
 
 

 

Technológia Zero Abrasion predstavuje kožu odolnú voči poškriabaniu, ktorá je povrstvená 

viacerými vrstvami polyuretánu, čím je zaistená úplná ochrana pred oderom. Okrem toho je táto koža 

vysoko odolná voči vode a olejom a udržiava si svoj vzhľad po dlhú dobu. 

 

IDROTECH
® 

je ošetrenie kože s cieľom optimalizovať odolnosť proti vode a poteniu nôh. Táto 

konkrétna metóda vďaka použitým minerálnym soliam poskytuje vynikajúcu mäkkosť a úplnú 

mechanickú odolnosť voči olejom a uhľovodíkom. Koža IDROTECH
® 

je certifikovaná podľa noriem 

ISO 4045, ISO 17075 a ISO 5403. 

 

MICRO WASH je materiál bez obsahu chrómu, ktorý obsahuje vzdušný polyuretán. Je vhodný pre 

potravinársky a nemocničný sektor a taktiež pre užívateľov, nosiacich obuv po dobu viacerých hodín 

na vlhkom povrchu. Odoláva kyselinám, väčšinou kyseline olejovej. Je umývateľný vodou 

a neutrálnym mydlom na 40°C. 

 



 

  

WINDTEX
® 

je inovatívna membrána, ktorá blokuje vietor a vodu tým, že zaručuje súčasne 

homogénnu transpiráciu nohy. Stupeň transpirácie technológie WINDTEX
® 

spolu s odolnosťou proti 

vetru umožňuje udržiavanie mikroklímy obuvi. Táto membrána s technológiou Aegis
® 

vytvára 

antimikrobiálnu bariéru proti nepríjemným zápachom, plesniam a iným mikroorganizmom.  

 

WINTHERM
® 

SAFETY zabezpečuje izoláciu pred chladom pomocou dvoch kombinovaných 

technológií. Izolácia: tenké vlákna plsti udržujú vzduch vo vnútri obuvi, čo zaručuje izoláciu 

z chladného prostredia vďaka fyzikálnym vlastnostiam struny, ktorá je zlým vodičom tepla ale veľmi 

dobrým izolačným materiálom. Odraz: prítomnosť mikrofilmu z hliníka vo vnútri plsti umožňuje 

udržiavať jeho vlastnosti – teplo generované chodidlom je zachované vo vnútri obuvi. Spojenie týchto 

dvoch technológií umožňuje dosiahnuť veľmi vysokú úroveň tepelnej izolácie s nízkou hrúbkou plsti 

a následné zmenšenie objemu vo vnútri obuvi. Antibakteriálne činidlo WINTHERM
® 

zaisťuje veľmi 

dobrú transpiráciu a plne vyhovuje požiadavkám priepustnosti a koeficientu vodnej pary 

predpokladané predpisom UNI EN ISO 20345. 

 

Airnet
® 

je patentovaná technológia zabezpečujúca maximálnu ochranu pred potením. 100% polyester 

zaručuje dokonalú odolnosť voči oderu, ťahu, trhaniu a umývaniu. Airnet
® 

je certifikovaná 

technológia, ktorá prechádza testami podľa normy EN ISO 20345:2011 5.5.2 (6.12) pre odolnosť voči 

oderu > 51 200 suchých cyklov a > 25 600 mokrých cyklov. 



 

 

G-GEL je inovatívna technológia vyvinutá spoločnosťou GIASCO, ktorá maximalizuje pohodlie 

počas chôdze. Táto vložka umiestnená v pätovej časti sa vyznačuje pamäťovým materiálom, je 

navrhnutá tak, aby sa znižoval nárazový šok počas chôdze a vracala energia. G-GEL sa vyznačuje 

inovatívnym materiálom vyvinutým tak, aby zaručoval rovnakú dynamiku a pružnosť. Okrem toho G-

GEL umožňuje nielen predĺžiť životnosť obuvi ale tiež zabrániť zhoršeniu posturálnych problémov 

vďaka vložke „memory“. Vonkajší plášť vložky je navrhnutý tak, aby zabezpečil maximálnu odolnosť 

proti predmetom, ktoré by ju mohli prepichnúť alebo poškodiť. Z tohto dôvodu je vložka vyrobená 

z extrémne ľahkého ale odolného, abrazívneho a termoplastického materiálu. Táto technológia je 

vhodná pre užívateľov, ktorí trávia veľa času státím počas dňa a preto potrebujú maximálne pohodlie.  

 

STABILITY SUPPORT je technológia GIASCO, ktorá zabezpečuje maximálnu podporu päty počas 

schôdze, zaisťuje podporu konkrétnej oblasti aby sa zabránilo nadmernému namáhaniu chodidla. 

Pomáha pri správnej chôdzi, zabezpečuje lepšie odľahčenie celej nohy, čo je výhodou pre chrbát 

a kĺby. 

 

Stielka MEMORY FOAM zaručuje vynikajúci komfort a to vďaka inovatívnemu materiálu, z ktorého 

je vyrobená, zabezpečujúcemu možnosť prispôsobiť sa tvaru nohy. Okrem spríjemnenia chôdze 

podporuje aj držanie tela, lepšie rozdeľuje telesnú hmotnosť a zaručuje, že topánka bude lepšie 

užívateľovi sedieť. Navyše stabilizuje nohu a vynikajúco zmierňuje a tlmí nárazy. 



 

 

Použitie ANTI-TORZNEJ VLOŽKY zabezpečuje poskytnutie extrémnej stability na akomkoľvek 

teréne. Najčastejšie sa jedná o stavebný sektor, kde sú riziká spôsobené nerovným a mokrým terénom 

vyššie. Táto technológia je veľmi vhodná pre užívateľov pracujúcich na rebríkoch (maliari, čističi 

okien, murári). Znižuje namáhanie päty a pomáha zasadiť klenbu a členok. 

 

3D predstavuje revolučnú certifikovanú technológiu, ktorá ponúka jedinú obuv s tromi rôznymi 

vrstvami vstrekovaného polyuretánu. Cieľom tohto produktu je zabezpečiť maximálny komfort 

a bezpečnú stabilitu chodidla vďaka trom hustotám, ktoré charakterizujú rôzne vrstvy podrážky. Prvá 

vrstva tvrdšej zmesi bola navrhnutá tak, aby poskytovala maximálnu odolnosť pre kontakt 

s povrchom. Tento materiál v kombinácii s dezénom tiež zaisťuje vynikajúci výkon SRC z hľadiska 

protisklzovosti. Druhá, stredná vrstva sa vyznačuje jemnejšou hustotou, ktorá zaisťuje pohodlie 

a extrémnu mäkkosť pri chôdzi. Výhodu tohto polyuretánového roztoku je jeho pružnosť, ktorá 

umožňuje zachovať pamäťový efekt. Tento detail maximalizuje životnosť obuvi. Vyššia časť vedľa 

zvršku zaručuje lepšiu stabilitu chodidla. Tri hustoty a kombinácia troch farieb predstavujú špeciálne 

vlastnosti tejto novej generácie obuvi. 

 

Systém CLICK OPEN vďaka nehrdzavejúcej oceľovej priadzi pokrývajúcej celý priehlavok topánky 

a pamäťový mechanizmus zaručuje bezpečné a jednotné šnurovanie. Táto technológia je navrhnutá 

predovšetkým pre užívateľov pracujúcich v rukaviciach. Mechanizmus CLICK ONE spočíva 

v jednoduchom gombíku, prostredníctvom ktorého je možné obuv ľahko vyzuť a to jednoducho 

otáčaním jedným z dvoch smerov. 



 

 

Nemecké nariadenie o bezpečnostnej obuvi týkajúce sa ortopedickej obuvi vyhovujúce požiadavkám 

nemeckej normy EN ISO 20345:2011. V Európe sa rozširuje používanie ortopedických vložiek do 

bezpečnostnej obuvi. Mander-Malms GmbH je nemecká spoločnosť špecializovaná na výrobu 

ortopedických vložiek na zákazku, ktoré sú vhodné do obuvi GIASCO. 

 

3HYBRID predstavuje revolučnú líniu obuvi, ktorá vďaka dizajnu podrážky zaisťuje maximálne 

tlmenie nárazov a absorpciu energie počas celej životnosti obuvi. 3HYBRID patrí do 3D generácie, 

a teda táto obuv má preto 3 rôzne vrstvy vstrekovaného polyuretánu s relatívnou hustotou, pričom sa 

každá z nich špecializuje na zabezpečenie maximálneho komfortu, protisklzovosti a stability chodidla. 

Celá kolekcia obuvi je vybavená anti-torznou vložkou zaručujúcou ďalšiu podporu chodidla pri 

každom kroku. 

        

3CROSS je dynamická a žiarivá obuv, navrhnutá pre užívateľov pracujúcich vonku na nepravidelných 

povrchoch. 3CROSS patrí do 3D generácie, a teda táto obuv má preto 3 rôzne vrstvy vstrekovaného 

polyuretánu s relatívnou hustotou, pričom sa každá z nich špecializuje na zabezpečenie maximálneho 

komfortu, protisklzovosti a stability chodidla. Niektoré z týchto modelov sú tiež vybavené anti-

torznou vložkou zaručujúcou ďalšiu podporu chodidla pri každom kroku. 

 

 

 



 
 

              

3RUN predstavuje obuv športového a mladistvého vzhľadu, vyvinutú pre užívateľov pracujúcich 

v interiéroch ako aj exteriéroch na bežných povrchoch. 3RUN patrí do 3D generácie, a teda táto obuv 

má preto 3 rôzne vrstvy vstrekovaného polyuretánu s relatívnou hustotou, pričom sa každá z nich 

špecializuje na zabezpečenie maximálneho komfortu, protisklzovosti a stability chodidla. Niektoré 

z týchto modelov sú tiež vybavené anti-torznou vložkou zaručujúcou ďalšiu podporu chodidla pri 

každom kroku. 

             

CITY/CITY PROFESSIONAL je jedinečná štýlová obuv, ktorá je ideálna pre užívateľov 

hľadajúcich bezpečnostnú obuv, ktorú je možné využiť v mnohých rôznych situáciách, vrátane 

voľného času. Spoločnosť GIASCO pre obuv s týmto typom podrážky vyvinula špeciálnu gélovú 

vložku v pätovej oblasti označenú ako G-GEL, ktorá zabezpečuje zníženie nárazového stresu 

a uvoľnenie energie počas chôdze. 

      

KUBE predstavuje kolekciu obuvi, pri ktorej spoločnosť GIASCO vyvinula vynikajúcu protišmykovú 

podrážku, aby sa predchádzalo vysokému počtu nehôd spôsobených nebezpečenstvom pošmyknutia. 

Podrážka KUBE predstavuje športovo tvarovanú obuv vybavenú špeciálnou uchopovacou zmesou 

a špecifickými kubickými hmoždinkami s obráteným profilom v podrážke. Vďaka týmto vlastnostiam 

KUBE získala maximálnu certifikáciu týkajúcu sa pošmyknutia: práce na šikmých strechách (UNI 

11583:2015). 



 
 

            

RUBBER 4x4 je podrážka z polyuretánu a gumy, navrhnutá pre práce, kde sú extrémne teploty 

nebezpečné pre odolnosť obuvi a následne aj pre užívateľov. Na základe uvedeného podrážka 

RUBBER 4x4 vďaka svojej špecifickej zlúčenine zabezpečuje úplnú ochranu pri teplotách od -17°C 

do 300°C. Rozšírená medzipodrážka prostredníctvom svojej nízkej hustoty, zároveň zaisťuje najlepšie 

pohodlie pri chôdzi. 

             

STABILE predstavuje pohodlnú alternatívu ku klasickej „ťažkej“ obuvi, pre užívateľov pracujúcich 

v oblasti stavebníctva. Podrážka STABILE je vysoko výkonná so špecifickými hmoždinkami, takých 

rozmerov a tvarov, aby bola zabezpečená maximálna stabilita, so samočistiacimi odtokovými kanálmi 

na zabezpečenie dokonalého vyčistenia a s mäkkou zmesou na izoláciu chodidla od nepretržitých 

nárazov.  

          

ERGO SAFE podrážka je súčasťou bezpečnostnej obuvi vhodnej pre užívateľov, ktorí trpia bolesťou 

chrbta a kĺbov. Ide o ergonomickú obuv, ktorá bola vyvinutá tak aby poskytovala riešenie daných 

potrieb a zároveň zaistila úplnú ochranu. Podrážka ERGO SAFE umožňuje rovnomerné znižovanie 

telesnej hmotnosti pozdĺž celého chodidla a tým znižuje bolesti , ktoré by sa mohli vyskytnúť (chrbát, 

kolená, päty). ERGO SAFE je navrhnutá tak, aby zlepšovala krvný obeh a šetrila energiu. 

 



 
 

  

24HOURS podrážka je súčasťou obuvi, ktorá predstavuje dokonalé riešenie pre užívateľov 

hľadajúcich väčšiu, širšiu bezpečnostnú obuv, aby si zabezpečili maximálny komfort počas dňa alebo 

pre užívateľov s plochými nohami. Vrchný materiál z tejto kolekcie obuvi, je tiež navrhnutý tak, aby 

zaisťoval maximálnu pohodu počas pracovného dňa, preto sa tieto materiály vyznačujú dokonalou 

savosťou potu a schopnosťou prispôsobiť sa chodidlu. 

                 

ACTION podrážka s mäkkými líniami, vďaka čomu je obuv s touto podrážkou ľahká a pohodlná a 

je navrhnutá pre externé práce.  

                     

HARD ROCK ANTISTATIC predstavuje obuv navrhnutú pre najextrémnejšie pracovné podmienky 

a to vďaka gumenej podrážke HARD ROCK ANTISTATIC. Bola vyvinutá tak, aby zabezpečovala 

maximálnu odolnosť voči najťažším poveternostným podmienkam (od -30°C do 300°C) a maximálnu 

ochranu proti vonkajším rezným telesám. Okrem podrážky bola pozornosť venovaná aj vrchnému 

materiálu, aby bol odolný v najťažších pracovných podmienkach a na základe toho použité materiály 

vyhovujú najmodernejším tepelnoizolačným a vodoodpudivým technológiám. 

 

 



 
 

               

HARD ROCK DIELECTRIC podrážka je súčasťou obuvi špeciálnej pre užívateľov, ktorí pracujú 

s elektrickými káblami a sú viac vystavení nebezpečenstvu úrazu elektrickým prúdom. Toto 

zabezpečuje gumová zmes poskytujúca úplnú ochranu pred výronmi zo zeme. Vďaka použitému 

špecifickému materiálu táto kolekcia obuvi disponuje troma dôležitými sektorovými certifikáciami: 

kanadský (C.S.A. Z195-14), americký (ASTM 2413-11) pre elektrický odpor 20 000 V po dobu 1 

minúty, európsky pre elektrický odpor viac ako 1000 MΩ. 

 

 


