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SIKA 
BUBBLE
Til dig, der går langt 
for andre

SIKA BUBBLE er som skabt til dig, der tager de lange 
vagter og det store ansvar. Dig, der står meget og går 
meget. Med sit stilrene design udvisker SIKA BUBBLE 
linjen mellem arbejdsfodtøj og sneakers - uden at gå 
på kompromis med hverken komfort eller sikkerhed. 
Endelig en sko, du har lyst til at have på. Hele dagen. 

Stødabsorbering i hele sålen / Åndbar / Vaskbar / 
Ekstra skridhæmmende / Godkendt til arbejde

SIKA BUBBLE er udviklet og designet til både 
kvinder og mænd.

Læs mere og find forhandlere på 
www.sikafootwear.dk/sikabubble



SIKA 
BUBBLE
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SIKA BUBBLE i detaljer: 

50011 / MOVE
Den hvide model leveres med 
et par ekstra rosa snørebånd. 

50011 / MOVE
Den sort/hvide model leveres 
med et par ekstra hvide snørebånd. 

50011 / MOVE
Den sorte model leveres med et 
par ekstra blå snørebånd. 

Ekstra skridhæmmende 
Den specialdesignede ydersål 

giver et ekstra godt fodfæste på 
glatte overflader

Vaskbar
Skoene kan vaskes ved 30 °C

Unik stødabsorbering
De karakteristiske luftbobler,

der dækker hele sålen,
absorberer stød og mindsker

risikoen for skader i knæ,
hofter og ryg

Let og åndbar
Åndbare letvægts-
materialer giver optimal 
komfort hele dagen

Komfortabel indlægssål
Åndbar og stødabsorberende.

Holder sin form over tid, og
minimerer lugtgener

Antistatisk
Reducerer statisk elektricitet, 
så du mærker færre 
elektriske stød, når du  
f.eks. rører ved metal

Godkendt til arbejde
Udviklet til dig - i tæt samarbejde
med brugerne. Overholder kravene
til arbejdssko



SERIEN:

OPTIMAX

Let, komfortabel og 
skridhæmmende

SKRIDHÆMMENDE OG STØD
ABSORBERENDE YDERSÅL.  
LET, FLEKSIBEL OG ROBUST

BREDT 
HÆLOMRÅDE 

SÅ RISIKO FOR 
VRIDSKADER 

MINIMERES

PERFORERINGER 
FOR HØJ 

ÅNDBARHED

ÅNDBAR, 
VANDAFVISENDE 
OG SLIDSTÆRK
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172000 / OPTIMAX 

Skridhæmmende og stødabsorberende ydersål af PU

Åndbart, vandafvisende og slidstærkt Permair-læder.  
Med perforeringer

Svedtransporterende, åndbart og slidstærkt inderfór

Indlægssål af let og antibakterielt materiale.  
Stødabsorberende og åndbar. Vaskbar ved 30 °C 

UDSKIFTELIG 
INDLÆGSSÅL

BINDSÅL

PU YDERSÅL
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SERIEN:

OPTIMAX

172100 / OPTIMAX 

Skridhæmmende og stødabsorberende ydersål af PU

Åndbart, slidstærkt og vandafvisende Permair-læder

Svedtransporterende, åndbart og slidstærkt inderfór

Indlægssål af let og antibakterielt materiale.  
Stødabsorberende og åndbar. Vaskbar ved 30 °C 

173110 / OPTIMAX 

Sandal med afklippelig velcrobånd 

Skridhæmmende og stødabsorberende ydersål af PU

Åndbart, slidstærkt og vandafvisende Permair-læder

Svedtransporterende, åndbart og slidstærkt inderfór

Indlægssål af let og antibakterielt materiale.  
Stødabsorberende og åndbar. Vaskbar ved 30 °C 

173105 / OPTIMAX 

Sandal med afklippelig velcrobånd 

Skridhæmmende og stødabsorberende ydersål af PU

Åndbart, slidstærkt og vandafvisende Permair-læder

Svedtransporterende, åndbart og slidstærkt inderfór

Indlægssål af let og antibakterielt materiale.  
Stødabsorberende og åndbar. Vaskbar ved 30 °C
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19511 / FUSION 

Ekstra skridhæmmende og stødabsorberende ydersål af PU

Åndbart, vandafvisende og slidstærkt Permair-læder.  
Med perforeringer

Inderfór af svedabsorberende, slidstærkt og åndbart microfiber

Indlægssål af åndbart, svedtransporterende og antibakterielt 
materiale. Vaskbar ved 30 °C

19514 / FUSION 

Elastik over vrist

Ekstra skridhæmmende og stødabsorberende ydersål af PU

Åndbart, vandafvisende og slidstærkt Permair-læder

Inderfór af svedabsorberende, slidstærkt og åndbart microfiber

Indlægssål af åndbart, svedtransporterende og antibakterielt 
materiale. Vaskbar ved 30 °C

SERIEN:

FUSION

UDSKIFTELIG 
INDLÆGSSÅL

BINDSÅL

PU YDERSÅL
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SERIEN:

FUSION 
CLOG ESD

Ekstra skridhæmmende 
arbejdstræsko med optimal 

komfort. ESD-godkendt.  
Super pasform

19466 / FUSION CLOG ESD 

Ekstra skridhæmmende og stødabsorberende ydersål af PU

Åndbart, vandafvisende og slidstærkt Permair-læder

Inderfór af svedabsorberende og åndbart Politex.  
Hurtigttørrende og slidstærkt

Udskiftelig indlægssål af åndbart, svedtransporterende  
og antibakterielt materiale. Vaskbar ved 30 °C

19467 / FUSION CLOG ESD 

Ekstra skridhæmmende og stødabsorberende ydersål af PU

Åndbart, slidstærkt og vandafvisende Permair-læder

Inderfór af svedabsorberende og åndbart Politex.  
Hurtigttørrende og slidstærkt

Udskiftelig indlægssål af åndbart, svedtransporterende  
og antibakterielt materiale. Vaskbar ved 30 °C

19468 / FUSION CLOG ESD 

Ekstra skridhæmmende og stødabsorberende ydersål af PU

Åndbart, slidstærkt og vandafvisende Permair-læder

Inderfór af svedabsorberende og åndbart Politex.  
Hurtigttørrende og slidstærkt

Udskiftelig indlægssål af åndbart, svedtransporterende og 
antibakterielt materiale. Vaskbar ved 30 °C
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Ekstra blød 
indersål af læder.  
Let, fleksibel 
og robust

SERIEN:

8185 / FLEX LBS 

Skridhæmmende, fleksibel og stødabsorberende ydersål af PU

Åndbart, slidstærkt og vandafvisende Permair-læder

LBS-indersålen er en kombination af skum og læder, der gør  
sålen blød og ekstra behagelig.

FLEX LBS

8105 / FLEX LBS 

Skridhæmmende, fleksibel og stødabsorberende ydersål af PU

Åndbart, vandafvisende og slidstærkt Permair-læder

LBS-indersålen er en kombination af skum og læder, der gør  
sålen blød og ekstra behagelig. 

8005 / FLEX LBS 

Skridhæmmende, fleksibel og stødabsorberende ydersål af PU

Åndbart, vandafvisende og slidstærkt Permair-læder

LBS-indersålen er en kombination af skum og læder, der gør  
sålen blød og ekstra behagelig. 

BINDSÅL

SKUMMATERIALE

BLØDT LÆDER 

PU YDERSÅL
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22207 / SIKA MOTION  

Med aftagelig hælrem

Mange justeringsmuligheder

Ekstra skridhæmmende og stødabsorberende ydersål af PU/PU

Nubuck/lycra

Blødt og behageligt inderfór

Ekstra blød og polstret indersål af ruskind, der former sig  
efter foden og giver optimal komfort 
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SERIEN:

SIKA 
MOTION

22209 / SIKA MOTION SPLIT 

Med tåsplit

Mange justeringsmuligheder

Ekstra skridhæmmende og stødabsorberende ydersål af PU/PU

Nubuck/lycra

Blødt og behageligt inderfór

Ekstra blød og polstret indersål af ruskind, der former sig  
efter foden og giver optimal komfort

22206 / SIKA MOTION LADY 

Mange justeringsmuligheder

Ekstra skridhæmmende og stødabsorberende ydersål af PU/PU

Nubuck/lycra

Blødt og behageligt inderfór

Ekstra blød og polstret indersål af ruskind, der former sig efter 
foden og giver optimal komfort 



25105 / SIKA SPORT 

Stødabsorberende og behagelig ydersål

Ruskind og tekstil med refleksdetaljer

Inderfór af åndbart materiale

Indlægssål af åndbart materiale 

25100 / SIKA SPORT 

Stødabsorberende og behagelig ydersål

Ruskind og tekstil med refleksdetaljer

Inderfór af åndbart materiale

Indlægssål af åndbart materiale

HORECA -  HOTEL ,  RESTAURANT OG CAFÉ10

92112 / ONYX 

Skridhæmmende, stødabsorberende og transparent ydersål  
af PU/TPU

Åndbart, vandafvisende og slidstærkt fuldnarvlæder

Inderfór af læder

Antibakteriel, stødabsorberende og åndbar indlægssål, der  
sikrer god svedabsorbering og reducerer lugtgener

92110 / MAROON 

Skridhæmmende, stødabsorberende og transparent ydersål  
af PU/TPU

Åndbart, vandafvisende og slidstærkt fuldnarvlæder

Inderfór af læder

Antibakteriel, stødabsorberende og åndbar indlægssål, der  
sikrer god svedabsorbering og reducerer lugtgener

Særligt velegnet til HORECA, fritid 



TILBEHØRSika Footwears tilbehørsprogram er også med til at sikre brugeren 
en behagelig arbejdsdag - f.eks. med stødabsorberende indlægssåler 

og svedabsorberende strømper. Herudover tilbyder vi forskellige 
snørebånd og plejemidler, der kan være med til at holde fodtøjet i 

topform så længe som muligt.

162 / SIKA INDLÆGSSÅL MOTIONFLEX 

Unik stødabsorbering under hele foden. Bevarer sin 
form og elasticitet

Størrelser: 35-48

165 / SIKA INDLÆGSSÅL FORMSTØBT     

Antistatisk. Stød- og svedabsorberende

Størrelser: 35-51

SIKA OPTIMAX SNØREBÅND

Fås i sort og hvid

200070 / 70 CM eller 200090 / 90 CM

18 / SIKA LÆDERFEDT                                                   

Renser og plejer glat skind og læder. Fås i sort og neutral. 200 ml

3801 / SIKA IMPRÆGNERING                                                                      

Beskytter glat skind og læder mod fugt og forlænger fodtøjets levetid. 
Uden organiske opløsningsmidler og silicone. 300 ml

BRYNJE ULTIMATE FOOTFIT                                                                                 

Indlægssåler med 3 forskellige svangtyper - lav, medium og høj. Materialet 
er af  formstøbt TPU og blødt EVA skum med 3 mm Poron® for ekstra stød-
absorbering. Åndbar, antibakteriel og svedabsorberende. God støtte omkring 
hæl og forfod. ESD godkendt.

Størrelser: 35-37, 38-39, 40-41, 42-43, 44-45, 46-47, 48-50

LOW MEDIUM HIGH

702200 / BRYNJE ALL YEAR, 3-PACK                                  

Let og åndbar hverdagsstrømpe med gode svedtransporterende 
egenskaber, der holder foden tør. Strømpen er elastisk i skaftet, former 
sig efter foden og holder pasformen. Vaskes ved max 40 °C. Af 39 % 
Coolmax, 32 % polyamid, 27 % bomuld og 2 % elastin 

Størrelser: 36-39, 40-43, 44-47
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Der tages forbehold for eventuelle trykfejl.

Phone +45 97 21 19 11   /   info@sikafootwear.dk   /   www.sikafootwear.dk

SIKA FOOTWEAR A/S   /   HI-PARK 301    /    DK-7400 HERNING

Thomas Engelbredt
Nordjylland
M: 4059 7511
E: te@sikafootwear.dk

Lars Tang Jørgensen
Midt-/Sydjylland og Fyn
M: 4070 1914
E: ltj@sikafootwear.dk

Kontaktpersoner hos Sika footwar

Bo Nielsen 
Sjælland
M: 4070 1915
E: bn@sikafootwear.dk

.............................................................................................................................................

= OB + A + E

Ydersålen er skridtestet på keramisk flise med sæbeopløsning

Ydersålen er skridtestet på stålplade med glycerin

Ydersålen er skridtestet til SRA og SRB

= OB + A  + E + WRU

= OB + A  + E + WRU (gælder kun for vandtætte støvler)

Godkendelser: EN ISO 20347:2012

Godkendelser af sålens skridhæmmende egenskaber

Fodtøj godkendt efter EN ISO 20347:2012, er uden tåværn og til erhvervsmæssigt brug. 
Denne grundlæggende godkendelse kaldes OB        . Derudover kan der tilføres yderligere 
beskyttelse til fodtøjet. De mest almindelige kombinationer er:


