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VAL AV  
RÄTT SKO
Beijers grundsortiment med skor är utvalt  
för att möta Beijers kunder i olika pris
klasser och hjälpa användarna med skor  
för att trygga en säker arbetsdag. Yttre  
element som värme, väta, kyla och grepp 
påverkar vilken sko man har behov av.  
Beijers skosortiment uppfyller de olika  
behov som krävs under en säker arbetsdag.

Att ha en sko som ger en god fotergonomi  
och uppfyller de krav som ställs minskar 
risken för olyckor. 

Sortiment: Bas innehåller utvalda modeller för att 
täcka en byggarbetares behov under en arbetsdag.

Sortiment: Utökat ger kunden fler alternativ/ 
modeller att välja mellan vilket ökar möjligheten  
att hitta en sko med optimal passform och funktion.

Sortiment: Vinter är skyddsskor som tål kyla och 
vinterunderlag.

Sortimentet är indelat i basic, medium och premium 
för att ha ett erbjudande inom olika prisklasser.  
Vi har även utvalda yrkesskor som inte är skydds
klassade. Läs mer på sid 7.
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S1: TÅHÄTTA
Tåhätta i metall, aluminium, plast eller komposit 
skyddar tårna mot fallande föremål och klämskador.

S1P: TÅHÄTTA OCH 
SPIKTRAMPSKYDD
Skor med tåhätta i metall, aluminium, plast eller 
komposit, samt skor med spiktrampskydd, som 
hindrar spik och andra vassa föremål från att tränga 
upp genom sulan.

S3: TÅHÄTTA, SPIKTRAMP SKYDD 
OCH VÄTSKEAVVISANDE
Vattentåliga skyddsskor med tåhätta och 
spiktrampskydd som skyddar mot väta.

SRA/SRC: HALKSKYDD
Skor med halkskydd ger extra bra fäste utomhus på 
vintern och i andra miljöer med risk för halka.

S5: VÄTSKETÄT STÖVEL
Stövel med tåhätta och spiktrampskydd.

SKYDDSKLASSER:

VILKET SKYDD 
BEHÖVER DINA 
FÖTTER?

VISSTE DU ATT?
Det är mycket viktigt att skorna är anpassade efter det 
arbete som skall utföras samtidigt som skorna ska vara 
bekväma att ha på sig. Att använda fel sko i olika risk
miljöer kan vara riktigt farligt.
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Prisvärda skor som är skyddsklassade och 
fyller grundbehovet att skydda fötterna under 
en arbetsdag.

Täcker behovet av en skyddssko men där 
man satsat på lite mer kvalitet och några  
fler egenskaper.

Skyddsskor i toppklass med bästa material, 
design och egenskaper för användaren.

Yrkesskor som är anpassade för att arbeta i 
men utan skyddsklass. Skor som är bekväma 
för foten, framförallt för dig som som står 
mycket under en arbetsdag.

BASIC

MEDIUM

PREMIUM

YRKESSKO

VÄLJ RÄTT 
KVALITET 
UTEFTER 
ÄNDAMÅL

VISSTE DU ATT?
Felbelastning på fötterna kan leda till besvär som ont 
i ryggen, ont i höften och knäsmärtor. Många lider av 
besvären i åratal utan att ana att det beror på fötterna.
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SORTIMENT: BAS SORTIMENT: BAS

Skyddssko Monitor Micro
Art.nr: 007300282 • Sportig skyddssko med bra dämpning.

• Speciellt lämpad för industri, lager och 
serviceyrken. 

• Ovandel i vattenavvisande läder, sula  
i polyuretan.

• Normal läst. 
• Komposittåhätta och mjukt 

spiktrampskydd. 
• Skyddsklass: S3 SRC. 

Skyddssko Uvex 1 sport S1 P SRC
Art.nr: 007157056 • En sportig skyddssko.

• Speciellt lämpad för industri, lager  
och servicearbeten. 

• Ovandel i luftig textil, sula i polyuretan.
• Bred läst.
• Storlekar upp till 40 är anpassade  

för kvinnor. 
• Plasttåhätta och mjukt spiktrampskydd.
• Skyddsklass: S1P SRC. 

Skyddssko Monitor Mig Boa
Art.nr: 007096019 • Sportig skyddssko med BOA.

• Speciellt lämpad för industri, lager  
och servicearbeten. 

• Ovandel i vattenavvisande Ripstop
material, sula i nitrilgummi.

• Mellansula i dämpande EVA.
• Bred läst. 
• Aluminiumtåhätta och mjukt 

spiktrampskydd.
• Skyddsklass: S3 SRC HRO.

Skyddssko Arbesko Umeå 939
Art.nr: 006958541 • Robust skyddssko med BOA.

• Speciellt lämpad för bygg, hantverk  
och servicearbeten. 

• Ovandel i läder och PUbelagd  
microfiber.

• Sula i polyuretan och nitrilgummi.
• Bred läst.
• Slitstarkt tåskydd.
• Aluminiumtåhätta och mjukt 

spiktrampskydd.
• Skyddsklass: S1P HRO SRC.

Skyddssko Monitor Robotic Boa
Art.nr: 006642655 • Luftig skyddssko med BOA.

• Speciellt lämpad för industri, lager och 
servicearbeten. 

• Ovandel i mesh och microfiber, sula i 
nitrilgummi.

• Mellansula i dämpande EVA.
• Bred läst. 
• Aluminiumtåhätta och mjukt 

spiktrampskydd.
• Skyddsklass: S1P HRO SRC.

Sko Monitor Moniflex One
Art.nr: 007095963 • Lätt yrkes/fritidssko.

• Lämplig för fritid, sport och  
riskfria arbeten.

• Ovandel i textil och neopren,  
sula i nitrilgummi.

• Normal läst.

BASIC MEDIUM

MEDIUM PREMIUM

MEDIUM YRKESSKO
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SORTIMENT: UTÖKAT SORTIMENT: UTÖKAT

Skyddsstövel Monitor Rättvik
Art.nr: 003920403

• En lättare skyddsstövel.
• Speciellt lämpad för bygg, anläggning 

och tuffare miljöer. 
• Antistatisk PVC.
• Bred läst.
• Vattentät och oljebeständig.
• Ståltåhätta och mjukt spiktrampskydd.
• Skyddsklass: S5 SRC.

Skyddskänga Arbesko Svartå 430
Art.nr: 007013023 • En klassisk skyddskänga.

• Året runt känga för industri, bygg,  
anläggning och offshore. 

• Ovandel i läder, mellansula i polyuretan, 
slitsula i nitrilgummi.

• Slistark Cordura i kragen.
• Bred läst.
• Aluminiumtåhätta och mjukt 

spiktrampskydd.
• Skyddsklass: S3 HRO SRC.

Skyddssko Monitor Denver
Art.nr: 004917866 • En enklare skyddssko.

• Lämplig för kortare arbeten inom  
bygg och anläggning. 

• Ovansida i PUbelagt läder, sula i  
polyuretan.

• Bred läst.
• Utbytbar innersula.
• Ståltåhätta och spiktrampskydd av stål.
• Skyddsklass: S3 SRC.

Skyddssko Monitor Gold Boa
Art.nr: 006969259 • Modern skyddssko med BOA.

• Lämplig för industri, transport  
och lagerarbete. 

• Ovandel i microfiber, mellansula  
i EVA, slitsula i gummi.

• Qläst, anpassad för kvinnor.
• Aluminiumtåhätta och mjukt 

spiktrampskydd.
• Skyddsklass: S3 HRO SRC ESD.

Skyddssko Arbesko Svartå 895
Art.nr: 007013079 • En klassisk skyddssko.

• Speciellt lämpad för industri, lager och 
servicearbeten.

• Ovandel i läder, mellansula i polyuretan, 
slitsula i nitrilgummi.

• Bred läst.
• Aluminiumtåhätta och mjukt 

spiktrampskydd.
• Skyddsklass: S3 HRO SRC ESD.

Skyddssko Monitor Striker
Art.nr: 007095975 • En skyddssko lämplig för bygg,  

industri, transport och lagerarbete. 
• Ovandel i läder och mesh, slitsula  

i polyuretan.
• Bred läst.
• Komposittåhätta och mjukt 

spiktrampskydd.
• Metallfri.
• Skyddsklass: S3 HRO SRC ESD.

BASIC MEDIUM

BASIC MEDIUM

MEDIUMMEDIUM
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Skyddssko Monitor Defender Boa
Art.nr: 006642679 • Vattentät skyddssko med BOA.

• Lämplig för bygg, industri, transport 
och lagerarbete. 

• Ovandel i microfiberoch mesh, slitsula  
i nitrilgummi.

• Bred läst.
• Membran vattentätt/andas.
• Komposittåhätta och mjukt 

spiktrampskydd.
• Skyddsklass: S3 WR SRA.

Skyddssko Reebok IB 1072-S1P
Art.nr: 900235329 • En sportig skyddssko med komposit

tåhätta.
• Speciellt lämpad för industri, transport 

och lagerarbeten. 
• Ovandel i textil/mesh, slitsula i gummi.
• Extra bred läst.
• Fukttransporterande innerfoder.
• Komposittåhätta och mjukt 

spiktrampskydd.
• Skyddsklass: S1P SRC.

Skyddssko Arbesko Oxelösund 710
Art.nr: 006626145 • En värmetålig skyddssko.

• Lämplig för bygg, industri och heta 
arbeten. 

• Ovandel i läder, slitsula i värme
beständigt nitrilgummi.

• Bred läst.
• Aluminiumtåhätta och mjukt 

spiktrampskydd.
• Skyddsklass: S3 HRO HI SRC.

Skyddssko Reebok IB 1073-S1P
Art.nr: 900235341 • En sportig skyddssko med komposit

tåhätta.
• Speciellt lämpad för industri, transport 

och lagerarbeten. 
• Ovandel i textil/mesh, slitsula i gummi.
• Extra bred läst.
• Fukttransporterande innerfoder.
• Komposittåhätta och mjukt 

spiktrampskydd.
• Skyddsklass: S1P SRC.

Skyddssko Arbesko 386
Art.nr: 006277204 • En sportig skyddssko med komposit

tåhätta.
• Speciellt lämpad för industri, transport 

och lagerarbeten. 
• Ovandel i textil/mesh, slitsula i gummi.
• Extra bred läst.
• Fukttransporterande innerfoder.
• Komposittåhätta och mjukt 

spiktrampskydd.
• Skyddsklass: S1P SRC.

MEDIUM

MEDIUM

Skyddssko Reebok IB 1076-S1P
Art.nr: 900235353 • En sportig skyddssko med komposit

tåhätta.
• Speciellt lämpad för industri, transport 

och lagerarbeten.
• Ovandel i textil/mesh, slitsula i gummi.
• Extra bred läst.
• Fukttransporterande innerfoder.
• Komposittåhätta och mjukt 

spiktrampskydd.
• Skyddsklass: S1P SRC.

MEDIUM

MEDIUM

MEDIUM

MEDIUM

SORTIMENT: UTÖKAT SORTIMENT: UTÖKAT
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Skyddskänga Arbesko Umeå 949
Art.nr: 006958555 • En rejäl skyddskänga med BOA.

• Speciellt lämpad för bygg, hantverk och
servicearbeten utomhus. 

• Vattenavvisande, ovandel i läder, sula i
nitrilgummi.

• Bred läst, slitstarkt tåskydd.
• Foder i luftig mesh.
• Skyddsklass: S3 WR HRO SRC.

Skyddssko Monitor Pentagon Boa
Art.nr: 007502909 • Modern skyddssko med BOA.

• Lämplig för bygg, industri och lager
arbeten. 

• Ovandel i Hypertex textil, mellansula i 
Reboundmaterial, slitsula i nitrilgummi.

• Bred läst.
• Komposittåhätta och mjukt spik

trampskydd.
• Skyddsklass: S3 SRC ESD.

Skyddssko Arbesko Kontroll 200-61

NYHET! SEPT/OKT • En luftig och metallfri skyddssko
i sneakerstil.

• Lämplig inomhus eller i rena utom
husmiljöer.

• Ovandel i ventilerande mesh.
• Mycket rymlig läst.
• Tåhätta och mjukt spiktrampskydd.
• Yttersula i halksäkert, värmebeständigt 

nitrilgummi.

• Skyddsklass S1P HRO SRC.

Skyddssko Arbesko Kontroll 210-12

NYHET! SEPT/OKT • En luftig skyddssko med BOA i
sneakerstil.

• Lämplig inomhus eller i rena utom
husmiljöer.

• Ovandel i ventilerande mesh.
• Mycket rymlig läst.
• Tåhätta och mjukt spiktrampskydd.
• Yttersula i halksäkert, värmebeständigt

nitrilgummi.
• Skyddsklass S1 P HRO SRC.

Skyddssko Arbesko Umeå 929
Art.nr: 006958527 • En luftig skyddssko med BOA.

• Speciellt lämpad för bygg, hantverk och
servicearbeten i varma miljöer. 

• Ovandel i läder och PUbelagd micro
fiber, sula i polyuretan och nitrilgummi.

• Bred läst.
• Slitstarkt tåskydd.
• Aluminiumtåhätta och mjukt spik

trampskydd.
• Skyddsklass: S1P HRO SRC.

MEDIUM

SORTIMENT: UTÖKAT SORTIMENT: UTÖKAT

Skyddssko Reebok IB 1070-S1P
Art.nr: 900235317 • En sportig skyddssko med komposit

tåhätta.
• Speciellt lämpad för industri, transport

och lagerarbeten. 
• Ovandel i textil/mesh, slitsula i gummi.
• Extra bred läst.
• Fukttransporterande innerfoder.
• Komposittåhätta och mjukt 

spiktrampskydd.
• Skyddsklass: S1P SRC.

MEDIUM

PREMIUM

PREMIUM

PREMIUM

PREMIUM

PREMIUM
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SORTIMENT: UTÖKAT SORTIMENT: UTÖKAT

Skyddssko Arbesko Kontroll 220-16

NYHET! SEPT/OKT • En vattentät och metallfri skyddssko  
i sneakerstil.

• Lämplig inom byggindustrin.
• Extremt slitstark ovandel med tåligt 

tåskydd.
• Mycket rymlig läst.
• Tåhätta i lätt och tålig metallfri  

glasfiber.
• Foder i vattentätt membranfoder.
• Skyddsklass S3 WR HRO SRC.

PREMIUM Skyddssko Arbesko Umeå 945

NYHET! SEPT/OKT • Tålig skyddssko i vattenavvisande skinn 
med BOA.

• Lämplig för hantverkare och montörer.
• Ovandel i vattenavvisande skinn.
• Mycket rymlig läst.
• Tåhätta i lätt och metallfri aluminium.
• Yttersula i halksäkert, värmebeständigt 

nitrilgummi.
• Skyddsklass S3 HRO SCR.

PREMIUM

Skyddssko Arbesko Kontroll 230-10

NYHET! SEPT/OKT • En vattentät skyddssko med BOA.
• Lämplig inom byggindustrin.
• Extremt slitstark ovandel med tåligt 

tåskydd.
• Mycket rymlig läst.
• Tåhätta i lätt och tålig metallfri  

glasfiber.
• Foder i vattentätt membranfoder.
• Skyddsklass S3 WR HRO SRC.

Sko Monitor Marathon Boa
Art.nr: 07300239 • Yrkessko med BOA.

• Lämplig för fritid och arbete i  
riskfri miljö.

• Ovandel i microfiber och monitex
membran, sula i nitrilgummi.

• Bred läst.
• Vattentät med MONITEXmembran.
• Skyddsklass: O2 WR SRC.

Skyddssko Arbesko Kontroll 230-50

NYHET! SEPT/OKT • En vattentät skyddssko med BOA.
• Lämplig inom byggindustrin.
• Extremt slitstark ovandel med tåligt 

tåskydd.
• Mycket rymlig läst.
• Tåhätta i lätt och tålig metallfri  

glasfiber.
• Foder i vattentätt membranfoder.
• Skyddsklass S3 WR HRO SRC.

Sko Salomon XA Pro 3D Ultra GTX
Art.nr: 004969628 • Fritidssko med BOA.

• Lämplig för fritid och arbete i riskfri 
miljö.

• Ovandel i textil och läder, sula i  
nitrilgummi.

• Normal läst, damanpassad läst i  
storlek 3640.

• Vattentät med GORETEX membran.

PREMIUM

PREMIUM

YRKESSKO

YRKESSKO
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Skyddskänga Monitor Hudson Bay
Art.nr: 007300227

• Skyddskänga lämpad för industri, lager,  
tillfälliga arbeten utomhus. 

• Ovandel i läder, sula i elastisk  
polyuretan.

• Bred läst.
• Sidodragkedja med bälg.
• Komposittåhätta och mjukt spiktrampskydd.
• Skyddsklass: S3 CI SRC.

Skyddskänga Monitor Charged Boa
Art.nr: 006969245 • En låg skyddskänga med BOA.

• Speciellt lämpad för industri, transport 
och lagerarbeten. 

• Ovandel i microfiber, sula i nitrilgummi.
• Bred läst.
• Vattentätt Monitexmembran.
• Aluminiumtåhätta och mjukt 

spiktrampskydd.
• Skyddsklass: S3 WR SRC HRO.

MEDIUM

MEDIUM

MEDIUM

SORTIMENT: VINTER SORTIMENT: VINTER

BASIC

Skyddsstövel Arbesko Svartå 582
Art.nr: 007013051

• Klassisk skyddsstövel för vintern med ullfoder.
• Speciellt lämpad för bygg, anläggning och industri 

i kalla miljöer. 
• Ovandel i läder, sula i polyuretan och softgrip.
• Bred läst.
• Stabiliserande hålfotsskena i stål.
• Aluminiumtåhätta och mjukt  

spiktrampskydd.
• Skyddsklass: S3 CI SRC.

Skyddskänga Monitor Polar
Art.nr: 006516138

Skyddskänga Arbesko Umeå 979
Art.nr: 007281749

Skyddskänga Arbesko Umeå 969
Art.nr: 007281735

• En robust skyddskänga med foder i ull  
och thinsulate.

• Speciellt lämpad för bygg, anläggning  
och industri i kalla miljöer. 

• Ovandel i läder och Cordura, sula i  
nitrilgummi.

• Bred läst och kraftigt nosskydd.
• Kompositstålhätta och mjukt 

spiktrampskydd.
• Skyddsklass: S3 HRO CI HI SRC.

• Robust skyddskänga med BOA och  
ullfoder.

• Speciellt lämpad för bygg, anläggning  
och industri i kalla miljöer. 

• Ovandel i läder, sula i nitrilgummi.
• Bred läst.
• Stabiliserande hålfotsskena i stål.
• Aluminiumstålhätta och mjukt 

spiktrampskydd.
• Skyddsklass: S3 WR HRO CI SRC.

• En känga med värmande ullfoder och 
effektiv mot väta.

• Slitskydd av PU på tån.
• Aluminiumtåhätta och mjukt 

spiktrampskydd.
• Slitsula i asymetrisk nitril , bra fäste  

i kalla temperaturer.
• Mycket rymlig läst.
• Skyddsklass: S3 WR CI HRO SRC.

PREMIUM

PREMIUM
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Inläggssula Arbesko Ortholite X40
Art.nr: 005670434

Inläggssula Adapt Contour
Art.nr: 004550206

• Konstruktionen bygger på en blandning av PUskum och återvun
net gummimaterial, vilket ger 40 % bättre återfjädrande verkan. 

• Materialet har en öppen cellstruktur för effektiv fukttransport 
och ventilering. 

• Anatomiskt utformat hälparti. 

Inläggssula Adapt Stable Trac
Art.nr: 004550211

• Geldämpad både under trampdyna och häl.
• Hämmar både pronation och supination.
• Ger hög stabilitet och komfort.
• Bra vid hälsporrebesvär.
• Stable Trac passar neutrala fotvalv.

Inläggssula Adapt Low Arch
Art.nr: 004550217

• Geldämpad både under trampdyna och häl.
• Hämmar både pronation och supination.
• Ger hög stabilitet och komfort.
• Bra vid hälsporrebesvär.
• Low Arch passar låga fotvalv.

Skoborste Arbesko 19010
Art.nr: 900224584

• Skoborste i 100% tät svinborst med  
påstrykare och trähandtag. 

• Mått 25 cm. 

Inläggssula Arbesko Y3020 Filt
Art.nr: 900224599

• Filtsula som håller fötterna behagligt varma 
och torra. 

• Med glidskyddad undersida. 

• Geldämpad både under trampdyna och häl.
• Hämmar både pronation och supination.
• Ger hög stabilitet och komfort.
• Bra vid hälsporrebesvär.
• Contour passar höga fotvalv. 

TILLBEHÖR TILLBEHÖR

Impregneringsspray Arbesko 502060
Art.nr: 006958518

• Impregneringsspray för läder, mocka, nubuck 
och textil.

Halkskydd Arbesko 50035
Art.nr: 005478188

• Halkskydd med dubbar under klack och framfot. 
• För promenader och lättare arbeten.

Skosnören från Arbesko
Art.nr: 900224581

• Finns i olika längder
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Skohorn Arbesko 50123
Art.nr: 900224656

• Träskohorn 54 cm med läderrem. 

Strumpa L.Brador 757U
Art.nr: 006765087

• Bra fukttransport gör att foten hålls torr.
• Tunn kvalité för att användas under varma dagar.
• Merinoull för komfort och skön känsla.
• Sömlös tåparti för bästa passform och känsla.
• Material: 60% ull, 35% polyamid, 5% elastan.

Strumpa L.Brador 754UB
Art.nr: 006740856

• Ullfrotté i sulan för en extra mjuk och stötdämpande effekt.
• Ovandel av fot och skaftet i bomull för extra hållbarhet.
• Blandningen ull/bomull ger en värmande och isolerande effekt.
• Teknisk stickning med elastiska zoner för bästa passform.
• Material: 45% ull, 35% bomull, 17% polyamid, 3% elastan.

Strumpa L.Brador 741U
Art.nr: 006740856

• Vår finaste ull håller värmen under de kallaste dagarna.
• Filtad sula för extrem slitstyrka och värme.
• Ullfrotté i hela strumpan för en mjuk och stötdämpande effekt.
• Elastan, resåkanaler, samt extra luftkanaler för bästa komfort 

och passform.
• Material: 70% ull, 27% polyamid, 3% elastan.

Strumpa L.Brador 756BPL
Art.nr: 006765093

• Tunn strumpa med lågt skaft.
• Teknisk stickteknik med elastiska zoner för bästa passform.
• Sömlös tå för skön känsla och lång hållbarhet.
• Levereras i 2pack med ett par vita och ett par svarta strumpor.
• Material: 80% Bomull, 17% Polyamid, 3% Elastan.

Strumpa L.Brador 742U
Art.nr: 005347394

• En uppdatering av den klassiska raggsockan. 
• Ull/akryl i tjock kvalitet för värme. 
• Lycra för bra komfort och passform.
• Material: 50% ull, 38% akryl, 10% polyamid, 2% Elastan.

Strumpa Arbesko 10139
Art.nr: 900224609

• Anatomiskt utformad funktionsstrumpa för höger och vänster 
fot, för skön passform.

• Extra dämpning under trampdyna och häl.
• Transporterar bort fukt via ventilationskanaler på ovansidan och 

undersidan, så foten hålls torr. 
• Material: 45% tactel, 45% PA, 10% lycra.

Strumpa Arbesko 10149
Art.nr: 900224613

• Ventilerande och luftig funktionsstrumpa av merinoull med anatomisk 
passform.

• Håller fötterna torra via ventilationsområden på ovan och undersidan.
• Formsydda för att passa höger och vänster fot, med skönt dämpande 

förstärkning under trampdyna och häl.
• Material: 37% Merinoull, 56% PA, 7% Lycra.

TILLBEHÖR TILLBEHÖR
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