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Kerja keras.
Fleksibilitas. 



Kerja keras. 
Fleksibilitas. 

uvex 3 dikembangkan secara khusus 
untuk berbagai kebutuhan ekstrem yang 
dihadapi untuk penggunaan berat.  Sepatu 
ini memadukan kekuatan yang dibutuhkan 
dengan desain yang sporty dan dinamis. 
Dilengkapi dengan teknologi uvex terbaru, 
uvex 3 andal melindungi pemakainya 
sekaligus memberikan kenyamanan 
tingkat tinggi.
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Teknologi uvex i-PUREnrj
Teknologi sol poliuretana baru dan inovatif dari uvex, uvex 
i-PUREnrj, mengembalikan energi pendaratan di seluruh 
unit sol kembali ke pemakainya, mempertegas penahanan 
guncangan dan stabilitas. Sol uvex 3 dilengkapi efek 
anti-lelah khusus berkat pengembalian energi 68% di area 
kaki depan, pengembalian energi 65% di bawah tumit, dan 
tingkat penahanan guncangan tinggi 44 joule.

Sains. Bukan Fiksi. 
Teknologi uvex i-PUREnrj

Lebih stabil. Mengurangi risiko cedera. 
Lebih aman.

Stabilitas yang sangat baik dan pas di sepatu 
karena bantalan tumit dengan busa dan densitas 
yang disesuaikan dari teknologi uvex i-PUREnrj. 
Mengurangi risiko cedera dari terpelintir karena 
membungkuk.

Bantalan. Kestabilan. Pengembalian Energi.

Bantalan di bawah tumit penyerapan 

2.2 x 
energi lebih tinggi  

x dari standar yang 
ditentukan EN 
ISO20345:2011.

Pengembalian energi 
tinggi pengembalian energi 

65%
di bawah tumit.*

Bantalan di bawah tumit bantalan 
lebih tinggi 

2.8 x
setelah penggunaan 1000km 
dibandingkan sol poli-uretana 
standar.*

Pengembalian energi tinggi 

68%
pengembalian energi di 
area kaki depan.*

* Tanda hasil yang disebutkan dilaporkan di: Laporan uji coba N°: L210304422_1 CTC Lyon, 04/07/2021
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Sensitivitas luar biasa
Tingkat sensitivitas yang tinggi dan fleksibilitas
sol sangat penting saat mengoperasikan 
mesin yang dikendalikan dengan kaki.
 

Sustainable — sol bagian dalam daur ulang
uvex 3 diproduksi secara berkelanjutan dan
bebas dari zat berbahaya menurut daftar zat 
terlarang kami. Terlebih lagi, sol bagian 
dalamnya terbuat dari 100% serat dan busa 
daur ulang.

Teknologi tahan air uvex
Teknologi tahan air uvex andal melindungi 
terhadap penetrasi air selama empat kali lebih 
lama dari yang dipersyaratkan oleh standar.

Kerja keras.
 Fleksibilitas. 

Anda dapat menemukan lebih banyak 
informasi dengan memindai kode QR



uvex bionom x
Prinsip uvex bionom x adalah pendekatan untuk menciptakan produk baru yang menggabungkan 
fungsi biomekanik penting tubuh dengan fungsi alas kaki, sehingga menciptakan unit harmonis 
yang terdiri dari tubuh, alas kaki, dan lingkungan. Hanya saat tubuh kita mencapai tingkat performa 
maksimumnya, kita dapat melindungi diri dari cedera dengan cara terbaik. uvex bionom x 
dikembangkan bersama dengan pakar biomekanik kami, Dr Caleb Wegener dari uvex safety 
group di Australia.

 

uvex lace lock
Tali pengikat yang 
dioptimalkan untuk 
meningkatkan 
stabilitas dengan 
penguncian kait tali.
 

uvex anklepro
Memberikan 
perlindungan yang
sangat baik terhadap 
benturan menyakitkan 
di area pergelangan 
kaki.

Solusi ortopedi sesuai 
dengan DGUV Jerman 
112-191* dan NORM 
Z1259 Austria

* formerly BGR 191      
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uvex-safety.co.id/id

uvex 3 Lace-up boot Lace-up boot Lace-up boot
Art. no. Lebar 10 68721 68731 68741
Art. no. Lebar 11 68722 68732 68742
Art. no. Lebar 12 68723 68733 68743
Standar EN ISO 20345:2011 EN ISO 20345:2011 EN ISO 20345:2011 

S3 CI SRC S3 CI SRC S3 CI SRC
Bagian atas kulit anti air
Lapisan tekstil
Penutup ujung kaki Bebas logam
Sol tengah tahan penetrasi Baja
Ukuran 38 - 52
Unit Pesanan PR PR PR

uvex merekomendasikan alas kaki dengan sol 
tengah baja untuk penggunaan sulit seperti 
konstruksi dan industri terkait konstruksi.

  
 

UVEX SAFETY SINGAPORE PTE LTD
Representative O�ce Indonesia
Pondok Indah O�ce Tower 3, 17th Floor
Jl. Sultan Iskandar Muda, Kav. V-TA
Pondok Indah, Jakarta 12310
INDONESIA

T:   +62 811 868 8887
E:   sales@uvex-safety.com.sg
I:     uvex-safety.co.id/id

kulit anti air
tekstil

kulit anti air
tekstil

Bebas logam Bebas logam
Baja Non-logam
38 - 52 38 - 52


