Bred
35-48
Aluminiumtåhätta
EN 20345, S1, SRC, ESD

SOLID GEAR PACIFIC
ART. SG80114

Pacific är en revolutionerande skyddssko, tillverkad med den senaste tekniken som kombinerar superlätt direktinsprutad EVA och ett kompakt tunt lager av halkbeständigt gummi. Ovandelen är tillverkad
utan sömmar för att maximera luftgenomströmning. Aluminiumtåhätta och kompositspiktramp för
maximal säkerhet.

Ovandel:
Slitsula:
Mellansula:
Innersula:
Läst:
Storlekar:
Skydd:
Skyddsklass:

Ripstop utan sömmar
Tunt kompakt gummi
Direktinsprutad EVA
Uttagbar innersula med antibakteriell och
fukttransporterande funktion. Extra Porondämpning för
optimal komfort
Bred
36-48
Mjukt kompositspiktrampskydd och aluminiumtåhätta
EN 20345 S1P, SRC, ESD

SOLID GEAR LAGOON
ART. SG80115

Lagoon är Solid Gear’s första damsko. Lagoon är en revolutionerande skyddssko, ergonomiskt utvecklad
för att passa kvinnors fötter. Producerad med den modernaste tekniken som kombinerar superlätt
direktinsprutad EVA och ett kompakt tunt lager av halkbeständigt gummi. Ovandelen är tillverkad utan
sömmar för att maximera luftgenomströmning. Aluminiumtåhätta och kompositspiktramp för
maximal säkerhet.

Ovandel:
Slitsula:
Mellansula:
Innersula:
Läst:
Storlekar:
Skydd:
Skyddsklass:

Ripstop utan sömmar
Tunt kompakt gummi
Direktinsprutad EVA
Uttagbar innersula med antibakteriell och
fukttransporterande funktion. Extra Porondämpning för
optimal komfort
Dam
36-42
Mjukt kompositspiktrampskydd och aluminiumtåhätta
EN 20345 S1P, SRC, ESD
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SOLID GEAR EVOLUTION BLACK
ART. SG80116

Evolution Black från SOLID GEAR sätter standarden för nästa generations sportiga skyddsskor.
Med en nyutvecklad och unik dubbeldensitets EVA mellansula tar vi komfort till en helt ny nivå, aldrig
tidigare har egenskaperna på en skyddssko varit så nära som egenskaperna på en sportsko. Ovandelen
utan sömmar gör att EvolutionBlack får fantastiskta egenskaper när det kommer till andningsförmåga,
passform och flexibilitet. Evolution Black är den första skomodellen som har en tåhätta med NANO
teknik. Med NANO teknikblir tåhättan 40% starkare än glasfiber, lättare än andra material och tunnare
än andra icke-metalliskatåhättor. PU-foam Sock Technology möjliggör att komforten i denna sko är
bäst i klassen, halkskydd enligt klass SRC säkerställer högsta nivå för halkskydd. Evolution Black är
ESD-avledande enligt DIN EN 61340.
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Ovandel: Sömlöst lättvikts-ripstop med maximal andningsförmåga
och TPU-förstärkning
Slitsula: Anti-halk och oljebeständigt gummi
Mellansula: Dubbeldensitets-EVA
Innersula: Uttagbar PU-foam innersula med antibakteriell och fukt
transporterande funktion.
Läst: Bred
Storlekar: 36-48
Skydd: NANO tåhätta och mjukt spiktrampskydd
Skyddsklass: EN 20345:2011 S1P, SRC, ESD

SOLID GEAR TRIUMPH GTX ART. SG80111

SOLID GEAR REVOLT GTX ART. SG80113

SOLID GEAR TRIUMPH GTX / SOLID GEAR REVOLT GTX
ART. SG80111 / ART.SG80113

Triumph GTX och Revolt GTX är revolutionerande skyddsskor, tillverkade med den senaste tekniken
som kombinerar superlätt direktinsprutad EVA och ett tunt men kompakt lager av halkbeständigt
gummi. Ovandelen är tillverkad utan sömmar för att maximera luftigheten samt ge ökad hållbarhet.
GORE-TEX®-membranet säkerställer vattentätheten utan att kompromissa på andningsförmågan.
Aluminiumtåhätta och kompositspiktramp för maximal säkerhet.

Ovandel:
Slitsula:
Mellansula:
Innersula:
Läst:
Storlekar:
Skydd:
Skyddsklass:

Ripstop och GORE-TEX®-membran
Tunt kompakt gummi
Direktinsprutad EVA
Uttagbar innersula med antibakteriell och
fukttransporterande funktion. Extra Porondämpning för
optimal komfort
Bred
36-48
Mjukt kompositspiktrampskydd och aluminiumtåhätta
EN 20345 S3, SRC, WR
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SOLID GEAR HAZE MARS RED
ART. SG80118

Haze är nya generationens atletiska skyddssko från SOLID GEAR. En unik dubbelinsprutad
EVA - mellansula tar komforten till nya höjder, aldrig tidigare har en skyddsko varit så lik en atletisk sko.
Ovandel utan sömmar ger Haze fantastisk andningsförmåga, passform och flexibilitet. HAZE är
ESD-certifierad enligt DIN EN 61340

Ovandel:
Slitsula:
Mellansula:
Innersula:
Funktioner:
Läst:
Storlekar:
Färg:
Skydd:
Skyddsklass:
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Sömlös StarKnit med maximal andningsfunktion
Anti-halk och oljebeständig gummisula
Dubbelinsprutad EVA
Antibakteriellt PU-skum med god fukttransport- och
andningsförmåga
BOA L6
Bred
36-48
Mars Red
Mjukt kompositspiktrampskydd och NANO-tåhätta
EN 20345:2011 S1P, SRC, ESD

SOLID GEAR HAZE MOON GREY
ART. SG80119

Haze är nya generationens atletiska skyddssko från SOLID GEAR. En unik dubbelinsprutad
EVA - mellansula tar komforten till nya höjder, aldrig tidigare har en skyddsko varit så lik en atletisk sko.
Ovandel utan sömmar ger Haze fantastisk andningsförmåga, passform och flexibilitet. HAZE är
ESD-certifierad enligt DIN EN 61340

Ovandel:
Slitsula:
Mellansula:
Innersula:
Funktioner:
Läst:
Storlekar:
Färg:
Skydd:
Skyddsklass:

Sömlös StarKnit med maximal andningsfunktion
Anti-halk och oljebeständig gummisula
Dubbelinsprutad EVA
Antibakteriellt PU-skum med god fukttransport- och
andningsförmåga
BOA L6
Bred
36-48
Moon Grey
Mjukt kompositspiktrampskydd och NANO-tåhätta
EN 20345:2011 S1P, SRC, ESD
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FÖRDELAR MED GORE-TEX® SURROUND® TEKNOLOGI I SOLID GEAR SKOR
GORE-TEX® SURROUND®
Skyddsskor utformade med GORE-TEX® SURROUND® produkt teknologi är designade
för inomhus samt utomhus bruk i varmare förhållanden och under högre
aktivitetsnivåer. Skorna erbjuder 360° andningsförmåga samt hållbar vattentäthet - runt
hela foten. Vatten hålls utanför samtidigt som svett lätt kan transporteras ut från insidan.
Fukt och värme förs inte endast ut via skons ovandel, utan även nedåt till sulan och utåt
via dess sidoöppningar. Fötterna hålls torra
och bekväma - även i högre temperaturer. Skyddskor med GORE-TEX®
SURROUND® är certifierade enligt
EN ISO 20345:2011 för skyddsklass S3

GORE-TEX® MEMBRANE

FOTENS OPTIMALA TEMPERATUR

GORE-TEX® membranet har 1,4 miljarder porer
per cm². Porerna är 20,000 gånger mindre än en
vattendroppe och 700 gånger större än molekylerna
från vattenånga. Detta gör att vatten inte tränger in
och vattenångan kan släppas ut.

Skorna är gjorda för att hålla fötterna torra och
skydda dem genom att vara vattentäta, ha optimal
andningsförmåga och ge bästa komfort. Hudens
optimala temperatur för komfort ligger på en temperatur mellan 28 - 32°C

4-LAGERS LAMINAT
4-Lager består av:
1. Foder 		
2. Filt 			
3. GORE-TEX® membran
4. Förstärkningsmaterial

10°C

28°C

VARMT

32°C

35°C

40°C

GORE-TEX® Laminate
(Protective knit, GORE-TEX®
membrane, inner lining)
Side sole openings

Ventilation grid

S3-penetration
resistant layer
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OPTIMAL

KALLT
7°C

HUR FUNGERAR DE?
Nano-Tåhätta

TPU-Hälförstärkning

EVA-Topplager
EVA-Mittenlager

Spiktrampskydd

Yttersula i gummi
Yttersula i gummi

SOLID GEAR ONE GTX
ART. SG77001

One från SOLID GEAR är något skyddsskomarknaden inte tidigare har skådat. 360° andningsförmåga
och vattentäthet med hjälp av GORE-TEX® SURROUND® teknologi tillsammans med skyddsklass S3.
SOLID GEAR har tillsammans med GORE® skapat en unik produkt, som lämnar alla andra vattentäta
skyddskor på marknaden långt bakom sig. Upplev One från SOLID GEAR och träd in i framtiden för
skyddskor.

Ovandel:
Membran:
Slitsula:
Mellansula 1:
Mellansula 1:
Innersula:
Funktioner:
Läst:
Storlekar:
Skydd:
Skyddsklass:

Lättvikts StarKnit
GORE-TEX® SURROUND®
Anti-halk och oljebeständig gummisula
EVA
EVA
Antibakteriellt PU-skum med god fukttransport- och
andningsförmåga
TPU-hälskaft
Bred
36-48
Mjukt spiktrampskydd och NANO-tåhätta
EN 20345:2011 S3, SRC, HRO, WR
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SOLID GEAR INFINITY

INFINITY’S EGENSKAPER

Den primära innovationen i Solid Gears senaste
produkter Revolution INFINITY och Star Camo
INFINITY GTX är den energiåtergivande
INFINITY-sulan som består av ETPU.

•
•
•
•
•

ETPU (Expanded thermoplastic polyurethane) är ett
material som tas fram genom att utsätta TPU för
extremt ångtryck och hetta, vilket resulterar i att
TPU:n expanderar. ETPU får en ny distinkt struktur
efter expansionen samt nya egenskaper.

•
•

Låg densitet
Hög elasticitet
Fantastisk slittålighet
Bra kemisk resistans
Långvarig hållbarhet i temperaturer som sträcker sig från -20°C till 40°C.
Energi-återgivning på 55%
Fantastisk dämpning

Tack vare de egenskaper som ETPU bidrar med
kan Solid Gear nu erbjuda skyddsskor med optimal
dämpning såväl som fantastisk energiåtergivning,
något som tidigare inte varit möjligt. Ju mer energi
du ger, desto mer får du tillbaka.

INFINITY-sulan har högre
energiåtergivning än något
annat material som används
för dämpning inom skyddskoindustrin.

Även EVA med den bäst
presterande dämpningen på
marknaden når inte samma
nivå av energiåtergivning
som INFINITY-sulan lyckas
leverera.

SOLID GEAR VENT
ART. SG76003

Vent från SOLID GEAR är en lättviktsskyddssko med god andningsförmåga. Genom att använda den
revolutionära teknologin INFINITY E-TPU kan sulan ge användaren optimal energiåtergivning och
komfort. Ju mer energi du ger desto mer får du tillbaka. Nätmeshen bidrar med hög andningsförmåga
samt förstärks med TPU för bättre passform och skydd. NANO-tåhättan i skon är 40% starkare än
glasfiber, trots att den är lättare och tunnare än andra icke-metalliska tåhättor. Med hjälp utav
PU-skumteknologi är komforten i denna sko bäst i klassen. Halkbeständighetsklass SRC försäkrar god
friktion på många olika underlag. är ESD-dissipativ enligt DIN EN 61340

Ovandel:
Slitsula:
Mellansula 1:
Mellansula 2:
Innersula:
Funktioner:
Läst:
Storlekar:
Skydd:
Skyddsklass:

Lättviktsnätmesh och CORDURA® med TPU-förstärkning
Anti-halk och oljebeständigt gumm
INFINITY E-TPU
EVA
Antibakteriellt PU-skum med god fukttransport- och
andningsförmåga
BOA L6
Bred
36-48
Mjukt spiktrampskydd och NANO-tåhätta
EN 20345:2011 S1P, SRC, ESD

SOLID GEAR REVOLUTION INFINITY
ART. SG76001

REVOLUTION INFINITY från SOLID GEAR är precis det vi skriver: en REVOLUTION för skyddsskor. Ändlös
dämpning och komfort har fram tills nu varit en omöjlighet i skyddsskor, med SOLID GEAR ETPU som
är vår mest responsiva stötdämpning någonsin blir det möjligt. Ju mer energi du ger, desto mer får du
tillbaka. Ovandelen med stretch och Cordura gör att REVOLUTION INFINITY får fantastiskta egenskaper
när det kommer till andningsförmåga, passform och flexibilitet. SOLID GEAR REVOLUTION INFINITY har
den nyutvecklade NANO tåhättan. Med NANO teknik blir tåhättan 40% starkare än glasfiber, lättare
än andra material och tunnare än andra icke-metalliska tåhättor. PU-foam Sock Technology möjliggör
att komforten i denna sko är bäst i klassen, halkskydd enligt klass SRC säkerställer högsta nivå för
halkskydd. REVOLUTION INFINITY är ESD-avledande enligt DIN EN 61340.

Ovandel:
Slitsula:
Mellansula 1:
Mellansula 2:
Innersula:
Läst:
Storlekar:
Skydd:
Skyddsklass:

Lättvikts-Cordura med TPU-förstärkningar
Anti-halk och oljebeständigt gummi
ETPU
EVA
Uttagbar PU-foam innersula med antibakteriell och fukttransporterande funktion.
Bred
36-48
NANO tåhätta och mjukt spiktrampskydd
EN 20345:2011 S3, SRC, ESD

ART. SG76004

ART. SG76005

SOLID GEAR STAR CAMO INFINITY GTX
Star Camo INFINITY GTX från Solid Gear lever upp till sitt namn; En revolution för skyddsskor. Ändlös
dämpning och komfort har fram till nu varit en omöjlighet i skyddsskor, med Solid Gear ETPU som är
vår mest responsiva stötdämpning någonsin blir det möjligt. Ju mer energi du ger, desto mer får du
tillbaka. Ovandelen med GORE-TEX® Pearl-membran, Cordura och stretch gör att Star Camo INFINITY
GTX low får fantastiskta egenskaper när det kommer till andningsförmåga, passform och flexibilitet
samtidigt som den är 100% vattentät. Star Camo INFINITY GTX low har den nyutvecklade NANO-tåhättan.Med NANO-teknik blir tåhättan 40% starkare än glasfiber, lättare än andra material och tunnare än
andra icke-metalliska tåhättor. PU-foam Sock Technology möjliggör att komforten i denna sko är bäst i
klassen. SRC-klassning säkerställer högsta nivå för halkskydd.

Ovandel:
Membran:
Slitsula:
Mellansula 1:
Mellansula 2:
Innersula:
Läst:
Storlekar:
Skydd:
Skyddsklass:

Lättvikts-Cordura med TPU-förstärkningar
GORE-TEX® Pearl
Anti-halk och oljebeständigt gummi
ETPU
EVA
Uttagbar PU-foam innersula med antibakteriell och fukttransporterande funktion.
Bred
36-48
NANO tåhätta och mjukt spiktrampskydd
EN 20345:2011 S3, SRC, WR, ESD

SOLID GEAR BUSHIDO GLOVE

ART. SG80001

Bushido Glove är vår mest unika produkt. En hybrid som kombinerar sko, sandal och toffel i en och
samma produkt. Grunden bygger på en vridstyv yttersula från Vibram som säkerställer fotriktig
ergonomi. Ovandelen är designad för att vara lätt och luftig. Tillsammans med det patenterade
BOA-systemet skapas en oslagbar passform.

Ovandel:
Slitsula:
Mellansula:
Innersula:
Funktioner:
Läst:
Storlekar:
Skydd:
Skyddsklass:

Textil och syntetmaterial
Värmebeständig gummisula från Vibram
EVA med TPU-gelänk
Uttagbar innersula med antibakteriell och
fukttransporterande funktion. Extra Porondämpning för
optimal komfort
Patenterade BOA-systemet
Bred
36-48
Mjukt kompositspiktrampskydd och aluminiumtåhätta
EN 20345 S1P, HRO, SRC

SOLID GEAR VAPOR

ART. SG80003

Vapor är en mycket teknisk skyddssko där grunden bygger på vår vridstyva yttersula från Vibram som
säkerställer en fotriktig ergonomi. Ovandelen är en blandning av ripstop Cordura och läder för ökad
komfort och kvalitetskänsla. Tillsammans med det patenterade BOA-systemet skapas denna unika
produkt och ger dig den extra lätthet och komfort som krävs.

Ovandel:
Slitsula:
Mellansula:
Innersula:
Funktioner:
Läst:
Storlekar:
Skydd:
Skyddsklass:
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Cordura ripstop och läder
Värmebeständig gummisula från Vibram
EVA med TPU-gelänk
Uttagbar innersula med antibakteriell och
fukttransporterande funktion. Extra Porondämpning för
optimal komfort
Patenterade BOA-systemet
Bred
36-48
Mjukt kompositspiktrampskydd och aluminiumtåhätta
EN 20345 S3, HRO, SRC

SOLID GEAR HYDRA GTX ART. SG80006

SOLID GEAR PHOENIX GTX ART. SG80007

SOLID GEAR HYDRA GTX / SOLID GEAR PHOENIX GTX
ART. SG80006 / ART. SG80007

Hydra GTX och Phoenix GTX är tekniska skyddsskor med vridstyv yttersula från Vibram som
säkerställer en fotriktig ergonomi. Ovandelen är en blandning av ripstop Cordura och läder som
tillsammans med GORE-TEX®-membranet säkerställer vattentäthet och bibehållen luftighet. Med det
patenterade BOAsystemet skapas en ny unik produkt av Solid Gear.

Ovandel:
Slitsula:
Mellansula:
Innersula:
Funktioner:
Läst:
Storlekar:
Skydd:
Skyddsklass:
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Cordura ripstop, läder och GORE-TEX®-membran
Värmebeständig gummisula från Vibram
EVA med TPU gelänk
Uttagbar innersula med antibakteriell och
fukttransporterande funktion. Extra Porondämpning för
optimal komfort
Patenterade BOA systemet
Bred
36-48
Mjukt kompositspiktrampskydd och glasfibertåhätta
EN 20345 S3, HRO, SRC, WR

SOLID GEAR GRIFFIN
ART. SG73001

Griffin är en unik skyddssko tillverkad med den senaste tekniken som möjliggör en kombination av
extrem slitstyrka och högsta komfort. Vår TPU-sula från VIBRAM är framtagen för att ge bästa grepp på
snö och is, även i väldigt låga temperaturer. Impregnerat TECH läder i kombination med ripstop Cordura
gör skon vattenavvisande med hög andningsfunktion. Vår nya tåhätta i glasfiber är lättare och säkrare
än traditionella tåhättor viket möjliggör en sportigare design. De mjuka spiktrampskyddet i komposit är
lättare och tunnare samtidigt som det överstiger ställda EU-normen för spiktramp. Kvalitet i varje detalj,
ny innovativ teknik samt en tidlös design är grunden för marknadens nya skyddssko Griffin.
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Ovandel:
Slitsula:
Mellansula:
Innersula:
Funktioner:
Läst:
Storlekar:
Skydd:
Skyddsklass:

Cordura ripstop och TECH-läder
VIBRAM TPU, utmärkt grepp på snö och is även i väldigt
låga temperaturer
Uttagbar innersula med antibakteriell och
fukttransporterande funktion. Extra Porondämpning för
optimal komfort
Antibakteriell och fukttransporterade 3D-mesh
Bred
36-48
Mjukt kompositspiktrampskydd och glasfibertåhätta
EN 20345 S3, SRC

SOLID GEAR ATLAS ART. SG74003

SOLID GEAR APOLLO ART. SG74002

SOLID GEAR ATLAS / SOLID GEAR APOLLO
ART. SG74003 / ART. SG74002

Atlas och Apollo är unika skyddsskor tillverkade med den senaste tekniken som möjliggör en
kombination av extrem slitstyrka och högsta komfort. Vår nya TPU sula från VIBRAM är framtagen för att
ge bästa grepp på snö och is, även i väldigt låga temperaturer. Vårt TECH-läder är tillverkat av det mest
kvalitativa narvläder som impregneras och behandlas för att bli vattenavvisande med hög
andningsfunktion. Vår nya tåhätta i glasfiber är lättare och säkrare än traditionella tåhättor vilket
möjliggör en sportigare design med mer utrymme för foten. Vårt mjuka spiktramp i komposit är lättare
och tunnare samtidigt som det överstiger ställda EU normen för spiktramp.
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Ovandel: TECH läder Impregnerat narvläder av högsta kvalité.
Slitsula: VIBRAM TPU, utmärkt grepp på snö och is även i väldigt
låga temperaturer.
Innersula: Uttagbar innersula med antibakteriell och
fukttransporterande funktion. Extra Porondämpning för
optimal komfort
Foder: Antibakteriell och fukttransporterade 3D-mesh.
Läst: Bred
Storlekar: 36-48
Skydd: Mjukt kompositspiktrampskydd och glasfibertåhätta
Skyddsklass: EN 20345 S3, SRC

SOLID GEAR SPARTA
ART. SG74001

Sparta är en unik vinterkänga tillverkad med den senaste tekniken som möjliggör en kombination av
extrem slitstyrka och högsta komfort. Vår nya TPU-sula från VIBRAM är framtagen för att ge bästa grepp
på snö och is, även i väldigt låga temperaturer. Vårt TECH-läder är tillverkat av det mest kvalitativa
narvläder som impregneras och behandlas för att bli vattenavvisande med hög andningsfunktion.
THERMO-fodret kombinerar ull och högteknologisk fiber i två lager som håller dig varm och torr. Vår nya
tåhätta i glasfiber är lättare och säkrare än traditionella tåhättor vilket möjliggör en sportigare design
med mer utrymme för foten. Vårt mjuka spiktramp i komposit är lättare och tunnare samtidigt som det
överstiger ställda EU normen för spiktramp.

Ovandel: TECH-läder Impregnerat narvläder av högsta kvalité.
Slitsula: VIBRAM TPU, utmärkt grepp på snö och is även i väldigt
låga temperaturer.
Innersula: Uttagbar innersula med antibakteriell och
fukttransporterande funktion. Extra Porondämpning för
optimal komfort
Foder: THERMO-fodret kombinerar ull och högteknologiska fibrer.
Funktioner: Dragkedja och snörning
Läst: Bred
Storlekar: 36-48
Skydd: Mjukt kompositspiktrampskydd och glasfibertåhätta
Skyddsklass: EN 20345 S3, SRC
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SOLID GEAR POLAR GTX
ART. SG80005

Polar GTX bygger på en vridstyv Vibram gummisula som säkerställer en fotriktig ergonomi. Läder i
Nubuck av högsta kvalitet. Vinterfodret är en kombination av GORE-TEX®-membran och syntetiskt ull.
Tillsammans med det patenterande BOA-systemet skapas en oslagbar passform.

Ovandel:
Slitsula:
Mellansula:
Innersula:
Foder:
Funktioner:
Läst:
Storlekar:
Skydd:
Skyddsklass:
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Nubuckläder.
Värmebeständig Vibram gummisula
EVA med TPU gelänk
Uttagbar innersula med antibakteriell och
fukttransporterande funktion. Extra Porondämpning för
optimal komfort
Syntetiskt ull med vattentätt GORE-TEX®-membran
Patenterade BOA-systemet
Bred
36-48
Mjukt kompositspiktrampskydd och glasfibertåhätta
EN 20345 S3, HRO, WR, SRC

SOLID GEAR ALPHA ART. SG75003

SOLID GEAR BRAVO ART. SG75002

SOLID GEAR ALPHA / SOLID GEAR BRAVO
ART. SG75003 / ART. SG75002

ALPHA GTX och BRAVO GTX är toppmoderna skyddsskor tillverkade med alla de nya teknikerna i en
klassisk design. Fullnarvigt impregnerat TECH-läder för bästa tänkbara slitstyrka och hållbarhet.
Vibram-gummiyttersula med det nyutvecklade FLEX-SYSTEM ser till att skon stödjer ditt steg från
hälisättning till avstamp. FLEX-SYSTEM är utvecklat med fotens anatomi i fokus utan kompromisser.
Direktinsprutad mellansula i PU för maximal komfort och stötupptagning. GORE-TEX® membranet
säkerställer vattentätheten med maximal luftgenomströmning.
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Ovandel:
Slitsula:
Innersula:
Foder:
Läst:
Storlekar:
Skydd:
Skyddsklass:

TECH läder och Cordura
Vibram gummi yttersula, olje och halksäker non-marking
EVA innersula med dubbla Poron kuddar
GORE-TEX®-membran
Bred
36-48
Komposit spiktrampskydd och glasfibertåhätta
EN 20345 S3 WR HRO SRC

SOLID GEAR DELTA
ART. SG75001

DELTA GTX är en toppmodern skyddskänga tillverkad med alla de nya teknikerna i en klassisk design.
Fullnarvigt impregnerat TECH-läder för bästa tänkbara slitstyrka och hållbarhet. Vibram-gummiyttersula
med det nyutvecklade FLEX-SYSTEM ser till att skon stödjer ditt steg från hälisättning till avstamp.
FLEX-SYSTEM är utvecklat med fotens anatomi i fokus utan kompromisser. Direktinsprutad mellansula
i PU för maximal komfort och stötupptagning. GORE-TEX® JAZZ stretch ovandel, SOLID GEAR är det
första skyddsskomärket i världen med att lansera en känga med GORE-TEX® JAZZ®-stretch teknik.
Med JAZZ®-stretch har vi utvecklat en helt ny typ av unik ovandel för kängor där vi minimerar
mängden material och optimerar passformen som aldrig förr. Med GORE-TEX® JAZZ®-stretch material
har vi skapat en ”nära kroppen passform” som tidigare ej varit möjlig i skyddskängor.

Ovandel:
Slitsula:
Innersula:
Foder:
Läst:
Storlekar:
Skydd:
Skyddsklass:

TECH-läder och Cordura
Vibram-gummiyttersula, olje och halksäker non-marking
EVA innersula med dubbla Poron kuddar
GORE-TEX®-membran, GORE-TEX®-Syntetiskt ull och
GORE-TEX® -JAZZ®-stretch
Bred
36-48
Komposit spiktrampskydd och glasfiber tåhätta
EN 20345 S3 WR HRO SRC
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SOLID GEAR WALKER

ART. SG10223

Ergonomisk allroundsko som är certifierad i kategorin yrkessko enligt CE Normen 20347 som garanterar antistatisk olje- och halkbeständig yttersula. Extremt lätt och luftig med riktigt bra komfort ger en
svårslagen kombination.

Ovandel:
Slitsula:
Mellansula:
Innersula:

Luftig textil och Läder
Tunt kompakt gummi
Direktinsprutad EVA
Uttagbar innersula med antibakteriell och
fukttransporterande funktion. Extra Porondämpning för
optimal komfort
Läst: Normal
Storlekar: 35-48
Skyddsklass: EN 20347 01 SRC, ESD

SOLID GEAR SPEED

ART. SG12543

Speed är en lättvikts-trekkingsko för allmänt bruk som är stabil och har hög komfort.
Yttersulan från Vibram kombinerar PU/TPU för extra grepp och vridstyvhet. Ovandelen kombinerar läder
och vattenavvisande Ripstop Cordura-textil. Innerfoder i 3D mesh som transporterar bort fukt och torkar
fort.
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Ovandel:
Slitsula:
Mellansula:
Foder:
Innersula:

Läder och ripstop Cordura-textil
TPU Vibram
PU
3D mesh som torkar fort med bra fuktavvisning
Uttagbar innersula med antibakteriell och
fukttransporterande funktion. Extra Porondämpning för
optimal komfort
Läst: Bred
Storlekar: 36-47

SOLID GEAR HIKER
ART. SG12829

Hiker är en trekkingkänga för allmänt bruk som är stabil med hög komfort. Yttersulan
kombinerar PU och gummi från Vibram som ger extra grepp och vridstyvhet. Ovandelen kombinerar
vaxat narv och nubuckläder. Innerfoder i 3D-mesh som transporterar bort fukt
och torkar fort.

Ovandel:
Slitsula:
Mellansula:
Foder:
Innersula:

Vaxat narv och nubuckläder
Gummi från Vibram
PU
3D-mesh som transporterar bort fukt och torkar fort
Uttagbar innersula med antibakteriell och
fukttransporterande funktion. Extra Porondämpning för
optimal komfort
Läst: Bred
Storlekar: 36-47
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SOLID GEAR ZEUS
ART. SG10224

Zeus GTX är en unik Trail-sko som är certifierad i kategorin yrkessko enligt CE Normen 20347 som
garanterar antistatisk olje- och halkbeständig yttersula. Ovandelen är en kombination av ripstop
Cordura och Gore-tex membran för optimal komfort som säkerställer vattentät konstruktion med hög
andningsfunktion. Vibram-sulan är utvecklad med den senaste tekniken som möjliggör en superlätt sko
med utmärkt stabilitet.

Ovandel:
Slitsula:
Mellansula:
Innersula:
Foder:
Läst:
Storlekar:
Skyddsklass:
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Gore tex i kombination Ripstop cordura
Vibram Gummi
EVA
Uttagbar innersula med antibakteriell och
fukttransporterande funktion. Extra Porondämpning för
optimal komfort
GORE-TEX®
Normal
36-48
EN 20347 O1 SRC

SOLID GEAR PERFORMANCE SOMMAR
ART. SG30009

Solid Gear Performance Sommar 2-pack är lätta och smidiga strumpor som har en
supertunn design som ger svårslagen komfort. Kanal stickning ger maximal ventilation.
Strumpan är tillverkad av Microlon som är ett material som stöter bort fukt och motverkar
dålig lukt. Dessutom är materialet mjukt och följsamt vilket förebygger blåsor, skavsår och
förhårdnader.

SOLID GEAR ULTRA THIN
ART. SG30007

Solid Gear Ultra Thin är en strumpa som är framtagen för att ge maximal andningsförmåga.
Stöd vid hälsenan och ventilations-zoner på fotens ovansida gör dem riktigt bekväma. Det
sömlösa tå partiet reducerar risken för skav och den tunna dynan undertill ger skön dämpning.
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MATERIAL:

STORLEKAR:

51% nylon
47% Merinoull
2% elastan

35-38
39-42
43-46
47-49

MATERIAL:

STORLEKAR:

98% nylon
2% elastan

35-38
39-42
43-46
47-49

SOLID GEAR EXTREM PERFORMANCE SOMMAR
ART. SG30008

Solid Gear Extrem Performance Sommar är enligt oss den ultimata strumpan. Här har vi kombinerat bästa
tänkbara material med den senaste och mest avancerade tekniken för strumptillverkning. Anpassad efter
höger respektive vänster fot för perfekt passform. Strumpan har ett sömlöst tåparti för optimal passform
och med ventilerande zoner är detta en strumpa som måste upplevas. Designad i Sverige
MATERIAL:

STORLEKAR:

48% coolmax
38% nylon
10% Nanoglide
2% koppar
2% elastan

35-38
39-42
43-46
47-49

SOLID GEAR ACTIVE SOCK
ART. SG30004

Solid Gear Active sock 3-pack är en strumpa med extra dämpning över tå och häl. Strumpan är stickad i
högsta kvalitet och har en ergonomisk passform. Materialet stöter bort fukt och motverkar dålig lukt. Lägg
därtill att strumpan är mycket mjuk och följsam vilket förebygger blåsor, skavsår och andra förhårdnader.
Designad i Sverige.
MATERIAL:

STORLEKAR:

46% bomull
38% nylon
14% PP
2% elastan

35-38
39-42
43-46
47-49

SOLID GEAR COMPRESSION SOCK
ART. SG30001

Speciellt vävd textur och tjockare material vid tårna, vristen och hälen ger stötdämpning. En bekväm mudd
håller Solid Gear Kompression Socka säkert på plats precis under knäet. Graderad kompression och ventilation ökar din prestation och ger oslagbar komfort. Tight passform runt vristen och vaden. Sömmen i tån
är platt för att vara omärkbar och erbjuda högsta bekvämlighet. Solid Gear Kompression Socka förbättrar
blodcirkulationen, kortar ner tiden som dina muskler behöver för att återställa sig efter en arbetsdag eller
ett tränings pass och ger skönt stöd under långa vandringar. Kompression: 20-30 mmHg.
Designad i Sverige.
MATERIAL:

STORLEKAR:

93% nylon
7% elastan

35-38
39-42
43-46
47-49
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SOLID GEAR PERFORMANCE VINTER
ART. SG30005

Solid Gear Performance Vinter 2-pack är en mjuk och mycket varm socka för riktigt kalla
vinterdagar. Den är tillverkad av merinoull och är försedd med en tjockare undersida, vilket
ger både fin isolering och skön komfort. Sockan är även förstärkt i skaftet för extra skydd vid
användning av höga vinterkängor.
Designad i Sverige.
MATERIAL:

STORLEKAR:

33% Merinoull
33% Acryl
34% Polyamid

35-38
39-42
43-46
47-49

EXTREME PERFORMANCE WINTER
ART. SG30006

Solid Gear Extrem Performance Winter är enligt oss den ultimata vinterstrumpan. Här har
vi kombinerat bästa tänkbara material med den senaste och mest avancerade tekniken för
strumptillverkning. Värmereglerande och fukttransporterande merinoull och med extra vaddering under fotsulan och över smalbenet för isolering och komfort. Den kraftigare kvaliteten
gör den perfekt för dig med frusna tår eller för kalla dagar. Den fina passformen tillsammans
med den breda mudden håller strumpan bekvämt på plats. Anpassad efter höger respektive
vänster fot för perfekt passform.
MATERIAL:

STORLEKAR:

39% nylon
29% Polyester Thermocool
13% Merinoull
15% PP
2% koppar
2% elastan

35-38
39-42
43-46
47-49

SOLID GEAR HEAVY THERMO
ART. SG30002

Solid Gear Heavy Thermo Vinter är en mycket varm vintersocka i Merino ull. Merino ull är en
naturlig fukt transportör vilket håller dig torr och lagom varm i alla väder. SOLID GEAR Extreme
Vinter sock är förstärkt i häl och tå för att öka slitstyrkan. Merino ullen gör att den torkar
snabbt, tar bort dålig lukt och kliar inte. Designad i Sverige.
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MATERIAL:

STORLEKAR:

54% Merinoull
44% polyamid nylon
2% elastan

35-38
39-42
43-46
47-49

SKYDDSKOR KLASSER
Skyddsskor måste uppfylla kraven i de europeiska direktiven gällande personlig
skyddsutrustning. Följande skyddsklassmärkningar finns på produkter som har
tillverkats enligt dessa direktiv och enligt de europeiska standarderna
EN 345/EN20345
S1:

Tåhätta 200 J / 15000 N Antistatiska egenskaper, Stötdämpning i
hälpartiet, Slutet hälparti, Oljebeständig friktionssula.

S1P:

Tåhätta 200 J / 15000 N Spiktrampskydd 1100 N, Antistatiska
egenskaper, Stötdämpning i hälpartiet, Slutet hälparti, Oljebeständig friktionssula

S2:

Tåhätta 200 J / 15000 N, Antistatiska egenskaper, Stötdämpning
i hälpartiet , Slutet hälparti, Oljebeständig friktionssula, Vattenavvisande minimum 60 minuter

S3:

Tåhätta 200 J / 15000 N Spiktrampskydd 1100 N, Antistatiska
egenskaper, Stötdämpning i hälpartiet, Slutet hälparti, Oljebeständig friktionssula, Mönstrad sula, Vattenavvisande minimum
60 minuter

S4:

Tåhätta 200 J / 15000 N, Antistatiska egenskaper, Stötdämpning
i hälpartiet, Slutet hälparti, Oljebeständig friktionssula, Material
gummisula/pu

S5:

Tåhätta 200 J / 15000 N, Spiktrampskydd 1100 N, Antistatiska
egenskaper, Stötdämpning i hälpartiet, Slutet hälparti, Oljebeständig friktionssula, Mönstrad sula, Material gummisula/pu

HRO:

Värmebeständig sula +300 °c

WRU:

Vattentät i < 60 minuter

WR:

Vattentät

SKYDD
Spiktrampskydd
Våra nya kompositspiktrampskydd är tillverkade av tekniska fibrer. De är lättare
och tunnare men ändå starkare än deras föregångare. Den nya designen
skapar extra komfort och förbättrad flexibilitet. Kompositspiktrampskydden är
certifierade enligt EN ISO 20345:2011.
Tåhättor
Alla tåhättor överensstämmer med EN ISO 20345:2011. Dessa krav är:
- Kompression 15 000 N
- Anslagsenergi 200 J
Aluminium - Skon får bättre balans, blir lättare och mindre belastning av
muskulatur. Väger endast cirka 50 gram.
Komposit / Glasfiber - Finns i Solid Gear´s metallfria produkter samt i flertalet
icke metallfria skor. Framtidens skyddsmaterial som skyddar användaren
bättre, leder ingen kyla och ansamlar ej statisk elektricitet.

Vi har utvecklat en ny Nano tåhätta med vår leverantör Contender. Denna nya
Nano tåhätta är speciellt tillverkad för att passa vår nya sportiga läst. Nano
tåhättan är starkare och tunnare än våra andra tåhättor. Denna nya teknik har
gjort det möjligt att utveckla säkrare produkter som även ser bättre ut.

Contender Composite Inc är ledande leverantör inom komposit tåhättor.
Tillsammans har vi utvecklat våra glassfiber och nano tåhättor.
100% anpassande till våra produkter.
ESD klassade skor avleder statisk elektricitet. Skorna har gränsvärderna
100kOhm – 35 MOhm för motståndskraften. Värderna är strängare än
för vanliga antistatiska skor (IEC 61340-5-1).

VIBRAM® är en extra kraftig gummisula som är designad för att ge
extremt bra grepp på ojämna underlag. Det är även värme beständigt,
dvs tål temperaturer upp till 300 grader.
Cordura® är en extremt slitstark och rivstark väv med mycket god
andningsfunktion.
GORE-TEX® är ett tunt, perforerat membran. Porerna är 20.000 gånger
mindre än en vattendroppe, men 700 gånger större än en vattenmolekyl.
Det innebär att vattenånga lätt kan passera membranet, medan vattendroppar stoppas. GORE-TEX® är 100% vattentätt med andningsfunktion.
BOA-systemet® är snabbt, enkelt och stryktåligt. Teknologin är lika enkel
som den är praktisk och kan hanteras av alla. Med ett jämnt tryck över hela
foten får du en passform som kan justeras helt efter dina önskemål. Ett
enkelt tryck på hjulet och vrid tills du är nöjd, svårare är det inte!

SYMBOLFÖRKLARINGAR
Tåhätta

Spiktramp

Värmebeständig
FLEX-systemet är utformat för att fungera med de biomekaniska
funktionerna i vår fot. FLEX SYSTEM stödjer våra naturliga rörelser, vilket
ger stabilitet och stöd. FLEX SYSTEM fördelar trycket till de ergonomiska
zonerna och hjälper foten flexa effektivt.

Vattenavvisande

Tech Leather är vårt mest slitstarka läder, framtaget för att stå emot väta
och nötning. Vi väljer omsorgsfullt ut dem bästa garverierna som
specialbehandlar högkvalitativt fullnarvsläder genom en ekologisk
impregneringsprocess vilket på ett miljövänligt sätt säkerställer att lädret
bibehåller sin naturliga smidighet och slitstyrka över tid.

Vattentät

INFINITY sulan består av det elastiska materialet med låg densitet
“expanded thermoplastic polyurethane” (E-TPU). Detta material erbjuder
fantastisk dämpning I samband med optimal energiåtergivning. Utöver
detta har INFINITY hög tålighet mot både slit och stötningar samt att
materialet är resistent mot kemikalier och lång tids tålighet i ett brett
omfång av värme och kyla.

Metallfri

Solid Gear STARKNIT är en ovandel konstruerad i ett gediget stycke.
Polyester tråd stickas ihop med precision genom en noggrann process
som resulterar i en fjäderlätt ovandel med tät passform utan några
sömmar. Tack vare sin förmåga att variera i tjocklek kring ovandelen, är
STARKNIT en så kallad ”smart konstruktion”. Genom denna teknik kan
ovandelen vara tjockare där det är högre krav på säkerhet och tunnare
där andningsförmåga och flexibilitet är prioriterat.

Oljebeständig

Vinterfodrad

Dragkedja

BOA-system
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www.solidgearfootwear.com

