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HAKKIMIZDAHAKKIMIZDA
Güvene ihtiyacın olduğu her yerde Segura yanında!

Çalışma ortamında duyduğun ihtiyaçlarından yola çıkılarak geliştirilen Segura, yenilikçi yapısıyla modern çizgilerden oluşan rahat 
bir güvenlik sunuyor. 2015 yılında üretime başlayan Segura, herkes tarafından kolay ulaşılmayı ve herkese ihtiyacı olan güvenliği 

sağlamayı amaç edinmiştir.

Güvene ihtiyaç olduğunda: Segura

Segura, yenilikçi ve iş güvenlik ayakkabı sektöründeki lider firmalardan biri olan Mekap tarafından üretilmektedir.

ABOUT
Segura is by your side whenever you need safety.

Segura offers a comfortable safety comprising of modern lines with its innovative structure based on the needs you feel in the 
workplace. Segura, which began production in 2015, strives to be within the reach of everyone while yet providing the safety that 

customers require.

When you need safety: Segura

Segura is manufactured by innovative and one of the leading safety shoes brand Mekap.



ÇİFT DANSİTE PU-PU TABAN

ÇİFT DANSİTE PU-PU TABAN

DUAL DENSITY PU-PU OUTSOLE

İşinde cesurluk sağlayacak asi çizgilerden ve bağımsız bloklardan oluşan Segura taban, kaymazlık 
özelliğiyle zorlu koşullar için yanında. 

DOUBLE DENSITY PU-PU SOLE
With its slip resistance feature, the Segura sole is by your side for tough conditions. It is made up of rebellious lines and independent 

blocks that will bring courage in its task.



3oPS./OPT. (s3)

STANDARTLAR STANDARDS

SEGURA
PU-PU TABAN
PU-PU OUTSOLE

ÇELİK
BURUN KORUYUCU

STEEL TOE CAP

36-48
NUMARA ARALIĞI
SIZES

3B NEFES ALABİLEN
TEKSTİL
3D Air-Lining

ÇELİK
ARA TABAN

OPT. STEEL MIDSOLE

OPSİYONEL

TNA SGR-24
S2/S3

MİKROFİBER
microfiber

470
wet environment

ISLAK Ortam

EZUV SGR-31
S2/S3

BASKILI DERİ
split barton leather

520
wet environment

ISLAK OrtamMİKROFİBER
microfiber

470
wet environment

ISLAK Ortam

TNA SGR-21
S2/S3

MİKROFİBER
microfiber

470
wet environment

ISLAK ORTAM

TNA SGR-23
S2/S3



4 oPS./OPT. (s3)

STANDARTLAR STANDARDS

SEGURA
PU-PU TABAN
PU-PU OUTSOLE

ÇELİK
BURUN KORUYUCU

STEEL TOE CAP

36-48
NUMARA ARALIĞI
SIZES

3B NEFES ALABİLEN
TEKSTİL
3D Air-Lining

ÇELİK
ARA TABAN

OPT. STEEL MIDSOLE

OPSİYONEL

AUNA SGR-71
S2/S3

BASKILI DERİ
split barton leather

550
wet environment

ISLAK Ortam

BASKILI DERİ
split barton leather

562
wet environment

ISLAK Ortam

AYON SGR-33
S2/S3

BASKILI DERİ
split barton leather

520
wet environment

ISLAK ORTAM

EZUV SGR-32
S2/S3
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KURU
KAL!

KEEP DRY (S2/S3)



Onunde
Goz

AT THE STAGE



7oPS./OPT. (s3)

STANDARTLAR STANDARDS

SEGURA
PU-PU TABAN
PU-PU OUTSOLE

ÇELİK
BURUN KORUYUCU

STEEL TOE CAP

36-48
NUMARA ARALIĞI
SIZES

3B NEFES ALABİLEN
TEKSTİL
3D Air-Lining

ÇELİK
ARA TABAN

OPT. STEEL MIDSOLE

OPSİYONEL

RMY SGR-511
S1/S1P

SÜET DERİ/TEKSTİL
suede leather/textile

464
dry environment

KURU Ortam

RANT SGR-53
S1/S1P

SÜET DERİ/TEKSTİL
suede leather/textile

492
dry environment

KURU OrtamSÜET DERİ/TEKSTİL
suede leather/textile

492
dry environment

KURU Ortam

RANT SGR-51
S1/S1P

SÜET DERİ/TEKSTİL
suede leather/textile

464
dry environment

KURU ORTAM

RMY SGR-515
S1/S1P
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AKI SGR-62
S1/S1P

SÜET DERİ/TEKSTİL
suede leather/textile

480
dry environment

KURU Ortam

AKI SGR-64
S1/S1P

SÜET DERİ/TEKSTİL
suede leather/textile

480
dry environment

KURU Ortam

UJI SGR-70
S1/S1P

BASKILI DERİ
split barton leather

475
dry environment

KURU Ortam

AKI SGR-63
S1/S1P

SÜET DERİ/TEKSTİL
suede leather/textile

480
dry environment

KURU Ortam

oPS./OPT. (s3)

STANDARTLAR STANDARDS

SEGURA
PU-PU TABAN
PU-PU OUTSOLE

ÇELİK
BURUN KORUYUCU

STEEL TOE CAP

36-48
NUMARA ARALIĞI
SIZES

3B NEFES ALABİLEN
TEKSTİL
3D Air-Lining

ÇELİK
ARA TABAN

OPT. STEEL MIDSOLE

OPSİYONEL

RANT SGR-52
S1/S1P

SÜET DERİ/TEKSTİL
suede leather/textile

492
dry environment

KURU ORTAM
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10
oPS./OPT. (s3) S2/S3

STANDARTLAR STANDARDS

SEGURA
PU-PU TABAN
PU-PU OUTSOLE

ÇELİK
BURUN KORUYUCU

STEEL TOE CAP

36-48
NUMARA ARALIĞI
SIZES

3B NEFES ALABİLEN
TEKSTİL
3D Air-Lining

ÇELİK
ARA TABAN

OPT. STEEL MIDSOLE

OPSİYONEL

HITE SGR-204
S1/S1P

MİKROFİBER
microfiber

472
dry environment

KURU Ortam

MİKROFİBER
microfiber

430
dry environment

KURU Ortam

HITE SGR-203
S1/S1P

MİKROFİBER
microfiber

460
wet environment

ISLAK ORTAM

HITE SGR-201
S2/S3

GÜVENE İHTİYAÇ OLDUĞUNDA



PRODUCTION DATE
ÜRETİM TARİHİ

WIDE EXTERNAL BLOCKS
FOR A PERFECT SLIP RESISTANCE

KAYMAYI ÖNLEYEN
GENİŞ DIŞ BLOKLAR

SHOCK ABSORBING AND
STRESS RELEASING AIRBAG CELL

STRESİ BOŞALTAN ŞOK EMİCİ
HAVA YASTIĞI DÜZENİ

INDEPENDENT BLOCKS FOR 
A HIGHER GRIP

YÜKSEK TUTUNMA SAĞLAYAN
BAĞIMSIZ BLOKLAR

DIFFERENT HEIGHT PROFILE TO IMPROVE
QUICK RELEASE OF LIQUIDS AND DEBRIS

SIVI AKIŞKANLIĞI SAĞLAYAN
KADEMELİ TABAN DESENİ

SELF CLEANING
PATTERN DESIGN

KENDİ KENDİNİ
TEMİZLEYEN DESEN DİZAYNI

SRC (SRA+SRB)
SRA

CERAMIC
+

DETERGENT
SOLUTION

FLAT
≥ 0,32

HEEL
 ≥ 0,28

SRB
STEEL

+
GLYCEROL

FLAT
≥ 0,18

HEEL
 ≥ 0,13

SEGURATABAN
OUTSOLE



Segura iş emniyet ayakkabılarında EN IS0 20345 standardına uygun deri 
kullanılmaktadır. En zorlu ve ıslak ortamlar için üretilmiş Segura modellerinde 

nefes alabilen ve suya dayanım özelliği başta olmak üzere üst düzeyde kaliteli, 
yırtılma ve aşınmaya dayanıklı deri tercih edilmiştir. Kuru ortamlarda ise aynı kalite ve 

dayanıklılıkta üretilen, nefes alabilirliği yüksek deri kullanılmaktadır. İlgili ürün kimliğinde, 
kullanılan deri çeşidinin bilgisine ulaşabilirsiniz.

LEATHER
Segura safety shoes are made of leather that meets the EN-ISO 20345 standard. Segura models are made for the harshest 

and damp settings, thus high quality, tear and abrasion resistant leather is preferred, especially breathable and water 
resistant leather. Leather with great breathability, created with the same quality and durability, is utilized in dry situations. 

The sort of leather that was used can be seen in the corresponding product ID.



“Cordura Classic” kumaşı kullanılarak geliştirilmiş ürünler, yırtılma ve aşınmaya karşı 
dirençli olma ve uzun süreli dayanıklılık özellikleri gösterirler.

Mimoza anorak, aşınma mukavemeti ve yüksek hava geçirgenliği sayesinde 
ayakkabının nefes almasını sağlar. Bu malzeme özellikle yazlık modellerde tercih 

edilmektedir. 

Nemrut iç astar, alevli laminasyon uygulandığı için yapıştırıcıya ihtiyaç yoktur. 
Yapıştırıcı kullanılmadığı için hava geçirgenliği son derece üst düzeydedir. Ara 

kademede kullanılan süngerde gözenekler hava dolaşımını sağlamaya yönelik olarak 
tasarlanmıştır. Ter emici ve koku yapmama özelliği vardır. 

Yapılan testlerde DRY TOUCH® pamuğa göre nemi 10 kat daha hızlı emer. Suya dikey 
daldırarak yapılan ölçümlerde DRY TOUCH® pamuğa göre daha fazla su emiciliğe sahiptir.

TEXTILE

Products made using "Cordura Classic" fabric have a high tearing and abrasion resistance 
as well as long-term durability.

Because of its abrasion resistance and great air permeability, the Mimoza Anorak 
allows the shoes to breathe. In summer models, this material is extremely 

popular.
Because Nemrut inner liner and Flame lamination are used, no adhesive is 

required. Its air permeability is extraordinarily great because no adhesive 
is employed. The pores in the intermediate-stage sponge are designed 

to allow air to circulate. It contains odor-free and sweat-absorbing 
qualities.

DRY TOUCH® absorbs moisture ten times faster than cotton in 
tests. DRY TOUCH® has a higher water absorbency than cotton 

as measured by vertical immersion in water.



Segura iş emniyet ayakkabılarında kullanılan çelik burun koruyucu, EN ISO 20345/20346 standartları 
tarafından belirtilen 200/100 Joule darbeye dayanım ve koruma sağlamaktadır. Geniş kalıp yapısıyla rahat 
bir kullanım sunmaktadır.

Segura safety shoes have a steel toe cap that provides 200/100 Joule impact resistance and protection 
according to EN ISO 20345/20346 standards. With its wide mold structure, it provides a comfortable use.

Metal ara taban koruyucu, EN ISO 20345 standardı doğrultusunda ve yeni standart olan
EN ISO 22568-3:2019’a göre tabanda koruma sağlamaktadır. Bu koruma özelliği, 1100 N kuvvet uygulanması 
sonucunda da dayanıklılık, tabanda %100 koruma, yüksek hareket kabiliyeti ve esneklik sunmaktadır. 

Steel midsole protectors provide sole protection in compliance with the EN ISO 20345 standard and the new 
EN ISO 22568-3:2019 standard. As a result of the application of 1100 N force, this protection feature 
provides durability, 100 percent sole protection, great mobility, and flexibility.

ÇELİK BURUN KORUMA

ÇELİK ARA TABAN KORUMA

STEEL MIDSOLE PROTECTION

STEEL TOE-CAP PROTECTION

GÜVENLİĞİN İÇİN
FOR YOUR SAFETY



Hava GeÇİRGENLİĞİ
Gözenekli yapısı ile hava geçirgenliği sağlar.

TER EMME ve GERİ BIRAKMA
Ter ve su buharı emme kapasitesi yüksektir ve 
emilen nemi kısa sürede geri vererek hızla kurur.

Antİbakterİyel
Antibakteriyel oluşu ile bakteri üremesini ve koku 
oluşumunu engeller.

Aşınma Dayanımı
Kullanım ömrü süresince aşınmaya karşı son 
derece dayanıklıdır.

İkLİMLENDİRME
Ayakkabının içerisindeki uygun ısı dengesini 
sağlayarak ter oluşumunun önüne geçer

YIKANABİLİRLİK
30°C’de yıkanabilirlik özelliğine sahiptir ve 
yıkama sonrası da özelliklerini muhafaza eder.

SÜSPANSİYON
Ayağın bastığı iç taban yumuşaktır ve yürüyüş 
konforunu sağlar.

AIR PERMEABILITY
Its porous structure provides air permeability.

SWEAT ABSORPTION AND RELEASE
It absorbs a lot of perspiration and water vapor 
and dries quickly by immediately returning the 

liquid it has absorbed.

ANTIBACTERIAL
Its antimicrobial property inhibits bacterial 

development and the creation of odors.

ABRASION RESISTANCE
Throughout its use, it is exceptionally abrasion 

resistant.

AIR CONDITIONING
It reduces sweat generation by maintaining a 

proper heat balance inside the shoe.

WASHABILITY
It can be washed at 30°C and retains its qualities 

afterward.

SUSPENSION
The shoe's inner sole is soft and comfortable to 

walk on.

MOSTRA
REMOVABLE INSOLE

Nefes alabilir yüzey
Breathable surface

Antibacterial layer
Antibakteriyel katman



Huntsman serves a broad and diverse range of consumer 
and industrial end markets, including: transportation, 
home life, construction, energy and fuels, and clothing 
and footwear. They develop products that address 
customers’ needs and help provide solutions to some of 
the world’s greatest challenges. Through our four 
divisions, we operate in more than 30 countries around 

the world, employing approximately 9,000 associates.
We are dedicated to giving our customers the finest 
quality products and service available. Our customers are 
valued partners who permit us to remain in business and 

we are privileged to serve their needs.

Huntsman, ulaşım, ev hayatı, inşaat, enerji ve yakıtlar, 
giyim ve ayakkabı gibi geniş ve çeşitli tüketici ve 
endüstriyel pazarlara hizmet vermektedir. Müşterilerin 
ihtiyaçlarını karşılayan ürünler geliştirmektedir ve 
dünyanın en büyük sorunlarından bazılarına çözüm 
üretmeye yardımcı olmaktayız. Dünya genelinde 4 bölümü 
ile birlikte 30'dan fazla ülkede faaliyet göstermektedir ve 

yaklaşık 9.000 işçiyi istihdam etmektedir.
Huntsman, kendisini müşterilerine en kaliteli ürünleri ve 

üst düzey hizmet sunmaya adamıştır. 

Enriching lives through innovation

ESD KORUMA - EPA ALANLARI
ESD PROTECTION - EPA AREAS

ESD özelliği bulunan ayakkabı birikmiş elektrostatik 
yükleri boşaltır. Statik elektrik, normalde nötr olan bir 
cismin yüzeyinde elektron eksiği veya fazlası olarak 
tanımlanabilir. Yüklü bir elektrostatik cisim, özellikle 
elektrostatik olaylara hassas aygıtlarda parazit veya hasar 
oluşturabilecek durumlar yaratacak statik elektriği 
boşaltabilir. ESD ayakkabılar, insan vücudunda biriken bu 

elektrostatik akımı yaymaya yaramaktadır.

ESD shoes dissipate electrostatic charges that have 
accumulated. A shortage or excess of electrons on the 
surface of an usually neutral item is defined as static 
electricity. Static electricity can be discharged by a 
charged electrostatic object, which can cause 
interference or damage, especially in electrostatic 
sensitive devices. ESD shoes help to disperse the 
electrostatic charge that has built up in the human body.



Segura PU soles have a SRC certificate.

Burun koruyucu (200 Joule’e dayanımlı)
Toe-cap (Resistant 200 Joule)

Anti-statik ayakkabı
Anti-static footware

A

Topukta şok emici bölge
Shock absorption in the heel area

E

Yağa ve hidrokarbona dayanıklı taban
Sole resistant to oil and hydrocarbons

FO

Suya dayanıklı saya
Water-resistant upper

WRU

Ara taban koruyucu
Anti-perforation protection

P

Isı yalıtımı
Heat insulation

HI

Soğuk yalıtımı
Cold insulation

CI

Elektrostatik boşalım
Electrostatic dischargers

ESD

Elektrikçi ayakkabısı (Yalıtkan)
Electrician footwear

Deterjanlı seramik yüzeyde kaymazlık
Slip-resistant ceramic + detergent

SRA

Gliserinli metal yüzeyde kaymazlık
Slip-resistant steel + glycerine

SRB

SRA + SRB

SRC

Segura markasına ait poliüretan tabanlar SRC
sertifikasına sahiptir.

*: Ağırlıklar belirtilen değerlerden farklılık gösterebilir.
Weights can be different than shown.

EN ISO 20345:2011

SB 
S1
S1P
S2
S3

:
:
:
:
:

Temel Gereksinimler / Basic requirements

A+SB+E
A+SB+E+P
A+SB+E+WRU
A+SB+E+WRU+P

ESD

CE Etiket Bilgilendirmesi
CE etiketine sahip ayakkabılar EN ISO 20345-2011 regülasyonundaki testlerden 
geçmiş ve bu ayakkabıların üretiminde yüksek performanslı malzemeler 
kullanılmıştır.

CE Label Information
A shoe that bears the sign CE, has passed the mondatory tests relating to the EN ISO 20345-2011 standart and 
has been produced of highperformance material.

TÜM HAKLARI SAKLIDIR

Bu kataloğun herhangi bir bölümü dahi Mekap’tan izin alınmadan kullanılamaz, 
dağıtılamaz, arşivlenemez ve kopyalanamaz. 

ALL RIGHTS RESERVED

No part of this catalogue can be copied, saved to archives or sent in any way or 
by any means, without written authorisation from Mekap.

EN 61340-5-1:2016
ESD

EN ISO 20345:2011
İLETKEN / CONDUCTIVE

0 Ω 105 Ω (100 kΩ) 108 Ω (100 MΩ) 109 Ω (1000 MΩ)

EN ISO 20345:2011
ANTİSTATİK / ANTISTATIC

DOĞRU AYAKKABI SEÇİMİ
CHOSE THE BEST OPTION

D
0
8
2
2
V
0
1
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