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PODESZWA 
PU  PU

technologia 
ANA - TECH  
poszerzona 
powierzchnia 
pięty w podeszwie

PODESZWA
DO DRABINY

technologia 
PRT FLEX

technologia 
SHOCK ABSORBER



ROAD
01-005847

Poznaj nowy komfort pracy z linią obuwia ROAD. Modele, które 
zaprojektowaliśmy w tej linii są odpowiedzią na potrzeby i 
obserwacje zgłaszane nam przez przedstawicieli branży 
magazynowej, transportu oraz przemysłu lekkiego. Odporna na 
ścieranie i rozdarcia cholewka, wzbogacona o kluczowe elementy 
takie jak podwyższone wskaźniki odprowadzania potu i 
wytrzymałości materiałowej. Podwyższone parametry 
wodoodporności i oddychalności materiałów, profilowana wkładka o 
właściwościach antygrzybicznych i antybakteryjnych z systemem 
wash&fresh. Połączenie ergonomii, designu i bezpieczeństwa stanie 
się rzeczywistością z nowymi modelami ROAD.

Marka PROTEKTOR

Branża przemysł elektroniczny, przemysł lekki, transport / magazyny

Rodzaj produktu sandały

Kolor zielony

Norma EN ISO 20345:2011

Certyfikat IPS-1439-21/2021 wyd.2

Cechy produktu podwyższona oddychalność, podnosek kompozytowy, ochrona noska, możliwość dezynfekcji

Opis cech produktu podwyższona oddychalność

podszewka - zwiększona przepuszczalność pary wodnej w wymaganiach min 0,8 mg/ (cm2*h) - nasz wynik 42,9 mg/ (cm2*h), 
współczynnik pary wodnej wymagany jest  minimum15 mg/cm2 - nasz wynik to 343,3 mg/cm2

materiał kołnierza i języka - zwiększona przepuszczalność pary wodnej w wymaganiach min 0,8 mg/ (cm2*h) - nasz wynik 
58,2mg/ (cm2*h), współczynnik pary wodnej wymagany jest minimum 15 mg/cm2 - nasz wynik to 466 mg/cm2

podwyższona wodoodporność

welur - absorpcja wody po 60 min- w wymaganiach nie więcej niż 30 % - nasz wynik 3,15 %, przepuszczalność wody wyrażona 
jako przyrost masy materiału po 60 min, w wymaganiach nie więcej niż 0,2 g – nasz wynik 0,02 g

Materiał wierzchu skóra welurowa

Podszewka tkanina technologiczna

Wkładka tkanina, wkładka wymienna

Podeszwa pu/pu, podeszwa do drabiny, technologia PRT FLEX, technologia SHOCK ABSORBER, technologia ANA - TECH (poszerzona 
powierzchnia pięty w podeszwie)

Rodzaj zapięcia sznurowadła

Rozmiar 35 - 51

Waga (półpara r.42) 0,65 kg

ul. Vetterów 24a-24b
20-277 Lublin, Polska

e-mail: handel@protektorsa.pl
www.eprotektor.com

PROTEKTOR S.A. tel.: +48 81 532 22 31
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ROAD
01-005848

Poznaj nowy komfort pracy z linią obuwia ROAD. Modele, które 
zaprojektowaliśmy w tej linii są odpowiedzią na potrzeby i 
obserwacje zgłaszane nam przez przedstawicieli branży 
magazynowej, transportu oraz przemysłu lekkiego. Odporna na 
ścieranie i rozdarcia cholewka, wzbogacona o kluczowe elementy 
takie jak podwyższone wskaźniki odprowadzania potu i 
wytrzymałości materiałowej. Podwyższone parametry 
wodoodporności i oddychalności materiałów, profilowana wkładka o 
właściwościach antygrzybicznych i antybakteryjnych z systemem 
wash&fresh. Połączenie ergonomii, designu i bezpieczeństwa stanie 
się rzeczywistością z nowymi modelami ROAD.

Marka PROTEKTOR

Branża przemysł elektroniczny, przemysł lekki, transport / magazyny

Rodzaj produktu półbuty

Kolor zielony

Norma EN ISO 20345:2011

Certyfikat IPS-1439-21/2021 wyd.2

Cechy produktu podwyższona oddychalność, podwyższona wodoodporność, podnosek kompozytowy, ochrona noska, język miechowy, 
możliwość dezynfekcji

Opis cech produktu podwyższona oddychalność

podszewka - zwiększona przepuszczalność pary wodnej w wymaganiach min 0,8 mg/ (cm2*h) - nasz wynik 42,9 mg/ (cm2*h), 
współczynnik pary wodnej wymagany jest  minimum15 mg/cm2 - nasz wynik to 343,3 mg/cm2

materiał kołnierza i języka - zwiększona przepuszczalność pary wodnej w wymaganiach min 0,8 mg/ (cm2*h) - nasz wynik 
58,2mg/ (cm2*h), współczynnik pary wodnej wymagany jest minimum 15 mg/cm2 - nasz wynik to 466 mg/cm2

podwyższona wodoodporność

welur - absorpcja wody po 60 min - w wymaganiach nie więcej niż 30 % - nasz wynik 3,15 %, przepuszczalność wody wyrażona 
jako przyrost masy materiału po 60 min, w wymaganiach nie więcej niż 0,2 g – nasz wynik 0,02 g

Materiał wierzchu skóra welurowa

Podszewka tkanina technologiczna

Wkładka tkanina, wkładka wymienna

Podeszwa pu/pu, podeszwa do drabiny, technologia PRT FLEX, technologia SHOCK ABSORBER, technologia ANA - TECH (poszerzona 
powierzchnia pięty w podeszwie)

Rodzaj zapięcia sznurowadła

Rozmiar 35 - 51

Waga (półpara r.42) 0,68 kg

ul. Vetterów 24a-24b
20-277 Lublin, Polska

e-mail: handel@protektorsa.pl
www.eprotektor.com

PROTEKTOR S.A. tel.: +48 81 532 22 31
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ROAD
01-005849

Poznaj nowy komfort pracy z linią obuwia ROAD. Modele, które 
zaprojektowaliśmy w tej linii są odpowiedzią na potrzeby i 
obserwacje zgłaszane nam przez przedstawicieli branży 
magazynowej, transportu oraz przemysłu lekkiego. Odporna na 
ścieranie i rozdarcia cholewka, wzbogacona o kluczowe elementy 
takie jak podwyższone wskaźniki odprowadzania potu i 
wytrzymałości materiałowej. Podwyższone parametry 
wodoodporności i oddychalności materiałów, profilowana wkładka o 
właściwościach antygrzybicznych i antybakteryjnych z systemem 
wash&fresh. Połączenie ergonomii, designu i bezpieczeństwa stanie 
się rzeczywistością z nowymi modelami ROAD.

Marka PROTEKTOR

Branża przemysł elektroniczny, przemysł lekki, transport / magazyny

Rodzaj produktu trzewiki

Kolor zielony

Norma EN ISO 20345:2011

Certyfikat IPS-1439-21/2021 wyd.2

Cechy produktu podwyższona oddychalność, podwyższona wodoodporność, podnosek kompozytowy, ochrona noska, język miechowy, 
możliwość dezynfekcji, technologia PRO-TENDON (ochrona ścięgna Achillesa)

Opis cech produktu podwyższona oddychalność

podszewka - zwiększona przepuszczalność pary wodnej w wymaganiach min 0,8 mg/ (cm2*h) - nasz wynik 42,9 mg/ (cm2*h), 
współczynnik pary wodnej wymagany jest  minimum15 mg/cm2 - nasz wynik to 343,3 mg/cm2

materiał kołnierza i języka - zwiększona przepuszczalność pary wodnej w wymaganiach min 0,8 mg/ (cm2*h) - nasz wynik 
58,2mg/ (cm2*h), współczynnik pary wodnej wymagany jest minimum 15 mg/cm2 - nasz wynik to 466 mg/cm2

podwyższona wodoodporność

welur - absorpcja wody po 60 min- w wymaganiach nie więcej niż 30 % - nasz wynik 3,15 %,  przepuszczalność wody wyrażona 
jako przyrost masy materiału po 60 min, w wymaganiach nie więcej niż 0,2 g – nasz wynik 0,02 g

Materiał wierzchu skóra welurowa

Podszewka tkanina technologiczna

Wkładka tkanina, wkładka wymienna

Podeszwa pu/pu, podeszwa do drabiny, technologia PRT FLEX, technologia SHOCK ABSORBER, technologia ANA - TECH (poszerzona 
powierzchnia pięty w podeszwie)

Rodzaj zapięcia sznurowadła

Rozmiar 35 - 51

Waga (półpara r.42) 0,75 kg

ul. Vetterów 24a-24b
20-277 Lublin, Polska

e-mail: handel@protektorsa.pl
www.eprotektor.com

PROTEKTOR S.A. tel.: +48 81 532 22 31
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ROAD
01-015847

Poznaj nowy komfort pracy z linią obuwia ROAD. Modele, które 
zaprojektowaliśmy w tej linii są odpowiedzią na potrzeby i 
obserwacje zgłaszane nam przez przedstawicieli branży 
magazynowej, transportu oraz przemysłu lekkiego. Odporna na 
ścieranie i rozdarcia cholewka, wzbogacona o kluczowe elementy 
takie jak podwyższone wskaźniki odprowadzania potu i 
wytrzymałości materiałowej. Podwyższone parametry 
wodoodporności i oddychalności materiałów, profilowana wkładka o 
właściwościach antygrzybicznych i antybakteryjnych z systemem 
wash&fresh. Połączenie ergonomii, designu i bezpieczeństwa stanie 
się rzeczywistością z nowymi modelami ROAD.

Marka PROTEKTOR

Branża przemysł elektroniczny, przemysł lekki, transport / magazyny

Rodzaj produktu sandały

Kolor czarny

Norma EN ISO 20345:2011

Certyfikat IPS-1439-21/2021 wyd.2

Cechy produktu podwyższona oddychalność, podnosek kompozytowy, ochrona noska, możliwość dezynfekcji

Opis cech produktu podwyższona oddychalność

podszewka - zwiększona przepuszczalność pary wodnej w wymaganiach min 0,8 mg/ (cm2*h) - nasz wynik 42,9 mg/ (cm2*h), 
współczynnik pary wodnej wymagany jest  minimum15 mg/cm2 - nasz wynik to 343,3 mg/cm2

materiał kołnierza i języka - zwiększona przepuszczalność pary wodnej w wymaganiach min 0,8 mg/ (cm2*h) - nasz wynik 
58,2mg/ (cm2*h), współczynnik pary wodnej wymagany jest minimum 15 mg/cm2 - nasz wynik to 466 mg/cm2

podwyższona wodoodporność

welur - absorpcja wody po 60 min- w wymaganiach nie więcej niż 30 % - nasz wynik 3,15 %, przepuszczalność wody wyrażona 
jako przyrost masy materiału po 60 min, w wymaganiach nie więcej niż 0,2 g – nasz wynik 0,02 g

Materiał wierzchu skóra welurowa

Podszewka tkanina technologiczna

Wkładka tkanina, wkładka wymienna

Podeszwa pu/pu, podeszwa do drabiny, technologia PRT FLEX, technologia SHOCK ABSORBER, technologia ANA - TECH (poszerzona 
powierzchnia pięty w podeszwie)

Rodzaj zapięcia sznurowadła

Rozmiar 35 - 51

Waga (półpara r.42) 0,65 kg

ul. Vetterów 24a-24b
20-277 Lublin, Polska

e-mail: handel@protektorsa.pl
www.eprotektor.com

PROTEKTOR S.A. tel.: +48 81 532 22 31
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ROAD
01-015848

Poznaj nowy komfort pracy z linią obuwia ROAD. Modele, które 
zaprojektowaliśmy w tej linii są odpowiedzią na potrzeby i 
obserwacje zgłaszane nam przez przedstawicieli branży 
magazynowej, transportu oraz przemysłu lekkiego. Odporna na 
ścieranie i rozdarcia cholewka, wzbogacona o kluczowe elementy 
takie jak podwyższone wskaźniki odprowadzania potu i 
wytrzymałości materiałowej. Podwyższone parametry 
wodoodporności i oddychalności materiałów, profilowana wkładka o 
właściwościach antygrzybicznych i antybakteryjnych z systemem 
wash&fresh. Połączenie ergonomii, designu i bezpieczeństwa stanie 
się rzeczywistością z nowymi modelami ROAD.

Marka PROTEKTOR

Branża przemysł elektroniczny, przemysł lekki, transport / magazyny

Rodzaj produktu półbuty

Kolor czarny

Norma EN ISO 20345:2011

Certyfikat IPS-1439-21/2021 wyd.2

Cechy produktu podwyższona oddychalność, podwyższona wodoodporność, podnosek kompozytowy, ochrona noska, język miechowy, 
możliwość dezynfekcji

Opis cech produktu podwyższona oddychalność

podszewka - zwiększona przepuszczalność pary wodnej w wymaganiach min 0,8 mg/ (cm2*h) - nasz wynik 42,9 mg/ (cm2*h), 
współczynnik pary wodnej wymagany jest  minimum15 mg/cm2 - nasz wynik to 343,3 mg/cm2

materiał kołnierza i języka - zwiększona przepuszczalność pary wodnej w wymaganiach min 0,8 mg/ (cm2*h) - nasz wynik 
58,2mg/ (cm2*h), współczynnik pary wodnej wymagany jest minimum 15 mg/cm2 - nasz wynik to 466 mg/cm2

podwyższona wodoodporność

welur - absorpcja wody po 60 min - w wymaganiach nie więcej niż 30 % - nasz wynik 3,15 %, przepuszczalność wody wyrażona 
jako przyrost masy materiału po 60 min, w wymaganiach nie więcej niż 0,2 g – nasz wynik 0,02 g

Materiał wierzchu skóra welurowa

Podszewka tkanina technologiczna

Wkładka tkanina, wkładka wymienna

Podeszwa pu/pu, podeszwa do drabiny, technologia PRT FLEX, technologia SHOCK ABSORBER, technologia ANA - TECH (poszerzona 
powierzchnia pięty w podeszwie)

Rodzaj zapięcia sznurowadła

Rozmiar 35 - 51

Waga (półpara r.42) 0,68 kg

ul. Vetterów 24a-24b
20-277 Lublin, Polska

e-mail: handel@protektorsa.pl
www.eprotektor.com

PROTEKTOR S.A. tel.: +48 81 532 22 31

LINIA ROAD TRANSPORT | MAGAZYNY



ROAD
01-015849

Poznaj nowy komfort pracy z linią obuwia ROAD. Modele, które 
zaprojektowaliśmy w tej linii są odpowiedzią na potrzeby i 
obserwacje zgłaszane nam przez przedstawicieli branży 
magazynowej, transportu oraz przemysłu lekkiego. Odporna na 
ścieranie i rozdarcia cholewka, wzbogacona o kluczowe elementy 
takie jak podwyższone wskaźniki odprowadzania potu i 
wytrzymałości materiałowej. Podwyższone parametry 
wodoodporności i oddychalności materiałów, profilowana wkładka o 
właściwościach antygrzybicznych i antybakteryjnych z systemem 
wash&fresh. Połączenie ergonomii, designu i bezpieczeństwa stanie 
się rzeczywistością z nowymi modelami ROAD.

Marka PROTEKTOR

Branża przemysł elektroniczny, przemysł lekki, transport / magazyny

Rodzaj produktu trzewiki

Kolor czarny

Norma EN ISO 20345:2011

Certyfikat IPS-1439-21/2021 wyd.2

Cechy produktu podwyższona oddychalność, podwyższona wodoodporność, podnosek kompozytowy, ochrona noska, język miechowy, 
możliwość dezynfekcji, technologia PRO-TENDON (ochrona ścięgna Achillesa)

Opis cech produktu podwyższona oddychalność

podszewka - zwiększona przepuszczalność pary wodnej w wymaganiach min 0,8 mg/ (cm2*h) - nasz wynik 42,9 mg/ (cm2*h), 
współczynnik pary wodnej wymagany jest  minimum15 mg/cm2 - nasz wynik to 343,3 mg/cm2

materiał kołnierza i języka - zwiększona przepuszczalność pary wodnej w wymaganiach min 0,8 mg/ (cm2*h) - nasz wynik 
58,2mg/ (cm2*h), współczynnik pary wodnej wymagany jest minimum 15 mg/cm2 - nasz wynik to 466 mg/cm2

podwyższona wodoodporność

welur - absorpcja wody po 60 min- w wymaganiach nie więcej niż 30 % - nasz wynik 3,15 %,  przepuszczalność wody wyrażona 
jako przyrost masy materiału po 60 min, w wymaganiach nie więcej niż 0,2 g – nasz wynik 0,02 g

Materiał wierzchu skóra welurowa

Podszewka tkanina technologiczna

Wkładka tkanina, wkładka wymienna

Podeszwa pu/pu, podeszwa do drabiny, technologia PRT FLEX, technologia SHOCK ABSORBER, technologia ANA - TECH (poszerzona 
powierzchnia pięty w podeszwie)

Rodzaj zapięcia sznurowadła

Rozmiar 35 - 51

Waga (półpara r.42) 0,75 kg

ul. Vetterów 24a-24b
20-277 Lublin, Polska

e-mail: handel@protektorsa.pl
www.eprotektor.com

PROTEKTOR S.A. tel.: +48 81 532 22 31

LINIA ROAD TRANSPORT | MAGAZYNY
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 KATEGORIA OCHRONY

 HI3

 P

 SRC

 SRB

 SRA

 ESD

 A

 E

 FO

 HI

 CI

 HRO

 WR

 WRU

 Antypoślizgowość

 Oddychalność

 Wodoodporność

 Wytrzymałość cholewki

 Kompozytowy

 Stalowy

 Aluminiowy

 Podeszwa żaroodporna

 Podeszwa niepalna

 Metal Free

 Cholewka łatwoczyszcząca

 Podszewka antybakteryjna

 Podszewka z membraną

 Ochrona noska

 Skóra żaroodporna

 Elementy odblaskowe

 Język miechowy

 System szybkiego zakładania

 System szybkiego zdejmowania

 Podeszwa do drabiny

 Bezpodszewkowy

 Ochrona kostki

 Ocieplanie

 Antybakteryjna

 Ortopedyczna

 Wymienna

 Zintegrowana

 Masująca

 Autoklawowanie

 Dezynfekcja

 Pranie 30

 Pranie 60

 HACCP

 ATEX

 PRT FLEX

 SHOCK ABSORBER

 ANA-TECH

 SELF CLEAN

 PRO-TENDON

 UV PROTECTION

 COLD PROTECTION
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sandały
czarny
kolekcja
wtrysk pu/pu
skóra welurowa 
35 - 51 
0,65 kg (r.42)

typ obuwia
kolor
przeznaczenie
system montażu / rodzaj podeszwy
materiał wierzchu
rozmiarówka 
waga półpary

sandały
zielony
kolekcja
wtrysk pu/pu
skóra welurowa
35 - 51 
0,65 kg (r.42)

ROAD 
01-005847

półbuty
zielony
kolekcja
wtrysk pu/pu
skóra welurowa 
35 - 51 
0,68 kg (r.42)

ROAD 
01-005848

trzewiki
zielony
kolekcja
wtrysk pu/pu
skóra welurowa 
35 - 51 
0,75 kg (r.42)

ROAD 
01-005849

ROAD 
01-015847

półbuty
czarny
kolekcja
wtrysk pu/pu
skóra welurowa 
35 - 51 
0,68 kg (r.42)

ROAD
01-015848

trzewiki
czarny
kolekcja
wtrysk pu/pu
skóra welurowa 
35 - 51 
0,75 kg (r.42)

ROAD 
01-015849

LINIA 
Indeks



TECHNOLOGIA 
ANA-TECH 
Poszerzona powierzchnia pięty pozwala zminimalizować  

ryzyko wystąpienia skręcenia kostki, dzięki większej niż  

w standardowym obuwiu, płaszczyźnie przylegającej  

do podłogi.

LINIA ROAD TRANSPORT | MAGAZYNY



 CERTIFICATES 
SYMBOLS
TECHNOLOGIES



CERTIFICATES AND SYMBOLS

SAFETY (S) FOOTWEAR is used in workplaces where there is a risk of mechanical injury. It is equipped with toe caps 
that protect the toes from injury. Their durability is tested by an impact with energy of 200 J and a compression of at least 
15kN. Safety footwear is classified as personal protective equipment and meets the requirements of the standard EN ISO 
20345:2011.

OCCUPATIONAL (O) FOOTWEAR - footwear with protective properties designed to protect the wearer from injuries that 
may result from accidents. Occupational footwear is classified as personal protective equipment and meets the require-
ments of EN ISO 20347:2012.

Requirements

Categories of occupational footwear (O)

Puncture resistance (P)

Closed heel area

Resistance to contact with oil

Antistatic properties (A)

Energy absorption in the heel area (E)

Water penetration resistance (WRU)

Water resistance (WR)

Slip resistance (SRA or SRB or SRC)

Carved sole

Requirements

Categories of occupational footwear (S)

Toe cap - toe protection against impact with energy of 200 J  
and a compression of at least 15 kN 

Puncture resistance (P)

Closed heel area

Slip resistance (SRA or SRB or SRC)

Antistatic properties (A)

Energy absorption in the heel area (E)

Water penetration resistance (WRU)

Water resistance (WR)

Carved sole

Resistance to contact with oil (FO)

CERTIFICATES AND SYMBOLS



CERTIFICATES AND SYMBOLS

P - PUNCTURE RESISTANCE
WITH A FORCE OF 1100 N

ANTIBACTERIAL INSOLE

E - ENERGY ABSORBTION IN THE HEEL AREA

ANTIBACTERIAL LINING

FO - THE SOLE RESISTATNT TO DIESEL FUEL

ALUMINIUM TOE CAP

WRU - WATER PERMEABILITY AND WATER 
ABSORBTION OF THE FACE MATERIAL

STEEL TOE CAP

WR - WATER RESISTANCE OF FOOTWEAR

COMPOSITE TOE CAP

WASHABLE 30°

TOE CAP PROTECTION

WASHABLE 60°

A - ANTISTATIC FOOTWEAR

HI - ISOLATION OF THE BOTTOM
FROM THE HEAT

RESISTANCE OF THE BOTTOM  
TO CONTACT WITH THE HOT SURFACE

CI - ISOLATION OF THE BOTTOM
FROM THE COLD

FOOTWEAR WITHOUT METAL ELEMENTS

HI3 - ISOLATION FROM HEAT, THE THIRD 
LEVEL OF THERMAL RESISTANCE

LADDER SOLE

A - ANTISTATIC FOOTWEAR

PROTECTION AGINST ELECTROSTATIC DISCHARGE

POSSIBILITY OF DESINFECTION

ORTHOPEDIC INSOLES USED

AUTOCLAVABLE AT TEMPERATURES
UP TO 134°

HACCP - COMPLIANT FOOTWEAR

AN - ANKLE PROTECTION

NO LINING

REPLACEABLE INSOLE

INTEGRATED INSOLE

MASSAGING INSOLE

QUICK DONNING SYSTEM

QUICK SHOE REMOVAL SYSTEM

DECLARATION OF CONFORMITY

REFLECTIVE ELEMENTS

BELLOWS TONGUE

NON-FLAMMABLE SOLE

HEAT RESISTANT SOLE

MEMBRANE LINING

INCREASED SLIP RESISTANCE

INCREASED BREATHABILITY

INCREASED WATER RESISTANCE

INCREASED DURABILITY OF THE UPPER

HEAT-RESISTANT LEATHER

ATEX - FOOTWEAR INTENDED FOR USE 
IN POTENTIALLY EXPLOSIVE AREAS

SPECIALISED FIREFIGHTERS FOOTWEAR  
INCREASED SLIP

INSULATED

PROPERTIES



CERTIFICATES AND SYMBOLS

SLIP RESISTANCE OF THE SOLE ON A CERAMIC SURFACE, COVERED WITH SLS SOLUTION

SLIP RESISTANCE OF THE SOLE ON A STEEL GROUND, COVERED WITH GLYCEROL

HOSPITALS

PRT FLEX

HEAVY INDUSTRY

PRO TENDON

FIREFIGHTER AND MEDICAL RESCUE

SELF CLEAN

PHARMACY

COLD PROTECTION

TRANSPORT | WAREHOUSES

CONSRUCTION

ANA-TECH

ELECTRONICS INDUSTRY

SHOCK ABSORBER

TACTICAL

UV PROTECTION

SLIP RESISTANCE ON CERAMIC, COATED WITH SLS SOLUTION AND ON STEEL, COATED WITH GLYCEROL

ANTI-SLIP PROPERTIES

INDUSTRIES

TECHNOLOGIES

GASTRONOMY

MEDICAL INDUSTRY

PROTECTION | CONVOYS

LIGHT INDUSTRY

HORECA

FOOD PRODUCTION

TACTICAL | TREKKING

CAR SERVICE | MAINTENANCE SERVICE



TECHNOLOGIES

TECHNOLOGIES

PRT FLEX - technology ensuring comfort of use. High flexibility of the shoe is 
achieved by elevating the nose pad and the back of the tread, which allows 
the sole to adapt to the anatomical movements of the foot when walking, 
bending, kneeling and working in various positions of the body. With PRT 
FLEX, it becomes much easier to move over a diverse surface due to the flex-
ibility of the sole and its ability to adapt to the natural changes in the position 
of the foot in the shoe.

ANA-TECH is a technology whose secret is the carefully designed shape of 
the sole. The widened heel area helps to minimise the risk of ankle sprains, 
thanks to a larger surface area adjacent to the floor than in standard footwear.

Shock absorption, reduces the occurrence of micro-damage. SHOCK ABSORB-
ER is a technology used in the construction of specialised footwear soles, which 
is designed to relieve as much pressure as possible on the joints during move-
ment. The system is located in the sole in the form of contrasting inserts. SHOCK 
ABSORBER disperses huge amounts of kinetic energy, which affects the body 
with every step. In addition to significantly increasing the ergonomic value of 
the footwear, SHOCK ABSORBER technology helps prevent postural defects 
and injuries.

The SELF CLEAN technology used in the design of the sole is a system of 
channels in the tread that automatically drain water on a regular basis. This 
allows you to maintain proper grip and stability even on wet surfaces. SELF 
CLEAN provides extra support even when moving intensively between wet 
and dry ground.



TECHNOLOGIES

UV PROTECTION is a technology applied to the entire length of the shoe, pro-
tecting against the effects of UV rays on the materials from which it is made. This 
extends the durability and lifetime of footwear and makes it easier to keep the 
leather in good condition. The technology also helps to maintain the optimum 
temperature inside the footwear on sunny days.

The COLD PROTECTION technology provides insulation for the user’s foot at 
very low temperatures. It guarantees thermal comfort when working in cold 
stores, freezers and in winter weather conditions.

The unique, durable and developed COLD PROTECTION system is a construc-
tion/technology/material composition created in cooperation with our technol-
ogy partners. In terms of materials, COLD PROTECTION consists of thermal 
insulating elements in the upper (using the technological material Thinsulate) 
and a special blend of materials in the sole.

The Thinsulate material used is a unique microfibre technology that en-
sures the highest thermal parameters with the lowest weight and thickness.  
The material is waterproof and breathable at the same time. It is durable  
and hypoallergenic.

The special construction of the upper is the application of PRO-TENDON tech-
nology, aimed at strengthening the protection of the Achilles tendon, which 
significantly improves the resistance to mechanical injury. In addition, this con-
struction stabilises the ankle joint, which reduces the possibility of its twisting.



CONTACT 

PROTEKTOR S.A. 
ul. Vetterów 24a-24b
20-277 Lublin, Polska
e-mail: handel@protektorsa.pl
tel.: +48 81 532 22 31 

www.eprotektor.com
www.abeba.com

mailto:handel%40protektorsa.pl%20?subject=
http://www.eprotektor.com 
http://www.abeba.com
https://www.instagram.com/protektor_poland/
https://www.facebook.com/ProtektorSpolkaAkcyjna/
https://www.linkedin.com/company/protektor-s.a./

