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BootCompany myy saappaita kaupalliseen käyttöön. Olemme tukkuliike ja ideamme on
-

Tarjota markkinoille saappaita jotka suojaavat työ- ja kuormitusvammoilta.
Tarjota markkinoille lämpimät saappaat korkealla käyttömukavuudella
Tarjota markkinoille turvalliset saappaat, jotka kestävät vaativan työn alasta
riippumatta, vuoden ympäri, sisällä tai ulkona.

Kaiken toimintamme tavoitteena on tarjota
-

Tuotteita, joissa on korkea laatuvaatimus kestävyyden ja mukavuuden osalta
Tarjota tuotteita, joissa on mahdollisimman pieni ympäristökuormitus
Pienentää ympäristökuormitusta jätteiden ja kuljetusten osalta

Kolme laatua- Kolme tuotemerkkiä
Erilaiset työ-, ympäristö- ja suojausvaatimukset edellyttävät erilaisia suojaustasoja.
Oikeaan käyttötarkoitukseen tarjoamme kolmea erilaista materiaalilaatua erilaisilla ominaisuuksilla
-

Neopreeni/Luonnonkumi- lämmin ja joustava
Polyuretaani (PU)- kestävä ja kemikaalisuojattu
Ethyleeni-vinyyli asetaatti (EVA)- ympäristöystävällinen ja kevyt

Neopreeni/Luonnonkumi- Grub’s
Grub’s on erittäin mukava ja laadukas saapas.
Luonteenomaista Grub’s saappaille
Pitkä kestävyys- Grub’s ei halkeile ja kestää kauan
Ilmapohja- Grub’sissa on ilma/polymeeripohja joka vaimentaa hyvin iskuja
Korkea mukavuus- Grub’s on erittäin mukava ja joustava, joka mahdollistaa varren
kääntämisen
Varvas- ja naulaanastumissuoja komposiittia- Grubs’in suojat eivät johda kylmyyttä
Korkea kylmyydeneristys- Grub’s on eristetty neopreenilla. Tietyissä malleissa
eristys jopa 50˚C
Pitävät pohjat- Grub’s on turvallinen myös liukkaalla

Polyuretaani (PU) – Techno
Techno on kestävä saapas erinomaisella
kemikaalinsuojauksella
Luonteenomaista Techno saappaille
Hyvä kestävyys- Kulutuksen kestävät ja suojaa useimmilta kemikaaleilta
Mukava lesti- Technossa on leveä mukava lesti ja joustava varsi
Hengittävä vuori- Technossa on hengittävä vuori ja pohjallinen
Korkea suojaus- Techno antaa korkean suojan ympäristöstä riippumatta
Liukkauden suoja- Technossa on erittäin hyvä pito myös liukkailla alustoilla

Ethyleeni-Vinyyli asetaatti (EVA)- Crosslander
Crosslander on erittäin kevyt saapas
Luonteenomaista Crosslanderille:
Kevyet- Erittäin kevyet saappaat
Mukavat- Pehmeät ja iskunvaimentavat pohjat
Ympäristöystävälliset- EVA on ympäristöystävällinen ja turvallinen
Joustavat- Crosslander on joustava myös kylmässä
Kemikaalisuoja- EVA suojaa useimmilta kemikaaleilta

Grub’s neopreeni saappaat
Grub’s on kehittänyt varsia ja pohjia jotta se antaa parhaan toiminnallisuuden , mukavuuden ja lämmöneristyksen.
Valikoimassa on modernit ulkopohjalliset mm. Vibram sekä vaimentavat ja eristävät välipohjalliset. Kaikissa
Grub’s saappaissa on irrotettava polymeeri-sisäpohjallinen (Nictrocell).
Saadakseen parhaan tasapainon ja kiertojäykkyyden on Grub’s saappaiden pohjassa kovetettu Epoxy välikerros.
Uloin osa Grub’s saappaiden pohjasta on peitetty 2mm. luonnonkumilla.

5.0 Technology
8.5 Technology

Grubs 5.0 Technology

5.0 Technology tarkoittaa että saapas on eristetty 5mm neopreenilla joka kiertää koko
jalan. Ulkopuoli on peitetty suojaavalla nylon kankaalla ja sisäpuoli hengittävällä
vuorella. Saappaat joissa 5mm, eristää 20˚C

Grubs 12.0 Technology

Saappaat joissa merkintä 12.0 on paras valinta oikein kylmiin olosuhteisiin. Eristys
kiertää koko jalan ja on 8,5mm neopreenia, 3mm tekstiilikangasta ja sisävuori fleece.
Ulkopuoli on 0,5mm suojavaa nylon kangasta. Saappaat joissa 12.0, eristää 50˚C

Grub’s AT 5.0
Grubs AT on erittäin mukava kenkä luonnonkumista ja
neopreenistä. Kenkä on vedenpitävä ja helppo riisua tai laittaa
jalkaan. AT:ssä on 5.0 Technology eristys. Vuori suodattaa
ylimääräisen kosteuden ja lämmön pois ja kuten kaikki Grub’s
kengät, tämänkin voi konepestä.
Lämmöneristys: 20˚C

Käyttömukavuusalue: n. -5˚C - +20˚C

Ulkopohjallinen: Pohjallinen on vakaa vahvistetulla varvas- ja
kantasuojalla. Vähentääkseen kuormitusvammoja on AT:ssa
välipohjallinen kovetettua epoxia.
Irrotettava 6 mm nitrocell sisäpohjallinen joka
muotoutuu jalan mukaan.
Konepestävä
Väri: Musta/harmaa
Koot: 36-48

CityLine 5.0
CityLine on nilkkuri sekä naisille että miehille, jota voi käyttää niin
kaupungissa kuin vaikka ratsastaessa. Kenkä on helppo riisua tai
laittaa jalkaan ja on erinomainen märällä tai kylmällä säällä.
CityLine on 5.0 Technology eristetty, joka pitää kengän lämpöisenä.
Sisäpuoli nylonstretchiä joka suodattaa ylimääräisen kosteuden ja
lämmön jalasta.
Lämmöneristys: 20 ˚C

Käyttömukavuusalue: n. -10 ˚C - +20 ˚C

Vakaa ja lujatekoinen rakenne vahvistetulla varvas- ja kantasuojalla
Pohjallinen: Öljypohjainen nitriilipohjallinen. Välikerros komposiittia,
joka vähentää riskiä kiertoliikkeen aiheuttamiin vammoihin.
Irrotettava sisäpohjallinen 6mm nitrocell, joka muotoutuu jalan
mukaan.
Konepestävä
Väri: Musta
Koot: 36-47
Varsi: 13cm (koko 42)

MidLine 5.0
MidLine on erittäin mukava matala urheilu- ja vaeltamissaapas, sopii
erinomaisesti koiraurheiluun, vaeltamiseen, puutarhaan jne. Saappaan matala varsi helpottaa riisumista ja pukemista. MidLine on 5.0
Technology eristetty, joka pitää kengän lämpöisenä. Sisäpuoli nylon
stretch, joka suodattaa ylimääräisen kosteuden ja lämmön jalasta.
Lämmöneristys: 20 ˚C

Käyttömukavuusalue: n. -10 ˚C - +20 ˚C

Pohjallinen: Trax Hexzorb kuviolla, iskunvaimentava Duraprene
välipohja. Komposiitti välikerroksessa lisää kiertojäykkyyttä ja
vähentää kuormitusriskiä.
Irrotettava sisäpohjallinen 6mm nitrocell, joka muotoutuu
jalan mukaan.
Varsi: Matala neopreeni varsi suojaavalla
luonnonkumilla
Väri: Musta
Koot: 36 – 48
Varsi: 19 cm (koko 42)

FrostLine 5.0
FrostLine on erittäin mukava joka päivän urheilusaapas, joka sopii
käytettäväksi vuoden ympäri. FrostLine on 5.0 Technology eristetty,
joka pitää kengän lämpöisenä. Sisäpuoli nylonstretchiä, joka
suodattaa ylimääräisen kosteuden ja lämmön jalasta.
Lämmöneristys: 20 ˚C

Käyttömukavuusalue: n. -15 ˚C - +15 ˚C

Pohjallinen: Trax Hexzorb kuviolla, iskunvaimentava Duraprene
välipohja. Komposiitti välikerroksessa lisää kiertojäykkyyttä ja
vähentää kuormitusvammoja.
Irrotettava sisäpohjallinen 6mm nitrocell,
joka muotoutuu jalan mukaan.
Varsi: Taitettava ja joustava neopreeni
Konepestävä
Väri: Musta ja vihreä
Koot: Musta 36 – 48
Varsi: 36 cm (koko 42)

FrostLine 8.5
Frostline 8.5 on lämmin ja erittäin mukava urheilusaapas, joka sopii
syksyyn, talveen ja kevääseen. FrostLine on 8.5 Technology eristetty,
joka pitää kengän lämpöisenä myös erittäin kylmissä olosuhteissa.
Sisäpuoli nylonstretchiä, joka suodattaa ylimääräisen kosteuden ja
lämmön jalasta.
Lämmöneristys: 40 ˚C

Käyttömukavuusalue: n. -20 ˚C - +10 ˚C

Pohjallinen: Trax Hexzorb kuviolla, iskunvaimentava Duraprene
välipohja. Komposiitti välikerroksessa lisää kiertojäykkyyttä ja
vähentää kuormitusvammoja.
Irrotettava sisäpohjallinen 6mm nitrocell, joka muotoutuu jalan
mukaan.
Varsi: Taitettava ja joustava neopreeni
Konepestävä
Väri: Musta
Koot: Musta 36 – 48
Varsi: 36 cm (koko 42)

8.5

SuperSport 12.5
Grub’s SuperSport on erittäin lämmin ja mukava urheilusaapas. Erinomainen saapas erittäin kylmiin olosuhteisiin. Varren takaosa on leikattu
viistoon, jotta se antaa käyttömukavuuden kun ollaan matalissa tai
hankalissa asennoissa. SuperSport on 12.0 Technology eristetty, joka
pitää kengän lämpöisenä myös erittäin kylmissä olosuhteissa. Sisäpuoli
fleeceä ja nylon stretchiä, joka suodattaa ylimääräisen kosteuden ja
lämmön jalasta.
Lämmöneristys: 50 ˚C

Käyttömukavuusalue: n. -30 ˚C - +10 ˚C

Pohjallinen: Vibram Multi Sport ja Duralite iskunvaimentava välipohja.
Komposiitti välikerroksessa lisää kiertojäykkyyttä ja vähentää kuormitusvammoja.
Irrotettava sisäpohjallinen 6mm nitrocell, joka muotoutuu
jalan mukaan.
Viistosti leikattu neopreeni varsi , jossa luonnonkumi
suojaus.
Vahvistettu varvas- ja kantasuoja.
Sopii käytettäväksi lumikenkien kanssa.
Väri: Musta/harmaa
Koot: 37-50
Varsi: 32cm (koko 42)

SuperSport 8.5 Mid
SuperSport on matala lämmin urheilu- ja retkeilysaapas. Sopii mm. koiraurheiluun, metsästykseen, kalastukseen ja mopoiluun. SuperSport on 8.5
Technology eristetty, joka pitää saappaan lämpimänä. Sisäpuoli fleece ja
nylonstretchiä, joka suodattaa ylimääräisen kosteuden ja lämmön jalasta.
Lämmöneristys: 40 ˚C

Käyttömukavuusalue: n. -20˚C - +10˚C

Pohjallinen: Vibram Multi Sport ja Duralite iskunvaimentava välipohja. Komposiitti välikerroksessa lisää kiertojäykkyyttä ja vähentää kuormitusvammoja.
Irrotettava sisäpohjallinen 6mm nitrocell, joka muotoutuu jalan mukaan.
Viistosti leikattu neopreeni varsi, jossa luonnonkumi suojaus.
Vahvistettu varvas- ja kantasuoja
Sopii käytettäväksi lumikenkien kanssa
Väri: Sininen/harmaa
Koot: 37-50
Varsi: 23cm (koko 42)

Grub’s FenLine 5.0
FenLine on työsaapas töihin, jossa ei tarvitse käyttää luokiteltuja
turvasaappaita. FenLine on eristetty 5.0 Technology, joka pitää
saappaan lämpimänä. Sisäpuoli nylonstretchiä, joka suodattaa
ylimääräisen kosteuden ja lämmön pois jalasta.
Lämmöneristys: 20 ˚C Käyttömukavuusalue: -15 ˚C - +20 ˚C
Pohjallinen: öljypohjainen nitriili Duraprene Tredz/Hexzorb kuvioinnilla, joka antaa hyvän pitävyyden liukkailla alustoilla. Komposiitti
välikerroksessa lisää kiertojäykkyyttä ja vähentää kuormitusvammoja. Iskunvaimennus välikerroksessa.
Erittäin vahva vahvistus varvas- ja kantasuojassa
Irrotettava sisäpohjallinen 6mm nitrocell, joka muotoutuu
jalan mukaan.
Varsi: Taitettava ja joustava neopreeni
Väri: Musta
Koko: 37-48
Varsi: 36cm (koko 42)
Konepestävä

Grub's Chainamic 5.0
Chainamic 5.0 on lämmin ja mukava metsurinsaapas. Saapas on hyväksytty EN ISO 17249
sahasuoja, luokka 3 (28m/sek) sekä turvasaapas EN ISO 20345, luokka S5
Chainamic on varvas- ja naulaanastumissuojattu keraamisella komposiitilla,
joka ei johda kylmyyttä. Yhdistettynä Grub’s eristykseen koko jalan alue pysyy
lämpimänä. Chainamicissä on hengittävä sisävuori ja suojaava ulkokuori
luonnonkumista ja nylonkankaasta.
Vahvistukset ja turvallisuus: Sahaussuoja lasikuidusta, luokka 3 (28m/sek).
Pohjallisen välikerroksessa epoxy vahvistus joka lisää kiertojäykkyyttä.
Varvas- ja naulaanastumissuoja komposiittia. Vahvistettu kantasuoja.
Lämmöneristys: 20 ˚C

Käyttömukavuusalue: -15˚C - +15˚C

Pohjallinen: Vahva öljypohjainen nitriilipohja, joka antaa testatusti
hyvän pidon (SRC). Välikerros iskunvaimentava Duraprene (EVA).
Irrotettava sisäpohjallinen, joka muotoutuu jalan mukaan.
Varsi: Taitettava neopreeni varsi.
Varsi: 36cm (koko 42)
Väri: Musta/ oranssi
Koko: 39/40-48

Grub’s Ceramic 5.0
Todella mukava turvasaapas, jossa varvas- ja naulaanastumissuoja
keraamisesta komposiitista.
Ceramic 5.0 on erittäin lämmin, vedenpitävä ja mukava työsaapas suojaluokkaa vaativiin tehtäviin. Saapas on hyväksytty EN ISO 20345- luokka S5
mukaan.
Ceramic saapas on metallivapaa. Varvas- ja naulaanastumissuoja on
komposiittia, joka antaa täydellisen suojan ja ei johda kylmää.
Ceramic on vedenpitävä ja eristetty hengittävällä sisävuorella, neopreeni
5.0mm ja suojaava ulkokuori luonnonkumista ja nylon kankaasta (Grub’s 5.0
Technology). Sisävuori suodattaa kosteuden ja pitää jalan kuivana. Pehmeä
eristävä neopreeni sekä sisäpohja, joka muotoutuu jalan mukaan, on erittäin
mukava. Ceramic täyttää ja ylittää ergonomisen standardin BS EN ISO
20344- 2005 5.1
Lämmöneristys: 20˚C

Käyttömukavuusalue: -20˚C - +15˚C

Ceramic 5.0 on hyväksytty EN ISO 20345 – Luokka: S5
Ulkopohja on nitriili Duraprene, Tredz kuvioinnilla. Pohja on antistaattinen,
öljynkestävä ja pitävä myös liukkaalla alustalla. Ceramic täyttää standardin
TM144:1999. Pohja voidaan myös nastoittaa.
Naulaanastumissuoja ja välikerros joustavaa komposiittia joka
lisää suojaa ja kiertojäykkyyttä. Iskunvaimentava välipohja.
Irrotettava sisäpohjallinen, joka muotoutuu jalan mukaan.
Ceramic on antimagneettinen ja antistaattinen,
joten sitä voi käyttää myös syttymisherkillä alueilla.
Varsi: Kestävä ja käännettävä neopreenivarsi.
Kaksi varsikorkeutta
Väri: Musta/harmaa
Koko: 37-48
Varsikorkeus korkea malli 36cm (koko 42)
Varsikorkeus matala malli 23cm (koko 42)
Pohja voidaan nastoittaa
Konepestävä

Techno PU-saappaat
Techno on polyuretaanista (PU) tehty laatusaapas. Luonteenomaista polyuretaani saappaissa on sen kestävyys ja
lämpö ominaisuudet. Saapas on myös likaa hylkivä ja sillä on erinomainen kemiallinen suojauskyky. PU sisältää
miljoonia pieniä ilmakuplia, jotka tekevät Techno saappaista kevyitä ja lämpöä eristäviä. Saappaat tehdään
parhaasta PU laadusta. Saappaat prosessoidaan kovassa paineessa, jotta muovin rakenteesta tulee joustava ja
kestävä.
Techno saappaat on kehitetty teollisuustöihin. Saappaat on helppo pitää puhtaana. Muovilla on korkea
suojauskyky useimpia kemikaaleja kohtaan.
Kantapään sisäänrakennetut ilmatyynyt pehmentävät iskuja. Saappaat on testattu ja hyväksytty käytettäviksi
liukkailla alustoilla (SRC- testi). Hengittävä vuori ja sisäpohjalliset estävät kosteuden syntymisen ja pitävät jalat
kuivina.
Techno saappaita voidaan käyttää aloilla kuten esim. maa- ja metsätalous, kalastus, elintarvike, rakennus- ja
puutarha, petrokemia, teollisuus, kaivos, palvelu, siivous ja ylläpito.
Techno saappaat on testattu ja hyväksytty EU direktiivin 89/686 mukaan. Tuotanto on ISO sertifioitu ja tarkastettu
valtuutetun tarkistuslaitoksen toimesta.

Techno - O4
Techno O4 on mukava Polyuretaani (PU) saapas.
Techno O4 saapasta voidaan käyttää mm. kalastus ja maa- ja
metsätaloudessa. Saapas on helppo pitää puhtaana ja sillä on
erittäin hyvä suojauskyky ureaa, rasvoja ja öljyjä kohtaan.
Techno O4 saappaassa on leveä ja mukava lesti sekä
hengittävä sisävuori.
Lämmöneristys: 20˚C

Käyttömukavuusalue: -10˚C - +20˚C

Pohjallinen: Kulutuksenkestävä PU pohjallinen
sisäänrakennetulla ilmatyynyllä, joka vaimentaa iskuja.
Hyvä kitkan tuotto liukkaille alustoille. Irrotettava
sisäpohjallinen (huopa).
Väri: Vihreä
Paino: 750g (koko 42)
Varsi: 32 cm (koko 42)
Koot: 36-49

Techno - S4
Työtehtäviin, joissa tarvitaan hyväksytyt turvasaappaat.
Techno S4 on hyvä saapas mm. elintarvike teollisuuteen. Saapas on
helppo pitää puhtaana ja sillä on hyvä suojauskyky mm. rasvaa, öljyä,
verta ja teurasjätettä vastaan.
Techno S4 saappaassa on leveä, mukava lesti ja hengittävä
sisävuori.
Techno S4 on testattu EN ISO 20345:2011, SRC mukaan.
Lämmöneristys: 20˚C

Käyttömukavuusalue: -10˚C - +20˚C

Varvassuoja: Teräs
Pohjallinen: Kulutuksenkestävä PU pohjallinen sisäänrakennetulla
ilmatyynyllä, joka vaimentaa iskuja. Hyvä kitka liukkailla alustoilla.
Irrotettava sisäpohjallinen (huopa).
Väri: Valkoinen
Paino: 790g (koko 42)
Varsi: 32 cm (koko 42)
Koko: 36-49

Techno – S5
Työtehtäviin, joissa tarvitaan hyväksytyt turvasaappaat.
Techno S5 on kulutuksenkestävä, kemikaalisuojattu turvasaapas, jota voidaan
käyttää ympäri vuoden. Sopii monille toimialoille kuten mm. maa- ja metsätalous, kalastus, elintarvike, rakennus/ puutarha, petrokemia ja kaivokset.
Techno S5:n lesti on leveä ja mukava. Sisävuori on hengittävä.
Techno S5 on testattu EN ISO 20345:2011, SRC mukaan.
Lämmöneristys: 20˚C

Käyttömukavuusalue: n. -10˚C - +20˚C

Varvas- ja naulaanastumissuoja: Teräs
Pohjallinen: Kulutuksenkestävä PU pohjallinen
sisäänrakennetulla ilmatyynyllä, joka vaimentaa iskuja.
Hyvä kitkan tuotto liukkaille alustoille. Irrotettava
sisäpohjallinen (huopa).
Väri: Vihreä tai musta
Paino: 890g (koko 42)
Varsi: 32 cm (koko 42)
Koot: 36-49

Crosslander
Crosslander on erittäin kevyt saapas, joka on valmistettu Ethyleeni-vinyyli asetaatista
(EVA).
EVA on erittäin kevyttä, vahvaa synteettistä polymeeriä, jota käytetään mm. tuteissa,
kahvoissa ja letkuissa. EVA on pehmeää ja joustavaa myös kylmissä olosuhteissa
(jopa - 70˚C). EVA sietää hyvin kemikaaleja ja öljyjä kuten mm. diesel.
EVA on ympäristöystävällistä eikä jätä valmistuksessa tai hävittämisessä myrkyllisiä
jäämiä ympäristöön. Crosslander saappaat on testattu ja hyväksytty EU-direktiivin
89/686 mukaan.
Tuotanto on ISO-sertifioitu ja tarkastettu valtuutetun tarkistuslaitoksen toimesta.

Crosslander Montreal ja Vancouver
Montreal ja Vancouver saappaat ovat mukavat urheilusaappaat, jotka sopivat ympärivuotiseen käyttöön.
Irrotettava sisävuori, joka on konepestävä.
Lämpöeristetty ja käyttömukavuusalue n. -15˚C - +15˚C

Montreal- Naisten saappaat

Koko: 36-42
Paino: 265g (koko 39)
Väri: Vihreä
Varsi: 26 cm (koko 39)

Vancouver- Miesten saappaat

Koko: 40-48
Paino: 450g (koko 42)
Väri: Vihreä
Varsi: 35 cm (koko 42)

Crosslander Toronto
Toronto on saapas työtehtäviin, joissa ei
tarvita hyväksyttyä suojausluokkaa.
Thermo muovissa (EVA) on hyvä kemikaalisuoja ja se pitää saappaan lämpimänä.
Erikoisvahvistettu varvas- ja kantasuoja,
irrotettava sisävuori, jonka voi konepestä.
Lämmöneristys: 40˚C
Käyttömukavuusalue: -20˚C - +10˚C
Karkeasti muotoiltu kiertojäykkä pohjallinen
vähentää riskiä vammoilta ja antaa erittäin
hyvän pitävyyden liukkailla alustoilla.
Koko: 41-48
Paino: n. 520g (koko 42)
Väri: Vihreä
Varsi: 38 cm (koko 42)

Crosslander Nordic
Crosslander Nordic on lämmin ja mukava
paikkoihin, joissa vaaditaan hyväksyttyjä
suojausluokan työsaappaita. Saapas on
hyväksytty EN ISO 20345:2011, SB E P CI SRB
Thermomuovissa (EVA) on hyvä kemikaalisuoja
ja se pitää saappaan lämpimänä. Irrotettava
sisävuori, jonka voi konepestä.
Karkeasti muotoiltu kiertojäykkä pohjallinen
vähentää riskiä vammoilta ja antaa erittäin
hyvän pitävyyden liukkailla alustoilla.
Lämmöneristys: 35˚C
Käyttömukavuusalue: -20˚C - +10˚C
Varvassuoja: Teräs
Naulaanastumissuoja: Teräs
Koko: 41-48
Paino: n. 690g (koko 42)
Väri: Musta
Varsi: 38 cm (koko 42)
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