
 

 

Szanowni Państwo! 
Oddajemy na Państwa ręce propozycje obuwia do laboratorium. Jest to produkt polski!!! 
 buty na spodach antpoślizgowych są wykonane z naturalnej skóry wykończonej powłokami, 

które umożliwiają ich dezynfekcję oraz łatwe utrzymanie w czystości. Do ich czyszczenia 
można użyć dostępnych środków dezynfekcyjno-myjących. 

 buty z podeszwami odpornymi na oleje i tłuszcze zarówno roślinne, jak i zwierzęce. Wzory 

oznaczone symbolem -  

  buty antystatyczne (wzory oznaczone symbolem  - ), odprowadzające ładunki 
elektryczne do podłoża. 

Nazwa asortymentu  Nr katalogowy Cena netto 
Obuwie laboratoryjne damskie na spodach przeciwpoślizgowych z 
cholewką i wyściółką skórzaną 

 

68-01  

Biały skóra 

40,60 zł 

Obuwie laboratoryjne damskie na spodach przeciwpoślizgowych z 
cholewką i wyściółką skórzaną. 

 

68-02 

Biały skóra 

40,60 zł 

Obuwie laboratoryjne damskie na spodach przeciwpoślizgowych z 
cholewką i wyściółką skórzaną. 

 

68-01A 

Biały skóra 

40,60 zł 

Obuwie laboratoryjne damskie i męskie na spodach 
przeciwpoślizgowych z profilem ortopedycznym, cholewką i wyściółką 
skórzaną 

 

68-04AB 

Biały skóra 

Produkt 

polecany!!! 

 

53,90 zł 



 

 

Obuwie damskie na koturnie, na spodach przeciwpoślizgowych, z 
profilem ortopedycznym. Wyściółka i cholewka skórzana, możliwość 
regulacji tęgości 

 

68-05T 

Biały skóra 

 

52,10 zł 

Obuwie laboratoryjne damskie i męskie na spodach 
przeciwpoślizgowych i wkładach korkowo-gumowych z pełnym profilem 
ortopedycznym. Wyściółka i cholewka skórzana, możliwość regulacji 
tęgości. 

 

68-06A 

Biały skóra 

67,50 zł 

Obuwie laboratoryjne damskie i męskie na spodach 
przeciwpoślizgowych i wkładach korkowo-gumowych z pełnym profilem 
ortopedycznym. Wyściółka i cholewka skórzana, możliwość regulacji 
tęgości. 

 

68-063A  

Welur skóra 

67,50 zł 

69-063A 

Biały skóra 

65,40 zł 

Obuwie laboratoryjne damskie i męskie na spodach 
przeciwpoślizgowych i wkładkach korkowo-gumowych z pełnym 
profilem ortopedycznym. Wyściółka i cholewka skórzana, możliwość 
regulacji tęgości. 

 

 

 

 

68-08B 

Biały skóra 

 

64,80 zł 

68-08B 

Welur skóra 

67,90 zł 



 

 

Obuwie laboratoryjne damskie i męskie na spodach 
przeciwpoślizgowych i wkładkach korkowo-gumowych z pełnym 
profilem ortopedycznym. Wyściółka i cholewka skórzana. 

 

68-08 

Biały skóra 

64,40 zl 

68-08 

Welur skóra 

67,90 zł 

Pantolety zdrowotne (drewniaki) na spodach drewnianych z 
profilem ortopedycznym, podeszwą przeciwpoślizgową i 
cholewką skórzaną. 

 

68-03 

Biały skóra 

51,80 zł 

Pantolety zdrowotne (drewniaki) na spodach drewnianych z 
profilem ortopedycznym, podeszwą przeciwpoślizgową i 
cholewką skórzaną. Cholewka gładka-welur, pasek dwufunkcyjny 
przekładany na piętę 

 

68-03AK 

Welur skóra 

 

56,00 zł 

Pantolety zdrowotne (drewniaki) na spodach drewnianych z 
profilem ortopedycznym, podeszwą przeciwpoślizgową i 
cholewką skórzaną. Cholewka z regulacja tęgości. 

 

68-03S 

Welur skóra 

 

52,00 zł 

Obuwie laboratoryjne AUTOKLAWOWANE W CAŁOŚCI, wykonane z 
wyjałowionego materiału termoplastycznego, możliwość sterylizacji w 
autoklawach w temperaturze do 135 stopni C i prania w temperaturze 
90 stopni C. Posiada własności antystatyczne, podeszwy antypoślizgowe 
i absorbujące energię w okolicy piętowej, jest anatomicznie 
dostosowane do stopy, po bokach znajdują się otwory wentylacyjne. 
 

 

68-K015 

NIEBIESKI 

110,00 zł 

68-K014 

ZIELONY 

110,00 zł 

68-K11 

BIAŁY 

110,00 zł 



 

 

Obuwie zawodowe z zabezpieczeniem ESD  
charakteryzujące się opornością w przedziale 27-45 MΩ. Cholewka 
skórzana. Obuwie wykonane na wkładach korkowo-gumowych z pełnym 
profilem ortopedycznym wyposażonych w specjalne kołki 
odprowadzające ładunek elektryczny do podłoża. Wszystkie wzory 
dostępne w wersji z paskiem na piętę. 

 
• Podeszwa z gumy przewodzącej ładunki o właściwościach i 

bieżniku antypoślizgowym 
• Wkład korkowo-gumowy z pełnym profilem ortopedycznym i 

kołkami ze specjalnej mieszanki odprowadzającej ładunki 
elektrostatycznej do podłoża 

• Elementy wewnętrzne ze skóry naturalnej, welurowej o 
doskonałej absorpcji potu 

• Cholewka wykonana z miękkiej skóry naturalnej odpornej na 
codzienne zmywanie dezynfekcję 

 

68-026 

Biały skóra 

135,00 zł 

Obuwie damskie na spodach antypoślizgowych z pełnym profilem 
ortopedycznym. Wyściółka i cholewka skórzana, możliwość regulacji 
tęgości. Spody miskowe z dodatkowym szyciem wzmacniającym oraz 
wymienna wyściółka ułatwiająca utrzymanie obuwia w czystości. 

• Spody miskowe z miękkiego poliuretanu o właściwościach i 
bieżniku antypoślizgowym. 

• Wymienna wkładka wykonana z wymiennej skóry naturalnej i 
pianki. Ułatwiające utrzymanie obuwia w czystości. 

• Elementy wewnętrzne ze skóry naturalnej, welurowej o 
doskonałej absorpcji potu. 

• Cholewka wykonana z miękkiej skóry naturalnej skóry 
odpornej na codzienne zmywanie dezynfekcję. Specjalne 
przeszycie wzmacniające po obwodzie   

 

 
Wkładki wymienne 

NOWOŚĆ!!! 

 

Produkt 

polecany!!! 

 

68-07B 

Biały skóra 

71,00 zł 

 

 

 

 

 

 

 

 

13,65 zł 

Do powyższych cen należy dodać 23% VAT. Oferta ważna do końca 2015 roku lub do odwołania. 

 
Zapraszamy do zakupów!!! 

P.H.U. „Syl-Chem” Sylwia Kunca 
Ul. Zimorodkowa 4, 85-436 Bydgoszcz 

Tel. 52 584 83 59, Fax 52 584 83 96,  
biuro@sylchem.com.pl, doradca@sylchem.com.pl  

www.sylchem.com.pl 


