
Informacje o produkcIe

Wszystkie buty ochronne spełniają wymagania normy EN ISO 20345. Materiał wierzchni składa się 
wyłącznie z najwyższej jakości elementów o doskonałym wykończeniu. Wewnętrzna wyściółka wyko-
nana jest z oddychających materiałów funkcjonalnych, które zapewniają szybkie pochłanianie i usuwa-
nie wilgoci. Wszystkie buty posiadają podnosek ochronny 200J. Podeszwy wykonane w najnowszych 
technologiach są lekkie i bardzo elastyczne. Wszystkie podeszwy są wyjątkowo odporne na ścieranie, 
oleje, kwasy i benzynę oraz są w wykonaniu antystatycznym. Modele należące do klasyfikacji S3 
posiadają wkładkę zabezpieczającą przed przebiciem. 

Lokalny dealer firmy ATLAS® chętnie udzieli informacji o całym programie wyrobów ATLAS®.
04/14

www.atlas-obuwie.pl



Jakość, Wartość i serWis 
       kształtują od pokoleń naszą firmę

Tak powstaje obuwie ochronne, które zachwyca pod każdym względem. 

ATLAS® przekonuje przez zastosowanie najwyższej jakości materiałów, doskonałą 
jakość wykonania z wykorzystaniem najnowszych technologii produkcji, a przede 
wszystkim przez znakomitą logistykę i usługi serwisowe całego zespołu ATLAS®. 
Przekonaj się sam o zaletach innowacyjnych butów ochronnych.

PraCUJ ZDroWieJ - KORZYSTAJ Z INNOWACJI

Jakość Wysoka wartość serwis



kompetencje producenta
ATLAS® wykorzystuje do produkcji wyłącznie materiały najwyższej jakości. Firma wytwarza 
swoje wyroby ze starannie wybranych materiałów, z najwyższą niezawodnością i precyzyj-
nym wykonaniem, które nawet jutro będą zachwycać nabywców.  Dzięki ścisłej współpracy 
między handlem specjalistycznym i producentem możliwa jest bardzo szybka i elastyczna 
reakcja na indywidualne potrzeby klienta.

Jakość i wysoka wartość
Podstawowymi wyróżnikami marki ATLAS® były zawsze jakość i wysoka wartość. 
Przedsiębiorstwo stawia szczególnie wysokie wymagania swoim produktom, aby zapewnić 
najlepszą ochronę ludziom w miejscu pracy.  Dzięki staranności i dbałości o szczegóły uzy-
skuje się szczególny komfort użytkowania wyrobów ATLAS®.

Logistyka
Lokalny dealer firmy ATLAS zapewni Ci możliwie najszybszy dostęp do wszystkich 
wysokojakościowych produktów ATLAS®. Możesz korzystać z innowacji, elastycznych usług 
serwisowych i precyzyjnej logistyki. 

Ze starannością i dbałością o sZcZegóły    
Dla marki aTlaS® jakość jest najważniejsza - 
i to w każdym najdrobniejszym szczególe



:a100 s2
:a105 s3
:zabezpieczenie przed przebiciem

:EN ISO 20345  SRA
:Skóra bydlęca najwyższej jakości
:funkcjonala oddychająca wyściόłka aktiv-X® 
:3D-system tłumienia
:Sneaker technologia podeszwy

:36 - 49

:a280  s2
:a285  s3
:zabezpieczenie przed przebiciem 

:EN ISO 20345  SRA
:Skóra bydlęca najwyższej jakości, grafit
:funkcjonala oddychająca wyściόłka aktiv-X®

:3D-system tłumienia
:Sneaker technologia podeszwy

:36 - 49

Sneaker Line

:A515  s3
:EN ISO 20345  SRA
:Skóra bydlęca najwyższej jakości
:zabezpieczenie przed przebiciem
:funkcjonala oddychająca wyściόłka 
 aktiv-X® 
:3D-system tłumienia
:Sneaker technologia podeszwy

:36 - 49

:A585  s3
:EN ISO 20345  SRA
:Skóra bydlęca najwyższej jakości, grafit
:zabezpieczenie przed przebiciem
:funkcjonala oddychająca wyściόłka 
 aktiv-X® 
:3D-system tłumienia
:Sneaker technologia podeszwy

:36 - 49

Produkty, które ZachwycaJą 
każdego dnia.
Nowy ATLAS® sneakers – lekkie, elastyczne i modny design. EXCLUSIVE ATLAS® dla miłośników i 
wszystkich, którzy chcieliby się stać jednymi z nich. Nowa generacja oznacza powiązanie różnych 
zastosowań z najwyższym poziomem ochrony. Innowacyjna koncepcja butów, po których na pierw-
szy rzut oka widać, że są przeznaczone dla ludzi młodych i dynamicznych. Dzięki sportowemu 
wyglądowi nadają się idealnie nie tylko do pracy. Więcej informacji na stronie internetowej: 
www.atlas-obuwie.pl
Wszystkie buty spełniają wymagania normy EN ISO 20345.

NOWY ATLAS® SNEAKER.

PraCUJ ZDroWieJ - KORZYSTAJ Z INNOWACJI

Jakość Wysoka wartość serwis



:alu-tec® 160  s1
:alu-tec® 260  s1
:zapięcie na rzepy

:EN ISO 20345  SRC
:podnosek aluminiowy alu-tec®

:wzmocniona włóknem węglowym ochrona palców
:odblaski bezpieczeństwa
:funkcjonala oddychająca wyściόłka clima-stream® 
:3D-system tłumienia
:MPU® CF-technologia podeszwy

:36 - 49

     z zabezpieczeniem przed przebiciem bez elementόw metalowych
     :alu-tec® 165 XP®  s1P
       :alu-tec® 265 XP®  s1P

:alu-tec® 120  s1
:EN ISO 20345  SRC
:podnosek aluminiowy alu-tec®

:wzmocniona włóknem węglowym 
 ochrona palców
:funkcjonala oddychająca wyściόłka 
 clima-stream® 
:3D-system tłumienia
:MPU® CF-technologia podeszwy

:36 - 49

:tX 360  s1
:EN ISO 20345  SRC
:wzmocniona włóknem 
 węglowym ochrona palców
:zapięcie na rzepy
:funkcjonala oddychająca wyściόłka 
 clima-stream® 
:3D-system tłumienia
:MPU® CF-technologia 
 podeszwy

:36 - 50

:CF 2 black  s1
:EN ISO 20345  SRC
:wzmocniona włóknem węglowym ochrona palców
:odblaski bezpieczeństwa
:funkcjonala oddychająca wyściόłka clima-stream® 
:3D-system tłumienia
:MPU® CF-technologia podeszwy

:model dostępny również w kolorze niebieskim
 CF 4 blue  s1

:36 - 50

FEEL FREE!

FEEL FREE! 



:tX 600  s2
:tX 605  s3
:zabezpieczenie przed 
 przebiciem

:EN ISO 20345  SRC
:skóra wodoodporna
:funkcjonala oddychająca 
 wyściόłka aktiv-X® 
:3D-system tłumienia
:technologia podeszwy Outdoor

:36 - 50

:tX 560  s2
:tX 565  s3
:zabezpieczenie przed przebiciem

:EN ISO 20345  SRC
:skóra wodoodporna
:wzmocniona włóknem węglowym ochrona palców
:funkcjonala oddychająca wyściόłka aktiv-X® 
:3D-system tłumienia
:MPU® XN-technologia podeszwy
:36 - 50

:tX 400  s2
:EN ISO 20345  SRC
:skóra oiled buk
:zapięcie na rzepy
:funkcjonala oddychająca wyściόłka aktiv-X® 
:3D-system tłumienia
:MPU® XN-technologia podeszwy
:36 - 49

:tX 660  s2
:tX 665  s3
:zabezpieczenie przed przebiciem

:EN ISO 20345  SRC
:skóra oiled buk 
:odblaski bezpieczeństwa
:funkcjonala oddychająca wyściόłka aktiv-X® 
:3D-system tłumienia
:MPU® CF-technologia podeszwy

:36 - 49

Jakość, która będZie Zachwycać również Jutro

:CX 320 office  s2
:EN ISO 20345  SRC
:łatwa w utrzymaniu czystości skóra 
 wodoodporna
:oddychająca wyściółka ze skóry cielęcej
:wymienna wkładka z amortyzacją pięty
:funkcjonala oddychająca wyściόłka aktiv-X® 
:3D-system tłumienia
:Polyuretan system podeszwy
:39 - 47

:tX 480  s2
:EN ISO 20345  SRC

:skóra wodoodporna
:odblaski bezpieczeństwa
:funkcjonala oddychająca  
 wyściόłka aktiv-X® 
:3D-system tłumienia
:MPU® XN-technologia 
 podeszwy

:36 - 50

:tX 570  s2
:EN ISO 20345  SRC
:skóra wodoodporna
:odblaski bezpieczeństwa
:wzmocniona włóknem węglowym ochrona palców
:funkcjonala oddychająca wyściόłka aktiv-X® 
:3D-system tłumienia
:MPU® XN-technologia podeszwy

:36 - 50

:tX 730  s3
:EN ISO 20345  SRC
:skóra wodoodporna
:wzmocniona włóknem węglowym 
 ochrona palców
:odblaski bezpieczeństwa
:zabezpieczenie przed przebiciem
:funkcjonala oddychająca wyściόłka aktiv-X® 
:3D-system tłumienia
:technologia podeszwy Outdoor

:36 - 50



:aB 505  s3
:EN ISO 20345  SRC
:skóra wodoodporna
:podwójny nosek
:zabezpieczenie przed przebiciem
:funkcjonala oddychająca wyściόłka aktiv-X® 
:3D-system tłumienia
:technologia podeszwy Outdoor

:39 - 50

:aB 450  s3
:EN ISO 20345  SRC
:skóra wodoodporna
:odblaski bezpieczeństwa
:zabezpieczenie przed przebiciem
:funkcjonala oddychająca wyściόłka 
 aktiv-X® 
:3D-system tłumienia
:MPU® XN-technologia podeszwy

:36 - 50

:aB 460  s3
:EN ISO 20345  SRC
:skóra wodoodporna
:podwójny nosek
:odblaski bezpieczeństwa
:zabezpieczenie przed przebiciem
:funkcjonala oddychająca wyściόłka aktiv-X® 
:3D-system tłumienia
:technologia podeszwy Outdoor

:39 - 49

Obuwie ochronne dla fachowców z branży budowlanej zgodnie z normą eN iso 20345 s3. Wysokiej jakości 
skóra, koncepcja indywidualnie dopasowanego kształtu w różnych rozmiarach oraz system amortyzacji ATLAS® 
zapewniają optymalny komfort użytkowania. Aby sprostać szczególnym wyzwaniom wszystkie modele ANATOMIC 
są wyposażone w międzypodeszwę odporną na przebicie. Technologia podeszwy Outdoor ze specjalnym grubym 
profilem o głębokości 4,5 mm gwarantuje bezpieczne i pewne użytkowanie.

anatomIc
PrawdoPodobnie naJLePsZy but ochronny na budowę!

obuwie ochronne dLa Pracowników budowLanych

zabezpieczenie przed przebiciem głęboki profil podeszwy komfort użytkowania

standardowe wyPosażenie
eN iso 20345  s3

:skóra wodoodporna

:oddychająca wyściółka aktiv-X®

:wymienna wkładka

:3D-system tłumienia



:DUosoFt 792 Hi   s3
:EN ISO 20349 P Fe HI HRO  SRC

:zabezpieczenie przed przebiciem
:osłona termoizolacyjna
:sznurowanie z systemem bocznych zamków 
 błyskawicznych
:Certyfikat TÜV 
:39 - 48

:DUosoFt 795 Hi   s3
:EN ISO 20349 P Fe HI HRO  SRC

:zabezpieczenie przed przebiciem
:osłona termoizolacyjna
:Certyfikat TÜV 
:39 - 48

Norma eN iso 20349 rozszerza wymagania, jakie stawiane są dla obuwia dla odlewników i spa-
waczy. Buty muszą przejść pozytywnie badania sprawdzające odporność na działanie ekstremal-
nie wysokich temperatur i odporność w kontakcie ze stopionym metalem. Dotyczy to szczegól-
nie jakości materiału wierzchniego obuwia, jak i wytrzymałości cieplnej elementów składowych 
podeszwy. W szczegółowym badaniu odlewniczym, przeprowadzonym przez TÜV Rheinland, buty 
ATLAS® spełniły wszystkie wymagania normy EN ISO 20349 dla obuwia dla spawaczy i odlewników.

specjalne bezpiecznie buty z cholewką dla przemysłu 
przetwórstwa metali zgodnie z eN iso 20349 :skóra wodoodporna

materiał wierzchni spec-
jalnych butów z cholewką 
wykonany jest ze spec-
jalnie garbowanej skóry 
wodoodpornej. Skóra jest 
wyjątkowo trwała, odporna 
na czynniki zewnętrzne, a 
jednocześnie oddychająca.

:system szwów kevlar

szwy zewnętrznych powierzchni 
obuwia ochronnego wykonane 
są z wysokiej jakości nici Kevlar.

:Boczne zamki   
 błyskawiczne 

Boczne zamki błyskawiczne 
umożliwiają szybkie zdejmo-
wanie obuwia ochronnego.

:osłona termoizolacyjna

Osłona termoizolacyjna za-
pewnia dodatkową ochronę 
przed odpryskami stopione-
go metalu.

:system bocznych zam-
ków błyskawicznych 

System bocznych zamków 
błyskawicznych ze sznurowa-
niem DUOSOFT 792 zapewnia 
wygodne wkładanie i zdejmo-
wania buta.

:DUosoFt 930 Hi   s3
:EN ISO 20349 P Fe HI HRO SRC

:zabezpieczenie przed 
 przebiciem
:Certyfikat TÜV

:39 - 48

:DUosoFt 770 Hi   s2
:EN ISO 20349 WG HI HRO  SRC

:Certyfikat TÜV

:39 - 48

:DUosoFt 765 Hi   s3
:EN ISO 20349 WG HI HRO  SRC

:zabezpieczenie przed przebiciem
:Certyfikat TÜV

:39 - 48



:DUosoFt 735 Hi  s3
:EN ISO 20345  SRC
:skóra wodoodporna
:podwójny nosek
:zabezpieczenie przed przebiciem
:funkcjonala oddychająca wyściόłka aktiv-X® 
:3D-system tłumienia
:DUOSOFT® technologia podeszwy

:39 - 50 

:DUosoFt 455 Hi  s3
:zabezpieczenie przed przebiciem

:DUosoFt 480 Hi  s2

:EN ISO 20345  SRC
:skóra wodoodporna
:odblaski bezpieczeństwa
:funkcjonala oddychająca wyściόłka aktiv-X® 
:3D-system tłumienia
:DUOSOFT® technologia podeszwy

:39 - 50

:DUosoFt 750 Hi  s2
:EN ISO 20345  SRC
:skóra wodoodporna
:funkcjonala oddychająca wyściόłka 
 aktiv-X® 
:3D-system tłumienia
:DUOSOFT® technologia podeszwy

:39 - 50

:DUosoFt 905 Hi  s3
:EN ISO 20345  SRC
:skóra wodoodporna
:odblaski bezpieczeństwa
:podwójny nosek
:zabezpieczenie przed przebiciem
:funkcjonala oddychająca wyściόłka aktiv-X® 
:3D-system tłumienia
:39 - 50

technoLogia duoSofT®

• odporność na temperaturę do ok. 220 °C
• podeszwa nitrylowa o wysokiej odporności na substancje chemiczne, przecięcia oraz przebicie wiórami
• HI (heat isolation) - izolacja elementów składowych podeszwy od ciepła
• HRO (heat resistent outsole) - reakcja podeszwy na ciepło kontaktowe
• gruby profil o głębokości 4,5 mm
• odporność na oleje, kwasy i benzynę
• dobra odporność na ścieranie i na poślizg

:aB 845 XP®  s3 Ci
:EN ISO 20345  SRC
:skóra wodoodporna
:Thermo wyściółka futrzana
:podwójny nosek
:funkcjonala oddychająca wyściόłka aktiv-X® 
:zabezpieczenie przed przebiciem bez elementów 
 metalowych
:3D-system tłumienia
:technologia podeszwy Ice-Age Outdoor

:39 - 49

:aB 822 XP®  s3 Ci
:EN ISO 20345  SRC
:skóra wodoodporna
:Thermo wyściółka futrzana
:podwójny nosek
:funkcjonala oddychająca wyściόłka aktiv-X® 
:zabezpieczenie przed przebiciem bez elementów 
 metalowych
:3D-system tłumienia
:technologia podeszwy Ice-Age Outdoor

:39 - 49



Ergo-Med®

Ergo-Med®
Ergo-Med®

         blue

Ergo-Med®
Ergo-Med®

          red

Relaks dla twoich stóp

Wkładki wymienne ergo-Med®

Teraz bieganie i chodzenie staną się prawdziwym wytchnieniem: ekskluzywne wkładki wymienne Ergo-Med® 

zapewnią wygodę twoim stopom.  
Dzięki podparciu łuku podłużnego stopy - o trzech różnych grubościach - wkładki są optymalnie dopa-
sowane do kształtu stóp, a tym samym zapewniają przyjemną, miękką wyściółkę. Następuje odczuwalne 
odciążenie wrażliwych punktów nacisku i miejsc bolących, dzięki znakomitej amortyzacji i równomiernemu 
rozkładowi wagi ciała. Wysokiej jakości wkładki wymienne Ergo-Med® uzyskały certyfikat dla butów ochron-
nych ATLAS® zgodnie z normą EN ISO 20345. Posiadają właściwości antystatyczne i mogą być noszone również 
w butach ESD. 
Wygoda, którą czujesz: krok po kroku.

Czy masz klasyczną normalną stopę? 
Tylko 15-20% populacji ma ‚normalną‘ stopę. 
Jednak pod wpływem zwiększonego obciążenia, 
na przykład w środowisku pracy, może jednak 
dojść do problemów ze stopami. Do miękkiego 
wyścielenia butów firma ATLAS® zaleca wkładkę 
medium: Ergo-Med® blue.

Czy cierpisz na objawy przeciążenia przez stopę 
wydrążoną? 
Około 5% populacji posiada te wrodzone 
zniekształcenie stóp. W przypadku stopy wydrążonej 
łuk podłużny jest nadmiernie wysklepiony, również 
pod obciążeniem. Stopa prawie nie spełnia funkcji 
amortyzowania ruchów. Wkładka wymienna ATLAS® 
może przynieść ulgę: Ergo-Med® red. 

Jakiej wkładki Ergo-Med® potrzebujesz ty?
Skonsultuj się z naszymi kompetentnymi pracownikami albo zrób sobie indywidualny test z odcis-
kiem stopy: zdecyduj się sam na swoją osobistą wkładkę ergo-Med®.

Czy masz skłonności do płaskostopia lub defor-
macji stóp?
Nie jesteś odosobniony z tymi dolegliwościami. 
W przypadku obniżenia łuku stopy pod wpływem 
codziennego obciążenia mówi się o płaskiej sto-
pie. Dotyczy to około 70% populacji. Jeśli łuk 
stopy dotyka podłoża mówi się o platfusie. 5% 
populacji cierpi z powodu tej deformacji. Nasze 
rozwiązanie: Ergo-Med® green.

Ergo-Med®

       greenErgo-Med®

       green
Wkładka wymienna  
‚low‘ 
zapewnia przyjemną, miękką 
wyściółkę dla stóp w bucie i 
w naturalny sposób odciąża 
kręgosłup.

Wkładka wymienna  
‚medium‘ 
do nieco mocniejszego podpar-
cia stopy: zapewnia przyjemną, 
miękką wyściółkę dla stóp w bu-
cie i w naturalny sposób odciąża 
kręgosłup.

Wkładka wymienna  
‚high‘ 
do mocnego podparcia stopy. 
zapewnia przyjemną, miękką 
wyściółkę dla stóp w bucie i 
odciąża w naturalny sposób 
kręgosłup.

Informacja o produkcie

:certyfikat dla wszystkich butów ochronnych ATLAS® 
 zgodnie z normą EN ISO 20345
:oddychający i przyjazny dla skóry materiał wierzchni
:odciążenie bolących miejsc i punktów nacisku
:znakomita amortyzacja
:aktywne wspieranie ruchu
:właściwości antystatyczne; nadają się do obuwia ESD

:36 - 49


