
OBUWIE 
DLA PROFESJONALISTÓW





Obuwie
dla profesjonalistów!

Kolekcja

Od ponad 30 lat produkujemy obuwie. Specjalizujemy 
się w produkcji obuwia komfortowego, zawodowego  
i ochronnego przeznaczonego do pomieszczeń 
zamkniętych. Jesteśmy firmą rodzinną i zatrudniamy 
ponad 50 osób. 

Nasi klienci oraz partnerzy z Polski i Europy pomagają 
nam we wprowadzaniu innowacji i utrzymywaniu 
wysokiej jakości produktów. Dzięki wieloletniej 
współpracy z instytutami naukowymi wprowadzamy 
nowe modele obuwia oraz wdrażamy nowe technologie 
produkcji. Od kilku lat rozszerzamy profil działalności o: 
sklepy medyczne, pracownię ortopedyczną oraz 
pracownię wkładek ortopedycznych. 

Swoje produkty oferujemy pod markami:

Obuwie damskie zawodowe 
i komfortowe do pracy i na co dzień

Uniwersalna kolekcja modeli 
damskich i męskich o szerokim zastosowaniu

Specjalistyczne buty ochronne i zawodowe 
dla profesjonalistów

We have been producing footwear for over 30 years. We specialize  
in production of comfortable, work and protective footwear des-
ignated for indoor use.  We are a family business and employ over  
50 employees. 

Our Polish and European customers and partners help us introduce 
innovations and maintain high quality of our products. Years of co-
operation with research institutes allow us to launch new footwear 
styles and implement new production technologies. For some years, 
we have been expanding our business profile with: medical shops, 
orthopedic workshop and orthopedic insoles workshop.

We offer our products under the following brands:

Comfortable women footwear
 for professionals and  for everyday use

An all-purpose collection of footwear
for men and women for various uses

Protective footwear for specialist workers and footwear
 for use at work by professionals

PIUMETTA

06-10

15-23

11-14

ANATOMICO

JULEX 

www.ObuwieMedyczne.pl
ODWIEDŹ TAKŻE NASZ SKLEP INTERNETOWY

VISIT OUR ONLINESHOP!



                              to kolekcja komfortowego 
obuwia damskiego przeznaczona do użytku  
w pracy i na co dzień. Modele z tej serii pro-
jektowano z myślą o komforcie użytkowania 
i estetyce. Lekkie profilowane anatomicznie 
spody dobrano tak, aby dawały jak największe 
uczucie komfortu. Piumetta przeznaczona jest 
dla osób, które w ciągu dnia narażone są na 
przeciążenia nóg.

                             is a collection of comfortable 
women footwear designated for work and everyday 
use. Models within this series were designed to 
ensure comfortable use and aesthetic values. Light, 
anatomically moulded soles were selected to ensure 
the highest level of comfort. 

Piumetta footwear is designated for persons 
exposed to overstraining their feet during a work 
day.

4 KOLEKCJA PRODUKTÓW JULEX                                                                                                          www.julex.pl

4435-21

4456-19

4435-19

4456-21

35÷43

NOWA

KOLEKCJA

NEW

COLLECTION

SZUKAJ  OBUWIA Z MIKROFIBRĄ
OZNACAZONYM TYM PIKTOGRAMEM

DOZNANIE SKÓRY - JAKOŚĆ MIKROFIBRY

      100% ZDROWIA  
- ANTYALERGICZNA I ANTYBAKTERYJNA

PRANIE RĘCZNE ODDYCHAJĄCE PRZECIWZAPACHOWY
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4460-P-21

PRECYZJA WYKONANIA
PRZYJEMNOŚĆ CHODZENIA
SPODY PIUMETTA I WKŁADKI SHAPE

4459-21 4460-21

4458-19

4459-19

4458-30

4459-40

4458-40

35÷43

ABSORBUJĄCE

WKŁADKA SHAPE

ODDYCHAJĄCE

4458-21

Stabilna, ergonomiczna i komfortowa podeszwa. Dodatko-
we zabezpieczenia antypoślizgowe na spodzie podeszwy. 
Ochrona UV zabezpiecza przed zżółknięciem spodu. Wkład-
ki SHAPE to maksymalny komfort, miękkość, amortyzacja 
i dopasowanie do kształtu stopy. Odczucie komfortu przez 
wiele godzin użytkowania obuwia

Stable, ergonomic and comfortable outsole. Additional anti-slip 
protection. UV protection against yellowing of the outsole. Insoles 
SHAPE provide maximum comfort, softness, cushioning and fit to 
the shape of the foot. Comfort for many hours of usage.
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6264-42

6262-42

NOWOŚĆ

NEW

NOWOŚĆ

NEW

6261-21

6262-21

6264-21

6269-21

6261-10

6264-10

6269-12

6262-33 6262-16

6262-19

6269-45

35÷42
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6266-21

6271-21

6266-10 6266-16

6266-226266-42

6271-10 6271-P-21

35÷42

NOWOŚĆ

NEW

NOWOŚĆ

NEW

NOWOŚĆ

NEW

Budowa spodu ORTO JULEX oraz dobór materiałów zapewniają wyjąt-
kowość tej kolekcji. Zaokrąglona pięta ułatwia stąpanie i przekolebanie 
stopy. Podniesiona część palcowa ułatwia przekolebanie i odciąża palce.

The design of ORTO JULEX sole and selection of materials make this collection 
exceptional. A rounded heel facilitates treading and foot gait cycle. The elevated 
toe part facilitates foot gait cycle and reduces the stress over toes.

ORTO JULEX to unikalne właściwości spodu:

▪ specjalny wkład przeciwpoślizgowy 
▪ przeciwpoślizgowy, antystatyczny, antybakteryjny
▪ ochrona UV zabezpieczająca przed żółknięciem
▪ bieżnik odprowadzający płyny z podłogi 
▪ anatomicznie profilowany 

ABSORBUJĄCE

WKŁADKA SHAPE

ODDYCHAJĄCE

6268-21
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Ultra lekkie klapki MD1 i MD2 posiadają profilowane 
skórzane wkładki i skórzane cholewki.

Fakirki FD2 z masującą wkładką 
poprawiającą krążenie.

Very light MD1 and MD2 flip-flops with moulded leather insoles 
and leather outsoles

FD2 sandals with a massaging insole 
improving blood circulation. 

W obuwiu Piumetta
stosujemy ergonomiczne 
WKŁADKI ANATOMICZNE

4201

4205

4202

4203

FD2MD1

MD2

36÷41

72h
serwis
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3184-40

3184-30

3185

3171 3172

3184-21

3177-21 3186-21

3173

NOWOŚĆ

NEW
NOWOŚĆ

NEW

W obuwiu Piumetta
stosujemy ergonomiczne 
WKŁADKI ANATOMICZNE

35÷42

3176

72h
serwis

72h
serwis

72h
serwis



to obuwie profilaktyczne 
zaprojektowane i przygotowane specjalnie dla 
personelu służby zdrowia oraz osób wykonują-
cych pracę stojąco-chodzącą, przemysłu elek-
tronicznego i przemysłu lekkiego.

Szeroka gama modeli i wzorów pozwala na  
dopasowanie do konkretnych potrzeb użytkow-
ników na różnego rodzaju stanowiskach.

                                    is a prophylactic footwear 
designed and produced especially for health care 
staff and the persons whose work involves a lot of 
standing or walking, electronic and light industries.  

A broad range of models and designs enables  
to adjust our products to the specific needs of users 
performing various types of work.
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4103-21

4104-21

4101-21

4102-21

4103-10

4104-10

4102-10

W modelach 
4101÷ 4104 Anatomico
stosujemy ergonomiczne 
WKŁADKI SHAPE

On models 
4101 ÷ 4104 Anatomico
we use ergonomic
INSOLES SHAPE
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72h
serwis 35÷48

4101-10
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KD2-21

SD5-21

KD4-21

SD5-10 SD5W-19

KD2-10 KD4-10

Obuwie damskie cieszące się dużym powodzeniem wśród  
naszych klientów. Profilowane wkładki, naturalne skóry są  
największym atutem tej kolekcji.

Footwear for women, very popular with our customers. The biggest ad-
vantages of this collection include moulded insoles and natural leathers.

KD5-21
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SD7-21

SD7-10

SD7W-19

72h
serwis 34÷42
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OM1-21 OM2-21

SM3-21

4151-21

4155-21 4156-21

4151-21P4151-PP-21

KOLEKCJA PRODUKTÓW JULEX                                                                                                          www.julex.pl

72h
serwis

SM4-21

39÷46

72h
serwis 34÷48

BESTSELLER!
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CD1-21

CM2-21

CD2-21

CD3-21

CD1-16

CD4-10

CD1-42 CD1-16/21K

CD3-10

CD1-10 CD1-19

CM1-21

CM4-21

CD4-21

CD2-10

CM2-10

Drewniane podeszwy z drewna olchowego najwyż-
szej jakości. Nasze drewniaki to klasyczne wzory
o szerokim zastosowaniu. 

Wooden soles made of alder wood. Our clogs are available 
in classic designs for various uses.

OFERTA 

SPECJALNA

SPEC
IAL

OFFER
T

ZOBACZ WIĘCEJ

NOWOŚĆ

NEW

CM1-10

CM4-10
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Naturalne 
materiały

34÷48



   W oparciu o wieloletnie do-
świadczenie stworzyliśmy pod tą marką  obu-
wie dla profesjonalistów, osób pracujących 
w najtrudniejszych warunkach. Połączyliśmy 
cechy takie jak odporność, ochrona i komfort 
spełniając wymagania norm europejskich dla 
obuwia zawodowego i ochronnego. Większość 
modeli może być stosowana w przedsiębior-
stwach z wdrożonym systemem HACCP.  
Wytrzymałe i odporne na działanie czynników 
zewnętrznych, dzięki czemu znalazły zasto-
sowanie min. w przemyśle spożywczym, mię-
snym oraz w gastronomii.

                         Based on many years of experi-
ence, we have developed, under the JULEX brand, 
footwear for professionals, persons working in the 
most severe conditions. We combined qualities such 
as resistance, protection and comfort, at the same 
time preserving compliance with the requirements 
of European standards for professional and protec-
tive footwear. Most models may be used in compa-
nies which have implemented the HACCP system. 
Our footwear is durable and resistant to external 
factors, which allowed usage in food industry, meat 
industry and gastronomy.
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160-21

250-21

260-21

150-21

154-21

160-10

150-10

154-10

Unikalne połączenie drewnianej 
wkładki ze spodem ochronnym. 
Amortyzują wstrząsy i minima-
lizują drgania przenoszone na 
kręgosłup.

KOMFORT I WYGODA
SPODY DREWNIANE

KOLEKCJA PRODUKTÓW JULEX                                                                                                          www.julex.pl

D
35÷48

doskonała 
amortyzacja!
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WKŁADKA ESD

▪ powlekana skórą 
▪ profil anatomiczny

▪ odprowadzająca ładunki
▪ rozmiar 35-504155-ESD-21

4151-ESD-21

XPRO-40

4151-4155

4101-ESD-21

4103-ESD-21 4104-ESD-21

Grupa JULEX jest producentem obuwia specjalistycznego z zabezpieczeniem ESD do zastosowania 
w strefach EPA. Buty spełniają normę PN-EN ISO 61340-5-1, PN-EN 6130-5-2.

4102-ESD-21

XPRO-21

4155-ESD-10 

NOWOŚĆ

NEW
NOWOŚĆ

NEW

NOWOŚĆ

NEW
NOWOŚĆ

NEW

NOWOŚĆ

NEW

NOWOŚĆ

NEW

4151-ESD-10 

4103-ESD-10 4104 -ESD-10 

4101-ESD-10 4102-ESD-10 

72h
serwis

72h
serwis
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347-21

346-21345-21

346-10345-10

347-10
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EN345 35÷50

3181o

Obuwie przeznaczone do prania w pralkach au-
tomatycznych w temperaturze do 400C. Zgodne 
z HACCP. Odporne na niskie temperatury. Może 
być stosowane w zakładach mięsnych, chłod-
niach i rzeźniach.

OBUWIE
DO PRANIA W PRALKACH 

w temperaturze 40oC

Footwear can be washed in a washing machine at  
a temperature up to 400C. HACCP compliant. Resistant 
to low temperatures. May be used in meat processing 
plants, cold-storage plants and slaughterhouses.

36÷4640oC
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146A-21144-21

147A-21 245-21

144-10

147A-10

146A-10

245-10

6390-10

Połączenie najnowszych trendów z komfortem. 

MIEJSKI STYL

A combination of the latest styles and comfort.

6390-21
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39÷47

34÷50
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3138N-21

3130-21 

3132-21

3136N-21 

3130-10 3130-40 3130-30

3132-10 3132-30

3136N-10

3138N-10

3132G-10 3132G-40 3132G-30

3132-40

SPÓD HACCP

Specjalna budowa spodu oraz 
jego właściwości przeciwpo-
ślizgowe i antybakteryjne po-
zwalają na stosowanie obuwia 
w kuchniach, zakładach mię-
snych, a także w szpitalach. 
Głęboki bieżnik odprowadza 
płyny z podłoża.

3132G-21

KOLEKCJA PRODUKTÓW JULEX                                                                                                          www.julex.pl

35÷48
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301-10

302-10

Nakładki ochronne 301 i 302 na obuwie z metalowym podnoskiem dla osób 
wizytujących zakłady pracy, magazyny. Zaletą nakładki jest jej szeroki za-
kres dopasowania do różnego rodzaju obuwia. 
Model 302 ma dodatkowo całą podeszwę. 

widok podeszwy

METALOWY NOSEK
Steel toe-cap

METALOWY NOSEK
Steel toe-cap

PEŁNA WYGODA
DLA WIZYTUJĄCYCH

35/39 40/44 45/50

301 and 302 protective shoe covers with metal toe-caps for persons conducting plant and 
magazine inspections. The advantage of the toe-cap is its adjustability to various types of 
footwear. 302 model additionally includes a complete sole.

view of sole

SKANUJ I ZOBACZ WIĘCEJ / SCAN AND SEE MORE

3 lata
GWARANCJI
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34/37 38/41 42/45 46/68

EN345
72h

serwis



72h
serwis
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BUDOWA OBUWIA NA  SALE OPERACYJNE 
1.  otwory zapewniające przepływ powietrza
2.  bieżnik antypoślizgowy
3.  brak kołka antystatycznego / amortyzacja wstrząsów
4.  anatomiczny kształt 
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SO1 LUXOR-18

SO1 LUXOR-40

SO1 LUXOR-23 SO1 LUXOR-16 SO1 LUXOR-42

SO1 LUXOR-22

SO1 LUXOR-17

SO1 LUXOR-21
72h

serwis
72h

serwis

72h
serwis

▪ zgodne z normą EN 20347
▪ certyfikat CE
▪ do prania i sterylizacji w temp do 1350C

Shoes for operating theatres
▪ according to EN 20347
▪ CE certified
▪ machine washable, sterilizable 
  and disinfectable at 1350C degrees

Do obuwia polecamy 
WKŁADKI LUXOR

zobacz w Akcesoria str.23

Do obuwia polecamy 
PASKI LUXOR

zobacz w Akcesoria str.23

SO1 LUXOR-30
72h

serwis

OBUWIE na
SALE 
OPERACYJNE

KOLEKCJA PRODUKTÓW JULEX                                                                                                          www.julex.pl

135OC 35÷48
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X-blue 22

X-blue 40 X-blue 42

X-blue 10

X-blue 23 X-blue 30
ULTRALEKKIE

ANATOMICZNE

ANTYSTATYCZNE

ABSORBUJĄCE

Do obuwia polecamy 
WKŁADKI LUXOR

zobacz w Akcesoria str.23

XBLUE to ultra lekkie buty idealne do kuchni, 
szpitala, na basen i do ogrodu.
▪ można prać  w temperaturze do 50˚C
▪ wykonanane z materiału antybakteryjengo 
  i antygrzybicznego
▪ pasują wymienne Wkładki Luxor
▪ wentylowane po bokach
▪ posiadają pasek przekładany na piętę 

XBLUE are very light shoes, ideal for use in kitchens, 
hospitals, at swimming pools and in gardens. 
▪ may be washed in a washing machine at a temperature 
   up to 50˚ C
▪ available sizes 34 – 47
▪ Luxor replaceable insoles may be used 
▪ side ventilation 
▪ with heel strap 

ULTRALEKKIE 

WYBIERZ

X-BLUE
SWÓJ KOLOR!

X-blue 21

ULTRALEKKIE!
PARA TYLKO 250G

NOWOŚĆ

NEW
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72h
serwis 500C 34÷47
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Strefa ONLINE Jak czytać symbol

StyleCatalog onlinePrice list online Color

6261-21

oznaczenie 
modelu buta

CENNIK ONLINE KATALOG ONLINE

oznaczenie 
koloru cholewki

321-21

330-21

320-21 

330-10

320-10 321-10

EN345

72h
serwis

30-21 EN345

NOWOŚĆ

NEW

KOLEKCJA PRODUKTÓW JULEX                                                                                                          www.julex.pl

36÷48

36÷47
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Pictogramy Akcesoria

Wkładki do butów 
ACTIFRESH

Wykonane z materiału zawierającego 
środek grzybobójczy szwajcarskiej firmy 
Sanitized, który chroni stopy przed ple-
śniami, drożdżami, algami oraz bakteria-
mi. Do samodzielnego wycinania.

Paski do obuwia
LUXOR

Do samodzielnego montażu paski zakładane na piętę pasują do Obuwia 
Operacyjnego SO1 Luxor.

KOLORY

Wkładki do butów 
LUXOR

To antystatyczne i przeciwpotne wkładki, 
które można prać w pralkach w tempe-
raturze do 400C. Przeznaczone są przede 
wszystkim do modeli SO1 Luxor oraz 
Xblue.

Skarpety 
medyczne i sportowe

Szeroki wybór skarpet damskich i męskich na naszej stronie  i w naszym 
sklepie online.

Damsko-męskie
Unisex

Cholewka ze skóry
Made of leather

Cholewka syntetyczna
Made of synthetic

Pasek na piętę jako opcja
Heelstrap in option

Damskie
Female

Męskie
Male

HACCP
HACCP

Perforacja
Perforation

Wkładka z drewna
Wooden insole

Drewno
Wood

D

Ruchomy pasek na piętę
Flexible heelstrap

Wymienna wkładka
The removable insole

Norma EN 345
Norm EN 345

Rozmiar nakładki
Size35/39EN345

CE
CE

Do prania w 400C
Washable at 400C400C

Ochrona spodu przed UV
Protection of the sole against UV

Regulacja tęgości
High Instep

Mikrofibra
Microfiber

Dla szerokich stóp
Wide feet

Profilowana wkładka
The anatomical insole

Antyelektrostatyczny
Anti-electrostatic

Dostawa w 72 godziny
Delivery in 72 hours

ESD
ESD72h

serwis

Wkładka SHAPE
SHAPE insole

Metalowy podnosek
Steal toecap

Biała skóra - 21
White leather - 21

Czerwona skóra - 16
Red leather - 16

Czarna skóra - 10
Black leather - 10

Zielona skóra - 30
Green leather - 30

Beżowa skóra - 19
Beige leather - 19

Niebieska skóra - 40
Blue leather - 40

Bordowa skóra - 12
Maroon leather - 12

Jasnoniebieska  skóra - 42
Light blue leather - 42

Towar na zamówienie
Available on demand

Amortyzacja pięty
Shock absorption
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Grupa JULEX 
43-391 Mazańcowice 289, POLAND 

tel. +48 33 815 52 59, +48 33 815 54 77 
fax. wew./ext. 20,21

e-mail: info@julex.pl  | www.julex.pl


