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We onderscheiden in deze catalogus de volgende hoofdtypen 
been- en voetbescherming: 
• Veiligheidsschoenen
• Veiligheidslaarzen
• Klompen
• Toebehoren en onderhoud
• Overschoenen en overlaarzen

Veiligheidsschoenen en 
veiligheidslaarzen

Afhankelijk van het soort werk en het gevaar dat dit oplevert 
moet het type veiligheidsschoen bepaald worden. 
De Europese Unie (EU) heeft diverse normeringen voor 
veiligheidsschoenen opgesteld. In Europa worden voornamelijk de 
EN ISO 20345:2011 en EN ISO 20347:2012 normen gebruikt 
voor veiligheidsschoenen. Deze normen zijn opgedeeld in diverse 
eisen en deze hebben allen een aparte code. Dit type schoeisel 
wordt aangeduid met de S-codering (EN ISO 20345) van Safety 
of met een O-codering (EN ISO 20347) van Occupational. 

Hieronder vindt u een overzicht van de diverse coderingen voor 
veiligheidsschoenen.

Eisen schoeisel Klasse I 
(leer of ander materiaal, 
uitgezonderd rubber en polymeren)

EN ISO 
20345:2011
(veiligheidsschoenen)

EN ISO 
20347:2012
(beroepsschoenen)

Basis eisen voor schoenen en 
impact weerstand van de bescher-
mende neus. De afkorting SB is 
afgeleid van de woorden ‘Safety’ 
(= veiligheid) en ‘Base’  (= basis)

SB
200 joule

OB
geen eisen

Bijkomende eisen:
• Gesloten hiel
• Antistatisch
• Schokabsorberende hak

S1

O1
(+ brandstof 
bestendige 
loopzool)

Bijkomende eisen: 
zoals hierboven + 
• Een stalen of kunststof tussenzool    
(min. 1100 N)

S1P -

Bijkomende eisen: 
zoals hierboven + 
• Weerstand bovenmateriaal tegen 
penetratie en absorptie van water

S2 O2

Bijkomende eisen: 
zoals hierboven +
• Perforatie bescherming
• Geprofi leerde loopzool
•  Een stalen of kunststof 

tussenzool (min. 1100 N)

S3 O3

Hieronder vindt u een overzicht van de diverse coderingen voor 
veiligheidslaarzen.

Eisen schoeisel Klasse II
(fabricage in één stuk, bijv. 
rubber en polymeren)

EN ISO 
20345:2011
(veiligheidsschoenen)

EN ISO 
20347:2012
(beroepsschoenen)

Basis eisen voor schoenen 
en impact weerstand van de 
beschermende neus. De afkorting 
SB is afgeleid van de woorden 
‘Safety’ (= veiligheid) en ‘Base’  
(= basis)

SB
200 joule

OB
geen eisen

Bijkomende eisen:
• Gesloten hiel
• Schokabsorberende hak

S4 O4

Bijkomende eisen: 
zoals hierboven +
• Perforatie bescherming
• Geprofi leerde loopzool
•  Een stalen of kunststof 

tussenzool (min. 1100 N)

S5 O5

De fundering van een mens begint bij de schoen. Een goede schoen die de gewrichten ontzorgt, is dan ook geen 
overbodige luxe. Vooral niet bij een statisch arbeidsproces dat plaatsvindt op een vierkante meter en waarbij 
medewerkers veel om hun as draaien. Dat voorkomt klachten van onderrug, knieën en vooral: enkels. 
En het bespaart nog geld ook. Werknemers moeten zich er dan ook van bewust zijn dat het dragen van 
veiligheidsschoenen op de werkvloer noodzakelijk is voor het eigen welzijn en de gezondheid. Om de juiste 
veiligheidsschoenen te kunnen kiezen, moet geïnventariseerd worden aan welke eisen van doelmatigheid, 
veiligheid en pasvorm ze dienen te voldoen. De doelmatigheid van veiligheidsschoenen wordt vooral bepaald 
door de arbeidsomstandigheden in relatie tot de duurzaamheid van de veiligheidsschoenen.

 BEEN- EN VOETBESCHERMING

Het merendeel van de artikelen in de catalogus  
zijn op voorraad. Echter staan er ook enkele bestel
artikelen in. Deze hebben een langere levertijd en 
worden aangeduid met een *.
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  INLEIDING

We onderscheiden in deze catalogus de volgende hoofdtypen 
been- en voetbescherming: 
• Veiligheidsschoenen
• Veiligheidslaarzen
• Klompen
• Toebehoren en onderhoud
• Overschoenen en overlaarzen

Veiligheidsschoenen en 
veiligheidslaarzen

Afhankelijk van het soort werk en het gevaar dat dit oplevert 
moet het type veiligheidsschoen bepaald worden. 
De Europese Unie (EU) heeft diverse normeringen voor 
veiligheidsschoenen opgesteld. In Europa worden voornamelijk de 
EN ISO 20345:2011 en EN ISO 20347:2012 normen gebruikt 
voor veiligheidsschoenen. Deze normen zijn opgedeeld in diverse 
eisen en deze hebben allen een aparte code. Dit type schoeisel 
wordt aangeduid met de S-codering (EN ISO 20345) van Safety 
of met een O-codering (EN ISO 20347) van Occupational. 

Hieronder vindt u een overzicht van de diverse coderingen voor 
veiligheidsschoenen.

Eisen schoeisel Klasse I 
(leer of ander materiaal, 
uitgezonderd rubber en polymeren)

EN ISO 
20345:2011
(veiligheidsschoenen)

EN ISO 
20347:2012
(beroepsschoenen)

Basis eisen voor schoenen en 
impact weerstand van de bescher-
mende neus. De afkorting SB is 
afgeleid van de woorden ‘Safety’ 
(= veiligheid) en ‘Base’  (= basis)

SB
200 joule

OB
geen eisen

Bijkomende eisen:
• Gesloten hiel
• Antistatisch
• Schokabsorberende hak

S1

O1
(+ brandstof 
bestendige 
loopzool)

Bijkomende eisen: 
zoals hierboven + 
• Een stalen of kunststof tussenzool    
(min. 1100 N)

S1P -

Bijkomende eisen: 
zoals hierboven + 
• Weerstand bovenmateriaal tegen 
penetratie en absorptie van water

S2 O2

Bijkomende eisen: 
zoals hierboven +
• Perforatie bescherming
• Geprofi leerde loopzool
•  Een stalen of kunststof 

tussenzool (min. 1100 N)

S3 O3

Hieronder vindt u een overzicht van de diverse coderingen voor 
veiligheidslaarzen.

Eisen schoeisel Klasse II
(fabricage in één stuk, bijv. 
rubber en polymeren)

EN ISO 
20345:2011
(veiligheidsschoenen)

EN ISO 
20347:2012
(beroepsschoenen)

Basis eisen voor schoenen 
en impact weerstand van de 
beschermende neus. De afkorting 
SB is afgeleid van de woorden 
‘Safety’ (= veiligheid) en ‘Base’  
(= basis)

SB
200 joule

OB
geen eisen

Bijkomende eisen:
• Gesloten hiel
• Schokabsorberende hak

S4 O4

Bijkomende eisen: 
zoals hierboven +
• Perforatie bescherming
• Geprofi leerde loopzool
•  Een stalen of kunststof 

tussenzool (min. 1100 N)

S5 O5

De fundering van een mens begint bij de schoen. Een goede schoen die de gewrichten ontzorgt, is dan ook geen 
overbodige luxe. Vooral niet bij een statisch arbeidsproces dat plaatsvindt op een vierkante meter en waarbij 
medewerkers veel om hun as draaien. Dat voorkomt klachten van onderrug, knieën en vooral: enkels. 
En het bespaart nog geld ook. Werknemers moeten zich er dan ook van bewust zijn dat het dragen van 
veiligheidsschoenen op de werkvloer noodzakelijk is voor het eigen welzijn en de gezondheid. Om de juiste 
veiligheidsschoenen te kunnen kiezen, moet geïnventariseerd worden aan welke eisen van doelmatigheid, 
veiligheid en pasvorm ze dienen te voldoen. De doelmatigheid van veiligheidsschoenen wordt vooral bepaald 
door de arbeidsomstandigheden in relatie tot de duurzaamheid van de veiligheidsschoenen.

 BEEN- EN VOETBESCHERMING
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   INLEIDING

Additionele eisen

Een overzicht van de additionele eisen voor speciale toepassingen 
is hieronder met bijbehorende symbolen voor markering 
weergegeven.

Symbool Toelichting

Voor de gehele schoen

HI
Warmte-isolerend, waardoor de temperatuurstijging 
in de schoen wordt vertraagd (< 22 °C)

CI
Koude-isolerend, waardoor de temperatuurverlaging 
in de schoen wordt afgeremd (< 10 °C)

C
Elektrische weerstand geleidend (elektrische weerstand 
< 100 kΩ)

A
Elektrische weerstand antistatisch (elektrische weerstand 
tussen 100 kΩ en 1000 MΩ)

E Energieabsorptie in de hak: 20 Joule

WR
Waterdichte aanhechting zool/schacht van de lederen 
schoenen

I Elektrisch isolerende schoen (elektrische klasse 0 of 00)

Voor de zool en hiel

ORO Tegen koolwaterstoffen bestendige loopzool

HRO
Hittebestendig van de zool tegen contactwarmte van 
300°C/ 60 sec.

P Stalen tussenzool (penetratieweerstand tot 1100 N)

AN Enkelbescherming

Voor het bovenleer

WRU Waterdicht en waterafstotend bovenmateriaal

ORU Bestand tegen vloeibare brandstoffen en olie

M Wreefbescherming (metatarsal bescherming)

CR Tegen snijden bestendige schacht

Slipweerstand

Veiligheidsschoenen worden onderworpen aan een antisliptest 
volgens de EN ISO 13287:2012 norm. De fabrikant moet met 
een markering de classifi catie aangeven (SRA, SRB of SRC).

De EN ISO 13287 norm specifi ceert een testmethode voor de 
slipweerstand voor schoenen met normale zolen, bescherming 
en gebruik. Het is niet van toepassing op speciaal schoeisel met 
spikes, metalen noppen en dergelijke.

Het schoeisel wordt tijdens het testen op een oppervlak geplaatst, 
onderworpen aan een normale kracht en horizontaal bewogen, 
relatief tot het oppervlak. De frictiekracht word gemeten en de 
dynamische coëffi ciënt van de frictie word berekend.

Wanneer de buitenzool zowel de keramische tegeltest (SRA) 
en de stalen vloertest (SRB) met succes doorstaat, wordt deze 
gemarkeerd als SRC.

Eisen voor slipweerstand volgens 
EN ISO 13287:2012

Frictie coëffi ciënt

Symbool Testmethode
Voorwaartse 
hielslip

Voorwaartse 
vlakke slip

SRA
Slipweerstand op een 
keramische tegel met een 
laag schoonmaakmiddel

≥ 0.28 ≥ 0.32

SRB
Slipweerstand op een 
stalen plaat met glycerine 
(olie substantie)

≥ 0.13 ≥ 0.18

SRC

SRA + SRB (als de zool 
zowel de SRA + SRB test 
heeft doorstaan ontvangt 
deze automatisch de
SRC normering)

≥  0.28
≥ 0.13

≥ 0.32
≥ 0.18

ESD (Electro Static Discharging)

Electro Static Discharge (ESD) schoenen 
voorkomen statische elektrische lading door 
snelle ontlading van statische elektriciteit. Door 
de lage weerstand van de schoenen zal de 
drager zichzelf niet (op)laden. De schoenen zijn 
te herkennen aan het geel/zwart ESD label. 

De elektrische weerstand wordt sterk beïnvloed door, vocht, 
vervuiling en de temperatuur. Het is sterk aanbevolen dat de 
gebruiker, telkens voor dat hij/zij de werkruimte betreedt, zijn/
haar schoenen controleert naar hun elektrische weerstand. In de 
zones waar het dragen van ESD schoeisel verplicht is, moet de 
weerstand van de vloer van die aard zijn dat de beschermende 
functie van de ESD schoenen niet wordt te niet gedaan.

Waarschuwing: ESD schoenen zijn niet geschikt voor 
elektriciens, noch voor werkzaamheden aan leidingen 
onder spanning.

Markering veiligheidsschoen

Veiligheidsschoeisel dient te worden onderzocht en gecertifi ceerd 
door een onafhankelijk laboratorium. Op grond van dit onderzoek 
mogen de prestaties van de uitrusting bekend worden gemaakt 
op basis van de criteria uit de van toepassing zijnde normering. 
Alle markeringen dienen permanent en duidelijk leesbaar te zijn 
aangebracht aan de schoen of laars. Iedere gebruiker moet dus in 
staat zijn de geschiktheid voor de toepassing te bepalen.

Alle veiligheids- en werkschoeisel moet worden gemerkt met:
• Maat
• Fabrikant
• Typeaanduiding van de fabrikant
• Fabricagejaar en (ten minste) kwartaal
• Norm, bijv. ISO 20345:2011
• Symbolen

Beschermneus

Veiligheidsschoenen moeten volgens de EN ISO 20345 voorzien 
zijn van een stalen neus die bescherming biedt tegen mechanische 
beschadiging van de voorvoet. Dit houdt in dat bij een impact van 
200 Joule er geen beschadiging van de voorvoet mag ontstaan 
(voor beschermschoenen (EN ISO 20346) geldt een impact van 
100 Joule). Deze impact komt overeen met de energie, welk een 
scherp voorwerp van 20 kilo, vallend van een hoogte van circa 
1 meter, veroorzaakt. De beschermneus mag ook uit andere 
materialen bestaan, als hij de voorvoet maar volgens de norm 
beschermt. 

Een beschermneus is beschikbaar in verschillende materialen:
• Traditioneel is de stalen neus het meest gekend
• Aluminium neuzen zijn licht in gewicht, anti magnetisch en 

ergonomisch
• Kunststof neuzen voldoen eveneens aan deze kenmerken, maar 

hebben als extra pluspunt de aard van het materiaal. 
De kunststof is thermisch isolerend en de elasticiteit van de 
grondstof creëert een soort ‘geheugeneffect’ waardoor de voet 
niet ingeklemd wordt na een impact en, ook na extreme 
belasting, gemakkelijk weer vrijkomt

• Composiet neuzen hebben dezelfde voordelen maar kennen niet 
het ‘geheugeneffect’ waarvan sprake bij de kunststof variant. 

Overneus

De in het design geïntegreerde overneus (ook wel kruipneus) biedt 
de schoen extra bescherming tegen slijtage van het leder rondom 
het neusgebied. Schoenen met een overneus zijn ideaal voor 
beroepen waarbij men veel knielt of kruipt zoals een tegellegger, 
bouwvakker, etc. 

Tussenzool

De tussenzool is wat je voet beschermt tegen ellende van onder. 
Denk aan scherpe objecten op de vloer, betonijzer wat omhoog 
steekt, etcetera. Deze werd voornamelijk gemaakt van staal, maar 
tegenwoordig zijn lichtere fl exibele alternatieven zoals kevlar en 
keramische materialen sterk in opkomst. Een stalen of kunststof 
tussenzool beschermt de voet tegen het binnendringen van scherpe 
voorwerpen via de onderkant van de schoen. Een tussenzool is 
bestand tegen een puntbelasting van minimaal 1100 N. 

• Stalen tussenzool: antistatische eigenschappen van de 
tussenzool blijven intact

• Kunststof tussenzool: fl exibeler en lichter als een stalen 
tussenzool, maar minder gevoelig voor temperaturen en onge-
voelig voor detectiepoortjes

Loopzool

De zolen behoren tot de belangrijkste onderdelen van de 
veiligheidsschoen en worden daarom in de EN-norm uitvoerig 
beschreven. Zaken zoals profi eloppervlak, de profi eldiepte, de 
dikte tussen het profi el en oliebestendigheid van de zool zijn aan 
normeringen onderworpen. Het is belangrijk dat de juiste zool 
gekozen wordt in functie van de ondergrond waarop gewerkt 
wordt. De zool moet voldoende slipweerstand hebben en moet 
een natuurlijke voetafwikkeling toelaten. De meest voorkomende 
zolen zijn polyurethaan zolen en zolen van rubber.

Polyurethaan (PU)
PU loopzolen worden aangelijmd of aangespoten, aanspuiten 
is de meest duurzame oplossing voornamelijk wanneer het gaat 
om aanhechting aan de veiligheidsschoenen. PU loopzolen zijn 
hittebestendig tot circa 100°C en hebben uitstekende temperatuur 
isolerende eigenschappen. PU staat bekend om de fl exibiliteit en 
is uiterst geschikt voor mensen die graag lopen op soepele zolen. 
De PU zolen zijn geschikt voor lichtere tot middelzware industrie 
werkzaamheden.

TPU
TPU (thermoplastisch polyurethaan) loopzolen hebben dezelfde 
eigenschappen als de PU loopzolen, maar het is niet hittebestendig 
maar wel slijtvast en zeer comfortabel als schoenzool. 

Rubber
Ook de rubberzool kan zijn aangelijmd of wel aangespoten, 
ook hiervoor geldt aanspuiten is altijd duurzamer. Ze zijn 
hittebestendig tot ruim 300°C. Bovendien zijn ze goed bestand 
tegen beschadigingen door scherpe voorwerpen, benzine, olie 
en zuren. De loopzool kan in combinatie zijn met een penetratie 
bestendige tussenzool. Het gewicht van de rubberen loopzool is 
relatief een stuk hoger ten opzichte van de PU-zool.

Elk merk heeft een eigen benaming voor de verschillende soorten 
zolen. Wilt u meer informatie over een bepaalde zool, neemt u 
dan contact op met afdeling Verkoop. 

 BEEN- EN VOETBESCHERMING

catalogus2016_5.indd   324 11-04-17   16:28



 325

   INLEIDING    INLEIDING

Additionele eisen

Een overzicht van de additionele eisen voor speciale toepassingen 
is hieronder met bijbehorende symbolen voor markering 
weergegeven.

Symbool Toelichting

Voor de gehele schoen

HI
Warmte-isolerend, waardoor de temperatuurstijging 
in de schoen wordt vertraagd (< 22 °C)

CI
Koude-isolerend, waardoor de temperatuurverlaging 
in de schoen wordt afgeremd (< 10 °C)

C
Elektrische weerstand geleidend (elektrische weerstand 
< 100 kΩ)

A
Elektrische weerstand antistatisch (elektrische weerstand 
tussen 100 kΩ en 1000 MΩ)

E Energieabsorptie in de hak: 20 Joule

WR
Waterdichte aanhechting zool/schacht van de lederen 
schoenen

I Elektrisch isolerende schoen (elektrische klasse 0 of 00)

Voor de zool en hiel

ORO Tegen koolwaterstoffen bestendige loopzool

HRO
Hittebestendig van de zool tegen contactwarmte van 
300°C/ 60 sec.

P Stalen tussenzool (penetratieweerstand tot 1100 N)

AN Enkelbescherming

Voor het bovenleer

WRU Waterdicht en waterafstotend bovenmateriaal

ORU Bestand tegen vloeibare brandstoffen en olie

M Wreefbescherming (metatarsal bescherming)

CR Tegen snijden bestendige schacht

Slipweerstand

Veiligheidsschoenen worden onderworpen aan een antisliptest 
volgens de EN ISO 13287:2012 norm. De fabrikant moet met 
een markering de classifi catie aangeven (SRA, SRB of SRC).

De EN ISO 13287 norm specifi ceert een testmethode voor de 
slipweerstand voor schoenen met normale zolen, bescherming 
en gebruik. Het is niet van toepassing op speciaal schoeisel met 
spikes, metalen noppen en dergelijke.

Het schoeisel wordt tijdens het testen op een oppervlak geplaatst, 
onderworpen aan een normale kracht en horizontaal bewogen, 
relatief tot het oppervlak. De frictiekracht word gemeten en de 
dynamische coëffi ciënt van de frictie word berekend.

Wanneer de buitenzool zowel de keramische tegeltest (SRA) 
en de stalen vloertest (SRB) met succes doorstaat, wordt deze 
gemarkeerd als SRC.

Eisen voor slipweerstand volgens 
EN ISO 13287:2012

Frictie coëffi ciënt

Symbool Testmethode
Voorwaartse 
hielslip

Voorwaartse 
vlakke slip

SRA
Slipweerstand op een 
keramische tegel met een 
laag schoonmaakmiddel

≥ 0.28 ≥ 0.32

SRB
Slipweerstand op een 
stalen plaat met glycerine 
(olie substantie)

≥ 0.13 ≥ 0.18

SRC

SRA + SRB (als de zool 
zowel de SRA + SRB test 
heeft doorstaan ontvangt 
deze automatisch de
SRC normering)

≥  0.28
≥ 0.13

≥ 0.32
≥ 0.18

ESD (Electro Static Discharging)

Electro Static Discharge (ESD) schoenen 
voorkomen statische elektrische lading door 
snelle ontlading van statische elektriciteit. Door 
de lage weerstand van de schoenen zal de 
drager zichzelf niet (op)laden. De schoenen zijn 
te herkennen aan het geel/zwart ESD label. 

De elektrische weerstand wordt sterk beïnvloed door, vocht, 
vervuiling en de temperatuur. Het is sterk aanbevolen dat de 
gebruiker, telkens voor dat hij/zij de werkruimte betreedt, zijn/
haar schoenen controleert naar hun elektrische weerstand. In de 
zones waar het dragen van ESD schoeisel verplicht is, moet de 
weerstand van de vloer van die aard zijn dat de beschermende 
functie van de ESD schoenen niet wordt te niet gedaan.

Waarschuwing: ESD schoenen zijn niet geschikt voor 
elektriciens, noch voor werkzaamheden aan leidingen 
onder spanning.

Markering veiligheidsschoen

Veiligheidsschoeisel dient te worden onderzocht en gecertifi ceerd 
door een onafhankelijk laboratorium. Op grond van dit onderzoek 
mogen de prestaties van de uitrusting bekend worden gemaakt 
op basis van de criteria uit de van toepassing zijnde normering. 
Alle markeringen dienen permanent en duidelijk leesbaar te zijn 
aangebracht aan de schoen of laars. Iedere gebruiker moet dus in 
staat zijn de geschiktheid voor de toepassing te bepalen.

Alle veiligheids- en werkschoeisel moet worden gemerkt met:
• Maat
• Fabrikant
• Typeaanduiding van de fabrikant
• Fabricagejaar en (ten minste) kwartaal
• Norm, bijv. ISO 20345:2011
• Symbolen

Beschermneus

Veiligheidsschoenen moeten volgens de EN ISO 20345 voorzien 
zijn van een stalen neus die bescherming biedt tegen mechanische 
beschadiging van de voorvoet. Dit houdt in dat bij een impact van 
200 Joule er geen beschadiging van de voorvoet mag ontstaan 
(voor beschermschoenen (EN ISO 20346) geldt een impact van 
100 Joule). Deze impact komt overeen met de energie, welk een 
scherp voorwerp van 20 kilo, vallend van een hoogte van circa 
1 meter, veroorzaakt. De beschermneus mag ook uit andere 
materialen bestaan, als hij de voorvoet maar volgens de norm 
beschermt. 

Een beschermneus is beschikbaar in verschillende materialen:
• Traditioneel is de stalen neus het meest gekend
• Aluminium neuzen zijn licht in gewicht, anti magnetisch en 

ergonomisch
• Kunststof neuzen voldoen eveneens aan deze kenmerken, maar 

hebben als extra pluspunt de aard van het materiaal. 
De kunststof is thermisch isolerend en de elasticiteit van de 
grondstof creëert een soort ‘geheugeneffect’ waardoor de voet 
niet ingeklemd wordt na een impact en, ook na extreme 
belasting, gemakkelijk weer vrijkomt

• Composiet neuzen hebben dezelfde voordelen maar kennen niet 
het ‘geheugeneffect’ waarvan sprake bij de kunststof variant. 

Overneus

De in het design geïntegreerde overneus (ook wel kruipneus) biedt 
de schoen extra bescherming tegen slijtage van het leder rondom 
het neusgebied. Schoenen met een overneus zijn ideaal voor 
beroepen waarbij men veel knielt of kruipt zoals een tegellegger, 
bouwvakker, etc. 

Tussenzool

De tussenzool is wat je voet beschermt tegen ellende van onder. 
Denk aan scherpe objecten op de vloer, betonijzer wat omhoog 
steekt, etcetera. Deze werd voornamelijk gemaakt van staal, maar 
tegenwoordig zijn lichtere fl exibele alternatieven zoals kevlar en 
keramische materialen sterk in opkomst. Een stalen of kunststof 
tussenzool beschermt de voet tegen het binnendringen van scherpe 
voorwerpen via de onderkant van de schoen. Een tussenzool is 
bestand tegen een puntbelasting van minimaal 1100 N. 

• Stalen tussenzool: antistatische eigenschappen van de 
tussenzool blijven intact

• Kunststof tussenzool: fl exibeler en lichter als een stalen 
tussenzool, maar minder gevoelig voor temperaturen en onge-
voelig voor detectiepoortjes

Loopzool

De zolen behoren tot de belangrijkste onderdelen van de 
veiligheidsschoen en worden daarom in de EN-norm uitvoerig 
beschreven. Zaken zoals profi eloppervlak, de profi eldiepte, de 
dikte tussen het profi el en oliebestendigheid van de zool zijn aan 
normeringen onderworpen. Het is belangrijk dat de juiste zool 
gekozen wordt in functie van de ondergrond waarop gewerkt 
wordt. De zool moet voldoende slipweerstand hebben en moet 
een natuurlijke voetafwikkeling toelaten. De meest voorkomende 
zolen zijn polyurethaan zolen en zolen van rubber.

Polyurethaan (PU)
PU loopzolen worden aangelijmd of aangespoten, aanspuiten 
is de meest duurzame oplossing voornamelijk wanneer het gaat 
om aanhechting aan de veiligheidsschoenen. PU loopzolen zijn 
hittebestendig tot circa 100°C en hebben uitstekende temperatuur 
isolerende eigenschappen. PU staat bekend om de fl exibiliteit en 
is uiterst geschikt voor mensen die graag lopen op soepele zolen. 
De PU zolen zijn geschikt voor lichtere tot middelzware industrie 
werkzaamheden.

TPU
TPU (thermoplastisch polyurethaan) loopzolen hebben dezelfde 
eigenschappen als de PU loopzolen, maar het is niet hittebestendig 
maar wel slijtvast en zeer comfortabel als schoenzool. 

Rubber
Ook de rubberzool kan zijn aangelijmd of wel aangespoten, 
ook hiervoor geldt aanspuiten is altijd duurzamer. Ze zijn 
hittebestendig tot ruim 300°C. Bovendien zijn ze goed bestand 
tegen beschadigingen door scherpe voorwerpen, benzine, olie 
en zuren. De loopzool kan in combinatie zijn met een penetratie 
bestendige tussenzool. Het gewicht van de rubberen loopzool is 
relatief een stuk hoger ten opzichte van de PU-zool.

Elk merk heeft een eigen benaming voor de verschillende soorten 
zolen. Wilt u meer informatie over een bepaalde zool, neemt u 
dan contact op met afdeling Verkoop. 
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Wijdtematen

Uw tenen hebben behoefte aan voldoende bewegingsvrijheid. Een 
goed aansluitende en passende schoen is de absolute basis voor 
een gezond lichaam. Een wijdte is een verhouding tussen lengte 
en breedte van de voet. Ieder voet heeft dus naast een bepaalde 
lengte (maat) ook een breedte (wijdte). Een veiligheidsschoen die 
te smal is loopt niet uit na het dragen vanwege de stalen neus. 
Te smal blijft te smal. Het kunnen aanbieden van verschillende 
wijdtes bij veiligheidsschoenen is dus zeer belangrijk. Diverse 
merken hebben verschillende wijdtematen in hun gamma. Als een 
schoen verschillende wijdtematen heeft dan is dit aangegeven in 
de catalogus bij de schoen in de omschrijving.

Emma wijdtematen
Diverse Emma schoenen zijn in verschillende wijdtes te verkrijgen. 
Emma werkt met de volgende wijdtes: D, XD en XXD. Een enkele 
schoen is in XL (49-53) te verkrijgen.

Bata wijdtematen
Diverse Bata schoenen zijn in verschillende wijdtes te verkrijgen. 
Bata werkt met de volgende wijdtes: W, XW en XXW.

uvex wijdtematen
Diverse uvex schoenen zijn in verschillende wijdtes te verkrijgen. 
uvex werkt met de volgende wijdtes: 10, 11, 12 en 14.

Mondopoint-maattabel

Mondopoint is een universeel en gestandaardiseerd maatsysteem 
dat de anatomische vorm van de voet als uitgangspunt neemt. 
Zodra gebruikers met dit systeem vertrouwd zijn, kunnen zij 
altijd rekenen op een perfect passende schoen en optimaal 
draagcomfort. Hieronder vindt u een overzicht van de Mondopoint-
maten met de overeenkomende Europese en Amerikaanse maten.

Mondopoint 225 232 240 247 255 262 270

Franse maten 36 37 38 39 40 41 42

UK 3 4 5 6 6,5 7 8

USA vrouwen 5 6 7 7,5 8 9 10

USA mannen 3 4 5 6 7 7,5 8

Mondopoint 277 285 292 300 307 315 322

Franse maten 43 44 45 46 47 48 49

UK 9 9,5 10 11 12 13 14

USA vrouwen - - - - - - -

USA mannen 9 10 11 12 13 14 15

Semi-orthopedische veiligheidsschoenen

Semi-orthopedische veiligheidsschoenen zijn schoenen met een 
verdiepte leest waardoor er extra ruimte is gecreëerd over de hele 
leest. Voor mensen met bijvoorbeeld een extreem hoge wreef of 
met steunzolen of andere voetafwijkingen zijn deze veilige, 
verantwoorde schoenen een uitkomst. Semi-orthopedische 
schoenen bieden o.a. de volgende mogelijkheden:
• extra ruimte aan de binnenkant voor semi-orthopedische 
aanpassingen door specialist
• extra verhoogde aluminium neus
• verruimde pasvorm

Wilt u meer informatie over semi-orthopedische schoenen, 
neemt u dan contact op met afdeling Verkoop.

Veiligheidslaarzen 

Veiligheidslaarzen worden vooral gebruikt wanneer er veel in een 
natte of vochtige omgeving gewerkt moet worden. Het is dan ook 
van belang dat de laarzen goed waterdicht zijn. U kunt dan het 
beste kiezen voor veiligheidslaarzen van leder. Omdat er vaak 
ook een voering in de lederen laarzen zit, worden deze ook vaak 
ingezet bij koude werkzaamheden.

Kunststof veiligheidslaarzen worden voornamelijk gebruikt 
wanneer een lederen laars niet meer toereikend is. Dit is het geval 
bij te vochtige omstandigheden en wanneer er gewerkt wordt met 
chemicaliën die door het leder heen kunnen dringen. 

Toebehoren en onderhoud

Uw voeten zijn de hele dag voor u in de weer. Dan is het toch 
logisch dat u er zorg voor draagt? Het belang van bijvoorbeeld 
goede sokken en inlegzolen wordt vaak onderschat, terwijl deze 
zeker bijdragen aan het comfort. De juiste schoen, gecombineerd 
met de juiste sok en de juiste inlegzool is daarom van groot 
belang. Wij bieden u een brede range comfortabele sokken die 
de beschermende, ondersteunende, ventilerende en vocht 
afvoerende kwaliteiten van de veiligheidsschoenen versterken. 
En de verkrijgbare inlegzolen zorgen voor ontlasting en 
ondersteuning of voor het juiste houvast van de voet.

Erg vuil schoeisel moet je ‘bevrijden’ van dit vuil. Dit doe je 
door ze met lauw water of een schoenreinigingsmiddel schoon 
te borstelen. Het leer is nu weer luchtig en kan weer ‘ademen’. 
Met alleen drogen en schoonmaken ben je er nog niet. Water, 
gecombineerd met vuil, wast namelijk de conserverende 
substanties uit het leer, waardoor het broos wordt en gaat 
scheuren. Met bijvoorbeeld ledervet kan je deze substanties in 
het leer terugbrengen. Ook als je werkschoenen niet nat of vuil 
geworden zijn moet je dit één á twee keer per maand doen. 

Voor alle toebehoren en producten voor het onderhoud van uw 
schoen verwijzen wij u graag naar de artikelen verderop in dit 
hoofdstuk.

Normeringen

Alle persoonlijke beschermingsmiddelen uit de hoofdgroep 
been- en voetbescherming zijn CE-gekeurd volgens de voor de 
toepassing geldende Europese EN-normen. Hieronder vindt u een 
overzicht van de belangrijkste normeringen:

EN ISO 20344:2011 Beproevingsmethoden voor schoeisel

EN ISO 20345:2011 Veiligheidsschoeisel

EN ISO 20346:2014 Beschermend schoeisel

EN ISO 20347:2012 Werkschoenen

EN 15090:2012 Schoeisel voor brandweerlieden

EN 13832-1:2006
Schoeisel voor de bescherming tegen chemicaliën 
- Deel 1: Terminologie en beproevingsmethoden

EN 13832-2:2006

Schoeisel voor de bescherming tegen chemicaliën - 
Deel 2: Eisen voor schoeisel voor de bescherming 
tegen chemicaliën onder laboratoriumomstandighe-
den

EN 13832-3:2006

Schoeisel voor de bescherming tegen 
chemicaliën - Deel 3: Eisen voor schoeisel dat in 
hoge mate beschermt tegen chemicaliën onder
laboratoriumomstandigheden

EN ISO 13287:2012
Beproevingsmethode voor de bepaling van 
slipweerstand

In deze catalogus vindt u slechts een selectie uit het assortiment been en voetbescherming. Mocht u een bepaald 
product niet kunnen vinden in de catalogus, neemt u dan contact op met afdeling Verkoop om tot de juiste 
keuze te komen. 
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Het merendeel van de artikelen in de catalogus  

zijn op voorraad. Echter staan er ook enkele bestel

artikelen in. Deze hebben een langere levertijd en 

worden aangeduid met een *.

Wijdtematen

Uw tenen hebben behoefte aan voldoende bewegingsvrijheid. Een 
goed aansluitende en passende schoen is de absolute basis voor 
een gezond lichaam. Een wijdte is een verhouding tussen lengte 
en breedte van de voet. Ieder voet heeft dus naast een bepaalde 
lengte (maat) ook een breedte (wijdte). Een veiligheidsschoen die 
te smal is loopt niet uit na het dragen vanwege de stalen neus. 
Te smal blijft te smal. Het kunnen aanbieden van verschillende 
wijdtes bij veiligheidsschoenen is dus zeer belangrijk. Diverse 
merken hebben verschillende wijdtematen in hun gamma. Als een 
schoen verschillende wijdtematen heeft dan is dit aangegeven in 
de catalogus bij de schoen in de omschrijving.

Emma wijdtematen
Diverse Emma schoenen zijn in verschillende wijdtes te verkrijgen. 
Emma werkt met de volgende wijdtes: D, XD en XXD. Een enkele 
schoen is in XL (49-53) te verkrijgen.

Bata wijdtematen
Diverse Bata schoenen zijn in verschillende wijdtes te verkrijgen. 
Bata werkt met de volgende wijdtes: W, XW en XXW.

uvex wijdtematen
Diverse uvex schoenen zijn in verschillende wijdtes te verkrijgen. 
uvex werkt met de volgende wijdtes: 10, 11, 12 en 14.

Mondopoint-maattabel

Mondopoint is een universeel en gestandaardiseerd maatsysteem 
dat de anatomische vorm van de voet als uitgangspunt neemt. 
Zodra gebruikers met dit systeem vertrouwd zijn, kunnen zij 
altijd rekenen op een perfect passende schoen en optimaal 
draagcomfort. Hieronder vindt u een overzicht van de Mondopoint-
maten met de overeenkomende Europese en Amerikaanse maten.

Mondopoint 225 232 240 247 255 262 270

Franse maten 36 37 38 39 40 41 42

UK 3 4 5 6 6,5 7 8

USA vrouwen 5 6 7 7,5 8 9 10

USA mannen 3 4 5 6 7 7,5 8

Mondopoint 277 285 292 300 307 315 322

Franse maten 43 44 45 46 47 48 49

UK 9 9,5 10 11 12 13 14

USA vrouwen - - - - - - -

USA mannen 9 10 11 12 13 14 15

Semi-orthopedische veiligheidsschoenen

Semi-orthopedische veiligheidsschoenen zijn schoenen met een 
verdiepte leest waardoor er extra ruimte is gecreëerd over de hele 
leest. Voor mensen met bijvoorbeeld een extreem hoge wreef of 
met steunzolen of andere voetafwijkingen zijn deze veilige, 
verantwoorde schoenen een uitkomst. Semi-orthopedische 
schoenen bieden o.a. de volgende mogelijkheden:
• extra ruimte aan de binnenkant voor semi-orthopedische 
aanpassingen door specialist
• extra verhoogde aluminium neus
• verruimde pasvorm

Wilt u meer informatie over semi-orthopedische schoenen, 
neemt u dan contact op met afdeling Verkoop.

Veiligheidslaarzen 

Veiligheidslaarzen worden vooral gebruikt wanneer er veel in een 
natte of vochtige omgeving gewerkt moet worden. Het is dan ook 
van belang dat de laarzen goed waterdicht zijn. U kunt dan het 
beste kiezen voor veiligheidslaarzen van leder. Omdat er vaak 
ook een voering in de lederen laarzen zit, worden deze ook vaak 
ingezet bij koude werkzaamheden.

Kunststof veiligheidslaarzen worden voornamelijk gebruikt 
wanneer een lederen laars niet meer toereikend is. Dit is het geval 
bij te vochtige omstandigheden en wanneer er gewerkt wordt met 
chemicaliën die door het leder heen kunnen dringen. 

Toebehoren en onderhoud

Uw voeten zijn de hele dag voor u in de weer. Dan is het toch 
logisch dat u er zorg voor draagt? Het belang van bijvoorbeeld 
goede sokken en inlegzolen wordt vaak onderschat, terwijl deze 
zeker bijdragen aan het comfort. De juiste schoen, gecombineerd 
met de juiste sok en de juiste inlegzool is daarom van groot 
belang. Wij bieden u een brede range comfortabele sokken die 
de beschermende, ondersteunende, ventilerende en vocht 
afvoerende kwaliteiten van de veiligheidsschoenen versterken. 
En de verkrijgbare inlegzolen zorgen voor ontlasting en 
ondersteuning of voor het juiste houvast van de voet.

Erg vuil schoeisel moet je ‘bevrijden’ van dit vuil. Dit doe je 
door ze met lauw water of een schoenreinigingsmiddel schoon 
te borstelen. Het leer is nu weer luchtig en kan weer ‘ademen’. 
Met alleen drogen en schoonmaken ben je er nog niet. Water, 
gecombineerd met vuil, wast namelijk de conserverende 
substanties uit het leer, waardoor het broos wordt en gaat 
scheuren. Met bijvoorbeeld ledervet kan je deze substanties in 
het leer terugbrengen. Ook als je werkschoenen niet nat of vuil 
geworden zijn moet je dit één á twee keer per maand doen. 

Voor alle toebehoren en producten voor het onderhoud van uw 
schoen verwijzen wij u graag naar de artikelen verderop in dit 
hoofdstuk.

Normeringen

Alle persoonlijke beschermingsmiddelen uit de hoofdgroep 
been- en voetbescherming zijn CE-gekeurd volgens de voor de 
toepassing geldende Europese EN-normen. Hieronder vindt u een 
overzicht van de belangrijkste normeringen:

EN ISO 20344:2011 Beproevingsmethoden voor schoeisel

EN ISO 20345:2011 Veiligheidsschoeisel

EN ISO 20346:2014 Beschermend schoeisel

EN ISO 20347:2012 Werkschoenen

EN 15090:2012 Schoeisel voor brandweerlieden

EN 13832-1:2006
Schoeisel voor de bescherming tegen chemicaliën 
- Deel 1: Terminologie en beproevingsmethoden

EN 13832-2:2006

Schoeisel voor de bescherming tegen chemicaliën - 
Deel 2: Eisen voor schoeisel voor de bescherming 
tegen chemicaliën onder laboratoriumomstandighe-
den

EN 13832-3:2006

Schoeisel voor de bescherming tegen 
chemicaliën - Deel 3: Eisen voor schoeisel dat in 
hoge mate beschermt tegen chemicaliën onder
laboratoriumomstandigheden

EN ISO 13287:2012
Beproevingsmethode voor de bepaling van 
slipweerstand

In deze catalogus vindt u slechts een selectie uit het assortiment been en voetbescherming. Mocht u een bepaald 
product niet kunnen vinden in de catalogus, neemt u dan contact op met afdeling Verkoop om tot de juiste 
keuze te komen. 
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Emma Ruffneck Jordan/Jack 
veiligheidsschoen S1P

Jordan, hoog - Art.nr.: 5.93.590.00*
• Metaalvrij model van nubuck leder met Denim met vetersluiting
• Composite neus en geweven antipenetratie tussenzool
• Nitrilrubber loopzool en PU tussenzool
• Antibacteriële inlegzool en Hydro-Tec Sanitized Silver voering
• Schoen heeft elektrische eigenschappen (ESD)
• Voldoet aan de antislipnorm SRC
• Wijdte: D
• Kleur: denimblauw
• Maten: 39 t/m 48 

Jack, laag
Art.nr.: 5.83.590.00*

Emma Steve veiligheidsschoen S1P

Art.nr.: 5.83.660.00*
• Laag model van microfiber met klittenbandsluiting
• Stalen neus en geweven antipenetratie tussenzool
• GripForce Easy Twist loopzool en PU tussenzool
• Hydro-Tec Sanitized Silver voering
• Antibacteriële inlegzool
• Schoen heeft elektrische eigenschappen (ESD)
• Voldoet aan de antislipnorm SRC
• Wijdte: D
• Kleur: zwart/grijs
• Maten: 35 t/m 49 

Emma Storm/Stan veiligheidsschoen 
S1P

Storm, hoog, wijdte D - Art.nr.: 5.93.630.00*
• Model van microfiber met vetersluiting
• Stalen neus en geweven antipenetratie tussenzool
• GripForce Easy Twist loopzool en PU tussenzool
• Hydro-Tec Sanitized Silver voering
• Antibacteriële inlegzool
• Schoen heeft elektrische eigenschappen (ESD)
• Voldoet aan de antislipnorm SRC
• Kleur: zwart/grijs
• Maten: 35 t/m 49 (wijdte XD vanaf 37) 

 

Storm, hoog, 
wijdte XD

Art.nr.: 5.93.632.00*

Stan, laag, 
wijdte D

Art.nr.: 5.83.650.00*

Stan, laag, 
wijdte XD

Art.nr.: 5.83.652.00*

Aimont Blue veiligheidsschoen S1P

Art.nr.: 5.75.725.00
• Laag model van suede leder met vetersluiting
• Metaalvrije veiligheidsschoen
• Prikbestendige niet-metalen Flex-System tussenzool biedt totale 

bescherming van de zool van de voet
• Beschermende Light-Plus neus is gemaakt van synthetisch materiaal
• 3D-voering in drie lagen materiaal voor een betere afvoer van vocht aan 

de buitenzijde, ademend en sneldrogend
• Non-woven binnenzool
• Gewatteerde enkelkraag die comfort biedt aan de enkel en bescherming 

aan de achillespees
• Gewatteerde tong voor betere bescherming aan de wreef
• Een Confort Plus inlegzool van PU die antistatisch en anatomisch 

gevormd is
• PU-loopzool
• Voldoet aan de antislipnorm SRC
• Kleur: zwart/blauw
• Maten: 35 t/m 47
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Redbrick Marble/Coral 
veiligheidsschoenen S1P

Marble, hoog - Art.nr.: 5.14.095.00*
• Model met vetersluiting
• Carbonite neus en Kevlar tussenzool
• De veiligheidsschoen is gemaakt van leder/Mesh
• Voorzien van een Cambrelle voering
• PU/TPU-loopzool
• De zool is antistatisch met antislipprofi el
• Uitneembare inlegzool
• Voldoet aan de antislipnorm SRC
• Kleur: zwart/wit
• Maten: 40 t/m 48

Coral, laag
Art.nr.: 5.14.225.00*

Jallatte Jalmatch veiligheidsschoen S1P 

Art.nr.: 5.73.110.00
• Laag model van suede leder met vetersluiting
• Stalen neus en stalen tussenzool
• Geperforeerde stukken aan de bovenzijde en zijkanten voor een betere 

ventilatie van de voet
• Gewatteerde enkelkraag die comfort biedt aan de enkel en bescherming 

aan de achillespees
• Gewatteerde suède tong om de bovenkant van de voet te beschermen
• 3D-voering in drie lagen materiaal voor een betere afvoer van vocht aan 

debuitenzijde, ademend en sneldrogend
• Non-woven binnenzool
• Uitneembare, antistatische, anatomisch gevormde inlegzool
• Twee densiteiten (Softane) PU/PU-loopzool
• Voldoet aan de antislipnorm SRC
• Kleur: grijs
• Maten: 36 t/m 47 

Redbrick Pink/Blue/Brown/Red 
veiligheidsschoenen S1P 

Pink - Art.nr.: 5.14.060.00*
• Hoog model van Suede met vetersluiting
• Carbonite neus en Kevlar tussenzool
• PU- overneus wat extra bescherming biedt tegen slijtage 
• Cambrelle voering
• PU/TPU-loopzool 
• Uitneembare inlegzool
• Voldoet aan de antislipnorm SRC
• Maten: 36 t/m 42 (Brown t/m 48) 

Blue
Art.nr.: 5.14.160.00*

Brown
Art.nr.: 5.14.165.00*

Red
Art.nr.: 5.14.190.00*
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uvex motorsport 9496/9 
veiligheidsschoen S1

Art.nr.: 5.12.035.00
• Laag model van ademend en flexibel nappa leder met vetersluiting
• Moderne schoen met een motorsport look
• Ademende voering van textiel
• Extra lange veterruimte voor meer aanpassingsvermogen aan de 

individuele voet
• Zachte gewatteerde stof bij tong
• Uitneembare comfortabele binnenzool, die antistatisch en 

vochtabsorberend is
• Uitneembare comfortabele hydroflex gel binnenzool, die antistatisch en 

vochtabsorberend is met gel voor optimale demping van de hiel
• Reflectoren voor een betere zichtbaarheid van de drager bij slecht licht
• Uitzonderlijk flexibele en slijtvaste antislip rubberen loopzool
• Voldoet aan de antislipnorm SRA
• Wijdte: 10
• Kleur: zwart/grijs
• Maten: 36 t/m 48

uvex motorsport 9497/9 
veiligheidsschoen S1

Art.nr.: 5.12.044.00*
• Laag model van ademend en flexibel nappa leder met vetersluiting
• Moderne schoen met een motorsport look
• Ademende voering van textiel
• Extra lange veterruimte voor meer aanpassingsvermogen aan de 

individuele voet
• Zachte gewatteerde stof bij tong
• Uitneembare comfortabele binnenzool, die antistatisch en 

vochtabsorberend is
• Uitneembare comfortabele hydroflex gel binnenzool, die antistatisch en 

vochtabsorberend is met gel voor optimale demping van de hiel
• Reflectoren voor een betere zichtbaarheid van de drager bij slecht licht
• Uitzonderlijk flexibele en slijtvaste antislip rubberen loopzool
• Voldoet aan de antislipnorm SRA
• Wijdte: 10
• Kleur: zwart
• Maten: 36 t/m 48

uvex 1 8543/8542 veiligheidsschoen 
S1

8543/8, vetersluiting - Art.nr.: 5.12.092.00*
• Laag model van waterbestendig micro velours
• 100% metaalvrije uvex xenova neus
• uvex climazone-technologie zorgt voor een optimaal draagcomfort
• Ademend, geperforeerd bovenmateriaal en Mesh voering 
• Schoen heeft elektrische eigenschappen (ESD)
• Twee densiteiten PU-loopzool met zelfreinigend loopvlak 
• Voldoet aan de antislipnorm SRC
• Wijdte: 11 (ook verkrijgbaar in de volgende wijdtes: 10, 12 en 14)
• Kleur: zwart/geel
• Maten: 35 t/m 52

8542/8, velcrosluiting
Art.nr.: 5.12.077.00*

Emma Daytona/LeMans 
veiligheidsschoen S1

Daytona, velcrosluiting, wijdte D - Art.nr.: 5.83.360.00
• Laag model van nubuck leder met vetersluiting en stalen neus
• Smartec Air Sanitized Silver voering voor een optimale vochthuishouding
• Twee polyurethaan (PUR) densiteiten loopzool, de zachtere 

schokabsorberende en loopcomfort verhogende tussenzool en de stevige 
slijtvaste Gripforce Easy Twist loopzool

• Leren binnenzool en een verwisselbare highperformance inlegzool
• Voldoet aan de antislipnorm SRC
• Kleur: zwart/grijs
• Maten: 35 t/m 48 (wijdte XD vanaf 37)

LeMans, vetersluiting, 
wijdte D

Art.nr.: 5.83.370.00*

LeMans, vetersluiting, 
wijdte XD

Art.nr.: 5.83.372.00*
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Emma Ringo/Roy veiligheidsschoen S2

Ringo, hoog, wijdte D - Art.nr.: 5.93.300.00
• Model van volnerfleder met vetersluiting
• Stalen neus
• Smartec Air Sanitized Silver voering
• Twee polyurethaan (PUR) densiteiten loopzool, de zachtere 

schokabsorberende en loopcomfort verhogende tussenzool en de stevige 
slijtvaste Gripforce Easy Twist loopzool

• Leren binnenzool en een verwisselbare highperformance inlegzool
• Voldoet aan de antislipnorm SRC
• Kleur: zwart
• Maten: 35 t/m 49 (wijdte XD vanaf 37)

Ringo, hoog, wijdte XD
Art.nr.: 5.93.302.00

Roy, laag, wijdte D
Art.nr.: 5.83.300.00

Roy, laag, wijdte XD
Art.nr.: 5.83.302.00

uvex motion light 6984/6983 
veiligheidsschoen S2

6984/8, hoog - Art.nr.: 5.12.106.00*
• Model van nubuck leder met vetersluiting en stalen neus
• Antidraai hiel gedeelte voor betere stabiliteit en beschermend tegen 

verzwikken van de enkels
• Uitneembare comfortabele binnenzool
• Schoen heeft elektrische eigenschappen (ESD)
• PUR-loopzool
• Voldoet aan de antislipnorm SRC
• Wijdte: 11
• Kleur: zwart
• Maten: 38 t/m 48

6983/8, laag
Art.nr.: 5.12.105.00*

uvex 2 6505/6504  
veiligheidsschoen S2

6505/8, hoog - Art.nr.: 5.12.337.00*
• Model van leder met vetersluiting
• 100% metaalvrije veiligheidsschoen
• PU-overneus wat extra bescherming biedt tegen slijtage
• Distance Mesh voering zorgt voor optimale luchtdoorlatendheid
• Schoen heeft elektrische eigenschappen (ESD)
• Voldoet aan de antislipnorm SRC
• Wijdte: 11 (ook verkrijgbaar in de volgende wijdtes: 10, 12 en 14)
• Kleur: grijs/oranje
• Maten: 35 t/m 52 

6504/8, laag
Art.nr.: 5.12.332.00*

uvex 1 8545/8544  
veiligheidsschoen S2

8545/8, hoog - Art.nr.: 5.12.082.00*
• Model met vetersluiting
• Metaalvrije veiligheidsschoen en kunststof xenova neus
• Ademend, waterbestendig bovenmateriaal en gepolsterde tong
• Schoen heeft elektrische eigenschappen (ESD)
• Twee densiteiten PU-loopzool met zelfreinigend loopvlak 
• Voldoet aan de antislipnorm SRC
• Wijdte: 11 (ook verkrijgbaar in de volgende wijdtes: 10, 12 en 14)
• Kleur: zwart
• Maten: 35 t/m 52 

8544/8, laag
Art.nr.: 5.12.066.00
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Emma Vera veiligheidsinstapper S2

Wijdte D - Art.nr.: 5.83.620.00
• Instapper model van microfiber met stalen neus
• PU-overneus wat extra bescherming biedt tegen slijtage
• Buitenwerk is volledig afwasbaar en zool is speciaal ontwikkeld voor 

harde tegelvloeren die je vaak ziet in de voedingsindustrie en catering
• Twee polyurethaan (PUR) densiteiten loopzool
• Leren antistatische binnenzool en verwisselbare antibacteriële inlegzool
• Voldoet aan de antislipnorm SRC
• Kleur: wit
• Maten: 35 t/m 49 (Wijdte XD vanaf 37)
• Verkrijgbaar met verschillende kleuren loopzolen

Wijdte XD
Art.nr.: 5.83.622.00*

Emma Venus veiligheidsinstapper S2

Wijdte D - Art.nr.: 5.82.130.00
• Instapper model van volnerfleder
• Stalen neus
• Smartec Air Sanitized Silver voering
• Twee polyurethaan (PUR) densiteiten loopzool, de zachtere 

schokabsorberende en loopcomfort verhogende tussenzool en de stevige 
slijtvaste Gripforce Easy Twist loopzool

• Leren binnenzool en een verwisselbare highperformance inlegzool
• Voldoet aan de antislipnorm SRC
• Kleur: zwart
• Maten: 35 t/m 48 (wijdte XD vanaf 37)

Wijdte XD
Art.nr.: 5.82.132.00*

Emma Corona/Cas  
veiligheidsschoen S2

Corona, hoog - Art.nr.: 5.93.440.00
• Hoog model van microfiber met vetersluiting en stalen neus
• Speciaal ontwikkeld voor bijna alle beroepen in de voedingsindustrie
• Smartec Air Sanitized Silver voering, die zorgt voor een optimale 

vochthuishouding
• Twee polyurethaan (PUR) densiteiten loopzool
• Leren binnenzool en een verwisselbare highperformance inlegzool
• Voldoet aan de antislipnorm SRC
• Wijdte: D
• Kleur: wit
• Maten: 37 t/m 48 (Cas vanaf 35 t/m 48)

Cas, laag
Art.nr.: 5.83.450.00*

Emma Silverstone/Spa 
veiligheidsschoen S2

Silverstone, hoog, wijdte D - Art.nr.: 5.93.340.00
• Model van nubuck leder met Cordura met vetersluiting
• Stalen neus
• Smartec Air Sanitized Silver voering
• Twee polyurethaan (PUR) densiteiten loopzool, de zachtere 

schokabsorberende en loopcomfort verhogende tussenzool en de stevige 
slijtvaste Gripforce Easy Twist loopzool

• Leren binnenzool en een verwisselbare highperformance inlegzool
• Voldoet aan de antislipnorm SRC
• Kleur: blauw/grijs
• Maten: 35 t/m 48 (wijdte XD vanaf 37)

Silverstone, hoog, 
wijdte XD

Art.nr.: 5.93.342.00*
Spa, laag, wijdte D

Art.nr.: 5.83.340.00
Spa, laag, wijdte XD

Art.nr.: 5.83.342.00*
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Bata Traxx 92 veiligheidsschoen S2

Art.nr.: 5.11.714.00
• Hoog model van nubuck leder met vetersluiting
• Stalen neus
• Bata VentAir-voering houdt de voet te allen tijde droog en comfortabel
• QuattroTech-zool, bestaat uit een PU-tussenzool en 3-densiteiten TPU 

voor de loopzool
• Waterbestendig en beschikt over waterbestendig schachtmateriaal
• Non woven binnenzool
• Voldoet aan de antislipnorm SRA
• Wijdte: W
• Kleur: zwart
• Maten: 36 t/m 48

Bata PWR310/PWR307 
veiligheidsschoen S2

PWR310, hoog - Art.nr.: 5.13.745.00
• Model van volnerfleder met vetersluiting
• Stalen neus
• Textiel voering, voorzien van de Bata Cool Comfort technologie
• Walkline Inside technologie
• Non woven binnenzool
• PU-rubberen-loopzool met TriTechPlus technologie
• Voldoet aan de antislipnorm SRC
• Wijdte: W (ook verkrijgbaar in de volgende wijdtes: XW en XXW)
• Kleur: zwart
• Maten: 38 t/m 48

PWR307, laag
Art.nr.: 5.13.730.00

Bata ACT128/ACT127 
veiligheidsschoen S2

ACT128, hoog - Art.nr.: 5.13.635.00
• Model van nubuck leder met vetersluiting en stalen neus
• Textiel voering, voorzien van de Bata Cool Comfort technologie
• Walkline Inside technologie
• Non woven binnenzool
• PU-PU-loopzool
• Schoen heeft elektrische eigenschappen (ESD)
• Voldoet aan de antislipnorm SRC
• Wijdte: W (ook verkrijgbaar in de volgende wijdtes: XW en XXW)
• Kleur: bruin
• Maten: 35 t/m 49 

ACT127, laag
Art.nr.: 5.13.630.00

Bata ACT109/ACT104 
veiligheidsschoen S2

ACT109, hoog - Art.nr.: 5.13.540.00
• Model van nubuck leder met vetersluiting 
• Stalen neus
• Textiel voering, voorzien van de Bata Cool Comfort technologie
• Non woven binnenzool
• Walkline Inside technologie
• PU-PU-loopzool
• Voldoet aan de antislipnorm SRC
• Wijdte: W
• Kleur: zwart
• Maten: 35 t/m 49

ACT104, laag
Art.nr.: 5.13.515.00
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Blåkläder 2419 Asfalt 
veiligheidsschoen S2

Art.nr.: 5.80.010.00
• Hoog model van waterafstotend volnerf rundsleder met gespsluiting
• Stalen neus
• Ideale schoen voor dakdekkers en asfalteerders
• De warmtereflecterende binnenzool en de buitenzool uit onbehandeld 

nitril rubber bieden de juiste bescherming, hittebestendig tot 300°C en 
comfort op pas aangebrachte dakbanen en asfalt

• De vlakke buitenzool zorgt er bovendien voor dat het asfalt niet aan 
de schoen kleeft en dat de schoen geen afdrukken achter laat op de 
dakbaan en de asfaltlaag

• Voering in mesh
• Verstevigde hiel
• Water- en olieafstotend
• Ventilerende binnenzool in PU en tussenzool in PU
• Voldoet aan de antislipnorm SRA
• Kleur: zwart
• Maten: 37 t/m 48

Aimont Aster veiligheidsinstapper S2

Art.nr.: 5.74.243.00
• Laag model instapper van synthetisch Wat-Out materiaal
• Metaalvrije veiligheidsschoen
• Lichtgewicht, niet magnetische neus gemaakt van composiet
• Schoen is wasbaar met water en zeep
• 3D-voering in drie lagen materiaal voor een betere afvoer van vocht aan 

de buitenzijde, ademend en sneldrogend
• Gewatteerde kraag voor extra comfort
• Non-woven binnenzool
• Goede pasvorm door de elastische band
• Anatomische ontworpen en antistatisch voetbed gemaakt van PU en 

textiel
• Antistatische inlegzool
• PU-loopzool
• Voldoet aan de antislipnorm SRC
• Kleur: zwart
• Maten: 35 t/m 47

Jallatte Jalbio veiligheidsinstapper S2

Art.nr.: 5.75.150.00
• Laag model instapper met aseptane bovenkant met microfiber
• Stalen neus
• Bestand tegen vetten en gemorste vloeistoffen en spatten
• Wasbaar met water en zeep
• Ideale schoen voor in de foodindustrie
• Goede pasvorm dankzij de elastische band onder de  

beschermende tong
• Non-woven binnenzool
• Versterkt hielgedeelte
• Uitneembare, antistatische, anatomisch gevormde inlegzool
• De speciale samenstelling van de Triftane antistatische loopzool in 

Softane/NBR geeft een betere stabiliteit, een optimale grip op alle 
oppervlakken en een uitstekende schokabsorptie

• Voldoet aan de antislipnorm SRC
• Kleur: wit
• Maten: 35 t/m 47

Bata ACT144 veiligheidsinstapper S2

Wijdte W - Art.nr.: 5.13.690.00
• Instapper model van volnerf leder
• Stalen neus
• Non woven binnenzool
• Lederen voering
• De 2-densiteiten PU-zool is schokabsorberend, wat u uitstekende grip en 

stabiliteit geeft
• Walkline Inside technologie
• Voldoet aan de antislipnorm SRC
• Kleur: zwart
• Maten: 37 t/m 49 (Wijdte XW vanaf 38)

Wijdte XW
Art.nr.: 5.13.691.00*
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Emma Bjorn/Brian  
veiligheidsschoen S3

Bjorn, wijdte D - Art.nr.: 5.93.520.00*
• Hoog model van volnerfleder met vetersluiting
• Stalen neus en stalen tussenzool
• Smartec Air Sanitized Silver voering
• Twee polyurethaan (PUR) densiteiten loopzool
• Leren binnenzool en een verwisselbare highperformance inlegzool
• Voldoet aan de antislipnorm SRC
• Model Bjorn ook verkrijgbaar in de volgende wijdte: XXD
• Kleur: zwart
• Maten: 37 t/m 49 (wijdte XD vanaf 39 t/m 49)

Bjorn, wijdte XD
Art.nr.: 5.93.522.00*

Brian, PU-overneus, 
wijdte D

Art.nr.: 5.93.540.00*

Brian, PU-overneus, 
wijdte XD

Art.nr.: 5.93.542.00*

Emma Patrick/Paul  
veiligheidsschoen S3

Patrick, hoog, wijdte D - Art.nr.: 5.93.320.00
• Model van volnerfleder met vetersluiting
• Stalen neus en stalen tussenzool
• Smartec Air Sanitized Silver voering, die zorgt voor een optimale 

vochthuishouding 
• Gripforce DUO-loopzool bestaat uit een nitril rubberen loopzool en een 

zachtere PU-tussenlaag 
• Leren binnenzool en een verwisselbare highperformance inlegzool
• Voldoet aan de antislipnorm SRC
• Kleur: zwart
• Maten: 37 t/m 48

Patrick, hoog,  
wijdte XD

Art.nr.: 5.93.322.00*

Paul, laag, wijdte D
Art.nr.: 5.83.320.00

Paul, laag, wijdte XD
Art.nr.: 5.83.322.00*

Emma Billy/Bas veiligheidsschoen S3

Billy, hoog, wijdte D - Art.nr.: 5.93.330.00
• Model van volnerfleder met vetersluiting
• Stalen neus en stalen tussenzool
• PU-overneus wat extra bescherming biedt tegen slijtage
• Smartec Air Sanitized Silver voering 
• Gripforce DUO-loopzool bestaat uit een nitril rubberen loopzool en een 

zachtere PU-tussenlaag 
• Leren binnenzool en een verwisselbare highperformance inlegzool
• Voldoet aan de antislipnorm SRC
• Kleur: zwart
• Maten: 37 t/m 49

Billy, hoog, wijdte XD
Art.nr.: 5.93.332.00

Bas, laag, wijdte D
Art.nr.: 5.83.330.00

Bas, laag, wijdte XD
Art.nr.: 5.83.332.00*

Emma Lukas/Leo veiligheidsschoen S3

Lukas, hoog - Art.nr.: 5.93.310.00
• Model van volnerfleder met vetersluiting
• Stalen neus en stalen tussenzool
• PU-overneus wat extra bescherming biedt tegen slijtage
• Smartec Air Sanitized Silver voering
• Twee polyurethaan (PUR) densiteiten loopzool
• Leren binnenzool en een verwisselbare highperformance inlegzool
• Voldoet aan de antislipnorm SRC
• Wijdte: D (ook verkrijgbaar in de volgende wijdtes: XD en XXD-6t)
• Kleur: zwart
• Maten: 35 t/m 49

Leo, laag
Art.nr.: 5.83.310.00

catalogus2016_5.indd   336 11-04-17   16:29



VEILIGHEIDSSCHOENEN - S3

BEEN- EN VOETBESCHERMING337

VEILIGHEIDSSCHOENEN - S3

Emma Zolder veiligheidsschoen S3

Wijdte D - Art.nr.: 5.83.400.00
• Laag model van Oil nubuck leder met vetersluiting en voorzien van 

volnerf nappaleder/splitlederen voering
• Stalen neus en stalen tussenzool
• Gripforce DUO-loopzool bestaat uit een nitril rubberen loopzool en een 

zachtere PU-tussenlaag 
• Leren binnenzool en een verwisselbare highperformance inlegzool
• Voldoet aan de antislipnorm SRC
• Kleur: bruin
• Maten: 37 t/m 49

Wijdte XD
Art.nr.: 5.83.402.00*

Emma Nestor veiligheidsschoen S3

Wijdte D - Art.nr.: 5.93.480.00*
• Hoog model van Oil nubuck leder met vetersluiting
• Stalen neus en stalen tussenzool
• Smartec Air Sanitized Silver voering, die zorgt voor een optimale 

vochthuishouding 
• Twee polyurethaan (PUR) densiteiten loopzool
• Leren binnenzool en een verwisselbare highperformance inlegzool
• Voldoet aan de antislipnorm SRC
• Kleur: zwart/bruin
• Maten: 35 t/m 49 (wijdte XD vanaf 37)

Wijdte XD
Art.nr.: 5.93.482.00*

Emma Melvin/Max  
veiligheidsschoen S3

Melvin, hoog, wijdte D - Art.nr.: 5.93.550.00*
• Metaalvrij model van volnerfleder met vetersluiting
• Composite neus en geweven antipentratie tussenzool
• Schoen heeft elektrische eigenschappen (ESD)
• Smartec Air Sanitized Silver voering, die zorgt voor een optimale 

vochthuishouding 
• Twee polyurethaan (PUR) densiteiten loopzool
• Leren binnenzool en een verwisselbare highperformance inlegzool
• Voldoet aan de antislipnorm SRC
• Kleur: zwart
• Maten: 36 t/m 48 (wijdte XD vanaf 38)

Melvin, hoog, 
wijdte XD

Art.nr.: 5.93.552.00*

Max, laag, 
wijdte D

Art.nr.: 5.83.550.00*

Max, laag, 
wijdte XD

Art.nr.: 5.83.552.00*

Emma Ranger/Rocky  
veiligheidsschoen S3

Ranger, hoog, wijdte D - Art.nr.: 5.93.470.00*
• Model van nubuck leder met Cordura met vetersluiting
• Stalen neus en stalen tussenzool
• Smartec Air Sanitized Silver voering, die zorgt voor een optimale 

vochthuishouding
• Twee polyurethaan (PUR) densiteiten loopzool
• Leren binnenzool en een verwisselbare highperformance inlegzool
• Voldoet aan de antislipnorm SRC
• Kleur: grijs
• Maten: 35 t/m 48 (wijdte XD vanaf 37)

Ranger, hoog, 
wijdte XD

Art.nr.: 5.93.472.00*

Rocky, laag, 
wijdte D

Art.nr.: 5.83.470.00*

Rocky, laag, 
wijdte XD

Art.nr.: 5.83.472.00*
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Emma Mack M veiligheidsschoen S3

Art.nr.: 5.92.260.00*
• Hoog model van volnerfleder met vetersluiting
• Stalen neus en stalen tussenzool
• PU-overneus wat extra bescherming biedt tegen slijtage
• Hydro-Tec Sanitized Silver voering, die zorgt voor een optimale 

vochthuishouding
• Gripforce DUO-loopzool bestaat uit een nitril rubberen loopzool en een 

zachtere PU-tussenlaag
• Leren binnenzool en een verwisselbare highperformance inlegzool
• De ultieme schoen om te dragen tijdens lassen en verzinken van metaal
• Een gesloten voorflap beschermt je voeten tegen vonken en 

rondspattende hete metalen splinters. De Mack-M biedt bovendien extra 
wreefbescherming

• Voldoet aan de antislipnorm SRC
• Wijdte: XD
• Kleur: zwart
• Maten: 37 t/m 48

Emma Vulcanus veiligheidsschoen S3

Wijdte XD - Art.nr.: 5.92.160.00
• Hoog van volnerfleder model met velcroluiting
• Stalen neus en stalen tussenzool
• PU-overneus wat extra bescherming biedt tegen slijtage
• Volnerf Nappaleder/Smartec Air Sanitized Silver voering
• Gripforce DUO-loopzool: nitril rubberen loopzool en PU-tussenlaag
• Leren binnenzool en een verwisselbare highperformance inlegzool
• Speciale lasschoen, voor werken met metaal in extreme temperaturen
• Voldoet aan de antislipnorm SRC
• Kleur: zwart
• Maten: 37 t/m 49 (wijdte XD vanaf 39)

Wijdte D
Art.nr.: 5.92.162.00*

Emma Primus veiligheidsschoen S3

Art.nr.: 5.93.460.00
• Hoog model van volnerfleder met vetersluiting
• Stalen neus en stalen tussenzool
• PU-overneus wat extra bescherming biedt tegen slijtage
• Waterdicht Sympatex membraan, daardoor zijn de schoenen tot  

zeven uur waterproof
• Ideale schoen voor iedereen die werkt in natte werkomstandigheden
• Smartec Air Sanitized Silver voering, die zorgt voor een optimale 

vochthuishouding
• Gripforce DUO-loopzool bestaat uit een nitril rubberen loopzool en een 

zachtere PU-tussenlaag
• Leren binnenzool en een verwisselbare highperformance inlegzool
• Voldoet aan de antislipnorm SRC
• Wijdte: XD
• Kleur: zwart/grijs
• Maten: 37 t/m 49

Emma Pluvius veiligheidsschoen S3

Art.nr.: 5.92.130.00
• Hoog model van volnerfleder met vetersluiting
• Stalen neus en stalen tussenzool
• Chemicaliën bestendig door CR-PU-coating op het leder, daardoor een 

ideale schoen voor werkzaamheden in de chemische sector
• PU-overneus wat extra bescherming biedt tegen slijtage
• Waterdicht Sympatex membraan, daardoor zijn de schoenen tot zeven 

uur waterproof
• Smartec Air Sanitized Silver voering, die zorgt voor een optimale 

vochthuishouding
• Gripforce DUO-loopzool bestaat uit een nitril rubberen loopzool en een 

zachtere PU-tussenlaag 
• Leren binnenzool en een verwisselbare highperformance inlegzool
• Voldoet aan de antislipnorm SRC
• Wijdte: XD
• Kleur: zwart/grijs
• Maten: 37 t/m 49
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Emma Venus veiligheidsinstapper S3

Wijdte D - Art.nr.: 5.99.150.00*
• Instapper model van volnerfleder
• Stalen neus en stalen tussenzool
• Smartec Air Sanitized Silver voering
• Twee polyurethaan (PUR) densiteiten loopzool, de zachtere 

schokabsorberende en loopcomfort verhogende tussenzool en de stevige 
slijtvaste Gripforce Easy Twist loopzool

• Leren binnenzool en een verwisselbare highperformance inlegzool
• Voldoet aan de antislipnorm SRC
• Kleur: zwart
• Maten: 35 t/m 48 (wijdte XD vanaf 37)

Wijdte XD
Art.nr.: 5.99.152.00*

Emma Anouk veiligheidsschoen S3

Art.nr.: 5.93.571.00*
• Hoog model van microfiber met vetersluiting
• Stalen neus en geweven antipenetratie tussenzool
• GripForce Easy Twist loopzool (1-densiteit polyurethaan zool)
• Antibacteriële inlegzool en Hydro-Tec Sanitized Silver voering
• Schoen heeft elektrische eigenschappen (ESD)
• Voldoet aan de antislipnorm SRC
• Wijdte: D
• Kleur: zwart
• Maten: 35 t/m 42

Emma Ruffneck Donovan/Clyde/Dave/
Clay veiligheidsschoen S3

Donovan, hoog, bruin - Art.nr.: 5.93.600.00
• Model van nubuck leder met vetersluiting
• Stalen neus en geweven antipenetratie tussenzool
• Nitrilrubber loopzool en PU-tussenzool 
• Antibacteriële inlegzool en Hydro-Tec Sanitized Silver voering
• Door speciaal hakontwerp o.a. zeer geschikt voor het beklimmen van 

ladders
• Schoen heeft elektrische eigenschappen (ESD)
• Voldoet aan de antislipnorm SRC
• Wijdte: D
• Maten: 39 t/m 49

Clyde, hoog, zwart
Art.nr.: 5.93.610.00*

Dave, laag, bruin
Art.nr.: 5.83.600.00

Clay, laag, zwart
Art.nr.: 5.83.610.00*

uvex motion light 6986/6985 
veiligheidsschoen S3

6986/2, hoog - Art.nr.: 5.12.108.00*
• Model van volnerfleder met vetersluiting
• Stalen neus en stalen tussenzool
• Ademende textielen voering en uitneembare comfortabele binnenzool
• Antidraai hiel gedeelte voor betere stabiliteit
• Schoen heeft elektrische eigenschappen (ESD)
• PUR-loopzool
• Voldoet aan de antislipnorm SRC
• Wijdte: 11
• Kleur: zwart
• Maten: 38 t/m 48

6985/2, laag
Art.nr.: 5.12.107.00*
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uvex quatro 8415/2 
veiligheidsschoen S3 

Art.nr.: 5.12.140.00*
• Hoog model van waterafstotende volnerfl eder met vetersluiting
• Stalen neus en stalen tussenzool
• Extra brede pasvorm
• Gepolsterde tong
• Waterbestendige en ademende voering in Gore-tex
• Uitneembare comfortabele binnenzool, die antistatisch en 

vochtabsorberend is
• uvex 3D hydrofl ex foam inlegzool voor uitzonderlijke schokabsorptie in 

de hiel en onder de voorvoet
• PUR DUO-loopzool voorzien van outdoor loopprofi el
• Voldoet aan de antislipnorm SRC
• Wijdte: 11
• Kleur: zwart
• Maten: 38 t/m 48 

uvex quatro pro 8401/8400 
veiligheidsschoen S3 

8401/2, hoog - Art.nr.: 5.12.172.00
• Model van waterafstotende volnerfl eder met vetersluiting
• Stalen neus en stalen tussenzool
• Uitneembare comfortabele binnenzool en 3D hydrofl ex foam inlegzool 
• Overneus wat extra bescherming biedt tegen slijtage
• Twee densiteiten PUR-loopzool
• Voldoet aan de antislipnorm SRC
• Wijdte: 11
• Kleur: zwart
• Maten: 38 t/m 50 

8400/2, laag
Art.nr.: 5.12.171.00

uvex 2 6503/6502 
veiligheidsschoen S3 

6503/2, hoog - Art.nr.: 5.12.327.00*
• Model van leder met vetersluiting
• 100% metaalvrije veiligheidsschoen
• PU-overneus wat extra bescherming biedt tegen slijtage
• Distance Mesh voering zorgt voor optimale luchtdoorlatendheid
• Verwijderbare antistatische comfort inlegzool
• Schoen heeft elektrische eigenschappen (ESD)
• Voldoet aan de antislipnorm SRC
• Wijdte: 11 (ook verkrijgbaar in de volgende wijdtes: 10, 12 en 14)
• Kleur: zwart/oranje
• Maten: 35 t/m 52 

6502/2, laag
Art.nr.: 5.12.352.00*

veiligheidsschoen S3

• Model van leder met vetersluiting
• 100% metaalvrije veiligheidsschoen
• PU-overneus wat extra bescherming biedt tegen slijtage
• Distance Mesh voering zorgt voor optimale luchtdoorlatendheid
• Verwijderbare antistatische comfort inlegzool
• Schoen heeft elektrische eigenschappen (ESD)
• Voldoet aan de antislipnorm SRC
• Wijdte: 11 (ook verkrijgbaar in de volgende wijdtes: 10, 12 en 14)
• Kleur: zwart/oranje
• Maten: 35 t/m 52
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Jallatte Jalsiberien  
veiligheidsschoen S3

Art.nr.: 5.74.205.00
• Hoog model van waterafstotend volnerfleder met vetersluiting
• Metaalvrije veiligheidsschoen
• Tussenzool en neus zijn gemaakt van 100% composiet
• PU-overneus wat extra bescherming biedt tegen slijtage
• Fluorescerende accenten aan de achterzijde van de hiel voor een betere 

zichtbaarheid
• Gore-Tex Performance Comfort membraan en Thinsulate voering, wat 

de schoen zeer geschikt maakt voor werkzaamheden in extreem koude 
omstandigheden

• Gewatteerde lederen tong voor betere bescherming aan de wreef
• Antistatische inlegzool
• Kompact Vibram loopzool met schokabsorber om de rug en gewrichten 

te beschermen tegen trillingen
• Voldoet aan de antislipnorm SRC
• Kleur: zwart
• Maten: 38 t/m 47

Jallatte Jalmaïa/Jaltoura 
veiligheidsschoen S3

Jalmaïa, hoog - Art.nr.: 5.74.250.00
• Metaalvrij model van waterafstotend volnerfleder met vetersluiting
• Tussenzool en neus zijn gemaakt van 100% composiet
• 3D-voering voor een betere afvoer van vocht aan de buitenzijde, 

ademend en sneldrogend
• Antistatische en niet magnetische veiligheidsschoen
• Uitneembare inlegzool en non-woven binnenzool
• Triftane loopzool in Softane/NBR 
• Voldoet aan de antislipnorm SRC
• Kleur: zwart
• Maten: 37 t/m 48

Jaltoura, laag
Art.nr.: 5.73.250.00

Jallatte Jalmars/Jalscand 
veiligheidsschoen S3

Jalmars, hoog - Art.nr.: 5.74.140.00
• Model van waterafstotend volnerfleder met vetersluiting
• Stalen neus en stalen tussenzool
• 3D-voering voor een betere afvoer van vocht aan de buitenzijde, 

ademend en sneldrogend
• Non-woven binnenzool
• Uitneembare, antistatische en comfortabele inlegzool
• Triftane loopzool in Softane/NBR
• Voldoet aan de antislipnorm SRC
• Kleur: zwart
• Maten: 36 t/m 47

Jalscand, laag
Art.nr.: 5.73.140.00

Jallatte Jaldelevan X²/Jalencke X² 
veiligheidsschoen S3

Jaldelevan X², hoog - Art.nr.: 5.74.055.00
• Metaalvrij model van waterafstotend volnerfleder met vetersluiting
• Tussenzool en neus zijn gemaakt van 100% composiet
• 3D-voering voor een betere afvoer van vocht aan de buitenzijde, 

ademend en sneldrogend
• Non-woven binnenzool
• Uitneembare, antistatische en comfortabele J-Multitech inlegzool
• Lightane loopzool in Softane/Néotril 
• Voldoet aan de antislipnorm SRC
• Kleur: zwart/oranje
• Maten: 39 t/m 47

Jalencke X², laag
Art.nr.: 5.73.055.00
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Aimont Thor/Flag veiligheidsschoen S3

Thor, hoog - Art.nr.: 5.75.715.00
• Metaalvrij model van waterbestendig leder met vetersluiting
• PU-overneus wat extra bescherming biedt tegen slijtage
• 3D-voering voor een betere afvoer van vocht aan de buitenzijde
• Fluorescerende accenten aan de achterzijde van de hiel voor een betere 

zichtbaarheid
• Confort Plus inlegzool en non-woven binnenzool
• PU/PU-loopzool
• Voldoet aan de antislipnorm SRC
• Kleur: zwart
• Maten: 38 t/m 48

Flag, laag
Art.nr.: 5.75.710.00

Jallatte Jalskate veiligheidsschoen S3

Art.nr.: 5.73.425.00
• Laag model van waterafstotend volnerfleder met vetersluiting
• Metaalvrije veiligheidsschoen
• Tussenzool en neus zijn gemaakt van 100% composiet
• 3D-voering in drie lagen materiaal voor een betere afvoer van vocht aan 

de buitenzijde, ademend en sneldrogend
• Non-woven binnenzool
• Gewatteerde tong voor betere bescherming aan de wreef
• Gewatteerde kraag met compact flexibel schuim voor extra comfort
• Antistatische, geperforeerde, van zacht PU gemaakte inlegzool
• Softane/TPU-loopzool
• Voldoet aan de antislipnorm SRC
• Kleur: zwart
• Maten: 35 t/m 47

Jallatte Jalkendo veiligheidsschoen S3

Art.nr.: 5.73.420.00
• Laag model van waterafstotend volnerfleder met vetersluiting
• Metaalvrije veiligheidsschoen
• Tussenzool en neus zijn gemaakt van 100% composiet
• PU-neusbescherming wat extra bescherming biedt tegen slijtage
• Fluorescerende accenten aan de zijkanten van de schoen voor een 

betere zichtbaarheid
• 3D-voering in drie lagen materiaal voor een betere afvoer van vocht  

aan de buitenzijde, ademend en sneldrogend
• Non-woven binnenzool
• Gewatteerde lederen tong voor betere bescherming aan de wreef en 

gewatteerde kraag met compact flexibel schuim voor extra comfort
• Uitneembare, antistatische en comfortabele inlegzool
• Softane/TPU-loopzool
• Voldoet aan de antislipnorm SRC
• Kleur: zwart/geel
• Maten: 38 t/m 47

Jallatte Jalmont veiligheidsschoen S3

Art.nr.: 5.74.300.00
• Hoog model van waterafstotend volnerfleder met vetersluiting
• Stalen neus en stalen tussenzool
• Non-woven binnenzool
• Gewatteerde enkelkraag die comfort biedt aan de enkel en bescherming 

aan de achillespees
• Uitneembare, antistatische en comfortabele inlegzool
• Olie- en zuurbestendige twee densiteiten Softane PU-loopzool
• Voldoet aan de antislipnorm SRC
• Kleur: bruin
• Maten: 36 t/m 48
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Lima/Quinto veiligheidsschoen S3

Lima, hoog - Art.nr.: 5.11.880.00
• Model van waterafstotend nerfleder met vetersluiting
• Stalen neus en stalen tussenzool
• PU-overneus wat extra bescherming biedt tegen slijtage
• PU/PU-loopzool
• Voldoet aan de antislipnorm SRC
• Kleur: zwart
• Maten: 35 t/m 48

Quinto, laag
Art.nr.: 5.11.890.00

Aimont Roboris veiligheidsschoen S3

Art.nr.: 5.75.730.00
• Laag model van waterbestendig leder met vetersluiting
• Metaalvrije veiligheidsschoen
• PU-neusbescherming wat extra bescherming biedt tegen slijtage
• 3D-voering in drie lagen materiaal voor een betere afvoer van vocht aan 

de buitenzijde, ademend en sneldrogend
• Non-woven binnenzool
• Gewatteerde enkelkraag die comfort biedt aan de enkel en bescherming 

aan de achillespees
• Gewatteerde tong voor betere bescherming aan de wreef
• Confort Plus inlegzool. Een flexibele inlegzool van PU die antistatisch en 

anatomisch gevormd is
• PU/PU-loopzool
• Voldoet aan de antislipnorm SRC
• Kleur: zwart
• Maten: 36 t/m 47

Aimont Torino/Napoli/Meina 
veiligheidsschoen S3

Torino, hoog, PU-overneus - Art.nr.: 5.75.690.00
• Model van waterbestendig nerfleder met vetersluiting
• Stalen neus en stalen tussenzool
• Model Torino en Napoli voorzien van PU-overneus
• 3D-voering voor een betere afvoer van vocht aan de buitenzijde, 

ademend en sneldrogend
• Non-woven binnenzool
• PU/PU-loopzool
• Voldoet aan de antislipnorm SRC
• Kleur: zwart
• Maten: 38 t/m 48 (Meina vanaf 35 t/m 48)

Napoli, laag, 
PU-overneus

Art.nr.: 5.75.695.00

Meina, hoog
Art.nr.: 5.75.689.00

Aimont Egis/Artis veiligheidsschoen S3

Egis, hoog - Art.nr.: 5.75.705.00
• Metaalvrij model van waterbestendig leder met vetersluiting
• PU-overneus wat extra bescherming biedt tegen slijtage
• 3D-voering voor een betere afvoer van vocht aan de buitenzijde, 

ademend en sneldrogend
• Non-woven binnenzool
• Confort Plus inlegzool
• PU/PU-loopzool
• Voldoet aan de antislipnorm SRC
• Kleur: bruin
• Maten: 36 t/m 47

Artis, laag
Art.nr.: 5.75.700.00
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Bata PWR318/PWR315 
veiligheidsschoen S3

PWR318, hoog, wijdte W - Art.nr.: 5.13.865.00
• Model van nubuck leder (met nylon mesh) met vetersluiting
• Stalen neus en stalen tussenzool
• PU-overneus wat extra bescherming biedt tegen slijtage
• Gore-Tex voering houdt uw voeten droog en laat de schoen ademen
• PU-rubber loopzool en non woven binnenzool
• Voldoet aan de antislipnorm SRC
• Ook verkrijgbaar in de volgende wijdte: XXW
• Kleur: zwart
• Maten: 38 t/m 48

PWR318, hoog, 
wijdte XW

Art.nr.: 5.13.866.00*

PWR315, laag, 
wijdte W

Art.nr.: 5.13.850.00

PWR315, laag, 
wijdte XW

Art.nr.: 5.13.851.00*

Bata PWR311 veiligheidsschoen S3

Wijdte W - Art.nr.: 5.13.750.00
• Hoog model van volnerfleder met vetersluiting
• Stalen neus en stalen tussenzool
• PU-rubberen loopzool met TriTechPlus technologie
• Textiel voering, voorzien van de Cool Comfort technologie
• Walkline Inside technologie
• Non woven binnenzool
• Voldoet aan de antislipnorm SRC
• Kleur: zwart
• Maten: 38 t/m 48 (wijdte XXW vanaf 40 t/m 46)

Wijdte XW
Art.nr.: 5.13.751.00*

Wijdte XXW
Art.nr.: 5.13.752.00*

Bata ACT119 veiligheidsschoen S3

Wijdte W - Art.nr.: 5.13.590.00
• Hoog model van volnerfleder met vetersluiting
• Stalen neus en stalen tussenzool
• PU-overneus wat extra bescherming biedt tegen slijtage
• PU-PU loopzool en textiel voering, voorzien van Cool Comfort 

technologie
• Non woven binnenzool
• Walkline Inside technologie
• Voldoet aan de antislipnorm SRC
• Kleur: zwart
• Maten: 35 t/m 49 (wijdte XW vanaf 38 en XXW vanaf 40 t/m 46)

Wijdte XW
Art.nr.: 5.13.591.00*

Wijdte XXW
Art.nr.: 5.13.592.00*

Bata PWR312/PWR309 
veiligheidsschoen S3

PWR312, hoog, wijdte W - Art.nr.: 5.13.755.00
• Model van volnerfleder met vetersluiting
• Stalen neus en stalen tussenzool
• PU-overneus wat extra bescherming biedt tegen slijtage
• PU-rubberen loopzool met TriTechPlus technologie
• Textiel voering, voorzien van de Cool Comfort technologie
• Walkline Inside technologie
• Voldoet aan de antislipnorm SRC
• Ook verkrijgbaar in de volgende wijdte: XXW
• Kleur: zwart
• Maten: 38 t/m 48

PWR312, hoog, 
wijdte XW

Art.nr.: 5.13.756.00*

PWR309, laag, 
wijdte W

Art.nr.: 5.13.740.00

PWR309, laag, 
wijdte XW

Art.nr.: 5.13.741.00*
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Grisport 803/801 var 21 
veiligheidsschoen S3

803, hoog - Art.nr.: 5.12.440.00
• Model van leder met vetersluiting
• Stalen neus en stalen tussenzool
• Cambrelle voering
• PU/nitril-loopzool
• PU-overneus wat extra bescherming biedt tegen slijtage
• Versteviging bij de hiel voor extra support
• Uitneembare inlegzool
• Voldoet aan de antislipnorm SRC
• Kleur: zwart
• Maten: 39 t/m 48

801, laag
Art.nr.: 5.12.435.00

Bickz 305 veiligheidsschoen S3

Art.nr.: 5.13.305.00
• Hoog model van volnerfleder met Boa sluitsysteem
• Het Boa sluitsysteem is een systeem dat definitief afrekent met de 

traditionele schoenveter, garant staat voor een perfecte pasvorm en 
ervoor zorgt dat de drager de hele dag door letterlijk stevig in zijn 
schoenen staat

• Composiet neus en Flexguard tussenzool
• Metaalvrije schoen
• EVA/rubberen-loopzool
• Bickz Cool System voering
• Rubberen neusbescherming
• Voldoet aan de antislipnorm SRA
• Wijdte: W
• Kleur: zwart/geel
• Maten: 38 t/m 48

Bickz 204/203 veiligheidsschoen S3

204, hoog - Art.nr.: 5.13.204.00
• Model van volnerfleder met vetersluiting
• Composiet neus en Flexguard tussenzool
• Metaalvrije schoen
• EVA/rubberen-loopzool
• Bickz Cool System voering
• Rubberen neusbescherming
• Voldoet aan de antislipnorm SRA
• Wijdte: W
• Kleur: zwart
• Maten: 38 t/m 48

203, laag
Art.nr.: 5.13.203.00

Bickz 201 veiligheidsschoen S3

Art.nr.: 5.13.201.00
• Laag model van nubuck leder met vetersluiting
• Composiet neus en Flexguard tussenzool
• Metaalvrije schoen
• EVA/Rubberen-loopzool
• Bickz Cool Comfort voering
• Rubberen neusbescherming
• Voldoet aan de antislipnorm SRA
• Wijdte: W
• Kleur: grijs
• Maten: 38 t/m 48
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Redbrick Sunstone/Flint 
veiligheidsschoen S3

Sunstone, hoog - Art.nr.: 5.14.015.00
• Model van leder met vetersluiting
• Carbonite neus en Kevlar tussenzool
• PU-neusbescherming wat extra bescherming biedt tegen slijtage
• Cambrelle voering
• PU/TPU-loopzool, de zool is antistatisch
• Antislipprofiel
• Uitneembare inlegzool
• Voldoet aan de antislipnorm SRC
• Kleur: zwart
• Maten: 36 t/m 48

Flint, laag
Art.nr.: 5.14.055.00*

Redbrick Onyx/Ruby  
veiligheidsschoen S3

Onyx, hoog - Art.nr.: 5.14.030.00
• Model van leder met vetersluiting
• Carbonite neus en Kevlar tussenzool
• PU-neusbescherming wat extra bescherming biedt tegen slijtage
• Cambrelle voering
• PU/TPU-loopzool, de zool is antistatisch
• Antislipprofiel
• Uitneembare inlegzool
• Voldoet aan de antislipnorm SRC
• Kleur: zwart
• Maten: 36 t/m 48

Ruby, laag
Art.nr.: 5.14.050.00*

Redbrick Granite/Slate 
veiligheidsschoen S3

Granite, hoog - Art.nr.: 5.14.025.00
• Model van leder met vetersluiting
• Carbonite neus en Kevlar tussenzool
• Cambrelle voering
• PU/TPU-loopzool
• De zool is antistatisch
• Antislipprofiel
• Uitneembare inlegzool
• Voldoet aan de antislipnorm SRC
• Kleur: grijs/zwart
• Maten: 36 t/m 48

Slate, laag
Art.nr.: 5.14.035.00*

Redbrick Gold/Bronze 
veiligheidsschoen S3

Gold, hoog - Art.nr.: 5.14.010.00
• Model van leder met vetersluiting
• Carbonite neus en Kevlar tussenzool
• Cambrelle voering
• PU/TPU-loopzool
• De zool is antistatisch
• Antislipprofiel
• Uitneembare inlegzool
• Voldoet aan de antislipnorm SRC
• Kleur: zwart
• Maten: 36 t/m 48

Bronze, laag
Art.nr.: 5.14.040.00
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Redbrick Jumper/Fly  
veiligheidsschoen S3

Jumper, hoog - Art.nr.: 5.14.115.00*
• Model van leder met vetersluiting
• Carbonite neus en Kevlar tussenzool
• Cambrelle voering
• TPU-loopzool, de zool is antistatisch
• Versteviging bij de hiel voor extra support
• Lederen tong en lederen polster
• Uitneembare inlegzool
• Voldoet aan de antislipnorm SRC
• Kleur: zwart
• Maten: 39 t/m 51

Fly, laag
Art.nr.: 5.14.100.00*

Redbrick Ice veiligheidsschoen S3

Art.nr.: 5.14.130.00
• Hoog model van leder met vetersluiting
• Carbonite neus en Kevlar tussenzool
• Voering van imitatie wol
• Cambrelle voering
• PU/TPU-loopzool
• De zool is antistatisch
• Antislipprofiel
• Uitneembare inlegzool
• Voldoet aan de antislipnorm SRC
• Kleur: zwart
• Maten: 36 t/m 48

Redbrick Jesper/Druse 
veiligheidsschoen S3

Jesper, hoog - Art.nr.: 5.14.145.00*
• Model van nubuck leder met vetersluiting
• Carbonite neus en Kevlar tussenzool
• Cambrelle voering
• PU/TPU-loopzool, de zool is antistatisch
• Antislipprofiel
• Uitneembare inlegzool
• Voldoet aan de antislipnorm SRC
• Kleur: taupe
• Maten: 36 t/m 48

Druse, laag
Art.nr.: 5.14.175.00*

Redbrick Smaragd/Emerald 
veiligheidsschoen S3

Smaragd, hoog - Art.nr.: 5.14.020.00
• Model van leder met vetersluiting
• Carbonite neus en Kevlar tussenzool
• Cambrelle voering
• PU/TPU-loopzool, de zool is antistatisch
• Antislipprofiel
• Uitneembare inlegzool
• Voldoet aan de antislipnorm SRC
• Kleur: bruin
• Maten: 36 t/m 48

Emerald, laag
Art.nr.: 5.14.045.00*
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Blåkläder 2305/2310 
veiligheidsschoen S3 

2305, bruin, hoog - Art.nr.: 5.80.001.00
• Model van waterafstotend nubuckleder met vetersluiting
• Stalen neus en stalen tussenzool
• Mesh voering en microvezel versterking aan de binnenzijde van de hiel
• Verstevigde hiel
• Schokdemping
• Binnenzool en tussenzool in PU en buitenzool in TPU
• Water- en olieafstotend
• Antistatisch
• Voldoet aan de antislipnorm SRC
• Maten: 38 t/m 48 (model 2310 vanaf 36 t/m 48) 

2305, zwart, hoog
Art.nr.: 5.80.002.00

2310, bruin, laag
Art.nr.: 5.80.003.00

2310, zwart, laag
Art.nr.: 5.80.004.00

Haix Protector Pro 
veiligheidsschoen S3 veiligheidsschoen S3

Art.nr.: 5.47.740.00*
• Hoog model van ademend en waterbestendig leder met vetersluiting
• Stalen neus en stalen tussenzool
• Voering bestaat uit 4-laags Gore-Tex laminaat en is waterdicht, slijtvast 

en ademend en heeft bovendien een fl eece tussenlaag
• Kunststof binnnenzool
• Voetbed is verwisselbaar, heeft een goede vochtopname en droogt snel
• Goed gevoerde beschermende neus
• Flexibele, lichtgewicht inlegzool
• De rubber/PU-loopzool is antislip en bestendig tegen olie en bezine
• Climate-System die met het bewegen van de schoen het vocht afvoert
• Zeer goede demping door de PU-schuim in de hele zool en tevens 

goede koude en warmte-isolatie door het MicroSoftLight-System
• Het "Sun-Refl ect" reduceert het warmte effect van het bovenste leder 

door direct zonlicht
• De schoen is voorzien van zaagklasse bescherming 1
• Voldoet aan de antislipnorm SRC
• Kleur: zwart
• Maten: 36 t/m 49 

Haix Trekker Pro veiligheidsschoen S3 

Art.nr.: 5.47.245.00
• Hoog model van ademend en waterbestendig leder met vetersluiting
• Stalen neus en stalen tussenzool
• Voering bestaat uit 4-laags Gore-Tex laminaat en is waterdicht, slijtvast 

en ademend en heeft bovendien een fl eece tussenlaag
• Kunststof binnnenzool
• Het verwisselbare voetbed is anatomisch gevormd en heeft een goede 

vochtopname en droogt snel
• Anatomisch gevormde en goed gevoerde beschermende neus
• Flexibele, lichtgewicht inlegzool
• De rubber/PU-loopzool is antislip en bestendig tegen olie en bezine
• Haix Climate-System die met bewegen van de schoen het vocht afvoert
• Zeer goede demping door de PU-schuim in de hele zool en tevens 

goede koude en warmte-isolatie door het MicroSoftLight-System
• Het "Sun-Refl ect" reduceert het warmte effect van het bovenste leder 

door direct zonlicht
• Voldoet aan de antislipnorm SRC
• Kleur: zwart
• Maten: 36 t/m 50 

Haix Airpower X11 Low 
veiligheidsschoen S3 

Art.nr.: 5.47.754.00
• Laag model van ademend en waterbestendig leder met vetersluiting
• Stalen neus en stalen tussenzool
• Voering bestaat uit 4-laags Gore-Tex laminaat en is waterdicht, slijtvast 

en ademend en heeft een fl eece tussenlaag
• Non-woven binnnenzool absorbeert vocht
• Het voetbed is anatomisch gevormd. verwisselbaar, heeft een goede 

vochtopname en droogt snel
• Flexibele, lichtgewicht inlegzool
• De TPU/PU-loopzool is zeer slijtvast, antislip en bestendig tegen olie en 

bezine en heeft bovendien een goede isolatie tegen koude
• Haix Climate-System die met het bewegen van de schoen het vocht 

afvoert
• Het "Sun-Refl ect" reduceert het warmte effect van het bovenste leder 

door direct zonlicht
• Voldoet aan de antislipnorm SRB
• Kleur: zwart
• Maten: 36 t/m 50 
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Emma Frontier Vito/Marco 
veiligheidsschoen S3

Frontier Vito, zwart - Art.nr.: 5.82.540.00*
• Laag model van volnerfleder met vetersluiting
• Stalen neus en geweven antipenetratie tussenzool
• Schoen heeft elektrische eigenschappen (ESD)
• TPU-loopzool en PU comfort pads tussenzool
• Antibacteriële inlegzool met lederen toplaag
• Hydro-Tec Sanitized Silvervoering en Wellness leder
• Voldoet aan de antislipnorm SRB
• Wijdte: D
• Maten: 39 t/m 48

Frontier Marco, 
bruin

Art.nr.: 5.82.535.00*

Emma Frontier Martino/Valentino/
Barocco veiligheidsschoen S3

Frontier Martino, bruin - Art.nr.: 5.82.545.00*
• Hoog model van volnerfleder met vetersluiting
• Stalen neus en geweven antipenetratie tussenzool
• Schoen heeft elektrische eigenschappen (ESD)
• TPU-loopzool en PU comfort pads tussenzool
• Antibacteriële inlegzool met lederen toplaag
• Hydro-Tec Sanitized Silver voering en Wellness leder
• Voldoet aan de antislipnorm SRB
• Wijdte: D
• Maten: 39 t/m 48

Frontier Valentino, 
zwart

Art.nr.: 5.82.550.00*

Frontier Barocco,
blauw

Art.nr.: 5.82.555.00*

Emma Bologna veiligheidsschoen S3

Wijdte D - Art.nr.: 5.82.525.00
• Laag model van volnerfleder met vetersluiting
• Stalen neus en geweven antipenetratie tussenzool
• Schoen heeft elektrische eigenschappen (ESD)
• De nitrilrubber loopzool staat garant voor een goede slipweerstand en 

hoge slijtweerstand
• Voorzien van Wellness leder/Smartec Air Sanitized Silver voering
• Antibacteriële inlegzool met leren toplaag
• Voldoet aan de antislipnorm SRA
• Kleur: zwart
• Maten: 39 t/m 48

Wijdte XD
Art.nr.: 5.82.526.00*

Emma Modena veiligheidsschoen S3

Art.nr.: 5.82.515.00
• Hoog model van volnerfleder met vetersluiting
• Stalen neus en geweven antipentratie tussenzool
• Schoen heeft elektrische eigenschappen (ESD)
• De nitrilrubber loopzool staat garant voor een goede slipweerstand en 

hoge slijtweerstand
• Voorzien van Wellness leder/Smartec Air Sanitized Silver voering, die 

zorgt voor een optimale vochthuishouding en klimaatregeling en staat 
garant voor hygiëne en frisheid

• Antibacteriële inlegzool met leren toplaag
• Voldoet aan de antislipnorm SRA
• Wijdte: D
• Kleur: zwart
• Maten: 39 t/m 48
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Haix Airpower C1 uniformschoen O2

Art.nr.: 5.47.715.00*
• Laag model van ademend en waterafstotend leder met vetersluiting
• Voering bestaat uit 3-laags Gore-Tex laminaat en is waterdicht, slijtvast 

en zeer goed ademend
• Non-woven binnnenzool absorbeert vocht
• Voetbed is anatomisch gevormd, verwisselbaar, heeft een goede 

vochtopname en droogt snel
• Goed gevoerde beschermende neus
• Flexibele, lichtgewicht inlegzool
• De TPU/PU-loopzool is zeer slijtvast, antislip en bestendig tegen olie en 

bezine en heeft bovendien eem goede isolatie tegen koude
• Het Haix AS System ondersteunt de natuurlijke curve van de voet, 

hierdoor blijft de voet in de ideale positie voor optimale ondersteuning
• Het "Sun-Reflect" reduceert het warmte effect van het bovenste leder 

door direct zonlicht
• Voldoet aan de antislipnorm SRC
• Kleur: zwart
• Maten: 35 t/m 51

uvex office 9542/2  
veiligheidsschoen S1P

Art.nr.: 5.12.135.00*
• Laag model van soepel volnerfleder met vetersluiting
• Stalen tussenzool
• "Office" schoen met een klassiek Engels design
• Ademende voering
• PU-loopzool
• Voldoet aan de antislipnorm SRA
• Kleur: zwart
• Maten: 38 t/m 47

Jallatte Jalgalaad  
veiligheidsschoen S1P

Art.nr.: 5.73.235.00
• Laag model van volnerf leder met vetersluiting
• Metaalvrije veiligheidsschoen
• Ergonomische schoen met een brede neus met geperforeerd synthetisch 

polymeer wat de schoen nog lichter maakt
• Antistatische en niet magnetische veiligheidsschoen
• Flextane tussenzool van 100% composiet
• Non-woven binnenzool
• Met uitneembare, antistatische, anatomisch gevormde inlegzool
• Twee densiteiten (Softane) PU/PU-loopzool
• Voldoet aan de antislipnorm SRC
• Kleur: zwart
• Maten: 35 t/m 47

Emma Bergamo uniformschoen O3

Art.nr.: 5.82.235.00*
• Laag model van volnerfleder met vetersluiting
• Deze schoen heeft geen veiligheidsneus en is daardoor uitzonderlijk 

licht, comfortabel en wendbaar
• Antibacteriële inlegzool met leren toplaag
• Geweven antipentratie tussenzool
• Waterafstotend buitenwerk en een geweven binnenzool maken de 

schoen vrijwel ondoordringbaar
• De 100% nitril rubberen buitenzool stoot vloeistoffen af en het ingenieus 

ontworpen profiel geeft extra grip op alle ondergronden
• Schoen heeft elektrische eigenschappen (ESD)
• Voldoet aan de antislipnorm SRA
• Wijdte: D
• Kleur: zwart
• Maten: 39 t/m 48
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De leren laars, speciaal 
geschikt voor de petroleum-
sector en voor 
bouwwerkzaamheden 

De Jalaska SAS laars is speciaal door Jallatte®

vervaardigd voor moeilijke werkterreinen: 

Het succes is te danken aan de combinatie van de diverse 
kwaliteiten van de zool van Softane TM , soepel en licht, 

en van 100% natuurlijk AP 23 TM leer, uitermate stevig,
waterafstotend en olieafstotend. 
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VEILIGHEIDSLAARZEN LEDER

Emma Merula veiligheidslaars S3 

Art.nr.: 5.93.070.00
• Veiligheidslaars van volnerfl eder met aantreklussen
• Stalen neus en stalen tussenzool
• PU-overneus wat extra bescherming biedt tegen slijtage van het leer
• Bontvoering van echte schapenvacht die zorgt voor een optimale 

warmte-isolatie
• De loopzool is opgebouwd uit twee polyurethaan (PUR) densiteiten: de 

zachtere schokabsorberende en loopcomfort verhogende tussenzool en 
de stevige slijtvaste Gripforce Easy Twist loopzool

• Leren binnenzool welke voorzien is van een molton laag voor optimale 
isolatie

• Voldoet aan de antislipnorm SRC
• Wijdte: D
• Kleur: bruin
• Maten: 37 t/m 49 

Emma Mento veiligheidslaars S3 

Art.nr.: 5.93.060.00
• Veiligheidslaars van volnerfl eder met aantreklussen
• Stalen neus en stalen tussenzool
• PU-overneus wat extra bescherming biedt tegen slijtage van het leer
• SmartecAir Sanitized Silver voering, die zorgt voor een optimale 

vochthuishouding en klimaatregeling en staat garant voor hygiëne en 
frisheid

• De loopzool is opgebouwd uit twee polyurethaan (PUR) densiteiten: de 
zachtere schokabsorberende en loopcomfort verhogende tussenzool en 
de stevige slijtvaste Gripforce Easy Twist loopzool

• Leren binnenzool welke voorzien is van een molton laag voor optimale 
isolatie

• Voldoet aan de antislipnorm SRC
• Wijdte: D
• Kleur: bruin
• Maten: 37 t/m 48 

Jallatte Jalartic veiligheidslaars S3 

Jalartic - Art.nr.: 5.76.050.00
• Veiligheidslaars van water- en olie afstotend AP 23 nerfl eder met 

aantreklussen
• Stalen neus en stalen tussenzool
• Warme bont voering die zorgt voor een optimale warmte-isolatie
• Uitneembare, antistatische en comfortabele inlegzool
• Olie- en zuurbestendige twee densiteiten Softane PU-loopzool
• Voldoet aan de antislipnorm SRC
• Kleur: beige
• Maten: 36 t/m 48 (met overneus vanaf 39 t/m 47) 

Jalartic CAP 
met overneus

Art.nr.: 5.76.055.00

Jallatte Jalaska veiligheidslaars S3 

Jalaska - Art.nr.: 5.76.010.00
• Veiligheidslaars van water- en olie afstotend AP 23 nerfl eder met 

aantreklussen
• Stalen neus en stalen tussenzool
• Ongevoerd model
• Uitneembare, antistatische en comfortabele inlegzool
• Olie- en zuurbestendige twee densiteiten Softane PU-loopzool
• Voldoet aan de antislipnorm SRC
• Kleur: beige
• Maten: 36 t/m 48 (met overneus vanaf 39 t/m 47) 

Jalaska CAP 
met overneus

Art.nr.: 5.76.015.00

De leren laars, speciaal 
geschikt voor de petroleum-
sector en voor 
bouwwerkzaamheden 

De Jalaska SAS laars is speciaal door Jallatte®

vervaardigd voor moeilijke werkterreinen: 

Het succes is te danken aan de combinatie van de diverse 
kwaliteiten van de zool van Softane TM , soepel en licht, 

en van 100% natuurlijk AP 23 TM leer, uitermate stevig,
waterafstotend en olieafstotend. 
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VEILIGHEIDSLAARZEN LEDER

Kynox Husky veiligheidslaars S3

Husky - Art.nr.: 5.11.930.00
• Veiligheidslaars van waterafstotend leder met aantreklussen
• Stalen neus en stalen tussenzool
• Voering van wol die zorgt voor een optimale warmte-isolatie
• Antistatische en antibacteriële binnenzool
• Vochtabsorberende DRI-LEX binnenvoering
• PU/PU-loopzool, dit maakt de zool extreem slipvast door in de zool 

ingebouwde PUR contactgebieden
• Voldoet aan de antislipnorm SRC
• Kleur: beige
• Maten: 39 t/m 48

Husky met overneus
Art.nr.: 5.11.931.00

Polar veiligheidslaars S3

Art.nr.: 5.11.925.00
• Veiligheidslaars van waterafstotend leder met aantreklussen
• Stalen neus en stalen tussenzool
• Gevoerde laars met imitatie bont
• PU/PU-loopzool
• Voldoet aan de antislipnorm SRC
• Kleur: zwart
• Maten: 39 t/m 48

Emma Galus veiligheidslaars S2

Art.nr.: 5.92.150.00
• Veiligheidslaars van volnerfleder met ritssluiting
• Stalen neus
• Bontvoering van echte schapenvacht die zorgt voor een optimale 

warmte-isolatie
• De Gripforce DUO-zool bestaat uit een nitril rubberen loopzool, welke 

door het conische profiel goed vuillossend is. De zachtere PU-tussenlaag 
zorgt voor een zeer comfortabel loopcomfort

• Leren binnenzool welke voorzien is van een molton laag voor optimale 
isolatie

• Voldoet aan de antislipnorm SRC
• Wijdte: XD
• Kleur: zwart
• Maten: 37 t/m 48

Emma Dempo veiligheidslaars S3

Art.nr.: 5.92.271.00*
• Veiligheidslaars van volnerfleder met aantreklussen
• Stalen neus en stalen tussenzool
• Extreme veiligheid in extreme temperaturen
• PU-overneus wat extra bescherming biedt tegen slijtage van het leer
• Smartec Air Sanitized Silver voering, die zorgt voor een optimale 

vochthuishouding en klimaatregeling en staat garant voor hygiëne en 
frisheid

• De Gripforce DUO-zool bestaat uit een nitril rubberen loopzool, welke 
door het conische profiel goed vuillossend is. De zachtere PU-tussenlaag 
zorgt voor een zeer comfortabel loopcomfort

• Leren binnenzool en voorzien van een verwisselbare highperformance 
inlegzool

• Voldoet aan de antislipnorm SRC
• Wijdte: D
• Kleur: zwart
• Maten: 37 t/m 49
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Grisport 72401C var 2 
veiligheidslaars S3 veiligheidslaars S3

Art.nr.: 5.12.600.00*
• Veiligheidslaars van leder met aantreklussen
• Stalen neus en Kevlar tussenzool
• Neusbescherming wat extra bescherming biedt tegen slijtage van het 

leer 
• Gevoerd met imitatiewol
• Sympatex voering
• PU/nitril-loopzool
• Versteviging bij de hiel voor extra support
• Uitneembare inlegzool
• Voldoet aan de antislipnorm SRC
• Kleur: zwart
• Maten: 39 t/m 48 

uvex quatro pro 8403/2 
veiligheidslaars S3 

Art.nr.: 5.12.162.00*
• Veiligheidslaars van waterafstotend leder met ritssluiting voor makkelijk 

aan- en uittrekken
• Stalen neus en stalen tussenzool
• PU-overneus wat extra bescherming biedt tegen slijtage van het leer
• Extra brede pasvorm
• Warme fl eece-voering
• Uitneembare comfortabele binnenzool, die antistatisch en 

vochtabsorberend is
• uvex 3D hydrofl ex foam inlegzool voor uitzonderlijke schokabsorptie in 

de hiel en onder de voorvoet
• PUR/PUR-loopzool
• Voldoet aan de antislipnorm SRC
• Wijdte: 11,5
• Kleur: zwart
• Maten: 38 t/m 50 

Aimont Sherpa veiligheidslaars S3 

Art.nr.: 5.75.720.00
• Veiligheidslaars van waterafstotend volnerf leder met treklussen voor 

makkelijk aan- en uittrekken
• Metaalvrije veiligheidslaars
• Prikbestendige niet-metalen Flex-System tussenzool biedt totale 

bescherming van de zool van de voet
• Voorzien van een kunststof Light-Plus beschermende neuskap
• Dubbele PU-versterking op de neus wat extra bescherming biedt tegen 

slijtage 
• Warme bontvoering die zorgt voor een goede thermische isolatie in alle 

weersomstandigheden
• Gewatteerde kraag met compact fl exibel schuim voor extra comfort
• Een fl exibele inlegzool (Confort Plus) van PU die antistatisch is
• 3D-voering in drielagen materiaal voor een betere afvoer van vocht aan 

de buitenzijde, ademend en sneldrogend
• PU/PU-loopzool
• Voldoet aan de antislipnorm SRC
• Kleur: donkerbruin
• Maten: 38 t/m 48 

Kynox Arctic veiligheidslaars S3 

Art.nr.: 5.11.936.00
• Veiligheidslaars van waterafstotend leder met aantreklussen
• Stalen neus en stalen tussenzool
• PU-overneus wat extra bescherming biedt tegen slijtage van het leer
• Ongevoerd model 
• Antistatische en antibacteriële binnenzool
• Vochtabsorberende DRI-LEX binnenvoering
• PU/PU-loopzool, dit maakt de zool extreem slipvast door in de zool 

ingebouwde PUR contactgebieden
• Voldoet aan de antislipnorm SRC
• Kleur: beige
• Maten: 39 t/m 48 
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VEILIGHEIDSLAARZEN WATERDICHT

Dunlop Purofort Thermo+ Full Safety 
veiligheidslaars S5 veiligheidslaars S5

Oranje - Art.nr.: 5.38.114.00
• De Purofort Thermo+ is dé laars voor gebruik in koele omgevingen
• Stalen neus en stalen tussenzool
• Geschikt voor condities tot circa -50°C
• De hittevasthoudende zool zorgt dat werkers comfortabel blijven en 

de schokabsorberende technologie en fl exibele bovenzool bieden 
bewegingsvrijheid

• Oliebestendige en antistatische zool
• Voldoet aan de antislipnorm SRC
• Maten: 37/38 t/m 48 

Groen
Art.nr.: 5.38.214.00

Dunlop Purofort+ Full Safety 
veiligheidslaars S5 

Zwart - Art.nr.: 5.30.201.00
• De zwarte laars is ideaal voor in de constructie en infra, de gele versie 

voor industriële toepassingen en de groene voor een verscheidenheid 
aan toepassingen in de landbouw

• Stalen neus en stalen tussenzool
• Extra versteviging bij het middenvoetsbeentje en de hiel biedt 
• Geïsoleerd tot circa -20°C
• Refl ecterende strook op de hiel voor een betere zichtbaarheid
• Oliebestendige en antistatische zool
• Voldoet aan de antislipnorm SRC
• Maten: 36 t/m 49/50 (zwart vanaf 39) 

Geel
Art.nr.: 5.30.213.00

Groen
Art.nr.: 5.30.298.00*

Dunlop Purofort Professional Full 
Safety veiligheidslaars S5 Safety veiligheidslaars S5

Art.nr.: 5.30.109.00
• Met zijn thermische isolatie tot -20°C biedt deze laars alle praktische 

eigenschappen van Purofort, dus schokabsorptie, duurzaamheid en een 
licht gewicht

• Stalen neus en stalen tussenzool
• Voering is antibacterieel behandeld
• Laars heeft een breed loopvlak voor verschillende ondergronden
• Oliebestendige en antistatische zool
• Energie absorberende zool
• Voldoet aan de antislipnorm SRA
• Kleur: groen
• Maten: 37 t/m 48 

Dunlop Acifort Heavy Duty Full Safety 
veiligheidslaars S5 veiligheidslaars S5

Zwart - Art.nr.: 5.26.225.00
• De zwarte industriële laars is ideaal voor een veelheid aan 

toepassingen op bouwterreinen en de groene is ideaal voor o.a. 
boerderijwerkzaamheden

• Stalen neus en stalen tussenzool
• Zeer goed bestand tegen zuren, zoals cement en beton
• Een stevige buitenzool en goed loopvlak
• Oliebestendige en antistatische zool
• Energie absorberende zool
• Voldoet aan de antislipnorm SRA
• Maten: 39 t/m 48 (groen vanaf 40) 

Groen
Art.nr.: 5.25.111.00
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Dunlop Purofort Neoprene Chest 
Wader Full Safety waadbroek S5 

Art.nr.: 5.30.230.00
• Deze ademende waadbroek van neopreen is speciaal geschikt voor 

actieve werkzaamheden waarbij u veel beweegt en biedt optimaal 
draagcomfort tijdens warme lente- en zomerdagen

• Stalen neus en stalen tussenzool
• De bretels zijn uitgevoerd met een verstelbare gesp
• Geïsoleerd tot circa -20°C met temperatuurregeling en een optimaal 

comfort
• De schokabsorberende zool verzekert de drager van comfort en het 

stevige loopvlak voorkomt uitglijden op natte oppervlakken
• Oliebestendige en antistatische zool
• Voldoet aan de antislipnorm SRA
• Kleur: zwart
• Maten: 40 t/m 48 

Dunlop Purofort+ Thigh Wader 
Full Safety lieslaars S5 

Art.nr.: 5.30.219.00
• Deze ademende lieslaars is speciaal geschikt voor actieve 

werkzaamheden waarbij u veel beweegt en biedt optimaal 
draagcomfort tijdens warme lente- en zomerdagen

• Stalen neus en stalen tussenzool
• De vierlaagse stof van een waterdicht en ademend membaam voorkomt 

zweten en is lichtgewicht
• De bretels zijn uitgevoerd met een verstelbare gesp
• Thermische isolatie tot circa -20°C
• Oliebestendige en antistatische zool
• Voldoet aan de antislipnorm SRC
• Kleur: zwart
• Maten: 40 t/m 49/50 

Dunlop Protomastor Full Safety 
veiligheidslaars S5 veiligheidslaars S5

Art.nr.: 5.30.030.00*
• Een praktische en functionele veiligheidslaars
• Stalen neus en stalen tussenzool
• Oliebestendige en antistatische zool
• Voldoet aan de antislipnorm SRA
• Kleur: zwart
• Maten: 36 t/m 48 

Dunlop Purofort Rig-Air Full Safety 
veiligheidslaars S5 

Rig-Air Fur Lining (gevoerd) - Art.nr.: 5.54.255.00
• De perfecte werklaars voor boorplatformen en bouwterreinen
• Stalen neus en stalen tussenzool
• De Rig-Air is lichtgewicht, 100% waterdicht en geïsoleerd circa tot -20°C
• Voorzien van handige lipjes, dus gemakkelijk aan te trekken
• Oliebestendige en antistatische zool
• Model Rig-Air Fur Lining heeft een bontvoering voor extra warmte en een 

behaaglijke pasvorm
• Voldoet aan de antislipnorm SRA
• Kleur: bruin
• Maten: 39 t/m 48 

Rig-Air (ongevoerd)
Art.nr.: 5.54.250.00*
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VEILIGHEIDSLAARZEN WATERDICHT

Eurofort veiligheidslaars S4

Art.nr.: 5.50.060.00
• Ideale laars voor in de foodindustrie
• Stalen neus
• Zool is olie-, vet-, loog- en zuurbestendig
• Antistatische en antislip zool
• Blijft flexibel bij lage temperaturen (tot -20°C)
• Extra enkelbescherming
• Reflectiestip op de hiel
• Kleur: wit
• Maten: 37 t/m 48

Eurofort veiligheidslaars S5

Zwart - Art.nr.: 5.50.030.00
• Ideale veiligheidslaars voor in de bouw
• Stalen neus en stalen zool
• Zool is olie-, vet-, loog- en zuurbestendig
• Antistatische en antislip zool
• Blijft flexibel bij lage temperaturen (tot -20°C)
• Extra enkelbescherming
• Reflectiestip op de hiel
• Maten: 37 t/m 50 (geel en groen t/m 48) 

Geel
Art.nr.: 5.50.040.00

Groen
Art.nr.: 5.50.050.00

Phoenix Prisma veiligheidslaars S5

Art.nr.: 5.50.220.00
• Ideale laars voor straal- en spuitwerk en geschikt tot 800 Bar
• Stalen neus en stalen tussenzool
• Speciale hielconstructie voor schokabsorptie en stabiliteit
• Gevoerd met viscose sok
• Antislip zool
• Wreef- en enkelbescherming
• Kleur: geel
• Maten: 39 t/m 47

The Welly PU S-Light veiligheidslaars 
S5

Art.nr.: 5.55.050.00
• Stalen neus en stalen zool
• Nylon voering
• Antistatische en antislip zool
• Schokabsorberend in het hielgedeelte
• Zool is zuurbestendig
• Kleur: groen
• Maten: 36 t/m 48
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VEILIGHEIDSLAARZEN WATERDICHT

Dunlop Acifort Concrete Full Safety 
veiligheidslaars SB veiligheidslaars SB

Art.nr.: 5.26.230.00
• Deze laars is speciaal ontwikkeld voor gebruik tijdens het werken met 

beton
• Stalen neus en stalen tussenzool
• De samenstelling van het materiaal is extra resistent tegen de 

chemicaliën in beton, de zool is verstevigd voor meer stabiliteit en de 
laars is gecertifi ceerd voor enkelbescherming

• Grijze polyamide voering
• Geproduceerd in speciale compound daardoor chemisch resistent
• Oliebestendige en antistatische zool
• Voldoet aan de antislipnorm SRA
• Kleur: grijs
• Maten: 40 t/m 47 

Dunlop Acifort High Voltage safety 
veiligheidslaars SB veiligheidslaars SB

Art.nr.: 5.25.132.00
• Een specialistische laars voor industrieel gebruik. Deze laars kan 

voltages weerstaan tot 1.000 Volt AC of tot 1.500 Volt DC
• Stalen neus
• Met zijn bestendigheid tegen hoge voltages is deze laars geschikt voor 

een verscheidenheid aan elektrische en mechanische omgevingen
• Oliebestendige zool
• Voldoet aan de antislipnorm SRA
• Kleur: wit/groen
• Maten: 39/40 t/m 47 

Dunlop Acifort Classic+ Safety 
veilgheidslaars S4 

Art.nr.: 5.15.469.00
• Zeer gladde schacht voor een uitmuntende hygiëne in de voedselfabriek
• Stalen neus
• Eenvoudig te reinigen schacht en zool
• Oliebestendige zool
• Antistatisch
• Goede chemische bescherming
• Voldoet aan de antislipnorm SRC
• Kleur: wit
• Maten: 35 t/m 49 

Dunlop FoodPro Purofort MultiGrip 
Safety veilgheidslaars S4 Safety veilgheidslaars S4

Wit - Art.nr.: 5.30.102.00
• Speciaal ontworpen voor de voedselverwerking. De laars biedt daarom 

niet alleen alle voordelen van de Purofort technologie, maar voldoet ook 
aan de specifi eke behoeften van eindgebruikers

• Stalen neus
• Extra glad ontwerp en oppervlak schacht
• Eenvoudig te reinigen
• Antibacteriële voering
• Speciaal ontworpen voor orthopedische inlegzool
• Voldoet aan de antislipnorm SRC
• Maten: 35/36 t/m 49/50 

Groen
Art.nr.: 5.30.103.00

Blauw
Art.nr.: 5.30.104.00*
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VEILIGHEIDSLAARZEN WATERDICHT LAARZEN ONBEVEILIGD

PVC laars

Groen - Art.nr.: 5.53.080.00
• Deze laars is onbeveiligd, dus zonder stalen neus en stalen tussenzool
• Antislip zool
• Waterdicht
• Maten: 37 t/m 47 

Zwart
Art.nr.: 5.53.070.00

Dunlop Pricemastor Chest Wader 
waadbroek

Art.nr.: 5.53.325.00
• Deze waadbroek is onbeveiligd, dus zonder stalen neus en stalen 

tussenzool
• Een ideale waadbroek voor diverse landbouwtoepassingen
• Waterdicht
• Kleur: groen
• Maten: 40 t/m 47

Dunlop Pricemastor laars

Art.nr.: 5.15.225.00*
• Deze laars is onbeveiligd, dus zonder stalen neus en stalen tussenzool
• Een standaard laars voor minder intensieve landbouwtoepassingen
• Waterdichte laars
• Kleur: groen
• Maten: 35 t/m 47

Dunlop Acifort Classic+ laars

Art.nr.: 5.15.459.00*
• Deze laars is onbeveiligd, dus zonder stalen neus en stalen tussenzool
• Zeer gladde schacht voor een uitmuntende hygiëne in de voedselfabriek
• Eenvoudig te reinigen schacht en zool
• Antistatische en oliebestendige zool
• Waterdicht
• Voldoet aan de antislipnorm SRA
• Kleur: wit
• Maten: 34/35 t/m 49
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BRANDWEERLAARZEN

Haix Florian Europe brandweerlaars

Art.nr.: 5.47.275.00*
• Deze brandweerlaars is gemaakt van ademend en waterbestendig leder
• Voering bestaat uit 4-laags Gore-Tex laminaat en is waterdicht, slijtvast 

en ademend en heeft bovendien een fleece tussenlaag
• Non-woven binnnenzool absorbeert vocht
• Het voetbed is anatomisch gevormd, verwisselbaar, heeft een goede 

vochtopname en droogt snel
• Anatomisch gevormde en goed gevoerde beschermende neus
• Flexibele, lichtgewicht inlegzool
• Schuim/rubberen loopzool
• Haix Climate-System die met het bewegen van de schoen het vocht afvoert
• Zeer goede demping, extreem laag gewicht door de PU-schuim in 

de hele zool en tevens goede koude en warmte-isolatie door het 
MicroSoftLight-System

• Het "Sun-Reflect" reduceert het warmte effect van het bovenste leder
• Voldoet aan de antislipnorm SRC en aan EN 15090 norm
• Kleur: zwart
• Maten: 36 t/m 50

Haix Florian Pro brandweerlaars

Art.nr.: 5.47.295.00
• Deze brandweerlaars is gemaakt van ademend en waterbestendig leder
• Voering bestaat uit 4-laags Gore-Tex laminaat en is waterdicht, slijtvast 

en ademend en heeft bovendien een fleece tussenlaag
• De schuim/rubberen loopzool is zeer slijtvast en bestendig tegen hoge 

temperaturen en is olie- en bezine bestendig
• Climate-System die met het bewegen van de schoen het vocht afvoert
• Het Haix AF-System stabiliseert de voet met een flexibele inzet in de 

wreef waardoor de laars hetzelfde aanvoelt als een veterlaars
• Aantreklussen
• Zeer goede demping, extreem laag gewicht door de PU-schuim in 

de hele zool en tevens goede koude en warmte-isolatie door het 
MicroSoftLight-System

• Het "Sun-Reflect" reduceert het warmte effect van het bovenste leder 
door direct zonlicht

• Voldoet aan de antislipnorm SRC en aan EN 15090 norm
• Kleur: zwart
• Maten: 36 t/m 50

Haix Fire Flash Gamma 
brandweerlaars

Art.nr.: 5.47.270.00
• Deze brandweerlaars is gemaakt van ademend en waterbestendig leder
• Voering bestaat uit 4-laags Gore-Tex laminaat en is waterdicht, slijtvast 

en ademend en heeft bovendien een fleece tussenlaag
• De schuim/rubberen loopzool is zeer slijtvast en bestendig tegen hoge 

temperaturen en is olie- en bezine bestendig
• Climate-System die met het bewegen van de schoen het vocht afvoert
• Two ZoneLacing System zorgt voor een snelle en optimale vetersluiting 

en een correcte pasvorm van de laars
• Zeer goede demping, extreem laag gewicht door de PU-schuim in de 

hele zool en tevens goede koude en warmte-isolatie 
• Veters en alle stiksels zijn gemaakt van Nomex
• Lederen lus aan de rits met ritsversterking
• Het "Sun-Reflect" reduceert het warmte effect van het bovenste leder 

door direct zonlicht
• De laars is voorzien van zaagklasse bescherming 2
• Voldoet aan de antislipnorm SRC en aan EN 15090 norm
• Kleur: zwart
• Maten: 36 t/m 49

Haix Fire Flash brandweerlaars

Art.nr.: 5.47.250.00
• Deze brandweerlaars is gemaakt van ademend en waterbestendig leder
• Voering bestaat uit 4-laags Gore-Tex laminaat en is waterdicht, slijtvast 

en ademend en heeft bovendien een fleece tussenlaag
• De schuim/rubberen loopzool is zeer slijtvast en bestendig tegen hoge 

temperaturen en is olie- en bezine bestendig
• Climate-System die met het bewegen van de schoen het vocht afvoert
• Two ZoneLacing System zorgt voor een snelle en optimale vetersluiting
• Zeer goede demping, extreem laag gewicht door de PU-schuim in de 

hele zool en tevens goede koude en warmte-isolatie 
• Veters en alle stiksels zijn gemaakt van Nomex
• Het "Sun-Reflect" reduceert het warmte effect van het bovenste leder 

door direct zonlicht
• Voldoet aan de antislipnorm SRC en aan EN 15090 norm
• Kleur: zwart
• Maten: 36 t/m 50

catalogus2016_5.indd   362 11-04-17   16:32



BEEN- EN VOETBESCHERMING363

KLOMPENBRANDWEERLAARZEN

Sika 29 Comfort veiligheidsklomp SB

Art.nr.: 5.46.140.00
• Gesloten hiel
• Houten binnenzool
• Lederen voering
• Klomp met overneus
• Orthopedisch voetbed
• Polyurethaan loopzool die zeer slijtvast is en niet af geeft en 

schokdempend is
• Zool met antislip profiel
• Kleur: zwart
• Maten: 35 t/m 48

ARO 1590 veiligheidsklomp SB

Art.nr.: 5.63.155.00
• Gesloten hiel
• Houten loopzool met aangelijmde PVC antislip zool
• De lederen bovenkant is voorzien van Permair, daardoor zeer 

waterbestendig, ademend en duurzaam
• Op de wreef is na de polsterband een extra lederen band aangebracht 

om meer stevigheid te bieden en het uitlopen van het leer te voorkomen
• Kleur: zwart
• Maten: 36 t/m 49

ARO 381 veiligheidsklomp S2

Zwart - Art.nr.: 5.63.290.00
• Flexibele veiligheidsschoenklomp met gesloten hiel
• PU loopzool die bestand is tot 140°C, olie-, zuur- en benzine bestendig 

en antistatisch
• Hak met een ingebouwde schokdemper
• Het ontworpen antislip loopzoolpatroon heeft een lage buigweerstand
• De binnenzool is antibacterieel, zweet absorberend en antistatisch
• Binnenkant van de wreef heeft een zogenaamde polsterband, deze is 

gevuld met schuim
• De lederen bovenkant is zeer waterbestendig, ademend en duurzaam
• Maten: 35 t/m 47

Wit
Art.nr.: 5.63.280.00*

ARO 335 veiligheidsklomp S3

Art.nr.: 5.63.145.00
• Gesloten hiel en overneus
• PU loopzool die bestand is tot 130°C, olie- en benzine bestendig en 

antistatisch
• Hak met een ingebouwde schokdemper
• Binnenzool is gemaakt van 11 mm houten multiplex. De binnenkant 

van de wreef, de zogenaamde polsterband is gevuld met schuim om de 
schoen comfortabel te maken

• De lederen bovenkant is voorzien van Permair, daardoor zeer 
waterbestendig, ademend en duurzaam

• Kleur: zwart
• Maten: 36 t/m 48
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Microgard SureStep overschoen

Blauw - Art.nr.: 2.65.885.01
• Deze overschoen is voorzien van een revolutionaire monofilament 

coating die over uitstekende antislip eigenschappen beschikt
• Deze unieke coating maakt de SureStep ook sterker en duurzamer, 

hetgeen resulteert in een veiliger en voordeliger product
• Enkele naad voor verhoogde duurzaamheid
• Vloeistofbestendig materiaal
• Vezelvrij
• Antistatisch behandeld
• Maten: 1 maat (stemt overeen met maat 42 t/m maat 46)
• Verpakt per 100 stuks

Wit
Art.nr.: 2.65.886.01

Overschoen PVC

Art.nr.: 2.65.873.00
• Kwaliteit: PVC
• Extra zware kwaliteit
• Zeer slijtvast
• Dikte: 130 mu
• Kleur: blauw
• Universele maat
• Verpakt per 100 stuks

Overschoen polypropyleen/
polyethyleen

Art.nr.: 2.65.832.50
• Kwaliteit: polypropyleen/polyethyleen
• Non woven
• Antislip zool polyethyleen
• Kleur: wit/blauw
• Universele maat
• Verpakt per 50 stuks

Overschoen polyethyleen

30 mu - Art.nr.: 2.65.875.00
• Kwaliteit: polyethyleen
• Ideaal voor kort gebruik
• Geruwd
• Kleur: blauw
• Universele maat
• Verpakt per 100 stuks (de 120 mu uitvoering is verpakt per 1.000 stuks)

55 mu
Art.nr.: 2.65.870.00

120 mu
Art.nr.: 2.65.878.00

OVERSCHOENEN EN OVERLAARZEN
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OVERSCHOENEN EN OVERLAARZEN

Microgard 2500 overlaars

Art.nr.: 2.65.892.00*
• Elastiek aan de bovenkant
• Gesealde naden
• Antistatisch behandeld
• Kleur: wit
• Maten: 1 maat (stemt overeen met maat 42 t/m maat 46)
• Verpakt per 400 stuks

Overlaars polyethyleen

Art.nr.: 2.65.950.00
• Elastiek aan de bovenkant
• Afmeting: 51x40 cm
• Dikte: 65 mu
• Kleur: transparant
• Universele maat
• Verpakt per 50 stuks

Dupont Tyvek POS0 overschoen

Art.nr.: 2.67.882.01
• Elastiek aan de enkels
• Antistatisch behandeld
• Lengte 40 cm
• Kleur: wit
• Universele maat
• Verpakt per 400 stuks

Microgard 2500 overschoen

Art.nr.: 2.65.893.01
• Elastiek aan de enkels
• Antistatisch behandeld
• Gesealde naden
• Kleur: wit
• Maten: 1 maat (stemt overeen met maat 42 t/m maat 46)
• Verpakt per 700 stuks

OVERSCHOENEN EN OVERLAARZEN
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OVERSCHOENEN, OVERLAARZEN EN SLIPPERS

Asadi badslipper

Art.nr.: 5.56.220.00
• Brede voetband
• Gemaakt van PVC
• Kleur: blauw
• Maten: 39 t/m 46

Overschoen met stalen neus

Art.nr.: 5.63.990.00
• Deze veiligheidsoverschoen beschermt de tenen tegen pletten of stoten
• Aanbevolen voor gebruik in elke industrie, met name geschikt voor de 

bouw en zware werkomgevingen waar het risico op teenblessure's het 
grootst is of waar een stalen neus vereist is

• Perfect voor bezoekers of uitzendkrachten
• Past strak over bestaande schoenen en is voorzien van een solide 

beschermingskap
• Kan comfortabel worden gedragen over schoenen met een lage hak, 

sportschoenen en de meeste laarzen
• Gemaakt van flexibel, elastisch en soepel PVC
• Voorzien van antislip zool
• Kleur: zwart
• Maten: XS t/m 3XL

Dupont Tyvek POBO overlaars

Art.nr.: 2.67.902.01
• Hoogte: 48 cm
• Lengte: 42 cm
• Elastiek aan de bovenkant
• Vetersluiting
• Antistatisch behandeld
• Kleur: wit
• Universele maat
• Verpakt per 200 stuks

Microchem 3000 overlaars

Art.nr.: 2.65.900.01*
• Elastiek aan bovenzijde van de laars
• Koordsluiting
• Antistatisch behandeld
• Ultrasoon gelaste naden
• Kleur: geel
• Maten: 1 maat (stemt overeen met maat 42 t/m maat 46)
• Verpakt per 300 stuks
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SOKKENOVERSCHOENEN, OVERLAARZEN EN SLIPPERS

Bata Thermo MS 3 sok

Art.nr.: 5.61.365.00
• Kwaliteit: 34% krimpvrij scheerwol/29% polyamide/23% Pro-Cool 

(polyester)/12% Amicor pure (acryl)/1% Lycra (elastaan)/1% Bekinox 
(metaalvezel)

• Een warme, wollen lage sok met uitstekende vochtregulering
• Door de combinatie van scheerwol en Pro-Cool blijven de voeten in alle 

omstandigheden warm en droog
• Antibacteriële vezels houden nare geurtjes weg
• De Air Flow zone zorgt voor optimale luchtcirculatie
• Badstof zones op enkel, achillespees en zool zorgen voor extra comfort 

en bescherming
• Tenen en hiel van de voet zijn verstevigd en daardoor duurzaam
• ESD
• Kleur: zwart
• Maten: 35-38 t/m 47-50

Bata Cool MS 2 sok

Antraciet - Art.nr.: 5.61.376.00
• Kwaliteit: 44% katoen/24% polyamide/20% Pro-Cool (polyester)/ 

10% SeaCell active (cellulosevezel)/1% Lycra (elastaan)/1% Bekinox 
(metaalvezel)

• Door optimale luchtcirculatie blijft de voet aangenaam koel en droog
• Superzachte en verkwikkende sterke sok met een goede pasvorm
• Extra bescherming en comfort door een prettige badstof zool
• Antibacteriële vezels en vitaliserende algen houden nare geurtjes weg
• Verstevigde zones bij de hiel en tenen voor extra duurzaamheid
• ESD
• Maten: 35-38 t/m 47-50

Zwart
Art.nr.: 5.61.377.00

M-Wear 1260 Russel Thermo sok

Art.nr.: 5.61.260.00
• Kwaliteit: 75% polyester/24% polyamide/1% Lycra (elastaan)
• 100% synthetisch en dus supersterk en warm
• Extra draagcomfort en bescherming door toepassing van badstof zool
• Dankzij de uitstekende vochtregulering blijven de voeten aangenaam 

droog
• Speciale zones geven bescherming aan de hiel en teen
• Superlichte en isolerende sok die voeten aangenaam warm houdt
• De Air Flow zone zorgt voor optimale lucht circulatie en daarmee droge 

voeten
• Ideaal voor wie in koude omstandigheden moet werken
• Kleur: zwart
• Maten: 35-38 t/m 47-50

M-Wear 1250 Ernesto Worker sok

Art.nr.: 5.61.250.00
• Kwaliteit: 41% katoen/26% polyamide/19% Pro-Guards polyester/ 

12% SeaCell Active lycocell/1% Bekinox (metaalvezel)/1% Lycra 
(elastaan)

• Sterke vlotte worker sok
• De antistatische en schimmelwerende sok biedt dankzij de ingebreide 

ventilatiekanalen een betere luchtcirculatie
• Badstof zool zorgt voor extra bescherming en comfort
• Extra versteviging bij de hiel en teen
• Het antibacteriële vezel Amicor houdt de voeten geurvrij, met als 

eindresultaat dat voeten in elke werkomstandigheid droog en koel 
blijven

• ESD
• Kleur: zwart/grijs
• Maten: 35-38 t/m 47-50
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SOKKEN

Emma Hydro-Dry Thermo sok

Art.nr.: 5.00.131.00*
• Kwaliteit: 36% wol/35% polyamide/20% polyester-Coolmax/ 

7% polyamide-Cordura/2% elastomeer
• Extra dikke, optimaal isolerende sok
• De Hydro-Dry Thermo zorgt ervoor dat je voeten comfortabel en warm 

blijven, zelfs in extreme kou
• Comfortabele boord, voorkomt afzakken sok
• Coolmax-vierkanalen vezel die transpiratievocht wegvoert van de huid. 

Coolmax zorgt ook voor een betere vochtverdamping en dus voor 
drogere voeten

• Cordura slijtvaste vezel in hak en teenpartij
• Standaard gesanitized
• Ventilatiekanalen op de voetwreef
• Antistatisch
• Kleur: zwart/grijs
• Maten: 35-38 t/m 47-50

Emma Hydro-Dry Business sok

Art.nr.: 5.00.129.00*
• Kwaliteit: 40% katoen/27% polyamide/25% polyester-Coolmax/ 

6% polyamide-Cordura/2% elastomeer
• De perfecte sok om te dragen in business schoenen. Zo hou je het veilig 

en stijlvol tegelijk
• Comfortabele boord, voorkomt afzakken sok
• Coolmax-vierkanalen vezel die transpiratievocht wegvoert van de huid. 

Coolmax zorgt ook voor een betere vochtverdamping en dus voor 
drogere voeten

• Cordura slijtvaste vezel in hak en teenpartij
• Standaard gesanitized
• Ventilatiekanalen op de voetwreef
• Antistatisch/ESD
• Kleur: zwart/grijs
• Maten: 35-38 t/m 47-50

Emma Hydro-Dry Working sok

Zwart - Art.nr.: 5.00.128.00
• Kwaliteit: 55% katoen/12% polyamide/25% polyester-Coolmax/ 

6% polyamide-Cordura/2% elastomeer
• Comfortabele boord, voorkomt afzakken sok
• Coolmax-vierkanalen vezel die transpiratievocht wegvoert van de huid
• Cordura slijtvastevezel in hak en teenpartij
• Standaard gesanitized
• Ventilatiekanalen op de voetwreef
• Antistatisch/ESD
• Maten: 35-38 t/m 51-53 

Blauw
Art.nr.: 5.00.126.00*

Grijs
Art.nr.: 5.00.127.00*

Bata Thermo HM 1 sok

Art.nr.: 5.61.360.00
• Kwaliteit: 59% Zipro (scheerwol)/36% Kermel (aramide)/ 

4% polyamide/1% Lycra (elastaan)
• Een dikke, halfhoge sok uit Zipro scheerwol met Kermel vezel
• Vlamwerend en speciaal bedoeld voor brandweer en lassers
• Goede bescherming in extreme hitte doorvlamwerende, hittebestendige 

scheerwol
• Extra duurzaamheid door extra verstevigde zones bij de hiel en tenen
• Krimpvrij en daardoor eenvoudig te wassen in de wasmachine
• Extra draagcomfort door toepassing van badstof zool
• Kleur: zwart
• Maten: 35-38 t/m 47-50
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SOKKENSOKKEN

Bama laarssok

Art.nr.: 5.61.482.00*
• Extra warm comfort voor laarzen, geeft tevens een modieus effect aan 

uw laarzen
• Kleur: groen
• Maten: S t/m L

Bama Sokkets Extra laarssok

Art.nr.: 5.61.480.00*
• Laarssokken, bescherming tegen vocht en kou
• Ideaal voor rubberlaarzen
• De combinatie van materiaal zorgt voor bescherming tegen vocht en kou
• De speciale zachte tussenlaag zorgt bovendien voor een behaaglijke 

aangename vulling in rubberlaarzen
• Kleur: blauw
• Maten: 36-37 t/m 50-51

Stapp 27010 thermo sok

Art.nr.: 5.61.545.00
• Kwaliteit: 60% polyester (Thermostat)/14% wol/14% polyacryl/ 

7% polyamide/5% elastomeer
• Deze Stapp Thermolite sok heeft ingesloten lucht in de holle vezel  

welke zorgt voor betere isolatie en houdt lichaamswarmte beter vast
• De zool van deze sok is van badstof en de versterking op de hak  

zorgt voor maximaal comfort en schokdemping
• Deze thermo sok heeft een perfecte pasvorm en elastische boord  

welke afzakken voorkomt
• Kleur: marineblauw
• Maten: 35-38 t/m 47-50

Stapp 26305 sok

Art.nr.: 5.61.525.00
• Kwaliteit: 65% polyamide/20% wol Superwash/15% polyacryl
• Goede stevige werksok
• Kleur: marineblauw
• Maten: 38-39 t/m 48-50
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VETERS

Emma Working veter, rond, 140 cm

Art.nr.: 5.00.066.00*
• Vervaardigd uit getaslaniseerd polyestergaren dat loslaten voorkomt
• Voorzien van een polyprop kern die zorgt voor de juiste diametrische 

elasticiteit en dikte
• Rond model
• Lengte: 140 cm
• Verpakt in blisterverpakking
• Kleur: zwart/grijs

Emma veter vlamvertragend, rond,  
120 cm

Art.nr.: 5.00.035.00*
• Uitgerust met het unieke Panox Kevlar garen
• Vlamvertragende veters
• Rond model
• Lengte: 120 cm
• Vervaardigd uit getaslaniseerd polyestergaren dat loslaten voorkomt
• Voorzien van een polyprop kern die zorgt voor de juiste diametrische 

elasticiteiten dikte
• Verpakt in blisterverpakking
• Kleur: zwart/groen

Bata Sigrafil veter, rond, 90/120 cm

90 cm - Art.nr.: 5.69.748.00
• Gemaakt van Sigrafil
• Vlamvertragend
• Rond model
• Verpakt in blisterverpakking
• Kleur: zwart 

120 cm
Art.nr.: 5.69.750.00

Bata veter, rond, 90/120 cm

90 cm, zwart - Art.nr.: 5.69.732.00
• Rond model
• Verpakt in blisterverpakking
• Ook verkrijgbaar in zwart/bruin 

90 cm, zwart/grijs
Art.nr.: 5.69.736.00

120 cm, zwart
Art.nr.: 5.69.734.00

120 cm, zwart/grijs
Art.nr.: 5.69.738.00
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INLEGZOLENVETERS

Bama Primus Extra inlegzool

Art.nr.: 5.69.997.00*
• Anatomisch gevormd voetbed van 1ste kwaliteit soepel kalfsleer, 

zorgt voor optimaal draagcomfort, ondersteunt en ontlast de voet, met 
hielkussen

• Onderlaag in schok absorberende latex-koolstof
• De combinatie van dit vochtabsorberend leer en een geurwerende 

koolstoflaag zorgt voor een aangenaam droog voetgevoel
• Het anatomisch gevormd voetbed, met speciaal pad voor extra demping 

bij de hiel, geeft een optimale steun aan de voeten
• Kleur: naturel
• Maten: 36 t/m 46

Bama Deo Active inlegzool

Art.nr.: 5.69.996.00*
• Deodorant inlegzool
• Hygiënisch fris, met antibacteriële behandeling
• Bijzonder effectief tegen voetengeur
• Een speciaal en bijzonder effectief laagje koolstof biedt bescherming 

tegen onplezierige voetenluchtjes
• Een antibacteriële behandeling zorgt ervoor dat de vorming van 

bacteriën op de zool wordt tegengegaan
• De combinatie van ademende bovenlaag en een geurwerende 

koolstoflaag zorgt voor een aangenaam droog voetgevoel
• Kleur: zwart
• Maten: 36 t/m 51

Bama Alu Therm Airtech inlegzool

Art.nr.: 5.69.995.00
• Alu-inlegzool, een moderne winterinlegzool met luchtcelisolatie
• Biedt een intensieve aluminiumbescherming tegen kou, zeer aanbevolen 

voor zeer strenge koude
• Een systeem met luchtcellen in de inlegzool, gesteund door 

tweevoudige aluminiumbescherming biedt deze zool buitengewoon 
effectieve isolatie tegen de kou

• Dankzij de combinatie van gebruikte materialen is een effectief 
thermisch comfort verzekerd

• Antisliplaag om verschuiven in de schoen te voorkomen
• Kleur: zilvergrijs
• Maten: 36 t/m 48

Bama Famoos Mos inlegzool

Art.nr.: 5.69.990.00
• Mos inlegzool, comfort voor alle voeten in alle schoenen
• Met echt mos en antibacteriële behandeling
• Onderlaag in schokabsorberend latexlaag
• Een antibacteriële stof helpt de vorming van bacteriën op het zooltje 

tegen te gaan
• Absorbeert vocht op natuurlijke wijze en verhoogt zodoende het 

aangename gevoel van droge voeten
• Het zachte kusseneffect rondt de onderste latexlaag biedt nog eens extra 

comfort
• Kleur: groen
• Maten: 36 t/m 51
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KNIE- EN BEENBESCHERMERS

Dolfing 441.01 beenpijpen

Groen - Art.nr.: 2.44.591.00*
• Kwaliteit: 75% PolyVinylCloride/25% polyester
• Voorzien van riemlussen
• Verpakt per paar 

Zwart
Art.nr.: 2.44.590.00*

Beenbeschermer

Art.nr.: 5.63.090.00
• Hoog model
• Inclusief riempjes om de beenbeschermer vast te maken
• Voor bescherming van het onderbeen en de voet
• Gemaakt van leder
• Kleur: zwart

Knop/riem t.b.v. Harmonica 
kniebeschermer

Knop t.b.v. Harmonica kort model - Art.nr.: 5.59.010.00
• Knop t.b.v. Harmonica kniebeschermer standaard model of lang model
• Riem t.b.v. Harmonica kniebeschermer heeft een lengte van 32 cm
• Kleur: zwart 

Knop t.b.v. Harmonica 
lang model

Art.nr.: 5.59.020.00

Riem t.b.v. Harmonica 
kniebeschermer

Art.nr.: 5.59.030.35

Harmonica kniebeschermer

Standaard - Art.nr.: 5.59.050.00
• Volledig rubber
• Vier vouwen en wisselbaar kussen
• Ideaal voor bijvoorbeeld stratenmakers, tegelzetters en vloerenleggers, 

waar een goede kniebescherming noodzakelijk is
• Kleur: zwart 

Extra lang model 
(met 20 mm padding)
Art.nr.: 5.59.060.00
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ONDERHOUDKNIE- EN BEENBESCHERMERS

Deb Stoko Stokoderm Foot Care spray

Art.nr.: 8.60.070.10
• Speciale alcoholhoudende voetspray om de voeten te beschermen, 

bijv. bij het dragen van afsluitend schoeisel, zoals veiligheidsschoenen, 
rubberen laarzen, enz.

• De etherische oliën, zoals eucalyptus-, rozemarijn- en salie-olie, 
voorkomen effectief onaangename geuren door de microbiële afbraak 
van transpiratie en hebben daardoor een aangename, verfrissende 
werking

• Dermatologisch getest
• Met alcohol, dit bevordert een snelle droging en ondersteunt het 

voorkomen van voetschimmel
• Zonder siliconen, daardoor geen negatieve invloed bij het lakken van 

oppervlakken
• Verpakking: 100 ml verstuiver

Bama Shoe Fresh spray

Art.nr.: 5.69.080.00
• Te gebruiken in alle soorten schoenen
• Frisheid en hygiëne van hiel tot teen
• Neutraliseert onaangename geuren en frist de schoen op, met 

antibacteriële formule
• Zorgt voor een aangename frisse, dermatologisch geteste geur
• 48-uur werkzaam
• Inhoud: 100 ml

Bama ledervet

Art.nr.: 5.69.115.00*
• Voor schoenen uit alle soorten glad leder
• Voedt, maakt waterdicht, beschermt en conditioneert
• Bevat wassen en oliën van hoger kwaliteit die het leer voeden en 

voorkomen dat er water binnendringt
• Zeer goede bescherming tegen water
• Dringt diep in het leder
• Bij gebruik stof en vuil verwijderen van oppervlakte, het product 

aanbrengen met een doek en intensief inwrijven en lang laten drogen
• Inhoud: 100 ml
• Kleur: naturel

Bama uitsmeerborstel
Art.nr.: 5.69.110.00

Emma ledervet

Zwart, 150 gram - Art.nr.: 5.69.130.00
• Voor schoenen uit alle soorten glad leder 

 

Naturel, 150 gram
Art.nr.: 5.69.134.00

Zwart, 1 kilogram
Art.nr.: 5.69.140.00*

Naturel, 1 kilogram
Art.nr.: 5.69.144.00
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ONDERHOUD

Emma waterstop 400 ml spray

Art.nr.: 5.00.056.00*
• Helpt u bij de optimale verzorging van uw schoenen
• Maakt de schoen waterdicht
• Inhoud: 400 ml

Emma insmeerborstel

Art.nr.: 5.69.100.00
• Helpt u bij de optimale verzorging van uw schoenen 

 

Haix schoencrème

Tube 75 ml - Art.nr.: 5.69.160.00
• Olie- en vetarm onderhoudsproduct voor een langdurige waterresistentie
• Speciaal voor ademend leer
• Inhoud: 75 ml
• Kleur: zwart 

 

Emmer 2,5 kg
Art.nr.: 5.69.170.00

Haix 3-delig borstelset

Art.nr.: 5.69.180.00
• Set van drie borstels voor schoonmaken, onderhouden en poetsen
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