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DUNLOP 
Purofort Multigrip se špicí

DUNLOP Purofort Multigrip 
bez špice

Purofort Profesional 
se špicí zelené

Purofort Profesional 
bez špice zelené

Nejoblíbenější a nejprodávanější holínky z našeho 
sortimentu. Určeny primárně do potravinářských 
provozů. Optimální poměr kvality a ceny. Extrémně 
lehké holínky z pěnového polyuretanu. Výborně tepelně 
izolují od vnějšího okolí, vynikající odolnost vůči 
živočišným a rostlinným olejům, tukům, bílkovinám, 
chemii a dezinfekčním prostředkům. Protiskluzová 
podrážka (SRC), antibakteriální vložka. Velmi snadná 
údržba. EN ISO 20345:2011 S4 CU SRC. 

velikost 35/36 – 49/50

velikost 37 – 48/46

velikost 36 – 49/50

velikost 35/36 – 49/50

5/1030 Bílá

Bílá

Modrá5/1031

4/1006

5/1032

5/210

Holínky
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Dunlop 171BV

Dunlop 380 BV

Multi-Ralf

Bezpečnostní holínky s vyztuženou ocelovou 
špicí. Tmavě zelená profilovaná podrážka. 
Protiskluzové (SRC) a otěruvzdorné. Materiál 
PVC, odpovídá EN 345. K dodání v bílé barvě

Pracovní holínky bez ocelové špice. Tmavě zelená 
profilovaná podrážka. Protiskluzové (SRC) a otěruvzdorné. 
Materiál PVC, odpovídá EN 345. K dodání v bílé barvě

Bezpečnostní holínky s vyztuženou ocelovou 
špicí. Materiál PVC, odpovídá EN 345, S4. 
Protiskluzové (SRC) a otěruvzdorné. Šedá 
profilovaná podrážka. K dodání v bílé barvě.

velikost 36 - 48

velikost 36 – 48

velikost 36 – 49/50

5/1010

5/208

5/1009

Pracovní holínky bez vyztužené ocelové špice. Materiál 
PVC, odpovídá EN 345. Protiskluzové (SRC) a otěruvzdorné. 
Šedá profilovaná podrážka. K dodání v bílé barvě.

Ralf

velikost 36 – 49/50

5/215
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Hevea – Acifort classic
velikost 37-485/217

Hevea – Acifort classic

Velmi oblíbené pracovní holínky bez ochranné špice. 
Materiál PVC/nitril. Protiskluzová modrá podrážka 
(SRC), otěruvzdorné. Odolné vůči živočišným 
tukům a bílkovinám. K dodání v bílé barvě. 

Provedení s bezpečnostní špicí

velikost 35-39
velikost 40-49

5/200
5/201

Holínky Dunlop Thermo+

Termoizolační holínky pro pohyb v prostorách 
do -40°C špičkové kvality. Vyrobeny z pěnového 
polyuretanu s antibakteriální tkaninou 
uvnitř. Přímo určené do potravinářských 
provozů s patřičnou odolností a vysokou 
životností. Odpovídá EN ISO 20345:2011 
S5 CI, protiskluzová podrážka SRC. 

velikost 37/38- 48
velikost 37/38- 48
velikost 37/38- 48

5/1016
5/198
5/1029

Bílá
Oranžová
Zelená

Durasave

Holínky z pěnového polyuretanu 
s vyztuženou bezpečnostní špicí. Odpovídá 
EN 345, S4. Vynikající izolace, extrémně 
lehké, vysoká životnost, protiskluzová 
podrážka (SRC), otěruvzdorné. Odolné 
vůči živočišným tukům a bílkovinám.

velikost 36- 48
velikost 36- 48
velikost 36- 48

5/102
5/101
5/1004

Bílá
Modrá
Zelená
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Steplite FOOD bez ocelové špice

Steplite FOOD s ocelovou špicí

Steplite s ocelovou špicí

Steplite X Ultimate comfort

Steplite X Ci Insulating

teplotní odolnost do -20°C

odolnost do -20°C, bezpečnostní třída S4

teplotní odolnost do -20°C, bezpečnostní 
třída S5, Barva žlutá

teplotní odolnost do -30°C, bezpečnostní třída S4

teplotní odolnost do -40°C, bezpečnostní třída S4 
Polymerová špice pro zamezení konfliktů s detektorem kovů

velikost 36-48

velikost 36-48

24/1010

24/1030

Moderní bezpečnostní holínky používající Neotane® technologii pro potravinářský průmysl. Holínky 
nejvyšší kvality vyrobené z polyuretanu. Perfektně tepelně izolují od vnějšího prostředí, jsou extrémně 
lehké a díky úžasné povrchové úpravě a flexi materiálu se velmi pohodlně nosí. Samozřejmostí je 
odolnost proti olejům, tukům, krvi, čistícím a sanitačním prostředkům a protiskluzová odolnost ve 
třídě SRC. Modely holínek Bekina řadíme mezi nejlepší a nejpohodlnější holínky na trhu.

velikost 36- 48
velikost 36- 48
velikost 36- 48

24/1020
24/1021
24/1022

Bílá
Modrá
Zelená

velikost 36 – 48
velikost 36 – 48

24/1050
24/1052

Bílá
Zelená

velikost 37 – 4824/1060 Bílá
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Constanta S2

Baltic S2

Polo S2 (Island) nízké

Bergen S2

Velmi pohodlná, kotníková, šněrovací, bezpečnostní 
obuv s vyztuženou špicí. Protiskluzová, dvojsložková, 
polyuretanová podrážka KUBE (SRC) výborně 
izoluje od chladné podlahy, pod patou tlumí nárazy 
(antishock), je antistatická s ohebným bodem 
v podrážce. Anatomicky tvarovaná kevlarová špice pro 
komfortní užívání. Syntetický svršek je omyvatelný, 
odolný vůči bílkovinám a tukům. Barva bílá.

Velmi pohodlná kotníková nazouvací obuv 
s vyztuženou bezpečnostní špicí. Protiskluzová 
dvojsložková polyuretanová podrážka KUBE 
(SRC) výborně izoluje od chladné podlahy, pod 
patou tlumí nárazy (antishock), je antistatická 
s ohebným bodem v podrážce. Anatomicky 
tvarovaná kevlarová špice pro komfortní 
užívání. Syntetický svršek je omyvatelný, 
odolný vůči bílkovinám a tukům. Barva bílá.

Model totožný s obuví Baltic, 
nízké provedení – polobotka.

Model stejných vlastností jako Polo, pouze se 
speciální podrážkou pro úlevu od bolesti zad při 
statické práci. Speciálně tvarovaná podrážka nutí 
přenášet váhu více na špičky chodidel a ulevuje 
tak přetíženým zádům změnou těžiště těla.

velikost 37-48

velikost 37-47

velikost 38-49

velikost 36 - 47

57/ 92121

57/ 92120

57/ 9002

57/S27202

Obuv řady GIASCO
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Obuv řady 
DURASAFE

Optimus

Maximax

Velmi pohodlné modely obuvi značky Durasafe. Protiskluzová, antistatická, dvojsložková, polyuretanová 
podrážka (SRC), výborně izoluje od chladné podlahy, pod patou tlumí nárazy (antishock). Syntetický 
svršek z materiálu Microfaser je omyvatelný, odolný vůči bílkovinám a tukům. Dodáváno v bílé barvě.

Nízké, nazouvací provedení.

Kotníková, zavazovací obuv na tkaničky, 
s jazykem, na suchý zipw pro jejich překrytí.

Optimax

Kotníkové, nazouvací provedení.

velikost 36 – 485/106

velikost 36 – 485/1002

velikost 36 – 485/1007
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Praktimax

Kotníkové, šněrovací provedení.

velikost 36 – 48

5/1001

Praktikus

Nízké, šněrovací provedení.

velikost 36 – 48

5/1005

Proximax

Kotníkové provedení se 
zapínáním na suchý zip.

velikost 36 – 48

5/1018

Proximus

Polobotka se zapínáním na suchý zip.

velikost 36 – 48

5/1017
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Obuv řady ECO

Ecomax

ECO – Slipper

Maximo - kotníkové

Bezpečnostní, kotníková, nazouvací 
obuv do potravinářských provozů. 
Podrážka z polyuretanu, vyztužená 
ocelová špice. Svrchní materiál 
Mikrofaser, EN 345, S2. Barva bílá.

Bezpečnostní, nazouvací polobotka 
do potravinářských provozů. Podrážka 
z polyuretanu, vyztužená ocelová 
špice. Svrchní materiál Mikrofaser, 
EN 345, S2. Barva bílá.

Bezpečnostní, šněrovací, kotníková 
obuv do potravinářských provozů. 
Podrážka z polyuretanu, vyztužená 
ocelová špice. Svrchní materiál 
Mikrofaser, EN 345, S2. Barva bílá.

velikost 36 – 485/1021

velikost 36 - 485/1020

Minimo

Bezpečnostní šněrovací polobotka do 
potravinářských provozů. Podrážka 
z polyuretanu, vyztužená ocelová 
špice. Svrchní materiál Mikrofaser, 
EN 345, S2. Barva bílá.

velikost 36 - 475/1019

velikost 36 – 485/1015
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Obuv řady PUMA

64.062.2 Clarity S2

64.064.2 Absolute S2 
nízká

63.018.2 Absolute S2 
kotníková

Svršek: odolné mikrovlákno 
Podšívka: BreathActive(prodyšná) 
Vložka: ergonomická bílá evercomfort. 
Podrážka: PU bílá se systémem IQ 
odpružení, syntetická ochranná špička, 
lehká, antistatická a tepelně izolační.

Třída bezpečnosti: S2

Svršek: odolné mikrovlákno 
Podšívka: BreathActive (prodyšná) 
Vložka: ergonomická bílá evercomfort. 
Podrážka: PU bílá se systémem IQ 
odpružení, syntetická ochranná špička, 
lehká, antistatická a tepelně izolační.

Třída bezpečnosti: S2

Svršek: odolné mikrovlákno 
Podšívka: BreathActive (prodyšná) 
Vložka: ergonomická bílá evercomfort. 
Podrážka: PU bílá se systémem IQ 
odpružení, syntetická ochranná špička, 
lehká, antistatická a tepelně izolační.

Třída bezpečnosti: S2

5/1026 vel.37-47

5/1012 vel.36-47

5/1011 vel.36-47
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Speciální obuv
Iceberg S2

Winter S3

Helsinky Clog

Speciální, extrémně lehká obuv pro pohyb 
v nízkých teplotách s vnitřní výstelkou z ovčí 
vlny. Obuv vhodná do -17°C (CI). Dvojsložková 
polyuretanová, protiskluzová (SRC) podrážka 
KUBE, tlumící nárazy (antishock pata). Anatomicky 
tvarovaná kevlarová špice plní bezpečnostní 
funkci bez omezení a nepříjemného tlaku na 
chodidlo. Syntetický svršek je omyvatelný, 
odolný vůči bílkovinám a tukům.

Velmi oblíbená obuv pro pohyb v provozech 
s nízkými teplotami. Dodávána pouze v bílé barvě.

Speciální obuv pro pohyb ve velkých mrazech. 
Vnitřní prostor izolovaný hliníkovou folií 
a výstelkou z ovčí vlny. Obuv vhodná do -35°C 
(CI). Dvojsložková polyuretanová, protiskluzová 
(SRC) podrážka, tlumící nárazy (antishock pata). 
Anatomicky tvarovaná kevlarová špice plní 
bezpečnostní funkci bez omezení a nepříjemného 
tlaku na chodidlo. Syntetický svršek je vodě 
odpudivý, doplněný prvky pro zvýšenou 
viditelnost. Dodávána pouze v černé barvě.

Velmi pohodlná, nízká, nazouvací obuv 
s pomocným páskem přes patu. Protiskluzová 
dvojsložková, polyuretanová podrážka KUBE 
(SRC), výborně izoluje od chladné podlahy, pod 
patou tlumí nárazy (antishock), je antistatická 
s ohebným bodem v podrážce. Anatomicky 
tvarovaná kevlarová špice pro komfortní 
užívání. Syntetický svršek je omyvatelný, 
odolný vůči bílkovinám a tukům. Barva bílá.

Obuv je velmi oblíbená pro užívání na 
prodejnách nebo vedoucími pracovníky, 
kteří střídají výrobní prostory s kanceláří.

velikost 37- 47

velikost 39- 47

velikost 36 - 47

57/92111

57/80110

57/9007
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Abeba - šněrovací 
kotníková

Abeba - šněrovací 
polobotka

Abeba - nazouvací 
polobotka

Pantofle bílé

Kotníková šněrovací obuv s možností koupě nadměrných 
velikostí až do čísla 50. Bezpečnostní obuv EN ISO 20345:2007 
S2 SRC ze speciálního syntetického materiálu. Protiskluzná 
podrážka z dvoujsložkového polyuretanu (SRC) s ocelovou 
špicí. Podšívka s přídavkem stříbra pro antibakteriální funkci. 
Obuv je konstruována pro potravinářství a gastronomii, je 
možné ji prát v pračce na 30°C. Vyměnitelná speciální vložka.

Kotníková polobotka stejných 
vlastností jako kotníkový model.

Nazouvací polobotka stejných 
vlastností jako model na tkaničky.

Pantofle bílé z PVC. Vhodné pro 
přezouvání v provozech.

Velikost 36-50

Velikost 36-50

Velikost 36-52

velikost 34/35, 36/37, 38/39, 40/41, 42/43, 
44/45, 46/47

515/200_

515/196

515/198

5/1025
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Budapest S1P

Oxford S3

Orion-Technimax

Pegaso-Technikus

Bezpečnostní sandál, ideální pro manažery 
pohybující se mezi výrobními prostorami 
a kancelářemi, nebo pro pohyb ve skladech 
či prodejnách. Omyvatelný MICROWASH 
materiál s polymerovou ochrannou 
špicí, dvousložková, polyuretanová, 
protiskluzová podrážka SRC.

Bezpečnostní pracovní, kotníková, šněrovací 
obuv s bezpečnostní polymerovou, 
anatomicky tvarovanou špicí. Síla WRU 
kůže 1,8-2,0mm, textilní podšívka odolná 
proti oděru. Měkký, lemovaný a polstrovaný 
jazyk. Bota splňuje požadavky na odolnost 
proti skluzu na šikmých střechách podle 
UNI 11583: 2015. Vložka z flexibilní, 
antiperspirační, kompozitní tkaniny podle 
EN 12568. Podrážka KUBE polyestethan, 
antistatická, odolná proti hydrolýze, ISO 
5423:92, protiskluzová ve třídě SRC. 

Bezpečnostní, kotníková, šněrovací obuv pro 
pracovníky údržby. Kožený, svrchní materiál 
odpuzující vodu, otěruvzdorná a prodyšná 
podšívka, protiskluzová (SRC), dvojsložková, 
polyuretanová podrážka s ochranou proti 
proniknutí odspodu, EN 20345:2011 S3.

Velmi odolná, pohodlná obuv 
s dlouhou životností.

Stejné vlastnosti jako model Orion-
Technimax, pouze v provedení polobotka

Velikost 35-47

Velikost 35-49

Velikost 37-48

Velikost 37-48

57/95000

57/93D68C

5/1003

5/1006
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Clogs

Super–Birki

Birkenstock A360

Bioflex - uzavřené

Bioflex - otevřené

Lehká nazouvací obuv z polyuretanu. 
Vyjímatelné, vyměnitelné, vnitřní vložky, 
snadná údržba, dlouhá životnost.

Velmi oblíbená nazouvací obuv z polyuretanu. 
Pohodlná obuv s extrémní životností. Plně 
omyvatelná, uvnitř s vyměnitelnou, korkovou stélkou. 
Odpovídá EN ISO 20347:2012 OB E, protiskluzová 
podrážka SRC. Vnitřní vložka omyvatelná do 30°C

Nízká, nazouvací obuv s uzavřenou patou bez ocelové 
špice. Protiskluzová, polyurethanová podrážka. Měkké 
vystlání nártové části, vložka z měkké kůže. Obuv bez 
ochranné špice. Svrchní materiál Microfaser, odolný vůči 
bílkovinám a živočišným tukům. Barva bílá. Odpovídá 
89/686/EWG, EN 20347:2004, protiskluzová podrážka SRB

5/237

Nízká, nazouvací obuv s otevřenou patou ve 
stylu pantoflí. Ostatní specifikace viz výše.

velikost 36 – 485/239

velikost 36 – 47

Provedení s bezpečnostní špicí

5/236

velikost 36 – 475/235

4142/292
4142/10292

Provedení s bezpečnostní špicí

Provedení bez bezpečnostní špice

velikost 36 – 47
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Provedení v modré barvě

PU Clogs

Crocs Classic Clog 
černé / bílé

Crocs Bistro Clog 
černé / bílé

Crocs Bistro Pro
černé / bílé

Polyuretanová, nazouvací, pracovní obuv 
ve stylu dřeváků. Extrémní životnost. 
Omyvatelné zvenku i zevnitř. Výměnné 
vložky u nás k dostání. Barva bílá.

5/233 

Materiál: Croslite 
Podšívka: žádná 
Podrážka: Croslite

Obuv je dodávána standardně 
ve dvojvelikostech

Materiál: Croslite 
Podšívka: žádná 
Podrážka: Croslite 
Extras: Crocs Lock

Obuv je dodávána standardně 
ve dvojvelikostech

Norma CE EN 347 nebo ASTM F2933 
Materiál: Croslite 
Podšívka: není 

Propracovaný zadní pásek, jednoduché 
čištění a hygiena, protiskluzná podrážka

Obuv je dodávána standardně ve dvojvelikostech

Výrobcem připraveno specálně pro pracovníky 
v GASTRO, v ubytovacích službách, ve zdravotnictví.

velikost 36 – 47

5/232

velikost 36/37 – 50/514/154020
velikost 36/37 – 50/514/154000

velikost 36/37 – 48/49

velikost 36/37 – 50/51

4/154840

4/154830

velikost 36/37 – 50/51
velikost 36/37 – 50/51

4/154810
4/154800
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Příslušenství

Filcové vložky do holínek

Izolační vložky do holínek

Velikost 37 – 475/229

Náhradní vložky do PU 
Clogs 5/232, 5/233

Velikost 36 – 475/2328

Náhradní vložky 
do Super-Birki 5/239

Velikost 36 – 475/2396

Náhradní vložky pro A360 
4142/292 a 4142/10292

Velikost 36 – 474142/10667
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Dvoukomponentní, vyjímatelné, antistatické, protiskluzové, 
potažené, anatomicky tvarované, výměnné vložky 
se změkčenou patou pro komfortnější užívání obuvi. 
Vhodné pro všechny druhy obuvi značky Giasco.

Vložky do obuvi Giasco 
8000-Antistatic
57/8000

Anatomicky tvarované, vyjímatelné, absorbující, 
antistatické, potažené, výměnné vložky pro 
všechny druhy obuvi značky Giasco.

Vložky do obuvi Giasco 
4000-Perspiring
57/4000

Anatomicky tvarované, extra komfortní vložky vyrobené ze tří 
materiálů. Vyjímatelné, absorbující, antistatické, antibakteriální, 
výměnné vložky pro všechny druhy obuvi značky Giasco.

Vložky do obuvi Giasco 
5000-Shock
57/5000

Speciální, perspirující, odnímatelné, anatomické, absorbující 
a antibakteriální vložky do obuvi z měkkého latexu odolné vůči 
tlaku těla. Trojitá, extra komfortní stélka s měkkým latexem bez 
paměťového efektu v oblasti paty a ohybovém místě zaručuje 
to nejvyšší možné pohodlí při nošení vaší oblíbené obuvi.

Vložky do obuvi Giasco – 
Memory
57/7000
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Standardní vložky do holínek Bekina. 
Antibakteriální, baleno po páru.

Anatomicky tvarované vložky do holínek 
Bekina. Antibakteriální, baleno po páru.

Vložky do obuvi Giasco 
9000-Leather

Vložky do holínek Bekina 
STANDARD

Vložky do holínek Bekina 
LUXUS

57/9000

57/9000

57/9000

Anatomicky tvarované, výměnné vložky ze semišové kůže.
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Podkolenky do holínek
Teplé podkolenky do holínek z ovčí vlny.

39/40 5/22900
41/42 5/22901
43/44 5/22902
45/46 5/22903
47/48 5/22904

37/38 5/22838
39/40 5/22840
41/42 5/22842
43/44 5/22844
45/46 5/22846
47/48 5/22848

5/19990

5/19991

Vložky do holínek

Tkaničky bílé do obuvi, 90cm

Tkaničky bílé do obuvi, 120 cm

Bavlněné vložky pro udržení tepla, modré.



MARTIN KUČERA 
ŘEZNICKÉ POTŘEBY

 
Šmahova 311/113, CZ-627 00 Brno 
IČ:63365421, DIČ:CZ7306197767

www.reznickepotreby.cz

Objednávky a podpora prodeje
telefon: +420 603 593 122 
telefon: +420 734 453 889 
telefon: +420 733 704 103
Kancelář a prodejna
telefon: +420 604 384 998 
telefon: +420 519 426 056 
fax: +420 519 426 057 
e-mail: info@reznickepotreby.cz 

e-mail pro objednávky: 
objednavky@reznickepotreby.cz
Obchodní zástupce pro ČR
telefon: +420 733 643 182 
telefon: +420 731 155 578
Obchodní zástupce pro SR 
telefon: +421 918 314 383


