
 

 

 

 

 

 

 

 

Uradni zastopnik za zaščitno delovno obutev Skechers 

za Slovenijo: 

Provar d.o.o. 

Vinogradna ulica 34 

3210 Slov. Konjice 

info: info@provar.si 

Tel: +386 5 90 13 115 



FLEX ADVANTAGE SR (moški) in GHENTER BRONAUGH (ženski) 

ŠIFRA • 77125EC BLK (moški-črni) 

• 77125EC WHT (moški-beli) 

• 77210EC BLK (ženski-črni) 

• 77210EC WHT (ženski-beli) 

STANDARD CE EN ISO 20347:2012 OB FO SRC 

MATERIAL-VRHNJI DEL mrežasta tkanina s premazom 

Scotchgard® (premaz odporen proti 

vodi in madežem), zavihek na peti za 

hitrejše obuvanje 

PODPLAT FlexSole® fleksibilen in udoben 

poliuretanski podplat v kombinaciji z 

gumo, protizdrsnost SRC 

VLOŽEK MemoryFoam® spominska pena, 

zamenljiv vložek 

ZNAČILNOSTI zračni, izredno lahki, udobni, 

oblazinjen jezik, športnega videza, 

moški in ženski model, dobavljiv v 

dveh barvah črni in beli, fleksibilen 

podplat 

VELIKOSTI 37 - 48 ½ (moški), 35 - 42 (ženski) 

CENA  

 

 

 

 

 

 



TELFIN SANPHET 

ŠIFRA • 77152EC BLK 

STANDARD CE EN ISO 20347:2012 OB FO SRC 

MATERIAL-VRHNJI DEL tkanina Cordura v kombinaciji z 

mehkim gladkim usnjem, zavihek na 

peti za lažje obuvanje 

PODPLAT FlexSole® fleksibilen in udoben 

poliuretanski podplat v kombinaciji z 

gumo, protizdrsnost SRC 

VLOŽEK Air Cooled Memory Foam® zračno 

ohlajena spominska pena, zamenljiv 

vložek 

ZNAČILNOSTI zračni, izredno lahki, udobni, 

oblazinjen jezik, športnega videza, 

fleksibilen podplat 

VELIKOSTI 39 ½ - 48 ½ 

CENA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FLEX ADVANTAGE SR MCALLEN (moški) in COZARD SR (ženski) 

ŠIFRA • 77048EC BBK (črn-moški) 

• 76580EC BLK (črn-ženski) 

STANDARD CE EN ISO 20347:2012 OB FO SRC 

MATERIAL-VRHNJI DEL trpežna tkanina odporna na vodo in 

madeže, ojačani šivi, trpežna elastika 

v predelu narta 

PODPLAT FlexSole® fleksibilen in udoben 

poliuretanski podplat v kombinaciji z 

gumo, protizdrsnost SRC 

VLOŽEK MemoryFoam® spominska pena, 

zamenljiv vložek 

ZNAČILNOSTI zračni, izredno lahki, udobni, 

oblazinjen jezik, fleksibilen podplat 

VELIKOSTI 39 - 48 ½ (moški) 35-41 (ženski) 

CENA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SQUAD SR 

ŠIFRA • 77222EC BLK (črne-ženske) 

• 77222EC WHT (bele-ženske) 

STANDARD CE EN ISO 20347:2012 OB E FO SRC 

MATERIAL-VRHNJI DEL trpežna tkanina odporna na vodo in 

madeže, dodatna ojačitev na 

izpostavljenih delih (spredaj in na peti), 

zavihek na peti za lažje obuvanje 

PODPLAT FlexSole® fleksibilen in udoben 

poliuretanski podplat v kombinaciji z 

gumo, protizdrsnost SRC 

VLOŽEK MemoryFoam® spominska pena, 

zamenljiv vložek 

ZNAČILNOSTI zračni, izredno lahki, udobni, oblazinjen 

jezik, športnega videza, dobavljiv v 

dveh barvah črni in beli, fleksibilen 

podplat 

VELIKOSTI 35 - 42 

CENA  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ELDRED 

ŠIFRA • 76551EC BLK 

STANDARD CE EN ISO 20347:2012 OB E FO SRC 

MATERIAL-VRHNJI DEL gladko usnje v kombinaciji s tekstilom 

v predelu pete,  

PODPLAT FlexSole® fleksibilen in udoben 

poliuretanski podplat v kombinaciji z 

gumo, protizdrsnost SRC 

VLOŽEK MemoryFoam® spominska pena, 

zamenljiv vložek 

ZNAČILNOSTI izredno lahki, udobni, oblazinjen jezik, 

športnega videza, fleksibilen podplat 

VELIKOSTI 35 - 41 

CENA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SURE TRACK ERATH - II 

ŠIFRA • 76576EC BLK (črni-ženski) 

• 76576EC WHT (beli-ženski) 

STANDARD CE EN ISO 20347:2012 OB E FO SRC 

MATERIAL-VRHNJI DEL gladko usnje s poudarjenimi šivi na 

stranskih predelih obutve, zavihek na 

peti za lažje obuvanje 

PODPLAT FlexSole® fleksibilen in udoben 

poliuretanski podplat v kombinaciji z 

gumo, protizdrsnost SRC 

VLOŽEK MemoryFoam® spominska pena, 

zamenljiv vložek 

ZNAČILNOSTI izredno lahki, udobni, oblazinjen jezik, 

športnega videza, dobavljiv v dveh 

barvah črni in beli, fleksibilen podplat 

VELIKOSTI 35 - 41 

CENA  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SURE TRACK TRICKEL 

ŠIFRA • 76550EC BLK 

STANDARD CE EN ISO 20347:2012 OB E FO SRC 

MATERIAL-VRHNJI DEL gladko usnje, majhni predeli 

perforiranega gladkega usnja za 

zračenje, zavihek na peti za lažje 

obuvanje 

PODPLAT FlexSole® fleksibilen in udoben 

poliuretanski podplat v kombinaciji z 

gumo, protizdrsnost SRC 

VLOŽEK MemoryFoam® spominska pena, 

zamenljiv vložek 

ZNAČILNOSTI izredno lahki, udobni, oblazinjen jezik, 

športnega videza, fleksibilen podplat 

VELIKOSTI 35 - 41 

CENA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FLEX ADVANTAGE SR BRONWOOD 

ŠIFRA • 77071EC BLK (črn-moški) 

• 77071EC WHT (bel-moški) 

STANDARD CE EN ISO 20347:2012 OB FO SRC 

MATERIAL-VRHNJI DEL gladko usnje odporno na vodo in 

madeže, trpežna elastika v predelu narta 

PODPLAT FlexSole® fleksibilen in udoben 

poliuretanski podplat v kombinaciji z 

gumo, protizdrsnost SRC 

VLOŽEK MemoryFoam® spominska pena, 

zamenljiv vložek 

ZNAČILNOSTI izredno lahki, udobni, oblazinjen jezik, 

dobavljiv v dveh barvah črni in beli, 

fleksibilen podplat 

VELIKOSTI 39 – 48 ½  

CENA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SURE TRACK 

ŠIFRA • 76536EC BBK (črn-ženski) 

• 76536EC WHT (črn-ženski) 

• 76536EC NVY (t. moder-ženski) 

STANDARD CE EN ISO 20347:2012 OB E FO SRC 

MATERIAL-VRHNJI DEL gladko usnje odporno na vodo in madeže, 

dodatna ojačitev na prednjem delu 

obutve, zavihek na peti za lažje obuvanje 

PODPLAT FlexSole® fleksibilen in udoben 

poliuretanski podplat v kombinaciji z 

gumo, protizdrsnost SRC 

VLOŽEK MemoryFoam® spominska pena, 

zamenljiv vložek 

ZNAČILNOSTI izredno lahki, udobni, oblazinjen jezik, 

dobavljiv v treh različnih barvah črni, 

beli, temno modri, fleksibilen podplat 

VELIKOSTI 35 - 41  

CENA  

 

 

 

 

 

 

 

 



FLEX ADVANTAGE SR FOURCHE 

ŠIFRA • 77513EC BLK 

STANDARD CE EN ISO 20347:2012 OB E FO SRC 

MATERIAL-VRHNJI DEL gladko usnje v kombinaciji s sintetiko 

PODPLAT FlexSole® fleksibilen in udoben 

poliuretanski podplat v kombinaciji z 

gumo, protizdrsnost SRC 

VLOŽEK MemoryFoam® spominska pena, 

zamenljiv vložek 

ZNAČILNOSTI izredno lahki, udobni, oblazinjen jezik, 

fleksibilen podplat 

VELIKOSTI 39 ½  - 48 ½   

CENA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



HOBBES FRAT 

ŠIFRA • 77036EC BLK 

STANDARD CE EN ISO 20347:2012 OB E FO SRC 

MATERIAL-VRHNJI DEL gladko usnje s poudarjenimi šivi, 

zavihek na peti za lažje obuvanje 

PODPLAT udoben poliuretanski podplat v 

kombinaciji z gumo, protizdrsnost SRC 

VLOŽEK MemoryFoam® spominska pena, 

zamenljiv vložek 

ZNAČILNOSTI izredno lahki, udobni, oblazinjen jezik 

VELIKOSTI 39 - 48 ½   

CENA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BULKLIN LYNDALE 

ŠIFRA • 77180EC BLK (črn-moški) 

• 77180EC BLUE (moder-moški) 

• 77273EC BKGY (siv-ženski) 

STANDARD CE EN ISO 20345:2011 SB FO SRA 

ZAŠČITNA KAPICA kompozitna 

VLOŽEK PROTI PREBODU / 

MATERIAL-VRHNJI DEL sintetična mreža 

PODPLAT fleksibilen in udoben poliuretanski 

podplat v kombinaciji z gumo, 

protizdrsnost SRC 

VLOŽEK MemoryFoam® spominska pena, 

zamenljiv vložek 

ZNAČILNOSTI izredno lahki, udobni, oblazinjen jezik, 

fleksibilen podplat 

VELIKOSTI 39 ½  - 48 ½ (moški) 35 – 41 (ženski) 

CENA  

 

 

 

 

 

 

 

 

CESSNOCK 



ŠIFRA • 77188 BLK 

STANDARD CE EN ISO 20347:2012 OB E FO SRC 

MATERIAL-VRHNJI DEL trpežna mrežasta tekstilna tkanina 

odporna na vodo in madeže, zavihek na 

peti za lažje obuvanje 

PODPLAT FlexSole® fleksibilen in udoben 

poliuretanski podplat v kombinaciji z 

gumo, protizdrsnost SRC 

VLOŽEK MemoryFoam® spominska pena, 

zamenljiv vložek 

ZNAČILNOSTI zračni, izredno lahki, udobni, oblazinjen 

jezik, športnega videza, fleksibilen 

podplat 

VELIKOSTI 39 ½  - 49 ½  

CENA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CESSNOCK 

ŠIFRA • 77501EC 

STANDARD CE EN ISO 20347:2012 OB E FO SRC 

MATERIAL-VRHNJI DEL trpežna mrežasta tekstilna tkanina 

odporna na vodo in madeže, zavihek na 

peti za lažje obuvanje 

PODPLAT FlexSole® fleksibilen in udoben 

poliuretanski podplat v kombinaciji z 

gumo, protizdrsnost SRC 

VLOŽEK MemoryFoam® spominska pena, 

zamenljiv vložek 

ZNAČILNOSTI zračni, izredno lahki, udobni, oblazinjen 

jezik, športnega videza, fleksibilen 

podplat 

VELIKOSTI 39 ½  - 48 ½  

CENA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

OSWALD BALDER 76778EC BLK (moški) in OSWALD CLARA 76381EC 

BLK (ženski) 

ŠIFRA • 76778EC BLK (črn-moški) 

• 76381EC BLK (črn-ženski) 

STANDARD CE EN ISO 20347:2012 OB SRC 

MATERIAL-VRHNJI DEL NanoLite® – lahka in mehka pena iz 

plastike, odporna na vodo in madeže 

PODPLAT udoben gumijasti podplat, protizdrsnost 

SRC 

VLOŽEK zamenljiv PU vložek 

ZNAČILNOSTI udoben, lahek 

VELIKOSTI 39 ½ - 48 ½ (moški) 35 - 41 (ženski) 

CENA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

HOBBES 

ŠIFRA • 77005EC BOL 

STANDARD CE EN ISO 20347:2012 OB E FO SRC 

MATERIAL-VRHNJI DEL gladko usnje odporno na vodo in 

madeže, trpežna elastika v predelu 

narta, zavihek na peti za lažje obuvanje 

PODPLAT fleksibilen in udoben poliuretanski 

podplat v kombinaciji z gumo, 

protizdrsnost SRC 

VLOŽEK MemoryFoam® spominska pena, 

zamenljiv vložek 

ZNAČILNOSTI izredno lahki, udobni, oblazinjen jezik, 

fleksibilen podplat 

VELIKOSTI 39 – 48 ½  

CENA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

MARSING 

ŠIFRA • 108010EC 

STANDARD CE EN ISO 20347:2012 OB E FO SRC 

MATERIAL-VRHNJI DEL gladko usnje odporno na vodo in 

madeže, zavihek na peti za lažje 

obuvanje 

PODPLAT FlexSole® fleksibilen in udoben 

poliuretanski podplat v kombinaciji z 

gumo, protizdrsnost SRC 

VLOŽEK MemoryFoam® spominska pena, 

zamenljiv vložek 

ZNAČILNOSTI izredno lahki, udobni, oblazinjen jezik, 

fleksibilen podplat 

VELIKOSTI 35 - 43   

CENA  

 

 

 


