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SHOES FOR CREWS



SFC EVERLIGHT JOBSKO
SFC22248

Her får du en skridsikker og let arbejdssko, som du sagtens kan anvende i både hverdagen og 
til sport grundet dens smarte og klassiske design. Skoens ydersål er ekstra let at rengøre, 
mens den giver dig et godt greb på våde og glatte overflader samt modvirker snavs, når du 
går.

Str. 39 - 47

SFC EVERLIGHT JOBSKO
SFC22149

Her får du en skridsikker og let arbejdssko, som du sagtens kan anvende i både hverdagen og 
til sport grundet dens smarte og klassiske design. Skoens ydersål er ekstra let at rengøre, 
mens den giver dig et godt greb på våde og glatte overflader samt modvirker snavs, når du 
går.

Str. 39 - 47

SFC EVOLUTION II JOBSKO
SFC28289

Hvid snøresko i PU coated tekstil, med udtagelig indlægssål. Skoen er vandafvisende, har 
antibakterielle egenskaber og kan vaskes ved 30 grader. 

Str. 38 - 49

SFC FREESTYLE II JOBSKO
SFC38140

Skal du bruge de samme sko både i fritiden og i hverdagen på arbejdet? Så behøver du ikke 
lede længere. Disse arbejdssko er vildt smarte og kan sagtens anvendes til fritidsinteresser 
og gode gåture.  Skoen har et klassisk design, der ligner enhver anden hverdagssko.

Str. 38 - 48
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SFC CATER II JOBSKO OB SRC

SFC41439

Denne jobsko er lavet med et smart design, der giver dig en almindelig pasform og 
alligevel muligheden for hurtigt at trække i skoen grundet dens Slip On design. Skoen 
er en afslappende arbejdssko med ekstra god skridsikkerhed SRC og TripGuard 
teknologi.

Str. 38 - 50

SFC LOW RIDER IV JOBSKO

SFC36111

Skal dine arbejds- og fritidssko også være dejlige at gå i, mens de har et smart og 
klassisk design? Så er Disse Low Rider jobsko fra Shoes for Crews en fantastisk 
mulighed. Skoene har god skridsikkerhed og en flot overdel af læder, der giver den et 
stylet look.

Str. 35 - 47

SFC SALOON II JOBSKO OB SRC

SFC43261

Du får ikke en mere skridsikker sko end denne jobsko med SRC godkendelse!
Ydersålen har nemlig fordelene fra TripGuard teknologien og far en vandtæt overdel af 
læder, der giver den et smart og stilrent design.  Indersålen er aftagelig, så du let kan 
vaske den eller anvende et indlæg i stedet.

Str. 38 - 50

SFC VOLLUT081 SIKKERHEDSSKO S3

SFC74518

Fra det smarte arbejdsskosmærke SFC får du her en lækker og vandtæt S3 
sikkerhedssko, der er godkendt EN ISO 20345. Skoen beskytter din fod mod 
gennemtrængning af skarpe genstande og våde omgivelser.

Str. 35 - 48
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SFC STRATTON III STØVLET O2

SFC64666

Her får ddu en støvlet med en masse gode egenskaber. Skoens ydre er nemlig 
vandtæt, å du kan holde din fod tør dagen lang. Stratton III er en arbejdsstøvle med et 
godt og skridsikkert greb på overfladerne.

Str. 36 - 48

2BE SECURITY LIGHT SKO

2BE42820

Denne vildt lækre jobsko har den helt perfekte pasform til dig, der ønsker en 
ergonomisk indlægssål og et smart og praktisk design i tyndt læder. Skoene er 
letvægtssko, der passer perfekt sammen med enhver uniform.

Str. 36 - 47

2BE SECURITY AIR SKO

2BE42824

Sko fra 2Be er specialdesignet til dig, der bærer uniform. Denne vildt lækre jobsko har 
den helt perfekte pasform til dig, der ønsker en ergonomisk indlægssål og et smart og 
praktisk design i ty åndbart tekstil. Skoene er letvægtssko, der passer perfekt sammen 
med enhver uniform.

Str. 36 - 47

2BE SECURITY PUSH SKO

2BE42836

Hader du også at binde snørebånd hver gang, du skal trække i dine arbejdssko? Så 
har 2Be løsningen til dig, der skal bruge et par ultra lette jobsko med et hurtigt, let og 
praktisk lukkesystem.

Str. 36 - 47
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SFC STRATTON III STØVLET O2

SFC64666

Her får ddu en støvlet med en masse gode egenskaber. Skoens ydre er nemlig 
vandtæt, å du kan holde din fod tør dagen lang. Stratton III er en arbejdsstøvle med et 
godt og skridsikkert greb på overfladerne.

Str. 36 - 48

2BE SECURITY LIGHT SKO

2BE42820

Denne vildt lækre jobsko har den helt perfekte pasform til dig, der ønsker en 
ergonomisk indlægssål og et smart og praktisk design i tyndt læder. Skoene er 
letvægtssko, der passer perfekt sammen med enhver uniform.

Str. 36 - 47

2BE SECURITY AIR SKO

2BE42824

Sko fra 2Be er specialdesignet til dig, der bærer uniform. Denne vildt lækre jobsko har 
den helt perfekte pasform til dig, der ønsker en ergonomisk indlægssål og et smart og 
praktisk design i ty åndbart tekstil. Skoene er letvægtssko, der passer perfekt sammen 
med enhver uniform.

Str. 36 - 47

2BE SECURITY PUSH SKO

2BE42836

Hader du også at binde snørebånd hver gang, du skal trække i dine arbejdssko? Så 
har 2Be løsningen til dig, der skal bruge et par ultra lette jobsko med et hurtigt, let og 
praktisk lukkesystem.

Str. 36 - 47
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SFC CONDOR JOBSKO
SFC28777

Vandafvisende sko i sort læder, med udtagelig indlægssål og skridhæmmende 
ydersål.

Str. 38 - 48

SFC CONDOR JOBSKO
SFC29166

Vandafvisende sko i hvid læder, med udtagelig indlægssål og skridhæmmende 
ydersål.

Str. 38 - 47

SFC EVOLUTION II JOBSKO
SFC21211

Sort snøresko i PU coated tekstil, med udtagelig indlægssål. Skoen er 
vandafvisende, har antibakterielle egenskaber og kan vaskes ved 30 grader.

Str. 38 - 49



SFC STRATTON III STØVLET O2

SFC64666

Her får ddu en støvlet med en masse gode egenskaber. Skoens ydre er nemlig 
vandtæt, å du kan holde din fod tør dagen lang. Stratton III er en arbejdsstøvle med et 
godt og skridsikkert greb på overfladerne.

Str. 36 - 48

2BE SECURITY LIGHT SKO

2BE42820

Denne vildt lækre jobsko har den helt perfekte pasform til dig, der ønsker en 
ergonomisk indlægssål og et smart og praktisk design i tyndt læder. Skoene er 
letvægtssko, der passer perfekt sammen med enhver uniform.

Str. 36 - 47

2BE SECURITY AIR SKO

2BE42824

Sko fra 2Be er specialdesignet til dig, der bærer uniform. Denne vildt lækre jobsko har 
den helt perfekte pasform til dig, der ønsker en ergonomisk indlægssål og et smart og 
praktisk design i ty åndbart tekstil. Skoene er letvægtssko, der passer perfekt sammen 
med enhver uniform.

Str. 36 - 47

2BE SECURITY PUSH SKO

2BE42836

Hader du også at binde snørebånd hver gang, du skal trække i dine arbejdssko? Så 
har 2Be løsningen til dig, der skal bruge et par ultra lette jobsko med et hurtigt, let og 
praktisk lukkesystem.

Str. 36 - 47
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SFC OLD SCHOOL JOBSKO
SFC38960

Vandafvisende sko i hvid læder, i lav profil. Skoen har udtagelig indlægssål og 
skridhæmmende ydersål.

Str. 36 - 47

SFC CAMBRIDGE III JOBSKO
SFC20321

Klassisk snøresko i glat skind. Skoen har udtagelige indlægssåler og stødabsorbe-
rende mellemsål.

Str. 38 - 49

SFC ZINC CLOG JOBSKO
SFC62138

Her får du en sød clog jobsko fra Shoes For Crews til arbejde i medicinalindustrien 
eller rengøring og lignende. Skoen er ekstra skridsikker og støddæmpende, mens 
den er godkendt EN ISO 20347 OB til arbejde. 

Str. 37 - 47

SFC GUSTO81 JOBSKO
SFC73695

En sikkerhedssko med praktisk lukkesystem, der gør skoen let og hurtig at trække 
i. Skoen er behagelig at have på, mens den er godkendt EN ISO 20345 S3 og har en 
tåkap af stål, der kan modstå op til 200 joules. 

Str. 35 - 48



SFC STRATTON III STØVLET O2

SFC64666

Her får ddu en støvlet med en masse gode egenskaber. Skoens ydre er nemlig 
vandtæt, å du kan holde din fod tør dagen lang. Stratton III er en arbejdsstøvle med et 
godt og skridsikkert greb på overfladerne.

Str. 36 - 48

2BE SECURITY LIGHT SKO

2BE42820

Denne vildt lækre jobsko har den helt perfekte pasform til dig, der ønsker en 
ergonomisk indlægssål og et smart og praktisk design i tyndt læder. Skoene er 
letvægtssko, der passer perfekt sammen med enhver uniform.

Str. 36 - 47

2BE SECURITY AIR SKO

2BE42824

Sko fra 2Be er specialdesignet til dig, der bærer uniform. Denne vildt lækre jobsko har 
den helt perfekte pasform til dig, der ønsker en ergonomisk indlægssål og et smart og 
praktisk design i ty åndbart tekstil. Skoene er letvægtssko, der passer perfekt sammen 
med enhver uniform.

Str. 36 - 47

2BE SECURITY PUSH SKO

2BE42836

Hader du også at binde snørebånd hver gang, du skal trække i dine arbejdssko? Så 
har 2Be løsningen til dig, der skal bruge et par ultra lette jobsko med et hurtigt, let og 
praktisk lukkesystem.

Str. 36 - 47
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SFC LUNGO81 SIKKERHEDSSTØVLE
SFC75966

En sikkerhedssko med praktisk lukkesystem, der gør skoen let og hurtig at trække 
i. Skoen er behagelig at have på, mens den er godkendt EN ISO 20345 S3 og har en 
tåkap af stål, der kan modstå op til 200 joules. 

Str. 35 - 48

SFC EVERLIGHT GREY JOBSKO
SFC22253

Everlight fra Shoes for Crews er en let og lækker jobsko til kvinder med en 
masse gode egenskaber. En størrelse 38 vejer blot 191 gram, hvilket er 
bemærkelsesværdigt lidt. Skoen er bygget op omkring en fjerlet EVA-polstret 
mellemsål og er utroligt komfortabel. Ydersålenha ren SFC-godkendt skridsikre 
egenskaber, så du får et godt greb om underlaget. 

Str. 35 - 42

SFC EVERLIGHT BLACK JOBSKO
SFC22146

Everlight fra Shoes for Crews er en let og lækker jobsko til kvinder med en 
masse gode egenskaber. En størrelse 38 vejer blot 191 gram, hvilket er 
bemærkelsesværdigt lidt. Skoen er bygget op omkring en fjerlet EVA-polstret 
mellemsål og er utroligt komfortabel. Ydersålenha ren SFC-godkendt skridsikre 
egenskaber, så du får et godt greb om underlaget. 

Str. 35 - 42

SFC CONDOR BLACK JOBSKO
SFC26730

Skal du bruge dine arbejdssko over lange tidsperioder - og evt. også i fritiden? Så 
er disse Condor sko fra Shoes for Crews en lækker mulighed for dig. Skoene er 
skridsikre og endda godkendt SRC indenfor skridsikkerhed. Desuden er skoen en 
godkendt arbejdssko i henhold til EN ISO 20347 OB E SRC. 

Str. 35 - 43



SFC STRATTON III STØVLET O2

SFC64666

Her får ddu en støvlet med en masse gode egenskaber. Skoens ydre er nemlig 
vandtæt, å du kan holde din fod tør dagen lang. Stratton III er en arbejdsstøvle med et 
godt og skridsikkert greb på overfladerne.

Str. 36 - 48

2BE SECURITY LIGHT SKO

2BE42820

Denne vildt lækre jobsko har den helt perfekte pasform til dig, der ønsker en 
ergonomisk indlægssål og et smart og praktisk design i tyndt læder. Skoene er 
letvægtssko, der passer perfekt sammen med enhver uniform.

Str. 36 - 47

2BE SECURITY AIR SKO

2BE42824

Sko fra 2Be er specialdesignet til dig, der bærer uniform. Denne vildt lækre jobsko har 
den helt perfekte pasform til dig, der ønsker en ergonomisk indlægssål og et smart og 
praktisk design i ty åndbart tekstil. Skoene er letvægtssko, der passer perfekt sammen 
med enhver uniform.

Str. 36 - 47

2BE SECURITY PUSH SKO

2BE42836

Hader du også at binde snørebånd hver gang, du skal trække i dine arbejdssko? Så 
har 2Be løsningen til dig, der skal bruge et par ultra lette jobsko med et hurtigt, let og 
praktisk lukkesystem.

Str. 36 - 47
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SFC CONDOR JOBSKO
SFC27041

Skal du bruge dine arbejdssko over lange tidsperioder - og evt. også i fritiden? Så 
er disse Condor sko fra Shoes for Crews en lækker mulighed for dig. Skoene er 
skridsikre og endda godkendt SRC indenfor skridsikkerhed. Desuden er skoen en 
godkendt arbejdssko i henhold til EN ISO 20347 OB E SRC.

Str. 36 - 42

SFC KARINA JOBSKO
SFC32709

Gider du heller ikke døje med snørebånd, der hele tiden går op? Så prøv denne 
jobsko med easy-lacing systemet, der gør det let for dig at trække i og af skoen.
Ydersålen er lavet med Flex Tread teknologi, der gør den ekstra skridsikker og 
holder sig fast på foden hele dagen, så den bliver mere rar at have på. 

Str. 35 - 42

SFC KARINA JOBSKO
SFC36907

Gider du heller ikke døje med snørebånd, der hele tiden går op? Så prøv denne 
jobsko med easy-lacing systemet, der gør det let for dig at trække i og af skoen. 
Ydersålen er lavet med Flex Tread teknologi, der gør den ekstra skridsikker og 
holder sig fast på foden hele dagen, så den bliver mere rar at have på. 

Str. 35 - 43

SFC LIBERTY JOBSKO
SFC37255

Skal du bruge de samme sko både i fritiden og i hverdagen på arbejdet? Så behøver 
du ikke lede længere. Disse arbejdssko er vildt smarte og kan sagtens anvendes 
til fritidsinteresser og gode gåture. Skoen har et klassisk design, der ligner enhver 
anden hverdagssko med en kvindelig pasform. Den komfortable indlægningssål er 
med puder, så den føles ekstra behagelig at anvende.

Str. 35 - 43



SFC STRATTON III STØVLET O2

SFC64666

Her får ddu en støvlet med en masse gode egenskaber. Skoens ydre er nemlig 
vandtæt, å du kan holde din fod tør dagen lang. Stratton III er en arbejdsstøvle med et 
godt og skridsikkert greb på overfladerne.

Str. 36 - 48

2BE SECURITY LIGHT SKO

2BE42820

Denne vildt lækre jobsko har den helt perfekte pasform til dig, der ønsker en 
ergonomisk indlægssål og et smart og praktisk design i tyndt læder. Skoene er 
letvægtssko, der passer perfekt sammen med enhver uniform.

Str. 36 - 47

2BE SECURITY AIR SKO

2BE42824

Sko fra 2Be er specialdesignet til dig, der bærer uniform. Denne vildt lækre jobsko har 
den helt perfekte pasform til dig, der ønsker en ergonomisk indlægssål og et smart og 
praktisk design i ty åndbart tekstil. Skoene er letvægtssko, der passer perfekt sammen 
med enhver uniform.

Str. 36 - 47

2BE SECURITY PUSH SKO

2BE42836

Hader du også at binde snørebånd hver gang, du skal trække i dine arbejdssko? Så 
har 2Be løsningen til dig, der skal bruge et par ultra lette jobsko med et hurtigt, let og 
praktisk lukkesystem.

Str. 36 - 47
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SFC LIBERTY JOBSKO
SFC35353

Du kan nu gå i denne vildt smarte sneaker fra SFC både på arbejde og i din fritid. 
Skoen har et coolt design med en hvid ydersål, der skaber en flot kontrast. 
Ydersålen med TripGuard teknologi har en god skridsikkerhed og giver dig en 
tryghed på arbejdspladsen i våde omgivelser. 

Str. 35 - 42

SFC REVOLITION II JOBSKO
SFC29167

Hvis du også skal have vildt behagelige sko på på dit arbejde, så er denne 
Revolution jobsko helt perfekt. Den er nemlig udstyret med airbags og ekstra 
indbyggede puder, der øger komforten på et højt plan.

Str. 35 - 42

SFC REVOLUTION II JOBSKO
SFC28093

Hvis du også skal have vildt behagelige sko på på dit arbejde, så er denne 
Revolution jobsko helt perfekt. Den er nemlig udstyret med airbags og ekstra 
indbyggede puder, der øger komforten på et højt plan.

Str. 35 - 42

SFC CATER II JOBSKO
SFC40187

Fra Shoes For Crews kan du nu opleve denne Cater II jobsko. Den perfekte 
afslappede sko til arbejde, der byder på en høj komfort og sikkerhed hver eneste 
dag. Skoen er specialdesignet til damer, og har en regulær pasform, der gør det 
yderst behageligt at have skoen på i mange timer i træk.

Str. 35 - 42



SFC STRATTON III STØVLET O2

SFC64666

Her får ddu en støvlet med en masse gode egenskaber. Skoens ydre er nemlig 
vandtæt, å du kan holde din fod tør dagen lang. Stratton III er en arbejdsstøvle med et 
godt og skridsikkert greb på overfladerne.

Str. 36 - 48

2BE SECURITY LIGHT SKO

2BE42820

Denne vildt lækre jobsko har den helt perfekte pasform til dig, der ønsker en 
ergonomisk indlægssål og et smart og praktisk design i tyndt læder. Skoene er 
letvægtssko, der passer perfekt sammen med enhver uniform.

Str. 36 - 47

2BE SECURITY AIR SKO

2BE42824

Sko fra 2Be er specialdesignet til dig, der bærer uniform. Denne vildt lækre jobsko har 
den helt perfekte pasform til dig, der ønsker en ergonomisk indlægssål og et smart og 
praktisk design i ty åndbart tekstil. Skoene er letvægtssko, der passer perfekt sammen 
med enhver uniform.

Str. 36 - 47

2BE SECURITY PUSH SKO

2BE42836

Hader du også at binde snørebånd hver gang, du skal trække i dine arbejdssko? Så 
har 2Be løsningen til dig, der skal bruge et par ultra lette jobsko med et hurtigt, let og 
praktisk lukkesystem.

Str. 36 - 47
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SFC SALOON II JOBSKO
SFC47808

Fra Shoes For Crews kan du nu opleve denne Saloon II jobsko. Den perfekte 
afslappede sko til arbejde, der byder på en høj komfort og sikkerhed hver eneste 
dag. Skoen er specialdesignet til damer, og har en regulær pasform, der gør det 
yderst behageligt at have skoen på i mange timer i træk.

Str. 35 - 42

SFC ENVY III JOBSKO
SFC52263

Med denne Shoes For Crews Envy III jobsko kan du nemt komme igennem dagen 
med endnu mere stil og komfort. Med sikkerhed via en skridhæmmende ydersål og 
TripGuard.

Str. 35 - 42

SFC MADISON III JOBSKO
SFC57889

Med denne Shoes For Crews Madison III jobsko kan du nemt komme igennem 
dagen med endnu mere stil og komfort. Med sikkerhed via en skridhæmmende 
ydersål og TripGuard. Godkendt EN ISO 20347 OB E SRC.

Str. 35 - 42

SFC REESE JOBSKO
SFC57160

Med denne Shoes For Crews Reese ballerina kan du nemt komme igennem dagen 
med endnu mere stil og komfort. Med sikkerhed via en skridhæmmende ydersål. 
Godkendt EN ISO 20347 OB E SRC.

Str. 35 - 42



SFC STRATTON III STØVLET O2

SFC64666

Her får ddu en støvlet med en masse gode egenskaber. Skoens ydre er nemlig 
vandtæt, å du kan holde din fod tør dagen lang. Stratton III er en arbejdsstøvle med et 
godt og skridsikkert greb på overfladerne.

Str. 36 - 48

2BE SECURITY LIGHT SKO

2BE42820

Denne vildt lækre jobsko har den helt perfekte pasform til dig, der ønsker en 
ergonomisk indlægssål og et smart og praktisk design i tyndt læder. Skoene er 
letvægtssko, der passer perfekt sammen med enhver uniform.

Str. 36 - 47

2BE SECURITY AIR SKO

2BE42824

Sko fra 2Be er specialdesignet til dig, der bærer uniform. Denne vildt lækre jobsko har 
den helt perfekte pasform til dig, der ønsker en ergonomisk indlægssål og et smart og 
praktisk design i ty åndbart tekstil. Skoene er letvægtssko, der passer perfekt sammen 
med enhver uniform.

Str. 36 - 47

2BE SECURITY PUSH SKO

2BE42836

Hader du også at binde snørebånd hver gang, du skal trække i dine arbejdssko? Så 
har 2Be løsningen til dig, der skal bruge et par ultra lette jobsko med et hurtigt, let og 
praktisk lukkesystem.

Str. 36 - 47
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SFC WILLA JOBSKO
SFC55452

Med denne Shoes For Crews Willa jobsko kan du nemt komme igennem dagen 
med endnu mere stil og komfort. Med sikkerhed via en skridhæmmende ydersål og 
TripGuard. Godkendt EN ISO 20347 OB E SRC.

Str. 35 - 42



SFC STRATTON III STØVLET O2

SFC64666

Her får ddu en støvlet med en masse gode egenskaber. Skoens ydre er nemlig 
vandtæt, å du kan holde din fod tør dagen lang. Stratton III er en arbejdsstøvle med et 
godt og skridsikkert greb på overfladerne.

Str. 36 - 48

2BE SECURITY LIGHT SKO

2BE42820

Denne vildt lækre jobsko har den helt perfekte pasform til dig, der ønsker en 
ergonomisk indlægssål og et smart og praktisk design i tyndt læder. Skoene er 
letvægtssko, der passer perfekt sammen med enhver uniform.

Str. 36 - 47

2BE SECURITY AIR SKO

2BE42824

Sko fra 2Be er specialdesignet til dig, der bærer uniform. Denne vildt lækre jobsko har 
den helt perfekte pasform til dig, der ønsker en ergonomisk indlægssål og et smart og 
praktisk design i ty åndbart tekstil. Skoene er letvægtssko, der passer perfekt sammen 
med enhver uniform.

Str. 36 - 47

2BE SECURITY PUSH SKO

2BE42836

Hader du også at binde snørebånd hver gang, du skal trække i dine arbejdssko? Så 
har 2Be løsningen til dig, der skal bruge et par ultra lette jobsko med et hurtigt, let og 
praktisk lukkesystem.

Str. 36 - 47
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SFC STRATTON III STØVLET O2

SFC64666

Her får ddu en støvlet med en masse gode egenskaber. Skoens ydre er nemlig 
vandtæt, å du kan holde din fod tør dagen lang. Stratton III er en arbejdsstøvle med et 
godt og skridsikkert greb på overfladerne.

Str. 36 - 48

2BE SECURITY LIGHT SKO

2BE42820

Denne vildt lækre jobsko har den helt perfekte pasform til dig, der ønsker en 
ergonomisk indlægssål og et smart og praktisk design i tyndt læder. Skoene er 
letvægtssko, der passer perfekt sammen med enhver uniform.

Str. 36 - 47

2BE SECURITY AIR SKO

2BE42824

Sko fra 2Be er specialdesignet til dig, der bærer uniform. Denne vildt lækre jobsko har 
den helt perfekte pasform til dig, der ønsker en ergonomisk indlægssål og et smart og 
praktisk design i ty åndbart tekstil. Skoene er letvægtssko, der passer perfekt sammen 
med enhver uniform.

Str. 36 - 47

2BE SECURITY PUSH SKO

2BE42836

Hader du også at binde snørebånd hver gang, du skal trække i dine arbejdssko? Så 
har 2Be løsningen til dig, der skal bruge et par ultra lette jobsko med et hurtigt, let og 
praktisk lukkesystem.

Str. 36 - 47
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2BE SIKKERHEDSSTØVLE
2BE70534

Med denne model fra 2Be, går bæredygtighed og kvalitet hånd i hånd. Det 
”grønne” valg, når du vil sætte et lavt klimaaftryk, men samtidig ikke vil gå på 
kompromis med kvalitet og komfort.

Str. 36 - 48



2BE PARADE SKO

2BE1052

Hold den formelle tone på kontoret med denne smarte Parade sko fra 2Be. Skoen er en 
uniformsko, der er perfekt både på kontoret og i felten, da den stadig er en certificeret 
jobsko med god skridsikkerhed og beskyttelse.

Str. 35 - 48

2BE POLICE LIGHT SKO

2BE7013

Mange hårde arbejdsmiljøer kræver slidstærke, robuste og vandafvisende sko. Disse 
jobsko af slidstærkt, vandafvisende og åndbart Dakar læder er helt perfekte til dig med 
uniform på arbejdet. Skoen kan holde til alt fra varme og farlige arbejdsmiljøer til kolde, 
våde og glatte områder.

Str. 36 - 50

2BE PRO LIGHT PERFORMANCE SKO

2BE44012

Hvis dine fødder også skal have det godt i sko, der kan bruges til alt slags vejr, så er 
disse Pro Light Performance jobsko helt perfekte til dig. Skoene har nemlig en 
udtagelig indlægssål og god åndbarhed, der sikrer dig det helt perfekte indeklima.

Str. 35 - 48

2BE PRO LIGHT PERFORMANCE STØVLET

2BE44014

Hvis dine fødder også skal have det godt i støvletter, der kan bruges til alt slags vejr, så 
er disse Pro Light Performance støvletter helt perfekte til dig. Skoene har nemlig en 
udtagelig indlægssål og god åndbarhed, der sikrer dig det helt perfekte indeklima.

Str. 35 - 48

+45 72 17 07 18
salg@jyf.dk
CVR. 2684 4606

Egholmvej 3A, 9800 Hjørring | Nibevej 2A, 9220 Aalborg SV | Centervej 2, 6000 Kolding | Virkeholm 3A, 2730 Herlev



2BE TASK FORCE LIGHT STØVLET

2BE7015

Mange hårde arbejdsmiljøer kræver slidstærke, robuste og vandtæt sko. Disse 
støvletter af slidstærkt, vandafvisende og åndbart Dakar læder er helt perfekte til dig 
med uniform på arbejdet. Skoen kan holde til alt fra varme og farlige arbejdsmiljøer til 
kolde, våde og glatte områder.

Str. 36 - 48
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2BE TASK FORCE LIGHT STØVLET

2BE7015

Mange hårde arbejdsmiljøer kræver slidstærke, robuste og vandtæt sko. Disse 
støvletter af slidstærkt, vandafvisende og åndbart Dakar læder er helt perfekte til dig 
med uniform på arbejdet. Skoen kan holde til alt fra varme og farlige arbejdsmiljøer til 
kolde, våde og glatte områder.

Str. 36 - 48
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2BE SIKKERHEDSSKO
2BE70531

Med denne model fra 2Be, går bæredygtighed og kvalitet hånd i hånd. Det 
”grønne” valg, når du vil sætte et lavt klimaaftryk, men samtidig ikke vil gå på 
kompromis med kvalitet og komfort. Overdelen er fremstillet i 100% genanvendt 
polyester og bomuld. 

Str. 36 - 48

2BE STØVLE UDEN SIKKERHED
2BE7041

Robust støvle i stærkt Dakar læder. Støvlen har vandtæt membran og lukket 
pløs. Boa Fit system, gør det let, at komme ind og ud af støvlen. Støvlen har blødt 
sømværn, der forhindrer udefrakommende elementer i, at trænge op i støvlen. 
Med den kraftige gummi ydersål, er støvlen både skridhæmmende og olie- og 
varmebestandig.

Str. 36 - 48

2BE STØVLE UDEN SIKKERHED
2BE7075

Robust støvle i stærkt Dakar læder, kombineret med tekstil. Støvlen har vandtæt 
membran og ekstra PU beskyttelse på overdelen. Boa Fit systemet gør det let, 
at komme ind og ud af støvlen. Med den kraftige gummi ydersål, er støvlen både 
skridhæmmende og olie- og varmebestandig.

Str. 35 - 48



2BE TASK FORCE LIGHT STØVLET

2BE7015

Mange hårde arbejdsmiljøer kræver slidstærke, robuste og vandtæt sko. Disse 
støvletter af slidstærkt, vandafvisende og åndbart Dakar læder er helt perfekte til dig 
med uniform på arbejdet. Skoen kan holde til alt fra varme og farlige arbejdsmiljøer til 
kolde, våde og glatte områder.

Str. 36 - 48
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2BE SIKKERHEDSSTØVLE
2BE70679

Robust sikkerhedsstøvle i stærkt Dakar læder, kombineret med tekstil. Støvlen 
har vandtæt membran og lukket pløs. Det dobblete Boa Fit system, gør det let, 
at komme ind og ud af støvlen. Med den kraftige gummi ydersål, er støvlen både 
skridhæmmende og olie- og varmebestandig.

Str. 36 - 48

2BE SIKKERHEDSSTØVLE
2BE70680

Robust sikkerhedsstøvle i stærkt Dakar læder, kombineret med tekstil. Støvlen har 
lukket pløs og stødabsorberende PU mellemsål. Det dobblete Boa Fit system, gør 
det let, at komme ind og ud af støvlen. Med den kraftige gummi ydersål, er støvlen 
både skridhæmmende og olie- og varmebestandig.

Str. 36 - 48

2BE SIKKERHEDSSTØVLE
2BE75013

Robust sikkerhedsstøvle i stærkt Dakar læder. Støvlen har vandtæt membran 
og lukket pløs. Det dobblete Boa Fit system, gør det let, at komme ind og ud af 
støvlen. Med den kraftige gummi ydersål, er støvlen både skridhæmmende og 
olie- og varmebestandig.

Str. 35 - 50


