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Az Ipoly Cipőgyár Kft. Magyarország
vezető  munkavédelmi lábbeliket
gyártó vállalata, amely több mint 65
évvel ezelőtti megalapítása óta
állami tulajdonban működik. 
Munkánk alapeleme, hogy korszerű,
folyamatosan megújuló, minőségi,
versenyképes termékválasztékkal és
állandó, magas színvonalon áll junk
minden partnerünk rendelkezésére.
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CÉGÜNK

Az Ipoly Cipőgyár Kft. nemcsak
Magyarország egyetlen hazai
tulajdonban lévő  munkalábbeliket gyártó
gazdasági társasága, de egyben a
Balassagyarmati Fegyház és Börtön
integráns része is. Bár cipőgyárunk
elsősorban (de nem kizárólag)
fogvatartottakat foglalkoztat, egyben
korszerű, a piaci viszonyok között
érvényesülő, ál lami tulajdonú vállalkozás
is. Üzemünkben a legkülönbözőbb
szakmák számára készítünk
munkavédelmi és formalábbeliket, melyek
kivétel nélkül megfelelnek a mindenkori
munkavédelmi elő írásoknak.

Olajálló, csúszásgátló talp
Acél talplemezes, vízálló
1000V-ig szigetel
Fekete színben
Méret: 39-47

Electrix Modell 660V

Zárt kéregrész, antisztatikus, sarok energiafelvevő képesség
Orrborítékos, acél orrmerevítő, acél talplemez
Antisztatikus, olajálló, csúszásgátló talp, átszúrásmentes textillel
A felső bőr a megadott értékhatárig vízzel szembeni ellenállást
biztosít, nedves (de nem vízes) körülmények közötti
munkavégzésre ajánlott
Fekete színben
Méret: 36-48

Titanium Modell 712B



CÉGÜNK

A nálunk készülő, évente csaknem 160
ezer pár cipő  sok szempontból nagyon
hasznos:

Képes kiszolgálni több állami
tulajdonban lévő  társaság és szerv
speciális lábbeli igényeit, egyebek
között a fogvatartottak és a
rendvédelmi szervek formalábbeli
szükségletét is, de rendszeresen
szállítunk a MÁV Szolgáltató Központ
Zrt., a GYSEV Zrt. és a Magyar Posta
Zrt. részére is.

Nagy segítséget jelent a
fogvatartottak visszail leszkedésében
a szabadulásuk után,
munkaképességük megteremtésében
és megőrzésében. Társaságunknak
köszönhetően szakmát,
szaktanfolyamot végezhetnek, új
szemlélettel kerülnek vissza a
társadalomba, és ezzel lényegesen
csökken a visszaesés esélye.

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

ESD Modell 281

ESD Modell 401

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



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

SafeHand IHV5/K-T

Torino OV - 11

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