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FOOT PROTECTION อุปกรณ์ป้องกันเท้า

รองเทา้หุม้สน้หนงัผวิอดัลาย 

รองเทา้หุม้สน้หนงัอดัลาย 

รุน่ประหยดั 

รองเทา้หุม้สน้หนงัอดัลาย 

รองเทา้หุม้สน้หนงัผวิเรยีบ รองเทา้หุม้สน้หนงัปัน่นิม่ 

สนีำ้ตาล 

รองเทา้หนงัเรยีบแบบเปดิสน้ 

หมายเหต ุ: ถา้ตอ้งการเสรมิพืน้เหลก็ ตอ้งสัง่พเิศษ มขีนาดเบอรต์ัง้แต ่35-45 

รองเทา้หนงัเรยีบสขีาว 

รองเทา้หุม้สน้หนงัอดัลาย 

พืน้ PU 

รองเทา้หุม้สน้หนงัอดัลาย 

สดีำ 

 รองเทา้หุม้สน้ หนงัผวิอดัลายสดีำ หวัเหลก็ พืน้ยางสงัเคราะห์

ชนดิยางไนไตร 2 ส ีสเีทา-ดำ 

 รองเทา้หุม้สน้ หนงัอดัลายสดีำ 

หวัเหลก็ พืน้ยางสงัเคราะหช์นดิยาง

ไนไตร สดีำ 

 รองเท้าหุ้มส้น หนังอัดลายสีดำ 

หวัเหลก็ พืน้ยางสงัเคราะหช์นดิยาง

ไนไตร สดีำ 

 รองเท้าหุ้มส้น หนังผิวเรียบสี

ดำ หวัเหลก็ พืน้ยางสงัเคราะหช์นดิ

ยางไนไตร สดีำ 

 รองเท้ าหุ้มส้น หนังปั่นนิ่ม 

สีน้ำตาล ชนิดสวมเร็ว หัวเหล็ก 

พื้นยางสังเคราะห์ ชนิดยางไนไตร 

2 สี สีเทา-ดำ 

 รอง เท้ า หนั ง เ รี ยบ เ ปิ ดส้ น 

หั ว เหล็ก พื้นยางสังเคราะห์ชนิด

ยางไนไตร สีดำ 

 รองเท้าหุ้มส้น หนังผิวเรียบสี

ขาว ชนิดสวมเร็ว หัวเหล็ก พื้น 

PU สีดำ 

 รองเท้าหุ้มส้น หนังอัดลาย

สีดำ หวัเหลก็ พืน้ PU สดีำ 

 รองเทา้หุม้สน้ หนงัอดัลายสดีำ 

ชนิดสวมเร็ว หัวเหล็ก พื้น PU 

สีดำ 

SSCB800 

SSCB104 

SSCB003 

SSCB004R SSCB124 

SSCB005 SSCB101 

SSCB007 

SSCB123 
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FOOT PROTECTION อุปกรณ์ป้องกันเท้า

รองเทา้หุม้ขอ้หนงัปัน่นิม่ สดีำ 

รองเทา้หุม้สน้หนงัปัน่นิม่ 

สนีำ้ตาล 

รองเทา้หุม้ขอ้ สำหรบังาน 

หนา้เตาหลอม 

รองเทา้บูท๊ซปิสงู 7 นิว้  

สดีำ 

รองเทา้บูท๊ยางหวัเหลก็กนัเคม ีสดีำ 

รองเทา้หุม้สน้หนงัปัน่นิม่ 

สดีำ 

รองเทา้หุม้ขอ้หนงัอดัลาย 

สดีำ 

รองเทา้หุม้ขอ้หนงัปัน่นิม่ สนีำ้ตาล 

 รองเทา้หุ้มขอ้ หนงัปัน่นิม่สดีำ หัว

เหลก็ พืน้ยางสงัเคราะหช์นดิยางไนไตร 

2 ส ีสเีทา-ดำ เปน็รุน่พเิศษทีม่เีสรมิพืน้

เหลก็ใหพ้รอ้ม มขีนาดเบอรต์ัง้แต ่35 - 45 

 รองเท้าหุ้มส้น หนังปั่นนิ่ม 

สีน้ำตาล หัวเหล็ก ชนิดผูกเชือก 

พื้นยางสังเคราะห์ 

ชนิดยางไนไตร 2 สี สีเทา-ดำ 

 รองเท้าหุ้มข้อ หนังอัดลายสีดำ 

มีแผ่นหนังปิดที่ข้อเท้า 2 ชั้น เหมาะ

กับงานหน้าเตาหลอม หัวเหล็ก พื้น

ยางสังเคราะห์ ชนิดยางไนไตร 2 สี 

สีเทา-ดำ 

 รองเท้าบู๊ทซิปหนังอัดลายสีดำ 

สงู 7 นิว้ หวัเหลก็ พืน้ยางสังเคราะห์

ชนิดยางไนไตร สีดำ 

 รองเท้าบู๊ทป้องกันเคมี ผลิตจากวัสดุพี

วีซีผสมไนไตร ป้องกันน้ำมัน กรด ด่าง 

ด้านในบุด้วยผ้าไนลอน หัวเหล็ก พื้นเสริม

เหล็ก ตัวพื้นรองเท้ากันลื่น และกันไฟฟ้า

สถิตย์ ตัวรองเท้าสูง 38 CM สีดำ มีขนาด

เบอร์ตั้งแต่ 37-45 

 รองเท้าหุ้มส้น หนังปั่นนิ่ม 

สีดำ ชนิดผูกเชือก หัวเหล็ก พื้น

ยางสังเคราะห์ชนิดยางไนไตร 2 สี 

สีเทา-ดำ 

 รองเท้าหุ้มข้อ หนังอัดลายสี

ดำ หวัเหลก็ พืน้ยางสังเคราะห์ชนิด

ยางไนไตร สีดำ 

 รองเทา้หุม้ขอ้ หนงัปัน่นิม่ สนีำ้ตาล หวัเหลก็ พืน้ยางสังเคราะห์ 

ชนิดยางไนไตร 2 สี สีเทา-ดำ เป็นรุ่นพิเศษที่มีเสริมพื้นเหล็กให้

พร้อม มีขนาดเบอร์ตั้งแต่ 35-45 

SSCB901SP 

SSCB700 

SSCB990 

SSCB0507 

SSCB50 

SSCB701 

SSCB102 

SSCB900SP 

STEEL TOE CAP HEAT RESISTANCE OIL RESSISTANCE

ANTI-SLIP

STEEL MIDSOLE (OPTIO
N

)

ผลิตโดย บริษัท ฟุ๊ตเวิร์ค จำกัด 

STEEL TOE CAP HEAT RESISTANCE OIL RESSISTANCE

ANTI-SLIP

STEEL MIDSOLE (OPTIO
N

)

มอก. 523-2528 

ENGLISH SIZE JAPANES SIZE 
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