STAL

BILBAO S3
TO167V

CE UNI EN ISO 20345: 2012 S3 SRC ESD KLASSE 3
Hoge schoen, WRU suède dikte 1,8-2,0 mm. WRU antikras lederen inzetstukken 1,8-2,0 mm dik.
Voering van zeer ademend en slijtvast materiaal.
Schoenen met inzetstuk van re ecterende stof.
Zachte, gevoerde en gewatteerde tong.
SCHOENEN VOLLEDIG ZONDER METALEN ONDERDELEN
TOE 200J athermisch polymeer
composiet volgens EN 12568 LAMINA exibel antiperforatie composiet weefsel volgens EN
12568
STABIEL ENKEL antistatisch polyurethaan met
dubbele dichtheid, bestand tegen hydrolyse ISO 5423: 92, tegen koolwaterstoffen en tegen
slijtage, anti-shock en antislip SRC INSOLE 5000 trimmateriaal extra comfort, ademend,
verwijderbaar, anatomisch, absorberend, ESD en antibacterieel
De schoen voldoet aan de eis in overeenstemming met IEC 61340-4-3: 2001 voor de ESD
klasse 3
elektrische weerstand (elektrische dissipatieve schoen) Maat 39-47 Gewicht schoen Sz 42 g.
675

M ATERI ALEN

PLUS

TECHNOLOGIEËN

SECTOREN
Landbouw en extractie

Bouw en zware industrie

Metaal- en houttimmerwerk

ESD-gebieden

ZOOL
Stabiel wordt voorgesteld als het comfortabele alternatief
voor het klassieke "zware" model dat op bouwplaatsen
aanwezig is.
Naast de technologieën van het bovenwerk en de lichtheid
van de materialen, wordt Stabile gekenmerkt door een
superpresterende zool uitgerust met speci eke blokken,
gemaakt van afmetingen en vormen die zorgen voor
maximale stabiliteit , door zelfreinigende drainagekanalen
om perfecte reiniging en een zachte te garanderen mix om
de voet te isoleren van de continue terugslag .

/

ANTISLIP-TEST WAARDEN

/

ACTIE

DALLAS S3 CI WR
AC053N

CE UNI EN ISO 20345: 2012 S3 CI WR SRC
Lage schoen van nubuck IDROTECH® WRU met een dikte van 1,8-2,0 mm. Ademende en
slijtvaste voering. Zachte Windtex® waterdichte membraanvoering, met uitstekend ademend
vermogen en
slijtvastheid. Schoenen met inzetstuk van re ecterende stof.
Zachte, gevoerde en gewatteerde tong.
SCHOENEN VOLLEDIG ZONDER METALEN ONDERDELEN
TOE 200J athermisch polymeer
composiet volgens EN 12568 LAMINA exibel antiperforatie composiet weefsel volgens EN
12568
SOLE ACTION bidensity polyurethaan antistatisch, bestand tegen hydrolyse ISO 5423: 92,
tegen koolwaterstoffen en tegen slijtage, anti-shock en antislip SRC
SOLETTA 5000 trimmateriaal extra comfort , ademend, verwijderbare, anatomisch,
absorberende, antibacteriële en ESD.
CI isolerende bodem tegen koude -17 ° C
WR waterdichte schoen
Maat 39-47 Gewicht schoen Sz 42 gr. 590

M ATERI ALEN

PLUS
Windtex® is een innovatief membraan dat wind en water
tegenhoudt en tegelijkertijd zorgt voor een homogene
transpiratie van de voet.
De mate van transpiratie van Windtex® samen met de
winddichte eigenschap zorgen voor het behoud van het
microklimaat van de schoen.
Ook uitgerust met Aegis® antimicrobiële technologie,
creëert het membraan een antimicrobiële barrière tegen
slechte geuren, schimmels en andere micro-organismen.

TECHNOLOGIEËN

SECTOREN
Landbouw en extractie

Bouw en zware industrie

Logistiek en lichte industrie

Componenten en automotive

Metaal- en houttimmerwerk

ZOOL
Action is de schoen die is ontworpen voor gebruik
buitenshuis en wordt gekenmerkt door zachte en lichte
lijnen die hem extreem licht en comfortabel maken.

ANTISLIP-TEST WAARDEN

/

ACTIE

DENVER S3 CI WR
AC057N

CE UNI EN ISO 20345: 2012 S3 CI WR SRC
Hoge schoen, IDROTECH® WRU Nubuck volnerf leer, dikte 1,8-2,0 mm. Ademende en slijtvaste
voering.
Binnenvoering van zacht Windtex® waterdicht membraan, met uitstekend ademend vermogen
en slijtvastheid.
Schoenen met inzetstuk van re ecterende stof.
Zachte, gevoerde en gewatteerde tong.
SCHOENEN VOLLEDIG ZONDER METALEN ONDERDELEN
TOE 200J athermisch polymeer
composiet volgens EN 12568 LAMINA exibel antiperforatie composietweefsel volgens EN
12568
SOLE ACTION bidensity polyurethaan antistatisch, bestand tegen hydrolyse
ISO 5423: 92, tegen koolwaterstoffen en tegen slijtage, anti-shock en antislip SRC
SOLETTA 5000 trimmateriaal extra comfort, ademend, verwijderbaar, anatomisch,
absorberend, ESD en antibacterieel.
CI isolerende bodem tegen koude -17 ° C
WR waterdichte schoen
Maat 39-47 Gewicht schoen Sz 42 gr. 625

M ATERI ALEN

PLUS
Windtex® is een innovatief membraan dat wind en water
tegenhoudt en tegelijkertijd zorgt voor een homogene
transpiratie van de voet.
De mate van transpiratie van Windtex® samen met de
winddichte eigenschap zorgen voor het behoud van het
microklimaat van de schoen.
Ook uitgerust met Aegis® antimicrobiële technologie,
creëert het membraan een antimicrobiële barrière tegen
slechte geuren, schimmels en andere micro-organismen.

TECHNOLOGIEËN

SECTOREN
Landbouw en extractie

Bouw en zware industrie

Logistiek en lichte industrie

Componenten en automotive

Metaal- en houttimmerwerk

Koude omgevingen

ZOOL
Action is de schoen die is ontworpen voor gebruik
buitenshuis en wordt gekenmerkt door zachte en lichte
lijnen die hem extreem licht en comfortabel maken.

/

ANTISLIP-TEST WAARDEN

/

ACTIE

HAMBURG S3 CI WR
AC058L

CE UNI EN ISO 20345: 2012 S3 CI WR SRC
Hoge schoen, in IDROTECH® WRU volnerf leer, 1,8-2,0 mm dik, met re ecterend inzetstuk.
WRU anti-kras lederen hak van 1,8-2,0 mm dik. Binnenvoering van zacht Windtex® waterdicht
membraan, met uitstekend ademend vermogen en slijtvastheid.
Zachte, gevoerde en gewatteerde tong.
TOE 200J composiet op basis van athermisch polymeer volgens EN 12568
SCHUIM Flexibel antiperforatie composietweefsel volgens EN 12568
SOLE ACTION bidensity polyurethaan antistatisch, bestand tegen hydrolyse ISO 5423: 92,
tegen koolwaterstoffen en slijtage, anti-shock en antislip SRC
SOLETTA 4000, verwijderbaar, anatomisch, absorberend, antistatisch en ademend
CI isolerende primer tegen koude -17 ° C
WR waterbestendige schoen

Maat 36-49 Gewicht schoen Sz 42 gr. 625

M ATERI ALEN

PLUS
Windtex® is een innovatief membraan dat wind en water
tegenhoudt en tegelijkertijd zorgt voor een homogene
transpiratie van de voet.
De mate van transpiratie van Windtex® samen met de
winddichte eigenschap zorgen voor het behoud van het
microklimaat van de schoen.
Ook uitgerust met Aegis® antimicrobiële technologie,
creëert het membraan een antimicrobiële barrière tegen
slechte geuren, schimmels en andere micro-organismen.

TECHNOLOGIEËN

SECTOREN
Landbouw en extractie

Bouw en zware industrie

Logistiek en lichte industrie

Componenten en automotive

Koude omgevingen

ZOOL
Action is de schoen die is ontworpen voor gebruik
buitenshuis en wordt gekenmerkt door zachte en lichte
lijnen die hem extreem licht en comfortabel maken.

ANTISLIP-TEST WAARDEN

/

HARD ROCK ANTISTATISCH PU

KIEL S3 CI HI WR HRO
HR058L

CE UNI EN ISO 20345: 2012 S3 CI HI WR HRO SRC
Hoge schoen, in IDROTECH® WRU volnerf leer, 1,8-2,0 mm dik, met re ecterend inzetstuk.
WRU anti-kras lederen hak van 1,8-2,0 mm dik. Binnenvoering van zacht Windtex® waterdicht
membraan, met uitstekend ademend vermogen en slijtvastheid.
Zachte, gevoerde en gewatteerde tong.
TOE 200J athermisch polymeercomposiet volgens EN 12568
LAMINA exibel anti-lek composiet weefsel volgens EN 12568
HARD ROCK SOLE ANTISTATIC dual density: polyurethaan en antistatisch RUBBER .
Zool bestendig tegen hydrolyse ISO 5423: 92, koolwaterstoffen en slijtage, anti-shock en
antislip SRC
SOLETTA 5000 trimmateriaal extra comfort, ademend, verwijderbaar, anatomisch,
absorberend, ESD en antibacteriële
CI- isolerende bodem tegen koude -17 ° C
HI isolerende bodem tegen hitte
WR waterbestendig schoeisel
HROweerstand van de zool tegen contact met hitte
Maat 37-48 Gewicht schoen Sz 42 gr. 610

M ATERI ALEN

PLUS
Windtex® is een innovatief membraan dat wind en water
tegenhoudt en tegelijkertijd zorgt voor een homogene
transpiratie van de voet.
De mate van transpiratie van Windtex® samen met de
winddichte eigenschap zorgen voor het behoud van het
microklimaat van de schoen.
Ook uitgerust met Aegis® antimicrobiële technologie,
creëert het membraan een antimicrobiële barrière tegen
slechte geuren, schimmels en andere micro-organismen.

TECHNOLOGIEËN

SECTOREN
Landbouw en extractie

Bouw en zware industrie

Koolwaterstoffen en chemie

Metaal- en houttimmerwerk

Koude omgevingen

ZOOL
Hard Rock Antistatic is dankzij zijn rubberen loopvlak een
schoen die is gemaakt voor de meest extreme
werkomstandigheden .
Dit is ontworpen om maximale weerstand te garanderen
tegen de moeilijkste weersituaties (van -35 ° C tot 300 ° C )
en maximale bescherming tegen externe scherpe lichamen
(bijv. Uitglijden, enz.).
Zelfs het bovenwerk is ontworpen om de zwaarste
werksituaties aan te kunnen en daarom hebben de
materialen de meest geavanceerde warmte-isolerende en
waterafstotende technologieën.

/

ANTISLIP-TEST WAARDEN

/

STAL

KOLN S3 CI WR
TO058L

CE UNI EN ISO 20345: 2012 S3 CI WR SRC
Hoge schoen, IDROTECH® WRU volnerf leer, 1,8-2,0 mm dik, met re ecterend inzetstuk.
WRU anti-kras lederen hak van 1,8-2,0 mm dik. Zachte Windtex® waterdichte
membraanvoering, met uitstekend ademend vermogen en slijtvastheid.
Zachte, gevoerde en gewatteerde tong.
TOE 200J athermisch polymeer
composiet volgens EN 12568 LAMINA exibel antiperforatie composietweefsel volgens EN
12568
STABIEL ENKEL antistatisch polyurethaan met
dubbele dichtheid, bestand tegen hydrolyse ISO 5423: 92, tegen koolwaterstoffen en tegen
slijtage, antischok en antislip SRC ANTI TORSION inzet in de zool voor stabiliteit op oneffen
oppervlakken
CI isolerende bodem tegen koude -17 ° C
WR waterbestendige schoen
INLEGZOOL 5000 materiaal extra comfort, ademend, verwijderbaar, anatomisch, absorberend,
ESD en antibacterieel
Maat 39-47 Gewicht schoen Sz 42 gr. 655

M ATERI ALEN

PLUS
Windtex® is een innovatief membraan dat wind en water
tegenhoudt en tegelijkertijd zorgt voor een homogene
transpiratie van de voet.
De mate van transpiratie van Windtex® samen met de
winddichte eigenschap zorgen voor het behoud van het
microklimaat van de schoen.
Ook uitgerust met Aegis® antimicrobiële technologie,
creëert het membraan een antimicrobiële barrière tegen
slechte geuren, schimmels en andere micro-organismen.

TECHNOLOGIEËN

SECTOREN
Landbouw en extractie

Bouw en zware industrie

Koolwaterstoffen en chemie

Metaal- en houttimmerwerk

Het gebruik van de schacht is erop gericht om de schoen op
alle terreinen extreme stabiliteit te geven.
Vooral geschikt voor de bouwsector, waar de risico's
veroorzaakt door ruwe en natte gronden groter zijn, deze
technologie is ook erg handig voor degenen die op trappen
werken (schilders, ruitenreinigers, metselaars) omdat het de
stabiliteit in het centrale deel van de plant verhoogt.
Het beperkt ook de belasting van de hiel en ontlast de boog
en de enkel.

Koude omgevingen

ZOOL
Stabiel wordt voorgesteld als het comfortabele alternatief
voor het klassieke "zware" model dat op bouwplaatsen
aanwezig is.
Naast de technologieën van het bovenwerk en de lichtheid
van de materialen, wordt Stabile gekenmerkt door een
superpresterende zool uitgerust met speci eke ankers,
gemaakt van afmetingen en vormen die zorgen voor
maximale stabiliteit , door zelfreinigende afvoerkanalen
voor perfecte reiniging en een zachte mix om de voet te
isoleren van de continue terugslag .

/

ANTISLIP-TEST WAARDEN

/

RUBBER4X4

RALLY S3 CI HRO
4X224N

CE UNI EN ISO 20345: 2012 S3 CI HRO SRC
Lage schoen, in IDROTECH® WRU Nubuck leer en WRU krasvaste rug, dikte 1,8-2,0 mm.
Binnenvoering van zacht Windtex® waterdicht membraan, met uitstekend ademend vermogen
en slijtvastheid. Schoenen met inzetstuk van re ecterende stof.
Versterkte STABILITY SUPPORT-hiel van PU.
Zachte, gevoerde en gewatteerde tong.
KLIK OPEN vetersysteem.

TOE 200J composiet op basis van athermisch polymeer volgens EN 12568
SCHUIM Flexibel antiperforatie composietweefsel volgens EN 12568
RUBBER SOLE 4X4 ANTISTATIC bidensity: polyurethaan en antistatisch RUBBER .
Zool bestand tegen hydrolyse ISO 5423: 92, koolwaterstoffen en slijtage, anti-shock en antislip
SRC
CI isolerende bodem tegen koude ?? 17 ° C
HRO- weerstand van de zool tegen contact met hitte.
INSOLE 5000 extracomfort trimmateriaal, ademend, verwijderbaar, anatomisch, absorberend,
ESD en antibacterieel
Maat 39-47 Gewicht schoen Sz 42 gr. 570

M ATERI ALEN

PLUS
Windtex® is een innovatief membraan dat wind en water
tegenhoudt en tegelijkertijd zorgt voor een homogene
transpiratie van de voet.
De mate van transpiratie van Windtex® samen met de
winddichte eigenschap zorgen voor het behoud van het
microklimaat van de schoen.
Ook uitgerust met Aegis® antimicrobiële technologie,
creëert het membraan een antimicrobiële barrière tegen
slechte geuren, schimmels en andere micro-organismen.

TECHNOLOGIEËN

SECTOREN
Koolwaterstoffen en chemie
Componenten en automotive

Logistiek en lichte industrie
Metaal- en houttimmerwerk

Koude omgevingen

ZOOL
4X4 is de PU / Rubber-lijn ontworpen voor die
werkomgevingen waar extreme temperaturen de weerstand
van het schoeisel onder druk zetten en daarom een gevaar
voor werknemers kunnen vormen.
Om deze reden is de speci eke rubbersamenstelling
ontworpen om volledige bescherming van - 17 ° C tot 300 °
C te garanderen .
Tegelijkertijd zorgt de tussenzool dankzij de lage dichtheid
voor maximaal comfort tijdens het lopen.

Stability Support is de Giasco-technologie die is bedoeld om
maximale hielondersteuning te garanderen tijdens het lopen.
Binnenin een bepaalde structuur wordt de ondersteuning
alleen op speci eke delen van de hiel geplaatst, om
overmatige voetbelasting te voorkomen.
Het bevordert een correcte stap en een betere belasting van
het gewicht over de hele voet met voordelen voor rug en
gewrichten.
Het Click Open-systeem garandeert dankzij het
roestvrijstalen garen en het geheugenmechanisme een
veilige en uniforme bevestiging na verloop van tijd.
Dit zorgt enerzijds voor maximale stabiliteit tijdens het
lopen en anderzijds om te voorkomen dat de voet inwendig
tegen de bovenkant schuurt.
Deze technologie wordt met name aanbevolen voor degenen
die met handschoenen werken, omdat dankzij de rotatie van
de eenvoudige knop u de schoen snel kunt aan- en
uittrekken.

/

ANTISLIP-TEST WAARDEN

/

STAL

UTRECHT S3 CI WR
TO259L

CE UNI EN ISO 20345: 2012 S3 CI WR SRC
Hoge schoen, in IDROTECH WRU volnerf leer, 1,8-2,0 mm dik, met re ecterend inzetstuk.
WRU anti-kras lederen hak van 1,8-2,0 mm dik. Binnenvoering van zacht Windtex® waterdicht
membraan, met uitstekend ademend vermogen en slijtvastheid. Zachte, gevoerde en
gewatteerde tong.
KLIK OPEN vetersysteem.
TOE 200J composiet op basis van athermisch polymeer volgens EN 12568
SCHUIM exibel antiperforatie composietweefsel volgens EN 12568
STABIELE ENIGE antistatische polyurethaan met
dubbele dichtheid, bestand tegen hydrolyse ISO 5423: 92, koolwaterstoffen en slijtage, antishock en antislip SRC ANTI TORSION inzetstuk in de zool voor stabiliteit op oneffen
oppervlakken
SOLETTA 5000 trimmateriaal extra comfort, ademend, verwijderbaar, anatomisch,
absorberend, ESD en antibacteriële
CI isolerende bodem tegen koude -17 ° C
WR waterbestendige schoen
Maat 39-47 Gewicht schoen Sz 42 gr. 690

M ATERI ALEN

PLUS
Windtex® is een innovatief membraan dat wind en water
tegenhoudt en tegelijkertijd zorgt voor een homogene
transpiratie van de voet.
De mate van transpiratie van Windtex® samen met de
winddichte eigenschap zorgen voor het behoud van het
microklimaat van de schoen.
Ook uitgerust met Aegis® antimicrobiële technologie,
creëert het membraan een antimicrobiële barrière tegen
slechte geuren, schimmels en andere micro-organismen.

TECHNOLOGIEËN

SECTOREN
Landbouw en extractie

Bouw en zware industrie

Koolwaterstoffen en chemie

Metaal- en houttimmerwerk

Koude omgevingen

ZOOL
Stabiel wordt voorgesteld als het comfortabele alternatief
voor het klassieke "zware" model dat op bouwplaatsen
aanwezig is.
Naast de technologieën van het bovenwerk en de lichtheid
van de materialen, wordt Stabile gekenmerkt door een
superpresterende zool uitgerust met speci eke blokken,
gemaakt van afmetingen en vormen die zorgen voor
maximale stabiliteit , door zelfreinigende drainagekanalen
om perfecte reiniging en een zachte te garanderen mix om
de voet te isoleren van de continue terugslag .

Stability Support is de Giasco-technologie die is bedoeld om
maximale hielondersteuning te garanderen tijdens het lopen.
Binnenin een bepaalde structuur wordt de ondersteuning
alleen op speci eke delen van de hiel geplaatst, om
overmatige voetbelasting te voorkomen.
Het bevordert een correcte stap en een betere belasting van
het gewicht over de hele voet met voordelen voor rug en
gewrichten.
Het gebruik van de schacht is erop gericht om de schoen op
alle terreinen extreme stabiliteit te geven.
Deze technologie is met name geschikt voor de bouwsector,
waar de risico's veroorzaakt door ruwe en natte gronden
groter zijn, en is ook erg handig voor mensen die op trappen
werken (schilders, ruitenreinigers, metselaars) omdat het de
stabiliteit in het centrale deel van de fabriek verhoogt.
Het beperkt ook de belasting van de hiel en ontlast de boog
en de enkel.
Het Click Open-systeem garandeert dankzij het
roestvrijstalen garen en het geheugenmechanisme een
veilige en uniforme bevestiging na verloop van tijd.
Dit zorgt enerzijds voor maximale stabiliteit tijdens het
lopen en anderzijds om te voorkomen dat de voet inwendig
tegen de bovenkant schuurt.
Deze technologie wordt met name aanbevolen voor degenen
die met handschoenen werken, omdat dankzij de rotatie van
de eenvoudige knop u de schoen snel kunt aan- en
uittrekken.

/

ANTISLIP-TEST WAARDEN

/

BEDRIJF
(/ita/)
PRODUCTEN
Huis (/ita/) / Bedrijf / Beveiligingscategorieën

BEVEILIGINGSCATEGORIEËN
Legende
FO - Weerstand van de zool tegen koolwaterstoffen

TOECAP - Tip 200j of 100j

SR - Antislipzool
E - Energieabsorptie in het hielgebied

A - Antistatisch schoeisel

WRU - Waterafstotend bovenwerk

P - Weerstand van de zool tegen perforatie

/

VRAAG INFORMATIE AAN
(*) Verplichte velden

Bedrijf *

Voornaam *

Achternaam *

Adres *
/

