
  Dansk Erhvervsbeklædning. SE-nr. 36 70 29 66 

  Dansk Skilte Reklame  Bank 6850 0001012998 
  Korsvang Centret 9 - 10 - DK 5610 Assens     
  Telefon +45 64713608* Telefax +45 64713608  - EMGJ Holding Aps. 

Alt i beklædning, fodtøj, rengøringsartikler og sikkerhedsudstyr, 

samt reklamegaver og strøartikler med tryk, broderi og gravering, efter opgave. 

Skilte, bannere og bilreklamer efter tilbud. 
 

info@danskerhvervsbeklaedning.dk www.web-butik.info  www.danskerhvervsbeklaedning.dk 
 

Vi kan lide at tro at vort koncept er skræddersyet til at dække Deres behov - skal vi gå efter mere? 

  

 
 

Redbrick Sikkerhedssko og sikkerhedsklassikere 

- uendelig, komfortabel, sporty og trendy. 
 

Sikkerhed først, og så mode. 
Det er Redbrick er et alsidigt udvalg af sikkerhedssko og sikkerhedsklassikere, der har overvundet hele 
det europæiske marked for sikkerhedssko. Uendelig, komfortabel, sporty og trendy. Ideel til brug på 
arbejde og hjemme. 
 

Ny i Redbrick-serien er den hårde og spændende freerunnerkollektion. Kollektionen kan ses i den 
inspirerende Redbrick promo-film. Professionelle freerunners og deres spektakulære bevægelser viser, 
hvordan Redbrick ikke blot er en sko, men snarere en livsstil. 

 

 
 

Standardfodtøjet kan leveres fra lager i nogle få modeller, andet kan hjemtages fra producentlager. Nogle 
modeller op til størrelse 48, andre til størrelse 51. Ikke lagerførte produkter kan på bestilles hjemtages eller 
produceres, normal leveringstid op til 2 - 4 uger. 
 

 

 
 

Redbrick Motion Comet. 

 
Sikkerhedsklasse: S3. Sikkerhedssko: KPU. Foring: 3D Mesh. Sål: EVA / Gummi. 
Størrelser: 39 – 48 

 

 

Se mere om emnet på vor hjemmeside: www.5610.eu > www.danskerhvervsbeklaedning.dk > 
 

http://www.danskerhvervsbeklaedning.dk/fodtoej/189/sider/189_5.htm
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Redbrick Motion Star. 
 
Sikkerhedsklasse: S1P. Sikkerhedssko. Motionprene® Foring: 3D Mesh. Sål: EVA / Gummi. 
Størrelser: 39 - 48  

 

Redbrick Motion Sierra. 
 

Sikkerhedsklasse: S1P. Sikkerhedssko: Motionprene®. Foring: 3D Mesh. Sål: EVA / Gummi. 
Størrelser: 39 – 48 

 

Se mere om emnet på vor hjemmeside: www.5610.eu > www.danskerhvervsbeklaedning.dk > 
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Produktinformation og brugervejledning: 
EN 345-1+A1:1998 gældende for sikkerhedsfodtøj og EN 347-1+A1:1998 gældende for fodtøj uden sikker-
hedskappe, til professionel brug. Euro-Dan® Sko levere alt fodtøj efter disse normer. Ligeledes skal alt sik-
kerhedsfodtøj CE-mærkes. Alle sikkerhedssko skal typegodkendes og testes, hvilket er med til at sikre at 
harmoniseringsreglerne, og det de står for, overholdes.  
 

Skostørrelser og målskema. Fodlængde i cm.. 
 

 

Mondopoint  Europe (andre)  England  Spanien  Japan  USA 
Dame  

USA 
Herre  

22,3  217  35  2 - 2 ½  34  21,5  5  2 ½  

23,0  225  36  3 - 3 ½  35  22,5  6  3 ½  

23,6  232  37  4 - 4 ½  36  23,0  6 ½  4 ½  

24,3  240  38  5 - 5 ½  37  24,0  7 ½  5  

25,0  247  39  6 - 6 ½  38  25,0  8 ½  6  

25,6  255  40  7  39  25,5  9  7  

26,3  262  41  7 ½  40  26,5  10  8  

27,0  270  42  8 - 8 ½  41  27,0  11  9  

27,6  277  43  9 - 9 ½  42  27,5  11 ½  9 ½  

28,3  285  44  10 - 10 ½  43  28,5  12  10 ½  

29,0  292  45  11  44  29,5  13  11  

29,6  300  46  11 ½  45  30,0  14  11 ½  

30,3  307  47  12  46  30,5  14 ½  12 ½  

31,0  315  48  12 ½  47  31,5  15  14  

 

 

Generel beskrivelse af 
kvaliteter og modeller. 
 
Som en generel beskri-
velse kan det nævnes af 
alle artikler produceres 
efter følgende forskrifter, 
dog kan den enkelte mo-
del have momenter der 
gør at den afviger fra 
dette. Eurodan fodtøj, der 
indgår i Dansk Erhvervs-
beklædnings sortiment, 
har udviklet en del mo-
deller i sko med lav hæl-
højde, der kan leveres på 
en flad skosål eller på en 
træskosål. 
 

Uanset modelvalg. 
Permair® skind har en 
særdeles vandresistent 
finish og er langtidsbe-
skyttet mod vandind-
trængning. Den åndbare 
finish og den absorberen-
de underside giver maksi-
mal komfort.  

 

Den hurtigt rengørende overflade ser altid pæn ud. Permair® skind beskytter 100 % mod udtørring af 
overlæder ved kontakt med vejsalt, hvilket almindeligt skind ikke gør. Egner sig til kolde klimaer, helt ned til - 
25 °C Høj slidstyrke som forlænger holdbarheden. Resistent overfor en lang række kemikalier. 
 

Overlæder. Overlæderet er 1. klasses fuldnarvet okselæder. Alt skind som Euro-Dan® Sko benytter, er 
godkendt efter de strengeste krav mht. tykkelse, rivstyrke, trækstyrke, pH værdi, vandgennemtrængelighed 
og koefficient. Såfremt der ikke vælges en kategori efter enten EN 345 eller EN 347 standarden, kan man 
tilføje et WRU til sin godkendelse. 
 

Sål. Sålen er fremstillet af 1-komponent PU materiale. I sålen på denne model er der indbygget Euro-Dan® 

Shock Absorber som symboliseres med den springende frø. Shock Absorberen optager og fordeler stød og 
tryk til hele trædefladen, og skåner således ryg og led, så man aflaster kroppen mest muligt. I sålen er der 
ligeledes indlagt sømværn på hele trædefladen, som forhindrer søm og andre spidse genstande i at trænge 
ind til foden. 
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Øvrige egenskaber. 130 °C varmebestandig, ekstrem høj slidstyrke, stigegreb, antistatisk, skridfast, olie- og 
benzinresistent, specialdesignet sålemønster, lav bøjningsmodstand, solidt sålemønster, høj skridfasthed 
også i frostvejr. 
 

Stålgelenk. Alle Euro-Dan® Sko´s modeller er med indbygget stålgelenk, det betyder, at når man står på en 
stige, vil trykket fra stigen fordele sig til hele trædefladen. Derved undgår man at få ondt i svangen. Hvem har 
ikke prøvet at stå på en stige i et par gummisko uden stålgelenk, det gør man ikke ret længe af gangen. 
 

Euro-Tex® membran. For at sikrer komforten, er sikkerhedsfodtøjet forsynet med indbygget Euro-Tex® 
membran i PU materiale, som gør fodtøjet helt vand resistent. Da sveddråber er mindre end vanddråber, kan 
foden ånde, idet Euro-Tex® membran er konstrueret, så sved kan komme ud, samtidigt med at vand og vind 
ikke trænger ind til foden. Euro-Tex® membran tillader overskudsvarme eller fugt fra foden at passerer ud og 
dermed væk fra foden. Derved opnås et behageligt klima for foden, hele dagen. 
 

Sømværn. For at yde beskyttelse mod spidse og skarpe genstande, har Euro-Dan® en række modeller, hvor 
der er indbygget sømværn også kaldet værnesål. Sømværnet beskytter brugeren mod, at træde f.eks. søm 
op i foden. Derfor anbefaler Euro-Dan®, at alle ansatte indenfor bygge- og anlægsområdet benytter fodtøj 
med indbygget sømværn. Euro-Dan® har gennem de sidste par år oplevet en kraftig stigning i efterspørgslen 
på sikkerhedssko og Flex træsko med indbygget sømværn. 
 

Hvordan kan man se, at en model er med sømværn? I Euro-Dan®´s stempel vil der enten fremgå en S3 
eller S1+P markering. Dette er Deres garanti for, at der er indbygget sømværn i modellen. 
 

Hvor stærkt er sømværnet? Det indbyggede sømværn skal som minimum kunne modstå, at et spidst søm 
med 110 kg. tryk bliver presset igennem. Sømværnet, som vejer 120 gram pr. par, er fremstillet i fjederstål 
og er 0,5 mm. tyk. 
 

Hælfoer. Hælforet i denne model er microfiber med en ekstrem høj slidstyrke. Alle materialer som anvendes 
til hælfoer er testet i henhold til EN 345-1+A1:1998 mht. tykkelse, slidstyrke, trækstyrke, pH værdi, vandgen-
nemtrængelighed og koefficient. 
 

Bindsål er den indvendige trædeflade, som er udført i det stærkeste bindsål materiale i verden, nemlig TE-
XON®. I selve bindsålen er der indbygget et stålgelenk, som fordeler trykket. Eksempelvis hvis man står på 
en stige, gør det ondt i foden på trædepunktet, men med indbygget stålgelenk fordeler trykket sig til hele fo-
den, og man mærker derfor ikke, om man står på en stige eller på et fladt gulv. 
 

Jernnæsen er af stål, fabrikat Esjot som er bygget over en læst med vidde 12. Fodtøjet beskytter imod stød 
med 200 Joule og imod sammenpresning med 15.000 Newton. 
 

Udvendig tåforstærker eller beskyttelsesnæse, som den også kaldes, er produceret i PU materiale, lige-
som den øverste del af sålen. Den udvendige tåforstærker sikrer lang holdbarhed på enhver sko´s mest ud-
satte sted. Førhen så man altid, at skindet på næsen var slidt af, det ser man heldigvis ikke længere, takket 
være tåforstærkeren. Det var i øvrigt Euro-Dan® Sko, som opfandt tåforstærkeren, og dermed den første, 
som løste et irriterende problem. 
 

Polstring. For at øge gangkomforten er vristen og hælkanten polstret med blødt skum. Nedenfor kan De se 
en nærmere beskrivelse for hvert af de piktogrammer som Euro-Dan® Sko benytter sig af: 
 

 

Modellen er godkendt i henhold til EN 345-
1+A1:1998 

 

Modellen er godkendt i henhold til EN 347-
1+A1:1998 

 

Sålen på modellen er varmebestandig op til 
130° C. 

 

Sålen på modellen er varmebestandig op til 
150° C. 

 

Sålen på modellen er varmebestandig op til 
300° C. 

 

 

Sålen på modellen er med indbygget Euro-
Dan® Shock Absorber. 

 

Modellen er med jernnæse. 

 

Modellen er med indbygget sømværn. 

 

Modellen er med indbygget Euro-Tex® mem-
bran. 

 

Modellen kan leveres med enten sort eller 
hvidt overlæder. 
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