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      Darba apavi 

 
Artikuls Apraksts 

 
Dhaka 

 

Ādas darba kurpes ar neslīdošu, eļļas, benzīna 

izturīgu zoli, metāla purngalu. Triecienu 

absorbējošs papēdis. 

 

S1 klase. 

 

Izmēri: 38-48 

 

 

 
Tongi 

 

Ādas šņorzābaki ar neslīdošu, eļļas un benzīna 

izturīgu PU zoli. Metāla purngals . Triecienu 

absorbējošs papēdis. 

 

S1 klase 

 

Izmēri: 39 - 48. 

 
Sunny 

 

Ādas darba sandales ar metāla purngalu. 

Aizdare ar sprādzi. 

 

S1 klase 

 

Izmēri: 38-48 

               
                           SA1019 

 

Ādas kurpes ar eļļas un benzīna izturīgu zoli. 

Metāla aizsargplāksne purngalā. Metāla starplika 

pazolē. Triecienu absorbējošs papēdis.  

 

S3 klase 

 

Izmēri: 38 - 48. 
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SA9951 

 

Ādas šņorzābaki ar eļļas un benzīna izturīgu zoli. 

Metāla aizsargplāksne purngalā. Metāla  starplika 

pazolē. Triecienu absorbējošs papēdis.  

 

S3 klase 

 

Izmēri: 38 - 48. 

 

 
GAMMA 

 

Ādas, augstie šņorzābaki ar eļļas un benzīna 

izturīgu zoli. Metāla aizsargplāksne purngalā. 

Metāla  starplika pazolē. Triecienu absorbējošs 

papēdis.  

 

S3 klase 

 

Izmēri: 40 - 48. 

 

 
EXPERT LIGHT  

Ādas darba šņorzābaki ar antistatisku, eļļas, 

benzīna izturīgu zoli, vieglu plastikāta purngalu un 

Kevlar tipa starpliku, triecienu absorbējošs 

papēdis. Papildus PU pārklājums purngalā, 

ventilējoša  odere. Moderns sportisks dizains. 

Papildus komfortu un izturību nodrošina 

izmantotie materiāli no Cordura auduma.  

S3 klase.   

 

Izm. 40-48 

 
KEEPER LIGHT 

Ādas darba kurpes ar antistatisku, eļļas, benzīna 

izturīgu zoli, vieglu plastikāta purngalu un Kevlar 

tipa starpliku, triecienu absorbējošs papēdis. 

Papildus PU pārklājums purngalā, ventilējoša 

odere. Moderns sportisks dizains.  

 

S3 klase. 

 

Izm. 40-48 

 
Rigger S3 

Ādas stulma zābaki, antistatiska, eļļas, benzīna izturīga 

moderna zole, auduma odere. Metāla purngals, metāla 

starplika zolē. 

 

S3 klase. 

 

Izm: 41-48 
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                         SA302 

Siltie, augstie šņorzābaki ar mākslīgās kažokādas 

oderi, atstarotāji. 

Eļļas, benzīna izturīga, jauna moderna zole, metāla 

purngals un starplika pazolē. 

  

S3 klase. 

 

Izmēri: 38-48 

 
Warmer 

Ādas  siltie, zemie šņorzābaki ar mākslīgo 

kažokādas oderi. Eļļas, benzīna izturīga zole, 

metāla purngals un starplika pazolē. 

 

S3 klase 

 

Izm: 41-48 

 

 
Rigger S3W 

Ādas stulma zābaki, antistatiska, eļļas, benzīna izturīga 

moderna zole, mākslīgā kažokādas odere. Metāla 

purngals, metāla starplika zolē. 

 

S3 klase. 

 

Izm: 41-48 

 
GUM1 

PVC gumijas zābaki , zaļi ar gaišu zoli. 

Augstums 38 cm. 

 

Itālija 

 

Izm. 38-48 

 
35376 

PVC zābaki, metāla purngals, metāla starplika 

pazolē, eļļas, degvielas izturīga zole.,  

 

S5 klase. 

 

Izm. 40 - 48. 
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 862 

Super vieglie, uzpūstie zābaki ar izņemamu silto, 

izotermisko oderi, zaļi. Katra pāra svars ~0.5 kg. 

 

Polija 

 

Izm. 41-50 

     
869 

Super vieglie, uzpūstie zemie zābaki ar izņemamu 

silto, izotermisko oderi, zaļi. 

 

Polija 

 

Izm. 37-41 

 
 

3132, 3132M 

Sabo tipa ādas kurpes ar regulējamu siksniņu un 

sprādzi, tauku izturīga PU zole, bez perforācijas., 

baltas, melnas. 

Polija 

 

Izm: 36-47 

 
34608 

Sabo tipa kurpes ar metāla purngalu. 

Itālija 

 

Izm. 36-47 

                                                  
 

mailto:sia4work@inbox.lv

