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Kängor och Skor i denna katalog återfinns inom det ramavtal som tecknats 
mellan Svensk polis och företagen; Neptunus hav & Land AB och Equipnor AB.

Neptunus Hav & Land AB och Equipnor AB har under lång tid levererat
personlig skyddsutrustning och fotbeklädnad till Svensk polis och besitter 
omfattande kompetens inom området. 

I katalogen återfinns produkter från följande tillverkare:

Tillverkarna AKU, LALO, MAGNUM och HAIX är specialiserade inom 
tillverkning av fotbeklädnad för Polis och Militär. 

AKU och HAIX är Europeiska tillverkare med egen tillverkning i Europa 
(AKU/Italien och HAIX/Tyskland).

LALO är en Amerikansk tillverkare som sedan starten utvecklat kängor
till den Amerikanska marina specialförbandsmiljön. De i avtalet valda
modellerna är producerade i material som tål både söt och saltvatten.
LALO-kängorna är sportskolika men har därtill mycket god stabilitet.

MAGNUM är en av världens största tillverkare av fotbeklädnad för 
polis och säkerhetsbranschen. Företaget har ett omfattande sortiment
och täcker det flesta behov.

Svenska Polyver tillverkar allvädersstövlar som klarar vistelse och 
verksamhet i extrema klimat.

BLACK EAGLE® Tactical 2.0 Leather GTX BLACK EAGLE® Athletic 2.1 GTX

HAIX® Vario Wide Fit HAIX® Vario Wide FitReflekterande läder

CE EN ISO 20347:2012 O2 HRO HI CI WR FO SRC
Fullnarvläder, vattentät och välventilerad med 3-lagers GORE-TEX® 
Extended membran, skafthöjd 18.5 cm, antistatisk, sula 018
Högt skaft  |  Färg: Svart  |  Art.nr: 340003

En fotriktig och stabil kvalitetskänga för både inom- och utomhusbruk. 
Innovativt snabbsnörningssystem gör kängan enkel att ta av och på. 
Grovmönstrad yttersula med anti-halkbeständig gummiblandning. 
Antistatisk och helt fri från metallkomponenter. 

• Överdel i 1,6-1,8mm tjockt hydrofobiskt fullnarvläder
• Nötningsbeständigt innerfoder optimerat för gott fotklimat vid både 
   inom- och utomhusbruk
• Fri från metallkomponenter
• Antistatisk
• 2-zons snörningsystem möjliggör separat justering i fot- och skaftområde
• Sula resistent mot olja, bensin, beständig mot värme och kyla i enlighet 
   med EN ISO 20347:2012.
• Solreflexbehandlat läder minskar värmeeffekten av direkt solljus och 
   säkerställer ett gott fotklimat
• Anatomiskt utformad fotbädd med antibakteriellbehandling
• Assymetrisk PU-mellansula för hälstabilitet
• HAIX® Vario Wide Fit System - Säkerställer perfekt passform för olika fötter.

Storlekar 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 Storlekar 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 

Komfortabel tjänste/insatskänga för allvädersbruk. Grovmönstrad yttersula
med anti-halkbeständig gummiblandning. Innovativt snabbsnörningssystem
gör kängan enkel att ta av och på. En lätt och smidig känga att springa, 
klättra och tempoväxla i.

• Överdel i mix av microfiber och textil
• Nötningsbeständigt innerfoder optimerat för gott fotklimat vid både inom- 
   och utomhusbruk
• HAIX® klimatsystem som pressar/pumpar ut överrskottsvärme i varje steg
• Antistatisk, helt fri från metallkomponenter
• Sula resistent mot olja, bensin, beständig mot värme och kyla i enlighet med 
   EN ISO 20347:2012.
• Förstärkning i tåområdet för ökat skydd mot slitage
• Anatomiskt utformad fotbädd med antibakteriellbehandling
• 2-lagers elastisk PU-mellansula för optimal dämpning i varierande terräng
• Assymetrisk PU-kil för hälstabilitet
• HAIX® Vario Wide Fit System - Säkerställer perfekt passform för olika fötter.

CE EN ISO 20347:2012 O2 HRO HI CI WR FO SRC
Microfiber/textil, vattentät och extremt välventilerad med 3-lagers 
GORE-TEX® Extended membran, skafthöjd 15 cm, antistatisk, sula 018
Mid-skaft  |  Färg: Svart  |  Art.nr: 330042

HAIX® Climate system

FOTBEKLÄDNAD SOM MÖTER KRAVEN FÖR SVENSK POLIS PRODUKTER SALUFÖRDA AV NEPTUNUS HAV & LAND AB
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Allroundkänga | 4 årstider | Urban miljö Allroundkänga | 4 årstider | Urban miljö



BLACK EAGLE® Athletic 2.0 T Side-Zip BLACK EAGLE® Safety 50 HL GTXTIBET

HAIX® Vario Wide Fit Reflekterande läder

Storlekar 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 Storlekar 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 Storlekar 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 

CE EN ISO 20347:2012 O2 HRO HI CI FO SRC
Microfiber/textil med ventilerad innerliner. Skafthöjd 18.5 cm, 
antistatisk, sula 018
Högt skaft  |  Färg: Svart  |  Art.nr: 330004

Komfortabel och sval tjänste-/insatskänga för vår och sommarbruk, 
grovmönstrad yttersula med anti-halkbeständig gummiblandning. 
Antistatisk och helt fri från metallkomponenter. En fotriktig och 
stabil kvalitetskänga för både inom- och utomhusbruk. Innovativt 
snabbsnörningssystem gör kängan enkel att ta av och på, 
samt justera för optimal passform.

• Överdel i mix av microfiber och textil
• Nötningsbeständigt innerfoder optimerat för gott fotklimat vid både 
   inom- och utomhusbruk
• Fri från metallkomponenter
• Antistatisk
• 2-zons snörningsystem möjliggör separat justering i fot- och skaftområde
• Sula resistent mot olja, bensin, beständig mot värme och kyla i enlighet 
   med EN ISO 20347:2012.
• Välventilerade innerliner säkerställer ett gott fotklimat
• Anatomiskt utformad fotbädd med antibakteriellbehandling
• Assymetrisk PU-mellansula för hälstabilitet
• HAIX® Vario Wide Fit System - Säkerställer perfekt passform för olika fötter.

Side-zip (dragkedja)

CE EN ISO 20347:2012 O2 HRO HI CI WR FO SRC
Fullnarvläder, Vattentätt och ventilerande 4-lagers 
Gore-Tex® Performance membran. Skafthöjd 23 cm, antistatisk, sula 05
Högt skaft  |  Färg: Svart  |  Art.nr: 201002

HAIX® Vario Wide Fit HAIX® Climate system

Robust känga med högt skaft för allvädersbruk i terräng, tillverkad i kraftigt 
fullnarvläder, med vattentätt och välventilerande Gore-Tex® Performance 
membran och en grovmönstrad yttersula med självrensande mönstring. 
En fotriktig, fodrad och stabil kvalitetskänga för utomhusbruk. Isolerande 
fleecelining gör att kängan lämpar sig för subarktiskt klimat.

• Överdel i 2,5-2,7mm tjockt hydrofobiskt fullnarvläder
• Nötningsbeständigt innerfoder med fleeceliner optimerat för karga klimat
• Yttersula med självrensande mönstring och anti-halk grepp (Godkänd enligt 
   EN ISO 20347:2012)
   - mellansula för optimal dämpning och stabilitet i ojämn terräng
   - Hård läst som ökar stabiliteten markant
   - slitsulan kan bytas ut när den är sliten eller sprucken av ålder
• Anatomiskt utformad fotbädd med antibakteriellbehandling
• HAIX® klimatsystem som pressar/pumpar ut överrskottsvärme i varje steg
• HAIX® Sunreflect - reflekter solljuset och säkerställer ett komfortabelt fotklimat 
   även varma dagar
• HAIX® Vario Wide Fit System - Säkerställer perfekt passform för olika fötter.

FOTBEKLÄDNAD SOM MÖTER KRAVEN FÖR SVENSK POLIS

CE EN ISO 20345:2011 S3 HRO HI CI WR SRC
Fullnarvläder, vattentät och välventilerad med 3-lagers GORE-TEX® Extended 
membran, SIde-zip (dragkedja) skafthöjd 20 cm, antistatisk, ESD, sula 019
Högt skaft  |  Färg: Svart  |  Art.nr: 620025

SPT-KÄNGA UTVECKLAD I  DIREKT 
SAMARBETE MED SVENSK POLIS

Robust SPT skyddskänga för allvädersbruk. Grovmönstrad yttersula med 
anti-halkbeständig gummiblandning. Dragkedja i sidan gör kängan lätt att 
snabbt ta av och på! Antistatisk och helt fri från metallkomponenter. 
En fotriktig och stabil kvalitetskänga för verksamhet som kräver en 
hög grad av skydd.

• Överdel i 1,8-2,0mm kraftigt och hydrofobiskt fullnarvläder
• Hög ventilerande förmåga genom Gore-Tex® Extended membran samt 
   HAIX® Climate System
• Nötningsbeständigt innerfoder optimerat för positivt fotklimat
• Fri från metallkomponenter
• Spiktrampskydd i Kevlar
• Antistatisk
• Elektrostatiskt konduktiv sko, testad enligt DIN EN 61340-4-3:2002
• Anatomiskt utformad och ultralätt tåhätta i fiberförstärkt komposit
• Sula resistent mot olja, bensin, beständig mot värme och kyla
• Solreflexbehandlat läder minskar värmeeffekten av direkt solljus och 
   säkerställer ett gott fotklimat
• Anatomiskt utformad fotbädd med antibakteriellbehandling
• Assymetrisk PU-kil för hälstabilitet
• HAIX® Vario Wide Fit System - Säkerställer perfekt passform för olika fötter.

HAIX® Vario Wide Fit

Side-Zip (dragkedja)HAIX® Climate System

ESD-godkändTåhätta i komposit

PRODUKTER SALUFÖRDA AV NEPTUNUS HAV & LAND AB

3 4

Allroundkänga | 4 årstider | Urban miljö Allroundkänga | 4 årstider | Blandad terräng

VÅRDADE KÄNGOR SITTER 
BÄTTRE OCH HÅLLER LÄNGRE

• RENGÖR

• IMPREGNERA

• SMÖRJ IN



OFFICE® LeatherBLACK EAGLE® Safety 5.0 LOW GTX AIRPOWER® C1

FOTBEKLÄDNAD SOM MÖTER KRAVEN FÖR SVENSK POLIS

Storlekar 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 

HAIX® Vario Wide Fit

HAIX® Komposithätta Reflekterande läder

CE EN ISO 20345:2011 S3 HRO HI CI WR SRC
Läder, vattentät och välventilerad med 3-lagers GORE-TEX® 
Extended membran, höjd 7.5 cm, antistatisk, ESD, sula 019
Färg: Svart  |  Art.nr: 620001

Komfortabel skyddssko för allvädersbruk, tillverkad i läder, med vattentätt 
och välventilerande Gore-Tex® Extended membran och en grovmönstrad 
yttersula med anti-halkbeständig gummiblandning. Antistatisk och helt 
fri från metallkomponenter. En fotriktig och stabil skyddsko för både 
inom- och utomhusbruk. Innovativt snabbsnörningssystem gör skon 
enkel att ta av och på.

• Sko i 1,8mm tjockt hydrofobiskt fullnarvläder
• Nötningsbeständigt innerfoder optimerat för gott fotklimat vid både 
   inom- och utomhusbruk
• Fri från metallkomponenter
• Antistatisk
• Fiberförstärkt och anatomiskt utformad komposithätta
• Elektrostatiskt konduktiv sko, testad enligt DIN EN 61340-4-3:2002.
• Solreflexbehandlat läder minskar värmeeffekten av direkt solljus och 
   säkerställer ett gott fotklimat
• Anatomiskt utformad fotbädd med antibakteriellbehandling
• Lättviktssula
• HAIX® Vario Wide Fit System - Säkerställer perfekt passform för olika fötter.

Storlekar 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 

CE EN ISO 20347:2012 O2 CI WR FO SRC
Läder, vattentät och välventilerad med 3-lagers GORE-TEX® Extended membran, 
höjd 9 cm, antistatisk, sula 08
Färg: Svart  |  Art.nr: 100501

Snygg och praktisk sko för allvädersbruk, tillverkad i läder, med vattentätt och 
välventilerande Gore-Tex® Extended membran och en yttersula med anti-
halkbeständig gummiblandning. Antistatisk och fri från metallkomponenter. 
En fotriktig och stabil sko för både inom- och utomhusbruk.

• Sko i 1,8-2,0 mm tjockt hydrofobiskt läder
• Nötningsbeständigt innerfoder optimerat för gott fotklimat vid både inom- 
   och utomhusbruk
• Fri från metallkomponenter
• Antistatisk
• HAIX® AS System som lyfter hålfoten och skapar utrymme i tåarean och 
   skapar fin komfort
• Olje och Bensinresistent sula, godkänd enligt EN ISO 20347:2012
• Solreflexbehandlat läder minskar värmeeffekten av direkt solljus och 
   säkerställer ett gott fotklimat
• Anatomiskt utformad fotbädd med antibakteriellbehandling
• Lättviktssula
• HAIX® Vario Wide Fit System - Säkerställer perfekt passform för olika fötter.

HAIX® Vario Wide Fit Reflekterande läder

Snygg och praktisk sko för inom- och utomhusbruk, yttersula med anti-
halkbeständig gummiblandning. Rena, fina ytor lätta att få puts på!

• Sko i 1,8-2,0 mm tjockt hydrofobiskt läder
• Innerlining i läder
• Fri från metallkomponenter
• Antistatisk
• Olje och Bensinresistent sula, godkänd enligt EN ISO 20347:2012
• Solreflexbehandlat läder minskar värmeeffekten av direkt solljus  
  och säkerställer ett gott fotklimat
• Anatomiskt utformad och utbytbar fotbädd (tvättbar)
• Lättviktssula
• HAIX® Vario Wide Fit System - Säkerställer perfekt 
   passform för olika fötter.

Storlekar 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 

CE EN ISO 20347:2012 O2 HRO HI CI WR FO SRC
Läder, läderliner, höjd 7,5 cm, antistatisk, sula ”London”
Färg: Svart  |  Art.nr: 100004

PRODUKTER SALUFÖRDA AV NEPTUNUS HAV & LAND AB

HAIX® Vario Wide Fit Reflekterande läder

PROTECTOR® ALPIN

Storlekar 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47

CE EN ISO 20345:2011 S2 HRO HI CI WR SRA
2,8-3,0mm Mocka, Vattentätt och ventilerande 4-lagers Gore-Tex® 
Performance membran. Skärskyddsnivå 3, Skafthöjd 20 cm, antistatisk
Högt skaft  |  Färg: Svart/gul  |  Art.nr: 602301

Kraftig känga för användning i bergsterräng där även behov av stegjärn kan 
förekomma, tillverkad i kraftigt mockaläder, med vattentätt och välventilerande 
4-lagers Gore-Tex® Performance membran och en grovmönstrad yttersula med 
självrensande mönstring, anpassad för stegjärn. En fotriktig, väl fodrad och 
stabil alpinkänga. Optimal för miljöer med kyla, is, berg och snö.

• Överdel i 2,8-3,0mm tjockt mockaläder
• Nötningsbeständigt innerfoder med fleeceliner optimerat för karga klimat
• Yttersula med självrensande mönstring och anti-halk grepp 
   (Godkänd enligt EN ISO 20347:2012)
   - mellansula för optimal dämpning och stabilitet i ojämn terräng
   - Hård läst som ökar stabiliteten markant
   - slitsulan kan bytas ut när den är sliten eller sprucken av ålder
• Anatomiskt utformad fotbädd med antibakteriellbehandling
• HAIX® klimatsystem som pressar/pumpar ut överrskottsvärme i varje steg
• Skärskyddsnivå 3, godkänt enligt EN ISO 20345:2011
• HAIX® Vario Wide Fit System - Säkerställer perfekt passform för olika fötter.

HAIX® Climate systemHAIX® Vario Wide Fit

5 6

Skyddssko



SHADOW Amphibian 8” SHADOW Intruder 5” ZODIAC RECON

FOTBEKLÄDNAD SOM MÖTER KRAVEN FÖR SVENSK POLIS PRODUKTER SALUFÖRDA AV NEPTUNUS HAV & LAND AB

Storlekar 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 Storlekar 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49

Shadow Amphibian 8” är en unik insatskänga utvecklad i direkt samarbete med US Navy Seals. 
Det är en ultralätt och extremt komfortabel känga utvecklad för att användas både i vatten och 
på land. Kängan dräneras snabbt då den använts i vatten. Hydrofobiska material gör att den även 
torkar snabbare än vanliga kängor. Kängan är utrustad med en sula som ger mycket gott grepp på 
de flesta underlag. Sulan har en dubbförsedd yta för grepp mot rep (fastrope). Shadow Amphibi-
an 8” är en insatskänga som passar lika bra till insatser i en urban miljö på land som vid dykande 
infiltrering eller amfibieinsatser. Den är utmärkt att både smyga, klättra, gå eller springa i.

• Överdel i mix av fullnarvläder och keramiskt förstärkta textilpaneler i front och front/sida.
• Ribbad skaftyta som medger god ventilation även när kängan är hårt smutsad
• Dräneringsportar för evakuering av vatten
• Injektionsgjuten halkfri yttersula
• Multi-densitets EVA mellansula som ger extra dämpning samt effekt i språng
• Fukttransporterande, hydrofobisk och antibakteriell liner
• Punktersäker kompositplatta, tillika förstyvning av skon för ökad stabilitet
• Anatomisk utformat fotvalv och hälparti.
• Fenstop för användning med simfenor
• Anatomiskt utformad metalllänk i fotvalvet

Färg: Svart  |  Art.nr: 1ML041 BKO Färg: Svart  |  Art.nr: 1ML007 BKO

Färg: Svart  |  Art.nr: 2BU005 BKO

LALO har ett direkt samarbete 
med US Navy Seals och utvecklar 
fotbeklädnad för samtliga miljöer 
SEALS kan tänkas verka i. Detta 
omfattar även skor för cross-
training och löpning. Navy Seals 
  är elitatleter som ställer extrema
     krav på sin utrustning, allt för att
            kunna agera effektivt och
                    optimalt i alla lägen.

Shadow Intruder 5” är en lätt och komfortabel lågskaftad insatskänga, utrustad med en sula 
som ger mycket gott grepp på hala ytor och andra mixade underlag. Den är utmärkt att både 
smyga, klättra, gå och springa i. Materialkompositionen gör att kängan är lever länge även 
under påverkan från saltvatten. Den stabila och extremt väldämpande sulan tar upp de värsta 
stötarna av hopp från höjd. Shadow Intruder 5” fungerar mycket bra 
även som vanlig patrullkänga då den är komfortabel, sval och stabil.

• Överdel i mix av fullnarvläder och keramiskt förstärkta textilpaneler i front och front/sida.
• Ribbad skaftyta som medger god ventilation även när kängan är hårt smutsad
• Injektionsgjuten halkfri yttersula
• Multi-densitets EVA mellansula som ger extra dämpning samt effekt i språng
• Fukttransporterande, hydrofobisk och antibakteriell liner
• Punktersäker kompositplatta, tillika förstyvning av skon för ökad stabilitet
• Anatomisk utformat fotvalv och hälparti.
• Anatomiskt utformad metallänk i fotvalvet

Zodiac Recon är en löparsko för löpning på varierande underlag. Skon har en 
överdimensionerad sula som är extremt behaglig att gå och springa i. Skon är 
utmärkt för både korta och långa distanser (maraton+) Den extremt väldämpande, 
stabila och komfortabla konstruktionen gör skon väl lämpad för personal som 
arbetar civilt med spaning och dyl. Skon används bl.a för cross-training och löpning
på Amerikanska flottans (BUD/S) utbildningsprogram för Navy Seals. 

• Extremt komfortabel sko tillverkad enligt senaste rön, teknologi och lättviktsmateriel
• Hög ventilationsförmåga
• Keramiskt förstärkt yttre tåparti
• Dräneringskanaler som tömmer skon snabbt på vatten
• Överdimensionerad yttersula
• Multi-densitets EVA mellansula som ger extra dämpning samt effekt i språng och tempoväxling
• Anatomisk utformat fotvalv och hälparti.

Insatskänga i lättviktsutförande, 
utvecklad för verksamhet som ofta 
kräver att operatören klättrar, 
springer, tempoväxlar och rör sig 
på olika typer av underlag.

Storlekar 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48
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INSATSKÄNGA | MARIN MILJÖ INSATSKÄNGA

CIVILT/DOLT UPPTRÄDANDE



FOTBEKLÄDNAD SOM MÖTER KRAVEN FÖR SVENSK POLIS PRODUKTER SALUFÖRDA AV NEPTUNUS HAV & LAND AB
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Fältkänga för patrull och eftersök oavsett väder, terräng och klimat

PILGRIM HL COMBAT GTX är för dig som behöver mycket känga, en känga som tar dig över blötmyr, 
stock och sten men som samtidigt är  så komfortabel  att  du kan patrul lera gator och torg med den.

PILGRIM HL Combat GTX är en stabi l  fä l tkänga med robust grundkonstrukt ion stående på en medelstyv
lästplatta som erbjuder mycket god support  och stabi l i tet  i  hela steget.  Gore-Tex® performance membran
hål ler  ute vätan och t i l l sammans med AKU Air  8000 ges bästa förutsättningar för ett  gott  fotk l imat.

Sulpaketet med en s jä lvrensande greppsula från VIBRAM® och mel lansula med skelettgjuten EVA ger
gott  grepp och välbalanserad dämpning v id långa förf lyttningar med el ler  utan last .  Den medelstyva
lästplattan förstärker komforten och stabi l i serar  överdelen.

Överdel  i  fu l lnarv läder och AKU´s AIR8000 (en stark 3D-vävd nylonf iber punkt l immad med en
komfortabel  inner l iner)  AIR8000 genererar ett  behagl igt  fotk l imat och f in stabi l i tet . 
Förstärkningsrand i  PU-coatad bycast läder.  AKU är kända för en l i te bredare läst  och 
bibehål ler  s in höga komfort  även när foten svul lnar.

P ILGRIM är ett  koncept av kängmodel ler  i  AKU´s takt iska 
sortiment, PILGRIM finns förutom i fältmodellen i varianter 
för tropiska klimat, fastrope/fallskärmstjänst. PILGRIM är 
ursprungl igen utvecklad för ett  Br i t t i skt  förband i 
ans lutning t i l l  Hereford/UK.

Selvat ican är  en mult i terrängkänga som lämpar s ig för a l l roundbruk i  både urban mi l jö och 
i  stökig terräng utanför asfa l ten.  Kängans överdel  är  byggd ovanpå en medelhård lästplatta v i lket 
ger den stabi l i tet  utöver det vanl iga.  Selvat ican är  konstruerad för att  spr inga,  hoppa, patrul lera 
och klättra i  men den har också en bred läst  och en fantast isk dämpning som gör att  fötter, 
knän och rygg mår bra hela dagen. 

AKU använder s ig av en egenframtagen Corduravar iant benämnd AIR 8000 som 
t i l l sammans med punkt l imning mot Gore-Tex® membranet gör att  Selvat ican andas 
upp t i l l  10ggr bättre än tradit ionel l t  membranförsedda kängor.  AKU-kängor med 
denna lösning ger ett  mycket behagl igt  fotk l imat ovärder l igt  för  användaren.

VATTENTÄT VATTENTÄT

SELVATICA TACTICAL MID GTX PILGRIM HL COMBAT GTX
Multiterrängkänga med smidighet som en sportsko och stabilitet 
som en vandringskänga

A r t i k e l :  6 7 2 t  ( 0 5 2 - s va r t )

T e k n i s k a  d e ta l j e r
Ö v e r d e l :  AIR 8000® och svetsad PU-f i lm |  S k y d d s s p a lt :  Gummi |  F o d e r :  SANIF IT |  F o t b Ä d d :  Orthol i te 

M e l l a n s u l a :  In jekt ionsgjuten EVA |  L Ä s t b o t t e n :  F lex ibel  2.0 mm polypropylen+EVA-microporosa

G r e p p s u l a :  V IBRAM® Selvat ica Megagr ip |  V i k t :  460g (EU42)

Italienska AKU är en av Europas få kvarvarande 
genuina skomakare. AKU är en ytterst kompetent 
producent med ett starkt varumärke och ett gediget 
sortiment av skor och kängor för friluftsliv, bergsport 
och professionella användare. AKU´s taktiska sortiment 
har utvecklats med AKU´s omfattande kompetens som 
bas och i nära samarbete med enheter och myndigheter 
över hela världen.

Varumärket AKU omfattas av ett genuint kvalitetstänk, 
omfattande kunskap inom skomakarkonsten och en 
fantastisk kvalitet i samtliga sko-/kängmodeller. Ett litet 
plus i kanten för AKU är deras breda fina läst som ger 
god komfort även under långa pass i kängor.

AKU MED SVENSKA YRKES-
MÄN/ KVINNOR I MALI Storlekar 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 Storlekar 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48

A r t i k e l :  5 6 1 C F  ( 0 5 2 - s va r t )

T e k n i s k a  d e ta l j e r

Ö v e r d e l : 2,2mm Fullnarvläder/AIR 8000®

S ky d d s l i st : PU-coatad bycastläder

F o t b Ä d d : Custom Fit IMS 3D-innersula

M e m b r a n :  Gore-Tex® Performance comfort

G r e p p s u l a :  V IBRAM® FOURÀ (ant istat isk)

M e l l a n s u l a :  EVA Microporosa

L Ä s t b o t t e n :  6-4mm nylon + Die Cut EVA (medium)

V i k t :  650g |  S t o r l e k s s p a n n :  EU39 -  47 

Storlekarna 37-38 samt 48 finns 
t i l lgängliga från mars 2021
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FOTBEKLÄDNAD SOM MÖTER KRAVEN FÖR SVENSK POLIS

WINTER SAFETY

En rejäl, extremt komfortabel och fodrad skyddsstövel för bistra klimat. Håller 
fötterna varma i temperaturer ner till -40°C. Kan utrustas med spikbroddar.

• 40% lättare än motsvarande PVC-stövlar
• Ergonomisk utformning
• Mycket fin komfort i gång som stillastående
• Antistatisk
• Stötupptagande hälparti
• God fotledsupport/stabilitet
• Halk-resistent sula med unik mönstring (självrensande)
• Motståndskraftig mot nötning, oljor, smörjmedel och hydrokarboner
• Stålhätta (påverkar inte de isolerande egenskaperna)

Storlekar 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47

EN ISO 20345 :2011 S5 CI SRC
Fodrad Polyurethane (PU) Stövel med mycket goda isolerande egenskaper
Färg: Svart  |  Art.nr: POLWNSAF

PREFABRICERAD ILÄGGSSULA

Denna sula används för dig 
som har en smal läst
Beställningsnummer: 
901457N

Denna sula används för dig 
som har en bred läst
Beställningsnummer: 
901456W

Prefabricerad Iläggssula ”Perfect Fit” anpassar kängorna i katalogen till din fot om 
om du har smal eller bred läst. Du måste i samband med beställning ange vilken
sula du vill ha levererad tillsammans med kängan. Om detta inte anges kommer 
skorna/kängorna levereras med sula för normal läst.

Konstruktionen bygger på omfattande statistik ett brett spektra av individer och individuella 
behov. Sulornas kärna är tillverkad i PU-skum och har en hög grad av komfort, dämpning, 
ventilation och fukttransportförmåga. Sulorna har ett överdrag av 100% polyester.
Perfect fit sulorna har en gradering som tydligt visualiseras av en färgskala, se nedan.
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VINTERSTÖVEL

VÅRD AV SKOR OCH KÄNGOR  
RENGÖR -  IMPREGNERA -  SMÖRJ IN

Följ nedanstående råd och tips för minimalt slitage, optimal funktion och maximal livslängd.

Nya kängor är impregnerade från fabrik och behöver inte impregneras ur kartong, kängorna behöver dock smörjas innan första användningen!

Kängor och skor skall vårdas i följande prioriteringsordning: Rengör, Impregnera, Smörj. Observera att även kängor med Gore-Tex® membran måste 
impregneras. Det råder i vissa läger en missuppfatttning om att membrankängor inte behöver detta då de redan är vattentäta. Detta är FEL, lädret 
behöver impregnering för att må bra!

Rengöring:
1. Om kängan/skon är hårt smutsad sköljs den först av så att värsta smutsen avlägsnas.
2. Plocka ur innersulan och låt den torka
3. Avlägsna stenar och andra föremål från yttersulan 
4. Avlägsna snörningen för att bättre komma åt i plösens veckning.
5. Borsta kängan helt ren, fukta om nödvändigt.

Impregnering:
1. Spraya med impregneringsspray på rena och torra ytor, låt det torka innan skofett/kräm apppliceras.

Smörj:
1. Applicera skokräm på borsten genom att gnida borstens bakdel (mindre borst) i skokrämen.
2. Säkerställ att ett tunnt lager skokräm borstas in på samtliga läderytor och sömmar.
3. Använd den stora borstytan till att borsta upp putsen över hela kängans yta. Den överblivna 
krämen som samlas i borsten ger färg och glans till kängans textilytor.
4. Överbliven kräm på kängan putsas in/torkas av med putsduk.

Särskild tillsyn:
Alla kängor (i synnerhet de med membran av olika slag) behöver rengöras invändigt några gånger per år. Detta görs enkelt med mild handtvål och vatten.

1. Ta ur innersulorna.
2. Ställ kängorna i badkar/dusch och fyll dem med vatten (låt stå ett par minuter)
3. Häll ut vattnet, och gnid in kängornas insida med mild tvållösning
4. Skölj ur och låt torka i torkskåp på mild värme alternativt lufttorkning 
    som snabbas på genom att trycka ner tidningspapper som absorbent.

Allmänna tips:
• Använd rena strumpor av ull eller syntet, bomullstrumpor är ej att föredra 
   då de har en bristande fukttransporterande förmåga.
• Håll en god fothygien (fotsvett bildar saltkristaller som sliter på kängans innanmäte). 
• Klipp tånaglarna (långa, vassa tånaglar har en tendens att skära sönder Gore-Tex® membran).

Storlekar 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48
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FOTBEKLÄDNAD SOM MÖTER KRAVEN FÖR SVENSK POLIS

STRIKE FORCE 8.0 Side-Zip WP PANTHER 8.0 Side-ZipVIPER PRO 8.0 LEATHER WP EN ACTIVE DUTY

Storlekar 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 Storlekar 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48  Storlekar 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48  Storlekar 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48  

En robust och mycket prisvärd lättviktskänga för allroundbruk. 
Nyutvecklad greppsula från Michelin ger ett mycket bra grepp på plana/
hala ytor. Med kompressionsgjuten ”Recoil” får användaren en hög grad 
av stabilitet, dämpning och komfort.

• Överdel i fullnarvläder och ventilerande nätmaterialpaneler
• Inga metallkomponenter
• Dragkedja (YKK) för smidig av- och påtagning
• Armourgel - Ankelskydd i skaftet
• Kompositlänk för extra stabilitet
• Snabbtorkande foder för fukttransport och komfortabelt fotklimat
• M.P.A.C.T. innersula för maximal komfort och stötupptagning
• Kompressionsgjuten ”RECOIL” mellansula för optimal dämpning och 
   heldagskomfort
• Halk- och oljeresistent greppsula med maximalt grepp på plana ytor

En robust och mycket prisvärd lättviktskänga för allroundbruk. Nyutvecklad yttersula från Michelin
ger ett mycket bra grepp på plana/hala ytor. Med kompressionsgjuten ”Recoil” får användaren en 
hög grad av stabilitet, dämpning och komfort.

• Överdel i fullnarvläder och ventilerande nätmaterialpaneler
• Inga metallkomponenter
• Armourgel - Ankelskydd i skaftet
• Kompositlänk för extra stabilitet
• Snabbtorkande foder för fuktransport och komfortabelt fotklimat
• M.P.A.C.T. innersula för maximal komfort och stötupptagning
• Kompressionsgjuten ”RECOIL” mellansula för optimal dämpning och heldagskomfort
• Halk- och oljeresistent greppsula med maximalt grepp på plana ytor

Certifierad: EN ISO 20345:2012 | S3 CI HI HRO AN SRC WR
Högt skaft  |  Färg: Svart  |  Art.nr: M801395

YKK 
SIDE ZIPPER

BREATHABLE
MATERIAL

SHOCK
ABSORPTION

SLIP & OIL
RESISTANT
SLIP & OIL

RESISTANT

Certifierad: EN ISO 20347:2012 | OB E FO SRA
Högt skaft  |  Färg: Svart  |  Art.nr: M800643

SCANNER
SAFE

WATERPROOF

Lättviktskänga med överdel i fullnarvläder och textilpaneler. Dragkedja för snabb och enkel 
av-/påtagning. Kraftig mellan/yttersula för maximal dämpning och grepp. Cambrelle®foder 
för komfort och ventilation. Testad och certifierad enligt EU-standard; EN 20347:2012 för 
yrkesskor

Detaljer
• Dragkedja (YKK) med dragstopp
• Överdel i fullnarvläder och 900 denier nylon
• Fuktavvisande foder
• Fri från metallkomponenter
• Kompositlänk i mellansulan ger ökad stabilitet i steget
• Kraftigt mönstrad halkresistent yttersula
• Urtagbar innersula (EVA)

Högkvalitets lädersko för varierat bruk. En snygg, komfortabel och lättputsad sko 
med en sula som ger gott grepp på plana ytor.

Detaljer
• Överdel i slitstarkt fullnarvläder
• Fri från metallkomponenter
• Mjukt och ventilerande Cambrelle®foder
• Vadderad hälmudd för ökad komfort
• Ortholite innersula erbjuder god dämpning och komfort
• PU-mellansula
• Halkfri gummisula

YKK 
SIDE ZIPPER

SHOCK
ABSORPTION

SCANNER
SAFE

Certifierad: EN ISO 20347:2012 | OB E FO SRA
Högt skaft  |  Färg: Svart  |  Art.nr: M800339

Lågsko  |  Färg: Svart  |  Art.nr: M801355

SLIP & OIL
RESISTANT

SCANNER
SAFE
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PRODUKTER SALUFÖRDA AV EQUIPNOR AB

Allroundkänga | 4 årstider | Urban miljö Allroundkänga | 4 årstider | Urban miljö Allroundkänga | Urban miljö



FOTBEKLÄDNAD SOM MÖTER KRAVEN FÖR SVENSK POLIS

15 16

PRODUKTER SALUFÖRDA AV EQUIPNOR AB

Storlekar 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 Storlekar 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48

ELITE SPIDER X 8.0 S/z ELITE SPIDER X 5.0

SCANNER
SAFE

WATERPROOF SIDE-ZIPPER COMPOSITE
TOE & PLATE

ANKLE
PROTECTION

SLIP & OIL
RESISTANT

HRO
CERTIFIED

S3
CERTIFIED

SRC
CERTIFIED

SCANNER
SAFE

WATERPROOF SIDE-ZIPPER COMPOSITE
TOE & PLATE

ANKLE
PROTECTION

SLIP & OIL
RESISTANT

HRO
CERTIFIED

S3
CERTIFIED

SRC
CERTIFIED

SCANNER
SAFE

WATERPROOF SIDE-ZIPPER COMPOSITE
TOE & PLATE

ANKLE
PROTECTION

SLIP & OIL
RESISTANT

HRO
CERTIFIED

S3
CERTIFIED

SRC
CERTIFIED

SCANNER
SAFE

WATERPROOF SIDE-ZIPPER COMPOSITE
TOE & PLATE

ANKLE
PROTECTION

SLIP & OIL
RESISTANT

HRO
CERTIFIED

S3
CERTIFIED

SRC
CERTIFIED

SCANNER
SAFE

WATERPROOF SIDE-ZIPPER COMPOSITE
TOE & PLATE

ANKLE
PROTECTION

SLIP & OIL
RESISTANT

HRO
CERTIFIED

S3
CERTIFIED

SRC
CERTIFIED

YKK 
SIDE ZIPPER

Högt skaft   |   Färg:  Svart   |   Art .nr :  M801591
CERTIFIERAD: EN ISO 20347:2012 OB E FO HI CI HRO SRA

Högt skaft   |   Färg:  Svart   |   Art .nr :  M801599
CERTIFIERAD: EN ISO 20347:2012 OB E FO HI CI HRO SRA

Den nya generation ELITE SPIDER X är förbättrad i alla avseenden! Med förstärkningar 
i hälområdet, ökad ventilation och dämpning har X-modellen av ELITE SPIDER blivit än 
mer komfortabel, följsam och stabil. Lägg därtill en ny VIBRAM-sula med mycket bra 
grepp på de flesta stadsunderlag.

Detaljer
• Överdel i slitstarkt fullnarvläder
• Ventilerande Cordura AFT 3D-nät för optimal ventilation
• Mjukt, snabbtorkande och komfortabelt Cambrelle®foder
• Förstärkt hälclip för ökad stabilitet och komfort
• YKK-dragkedja för snabb och komfortabel av-/påtagning
• NY CMEVA mellansula sparar foten och ger bättre 
   komfort under långa arbetspass
• Urtagbar MPACT POWER PU-innersula
• Halkfri lättviktssula från VIBRAM
• Vikt, endast: 615g

Allroundkänga | Urban miljö Allroundkänga | Urban miljö
Mid-modellen av ELITE SPIDER X är som sin högskaftade storebror förbättrad i alla 
avseenden! Med förstärkningar i hälområdet, ökad ventilation och dämpning har 
X-modellen av ELITE SPIDER blivit än mer komfortabel, följsam och stabil. Lägg 
därtill en ny VIBRAM-sula med mycket bra grepp på de flesta stadsunderlag.

Detaljer
• Överdel i slitstarkt fullnarvläder
• Ventilerande Cordura AFT 3D-nät för optimal ventilation
• Mjukt, snabbtorkande och komfortabelt Cambrelle®foder
• Förstärkt hälclip för ökad stabilitet och komfort
• Recoil mellansula sparar foten och ger bättre komfort under 
   långa arbetspass
• Urtagbar MPACT POWER PU-innersula
• Halkfri lättviktssula från VIBRAM
• Vikt, endast: 615g

E L I T E  S P I D E R  X



FOTBEKLÄDNAD SOM MÖTER KRAVEN FÖR SVENSK POLIS

ACTIVE DUTY CT EN 345 VIPER PRO 3.0STRIKE FORCE LEATHER CT CP Side-Zip WP

Storlekar 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48  Storlekar 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48  Storlekar 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48  

Högkvalitets lädersko i skyddsutförande. En snygg, komfortabel och 
lättputsad sko med en sula som ger gott grepp på plana ytor. 
Tåhätta i komposit. Skon väger endast 623g.

Detaljer
• Överdel i slitstarkt fullnarvläder
• Fri från metallkomponenter
• Mjukt och ventilerande Cambrelle®foder
• Vadderad hälmudd för ökad komfort
• Ortholite innersula erbjuder god dämpning och komfort
• PU-mellansula
• Halkfri gummisula

MAGNUMS flaggskepp bland skyddskängor för Polis. Komfortabel skyddskänga som med 
komposithätta och spiktrampskydd bildar ett mycket gott skydd mot en lång rad hot och 
skaderisker. Kängan har en konstruktion som erbjuder samma följsamhet och komfort som de 
”taktiska modellerna”, Något som annars är ovanligt hos just skyddskängor

Detaljer
• Överdel i stryktålig fullnarvläder
• Vattentät och med god ventilation
• Armourgel ankelskydd
• Dragkedja (YKK) med dragstopp
• Fuktavvisande Cambrelle®foder
• Fri från metallkomponenter
• Spiktrampskydd i komposit
• Nyutvecklad greppsula från Michelin med mycket bra grepp på plana underlag.
• Tåhätta i komposit
• Mönstrad, olje- och halkresistent yttersula
• M.P.A.C.T / RECOIL inner- och mellan skapar mycket god dämpning och stabilitet.

Certifierad: EN ISO 20345:2004/A1:2007
Lågsko  |  Färg: Svart  |  Art.nr: M801357/021

SCANNER
SAFE

SLIP & OIL
RESISTANT

COMPOSITE
TOE + PLATE

SCANNER
SAFE

WATERPROOF SIDE-ZIPPER COMPOSITE
TOE & PLATE

ANKLE
PROTECTION

SLIP & OIL
RESISTANT

HRO
CERTIFIED

S3
CERTIFIED

SRC
CERTIFIED

Certifierad: 
EN ISO 20345:2011 S3 CI HI HRO AN WR SRC
Högt skaft  |  Färg: Svart
Vikt: 742g  |  Art.nr: M801551

Viper Pro 3.0 är en stabil och komfortabel skyddssko med en överdel i läder och 
ventilerande textilpaneler. Skon har en greppsula som ger ett mycket gott grepp på plana ytor.
Skon är helt fri från metallkomponenter.

Detaljer
• Överdel i fullnarvläder och ventilerande textilpaneler
• Fukttransporterande och snabbtorkande innerliner
• Fri från metallkomponenter
• M-P.A.C.T responsiv innersula för maximal komfort och stötupptagningsförmåga
• EVA-mellansula för ökad komfort under långa arbetspass
• Greppsula med gummiblandning och mönster för optimalt grepp på plana ytor

Certifierad: EN ISO 20347:2012 OB E FO SRA och ASTM F2913-2011 (halkskydd)
Mid skaft  |  Färg: Svart  |  Art.nr: M800643/021

BREATHABLE
MATERIAL

SHOCK
ABSORPTION

SLIP & OIL
RESISTANT
SLIP & OIL

RESISTANT
SCANNER

SAFE
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PRODUKTER SALUFÖRDA AV EQUIPNOR AB

SPT | Insatskänga

RETURER
Vid retur av kängor och skor,  skickas dessa i  or iginal 
kartong med samtl iga ingående produkter och 
föl jesedel .

MAGNUM, HAIX och POLYVER skickas till:
JoWill AB
Forssa Företagscenter
317 91 Bollebygd

LALO och AKU skickas till:
Neptunus Hav & Land AB
Körsbärsvägen 7
114 23 Stockholm

Skicka mail om retur till:
amanda@equipnor.se

Ange följesedelnummer samt anledning till returen.

Vid retur kommer fakturan att krediteras och 10% kommer 
att dras av på det totala priset (Polismyndigheten debiteras en 
kostnad på 10% av produktens värde).

Därefter måste en ny inköpsorder göras och skickas till 
ordinarie adress för beställning.
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