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Kişisel koruyucu ayakkabı üretiminde 20 yılı aşkın tecrübeye sahip 
Trumar Ayakkabı İmalat Sanayi ve Ticaret A.Ş. altında kurmuş oldu-
ğumuz Rockwell markası, 2012 yılından beri üretim faaliyetlerine 
devam etmekte olup endüstriyel, motosiklet ve doğa sporu alanla-
rında koruyucu ayakkabı modelleri sunmaktadır.

Önceliğimiz ayak sağlığı ve güvenliği olmakla birlikte amacımız, ça-
lışanların stresini azaltarak verimliliğini en üst seviyede tutmak, mo-
tosiklet kullanıcılarına konforlu ve güvenli bir sürüş sağlayabilmek, 
doğu sporu tutkanlarına ise keyifli ve sağlam adımlar attırabilmektir.
 
Bu amaca ulaşmak için, genç ve dinamik ekibimizle birlikte, tekno-
lojik gelişmeleri ve yenilikleri yakından takip etmekteyiz. Dünya’da 
önde gelen ve alanlarında kendilerini kanıtlamış çözüm ortaklarımız 
ile birlikte yalnızca ayak sağlığı ve koruması değil, güncel tasarımlar 
ve teknolojik yenilikler ile göze de hitap ederek koruyucu ayak giye-
ceklerini keyifle giyilebilir hale getirmekteyiz.

Tüm Ar-Ge çalışmalarımızla; motosiklet kazaları, iş kazaları ve spor 
kazalarında yaşanabilecek ayak sakatlanmalarını en düşük seviyede 
tumayı amaçlarken, her geçen gün daha sağlam ve daha konforlu 
ayakkabılar üretmeyi hedeflemekteyiz.

HER ZAMAN
HER YERDE
GÜVENLİK!
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Botlarımızda dünyaca ünlü kauçuk taban üreticisi Vibram® ile çözüm 
ortaklığı yapmaktayız. Dayanıklılığın ve konforun her zaman üst sevi-
yede olduğu Vibram® tabanlar ile kullanıcı dostu ürünler ortaya koy-
duğumuz için gururluyuz. Özellikle motosiklet kullanıcıları için EN 
koruma standartlarına uygun şekilde tasarlanan Vibram® tabanlar sa-
yesinde, daha güvenli ve kaydırmaz adımlar atabileceksiniz.

Tüm modellerimizde yer alan 
ImpacTec® destek bölgeleri ile 
ayak korumanız güvence altında. 

Olası kaza durumlarında en çok 
darbe alan ayak bileği, topuk ve 
burun kısımlarında kullandığımız 
ImpacTec® korumalar sayesinde 
ayağınızın zarar görme riskini 
minimuma inmektedir.



Waterproof ibaresini gördüğü-
nüz tüm ürünlerimizde kullan-
dığımız, astar ve saya derisi ara-
sında bulunan özel membran 
sayesinde ayaklarınız her zaman 
kuru ve konforlu. 

EPUREX® astarlı botlar, özellikle 
kış şartlarında, yağmurlu ve ça-
murlu koşullarda, ıslak ortamlar-
daki sürüşlerde kullanıcıya büyük 
rahatlık sağlar. Özel dokusuyla bir 
yandan su geçirmezlik sağlarken, 
diğer yandan, nefes alabilirlik 
özelliği sayesinde, terlemeye en-
gel olur.

DERİDE ARANAN TÜM SU GEÇİRMEZLİK VE 
NEFES ALABİLİRLİK ÖZELLİKLERİ
BU MİKROFİBERDE.

onMicro® güvenlik ayakkabıları için geliştirilmiş,
su geçirmez, nefes alabilen teknik bir mikrofiber 
saya bileşenidir.

onMicro®,içinde doğal deri özelliklerini barındırır; 
aynı zamanda antibakteriyel, yıkanabilir, hafif, 
ekolojik ve kimyasal maddelere karşı
yüksek dirençlidir.  

•	 100% su geçirmez
•	 Nefes alabilir yapı
•	 Antibakteriyel,
•	 Yıkanabilir(60º ye kadar),
•	 Ekolojik
•	 Oldukça dayanıklı



Cordura®, poliamid elyaflarla dokunmuş yüksek 
kaliteli bir kumaştır. Bu malzeme çok hafif ve hava 
alabilir yapıdadır.

Yırtılma ve aşınma direnci sayesinde Cordura® bir 
saya malzemesi olmaya çok uygundur. Ayrıca kir 
ve suya dayanıklıdır aynı zamanda çabuk kurur.

Action Flex® iç tabanlar, Trumar ta-
rafından özel olarak geliştirilmiştir. 
Mükemmel konfor sağlamak için ta-
sarlanan Action Flex iç tabanlar, açık 
hücreli yapısı sayesinde; ter emici ve 
nefes alabilir özelliktedir.

Ön kısmında bulunan delikler saye-
sinde ayağı serin tutarak mükemmel 
havalandırma ve nem emilimi
garanti eder.

Aya destekli yapısı, ayak ve eklem-
lerin aşırı gerilmesini önler ve etkili 
darbe emici etkisi ile enerji geri
kazanımı sağlar.



KEŞFET.



DNA FLASH HIGH

DNA FLASH LOW

Saya |  Su geçirmez ve nefes alabilen onMicro® saya
Astar |  Su geçirmez membran, nefes alabilen ve nem önleyici Epurex® astar
Koruma |  ImpacTec® burun, topuk ve bilek koruma
Mostra |  Çıkarılabilir anatomik, kemer destekli ve ekstra konforlu ActionFlex® mostra
Taban |  Kaymaz kauçuk Vibram® dış taban
Ekstra |  Vites pedal desteği, topuk ve bileklerde reflektör bantlar
Renk |  Siyah
Beden |  40-45

Saya |  Su geçirmez ve nefes alabilen onMicro® saya
Astar |  Su geçirmez membran, nefes alabilen ve nem önleyici Epurex® astar
Koruma |  ImpacTec® burun, topuk ve bilek koruma
Mostra |  Çıkarılabilir anatomik, kemer destekli ve ekstra konforlu ActionFlex® mostra
Taban |  Kaymaz kauçuk Vibram® dış taban
Ekstra |  Vites pedal desteği, topuk ve bileklerde reflektör bantlar
Renk |  Siyah
Beden |  40-45



SPIDER

FUTURE

Saya |  Cordura® tekstil ile PU koruma alanlara sahip saya
Astar |  Nefes alabilen ve nem önleyici 3D Air® astar
Koruma |  ImpacTec® burun, topuk ve bilek koruma
Mostra |  Çıkarılabilir anatomik, kemer destekli ve ekstra konforlu ActionFlex® mostra
Taban |  Kaymaz kauçuk Vibram® dış taban
Ekstra |  Vites pedal desteği, topuk ve bileklerde reflektör bantlar
Renk |  Mavi
Beden |  40-45

Saya |  Cordura® tekstil ile PU koruma alanlara sahip saya
Astar |  Nefes alabilen ve nem önleyici 3D Air® astar
Koruma |  ImpacTec® burun, topuk ve bilek koruma
Mostra |  Çıkarılabilir anatomik, kemer destekli ve ekstra konforlu ActionFlex® mostra
Taban |  Kaymaz kauçuk Vibram® dış taban
Ekstra |  Vites pedal desteği, topuk ve bileklerde reflektör bantlar
Renk |  Siyah
Beden |  40-45



LUCK RW

LUCK TEX BLACK & WHITE

Saya |  Nefes alabilen ve suya dayanıklı onMicro® saya
Astar |  Nefes alabilen ve nem önleyici 3D Air® astar
Koruma |  ImpacTec® burun, topuk ve bilek koruma
Mostra |  Çıkarılabilir anatomik, kemer destekli ve ekstra konforlu ActionFlex® mostra
Taban |  Kaymaz kauçuk Vibram® dış taban
Ekstra |  Vites pedal desteği, topuk ve bileklerde reflektör bantlar
Renk |  Siyah
Beden |  40-45

Saya |  Cordura® tekstil ve onMicro® saya
Astar |  Nefes alabilen ve nem önleyici Epurex® astar
Koruma |  ImpacTec® burun, topuk ve bilek koruma
Mostra |  Çıkarılabilir anatomik, kemer destekli ve ekstra konforlu ActionFlex® mostra
Taban |  Kaymaz kauçuk Vibram® dış taban
Ekstra |  Vites pedal desteği, topuk ve bileklerde reflektör bantlar
Renk |  Siyah
Beden |  40-45



CAFE RACER LINE
Saya |  Nefes alabilen ve suya dayanıklı onMicro®  nubuk deri saya
Astar |  Nefes alabilen ve nem önleyici 3D Air® astar
Koruma |  ImpacTec® burun, topuk ve bilek koruma
Mostra |  Çıkarılabilir anatomik, kemer destekli ve ekstra konforlu ActionFlex® mostra
Taban |  Kaymaz kauçuk Vibram® dış taban
Ekstra |  Vites pedal desteği, topuk ve bileklerde reflektör bantlar
Renk |  Kum, Siyah, Kahverengi
Beden |  40-45
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