
BOXTER GLOBAL SDN BHD (VIỆT
NAM)

Brand Boxter

BW636W (KHÔNG KIM LOẠI)

Description

BW636W (KHÔNG KIM LOẠI)

Màu sắc : Trắng
Bề mặt : Làm từ chất liệu nhựa PVC cao cấp.
Lớp lót : là lớp vải lưới mềm mại.
Đế ngoài : Làm từ chất liệu nhựa PVC cao cấp.
Chiều cao : 34 - 37 CM
Trọng lượng : 1.3 - 1.4 KG

Size (EUR) : 38 - 47#
Size (UK) : 4 - 13#

ỨNG DỤNG: 
Trong ngành Ô tô, Cung cấp năng lượng, Xây dựng, Khai thác, Làm
vườn, Hóa chất, Hậu cần, Sắt thép và Những ngành công nghiệp nặng
tương tự, v.v.

TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG: 
- Kháng Acid
- Không thấm nước
- Chống trơn trượt
- Chống thấm dầu

BOXTER nhà sản xuất giày bảo hộ lao động siêu nhẹ (Kasut
keselamatan).
Chúng tôi cung cấp giày bảo hộ lao động chất lượng cao và đa dạng sản
phẩm (Kasut keselamatan) phù hợp với người tiêu dùng.
Như là các loại giày cao cổ (Kasut keselamatan), Giày bảo vệ với lớp cắt
giữa (Kasut keselamatan) và giày bảo vệ với lớp cắt thấp (Kasut
keselamatan).
Có đủ kích cỡ từ số 2 -> 13 theo tiêu chuẩn của Châu Âu.

Đặc điểm giày bảo hộ lao động của chúng tôi - Mũi giày làm bằng tấm
thép, da nguyên chất, ESD (chống truyền điện), chống tĩnh điện, chống
trơn trượt, kháng dầu, kháng hóa chất, chống thấm nước, giảm sóc,đế
giữa ngăn chặn vật nhọn xâm nhập/đâm vào chân, được chứng nhận bởi
Hiệp hội liên minh Châu Âu (CE).

Brand Boxter

BW636B (KHÔNG KIM LOẠI)

Description

BW636B (KHÔNG KIM LOẠI)

Màu sắc : Đen
Bề mặt : Làm từ chất liệu nhựa PVC cao cấp.
Lớp lót : là lớp vải lưới mềm mại.
Đế ngoài : Làm từ chất liệu nhựa PVC cao cấp.
Chiều cao : 34 - 37 CM
Trọng lượng : 1.3 - 1.4 KG
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Size (EUR) : 38 - 47#
Size (UK) : 4 - 13#

ỨNG DỤNG: 
Trong ngành Ô tô, Cung cấp năng lượng, Xây dựng, Khai thác, Làm
vườn, Hóa chất, Hậu cần, Sắt thép và Những ngành công nghiệp nặng
tương tự, v.v.

TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG: 
- Kháng Acid
- Không thấm nước
- Chống trơn trượt
- Chống thấm dầu

BOXTER nhà sản xuất giày bảo hộ lao động siêu nhẹ (Kasut
keselamatan).
Chúng tôi cung cấp giày bảo hộ lao động chất lượng cao và đa dạng sản
phẩm (Kasut keselamatan) phù hợp với người tiêu dùng.
Như là các loại giày cao cổ (Kasut keselamatan), Giày bảo vệ với lớp cắt
giữa (Kasut keselamatan) và giày bảo vệ với lớp cắt thấp (Kasut
keselamatan).
Có đủ kích cỡ từ số 2 -> 13 theo tiêu chuẩn của Châu Âu.

Đặc điểm giày bảo hộ lao động của chúng tôi - Mũi giày làm bằng tấm
thép, da nguyên chất, ESD (chống truyền điện), chống tĩnh điện, chống
trơn trượt, kháng dầu, kháng hóa chất, chống thấm nước, giảm sóc,đế
giữa ngăn chặn vật nhọn xâm nhập/đâm vào chân, được chứng nhận bởi
Hiệp hội liên minh Châu Âu (CE).
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Brand Boxter

BW637B

Description

BW636 (GIÀY ỦNG GUM, GIÀY ỦNG PVC, GIÀY ỦNG CAO SU
KHÔNG THẤM NƯỚC) 

Màu sắc : Đen
Bề mặt : Làm từ chất liệu nhựa PVC cao cấp.
Lớp lót : là lớp vải lưới mềm mại.
Đế ngoài : Làm từ chất liệu nhựa PVC cao cấp.
Chiều cao : 34 - 37 CM
Trọng lượng : 1.3 - 1.4 KG

Size (EUR) : 39 - 47#
Size (UK) : 4 - 12#

ỨNG DỤNG: 
Trong ngành Ô tô, Cung cấp năng lượng, Xây dựng, Khai thác, Làm
vườn, Hóa chất, Hậu cần, Sắt thép và Những ngành công nghiệp nặng
tương tự, v.v.

TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG: 
- Kháng Acid
- Không thấm nước
- Chống trơn trượt
- Chống thấm dầu

BOXTER nhà sản xuất giày bảo hộ lao động siêu nhẹ (Kasut
keselamatan).
Chúng tôi cung cấp giày bảo hộ lao động chất lượng cao và đa dạng sản
phẩm (Kasut keselamatan) phù hợp với người tiêu dùng.
Như là các loại giày cao cổ (Kasut keselamatan), Giày bảo vệ với lớp cắt
giữa (Kasut keselamatan) và giày bảo vệ với lớp cắt thấp (Kasut
keselamatan).
Có đủ kích cỡ từ số 2 -> 13 theo tiêu chuẩn của Châu Âu.

Đặc điểm giày bảo hộ lao động của chúng tôi - Mũi giày làm bằng tấm
thép, da nguyên chất, ESD (chống truyền điện), chống tĩnh điện, chống
trơn trượt, kháng dầu, kháng hóa chất, chống thấm nước, giảm sóc,đế
giữa ngăn chặn vật nhọn xâm nhập/đâm vào chân, được chứng nhận bởi
Hiệp hội liên minh Châu Âu (CE).

Brand Boxter

BW638G

Description

Màu sắc : Xám
Bề mặt : Làm từ chất liệu nhựa PVC cao cấp.
Lớp lót : là lớp vải lưới mềm mại.
Đế ngoài : Làm từ chất liệu nhựa PVC cao cấp.
Chiều cao : 34 - 37 CM
Trọng lượng : 1.3 - 1.4 KG

Size (EUR) : 38 - 47#
Size (UK) : 4 - 13#

ỨNG DỤNG: 
Trong ngành Ô tô, Cung cấp năng lượng, Xây dựng, Khai thác, Làm
vườn, Hóa chất, Hậu cần, Sắt thép và Những ngành công nghiệp nặng
tương tự, v.v.
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TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG: 
- Kháng Acid
- Không thấm nước
- Chống trơn trượt
- Chống thấm dầu

BOXTER nhà sản xuất giày bảo hộ lao động siêu nhẹ (Kasut
keselamatan).
Chúng tôi cung cấp giày bảo hộ lao động chất lượng cao và đa dạng sản
phẩm (Kasut keselamatan) phù hợp với người tiêu dùng.
Như là các loại giày cao cổ (Kasut keselamatan), Giày bảo vệ với lớp cắt
giữa (Kasut keselamatan) và giày bảo vệ với lớp cắt thấp (Kasut
keselamatan).
Có đủ kích cỡ từ số 2 -> 13 theo tiêu chuẩn của Châu Âu.

Đặc điểm giày bảo hộ lao động của chúng tôi - Mũi giày làm bằng tấm
thép, da nguyên chất, ESD (chống truyền điện), chống tĩnh điện, chống
trơn trượt, kháng dầu, kháng hóa chất, chống thấm nước, giảm sóc,đế
giữa ngăn chặn vật nhọn xâm nhập/đâm vào chân, được chứng nhận bởi
Hiệp hội liên minh Châu Âu (CE).
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Brand Boxter

BW638B

Description

BW638 (GIÀY ỦNG GUM, GIÀY ỦNG PVC, GIÀY ỦNG CAO SU
KHÔNG THẤM NƯỚC) (ĐEN)

Màu sắc :  Đen
Bề mặt :  Làm từ chất liệu nhựa PVC cao cấp.
Lớp lót :  là lớp vải lưới mềm mại.
Đế ngoài :  Làm từ chất liệu nhựa PVC cao cấp.
Chiều cao :  34 - 37 CM
Trọng lượng : 1.3 - 1.4 KG

Size (EUR) : 38 - 47#
Size (UK) : 4 - 13#

ỨNG DỤNG: 
Trong ngành Ô tô, Cung cấp năng lượng, Xây dựng, Khai thác, Làm
vườn, Hóa chất, Hậu cần, Sắt thép và Những ngành công nghiệp nặng
tương tự, v.v.

TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG: 
- Kháng Acid
- Không thấm nước
- Chống trơn trượt
- Chống thấm dầu

BOXTER nhà sản xuất giày bảo hộ lao động siêu nhẹ (Kasut
keselamatan).
Chúng tôi cung cấp giày bảo hộ lao động chất lượng cao và đa dạng sản
phẩm (Kasut keselamatan) phù hợp với người tiêu dùng.
Như là các loại giày cao cổ (Kasut keselamatan), Giày bảo vệ với lớp cắt
giữa (Kasut keselamatan) và giày bảo vệ với lớp cắt thấp (Kasut
keselamatan).
Có đủ kích cỡ từ số 2 -> 13 theo tiêu chuẩn của Châu Âu.

Đặc điểm giày bảo hộ lao động của chúng tôi - Mũi giày làm bằng tấm
thép, da nguyên chất, ESD (chống truyền điện), chống tĩnh điện, chống
trơn trượt, kháng dầu, kháng hóa chất, chống thấm nước, giảm sóc,đế
giữa ngăn chặn vật nhọn xâm nhập/đâm vào chân, được chứng nhận bởi
Hiệp hội liên minh Châu Âu (CE).

Brand Boxter

BW638Y

Description

BW638 VÀNG (GIÀY ỦNG GUM, GIÀY ỦNG PVC, GIÀY ỦNG CAO SU
KHÔNG THẤM NƯỚC)

Màu sắc  :  Vàng

Bề mặt : Làm từ chất liệu nhựa PVC cao cấp.

Lớp lót : là lớp vải lưới mềm mại.

Đế ngoài : Làm từ chất liệu nhựa PVC cao cấp.

Chiều cao : 34 - 37 CM

Trọng lượng : 1.3 - 1.4 KG

Size (EUR) :  38 - 47#
Size (UK)    :   4 - 13#
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ỨNG DỤNG: 
Trong ngành Ô tô, Cung cấp năng lượng, Xây dựng, Khai thác, Làm
vườn, Hóa chất, Hậu cần, Sắt thép và Những ngành công nghiệp nặng
tương tự, v.v.

TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG: 
- Kháng Acid
- Không thấm nước
- Chống trơn trượt
- Chống thấm dầu

BOXTER nhà sản xuất giày bảo hộ lao động siêu nhẹ (Kasut
keselamatan).
Chúng tôi cung cấp giày bảo hộ lao động chất lượng cao và đa dạng sản
phẩm (Kasut keselamatan) phù hợp với người tiêu dùng.
Như là các loại giày cao cổ (Kasut keselamatan), Giày bảo vệ với lớp cắt
giữa (Kasut keselamatan) và giày bảo vệ với lớp cắt thấp (Kasut
keselamatan).
Có đủ kích cỡ từ số 2 -> 13 theo tiêu chuẩn của Châu Âu.

Đặc điểm giày bảo hộ lao động của chúng tôi - Mũi giày làm bằng tấm
thép, da nguyên chất, ESD (chống truyền điện), chống tĩnh điện, chống
trơn trượt, kháng dầu, kháng hóa chất, chống thấm nước, giảm sóc,đế
giữa ngăn chặn vật nhọn xâm nhập/đâm vào chân, được chứng nhận bởi
Hiệp hội liên minh Châu Âu (CE).
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Brand Boxter

BM830 (NÂU) (KHÔNG KIM LOẠI)

Description

BM830 

Loại sản phẩm: Giày bảo hộ lao động Boxter (Tấm Ghép Phức Hợp Phi
Kim Loại + Sợi Kevlar)

Màu : Nâu 

Bề mặt : Chất liệu da bò chất lượng cao, chống thấm nước.

Lớp lót : Lớp lưới dầy thoáng khí.

Đế trong : Lớp lưới thoải mái phủ EVA.

Đế ngoài : Nhựa PU mật độ kép, Mầu đôi.

Thông số an toàn / Chỉ tiêu an toàn:

- (S3 SRC)

- Chứng nhận CE

- CE EN ISO 20345:2011

1) Chống thấm dầu, mũi giày chịu được lực va đập 200J.

2) Đế giữa làm từ sợi Kevlar chịu được lực đâm 1100N.

3) Chống tĩnh điện giữa 100k - 1000m ohms.

4) Chống Axít , chống kiềm, chống từ trường (nam châm).

5) Chống thấm dầu và chống trơn trượt.

6) Chịu được nhiêt độ thấp hoặc cao.

7) Không thấm nước.

8) Chức năng cách điện ESD (được kiểm tra bằng máy).

9) Tấm ghép phức hợp phi kim loại + sợi Kevlar cho trọng lượng siêu
nhẹ.

ĐẾ TRONG MỀM MẠI VÀ THOẢI MÁI:

1) Siêu mềm mại

2) Chống sóc

3) Trọng lượng nhẹ hơn

4) Mềm dẻo

5) Chống từ trường

6) Lớp lót thoáng khí, hút ẩm tốt mang lại cảm giác cực kì thoải mái.

ƯU ĐIỂM:

1) Sản phẩm chất lượng cao, giá cạnh tranh.

2) Đáp ứng tiêu chuẩn của CE.

3) Vải siêu mềm và an toàn cho sức khỏe.
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4) Giày bảo hộ của chúng tôi được đánh gía ở sự thoải mái, chất lượng
tốt, bền với môi trường và an toàn sức khỏe cho mọi người.

5) Bán rất chạy ở thị trường Châu Âu và Đông Nam Á.

6) Thiết kế đặc biệt dành riêng cho môi trường công nghiệp khắc nghiệt.

7) Cung cấp đệm đúc tác động đều lên toàn bộ bàn chân.

Size (UK) : 3 - 13

Size (EUR) : 37 - 47

Giới tính : Phù hợp cho cả nam và nữ.

BOXTER nhà sản xuất giày bảo hộ lao động siêu nhẹ (Kasut
keselamatan).
Chúng tôi cung cấp giày bảo hộ lao động chất lượng cao và đa dạng sản
phẩm (Kasut keselamatan) phù hợp với người tiêu dùng.
Như là các loại giày cao cổ (Kasut keselamatan), Giày bảo vệ với lớp cắt
giữa (Kasut keselamatan) và giày bảo vệ với lớp cắt thấp (Kasut
keselamatan).
Có đủ kích cỡ từ số 2 -> 13 theo tiêu chuẩn của Châu Âu.

Đặc điểm giày bảo hộ lao động của chúng tôi - Mũi giày làm bằng tấm
thép, da nguyên chất, ESD (chống truyền điện), chống tĩnh điện, chống
trơn trượt, kháng dầu, kháng hóa chất, chống thấm nước, giảm sóc,đế
giữa ngăn chặn vật nhọn xâm nhập/đâm vào chân, được chứng nhận bởi
Hiệp hội liên minh Châu Âu (CE).

Brand Boxter

BM835

Description

BM835

Loại sản phẩm: Giày bảo hộ lao động

Bề mặt : Chất liệu da bò chất lượng cao, chống thấm nước.

Lớp lót : Lưới dầy thoáng khí.

Đế trong : Lớp lưới thoải mái phủ EVA.

Đế ngoài : Nhựa PU mât độ kép.

Chứng chỉ CE EN ISO 20345:2011

Tấm ghép phức hợp PHI KIM LOẠI + sợi Kevlar.

Size (EUR) : 37- 47#

Size (UK) : 3 - 13#

BOXTER nhà sản xuất giày bảo hộ lao động siêu nhẹ (Kasut
keselamatan).
Chúng tôi cung cấp giày bảo hộ lao động chất lượng cao và đa dạng sản
phẩm (Kasut keselamatan) phù hợp với người tiêu dùng.
Như là các loại giày cao cổ (Kasut keselamatan), Giày bảo vệ với lớp cắt
giữa (Kasut keselamatan) và giày bảo vệ với lớp cắt thấp (Kasut
keselamatan).
Có đủ kích cỡ từ số 2 -> 13 theo tiêu chuẩn của Châu Âu.

Đặc điểm giày bảo hộ lao động của chúng tôi - Mũi giày làm bằng tấm
thép, da nguyên chất, ESD (chống truyền điện), chống tĩnh điện, chống
trơn trượt, kháng dầu, kháng hóa chất, chống thấm nước, giảm sóc,đế
giữa ngăn chặn vật nhọn xâm nhập/đâm vào chân, được chứng nhận bởi
Hiệp hội liên minh Châu Âu (CE).
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Brand Boxter

BM834 (DA NUBUCK)

Description

BM834

Loại sản phẩm: Giày bảo hộ lao động Boxter - Cắt Giữa (Da
Nubuck)

- Màu sắc :  Nâu

Bề mặt : Da bò / da trâu Nubuck chất lượng cao, chống thấm nước.

Lớp lót : Thoáng khí, chống trầy cao.

Đế trong : Vật liệu E.V.A thoáng khí chống tĩnh điện.

Đế ngoài : Nhựa PU mật độ kép, Mầu đơn sắc.

Thông số an toàn / Chỉ tiêu an toàn: 

-  S3 SRC

1) Chống thấm dầu, mũi giày chịu được lực va đập 200J..

2) Đế giữa bằng thép chịu được lực đâm 1100N.

3) Chống tĩnh điện giữa 100k - 1000m ohms.

4) Chống Axít hoặc chống kiềm.

5) Chống thấm dầu và chống trơn trượt.

6) Chịu được nhiêt độ cao hoặc thấp.

7) Không thấm nước.

8) Chức năng cách điện ESD (được kiểm tra bằng máy).

ĐẾ TRONG MỀM MẠI VÀ THOẢI MÁI:

1) Siêu mềm mại

2) Chống sóc

3) Trọng lượng nhẹ

4) Lớp lót thoáng khí, hút ẩm tốt mang lại cảm giác cực kì thoải mái.

ƯU ĐIỂM:

1) Sản phẩm chất lượng cao, giá cạnh tranh.

2) Đáp ứng tiêu chuẩn của CE.

3) Chất liệu vải siêu mềm và an toàn cho sức khỏe.

4) Giày bảo hộ của chúng tôi được đánh gía ở sự thoải mái, chất lượng
tốt, bền với môi trường và an toàn sức khỏe cho mọi người.

5) Bán rất chạy ở thị trường Châu Âu và Đông Nam Á.

6) Thiết kế đặc biệt dành riêng cho môi trường công nghiệp khắc nghiệt.

7) Cung cấp đệm đúc tác động đều lên toàn bộ bàn chân.

Size (UK) : 2 - 13

Size (EUR) : 36 - 47

Giới tính : Phù hợp cho cả nam và nữ.

BOXTER nhà sản xuất giày bảo hộ lao động siêu nhẹ (Kasut
keselamatan).
Chúng tôi cung cấp giày bảo hộ lao động chất lượng cao và đa dạng sản
phẩm (Kasut keselamatan) phù hợp với người tiêu dùng.
Như là các loại giày cao cổ (Kasut keselamatan), Giày bảo vệ với lớp cắt
giữa (Kasut keselamatan) và giày bảo vệ với lớp cắt thấp (Kasut
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keselamatan).
Có đủ kích cỡ từ số 2 -> 13 theo tiêu chuẩn của Châu Âu.

Đặc điểm giày bảo hộ lao động của chúng tôi - Mũi giày làm bằng tấm
thép, da nguyên chất, ESD (chống truyền điện), chống tĩnh điện, chống
trơn trượt, kháng dầu, kháng hóa chất, chống thấm nước, giảm sóc,đế
giữa ngăn chặn vật nhọn xâm nhập/đâm vào chân, được chứng nhận bởi
Hiệp hội liên minh Châu Âu (CE).

Brand Boxter

BM830 (ĐỎ) (KHÔNG KIM LOẠI)

Description

BM830 

Loại sản phẩm: Giày bảo hộ lao động Boxter (Tấm Ghép Phức Hợp
Phi Kim Loại + Sợi Kevlar)

Màu sắc :  Đỏ 

Bề mặt : Chất liệu da bò chất lượng cao, chống thấm nước.

Lớp lót : Lớp lưới dầy thoáng khí.

Đế trong : Lớp lưới thoải mái phủ EVA.

Đế ngoài : Nhựa PU mật độ kép, Mầu đôi.

Thông số an toàn / Chỉ tiêu an toàn:

- (S3 SRC)

- Chứng nhận CE

- CE EN ISO 20345:2011

1) Chống thấm dầu, mũi giày chịu được lực va đập 200J.

2) Đế giữa làm từ sợi Kevlar chịu được lực đâm 1100N.

3) Chống tĩnh điện giữa 100k - 1000m ohms.

4) Chống Axít , chống kiềm, chống từ trường (nam châm).

5) Chống thấm dầu và chống trơn trượt.

6) Chịu được nhiêt độ thấp hoặc cao.

7) Không thấm nước.

8) Chức năng cách điện ESD (được kiểm tra bằng máy).

9) Tấm ghép phức hợp phi kim loại + sợi Kevlar cho trọng lượng siêu
nhẹ.

ĐẾ TRONG MỀM MẠI VÀ THOẢI MÁI:

1) Siêu mềm mại

2) Chống sóc

3) Trọng lượng nhẹ hơn

4) Mềm dẻo

5) Chống từ trường

6) Lớp lót thoáng khí, hút ẩm tốt mang lại cảm giác cực kì thoải mái.

ƯU ĐIỂM:

1) Sản phẩm chất lượng cao, giá cạnh tranh.

2) Đáp ứng tiêu chuẩn của CE.

3) Vải siêu mềm và an toàn cho sức khỏe.
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4) Giày bảo hộ của chúng tôi được đánh gía ở sự thoải mái, chất lượng
tốt, bền với môi trường và an toàn sức khỏe cho mọi người.

5) Bán rất chạy ở thị trường Châu Âu và Đông Nam Á.

6) Thiết kế đặc biệt dành riêng cho môi trường công nghiệp khắc nghiệt.

7) Cung cấp đệm đúc tác động đều lên toàn bộ bàn chân.

Size (UK) : 3 - 13

Size (EUR) : 37 - 47

Giới tính : Phù hợp cho cả nam và nữ.

BOXTER - Nhà sản xuất đa dạng chủng loại giày bảo hộ lao động (Kasut
keselamatan).
Như là các loại giày cao cổ (Kasut keselamatan), Giày bảo vệ với lớp cắt
giữa (Kasut keselamatan) và giày bảo vệ với lớp cắt thấp (Kasut
keselamatan).
Có đủ kích cỡ từ số 2 -> 13 theo tiêu chuẩn của Châu Âu.

Đặc điểm giày bảo hộ lao động của chúng tôi - Mũi giày làm bằng tấm
thép, da nguyên chất, ESD (chống truyền điện), chống tĩnh điện, chống
trơn trượt, kháng dầu, kháng hóa chất, chống thấm nước, giảm sóc,đế
giữa ngăn chặn vật nhọn xâm nhập/đâm vào chân, được chứng nhận bởi
Hiệp hội liên minh Châu Âu (CE).

Brand Boxter

BM83

Description

BM83

Loại sản phẩm: Giày bảo hộ lao động 

Màu sắc :  Đen

Bề mặt : Chất liệu da bò chất lượng cao, chống thấm nước.

Lớp lót : Lưới dầy thoáng khí.

Đế trong : Lớp lưới thoải mái phủ EVA.

Đế ngoài : Nhựa PU mật độ kép, Mầu đôi.

Thông số an toàn / Chỉ tiêu an toàn:

- (S3 SRC)

- Chứng nhận CE

- Chứng chỉ CE EN ISO 20345:2011

1) Chống thấm dầu, mũi giày chịu được lực va đập 200J.

2) Đế giữa bằng thép chịu được lực đâm 1100N.

3) Chống tĩnh điện giữa 100k - 1000m ohms.

4) Chống Axít hoặc chống kiềm.

5) Chống thấm dầu và chống trơn trượt.

6) Chịu được nhiêt độ cao hoặc thấp.

7) Không thấm nước & Chức năng cách điện ESD (được kiểm tra bằng
máy).

ĐẾ TRONG MỀM MẠI VÀ THOẢI MÁI:

1) Siêu mềm mại

2) Chống sóc
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3) Trọng lượng nhẹ

4) Lớp lót thoáng khí, hút ẩm tốt mang lại cảm giác cực kì thoải mái.

ƯU ĐIỂM:

1) Sản phẩm chất lượng cao, giá cạnh tranh.

2) Đáp ứng tiêu chuẩn của CE.

3) Chất liệu vải siêu mềm và an toàn cho sức khỏe.

4) Giày bảo hộ của chúng tôi đánh gía ở sự thoải mái, chất lượng tốt, bền
với môi trường và an toàn sức khỏe cho mọi người.

5) Bán rất chạy ở thị trường Châu Âu và Đông Nam Á.

6) Thiết kế đặc biệt dành riêng cho môi trường công nghiệp khắc nghiệt.

7) Cung cấp đệm đúc tác động đều lên toàn bộ bàn chân.

8) Chức năng phóng điện ESD (được kiểm tra bằng máy).

Size (UK) : 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 

Giới tính : Phù hợp cho cả nam và nữ.

Chú thích : Chúng tôi sử dụng công nghệ tiên tiến nhất để sản xuất
giày dép an toàn với trọng lượng nhẹ hơn khoảng 400g đến 500g.
Và chịu được nhiệt độ từ 70'C đến 80'C.

BOXTER - Nhà sản xuất đa dạng chủng loại giày bảo hộ lao động (Kasut
keselamatan).
Như là các loại giày cao cổ (Kasut keselamatan), Giày bảo vệ với lớp cắt
giữa (Kasut keselamatan) và giày bảo vệ với lớp cắt thấp (Kasut
keselamatan).
Có đủ kích cỡ từ số 2 -> 13 theo tiêu chuẩn của Châu Âu.

Đặc điểm giày bảo hộ lao động của chúng tôi - Mũi giày làm bằng tấm
thép, da nguyên chất, ESD (chống truyền điện), chống tĩnh điện, chống
trơn trượt, kháng dầu, kháng hóa chất, chống thấm nước, giảm sóc,đế
giữa ngăn chặn vật nhọn xâm nhập/đâm vào chân, được chứng nhận bởi
Hiệp hội liên minh Châu Âu (CE).

Brand Boxter

BM82

Description

BM82

Loại sản phẩm: Giày bảo hộ lao động

Màu sắc :  Đen

Bề mặt : Chất liệu da bò chất lượng cao, chống thấm nước.

Lớp lót : Lưới dầy thoáng khí.

Đế trong : Lớp lưới thoải mái phủ EVA.

Đế ngoài : Nhựa PU mật độ kép, Mầu đôi.

Thông số an toàn / Chỉ tiêu an toàn:

- (S3 SRC)

- Chứng nhận CE

- Chứng chỉ CE EN ISO 20345:2011

1) Chống thấm dầu, mũi giày chịu được lực va đập 200J.

2) Đế giữa bằng thép chịu được lực đâm 1100N.

3) Chống tĩnh điện giữa 100k - 1000m ohms.
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4) Chống Axít hoặc chống kiềm.

5) Chống thấm dầu và chống trơn trượt.

6) Chịu được nhiêt độ thấp hoặc cao.

7) Không thấm nước & Chức năng cách điện ESD (được kiểm tra bằng
máy).

ĐẾ TRONG MỀM MẠI VÀ THOẢI MÁI:

1) Siêu mềm mại.

2) Chống sóc.

3) Trọng lượng nhẹ.

4) Lớp lót thoáng khí, hút ẩm tốt mang lại cảm giác cực kì thoải mái.

ƯU ĐIỂM:

1) Sản phẩm chất lượng cao, giá cạnh tranh.

2) Đáp ứng tiêu chuẩn của CE.

3) Vải siêu mềm và an toàn cho sức khỏe.

4) Giày bảo hộ của chúng tôi được đánh gía ở sự thoải mái, chất lượng
tốt, bền với môi trường và an toàn sức khỏe cho mọi người.

5) Bán rất chạy ở thị trường Châu Âu và Đông Nam Á.

6) Thiết kế đặc biệt dành riêng cho môi trường công nghiệp khắc nghiệt.

7) Cung cấp đệm đúc tác động đều lên toàn bộ bàn chân.

8) Chức năng cách điện ESD (được kiểm tra bằng máy).

Chú thích: Chúng tôi sử dụng công nghệ tiên tiến nhất để sản xuất giày
dép an toàn với trọng lượng nhẹ hơn khoảng 400g đến 500g. Và chịu
được nhiệt độ từ 70 độ C đến 80 độ C.

Size (UK) :  3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13.

Giới tính : Phù hợp cho cả nam và nữ.

BOXTER - Nhà sản xuất đa dạng chủng loại giày bảo hộ lao động (Kasut
keselamatan).
Như là các loại giày cao cổ (Kasut keselamatan), Giày bảo vệ với lớp cắt
giữa (Kasut keselamatan) và giày bảo vệ với lớp cắt thấp (Kasut
keselamatan).
Có đủ kích cỡ từ số 2 -> 13 theo tiêu chuẩn của Châu Âu.

Đặc điểm giày bảo hộ lao động của chúng tôi - Mũi giày làm bằng tấm
thép, da nguyên chất, ESD (chống truyền điện), chống tĩnh điện, chống
trơn trượt, kháng dầu, kháng hóa chất, chống thấm nước, giảm sóc,đế
giữa ngăn chặn vật nhọn xâm nhập/đâm vào chân, được chứng nhận bởi
Hiệp hội liên minh Châu Âu (CE).
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Brand Boxter

BM80

Description

BM80

Loại sản phẩm: Giày bảo hộ lao động Boxter - Cắt Giữa (Đế Ngoài
Bằng Cao Su)

- Màu sắc :  Đen

Bề mặt : Da bò / da trâu Nubuck dập nổi chất lượng cao.

Lớp lót : Lưới dầy thoáng khí.

Đế trong : Lớp lưới thoải mái phủ E.V.A chống tĩnh điện.

Đế ngoài : Xi măng cao su chịu nhiệt.

Size (UK) : 3 - 13 

Size (EUR) : 37 - 47

Giới tính : Phù hợp cho cả nam và nữ.

BOXTER - Nhà sản xuất đa dạng chủng loại giày bảo hộ lao động (Kasut
keselamatan).
Như là các loại giày cao cổ (Kasut keselamatan), Giày bảo vệ với lớp cắt
giữa (Kasut keselamatan) và giày bảo vệ với lớp cắt thấp (Kasut
keselamatan).
Có đủ kích cỡ từ số 2 -> 13 theo tiêu chuẩn của Châu Âu.

Đặc điểm giày bảo hộ lao động của chúng tôi - Mũi giày làm bằng tấm
thép, da nguyên chất, ESD (chống truyền điện), chống tĩnh điện, chống
trơn trượt, kháng dầu, kháng hóa chất, chống thấm nước, giảm sóc,đế
giữa ngăn chặn vật nhọn xâm nhập/đâm vào chân, được chứng nhận bởi
Hiệp hội liên minh Châu Âu (CE).

Brand Boxter

BL728

Description

BL728

Màu sắc :  Đen

Bề mặt : Da bò chất lượng cao, chống thấm nước.

Lớp lót : Lưới dầy thoáng khí

Đế trong : Lớp lưới thoải mái phủ EVA

Đế ngoài : Nhựa PU mật độ kép, Mầu đôi

Thông số an toàn / Chỉ tiêu an toàn: 

- (S3 SRC)

- Chứng nhận CE

- CE EN ISO 20345:2011

BOXTER - Nhà sản xuất đa dạng chủng loại giày bảo hộ lao động (Kasut
keselamatan).
Như là các loại giày cao cổ (Kasut keselamatan), Giày bảo vệ với lớp cắt
giữa (Kasut keselamatan) và giày bảo vệ với lớp cắt thấp (Kasut
keselamatan).
Có đủ kích cỡ từ số 2 -> 13 theo tiêu chuẩn của Châu Âu.

Đặc điểm giày bảo hộ lao động của chúng tôi - Mũi giày làm bằng tấm
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thép, da nguyên chất, ESD (chống truyền điện), chống tĩnh điện, chống
trơn trượt, kháng dầu, kháng hóa chất, chống thấm nước, giảm sóc,đế
giữa ngăn chặn vật nhọn xâm nhập/đâm vào chân, được chứng nhận bởi
Hiệp hội liên minh Châu Âu (CE).

Brand Boxter

BL724

Description

BL724

Loại sản phẩm: Giày bảo hộ lao động

Bề mặt : Da bò chất lượng cao, chống thấm nước.

Lớp lót : Lưới dầy thoáng khí

Đế trong : Lớp lưới thoải mái được phủ E.V.A

Đế ngoài : Nhựa PU mật độ kép

Tấm ghép phức PHI KIM LOẠI + sợi Kevlar

Size (Euro) : 37 - 47#

Size (UK) : 3 - 13#

BOXTER - Nhà sản xuất đa dạng chủng loại giày bảo hộ lao động (Kasut
keselamatan).
Như là các loại giày cao cổ (Kasut keselamatan), Giày bảo vệ với lớp cắt
giữa (Kasut keselamatan) và giày bảo vệ với lớp cắt thấp (Kasut
keselamatan).
Có đủ kích cỡ từ số 2 -> 13 theo tiêu chuẩn của Châu Âu.

Đặc điểm giày bảo hộ lao động của chúng tôi - Mũi giày làm bằng tấm
thép, da nguyên chất, ESD (chống truyền điện), chống tĩnh điện, chống
trơn trượt, kháng dầu, kháng hóa chất, chống thấm nước, giảm sóc,đế
giữa ngăn chặn vật nhọn xâm nhập/đâm vào chân, được chứng nhận bởi
Hiệp hội liên minh Châu Âu (CE).

15 of 21



Brand Boxter

BL72 (Trắng)

Description

BL72

- Màu sắc : Trắng

- Bề mặt : Sợi nhỏ, chất lượng cao, chống thấm nước.

- Lớp lót : được lót bằng vải lưới ít thoáng khí.

- Miếng đệm giày được phủ Eva rất thoải mái khi mang.

- Đế ngoài : Phun PU (60 'c)

- Được kiểm tra bởi phòng thí nghiệm Intertek của Anh (Đã được chứng
thực: 0362)

- Mũi giày : được làm bằng thép giúp bảo vệ chân chống lại cú sốc lên
đến 200J.

- Khoan: Không. Nắp bằng thép.

Size (UK) : 2-14

Size (EUR) : 36-48

Giới tính : Phù hợp cho cả nam và nữ

Thông số an toàn / Chỉ tiêu an toàn: 

- (S3 SRC)

- Chứng nhận CE

- CE EN ISO 20345:2011

1) Chống thấm dầu, mũi giày chịu được lực va đập 200J 

2) Đế giữa bằng thép chịu được lực đâm 1100N

3) Chống tĩnh điện giữa 100k - 1000m ohms

4) Chống Axít hoặc chống kiềm

5) Chống thấm dầu và chống trơn trượt

6) Chịu được nhiêt độ cao hoặc thấp

7) Không thấm nước

8) Chức năng cách điện ESD (được kiểm tra bằng máy)

ĐẾ TRONG MỀM MẠI VÀ THOẢI MÁI:  

- Siêu mềm mại

- Chống sóc

- Trọng lượng nhẹ

- Lớp lót thoáng khí, hút ẩm tốt mang lại cảm giác cực kì thoải mái.

ƯU ĐIỂM: 

1) Sản phẩm chất lượng cao, giá cạnh tranh.

2) Đáp ứng tiêu chuẩn của CE

3) Chất liệu vải siêu mềm và an toàn cho sức khỏe.

4) Giày bảo hộ của chúng tôi đánh giá ở sự thoải mái, chất lượng tốt, bền
với môi trường, và an toàn sức khỏe cho mọi người.

5) Bán rất chạy ở thị trường Châu Âu và Đông Nam Á.

16 of 21



6) Thiết kế đặc biệt dành riêng cho môi trường Công nghiệp thực phẩm,
Công nghiệp Y tế, Khu vực bếp, Bệnh viện và Môi trường điều dưỡng.

7) Cung cấp đệm đúc tác động lên toàn bộ bàn chân.

BOXTER - Nhà sản xuất đa dạng chủng loại giày bảo hộ lao động (Kasut
keselamatan).
Như là các loại giày cao cổ (Kasut keselamatan), Giày bảo vệ với lớp cắt
giữa (Kasut keselamatan) và giày bảo vệ với lớp cắt thấp (Kasut
keselamatan).
Có đủ kích cỡ từ số 2 -> 13 theo tiêu chuẩn của Châu Âu.

Đặc điểm giày bảo hộ lao động của chúng tôi - Mũi giày làm bằng tấm
thép, da nguyên chất, ESD (chống truyền điện), chống tĩnh điện, chống
trơn trượt, kháng dầu, kháng hóa chất, chống thấm nước, giảm sóc,đế
giữa ngăn chặn vật nhọn xâm nhập/đâm vào chân, được chứng nhận bởi
Hiệp hội liên minh Châu Âu (CE).

Brand Boxter

BL72 (Đen)

Description

BL72 (ĐEN)

Loại sản phẩm: Giày bảo hộ lao động Boxter – Cắt thấp (Vi sợi +
Đen)

Màu sắc :  Đen

Bề mặt : Vải vi sợi chất lượng cao chống thấm nước.

Lớp lót : Lưới dầy thoáng khí

Đế trong : Lưới thoải mái phủ EVA

Đế ngoài : Phun PU (60 'c)

Thông số an toàn / Chỉ tiêu an toàn :

(S3 SRC)

Chứng nhận CE

CE EN ISO 20345:2011

1) Chống thấm dầu, mũi giày chịu được lực va đập 200J

2) Chống tĩnh điện giữa 100k - 1000m ohms

3) Chống Axít hoặc chống kiềm

4) Chống thấm dầu và chống trơn trượt

5) Chịu được nhiêt độ cao hoặc thấp

6) Không thấm nước

7) Chức năng cách điện ESD (được kiểm tra bằng máy)

ĐẾ TRONG MỀM MẠI VÀ THOẢI MÁI:

- Siêu mềm mại

- Chống sóc

- Trọng lượng nhẹ

- Lớp lót thoáng khí, hút ẩm tốt mang lại cảm giác cực kì thoải mái.

ƯU ĐIỂM:

1) Sản phẩm chất lượng cao, giá cạnh tranh.

2) Đáp ứng tiêu chuẩn của CE
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3) Chất liệu vải siêu mềm và an toàn cho sức khỏe.

4) Giày bảo hộ của chúng tôi đánh giá ở sự thoải mái, chất lượng tốt và
bền với môi trường, sức khỏe và sự an toàn.

5) Bán chạy ở thị trường Châu Âu và Đông Nam Á.

6) Thiết kế đặc biệt dành riêng cho môi trường Công nghiệp thực phẩm,
Công nghiệp Y tế, Khu vực bếp, Bệnh viện và Môi trường điều dưỡng.

7) Cung cấp đệm đúc tác động lên toàn bộ bàn chân.

Size：：2 - 14 (UK) / 36 - 48 (EUR)

Giới tính : Phù hợp cho cả nam lẫn nữ

BOXTER - Nhà sản xuất đa dạng chủng loại giày bảo hộ lao động (Kasut
keselamatan).
Như là các loại giày cao cổ (Kasut keselamatan), Giày bảo vệ với lớp cắt
giữa (Kasut keselamatan) và giày bảo vệ với lớp cắt thấp (Kasut
keselamatan).
Có đủ kích cỡ từ số 2 -> 13 theo tiêu chuẩn của Châu Âu.

Đặc điểm giày bảo hộ lao động của chúng tôi - Mũi giày làm bằng tấm
thép, da nguyên chất, ESD (chống truyền điện), chống tĩnh điện, chống
trơn trượt, kháng dầu, kháng hóa chất, chống thấm nước, giảm sóc,đế
giữa ngăn chặn vật nhọn xâm nhập/đâm vào chân, được chứng nhận bởi
Hiệp hội liên minh Châu Âu (CE).

Brand Boxter

BL71

Description

BL71

Loại sản phẩm: Giày bảo hộ lao động

Màu sắc :  Đen

Bề mặt : Chất liệu da bò chất lượng cao, chống thấm nước.

Lớp lót : Lớp lưới dầy thoáng khí

Đế trong : Lớp lưới thoải mái phủ EVA

Đế ngoài : Nhựa PU mật độ kép, Mầu đôi

Thông số an toàn / Chỉ tiêu an toàn :

- (S3 SRC)

- Chứng nhận CE

- CE EN ISO 20345:2011

1) Chống thấm dầu, mũi giày chịu được lực va đập 200J

2) Đế giữa bằng thép chịu được lực đâm 1100N

3) Chống tĩnh điện giữa 100k - 1000m ohms

4) Chống Axít hoặc chống kiềm

5) Chống thấm dầu và chống trơn trượt

6) Chịu được nhiêt độ cao hoặc thấp

7) Không thấm nước & Chức năng cách điện ESD (được kiểm tra bằng
máy)

ĐẾ TRONG MỀM MẠI VÀ THOẢI MÁI:

1) Siêu mềm mại

2) Chống sốc
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3) Trọng lượng nhẹ

4) Lớp lót thoáng khí, hút ẩm tốt mang lại cảm giác cực kì thoải mái.

ƯU ĐIỂM:

1) Sản phẩm chất lượng cao, giá cạnh tranh.

2) Đáp ứng tiêu chuẩn của CE

3) Vải siêu mềm và an toàn cho sức khỏe.

4) Giày bảo hộ của chúng tôi được đánh gía ở sự thoải mái, chất lượng
tốt và bền với môi trường, sức khỏe và an toàn.

5) Bán rất chạy ở thị trường Châu Âu và Đông Nam Á.

6) Thiết kế đặc biệt dành riêng cho môi trường công nghiệp khắc nghiệt.

7) Cung cấp đệm đúc tác động đều lên toàn bộ bàn chân

8) Chức năng cách điện ESD (được kiểm tra bằng máy)

Giới tính : Phù hợp cho cả nam và nữ.

Size (UK) : 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13.

Size (EUR) : 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47.

BOXTER - Nhà sản xuất đa dạng chủng loại giày bảo hộ lao động (Kasut
keselamatan).
Như là các loại giày cao cổ (Kasut keselamatan), Giày bảo vệ với lớp cắt
giữa (Kasut keselamatan) và giày bảo vệ với lớp cắt thấp (Kasut
keselamatan).
Có đủ kích cỡ từ số 2 -> 13 theo tiêu chuẩn của Châu Âu.

Đặc điểm giày bảo hộ lao động của chúng tôi - Mũi giày làm bằng tấm
thép, da nguyên chất, ESD (chống truyền điện), chống tĩnh điện, chống
trơn trượt, kháng dầu, kháng hóa chất, chống thấm nước, giảm sóc,đế
giữa ngăn chặn vật nhọn xâm nhập/đâm vào chân, được chứng nhận bởi
Hiệp hội liên minh Châu Âu (CE).
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Brand Boxter

BH90

Description

BH90

Loại sản phẩm: Giày bảo hộ lao động

Màu sắc : Đen

Bề mặt : Chất liệu da bò chất lượng cao chống thấm nước.

Lớp lót : Lưới dầy thoáng khí

Đế trong : Lớp lưới thoải mái phủ EVA

Đế ngoài : Nhựa PU mật độ kép

Thông số an toàn / Chỉ tiêu an toàn :

(S3 SRC)

Chứng nhận CE

CE EN ISO 20345:2011

1) Chống thấm dầu, mũi giày chịu được lực va đập 200J

2) Đế giữa bằng thép chịu được lực đâm 1100N

3) Chống tĩnh điện giữa 100k - 1000m ohms

4) Chống Axít hoặc chống kiềm) Chống thấm dầu và chống trơn trượt

6) Chịu được nhiêt độ cao hoặc thấp

7) Không thấm nước

8) Chức năng cách điện ESD (được kiểm tra bằng máy)

ĐẾ TRONG MỀM MẠI VÀ THOẢI MÁI:

- Siêu mềm mại

- Chống sóc 

- Trọng lượng nhẹ

- Lớp lót thoáng khí, hút ẩm tốt mang lại cảm giác cực kì thoải mái.

ƯU ĐIỂM:

1) Sản phẩm chất lượng cao, giá cạnh tranh.

2) Đáp ứng tiêu chuẩn của CE

3) Chất liệu vải siêu mềm và an toàn cho sức khỏe.

4) Giày bảo hộ của chúng tôi đánh giá ở sự thoải mái, chất lượng tốt và
bền với môi trường, sức khỏe và sự an toàn.

5) Bán chạy ở thị trường Châu Âu và Đông Nam Á.

6) Thiết kế đặc biệt dành riêng cho môi trường công nghiệp khắc nghiệt.

7) Cung cấp đệm đúc tác động đều lên toàn bộ bàn chân.

Size (UK) : 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13

Size (EUR) : 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47

Giới tính : Phù hợp cho cả nam lẫn nữ

BOXTER - Nhà sản xuất đa dạng chủng loại giày bảo hộ lao động (Kasut
keselamatan).
Như là các loại giày cao cổ (Kasut keselamatan), Giày bảo vệ với lớp cắt
giữa (Kasut keselamatan) và giày bảo vệ với lớp cắt thấp (Kasut
keselamatan).
Có đủ kích cỡ từ số 2 -> 13 theo tiêu chuẩn của Châu Âu.

20 of 21



Đặc điểm giày bảo hộ lao động của chúng tôi - Mũi giày làm bằng tấm
thép, da nguyên chất, ESD (chống truyền điện), chống tĩnh điện, chống
trơn trượt, kháng dầu, kháng hóa chất, chống thấm nước, giảm sóc,đế
giữa ngăn chặn vật nhọn xâm nhập/đâm vào chân, được chứng nhận bởi
Hiệp hội liên minh Châu Âu (CE).

Điê ̣n thoa ̣i di đô ̣ng 0939 38 68 68
Sự mở rộng gewhy@boxterfootwear.com.my
Trang mạng www.boxterfootwear.com.my

BOXTER GLOBAL SDN BHD (VIỆT NAM)

Lầu 1, Tòa Nhà H3, 384 Hoàng Diệu, Quận 4, TPHCM
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