
MATERIAŁ:
wodoodporny
drobny zamsz

KOLOR:
Czarny

MATERIAŁ:
drobny, wodoodporny
nubuck                                                 nubuk

KOLOR:
Czarny/Szary

SPORT EVO

SPORT EVO

PRACTICE PRACTICE

Indeks IC: 00975....R100S

RACING EVO Indeks IC: 07515..AZAZ

ESD

RACING EVO
Rozmiary 38-48

Indeks IC: 07515..NRNR

Bez metalu, podeszwa o podwójnej gęstości odporna na węglowodory, pochłaniająca
energię pięta, antystatyczna, antyprzebiciowa wkładka z włókien tekstylnych,
kompozytowy nosek 200 J, oddychająca podszewka z siatki, pięta ze wzmocnieniem
antypoślizgowym, antystatyczna PU ergonomiczna wyjmowana wkładka.

KRZESŁO BIUROWE

NRNRNRVDNRAZ

S3 SRCS3 SRC

MATERIAŁ:
wodoodporny
drobny zamsz

KOLOR:
Niebieski Sparco

MATERIAŁ:
gładka
wodoporna skóra

KOLOR:
Czarny

Rozmiary 38-48

Bez metalu, podeszwa o podwójnej gęstości odporna na węglowodory, pochłaniająca
energię pięta, antystatyczna, antyprzebiciowa wkładka z włókien tekstylnych,
kompozytowy nosek 200 J, oddychająca podszewka z siatki, pięta ze wzmocnieniem
antypoślizgowym, antystatyczna PU ergonomiczna wyjmowana wkładka.

Indeks IC: 07516..NRNR

Rozmiary 38-48S3 SRC

Bez metalu, podeszwa o podwójnej gęstości odporna na węglowodory, pochłaniająca
energię pięta, antystatyczna, antyprzebiciowa wkładka z włókien tekstylnych,
kompozytowy nosek 200 J, oddychająca podszewka z siatki, pięta ze wzmocnieniem
antypoślizgowym, antystatyczna PU ergonomiczna wyjmowana wkładka.

SPORT EVO

                                               nubuk

Indeks IC: 07516..NRGR

Rozmiary 38-48

Bez metalu, podeszwa o podwójnej gęstości odporna na węglowodory, pochłaniająca
energię pięta, antystatyczna, antyprzebiciowa wkładka z włókien tekstylnych,
kompozytowy nosek 200 J, oddychająca podszewka z siatki, pięta ze wzmocnieniem
antypoślizgowym, antystatyczna PU ergonomiczna wyjmowana wkładka.

Indeks IC: 07516..GRGF

Rozmiary 38-48S1P SRC

S1P SRC

Bez metalu, podeszwa o podwójnej gęstości odporna na węglowodory, pochłaniająca
energię pięta, antystatyczna, antyprzebiciowa wkładka z włókien tekstylnych,
kompozytowy nosek 200 J, oddychająca podszewka z siatki, pięta ze wzmocnieniem
antypoślizgowym, antystatyczna PU ergonomiczna wyjmowana wkładka.

SPORT EVO Indeks IC: 07516..NRRS

Rozmiary 38-48

Bez metalu, podeszwa o podwójnej gęstości odporna na węglowodory, pochłaniająca
energię pięta, antystatyczna, antyprzebiciowa wkładka z włókien tekstylnych,
kompozytowy nosek 200 J, oddychająca podszewka z siatki, pięta ze wzmocnieniem
antypoślizgowym, antystatyczna PU ergonomiczna wyjmowana wkładka.

ESDS3 SRC

S1P SRC

MATERIAŁ:
Drobny zamsz

KOLOR:
Ciemny szary
/Fluorescencyjny żółty

MATERIAŁ:
Drobny zamsz

KOLOR:
Czarny/Czerwony

MATERIAŁ:
3D oddychająca siatka
z odporną na zarysowania
i odporną na ścieranie
ochroną z mikrofibry
KOLOR:
Czarny/Niebieski Sparco
/Pomarańczowy

Indeks IC: 07517..AZAF

Niezwykle lekka, wolna od metalu, cementowa, jednoczęściowa podeszwa z PU odporna na
węglowodory, pochłaniająca energię pięta, antystatyczna, zapobiegające perforacji włókna
tekstylne wkładki, kompozytowy podnosek 200 J, oddychająca podszewka z siatki, pięta
z antypoślizgową podeszwą wzmocnienie, antystatyczna PU, ergonomiczna wyjmowana wkładka.

Cena netto: 350,40 zł
Cena z VAT: 430,99 zł

Cena netto: 350,40 zł
Cena z VAT: 430,99 zł

Cena netto: 324,12 zł
Cena z VAT: 398,67 zł

Cena netto: 315,36 zł
Cena z VAT: 387,89 zł

Cena netto: 280,32 zł
Cena z VAT: 344,79 zł

Cena netto: 280,32 zł
Cena z VAT: 344,79 zł

Cena netto: 315,36 zł
Cena z VAT: 387,89 zł

Cena netto: 332,88 zł
Cena z VAT: 409,44 zł

S1P SRC

MATERIAŁ:
3D oddychająca siatka
z odporną na zarysowania
i odporną na ścieranie
ochroną z mikrofibry

KOLOR:
Czarny

Indeks IC: 07517..NRNR

Niezwykle lekka, wolna od metalu, cementowa, jednoczęściowa podeszwa z PU odporna na
węglowodory, pochłaniająca energię pięta, antystatyczna, zapobiegające perforacji włókna
tekstylne wkładki, kompozytowy podnosek 200 J, oddychająca podszewka z siatki, pięta
z antypoślizgową podeszwą wzmocnienie, antystatyczna PU, ergonomiczna wyjmowana wkładka.

Rozmiary 36-48 Rozmiary 36-48

Replika fotela 
samochodowego 
Sparco, z niższym i 
szerszym siedziskiem, 
odchylane oparcie 150°, 
regulowane podparcie 
lędźwi, mechanizm 
kołyszący, ramiona typu 
4D z wielokierunkowym 
ustawieniem.

Cena netto: 985,50 zł
Cena z Vat: 1 212,17 zł

404

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA W MIEJSCU PRACY

Zdjęcia pełnią rolę poglądową. Zastrzegamy sobie możliwość zmiany cen. O szczegóły pytaj doradcę technicznego. 
* Wysokość raty nie stanowi oferty w rozumieniu art.66 k.c., ma charakter wstępny i podlega dalszym negocjacjom. O szczegóły zapytaj swojego Doradcę Handlowego lub pod adresem e-mail: ic.leasing@intercars.eu



MATERIAŁ:
wodoodporny
drobny zamsz

KOLOR:
Czarny

MATERIAŁ:
drobny, wodoodporny
nubuck                                                 nubuk

KOLOR:
Czarny/Szary

SPORT EVO

SPORT EVO

PRACTICE PRACTICE

Indeks IC: 00975....R100S

RACING EVO Indeks IC: 07515..AZAZ

ESD

RACING EVO
Rozmiary 38-48

Indeks IC: 07515..NRNR

Bez metalu, podeszwa o podwójnej gęstości odporna na węglowodory, pochłaniająca
energię pięta, antystatyczna, antyprzebiciowa wkładka z włókien tekstylnych,
kompozytowy nosek 200 J, oddychająca podszewka z siatki, pięta ze wzmocnieniem
antypoślizgowym, antystatyczna PU ergonomiczna wyjmowana wkładka.

KRZESŁO BIUROWE

NRNRNRVDNRAZ

S3 SRCS3 SRC

MATERIAŁ:
wodoodporny
drobny zamsz

KOLOR:
Niebieski Sparco

MATERIAŁ:
gładka
wodoporna skóra

KOLOR:
Czarny

Rozmiary 38-48

Bez metalu, podeszwa o podwójnej gęstości odporna na węglowodory, pochłaniająca
energię pięta, antystatyczna, antyprzebiciowa wkładka z włókien tekstylnych,
kompozytowy nosek 200 J, oddychająca podszewka z siatki, pięta ze wzmocnieniem
antypoślizgowym, antystatyczna PU ergonomiczna wyjmowana wkładka.

Indeks IC: 07516..NRNR

Rozmiary 38-48S3 SRC

Bez metalu, podeszwa o podwójnej gęstości odporna na węglowodory, pochłaniająca
energię pięta, antystatyczna, antyprzebiciowa wkładka z włókien tekstylnych,
kompozytowy nosek 200 J, oddychająca podszewka z siatki, pięta ze wzmocnieniem
antypoślizgowym, antystatyczna PU ergonomiczna wyjmowana wkładka.

SPORT EVO Indeks IC: 07516..NRGR

Rozmiary 38-48

Bez metalu, podeszwa o podwójnej gęstości odporna na węglowodory, pochłaniająca
energię pięta, antystatyczna, antyprzebiciowa wkładka z włókien tekstylnych,
kompozytowy nosek 200 J, oddychająca podszewka z siatki, pięta ze wzmocnieniem
antypoślizgowym, antystatyczna PU ergonomiczna wyjmowana wkładka.

Indeks IC: 07516..GRGF

Rozmiary 38-48S1P SRC

S1P SRC

Bez metalu, podeszwa o podwójnej gęstości odporna na węglowodory, pochłaniająca
energię pięta, antystatyczna, antyprzebiciowa wkładka z włókien tekstylnych,
kompozytowy nosek 200 J, oddychająca podszewka z siatki, pięta ze wzmocnieniem
antypoślizgowym, antystatyczna PU ergonomiczna wyjmowana wkładka.

SPORT EVO Indeks IC: 07516..NRRS

Rozmiary 38-48

Bez metalu, podeszwa o podwójnej gęstości odporna na węglowodory, pochłaniająca
energię pięta, antystatyczna, antyprzebiciowa wkładka z włókien tekstylnych,
kompozytowy nosek 200 J, oddychająca podszewka z siatki, pięta ze wzmocnieniem
antypoślizgowym, antystatyczna PU ergonomiczna wyjmowana wkładka.

ESDS3 SRC

S1P SRC

MATERIAŁ:
Drobny zamsz

KOLOR:
Ciemny szary
/Fluorescencyjny żółty

MATERIAŁ:
Drobny zamsz

KOLOR:
Czarny/Czerwony

MATERIAŁ:
3D oddychająca siatka
z odporną na zarysowania
i odporną na ścieranie
ochroną z mikrofibry
KOLOR:
Czarny/Niebieski Sparco
/Pomarańczowy

Indeks IC: 07517..AZAF

Niezwykle lekka, wolna od metalu, cementowa, jednoczęściowa podeszwa z PU odporna na
węglowodory, pochłaniająca energię pięta, antystatyczna, zapobiegające perforacji włókna
tekstylne wkładki, kompozytowy podnosek 200 J, oddychająca podszewka z siatki, pięta
z antypoślizgową podeszwą wzmocnienie, antystatyczna PU, ergonomiczna wyjmowana wkładka.

Cena netto: 350,40 zł
Cena z VAT: 430,99 zł

Cena netto: 350,40 zł
Cena z VAT: 430,99 zł

Cena netto: 324,12 zł
Cena z VAT: 398,67 zł

Cena netto: 315,36 zł
Cena z VAT: 387,89 zł

Cena netto: 280,32 zł
Cena z VAT: 344,79 zł

Cena netto: 280,32 zł
Cena z VAT: 344,79 zł

Cena netto: 315,36 zł
Cena z VAT: 387,89 zł

Cena netto: 332,88 zł
Cena z VAT: 409,44 zł

S1P SRC

MATERIAŁ:
3D oddychająca siatka
z odporną na zarysowania
i odporną na ścieranie
ochroną z mikrofibry

KOLOR:
Czarny

Indeks IC: 07517..NRNR

Niezwykle lekka, wolna od metalu, cementowa, jednoczęściowa podeszwa z PU odporna na
węglowodory, pochłaniająca energię pięta, antystatyczna, zapobiegające perforacji włókna
tekstylne wkładki, kompozytowy podnosek 200 J, oddychająca podszewka z siatki, pięta
z antypoślizgową podeszwą wzmocnienie, antystatyczna PU, ergonomiczna wyjmowana wkładka.

Rozmiary 36-48 Rozmiary 36-48

Replika fotela 
samochodowego 
Sparco, z niższym i 
szerszym siedziskiem, 
odchylane oparcie 150°, 
regulowane podparcie 
lędźwi, mechanizm 
kołyszący, ramiona typu 
4D z wielokierunkowym 
ustawieniem.

Cena netto: 985,50 zł
Cena z Vat: 1 212,17 zł

URBAN EVO

MATERIAŁ:
nylon ze wzmocnieniami
z delikatnego zamszu

KOLOR:
Czarny

Metal-free, dual density sole resistant to hydrocarbons, energy absorbing heel,
antistatic, anti-perforation textile fibre insole , 200 J composite toe cap,
breathable mesh lining , heel with anti-slip reinforcement , antistatic PU
ergonomic removable Insole.

PRACTICE
S1P SRC

MATERIAŁ:
3D oddychająca siatka
z odporną na zarysowania
i odporną na ścieranie
ochroną z mikrofibry

Indeks IC:  07517..NRVF PRACTICE
S1P SRC

MATERIAŁ:
3D oddychająca siatka
z odporną na zarysowania
i odporną na ścieranie
ochroną z mikrofibry

Indeks IC: 07517..NRGF

Niezwykle lekka, wolna od metalu, cementowa, jednoczęściowa podeszwa z PU odporna na
węglowodory, pochłaniająca energię pięta, antystatyczna, zapobiegające perforacji włókna
tekstylne wkładki, kompozytowy podnosek 200 J, oddychająca podszewka z siatki, pięta
z antypoślizgową podeszwą wzmocnienie, antystatyczna PU, ergonomiczna wyjmowana wkładka.

Niezwykle lekka, wolna od metalu, cementowa, jednoczęściowa podeszwa z PU odporna na
węglowodory, pochłaniająca energię pięta, antystatyczna, zapobiegające perforacji włókna
tekstylne wkładki, kompozytowy podnosek 200 J, oddychająca podszewka z siatki, pięta
z antypoślizgową podeszwą wzmocnienie, antystatyczna PU, ergonomiczna wyjmowana wkładka.

KOLOR:
Czarny
/Fluorescencyjny zielony

KOLOR:
Czarny
/Fluorescencyjny żółty

Rozmiary 38-48S1P SRC

Indeks IC: 07518..NRNR

URBAN EVO

MATERIAŁ:
wodoodporny nylon
z delikatnymi
wzmocnieniami z zamszu

KOLOR:
Czarny/Czerwony

Metal-free, dual density sole resistant to hydrocarbons, energy absorbing heel,
antistatic, anti-perforation textile fibre insole , 200 J composite toe cap,
breathable mesh lining , heel with anti-slip reinforcement , antistatic PU
ergonomic removable Insole.

Rozmiary 38-48S3 SRC

Indeks IC: 07518..NRRS

URBAN EVO

MATERIAŁ:
nylon ze wzmocnieniami
z delikatnego zamszu

KOLOR:
Granatowy/Szary

Metal-free, dual density sole resistant to hydrocarbons, energy absorbing heel,
antistatic, anti-perforation textile fibre insole , 200 J composite toe cap,
breathable mesh lining , heel with anti-slip reinforcement , antistatic PU
ergonomic removable Insole.

Rozmiary 38-48S1P SRC

Indeks IC:  07518..BMGR

URBAN EVO

MATERIAŁ:
nylon ze wzmocnieniami
z delikatnego zamszu

KOLOR:
Czarny/Szary
/Fluorescencyjny żółty

Metal-free, dual density sole resistant to hydrocarbons, energy absorbing heel,
antistatic, anti-perforation textile fibre insole , 200 J composite toe cap,
breathable mesh lining , heel with anti-slip reinforcement , antistatic PU
ergonomic removable Insole.

Indeks IC: 07518..GRGF

S1P SRC

TOURING

MATERIAŁ:
Oddychająca siateczka 
z odporną na ścieranie
ochroną z mikrofibry 

KOLOR:
Czarny/Czerwony

Bez metalu, podeszwa o podwójnej gęstości odporna na węglowodory, pochłaniająca
energię pięta, antystatyczna, antyprzebiciowa wkładka z włókien tekstylnych,
kompozytowy nosek 200 J, oddychająca podszewka z siatki, pięta ze wzmocnieniem
antypoślizgowym, antystatyczna PU, ergonomiczna wyjmowana wkładka.

Rozmiary 38-46

Indeks IC: 07514..NRRS

S1P SRC

TOURING

MATERIAŁ:
Oddychająca siateczka 
z odporną na ścieranie
ochroną z mikrofibry 

KOLOR:
Czarny/Szary
/Niebieski Sparco
Bez metalu, podeszwa o podwójnej gęstości odporna na węglowodory, pochłaniająca
energię pięta, antystatyczna, antyprzebiciowa wkładka z włókien tekstylnych,
kompozytowy nosek 200 J, oddychająca podszewka z siatki, pięta ze wzmocnieniem
antypoślizgowym, antystatyczna PU, ergonomiczna wyjmowana wkładka.

Rozmiary 38-46

Indeks IC: 07514..GRNR

S1P SRC

TOURING

MATERIAŁ:
Oddychająca siateczka 
z odporną na ścieranie
ochroną z mikrofibry 

KOLOR:
Czarny/Zielony

Bez metalu, podeszwa o podwójnej gęstości odporna na węglowodory, pochłaniająca
energię pięta, antystatyczna, antyprzebiciowa wkładka z włókien tekstylnych,
kompozytowy nosek 200 J, oddychająca podszewka z siatki, pięta ze wzmocnieniem
antypoślizgowym, antystatyczna PU, ergonomiczna wyjmowana wkładka.

Rozmiary 38-46

Indeks IC: 07514..NRVD

S1P SRC

CHALLENGE

MATERIAŁ:
Drobna odporna
na ścieranie skóra bawole

KOLOR:
Czarny

Bez metalu, podeszwa o podwójnej gęstości odporna na węglowodory, pochłaniająca
energię pięta, antystatyczna, antyprzebiciowa wkładka z włókien tekstylnych,
kompozytowy nosek 200 J, oddychająca podszewka z siatki, pięta ze wzmocnieniem
antypoślizgowym, antystatyczna PU, ergonomiczna wyjmowana wkładka.

Rozmiary 36-48

Indeks IC: 07519..NRNR

S1P SRC

Rozmiary 38-48

Rozmiary 36-48 Rozmiary 36-48
Cena netto: 280,32 zł
Cena z VAT: 344,79 zł

Cena netto: 289,08 zł
Cena z VAT: 355,57 zł

Cena netto: 297,84 zł
Cena z VAT: 366,34 zł

Cena netto: 254,04 zł
Cena z VAT: 312,47 zł

Cena netto: 254,04 zł
Cena z VAT: 312,47 zł

Cena netto: 289,08 zł
Cena z VAT: 355,57 zł

Cena netto: 227,76 zł
Cena z VAT: 280,14 zł

Cena netto: 254,04 zł
Cena z VAT: 312,47 zł

Cena netto: 289,08 zł
Cena z VAT: 355,57 zł

Cena netto: 280,32 zł
Cena z VAT: 344,79 zł

405

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA W MIEJSCU PRACY

Zdjęcia pełnią rolę poglądową. Zastrzegamy sobie możliwość zmiany cen. O szczegóły pytaj doradcę technicznego. 
* Wysokość raty nie stanowi oferty w rozumieniu art.66 k.c., ma charakter wstępny i podlega dalszym negocjacjom. O szczegóły zapytaj swojego Doradcę Handlowego lub pod adresem e-mail: ic.leasing@intercars.eu


