


Tisztelt Érdeklődő!

Az 1954-ben alakult Ipoly Cipőgyár Kft. fő pro-
filját kezdetektől fogva a lábbeli gyártás képezi. 
Társaságunk központi telephelye Nógrád me-
gyében, a Budapesttől mintegy 70 km-re lévő 
balassagyarmati határvárosban van. Jelenleg a 
vállalkozás termékszerkezetét, nagyságrendjét, 
tulajdonformáját egységben tekintve piacvezető 
a hazai cipőiparban. Ennek megőrzése érdeké-
ben folyamatos fejlesztéssel, aktív és figyelmes 
piaci munkával áll tisztelt vevői és a kedves ér-
deklődők rendelkezésére. 

Az éves szinten 160 ezer pár körüli kapacitással 
rendelkező társaság termékei az egész ország-
ban ismertek és keresettek. A társaságnál dön-
tően korszerű poliuretán direktfröccsöntött 
technológiával gyártott munkavédelmi, egyen- 
és formalábbelik készülnek. Műszaki fejlesztések 
eredményeként Magyarországon egyedülálló 
PU/Gumi talpszerkezet előállítására alkalmas 
technológia került bevezetésre az Ipoly Cipő-
gyár Kft-nél. 2013-ban megkezdtük a minősített 
munkavédelmi kesztyűk, és döntően rendészeti 
igények szerinti bőrtermékek gyártását.

A cég az üzleti életben kiszámítható és hosszú-
távra tekintő partneri kapcsolatokra törekszik. 
Az MSZ EN ISO 9001 szabványnak és a NATO 
AQAP 2110 normatívának megfelelő minőség-
irányítási rendszerek szerint működő társaság a 
vevők gyors és rugalmas kiszolgálása érdekében 
a hazai piacon egyedülálló anyag és készáru kész-
letekkel várja vásárlóit.

Szélesebb körű modellválaszték megismerése 
céljából kérjük, látogassa meg webshopunkat, és 
kérje munkatársaink szakszerű tájékoztatását.

Elérhetőség:

Ipoly Cipőgyár Kft.
2660 Balassagyarmat
Madách u. 2
Tel/Fax: (35) 501-279, (35) 501-278
e-mail: ertvez@ipolycipo.hu
Honlap: www.ipolycipo.hu
webshop.ipolycipo.hu

Dear Visitor,

Ipoly Cipőgyár Ltd. was established in 1954 and 
since the beginning, it has been characterized 
by footwear production. The residence of the 
company is in the North of Hungary in Nógrád 
county, only 70 km far from Budapest. Ipoly 
Cipőgyár is the Hungarian market leader com-
pany as for the product structure, scale of the 
business and form of ownership as a whole. Our 
Company would like to save this leading position 
with continuous development, being active and 
attentive in the market for its customers.

Our products of about 160 thousand pair of shoes 
annually are well-known and popular. Our main 
sale activity taking place within the country, but we 
also have customers from Switzerland and Slovakia. 
Our shoe palette contains safety shoes, uniform 
footwear and office footwear, all of the mare made 
with directmolding technology. As the result of our 
technical innovation, our Company introduced the 
PU/Gummi sole structure production technology, 
which is unique in the Hungarian market. In 2013, 
our company started to produce qualified safety 
gloves and leather products primarily by law en-
forcement needs.

In business, our Company aspires predictable 
and long-term partnerships under the Quality 
Management Systems of EN ISO 9001 Standard 
and NATO AQAP 2110 Normative and provides 
unique material and finished goods stocks in the 
domestic market. Our main commitments are 
rapid service and fully meeting the needs of our 
customers.

If you are interested in further details of our 
model range, please visit our web shop or con-
tact our expert colleagues.

Contact details are:

Ipoly Shoefactory Ltd.
H - 2660 Balassagyarmat
Madách u. 2.
Hungary

Phone/Fax: +36 35 501 279; +36 35 501 278
E-mail: ertvez@ipolycipo.hu
Website: www.ipolycipo.hu
webshop.ipolycipo.hu

A biztonsági és munkalábbelikre érvényes funkciókat és tulajdonságokat az alábbi táblázat tartalmazza.

I. Osztály

Védelmi szint
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S1 S2 S3
Külön

jel Védelem

Alapkövetelmények

Kiegészítő védelem

Zárt kéregrész

Csúszási ellenállás kerámia padlóburkolaton

nátrium-lauril-szulfáttal

Csúszási ellenállás acéllapon glicerinnel

Csúszási ellenállás mindkét előző aljzaton

Antisztatikus lábbeli

Sarok-energiafelvétel

A felsőrész vízáteresztése és vízfelvétele

Behatolással szembeni ellenállás

Mintázott járótalp

A talpi rész meleggel szembeni szigetelése

A talpi rész hideggel szembeni szigetelése

A teljes lábbeli vízállósága

Lábközépvédelem

Bokavédelem

Felsőrész vágással szembeni ellenállása

Kontakthővel szembeni ellenállás
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Jelölések: X - Kötelezően teljesítendő követelmények; ▲ – A felsorolt követelmények közül az egyik 
kötelezően teljesítendő; Ø – A követelmények teljesítése nem kötelező; az adott követelmény teljesülése 
esetén a védelmi szint jele mellett a követelményre vonatkozó betűjel is feltüntetésre kerül a lábbelin (pl. 
S3, SRC, M – alapkövetelményeket kielégítő, zárt kéregrészű, sarok energiafelvétellel és antisztatikus tulaj-
donsággal rendelkező biztonsági lábbeli, nedvesített kerámia aljzaton és glicerines acéllapon is csúszásálló, 
valamint fűtőolajjal és behatolással szemben ellenálló mintázott járótalppal, lábközépvédelemmel ellátva, 
felsőrésze korlátozott ideig véd a nedvesség ellen.)

Osztály: 1 – Bőrből és más anyagokból készült lábbeli, kivéve a teljesen gumi vagy teljesen polimer lábbelit.

SB:  Megfelel a biztonsági lábbelikkel szemben támasztott alapvető biztonsági követelményeknek.
OB:  Megfelel a munkalábbelikkel szemben támasztott alapvető biztonsági követelmények előírásainak.
S1/O1:  Az SB/OB jelölésű lábbeli védelmi képességén túl – zárt kéregrész, antisztatikus tulajdonság,   
 sarokenergiafelvevő képesség a sarokrészen, száraz körülmények közötti munkavégzésre 
 ajánlott.
S2/O2:  Az S1/O1 jelölésű lábbeli védelemi képességén túlmenően a felsőbőr – a megadott értékhatárig –
 vízzel szembeni ellenállást is biztosít, nedves (de nem vizes) körülmények közötti munkavégzésre 
 is ajánlott.
S3/O3:  Az S2/O2 jelölésű lábbeli védelmi képességén túlmenően a talprész átszúrás elleni védelmet 
biztosít,  és a járótalp mintázott felületű, különösen veszélyes körülmények közötti – például építőipari – 
 munkavégzésre ajánlott.



Villamos hatások ellen Védő lábbelik
A védőlábbelik 1000V-os, villamos hálózaton, vagy berendezéseken végzett 
munkánál védelmet biztosítanak áramütés, talpátszúrás, elcsúszás veszélye ellen. 
A védőlábbelik vízállóak, a talp anyaga olajálló.

Olajálló, csúszásgátló talp.  Acél talplemez.  Vízálló.
1000V-ig szigetel.
Fekete színben.
Méret: 39-47

Olajálló, csúszásgátló talp.  Acél talplemez.  Vízálló.
1000V-ig szigetel.
Fekete színben.
Méret: 39-47
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WRUPOBSRCEElectrix Modell 660V

Olajálló, csúszásgátló talp.  Acél talplemez.  Vízálló.
1000V-ig szigetel.

Fekete színben.
Méret: 39-47

WRFOWRUPOBSRCEElectrix Modell 662V

Electrix Modell 661V
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átsZÚRás ellen Védő lábbelik

Zárt kéregrész, antisztatikus, sarok energiafelvevő
képesség.  Acél orrmerevítő.  Acél talplemez.
Antisztatikus, olajálló, csúszásgátló talp.
406B: orrborítékos acélorr, átszúrásmentes textillel
A felsőbőr a megadott értékhatárig vízzel szembeni
ellenállást biztosít, nedves (de nem vizes) körülmények
közötti munkavégzésre is ajánlott.
Fekete színben.
Méret: 36-48

Zárt kéregrész, antisztatikus, sarok energiafelvevő képesség.  
Acél orrmerevítő.  Acél talplemez. 
Antisztatikus, olajálló, csúszásgátló talp.
712B: orrborítékos acélorr, átszúrásmentes textillel
A felsőbőr a megadott értékhatárig vízzel
szembeni ellenállást biztosít, nedves
(de nem vizes) körülmények közötti 
munkavégzésre is ajánlott.
Fekete színben.
Méret: 36-48

SRCS3

SRCS3

Titanium Modell 406

Titanium Modell 712

átsZÚRás ellen Védő lábbelik

Zárt kéregrész, antisztatikus, sarok energiafelvevő képesség. 
Acélorrmerevítő.  Acél talplemez. 

Antisztatikus, olajálló, csúszásgátló talp.
Hideg elleni védelem.

A felsőbőr a megadott értékhatárig
vízzel szembeni ellenállást biztosít,

nedves (de nem vizes) körülmények
közötti munkavégzésre is ajánlott.

Fekete színben.
Méret: 36-48

Zárt kéregrész, antisztatikus, sarok energiafelvevő képesség. 
Acélorrmerevítő.  Acél talplemez. 

Antisztatikus, olajálló, csúszásgátló talp.
Lábfej védelem.

A felsőbőr a megadott értékhatárig vízzel szembeni
ellenállást biztosít, nedves (de nem vizes) körülmények

közötti munkavégzésre is ajánlott.
Fekete színben.

Méret: 36-48

CI SRAS3

M SRCS3

Titanium Modell 1474D

Titanium Modell 800B

Zárt kéregrész, antisztatikus, 
sarok energiafelvevő képesség. 
Acél orrmerevítő.  Acél talplemez.
Antisztatikus, olajálló, csúszásgátló talp.
Száraz körülmények közötti munkavégzésre ajánlott.
Fekete színben.
Méret: 36-48

P SRCS1Titanium Modell 587B
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esd lábbelik

Zárt kéregrész, sarok energiafelvevő képesség.
ESD elleni védelem, olajálló, csúszásgátló talp. 
Méret: 36-48

Zárt kéregrész, sarok energiafelvevő képesség.
Olajálló, csúszásgátló talp. 
Acél orrmerevítő. ESD elleni védelem.
Textil felsőrésszel.
Száraz körülmények közötti munkavégzésre ajánlott.
Méret: 36-48

SRCS1

SRCS1

ESD Modell 281

ESD Modell 401

12 13
ESD

ESD ELECTROSTATIC DISCHARGE
(elektrosztatikus kisülés)

Az ESD mozaikszó, az elektrosztatikus kisülést jelent  angol kifejezés rövidítése. A  zikai jelenség két, egymástól 
eltér  potenciállal rendelkez  tárgy között lép fel. Normál esetben az elektromos töltés a tárgyak felületén, lassan 
sül ki. Olyan esetekben azonban, amikor az elektromos potenciálbeli különbség túl naggyá válik, felgyorsul az elek-
tronok áramlása, és ennek eredményeképpen hirtelen átmeneti túlfeszültség keletkezik 

ESD cip ként ismert az a lábbeli, ha a személy-cip -talaj rendszer elektromos fajlagos ellenállása az EN 61340 
szabvány szerint 7,5 x105 és 3,5 x107 Ohm között, illet leg 0,75 MOhm-tól 35 MOhm-ig terjed.

ESD-cip t akkor kell alkalmazni, ha fennáll a szüksége, hogy egy elektrosztatikus feltölt désb l származó kisülési 
terhelést kell leredukálni. A szennyez dés, a nedvesség és a h mérséklet jelent sen megváltoztathatja az elektro-
mos ellenállást. A felhasználónak ezért javasoljuk, hogy végezzen rendszeresen helyszíni ellen rzést az elekt-
romos ellenállással k apcsolatban. Azokon a  t erületeken, ahol ESD c ip  v iselése s zükséges, a talaj ellánállásának 
olyannak kell lennie, hogy a lábbeli véd funkciói ne károsodjanak. Az ESD elleni védelem megfelel ségér l minden 
pár esetében a gyártást követ en a gyártónak, használatba vétel el tt pedig minden alkalommal a munkáltatónak 
(ill. ezzel megbízott munkatársnak) kell vizsgálattal meggy z dnie.

Az ESD elleni védelemmel rendelkez  lábbeli annyiban tér el az antisztatikus lábbelit l, hogy az antisztatikus tu-
lajdonságot az ESD lábbelinek a megadott értékhatárok között “rendszer követemény”-ként, azaz a lábbelinek és 
visel jének együttesen is kell teljesítenie.

FIGYELMEZTETÉS:  Az ESD cip  nem alkalmas villanyszerel  munkákra vagy a munkahelyi vezet  
elektromos energiaforrások közelében! 



esd lábbelik

Zárt kéregrész, sarok energiafelvevő képesség.
ESD elleni védelem, olajálló, csúszásgátló talp. 
Acélorrmerevítővel
Méret:36-48

SRCS1ESD Modell 315

Zárt kéregrész, sarok energiafelvevő képesség. 
Olajálló, csúszásgátló talp. 
Acél orrmerevítő. 
ESD elleni védelem.
Méret: 36-48

ESD Modell
2020.01 E

SRCS1

14 15

esd lábbelik

SRCS1

SRCFOO1

ESD Modell 310B

ESD Modell 311B

ESD Modell 1488E

Zárt kéregrész, sarok energiafelvevő képesség. 
Olajálló, csúszásgátló talp.
ESD elleni védelem.
310B: acél orrmerevítővel
311B: acél orrmerevítő nélkül
Száraz körülmények közötti
munkavégzésre ajánlott.
Szín: fekete, fehér
Méret: 36-48

Zárt kéregrész, sarok energiafelvevő képesség.
Olajálló, csúszásgátló talp.
ESD elleni védelem.
Acél orrmerevítővel.
Száraz körülmények közötti
munkavégzésre ajánlott.
Szín: fekete.
Méret: 36-48

Csúszásgátló talp. ESD elleni védelem.
Száraz körülmények közötti munkavégzésre ajánlott.
Fehér színben
Méret: 35-49

SRAAOB

SRAAOB

ESD Modell 418B

ESD Modell 415B

SRCS2

418B

415B

310B

311B

ESDESD





biZtonsáGi és mUnkalábbelik

Zárt kéregrész, antisztatikus, sarok energiafelvevő képesség. 
Antisztatikus, olajálló, csúszásgátló talp. 
Acél orrmerevítővel.
Száraz körülmények közötti munkavégzésre ajánlott.
Méret:36-48

SRCS1

Safe+ Modell 2019.36

Safe+ Modell 2020.01

Zárt kéregrész, antisztatikus, sarok energiafelvevő képesség.  
Olajálló, csúszásgátló talp. 
Acél orrmerevítővel.
Száraz körülmények közötti munkavégzésre ajánlott.
Méret: 36-48

SRCS2

biZtonsáGi és mUnkalábbelik

Zárt kéregrész, antisztatikus, sarok energiafelvevő képesség. 
Antisztatikus, olajálló, csúszásgátló talp. 
Acél orrmerevítővel.
Száraz körülmények közötti
munkavégzésre ajánlott.
Méret: 36-48

Zárt kéregrész, sarok energiafelvevő képesség. 
Antisztatikus, olajálló, csúszásgátló talp. 
Acélorr, átszúrásmentes textillel.
Száraz körülmények közötti
munkavégzésre ajánlott.
Fehér és fekete színben.
Méret: 36-48

SRCS1

SRCS1

SRCS1

SRCS1

SRCFOO1

Safe+ Modell 2020.2

Safe+ Modell 310C

Safe+ Modell 596-20

Safe+ Modell 588-20

588-20

596-20

310C

310C-01

Safe+ Modell 310C-01

Zárt kéregrész, antisztatikus, sarok energiafelvevő képesség. 
Olajálló, csúszásgátló talp. 
Acél orrmerevítővel.
Száraz körülmények közötti munkavégzésre ajánlott.
Méret: 36-48

18 19
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biZtonsáGi és mUnkalábbelik

Safe+ Modell 596

Safe+ Modell 597

Safe+ Modell 403

Safe+ Modell 404

Zárt kéregrész, antisztatikus, sarok energiafelvevő képesség. 
Olajálló, csúszásgátló talp. 
596:  Acél orrmerevítővel:.
597:  Acél orrmerevítő nélkül.
Száraz körülmények közötti munkavégzésre ajánlott.
Méret: 36-48

Zárt kéregrész, sarok energiafelvevő képesség. 
Antisztatikus, olajálló, csúszásgátló talp. 
403: Acél orrmerevítővel
404: Acél orrmerevítő nélkül
A felsőbőr a megadott értékhatárig
vízzel szembeni ellenállást biztosít,
nedves (de nem vizes) körülmények
közötti munkavégzésre is ajánlott.
Fehér és fekete színben.
Méret: 36-48

S1 SRC

O1 FO SRC

SRCS2

FO SRCS2

Safe+ Modell 8211

Safe+ Modell 8212

FO SRCO2

SRBS2

Zárt kéregrész, antisztatikus, sarok energiafelvevő képesség. 
Antisztatikus, olajálló, csúszásgátló talp. 
8212:  Acél orrmerevítővel.
8211:  Acél orrmerevítő nélkül.
A felsőbőr a megadott értékhatárig vízzel szembeni
ellenállást biztosít, nedves (de nem vizes)
körülmények közötti munkavégzésre is ajánlott.
Fekete színben.
Méret: 39-47

biZtonsáGi és mUnkalábbelik

Zárt kéregrész, antisztatikus, sarok energiafelvevő képesség. 
Antisztatikus, olajálló, csúszásgátló talp. 
Hideg elleni védelem.
588CI Acél orrmerevítővel.
589CI Acél orrmerevítő nélkül.
A felsőbőr a megadott értékhatárig
vízzel szembeni ellenállást biztosít,
nedves (de nem vizes) körülmények közötti
munkavégzésre is ajánlott.
Méret: 36-48

Zárt kéregrész, antisztatikus, sarok
energiafelvevő képesség. 

Antisztatikus, olajálló, csúszásgátló talp. 
713:  Acél orrmerevítővel.

714:  Acél orrmerevítő nélkül.
A felsőbőr a megadott értékhatárig vízzel szembeni

ellenállást biztosít, nedves (de nem vizes)
körülmények közötti munkavégzésre is ajánlott.

Fehér és fekete színben.
Méret: 36-48

FO SRCCIO2

FO SRCO2

Safe+ Modell 588CI

Safe+ Modell 713

Safe+ Modell 589CI

Safe+ Modell 714

SRCCIS2

SRCS2

403

403

404

589CI

714

713

588CI 

Safe+Safe+





eGyen- és foRmalábbelik eGyen- és foRmalábbelik

FO SRCO2

SRCFOO1

FO SRCCIO2

SRC

SRC

O2

Unique Modell 211

Unique Modell 210M

Unique Modell 212

Unique Modell FBŐ 436

Unique Modell FBŐ 437 nyári

Zárt kéregrész, sarok energiafelvevő képesség. 
Antisztatikus, olajálló, csúszásgátló talp. 
211, 212:  A felsőbőr a megadott értékhatárig vízzel szem-
beni ellenállást biztosít, nedves (de nem vizes) körülmények 
közötti munkavégzésre is ajánlott.
210M: Száraz körülmények közötti munkavégzésre ajánlott.
Fekete színben.
Méret: 36-49

Zárt kéregrész, sarok energiafelvevő képesség.
Antisztatikus, olajálló, csúszásgátló talp.
A felsőbőr a megadott értékhatárig vízzel szembeni
ellenállást biztosít, nedves (de nem vizes) körülmények
közötti munkavégzésre is ajánlott.
Fekete színben.
Méret: 37-47

Zárt kéregrész, sarok energiafelvevő képesség.
Antisztatikus, olajálló, csúszásgátló talp.
Száraz körülmények közötti munkavégzésre ajánlott.
Fekete színben.
Méret: 37-47

Unique Modell 3341-211

Zárt kéregrész, sarok energiafelvevő képesség. 
Antisztatikus, olajálló, csúszásgátló talp. 

Száraz körülmények közötti munkavégzésre ajánlott.
Fekete színben.

Méret: 36-49
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SRCFO
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eGésZséGÜGyi lábbelik
Mediped Modell 840

Mediped  Modell 841

Mediped Modell 842

Zárt kéregrész, antisztatikus, sarok energiafelvevő képesség
Olajálló és csúszásgátló talp.
Rendkívül puha belső talprész.
Varrott talpszerkezet.
Könnyű és hajlékony modell.
Méret: 36-41

Zárt kéregrész, antisztatikus, sarok energiafelvevő képesség
Olajálló és csúszásgátló talp.
Rendkívül puha belső talprész.
Varrott talpszerkezet.
Könnyű és hajlékony modell.
Méret: 36-41

Zárt kéregrész, antisztatikus, sarok energiafelvevő képesség.
Olajálló és csúszásgátló talp.
Rendkívül puha belső talprész.
Varrott talpszerkezet.
Könnyű és hajlékony modell.
Méret: 36-41

FO SRCO1

FO SRCO1

FO SRCO1

eGésZséGÜGyi lábbelik
Mediped Modell 850

Mediped Modell 414

Mediped Modell 613

Mediped Modell 414B

Mediped Modell 613B

Nyílt kéregrész, antisztatikus.
Olajálló és csúszásgátló talp
Rendkívül puha belső talprész.
Varrott talpszerkezet.
Könnyű és hajlékony modell.
Méret: 36-41

Nyílt kéregrész, olajálló és csúszásgátló talp.
Rendkívül puha belső talprész.
Ragasztott talpszerkezet.
Könnyű és hajlékony modell.
Csak fehér színben.
Méret: 35-42

Nyílt kéregrész, olajálló és csúszásgátló talp.
Rendkívül puha belső talprész.
Ragasztott talpszerkezet.
Könnyű és hajlékony modell.
Csak fehér színben.
Méret: 35-42

FO SRCO1

FO SRCO1

FO SRCO1

FO SRCO1

FO SRCO1

28 29

414

414B

613

613B

MedipedMediped



30 31

mUnkaVédelmi kesZtyŰk
SafeHand

SafeHand IHV5/K

SafeHand  IHV5/K-T

SafeHand  IHV5/K-É

Torino OV-01

Öv

Bőr/Textil kombinált 5 ujjas védőkesztyű
Méret: 9-12
MSZ EN 420, 388 (3133)

Bőr/Textil kombinált 5 ujjas védőkesztyű
tenyérvédővel
Méret: 9-12
MSZ EN 420, 388 (4244)

Bőr/Textil kombinált 5 ujjas védőkesztyű
érvédővel
Méret: 9-12
MSZ EN 420, 388 (4134)

Bőr deréköv, 3 cm széles
2 db bújtatóval
Méret: 105-125 cm
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