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INFORMACJE O BATA INDUSTRIALS

Bata Shoe Organization jest jedną z najstarszych i największych firm obuwniczych na świecie, 
zatrudniającą 35 000 pracowników w 70 krajach. Bata jest znana z lokalnego zaangażowania 
zachowując jednocześnie swój globalny zasięg.

MIASTO BATY
Od 1934 roku Bata pojawiła się również w Holandii, w mieście Best. Wizjoner i właściciel firmy, 
Thomas J. Bata stworzył nie tylko zaawansowaną technologicznie fabrykę, ale również całe miasto 
(Best) z kinem, szkołą i fryzjerem, aby zapewnić swoim pracownikom wygodne miejsce do życia, 
pracy i rozrywki. 

EWOLUCJA PRODUKCJI
W ciągu wielu lat, Bata w mieście Best produkowała obuwie wyjściowe, kapcie, opony samochodowe, 
obuwie dziecięce i skarpetki. W latach siedemdziesiątych fabryka rozpoczęła produkcję obuwia i 
skarpet przemysłowych, ponadto w chwili obecnej jest międzynarodową siedzibą Bata Industrials. 

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ
Obuwie bezpieczne jest produkowane w mieście Best w Holandii, jak również w Australii, Nowej 
Zelandii, RPA i wielu innych krajach. Bata Industrials produkuje większość obuwia przemysłowego 
lokalnie, co daje korzyści w zakresie logistyki i środowiska naturalnego. Bata Industrials jak i cała 
firma Bata kładzie nacisk na zrównoważony rozwój. Wpływ naszej firmy na klientów, naszą załogę i 
środowisko jest dla nas ważny. Więcej informacji o naszych programach zrównoważonego rozwoju 
można znaleźć na stronach www.batalife.com i www.batachildrensprogram.org. Projekt pomocy 
dzieciom liczy już ponad 7 000 woluntariuszy i przyniósł pomoc ponad 250 000 dzieci.

Bata Industrials sprzedaje dziewięć milionów par obuwia przemysłowego rocznie w ponad 70 krajach. 
Pomimo takiej skali firma dalej funkcjonuje jak typowa firma rodzinna, traktując priorytetowo 
ochronę i komfort jej pracowników.

MISJA
“Dostarczymy produkty i usługi najwyższej jakości, które poprawią i ochronią zdrowie stóp naszych 
klientów. Jesteśmy innowacyjną firmą wyznaczającą kierunki w przemyśle. Jesteśmy preferowanym 
partnerem handlowym dla naszych klientów.”

DLACZEGO BATA INDUSTRIALS? 
LISTA POWODÓW DLA UŻYTKOWNIKA:
• Idealne dopasowanie i komfort noszenia 
• Wielostopniowa amortyzacja
• Obuwie wielozadaniowe
• Różne rodzaje podeszw
• Unikalne wzornictwo
• Ergonomia

LISTA POWODÓW DLA DYSTRYBUTORA:
• Lojalny dostawca
• Najwyższa jakość - ekstremalnie niski odsetek 

reklamacji 
• Idealne dopasowanie - testy obuwia
• Unikalne wzornictwo 
• Dobry stosunek jakości do ceny 
• Partnerstwo 
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Jeśli obuwie zostało oznakowane etykietą CE, oznacza to że produkt ten spełnia wymogi dyrektywy 
Unii Europejskiej 89/686/EU dotyczącej środków ochrony osobistej.
Na normę CE, EN ISO 20345 dotyczącą obuwia bezpiecznego, składają się oprócz podstawowych 
wymagań, dodatkowe właściwości ochronne w zależności od poniższych symboli, którymi zostało 
oznakowane obuwie.

OBJAŚNIENIE SYMBOLI 
SB  Obuwie bezpieczne do profesjonalnego użytku, z podnoskiem ochronnym, przetestowanym pod kątem ochrony 

palców na uderzenia z energią 200 J.
S1  Tak jak SB plus właściwości antyelektrostatyczne, absorpcja energii w części piętowej, zabudowana pięta i 

odporność na olej napędowy.
S1P  Tak jak S1 plus wkładka antyprzebiciowa
S2  Jak S1 plus wodoodporność i absorpcja wody
S3  Jak S2 plus wkładka antyprzebiciowa i urzeźbiona podeszwa
S4  Obuwie cało-gumowe lub cało-tworzywowe; wymogi jak dla klasy S1
S5         Tak jak S4 plus wkładka antyprzebiciowa i urzeźbiona podeszwa 

Dodatkowe oznaczenia wymagań specjalnych:
P Odporność na przekłucie
C   Prądoprzewodzące 
A   Antyelektrostatyczne
E   Absorpcja energii w części piętowej
I   Obuwie izolacyjne
M   Ochrona śródstopia przed uderzeniem z 
 energią 100 J
HI   Izolacja od ciepła
CI   Izolacja od zimna
CR   Ochrona przed przecięciem 
AN    Ochrona kostki

PROSZĘ DOKŁADNIE ZAPOZNAĆ SIE Z PONIŻSZYMI INSTRUKCJAMI PRZED ROZPOCZĘCIEM 
KORZYSTANIA Z PRODUKTÓW: Niniejsze obuwie zostało zaprojektowane tak aby zminimalizować 
ryzyko obrażeń w sytuacji poszczególnych zagrożeń, zgodnie z oznaczeniem na konkretnych 
modelach (proszę sprawdzić symbolikę oznaczeń powyżej). Jakkolwiek proszę zawsze mieć na 
względzie, iż żaden środek ochrony indywidualnej nie zapewnia w stu procentach bezpieczeństwa i 
należy zawsze kierować się rozsądkiem i uwagą przed podjęciem działań związanych z ryzykiem.

ZASTOSOWANIE I OGRANICZENIE UŻYTKOWANIA – Obuwie zostało przetestowane według standardów 
EN ISO 20345:2011 odpowiednich dla rodzaju właściwości ochronnych, określonych na produkcie przy 
pomocy powyżej opisanych kodów oznaczeń. Należy jednak zawsze upewnić się czy obuwie jest 
odpowiednie do użytkowania w określonych warunkach.

DOPASOWANIE I ROZMIAR – Przy zakładaniu i zdejmowaniu produktu należy zawsze całkowicie 
rozpiąć system zapięć. Należy nosić obuwie tylko we właściwym rozmiarze. Obuwie zbyt luźne lub 
zbyt ciasne ograniczać będzie swobodę ruchów i nie zapewni optymalnego zabezpieczenia. Oznaczenie 
rozmiaru umieszczone jest na produkcie.

KOMPATYBILNOŚĆ – Dla zwiększenia funkcji ochronnej, w niektórych przypadkach może być konieczne 
noszenie obuwia z dodatkowym sprzętem ochrony osobistej, na przykład ze spodniami ochronnymi 
lub getrami. W takim przypadku przed przystąpieniem do wykonywania czynności podwyższonego 
ryzyka należy sprawdzić u dostawcy sprzętu czy wszystkie stosowane produkty są wzajemnie 
kompatybilne i czy mogą być użytkowane w danej sytuacji.

SKARPETY I KOMFORT – Zalecamy używać skarpety Bata, regularnie je zmieniać i w razie zapocenia 
należy używać na przemian gorącą i zimną kąpiel. Używać mydło w niewielkich iloś ciach. Regularnie 
zmieniać obuwie: skóra jest produktem naturalnym i należy robić przerwy w użytkowaniu.

Na stronie www.bataindustrials.com znajdziecie Państwo porady odnośnie doboru obuwia i norm 
związanych z różnymi rodzajami obuwia. Za analizę ryzyka zawodowego są zawsze odpowiedzialne 
właściwe służby BHP, które w porozumieniu z przełożonymi opracowują niezbędne działania 
prewencyjne.

NORMA DOTYCZĄCA 
OBUWIA BEZPIECZNEGO

WR   Obuwie nieprzemakalne
WRU Wierzchy obuwia o zmniejszonej   
 nasiąkliwości wody
FRU Odporność wierzchów na ogień
HRO Odporność na kontakt z gorącym podłożem
SBH Obuwie hybrydowe
ESD Odprowadzanie ładunków  
 elektrycznych
SRA/SRB/SRC  Odporność na poślizg

3 4W celu produkcji obuwia w jak najwydajniejszy sposób, zaprojektowaliśmy i 
uruchomiliśmy nowoczesną linię produkcyjną w naszym zakładzie w Holandii. 
Dzięki inwestycji w roboty i wykwalifikowany personel, jesteśmy w stanie 
produkować obuwie wydajnie i elastycznie.

TECHNOLOGIA CHIP
Bata Industrials wprowadziła do produkcji technologię CHIP, co oznacza 
zastosowanie wbudowanego mikrokontrolera, który można zaprogramować 
dla każdego rodzaju obuwia bezpiecznego. W pamięci zapisany jest “przepis”  
produkcji dla danego modelu. Zanim ta technologia została wdrożona do 
produkcji, każdy robot produkcyjny musiał być programowany manualnie dla 
danego rodzaju obuwia. Na chwilę obecną wystarczy, że roboty produkcyjne 
odczytają procedurę zapisaną w pamięci aby wykonać właściwy produkt. 
Dzięki takiemu zaawansowaniu technologicznemu, możemy produkować 
niewielkie serie bez spowalniania procesu produkcyjnego.

LEAN PRODUCTION
Do produkcji zostały wprowadzone innowacje/inwestycje oparte na filozofii 
“LEAN”. Lean minimalizuje w procesie produkcji operacje, które nie 
wprowadzają wartości dodanej do produktu. 

WŁAŚCIWI LUDZIE 
Chociaż mamy bardzo zaawansowaną technologicznie fabrykę to nasi 
pracownicy są ciągle najistotniejszym czynnikiem w produkcji obuwia 
bezpiecznego. Nasza kadra jest doświadczona, utalentowana i jest z Bata 
Industrials od dziesięcioleci. 

Hans van Genuchten, Dyrektor produkcji w Bata Industrials: “ Można mieć 
najlepszą technologię na świecie, ale jeśli nie ma się właściwych ludzi, którzy 
się nią posługują to produkcja wciąż będzie mało efektywna. Dlatego też 
dbamy aby wszyscy nasi pracownicy byli dobrze wyszkoleni i zmotywowani.”  

PRACUJĄC WSPÓLNIE DLA ZWIĘKSZENIA 
BEZPIECZEŃSTWA
Międzynarodowy zespół pracujący w fabryce Bata Industrials prezentuje 
szeroki zakres kultur i wykształcenia. Mimo różnic pracują oni wspólnie w 
dobrej atmosferze aby osiągnąć ten sam cel: wyprodukować najlepsze na 
świecie obuwie bezpieczne. Nowe modele i rozwiązania opracowane przez 
naszych inżynierów, są w pierwszej kolejności testowane przez bardzo 
krytycznych użytkowników - załogę naszej fabryki. Testują oni każdą zmianę 
w modelu i nowe rodzaje materiałów, tak aby mieć pewność, że tylko 
najbardziej udane prototypy trafią do produkcji.
  

BATA INDUSTRIALS

PRODUKCJA HIGH-TECH
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Wprowadzenie na rynek 
kolekcji TRAXX.

Nach dem Erfolg in der Tschecho-
slowakei begann Bata in anderen 

Ländern Fabriken zu bauen, wie in 
den Niederlanden. Bata baute 

BataDorf in der Nähe der Fabrik, 
so dass die Mitarbeiter in der Nähe 

der Fabrik leben konnten.

Bata in den Niederlanden bewegt 
sich weg vom Modeschuh und 
beginnt sich ganz auf Sicherheits-
schuhe zu konzentrieren.
Ab jetzt werden Sicherheitsschuhe 
und Arbeitssocken in der hochwerti-
gen Fabriken in Best hergestellt.

Laboratorium wewnętrzne 
Bata Industrials otrzymuje 
certyfikat klasy A, 
przyznany przez znane 
centrum 
badawczo-technologiczne 
SATRA. Bata Industrials jest 
pierwszym producentem 
obuwia bezpiecznego, który 
otrzymuje to wuróżnienie.

Bata Industrials 
rozpoczyna 
produkcję obuwia 
przemysłowgo w 
systemie "LEAN".

Bata Industrials wprowadza na rynek 
koleckcję opatrtą na biomechanicznej 
technologii Walkline®.

1970

Kolekcja BS2000 wprowadza na rynek 
pierwsze modele obuwia bezpiecznego 
o sportowym wzornictwie.

2008
2009

Po osiągniętym sukcesie w 
Czechach, Bata rozpoczęła budowę 

fabryk w innych krajach, między 
innymi w Holandii. W ten sposób 

powstało miasteczko Baty 
(Batavillage) w Holandii, dzięki 

czemu pracownicy mogli mieszkać 
niedaleko fabryki.. 

Tomasz Bat'a (wymawia się 
Batia) zakłada fabrykę w Zlínie 
w Czechach.

W późnych latach 70-tych Bata w 
Holandii rozpoczyna specjalizację 
w produkcji obuwia przemysłowego. 
Pierwszy krok w kierunku klienta 
przemysłowego.

 

KAMIENIE 
MILOWE 
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BATA 
INDUSTRIALS 
NA ŚWIECIE 
 
Innowacyjność zawsze leżała w naszej naturze. 
Produkując obuwie dla pracowników, zawsze 
zastanawialiśmy się w jaki sposób stworzyć je 

bezpieczniejszymi, zredukować wagę, produkować 
je szybciej i zapewnić komfort użytkowania. 
Naszym celem jest produkcja możliwie najlepszego 
i najbardziej komfortowego obuwia.

BEZPIECZEŃSTWO DLA KAŻDEGO 
PRACOWNIKA
Aby znaleźć właściwe rozwiązania dla przyszłych 
potrzeb pracowników, nasza firma inwestuje w 
badania, organizacje łańcucha dostaw, innowacyjną 
produkcję w Europie i nowe linie produktowe na 
całym świecie. Wierzymy, że bezpieczeństwo na 
najwyższym poziomie powinno być dostępne dla 

każdego pracującego człowieka bez żadnych 
kompromisów, nawet w ekstremalnych warunkach 
pracy. 

GLOBALNY ZASIĘG 

Bata Industrials z powodzeniem działa na wielu 
rynkach światowych. Jesteśmy obecni w ponad 70 
krajach i na sześciu kontynentach. Każdego roku 
Bata Industrials sprzedaje ponad 9 milionów par 
obuwia globalnie. Myślimy globalnie i działamy 
lokalnie, co jest istotną zaletą przy centralizacji 
jednostki badawczo-rozwojowej i łańcuchu dostaw 
w systemie LEAN. Nasze obuwie jest produkowane 

z uwzględnieniem lokalnych potrzeb.     
 
POPRAWIAJĄC ŻYCIE LUDZI 
PRACY 
Z każdym krokiem odkrywamy nowe ścieżki. 
Dobrze zaprojektowane obuwie jest lepszym 
obuwiem. Chcemy być pionierami 
bezpieczniejszego świata, pomagać pracownikom 
w osiąganiu ich marzeń pozwalając im być 
jednocześnie skupionym, zrelaksowanym i pełnym 
energii w trakcie pracy.

ilość par sprzedawana rocznie 
przez Bata Industrials

9 000 000

Biura Bata Industrials na 
świecie

7
Fabryki będące własnością Bata 
Industrials

6

Kraje w których obuwie Bata 
Industrials jest dostępne na 
rynku

70+
Pracownicy firmy Bata na 
świecie

35 000

Sklepy detaliczne 
należące do firmy Bata

5 000
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Walkline® Evo jest ergonomiczną kolekcją oferującą 
komfort, trwałość, wyjątkową przyczepność i niezwykłą 
amortyzację. Oparte na naturalnej anatomii kopyto użyte 
do produkcji tych modeli obuwia zapewnia idealne 
dopasowanie i prawidłową stabilizację pięty. Wyprofilowane 
na podeszwie linie zgięcia (Flexlines) powodują 
maksymalną elastyczność, pożądaną w dynamicznym 
środowisku pracy, oferując jednocześnie właściwe 
podparcie stopy na każdym kroku.

WALKLINE®  

EVO

1
ERGONOMIA
Modele z kolekcji Walkline® Evo 
zostały opracowane na podstawie 
badań naukowych z zakresu 
ergonomii, tak aby 
zmaksymalizować zakres 
naturalnego ruchu stopy, redukując 
w ten sposób zmęczenie i 
poprawiając komfort noszenia 
obuwia. Walkline® Evo prowadzi i 
wspiera stopę w taki sposób, aby 
wykonywała jak najbardziej 
naturalny ruch z wykorzystaniem 
rozmachu do przemieszczania się. 
Pozwala to na stanie i chodzenie 
przy zachowaniu prawidłowej 
postawy anatomicznej.

Gdy się chodzi w obuwiu bezpiecznym cały dzień, 
komfort jest najwyższym priorytetem. Walkline® Evo 
oferuje trwały komfort, wspierając zdrowy ruch stóp. 
Wysokiej jakości wkładka stymuluje naturalny ruch 
stopy zapewniając jednocześnie wygodną amortyzację.

NATURALNY KSZTAŁT

STABILIZACJA

Walkline® Evo oferuje idealne dopasowanie do kształtu stopy. 
Konwencjonalnie użytkowane kopyta do produkcji obuwia o 
kształcie banana zmuszają stopę do przybierania 
nienaturalnego kształtu, co może być przyczyną późniejszych 
chorób stóp. Kopyta użyte do produkcji Walkline® Evo 
charakteryzują się nie zakrzywionym kształtem, 
zaprojektowanym pod kątem anatomii stopy trzymającym 
stopę w prawidłowej pozycji anatomicznej.

Nasz system stabilizacji 
pięty zapewnia 
utrzymanie stopy we 
właściwym miejscu, 
wspierając naturalny ruch 
stopy.

4

6

3 FLEXLINES

Walkline® Evo posiada 
wyprofilowane na podeszwie, 
inteligentne linie zgięcia 
(Flexlines), które pozwalają 
podeszwie podążać za 
naturalnym ruchem stopy, 
oferując prawidłowe 
podparcie, przyczepność i 
elastyczność.

TRWAŁY KOMFORT2

Optymalna przyczepność do 
podłoża ma kluczowe znaczenie w 
każdym środowisku pracy. Liczbę 
wypadków spowodowanych przez 
poślizgnięcia i upadki, można w 
łatwy sposób zredukować nosząc 
właściwe obuwie bezpieczne. 
Kolekcja Walkline® Evo posiada 
podeszwy anty-poślizgowe, 
zapewniające wyjątkową 
przyczepność.

5

PRZYCZEPNOŚĆ

ABSORBCJA ENERGII W PIĘCIE
Praca na twardych i trudnych podłożach 
może być lekka. Nasz opatentowany system 
amortyzacji Tunnelsystem® pomaga radzić 
sobie z przeciążeniami, amortyzując je 
wykorzystuje odzyskaną energię na 
ułatwienie stawiania kolejnych kroków. 
Inteligentna kombinacja podeszwy 
środkowej, zewnętrznej, wkładki i w 
niektórych modelach stabilizatora 
śródstopia, pozwala na wyjątkową redukcję 
obciążenia stopy i stawów. Ta technologia 
pomaga zredukować ilość urazów i chorób 
zawodowych.  

7
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FORWARD
RUSZAJ NAPRZÓD

odpornej, mocnej i jednocześnie miękkiej skóry lub 
przewiewnych tkanin. System zapobiegający 
powstawaniu przykrych zapachów - Odor Control, 
zapewnia uczucie świeżości stóp nawet w trudnych 
warunkach.  

NIEZAPOMNIANY KOMFORT
Wkładki w obuwiu z kolekcji Forward nie tylko 
zapewniają niezapomniany komfort, wspomagają 
również wsparcie stopy w wielu istotnych 
miejscach jak na przykład pięta i śródstopie. 
Badania i testy tego obuwia potwierdzają 
jednogłośnie wyjątkowe wsparcie stopy i komfort 
wkładek stosowanych w kolekcji Forward.

REWOLUCJA W OBUWIU 
BEZPIECZNYM 
Zaprojektowane i wyprodukowane w naszej 
Europejskiej fabryce zlokalizowanej w Holandii, 
według najostrzejszych norm i z wykorzystaniem 
wyników długoletnich badań. Najnowsza 
technologia z uwzględnieniem opinii 
użytkowników. 
 
Kolekcja Forward oferuje możliwie najlepszą 
przyczepność, która znacznie przekracza 
wymagania klasy SRC, dzięki technologiom 
Flexlines i Flex Grip. Nowoczesna podeszwa oferuje 
niespotykane wsparcie stopy oraz właściwości 
amortyzacyjne i jest przy tym wyjątkowo trwała.

FORWARD - BEZPIECZNIE 
NAPRZÓD
Obuwie bezpieczne z kolekcji Forward podąża za 
kolekcją Walkline®, co skutkuje mniejszym 
zmęczeniem i lepszym wykorzystaniem energii 
użytkownika. Kolekcja Forward to linia oparta na 
podeszwie podwójnej gęstości PU/PU, która 
charakteryzuje się lekkością i możliwie najlepszą 
przyczepnością wynikającą z zastosowania Flexline 
i nowej technologii Flex Grip. Flex Grip łączy w sobie 
elastyczność, adaptację i niesamowitą 
przyczepność, która daleko wykracza poza klasę 
SRC.

Podeszwa PU/PU w tej kolekcji wykorzystuje 
najnowszą technologię, pozwalającą na 

zapewnienie stopie maksymalnie możliwego 
wsparcia, przy jednoczesnym zachowaniu 
niewiarygodnej odporności i parametrów 
amortyzacyjnych. Technologia ta odciąża 
więzadła wspierające sklepienie stopy podczas 
chodzenia. Niezależne badania i testy 
potwierdziły wzrost stabilności stopy przy 
jednoczesnym zmniejszeniu siły nacisku w 
obszarze śródstopia.

LEKKIE I ODPORNE
Obuwie bezpieczne z kolekcji Forward zostało 
zaprojektowane i wyprodukowane w Holandii. 
Wierzchy tych modeli są lekkie i wykonane z 
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FORWARD

SHIFT

 › Skóra licowa
 › Podnosek kompozytowy
 › Kompozytowa wkładka antyprzebiciowa 
FlexGuard®

 › Wyściółka Cool Comfort®

 › Podeszwa PU/PU podwójnej gęstości
 › Zakres dostępnych tęgości: W-XW
 › Zakres rozmiarów: W 36-49 / XW 38-48

LEGEND

 › Oddychająca siateczka
 › Podnosek kompozytowy 
 › Zewnętrzna osłona przed starciem z TPU
 › Kompozytowa wkładka antyprzebiciowa 
FlexGuard®

 › Wyściółka Cool Comfort®

 › Podeszwa PU/PU podwójnej gęstości
 › Zakres dostępnych tęgości: W-XW
 › Zakres rozmiarów: W 36-49 / XW 38-48

SURF

 › Oddychająca siateczka
 › Kompozytowa wkładka antyprzebiciowa 
FlexGuard®

 › Zewnętrzna osłona przed starciem z TPU
 › Podnosek kompozytowy
 › Membrana OutDry®

 › Wyściółka Cool Comfort®

 › Podeszwa PU/PU podwójnej gęstości
 › Zakres dostępnych tęgości: W-XW
 › Zakres rozmiarów: W 36-49 / XW 38-48

ENGINE

 › Skóra licowa/zewnętrzna osłona przed 
starciem z PU

 › Kompozytowa wkładka antyprzebiciowa 
FlexGuard®

 › Podnosek kompozytowy
 › Wyściółka Cool Comfort®

 › Podeszwa PU/PU podwójnej gęstości
 › Zakres dostępnych tęgości: W-XW
 › Zakres rozmiarów: W 36-49 / XW 38-48

Kolekcja Walkmate to klasyczne modele obuwia, które co roku pracują na swoją 
zasłużoną reputację wśród użytkowników. Obuwie o doskonałym stosunku 
jakości do ceny będące kombinacją wierzchów ze skóry naturalnej i lekkiej, 
elastycznej podeszwy.

WALKMATE

SALSA

 › Zamsz
 › Podnosek stalowy
 › wyściółka z oddychającej tkaniny siateczkowej
 › Podeszwa PU/PU podwójnej gęstości
 › Zakres dostępnych tęgości: W
 › Zakres rozmiarów: 35-47 

MITCHAM C

 › Skóra naturalna
 › Podnosek kompozytowy
 › Kompozytowa wkładka antyprzebiciowa 
FlexGuard®

 › wyściółka z oddychającej tkaniny siateczkowej
 › Podeszwa PU/PU podwójnej gęstości
 › Zakres dostępnych tęgości: W
 › Zakres rozmiarów: 36-48  

KAMBA 

 › Zamsz/siateczka
 › Stalowy podnosek
 › Stalowa wkładka antyprzebiciowa w S1P
 › wyściółka z oddychającej tkaniny siateczkowej
 › Podeszwa PU/PU podwójnej gęstości
 › Zakres dostępnych tęgości: W
 › Zakres rozmiarów: 34-49 

EQUATOR
Kolekcja Equator to mocne, dobrze zaprojektowane modele obuwia, które 
zostały stworzone aby zapewnić komfort użytkowania. Obszerne w środku z 
antytpoślizgowym bieżnikiem przypominającym bieżnik opony samochodowej, 
redukują skutecznie poślizgnięcia i ryzyko skręcenia kostki.



15 16

Kolekcja Warkmates to klasyczne modele obuwia, które co roku pracują 
na swoją zasłużoną reputację wśród użytkowników. Obuwie o doskonałym 
stosunku jakości do ceny będące kombinacją wierzchów ze skóry naturalnej i 
trwałej, odpornej na zużycie podeszwy.

OSLO

 › Skóra naturalna
 › wyściółka z oddychającej tkaniny siateczkowej
 › Podeszwa PU/PU podwójnej gęstości
 › Zakres dostępnych tęgości: XW
 › Zakres rozmiarów: 35-48  

NORFOLK 

 › Skóra naturalna
 › Stalowy podnosek i stalowa wkładka 
anyprzebiciowa w S3

 › wyściółka z oddychającej tkaniny siateczkowej
 › Podeszwa PU/PU podwójnej gęstości
 › Zakres dostępnych tęgości: XW
 › Zakres rozmiarów: 35-48  

WORKMATES

STOCKHOLM 

 › Skóra naturalna
 › Podnosek stalowy
 › Stalowa wkładka antyprzebiciowa w S3
 › wyściółka z oddychającej tkaniny siateczkowej
 › Podeszwa PU/PU podwójnej gęstości
 › Zakres dostępnych tęgości: XW
 › Zakres rozmiarów: 35-48 
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DALTON

 › Zamsz 
 › Stalowy podnosek
 › wyściółka z oddychającej siateczki z nylonu
 › Podeszwa EVA/Guma
 › Zakres dostępnych tęgości: W
 › Zakres rozmiarów: 36-48  

SPORTMATES
Obuwie bezpieczne z kolekcji Sportmates łączy w sobie siłę podnoska 
stalowego i odpornej na wysoką temperaturę, oleje i kwasy gumową podeszwę. 
Modele z tej kolekcji są przy tym lekkie i elastyczne, zapewniając właściwą 
kontrolę klimatu wewnątrz buta przez cały dzień. Podeszwa środkowa z EVA 
podnosi komfort i amortyzację tego obuwia. 

Kolekcja Workmaster II składa się z kaloszy certyfikowanych w klasie S5, 
zawierających stalowe podnoski i wkładki antyprzebiciowe. Modele te 
również posiadają wzmocnienia w części piętowej, kostki i goleni. Wykonane 
z najlepszego PCV, aby sprostać wymogom stawianym przez różne gałęzie 
przemysłu, są odpowiedzią na rosnące zainteresowanie odpornymi, wysokiej 
jakości kaloszami o wysokiej klasie bezpieczeństwa. 

KALOSZE PCV

S5
ANTISLIP

OIL RESISTANT

SIROCCO

 › Skóra naturalna
 › Stalowy podnosek i stalowa wkładka 
anyprzebiciowa

 › wyściółka z oddychającej tkaniny siateczkowej
 › Podeszwa PU/PU podwójnej gęstości
 › Zakres dostępnych tęgości: W
 › Zakres rozmiarów: 36-49 

BORA

 › Skóra naturalna 
Podnosek stalowy

 › wyściółka z oddychającej tkaniny siateczkowej
 › Podeszwa PU/PU podwójnej gęstości
 › Zakres dostępnych tęgości: W
 › Zakres rozmiarów: 36-49  

TROPICAL 
Modele z kolekcji Tropical są ekonomiczne, wygodne i charakteryzują się 
funkcjonalnym, współczesnym wzornictwem. Podeszwa zewnętrzna korzysta 
z technologii Bata Tunnelsystem® i Flexlines®, co wpływa na właściwości 
amortyzacyjne i elastyczność. Te modele zapewniają wymaganą ochronę 
zachowując niską wagę i komfort. 

WORKMASTER II 

 › PCV kolor czarny
 › Wyściółka poliestrowa
 › Stalowy podnosek
 › Stalowa wkładka antyprzebiciowa
 › Podeszwa czarna PCV
 › Zakres dostępnych tęgości: W
 › Zakres rozmiarów: 39-47  
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W Bata Industrials wierzymy, że ludzie pracują lepiej gdy są 
lepiej wyposażeni i zabezpieczeni. Staramy się polepszać życie 
ludzi pracy, dostarczając najwyższej jakości obuwie bezpieczne, 
spełniające oczekiwania ciężko pracujących ludzi gdziekolwiek się 
znajdują na świecie. Dzięki naszemu systemowi ciągłego rozwoju 
i samodoskonalenia, opracowujemy nowe rozwiązania służące 
bezpieczeństwu, komfortowi, żywotności, odporności i jakości. 
Wierzymy, że dzięki naszemu obuwiu poczujecie się Państwo lepiej 
w pracy.

IMPROVING
WORKING LIVES


