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safety & occupational footwear



Proteção e Moda

Eles andam de 
mãos dadas
O calçado de segurança e de trabalho 
ABARTH,tal como os seus automóveis, 
segue uma linha de alta qualidade e 
design com um estilo urbano e 
vanguardista. Todos eles foram
projetados e criados por nossa equipa e 
fabricado sob os mais rigorosos controles 
de qualidade que certificam todas as suas 
sofisticadas características técnicas.



MOD.595
EN ISO 20345:2011

SRC

HRO

Ref.: 7607 Ref.: 7608

Ref.: 7610 Ref.: 7611

MOD.595 
BRANCO

PELE

MOD.595 
PRETO

PELE

MOD.595
PRETO-VERMELHO

CAMURÇA

MOD.595 
CINZA

CAMURÇA

Ref.: 7609

MOD.595
AZUL MARINHO

CAMURÇA

S3



MOD.595
ISO 20345:2011
A linha de calçado Abarth 595 é 
fabricada e certificada de acordo com a 
norma EN ISO 20345:2011, com 
biqueira de fibra de vidro extra-
resistente e palmilha têxtil anti-
perfuração.
Calçado de segurança S3, com forro 
interior de excelente qualidade para 
melhor respirabilidade.
O sapato se destaca por sua grande 
conforto em sintonia com a sua leveza e flexibilidade. É antimagnético, livre de 

metais e repelente à água. A sola é feita 
de E.V.A (Etileno, vinil e acetato) + 
borracha, a combinação perfeita: 
enquanto o EVA proporciona 
amortecimento e elasticidade, a borracha 
proporciona máxima aderência para a 
sola em todos os tipos de superfícies 
(SRC antiderrapante). A sola é resistente 
a hidrocarbonetos, antiestática com 
absorção de choque no calcanhar e HRO 
(resistente até 300°C).
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MOD.
COMPETIZIONE
EN ISO 20347:2012

SRC

HRO

Ref.: 7612

Ref.: 7613 Ref.: 7615

COMPETIZIONE
CINZA

CAMURÇA

COMPETIZIONE
PRETO

CAMURÇA

Ref.: 7614

COMPETIZIONE
O2

AZUL MARINO 
CAMURÇA

COMPETIZIONE
BRANCO

PELE



MOD.
COMPETIZIONE MOD.

COMPETIZIONE
EN ISO 20347:2012

Calçado ocupacional O2 em couro ou 
camurça, com forro interno de 
excelente qualidade para melhor 
respirabilidade.
A linha de calçado Abarth Compe-
tizione é fabricada e certificada de 
acordo com a norma EN ISO 
20347:2012, sem biqueira anti-impacto 
e sem palmilha anti-perfuração.
É o calçado ideal para trabalhadores de 
setores como HORECA, cosméticos, 
alimentação, transportadores ou 
qualquer trabalhador que aguente 
longas horas em pé.

Para estes setores são 
imprescindíveis propriedades do 
calçado como o conforto 
acompanhado de leveza, o 
antiderrapante da sola em todos os 
tipos de superfícies (SRC), a 
absorção do impacto no calcanhar e 
a respirabilidade do sapato.
A sola é feita de E.V.A (Etileno, vinil 
e acetato) + borracha, resistente a 
hidrocarbonetos, antiestática, SRC e 
HRO (resistente até 300°C).



03ACCESORIOS

Pamilha em

GEL

Palmilha 
de Gel
ABARTH
+PLUS
CONFORT

Modelo
gel ABARTH 
Performance



Tam 36-39:Ref.:762301
Tam.   39-42:Ref.: 762302
Tam.            42-45: Ref.: 762303

Tam. 36-41: Ref.: 762304 
Tam.  42-47:  Ref.: 762305

PERFORMANCE

Palmilha em gel à base de poliuretano e 
com revestimento têxtil na parte 
superior. A parte da palmilha que fica 
em contato com a sola do pé possui 
uma série de perfurações que permitem 
total respirabilidade do pé. Por outro 
lado, a zona do calcanhar é reforçada 
com uma dupla camada de gel que 
amortece o impacto, oferecendo 
conforto e leveza ao caminhar.

+ MAIS CONFORTO
Palmilha de gel feita com base de poliuretano 
e inserções de gel em pontos críticos de 
pressão, amortecendo o impacto e 
distribuindo a pressão, evitando os sintomas 
de pés cansados.
As palmilhas têm um forro têxtil respirável na 
parte superior cuja superfície é coberta com 
saliências, projetadas especificamente para 
produzir um efeito de massagem e melhorar a 
circulação sanguínea. 
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