
SNOW SOCKS FOR SNOW AND ICY CONDITIONS
ŁAŃCUCHY TEKSTYLNE NA ŚNIEG I LÓD

Innovative Products 
Innowacyjne Produkty

Made in Spain



Because security is no game, we innovate and 
incorporate the latest technologies to our 
products.

TriboTek. The patented woven design gives extra traction 
on ice and snow optimizing the e�ect of the tribologic law 
of physics.

HTS, High Tenacity System*. ISSE Safety engineers and 
manufactures its own �bers in Spain. The HTS is the result of 
years of R&D. These extra resistant �bers are also used on o� 
shore oil platforms.

NanoTek. A nanotechnology that “traps” certain molecules 
responsible for the bad odour and the development of 
bacteria.

HybridTrak. This technology combines the Tribologic 
traction e�ect with the mechanical traction from spikes.   
For improved grip in icy conditions.

EcoTex. This special textile made of Polyole�n can be 
recycled.

Activ3D. Speci�c 3D braiding that provides longer lasting 
and better grip in deep snow conditions.
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Kwestii bezpieczeństwa nie należy lekceważyć dlatego 
wprowadziliśmy najnowsze technologie do naszych 
produktów. 

TriboTeK - opatentowana, tkana struktura zapewniająca 
dodatkową przyczepność na śniegu i lodzie, wykorzystywana 
zgodnie z prawem Tribologii (nauka o procesach zachodzących w 
ruchomym styku ciał stałych takich jak np. tarcie) 

HTS - Nasi inżynierowie od bezpieczeństwa oraz producenci 
wytwarzają własne włókna w Hiszpanii. HTS jest wynikiem 
wieloletnich badań działu "R&D". Włókna te z powodzeniem są 
również wykorzystywane na platformach wiertniczych.  

NanoTek - Nanotechnologia, która "wyłapuje" cząsteczki 
odpowiedzialne za nieprzyjemny zapach i rozwój bakterii. 

HybridTrak - Technologia ta łączy w sobie tribologiczny efekt 
przyczepności z mechanicznym przy pomocy kolców dla zapew-
nienia najlepszej przyczepności na lodzie. 

EcoTex - Ten specjalny materiał wykonany z Poliole�nu może być 
ponownie przetworzony.

Activ3D - Wyjątkowy splot 3D zapewniający wysoką trwałość 
oraz doskonałą przyczepność w głębokim śniegu. 

Textile cover for tires. It provides safety and traction in extreme 
driving conditions.

 It is a patented product. It is cer by TUV, Onorm 
5121, B26 and approved by the Colorado Department of 
Transportation.

 Very easy t t  especially when compared to standard 
metallic snow chains, and when taking into account the 
extreme conditions of use.

 No risk of damaging the car (ABS, EPS, ETC), nor the tires 
and roads.

 No vibration, compared to when using metal snow chains, 
which results in better driving conditions.

 Easily stored in the boot of the car. Washable.

ISSE provides tw rtant advantages  thanks 
to the innovative design of its snow socks.

1- The various combinations of wheel diameter, tire pr d 
width are taken into account in a way that less ISSE snow 
socks sizes are needed in order t re range 
of tires.

2- They work in a way that they are automatically and 
perfectly centered on the tire after a very short while of 
use. It is impossible tha r 
normal conditions.

Fit to all tire sizes for cars, SUV, 4 wheel drive, buses, truck and 
industrial machinery:
• 5 di erent models for car, SUV, minivans and 4 wheel drive. 

Available in 6 sizes tha ntire range of tire present in 
the market.

• 1 model for Trucks and Buses available in 11 siz to any 
tire size in the market).

• 1 model for industrial machinery (forklifts, etc…), available 
in 14 siz to any tire size in the market).

 

 

 

ISSE Tribologia

Made in Spain

Łańcuchy tekstylne do opon. Gwarantują  bezpieczeństwo i przyczepność 
w ekstremalnych warunkach. 

Jest to opatentowany produkt, spełniający normy TUV, Onorm 5121, 
B26 oraz zatwierdzony przez Wydział Transportu Colorado. 

Bardzo łatwe w montażu, w szczególności w porównaniu z tradycyj-
nymi łańcuchami, również w czasie ekstremalnych warunków pogodo-
wych.
 
Bez ryzyka uszkodzenia samochodu (ABS, ESP, ETC) oraz opon i 
jezdni.

Bez wibracji, w szczególności w porównani z tradycyjnymi stalowymi 
łańcuchami, co w znaczący sposób poprawia warunki jezdne. 

Łatwe w przechowywaniu np. w schowku bagażnika. Nadaje się do 
prania. 

Łańcuchy tekstylne ISSE dzięki swojemu innowacyjnemu projek-
towi dostarczają dwie bardzo ważne zalety :

1- Dzięki wyjątkowej budowie łańcuchów tekstylnych ISSE nie 
ma konieczności stosowania bardzo szerokiej gamy w zależ-
ności od różnych kombinacji średnicy koła oraz szerokości i 

2- Po krótkiej jeździe łańcuchy tekstylne  idealnie centrują się 
względem koła.  Niemożliwe jest zsunięcie się ich z opony podczas 
jazdy.

Pasują do wszystkich rozmiarów opon samochodów osobowych, SUV'ów, 
z napędem na cztery koła, autobusów, ciężarówek oraz innych pojazdów 
przemysłowych:
· 5 modeli do samochodów osobowych, SUV'ów, minivanów oraz z 
napędem na cztery koła. 
  Dostępne w 6 rozmiarach, które zapewniają zgodność ze wszystkimi 
dostępnymi rozmiarami i szerokościami opon na rynku. 
· 1 model dla ciężarówek i autobusów - dostępny w 11 rozmiarach (zgod-
ny ze wszystkimi dostępnymi rozmiarami i szerokościami opon na rynku). 
· 1 model dla pojazdów przemysłowych takich jak np. wózek widłowy - 
dostępny w 14 rozmiarach (zgodny ze wszystkimi dostępnymi rozmiara-
mi i szerokościami opon na rynku).
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Do okazyjnego zastosowania lub w razie 
nagłej zmiany pogody. Przeznaczone dla 
samochodów osobowych, SUV'ów, miniva-
nów oraz z napędem na cztery koła. 

Nie zużywają się podczas jazdy po śniegu lub 
lodzie przy prędkości maksymalnej nie większej 
niż 50 km/h. Użytkowanie po asfalcie skraca 
żywotność łańcuchów tekstylnych. 

Skład : 100% poliole�nu
Wielokrotnego użytku, nadaje się do prania
100% Wyprodukowany w Hiszpanii.

           SETUP   GRIP ON SNOW  GRIP ON ICE                              DURABILITY   PRICE
         MONTAŻ                 PRZYCZEPNOŚĆ NA ŚNIEGU      PRZYCZEPNOŚĆ NA LODZIE   WYTRZYMAŁOŚĆ CENA

VERY GOOD/BARDZO DOBRY  VERY GOOD/BARDZO DOBRA          GOOD/DOBRA  GOOD/DOBRA                    VERY GOOD/BARDZO DOBRA

Do intensywnego użytkowania po śniegu i 
lodzie. Przeznaczone dla samochodów 
osobowych, SUV'ów, minivanów oraz z 
napędem na cztery koła. 

Zaprojektowane w taki sposób aby umożliwiały 
jazdę zarówno po śniegu/lodzie jaki i po asfalcie. 
Nie ma konieczności zdejmowania osłony po 
zjeździe ze śliskiej nawierzchni. 
Do zastosowania przy prędkości nie większej niż 50 
km/h. 
Nie stosować na drogach gruntowych. 

Skład : 100% wysoko-wytrzymały poliole�n
Wielokrotnego użytku, nadaje się do prania
100% wyprodukowany w Hiszpanii.
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VERY GOOD/BARDZO DOBRY  VERY GOOD/BARDZO DOBRA          GOOD/DOBRA                VERY GOOD/BARDZO DOBR                    GOOD/DOBRA
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Do okazyjnego zastosowania lub w razie 
nagłej zmiany pogody. Przeznaczone dla 
samochodów osobowych, SUV'ów, miniva-
nów oraz z napędem na cztery koła.

Produkt ten podlega recyklingowi (Technologia 
EcoTex). Jest o 25% trwalszy niż model CLASSIC i o 
40% tańszy niż jego starsza siostra ISSE Tribologic 
Super Eco. 
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kolor. Osłona antybakteryjna.
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Do okazyjnego zastosowania. W szczególno-
ści w ekstremalnych warunkach takich jak 
"czarny lód" lub śnieg na lodzie. Przeznaczo-
ne dla samochodów osobowych, SUV'ów, 
minivanów oraz z napędem na cztery koła.

Osłona tego typu jest wynikiem intensywnej pracy 
działu R&D w celu otrzymania produktu gwaran-
tującego najlepszą przyczepność na wszystkich 
rodzajach śliskich nawierzchni. Wyjątkowa 
konstrukcja łączy dwa typy przyczepności : 
tribologiczne prawo �zyki wynikające z zastoso-
wania specjalnej tkaniny oraz mechanicznej 
przyczepności po przez zastosowanie kolców. 

Nie zużywają się podczas jazdy po śniegu lub 
lodzie przy prędkości maksymalnej nie większej 
niż 50 km/h. Użytkowanie po asfalcie skraca 
żywotność łańcuchów tekstylnych.

Skład : 100% poliole�nu
Wielokrotnego użytku, nadaje się do prania
100% wyprodukowany w Hiszpanii.
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VERY GOOD/BARDZO DOBRY   VERY GOOD/BARDZO DOBRA   VERY GOOD/BARDZO DOBRA            GOOD/DOBRA                 VERY GOOD/BARDZO DOBRA

MONTAŻ ŁAŃCUCHÓW TEKSTYLNYCH
Łatwe i szybkie w montażu. Naciągnąć osłonę na górną część opony następnie pociągnij maksymalnie jak się da w dół opony. Rusz 
samochodem powoli do przodu lub do tyłu do momentu kiedy będziesz mógł naciągnąć osłonę na resztę opony. Możesz ruszać w 
drogę. 
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ROZMIAR OPONY

width = szerokość opony
proyle = proporcje  opony
structure type = średnica osadzenia



   

Zalecany dla każdego typu użytkowania na 
śniegu i lodzie. Jest to jedyny dostępny 
łańcuch tekstylny dla ciężarówek i autobu-
sów. 11 rozmiarów, które są zgodne z wszyst-
kimi dostępnymi rozmiarami i szerokościami 
opon na rynku. 

Nie zużywają się podczas jazdy po śniegu lub 
lodzie przy prędkości maksymalnej nie większej 
niż 30 km/h Użytkowanie po asfalcie skraca 
żywotność łańcuchów tekstylnych. 

Skład : 100% wysoko-wytrzymałego poliestru
Wielokrotnego użytku, nadaje się do prania
100% wyprodukowany w Hiszpanii.

           SETUP   GRIP ON SNOW  GRIP ON ICE                              DURABILITY   PRICE
         MONTAŻ                 PRZYCZEPNOŚĆ NA ŚNIEGU      PRZYCZEPNOŚĆ NA LODZIE   WYTRZYMAŁOŚĆ CENA

VERY GOOD/BARDZO DOBRY   VERY GOOD/BARDZO DOBRA                GOOD/DOBRA            VERY GOOD/BARDZO DOBRA       VERY GOOD/BARDZO DOBRA

Isse Tribologia 
dla ciężarówek 
oraz autobusów. 
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Zalecany dla każdego typu użytko-
wania na śniegu i lodzie. Jest to 
jedyny dostępny łańcuch tekstylny 
dla pojazdów przemysłowych. 

Nie zużywają się podczas jazdy po śniegu 
lub lodzie przy prędkości maksymalnej 
nie większej niż 30 km/h. Użytkowanie po 
asfalcie skraca żywotność łańcuchów 
tekstylnych. 

Skład : 100% wysoko-wytrzymałego 
poliestru
Wielokrotnego użytku, nadaje się do 
prania
100% wyprodukowany w Hiszpanii.

           SETUP   GRIP ON SNOW  GRIP ON ICE                              DURABILITY   PRICE
         MONTAŻ                 PRZYCZEPNOŚĆ NA ŚNIEGU      PRZYCZEPNOŚĆ NA LODZIE   WYTRZYMAŁOŚĆ CENA

VERY GOOD/BARDZO DOBRY   VERY GOOD/BARDZO DOBRA                GOOD/DOBRA            VERY GOOD/BARDZO DOBRA       VERY GOOD/BARDZO DOBRA

Isse Tribologia 
dla pojazdów 
przemysłowych 

            size/rozmiar            measure/wymiar            width/szerokość(mm)            height/wysokość(mm)

ISSE Antypoślizgowe 
ochraniacze na buty

Tekstylne ochraniacze na 
buty, antypoślizgowe, na 
śnieg i lód. 
Dopasowane do każdego 
typu obuwia. 
Dostępne w 4 rozmiarach.

Immobilizer z alkomatem 
oraz skanerem źrenicy

ISSE
ISSE Alulock to nowatorskie urządzenie 
będące połączeniem alkomatu (pomiar alko-
holu w wydychanym powietrzu) oraz skanera 
źrenicy, które pełni rolę immobilizera. 
Uniemożliwia uruchomienie pojazdu osobie 
będącej pod wpływem alkoholu. 
Zdobywca prestiżowej nagrody Motortec 
Innovation.
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