


when orDinary shoes just aren’t uP to the job,
there’s always an eMMa shoe that is.
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Alle Emma veiligheidsschoenen en -laarzen, voldoen ruimschoots aan de normen EN ISO 20345:2011 (E) -  
EN ISO 20347:2012 (E). We zien die normen slechts als minimumeisen en gaan verder. Veel verder. Dat is niet zomaar een 
belofte, veiligheid staat centraal bij alles wat we doen; in elke laars en elke schoen. Op Emma kunt u blind vertrouwen. 

EN ISO 20347:2012

Europese 
normen

EN ISO 20345:2011

Veiligheidsschoen met een stalen 
of composiet neus en een zool Van 
roestVrij staal of een geweVen 
penetratiebestendige binnenzool, 
met name geschikt Voor natte 
werkomstandigheden.

EN ISO 20345:2011

Veiligheidsschoen met  
stalen of composiet neus,  
met name geschikt Voor  
natte werkomstandigheden.

EN ISO 20345:2011

Veiligheidsschoen met stalen of 
composiet neus en een zool Van 
roestVrij staal of een geweVen 
penetratiebestendige binnenzool, 
met name geschikt Voor droge 
werkomstandigheden.

EN ISO 20345:2011

Veiligheidsschoen met stalen  
of composiet neus, met name 
geschikt Voor droge  
werkomstandigheden.

EN ISO 20347:2012

werkschoen zonder bescher-
mende neus, maar met een  
zool Van roestVrij staal of een 
geweVen penetratiebestendige 
binnenzool, met name geschikt 
Voor droge omstandigheden.

werkschoen zonder  
beschermende neus, geschikt 
Voor natte omstandigheden.

ZOOL 
MATERIAAL

1-densiteit pu-zool, ultralicht  
en soepel, geschikt Voor  
temperaturen Van -10°c tot 90°c.

2-densiteiten pu/pu-zool, loop-  
en tussenzool VerVaardigd uit  
polyurethaan (pu), ultralicht  
en soepel Voor temperaturen  
Van -10°c tot 110°c.

2-densiteiten rubber/pu-zool,  
loopzool VerVaardigd uit nitril-
rubber, tussenzool VerVaardigd 
uit pu, geschikt Voor temperaturen 
tussen -25°c tot 300°c.

1-densiteit nitrilrubberen  
zool, zeer slijtVast, geschikt  
Voor temperaturen tussen  
-25°c tot 300°c.

hittebestendige zool, geschikt 
Voor temperaturen tot 300°c.

2-densiteiten tpu/pu-zool, zool 
VerVaardigd uit tpu met binnenpads 
uit pu Voor maximaal comfort, 
geschikt Voor temperaturen Van 
-10°c tot 110°c.

TYPE  
SLUITING

ritssluiting klittenbandVeters keVlar Veters (VlamVertragend)

EN ISO 61340-4-3
EN ISO 61340-5-1

VEILIGHEID

chemische bestendigheid geVoerd met bont Voering zonder chroom metaalVrij Verkrijgbaar in Verschillende wijdtes extra geleidend

MATERIAAL 
SCHACHT

GEBRUIK

Volnerf leer geolied nubuckleer microVezel geschikt Voor binnen geschikt Voor buiten geschikt Voor binnen en buiten

Algemene 
Iconen

smartecair® binnenVoering antibacteriële behandeling waterdicht membraanbiologisch afbreekbare Voering reflecterend materiaal slijtVaste en sterke Vezel
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a lOT’s changed in 80 Years, bUT       OUr PassiOn fOr QUaliTY hasn’T
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a lOT’s changed in 80 Years, bUT       OUr PassiOn fOr QUaliTY hasn’T

© Nol Pepermans  
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In de jaren ’20 wordt steenkool niet alleen gebruikt om huizen te verwarmen, 

het is ook brandstof voor de zware industrie. De vraag naar steenkool is 

ontzettend hoog en het delven ervan één van de gevaarlijkste banen ter 

wereld. Elke dag kunnen de mijnwerkers te maken krijgen met explosies, brand, 

instortingen, overstromingen en verstikking.

Het risico op dit soort ongelukken is echter niet het enige waaraan de 

mijnwerkers bloot staan. De mijnen zijn erg krap, waardoor de mijnwerkers 

het grootste deel van de dag op hun knieën of ineengedoken aan het werk 

zijn. Dit leidt op termijn vaak tot chronische gezondheidsklachten. 

Gevoed door alle gevaren en gezondheidsproblemen, wordt er in 1918 een 

fonds opgericht voor invalide mijnwerkers. Er wordt echter al snel een veel 

te groot beroep op gedaan, waardoor het fonds het bijna begeeft. De Neder

landse Staatsmijnen (DSM) besluit initiatieven te starten om voormalige 

mijnwerkers aan geschikt alternatief werk te helpen. 

Een gespecialiseerde schoenenfabriek, die zich toelegt op het repareren en 

later ook fabriceren van stevige en extra ondersteunende schoenen voor 

mijnwerkers, is één van deze initiatieven. 

Vandaag de dag wordt Emma Safety Footwear niet alleen 

door mijnwerkers gedragen, maar door harde werkers 

over de hele wereld. In elk branche of beroep waar 

normale schoenen het afleggen, is er altijd een Emma 

schoen die de uitdaging wél aankan. 

(mining’s TOUgh enOUgh wiThOUT POOr fiTTing shOes).

 we imPrOVed cOndiTiOns 
 in The mine, bY making 
OUr Own bOOTs

HISTORIE
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if YOU wanT TO make a beTTer shOe, 
Use The PeOPle whO wear Them
high QUaliTY shOes need high QUaliTY maTerials.
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Ervaring telt, of die nu goed is of slecht. Toen wij begonnen met het maken van 

schoenen, waren de meeste van onze werknemers ervaren oudmijnwerkers. Zij 

wisten dus precies hoe de veiligheid en het comfort van werkschoenen konden 

worden verbeterd. Nog altijd dragen onze eigen medewerkers hun Emma schoenen 

met trots. Ze weten dat kleine verbeteringen een wereld van verschil kunnen 

maken. Eén blik op de stiksels, het materiaal of de zool van een schoen en ze 

zien waar andere fabrikanten er de kantjes vanaf lopen. 

Voordat je betere schoenen kunt maken, heb je betere materialen nodig. Deze 

zoektocht naar kwaliteit heeft uiteindelijk geleid tot het opzetten van een productie

locatie in Brazilië. De fabriek staat bekend om zijn soepel en duurzam leer, sterk 

genoeg voor luxe autostoelen en schoenen. Vakbekwame, lokale ambachts lieden 

bewerken dit leer net zo lang tot het de perfecte eigenschappen heeft voor onze 

veiligheidsschoenen en laarzen. Om het milieu te ontzien en een veilige toekomst 

zeker te stellen voor komende generaties, zijn we continu op zoek naar nieuwe 

manieren om materiaal te recyclen.
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YOU maY reTire 
befOre TheY dO

Emma schoenen zijn gemaakt voor intensief gebruik en hebben dan ook een ongekend lange levensduur. 

Bovendien loopt niets lekkerder dan een ingelopen Emma schoen. Het soepele volnerf leer heeft een 

perfecte pasvorm die zorgt voor optimaal draagcomfort. 

We inspecteren elke huid zeer grondig en gebruiken alleen de allerbeste delen voor onze veiligheids

schoenen en laarzen. Zelfs bij een minimale beschadiging of oneffenheid wordt het leer niet meer 

gebruikt. Handoogcoördinatie is misschien wel de belangrijkste vaardigheid bij de productie van onze 

schoenen. Het handmatige naai en stikwerk vereist een vaste hand. Onze schoenen zijn meervoudig 

gestikt, zodat ze lang meegaan en al die tijd comfortabel blijven. We experimenteren continu met nieuwe 

materialen en patronen om steeds weer onze producten te optimaliseren en te verbeteren.
BEkIjk HET VErHaal VaN EMMa EN 
ONTDEk ZElF WaT Er DOOr DE jarEN 
HEEN allEMaal IS VEraNDErD éN  
WaT Er ONVEraNDErD IS GEBlEVEN 
(ZOalS ONZE PaSSIE VOOr kWalITEIT). 
ScaN DE cODE VOOr jE EIGEN 
ExEMPlaar OF BEkIjk HET ONlINE @ 
EMMaSaFETyFOOTWEar.cOM.

VAKMANSCHAP
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eVerYThing’s changed 
eXcePT OUr PrinciPles

al onze schoenen zijn specifiek ontworpen voor een bepaalde 

industrie. Soms is extra grip nodig, moeten schoenen bestand 

zijn tegen bepaalde chemicaliën of extra geleidend zijn. Er zijn 

zelfs schoenen die aan ál deze eisen moeten voldoen. Om up 

to date te blijven met de laatste technieken en materialen, 

werken we onder andere samen met partners als Vibram®.  

De meeste materialen die we gebruiken zijn van gerenom

meerde merken zoals cordura® en Sympatex®. reken maar  

dat we samen optrekken om onze producten steeds verder  

te verbeteren. 
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we Take YOUr 
safeTY as 
seriOUslY  
 as YOU dO
De Europese veiligheidsnorm is wel het minste waar onze schoenen aan moeten voldoen; 

onze eigen veiligheidseisen gaan meestal nog een stuk verder. Onze schoenen worden 

getest en gecertificeerd door de Nederlandse en Duitse TÜV rheinland en het Britse 

SaTra instituut, maar het belangrijkste zijn de extreme testen die we zelf uitvoeren.  

We hebben zelfs een hele reeks eigen tests ontwikkeld, waarbij we onze schoenen buiten

gewoon inten sief gebruiken en misbruiken. Pas als een schoen alle testen heeft doorstaan, 

is hij klaar om gedragen te worden. 

We testen de zolen, bovenmaterialen en neuzen door ze bloot te stellen aan trek en 

duwkrachten. We plaatsen de schoenen op speciaal ontworpen machines die de dagelijkse 

slijtage en het lopen van honderden kilometers simuleren. We stellen de veters bloot  

aan trek en slijtagekrachten en we testen hun brandwerendheid. Daarnaast stellen we 

de schoenen bloot aan allerlei chemicaliën om hun bestendigheid tegen deze stoffen te 

testen. kortom, we gaan tot in het extreme om er zeker van te zijn dat onze schoenen 

extreem veilig zijn.
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VOchTafVOer

hYdrO
cOnTrOl

Tijdens een normale werkdag, zal de gemiddelde voet voldoende vocht verliezen om een 

borrelglas mee te vullen (bij het dragen van minderwaardige schoenen kan het zelfs aanvoelen 

alsof je er een fles mee kunt vullen). Emma’s Smartecair® technologie voert vocht van  

de voet weg. Door Smartecair® kan het vocht door de voering van de schoen worden 

geabsorbeerd , verspreid én vrijwel direct verdampen.

Voor maximale bescherming tegen vocht, raden wij aan onze schoenen in combinatie met 

onze sokken te dragen. Emma’s HydroDry® sokken zijn voorzien van de befaamde coolmax® 

technologie. Vier microkanalen voeren vocht van het voetoppervlak weg, die samen met 

Smartecair®, zorgen voor een maximaal droog en comfortabel gevoel (ontdek meer over 

HydroDry® op pagina 112). Smartecair® zorgt ervoor dat interne waterdamp gemakkelijk 

en efficiënt kan ontsnappen. Het is de beste combinatie om je comfortabel en op je werk 

gefocust te houden.

Om de schoenen weer in optimale conditie te krijgen, plaats je ze ongeveer 8 uur (bijvoorbeeld 

een nacht) in een droge, goed geventileerde ruimte. Daarna zijn ze weer als nieuw.

Elke Emma schoen en laars is ontworpen om  

je voeten droog, comfortabel en veilig  

te houden. Dit is onze basisfilosofie bij alles  

wat we doen. Energiebesparende zolen  

zorgen ervoor dat je minder actie hoeft te 

ondernemen om dezelfde bewegingen te 

maken. Dit betekent dat je minder warmte  

in de schoen genereert, waardoor je voeten 

drastisch minder transpireren.

Energieopbrengst
Energiebesparende zolen zorgen ervoor  
dat je minder moeite hoeft te doen om dezelfde 
beweging te maken. Zo zul je dus minder  
warmte genereren, wat ertoe leidt dat je  
voeten drastisch minder transpireren.

Hydro-Dry®�Sok
Het combineren van onze gespecialiseerde 
HydroDry® sokken met Emma laarzen en 
schoenen optimaliseert de vochtafvoer en 
voetventilatie. De sok voert transpiratievocht  
van de voeten af met behulp van de  
coolmax® 4 kanalen vezel. Zo blijven je  
voeten langer fris en droog.
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hOUdT VOchT Van bUiTen Tegen
Sympatex® biedt een poriënvrije en waterdichte laag die het binnendringen van vocht, 

in welke vorm dan ook, afstoot en weerstaat. Ijs, regen, smeltende sneeuw en vocht 

worden zelfs na vele maanden van slijtage afgestoten. Natte, koude voeten kunnen 

leiden tot vermoeidheid en dat brengt onacceptabele veiligheidsrisico’s met zich mee. 

Volgens Europese normen is een materiaal waterdicht als het een waterkolom van  

1300 mm kan weerstaan. Een Sympatex® membraan weerstaat meer dan 45000 mm! 

Bij Emma doen wij geen concessies, daarom bieden wij schoenen en laarzen met 

Sympatex® én Smartecair® ineen. Er is geen betere combinatie om je voeten droog  

te houden.

Voering�en�inlegzolen
Emma’s Smartecair® voering en onze inleg en 
binnenzool absorberen het vocht uit de sok en 
verspreiden dit vocht over het gehele oppervlak 
 waardoor het efficiënt kan verdampen – om zo 
je voeten droog en comfortabel te houden.

 
elke�dag�als�nieuw
Plaats schoenen of laarzen ongeveer 8 uur 
(bijvoorbeeld een nacht) in een droge, goed  
geventileerde ruimte (niet in de buurt van 
warmtebronnen zoals radiatoren). Om het vocht 
opgenomen door voering en inlegzool maximaal 
te laten verdampen. Daarna zijn ze weer als nieuw.

afvoer�/�transport
Smartecair® en Sympatex® transporteren  
vrijwel onmiddellijk het vocht dat ontstaat 
wanneer je voeten zweten. Hoe warmer het in  
de schoen wordt, hoe sneller en efficiënter  
het vocht verdampt.

Houdt vocht van  
buiten tegen

Voert vocht van  
binnen af

  Smartecair® tranSporteert en  
verwijdert vocht, zodat de voeten  
droog blijven.

  Sympatex® blijft waterdicht na  
maanden van Slijtage.

  bacteriën en geur worden verwijderd 
door Smartecair® Sanitized Silver® 

  combineer emma hydro-dry® Sokken  
met emma Schoenen voor optimale  
hydro control en comfort.

sPecificaTies

+/- 8 hrs
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balans Tijdens heT lOPen

balance 
De afgelopen jaren hebben we duizenden individuele voetscans onderzocht. Hierdoor weten 

we precies waar de belangrijkste drukpunten van de voet zitten. Deze kennis hebben we 

toegepast bij het ontwikkelen en perfectioneren van onze eigen zoolontwerpen. Verschillende 

Emma zolen bieden verschillende soorten grip voor talloze werkomstandigheden, binnen 

en buiten. Ongeacht het oppervlak zorgen alle zolen voor optimaal contact tussen vloer en 

schoen. Dit is wat we verstaan onder de ‘perfecte balans’  het punt waarop beweging 

minimale inspanning vereist.

Emma schoenen en laarzen verminderen ook pronatie, het naar binnen kantelen van de 

voet. Te veel beweging of pronatie kan ongemak, pijntjes, knieproblemen en zelfs pijn in  

de onderrug veroorzaken. Een optimale positionering van de voet is van groot belang, 

ongeacht of de drager lange tijd loopt of juist stilstaat. De perfecte schoenzool biedt  

comfort en onder steuning aan de onderkant van de voeten en levert energie waar die het 

meest nodig is.

Een gelijke verdeling van het lichaamsgewicht 

tussen de voor en achtervoet is essentieel.  

De ontwerpen van onze schoen en zool zijn 

gericht op een optimale positie van de voet  

om het contact met de vloer te maximaliseren 

en zo de algemene balans te verhogen.

Drukpunten�van�de�voet 
Het lichaamsgewicht zou gelijk verdeeld moeten 
worden over de voor en achtervoet en zou het 
contact met de vloer moeten maxima  liseren –  
om zo je algemene balans te verhogen. Dankzij 
uitgebreid onderzoek, hebben wij de belang 
rijkste druk en contactpunten van de voet  
voor zowel onze binnen als buitenzolen in kaart 
gebracht, om deze verdeling te waarborgen.

‘Shank’�constructie�&
middenvoetstabiliteit
Een robuuste ‘shank’ constructie zorgt voor een 
uitstekende ondersteuning van de voetboog en 
comfort zolang je de schoenen draagt. Een grotere 
stabiliteit in het gebied direct achter de hiel zorgt voor 
een optimale controle van het lichaam en vermindert 
vermoeidheid – dit noemen we middenvoetstabiliteit.
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balans Tijdens heT sTaan
je voeten dragen je volledige lichaamsgewicht. Omdat je lichaam de zwaartekracht 

tegenwerkt, levert dit spanning op in je voeten en benen. Dit kan leiden tot spier en 

bloedsomloopproblemen, tenzij je schoenen of laarzen anatomisch zijn ontworpen om 

je gewicht te verdelen. Een correcte zoolconstructie zorgt ervoor dat de binnenschoen 

onder druk niet doorzakt, maar ondersteuning en energie blijft geven. Een bredere 

‘teenruimte’ aan de neus van de schoen is bedoeld om gezwollen voeten aan het einde 

van de werkdag of nacht de nodige ruimte te bieden.

Optimale�compressie
De demping en de constructie van de zool 
creëren een optimale schokabsorptie en 
energieopbrengst voor de belangrijkste zones 
van de voet, waardoor je langer gefocust blijft.

Dikte�van�het�leer
Dikker leer beweegt niet makkelijk mee  
naar links of rechts  zelfs niet onder druk.  
Bij een dikte van 2,2 mm zijn Emma schoenen 
extreem sterk, ondersteunend en dragen ze  
bij aan het evenwicht van de drager.

Breedte�/�wijdte
Na jarenlange studie van de anatomie van de 
voet (inclusief de hiel en tenen) garanderen  
wij de meest comfortabele pasvorm en optimale 
balans voor voeten in alle maten, vormen,  
lengtes en breedtes.

  dikker leer geeft de voet meer  
onderSteuning, heel logiSch.

  anatomiSch ontwerp verdeelt  
het lichaamSgewicht.

  bredere teenruimteS bieden voeten  
het hoogSte comfort. 

  zolen zijn ontworpen voor  
optimale SchokabSorptie en  
minimaal energieverlieS.

sPecificaTies

2,2 MM



SRA: 
Heel:  0,28
Outsole: 0,32

SRB:
Heel:  0,13
Outsole: 0,18

SRA: 
Heel:  0,38
Outsole: 0,51

SRB:
Heel:  0,18
Outsole: 0,23

SRC (SRA + SRB) DUO
DYNAMIC FRICTION COËFFICIENT

REQUIREMENT TEST RESULT
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griPfOrce dUO: 
UiTsTekend bUiTen 
GripForce Duo is een ideale zool voor werkzaamheden in de bouw en landbouw, waarbij je veel tijd buiten 

doorbrengt. Een unieke samenstelling van zoolprofiel en rubber  zorgt voor veel grip en biedt aanzienlijk 

hoge antislip en tractie op gladde oppervlakten.

De vorm en het ontwerp van de zool bepalen het vermogen om 

modder, sneeuw, grit en andere materialen af te weren. Brede 

conische groeven in het zoolprofiel aan de onderkant van de schoen 

zorgen ervoor dat het meeste vuil op de bouwplaats of het veld 

achterblijft. De zoolinkepingen met meervoudige gripfunctie zorgen 

bij verschil lende drukpunten voor een goed contact met de vloer. 

Hierdoor beweeg je op een natuurlijke manier en kun je zelfs de 

meest veeleisende klus aan, ongeacht de weersomstandigheden. 

De energiezone minimaliseert energieverlies en vermindert stress 

en spanning op de gewrichten. Hiervoor passen we een unieke 

schokabsorberende technologie toe. 

contactmanagement is de term die we 

gebruiken voor de hoeveelheid grip op 

verschillende oppervlakken, in verschillende 

werk en weersomstandigheden. Precies zoals 

er een ideaal bandprofiel bestaat voor het 

rijden op een vlakke, droge ondergrond, 

bestaat er ook een perfect zoolontwerp.  

We werken continue aan nóg beter contact

beheer door onze zoolprofielen, constructies 

en materialen steeds verder te perfectioneren. 

Grip�Zone
Nitril/PU zool voor extreem werk, olie,  
zuur en hittebestendig, schokabsorberend  
met energieteruggave.

cOnTacT 
managemenT



SRA: 
Heel:  0,28
Outsole: 0,32

SRB:
Heel:  0,13
Outsole: 0,18

SRA: 
Heel:  0,51
Outsole: 0,50

SRB:
Heel:  0,27
Outsole: 0,22

SRC (SRA + SRB) EASY-TWIST
DYNAMIC FRICTION COËFFICIENT

REQUIREMENT TEST RESULT
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griPfOrce easY TwisT:
UiTzOnderlijk binnen
Deze zool garandeert perfecte antislip bij de meeste werkomstandigheden binnen. Dankzij 

zijn unieke ontwerp behoudt de Easy Twist zool zijn grip, zelfs bij natte en vette vloeren. 

Easy Twist zolen blijven veel langer in contact met de vloer dan standaardzolen, óók tijdens 

een stevige wandeling of sprint (tijdens een noodgeval in het ziekenhuis bijvoorbeeld).

De Easy Twist zone zorgt voor meer stabiliteit en 

veilig heid bij het uitvoeren van plotselinge bewe

gingen en manoeuvres. Plotselinge wendingen zijn 

mogelijk met nog minder energieverbruik. Uit tests 

blijkt dat met de Emma Easy Twist zool het statisch 

draaimoment met 35% gereduceerd wordt, wat  

zorg draagt voor minder spanning op gewrichten 

met een verminderde kans op blessures.

Energieteruggave
Het ontwerp van de antivermoeidheidszool 
geeft energie terug aan die gebieden van de 
voet waar die het meeste nodig is. Zo worden  
op een effectieve manier de spanning en stress 
van het werken op een harde ondergrond 
verminderd. Hoe minder energie je verbruikt, 
hoe minder snel je moe wordt. 

Climbing�Control�Zone
Specifiek ontworpen ribbels, optimaal geplaatst 
en geconstrueerd voor maximale grip en 
stabiliteit bij het beklimmen van ladders. 

ONTWORPEN�om�aarde
en�puin�los�te�laten
Brede conische groeven in het zoolprofiel 
verbeteren het vermogen om aarde en vuil los  
te laten tijdens dagelijks gebruik. als je uit de 
modderige velden komt, zul je de modder niet  
mee naar huis nemen. 

Stop&Go�Zone
GrIPFOrcE zolen, zowel de DUO en Easy Twist 
overtreffen zelfs de hoogste sliptestnormen.  
Het honingraatontwerp aan neus en hak biedt 
maximale grip en stabiliteit bij het plaatsen  
van de voet en de afzet, waardoor de gewrichten 
minder worden belast. 

  antiSlip geSchikt voor alle  
werkSituatieS.

  zolen blijven langer in contact  
met de vloer.

  uitzonderlijke Stabiliteit bij  
bewegen, draaien en heffen.

  Superieure afvoer van vloeiStoffen 
dankzij innovatief ontwerp.

sPecificaTies
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INTRODUCTIE
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Bij Emma gaan we verder dan alleen het 

ontwerpen en produceren van schoenen,  

we plaatsen onszelf in de schoenen van de 

klant. Soms letterlijk. De beste manier om 

gespecialiseerde schoenen te maken is  

zélf ervaren wat ze dagelijks doormaken. 

befOre we deVelOP  
a shOe, we PUT  
OUrselVes in YOUrs.

Door deze aanpak weten we als geen ander welke unieke 

eisen verschillende industrieën aan onze schoenen stellen. 

We blijven steeds op de hoogte van nieuwe stoffen die 

worden gebruikt in de chemische industrie en soms lopen 

we gewoon een dag mee op een bouwlocatie. Ook de 

regelgeving volgen we op de voet, zodat we onze schoenen 

direct kunnen aanpassen aan de nieuwste veiligheids eisen 

en wensen van de eindgebruikers.

Veiligheid heeft alles te maken met verfijnen, verbeteren 

en conformeren aan de geldende regels. We willen schoenen 

maken die niet alleen aan de gestelde eisen voldoen, maar 

ook al je verwachtingen overtreffen. Emma staat voor 

meer veiligheid en meer comfort. 
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wOrrY abOUT 
deadlines  
and delaYs,  
nOT YOUr feeT

LOgISTIEK
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sTaP rechT OP je dOel af.
TRANSPORT EN wAREHOUSINg houdt veel meer in dan  

de hele dag achter het stuur zitten. De hele dag in en 

uitstappen, laden en lossen maken een paar stevige 

veiligheidsschoenen tot een absolute vereiste. Daarnaast 

dringen steeds meer bedrijven aan op het gebruik  

van veiligheidsschoenen om aan gezondheids en 

veiligheidsregelgeving te voldoen.

als je uit een vrachtwagen stapt onder gladde omstan

digheden, is goede grip essentieel om verwondingen 

en ziekteverzuim te voorkomen. Zolen die bestand  

zijn tegen chemicaliën en penetratie beschermen  

je voeten tegen bijtende stoffen en bijvoorbeeld 

spijkers. antislip zolen zorgen ervoor dat je stevig in  

je schoenen blijft staan, de hele dag, elke dag opnieuw. 

Onze schoenen  lijn voor deze veeleisende werkomstan

digheden zijn uitstekend geventileerd en bovendien 

gemaakt van lichtgewicht materiaal. Ze zorgen dat je 

droog en alert blijft, terwijl ze comfortabel zitten, ook 

tijdens lange ritten. 

Werken in een groot distributiecentrum kan betekenen 

dat je soms wel 10 km per dag loopt. Het lopen op 

betonnen vloeren is een belasting voor je voeten, enkels, 

knieën en onderrug. Geveerde, comfortabele schoenen 

die het lichaam ondersteunen, zijn dus essentieel. 

Heftrucks en pallets kunnen gevaarlijk zijn voor je 

voeten, daarom bieden we schoenen met superieure 

Bescherm neuzen. Omdat de temperaturen in de 

zomermaanden soms flink kunnen oplopen, zijn onze 

schoenen bovendien goed geventileerd. De ‘hydro 

control’ technologie houdt je voeten droog en zorgt 

ervoor dat je je aandacht bij je werk kunt houden. Ook 

is er een scala aan zolen ontworpen om ervoor te zorgen 

dat je een perfecte grip en stabiliteit hebt op elk 

werkoppervlak (nat, droog of vettig).

verkrijgbaar in  
nubuckleer & denim 
Bovenwerk (hoog en laag)

vrijwel ondoordringbare 
zoolconStructie  
Beschermt tegen scherpe 
voorwerpen op de grond

teenbeScherming 
mIddels stalen of  
composIet neus
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rOY  
S2-I/O

 specIfIcatIes ZIe pag. 88

eenvoudig schoon te maken.
veerkrachtige en robuuste bescherming 
tegen vallende voorwerpen.
vormt zichzelf naar de voet voor  
optimaal (loop)comfort.

silVersTOne  
S2-I/O

 specIfIcatIes ZIe pag. 86

hoge versie van de spa.
Bovenwerk van nubuckleer, moderne look.
Zeer comfortabele pasvorm.

sPa  
S2-I

 specIfIcatIes ZIe pag. 86

Bovenwerk van nubuckleer, moderne look.
Zeer comfortabele pasvorm.

ranger  
S3-I/O

 specIfIcatIes ZIe pag. 75

hoge versie van de rocky. 
soepel nubuckleer.
vormt zichzelf naar de voet voor  
optimaal (loop)comfort.

rOckY  
S3-I/O

 specIfIcatIes ZIe pag. 75

soepel nubuckleer.
vormt zichzelf naar de voet voor  
optimaal (loop)comfort.

VenUs  
S3-I  S2-i

 specIfIcatIes ZIe pag. 77/89

Instapper, makkelijk aan- en uittrekken. 
antislip voor een uitstekende grip.

eVerOn  
S2-I/O

 specIfIcatIes ZIe pag. 87

hoge versie van de evoke.
sterk en soepel nubuckleer.
tong voorkomt indringen van vocht  
en vuil, voeten blijven droog en fris.

eVOke  
S2-I/O

 specIfIcatIes ZIe pag. 87

sterk en soepel nubuckleer.
tong voorkomt indringen van vocht  
en vuil, voeten blijven droog en fris.

maX  
S3-I/O

metaalvrij.
schoenen geven geen signalering 
bij detectiepoortjes.

 specIfIcatIes ZIe pag. 76

melVin  
S3-I/O

hoge versie van de max.
metaalvrij.
schoenen geven geen signalering  
bij detectiepoortjes.

 specIfIcatIes ZIe pag. 76

nesTOr  
S3-o

hoge versie van de nordic voor een  
betere enkelbescherming.
waterafstotend, geolied nubuckleer.
uitzonderlijk comfortabel door zeer  
goede pasvorm.

 specIfIcatIes ZIe pag. 74

rUffneck  
S3-lo-126

nubuckleer en uiterst comfortabel, door 
speciaal hakontwerp zeer geschikt voor  
het beklimmen van ladders etc.
voelt aan als een sneaker, beschermt als 
een veiligheidsschoen.

 specIfIcatIes ZIe pag. 72

nOrdic  
S3-I/O

waterafstotend, geolied nubuckleer.
uitzonderlijk comfortabel door zeer  
goede pasvorm.

 specIfIcatIes ZIe pag. 74

rUffneck  
S3-lo-127

nubuckleer en uiterst comfortabel, door 
speciaal hakontwerp zeer geschikt voor  
het beklimmen van ladders etc.
voelt aan als een sneaker, beschermt als 
een veiligheidsschoen.

 specIfIcatIes ZIe pag. 73

PaTrick  
S3-O

hoge versie van de paul.
sterke, veerkrachtige schoen, zool versterkt 
met een plaat van roestvrij staal.
Bescherming tegen indringen van scherpe 
voorwerpen door de zool voor een veilig gevoel.

 specIfIcatIes ZIe pag. 70

rUffneck  
S3-hi-166

hoge sneaker van nubuckleer en uiterst 
comfortabel, door speciaal hakontwerp zeer 
geschikt voor het beklimmen van ladders etc.
voelt aan als een sneaker, beschermt als 
een veiligheidsschoen.

 specIfIcatIes ZIe pag. 72

PaUl  
S3-I/O

sterke, veerkrachtige schoen, zool versterkt 
met een plaat van roestvrij staal.
Bescherming tegen indringen van scherpe 
voorwerpen door de zool voor een veilig gevoel.

 specIfIcatIes ZIe pag. 70

rUffneck  
S3-hi-167

hoge sneaker van nubuckleer en uiterst 
comfortabel, door speciaal hakontwerp zeer 
geschikt voor het beklimmen van ladders etc.
voelt aan als een sneaker, beschermt als 
een veiligheidsschoen.

 specIfIcatIes ZIe pag. 73

LOgISTIEK
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laUrenT  
S1P-I

 specIfIcatIes ZIe pag. 94

hoge versie van de luc.
metaalvrije esd-schoen, met goede ventilatie.
versterkte composietneus beschermt  
tegen vallende voorwerpen.

lUc  
S1P-I

 specIfIcatIes ZIe pag. 94

metaalvrije esd-schoen,  
met goede ventilatie.
versterkte composietneus beschermt  
tegen vallende voorwerpen.

lUdO  
S1P-I

 specIfIcatIes ZIe pag. 95

metaalvrije esd-sandaal, met goede ventilatie.
klittenband voor eenvoudig aan en uit trekken.
versterkte composietneus beschermt  
tegen vallende voorwerpen.

rUffneck  
S1P-lo-125

 specIfIcatIes ZIe pag. 93

sportief nubuckleer en denim, uiterst comfor tabel 
en metaalvrij. door speciaal hakontwerp zeer 
geschikt voor het beklimmen van ladders etc.
voelt aan als een sneaker, beschermt  
als een veiligheidsschoen.

rUffneck  
S1P-hi-165

 specIfIcatIes ZIe pag. 93

sportief nubuckleer en denim, uiterst comfor tabel 
en metaalvrij. door speciaal hakontwerp zeer 
geschikt voor het beklimmen van ladders etc.
voelt aan als een sneaker, beschermt 
 als een veiligheidsschoen.

amber  
S1P-I

 specIfIcatIes ZIe pag. 92

hoge versie van de anne.
esd-schoen, anatomische dames-pasvorm.
antistatische en comfortabele 
veiligheidsschoen.

anne  
S1P-I

 specIfIcatIes ZIe pag. 92

esd-schoen, anatomische damespasvorm.
antistatische en comfortabele 
veiligheidsschoen.

ringO  
S2-I/O

 specIfIcatIes ZIe pag. 88

hoge versie van de roy. eenvoudig schoon 
te maken en veerkrachtige en robuuste 
bescherming tegen vallende voorwerpen.
vormt zichzelf naar de voet voor optimaal 
(loop)comfort.

daYTOna  
S1-I

Zeer goede ventilatie.
klittenband voor eenvoudig aan en uit trekken.
versterkte composietneus beschermt tegen 
vallende voorwerpen.

 specIfIcatIes ZIe pag. 96

le mans  

S1-I

perfecte ventilatie.
dri-lex voorkomt dat vuil makkelijk  
in de schoen terechtkomt.
droge, comfortabele voeten de hele dag door.

 specIfIcatIes ZIe pag. 96

see OUr 
bUsiness 
selecTiOn 
On Page  
98-109
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There are nO 
secOnd chances 
wiTh TOXic 
chemicals,  
iT’s safeTY  
firsT & lasT

CHEMIE
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besTand Tegen chemicaliën, 
hiTTe en VermOeidheid.
Werken op een olieplatform is één van gevaarlijkste beroepen ter 

wereld. kilometers verwijderd van het vasteland is er geen plek voor 

mensen met een zwak gestel. Ploegendiensten van 12 uren achtereen, 

explosieve stoffen, kranen die zwaar materieel door de lucht zwaaien 

en heftige zeestormen… hier moet je sterk in je schoenen staan. Zelfs 

als je nooit uit het laboratorium komt, staan je voeten continue bloot 

aan gevaren. Zodra een bekertje zuur omvalt, heb je niets aan een 

gewoon paar schoenen of laarzen. Onze schoenen voor de chemische 

industrie zijn op het ergste voorbereid en bestand tegen schadelijke 

stoffen, vloeistoffen en hoge temperaturen. 

Extra hoge schoen, veiligheidsritsen, voeringen van schapenvacht, 

brand vertragende veters en ondoordringbare zolen die bestand zijn 

tegen de meeste chemicaliën in deze tak van industrie; het zijn slechts 

enkele van de mogelijke veiligheidsopties die wij bieden in deze serie. 

Wat er ook gebeurt, deze schoenen houden je op de been.

bovenwerk  
BIedt weerstand tegen uIteenlopende  
chemIsche en BIjtende suBstantIes

antiSlip,  
‘klevende’  
grIp duo Zool

Sympatex®  
4 uur waterdIcht
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rOY  
S2-i/O

 specIfIcatIes ZIe pag. 88

eenvoudig schoon te maken.
veerkrachtige en robuuste bescherming 
tegen vallende voorwerpen.
vormt zichzelf naar de voet voor  
optimaal (loop)comfort. 

Vera  
S2-I

 specIfIcatIes ZIe pag. 89

Bovenwerk van microvezel zeer hygiënisch. 
afwasbare en uitwasbare schoen.
perfecte pasvorm, eenvoudig  
aan- en uittrekken.

PrimUs  
S3-O

 specIfIcatIes ZIe pag. 79

7 uur waterdicht overleder.
sympatex gevoerd.
Bescherming tegen indringen  
van scherpe voorwerpen.

fOrnaX  
s3-i/o

 specIfIcatIes ZIe pag. 85

extra hoge laars met brandvertragende 
veters, Ykk zijrits en leren voering.
maximale bescherming en eenvoudig  
aan- en uittrekken.

77/89

VenUs  
S3-I  S2-i

 specIfIcatIes ZIe pag. 

Instapper met perfecte pasvorm,  
makkelijk aan- en uittrekken.
antislipzool voor een uitstekende grip.
eenvoudig te reinigen en onderhouden.

cas  
S2-i/O

 specIfIcatIes ZIe pag. 90

Bovenwerk van microvezel zeer hygiënisch. 
afwasbare en uitwasbare schoen.

cOrOna  
S2-i/O

 specIfIcatIes ZIe pag. 90

hoge versie van de cas.
Bovenwerk van microvezel zeer hygiënisch. 
afwasbare en uitwasbare schoen.

ringO  
S2-I/O

 specIfIcatIes ZIe pag. 88

hoge versie van de roy. eenvoudig schoon 
te maken en veerkrachtige en robuuste 
bescherming tegen vallende voorwerpen.
vormt zichzelf naar de voet voor optimaal 
(loop)comfort. 

bas  
S3-I/o

sterk en duurzaam bovenwerk,  
zool bestand tegen olie en zuur.
comfortabele schoen voor een veilig gevoel.

 specIfIcatIes ZIe pag. 71

billY  
S3-o

hoge versie van de Bas voor extra 
ondersteuning van de enkel.
sterk en duurzaam bovenwerk,  
zool bestand tegen olie en zuur.
comfortabele schoen voor een veilig gevoel.

 specIfIcatIes ZIe pag. 71

mendOza  
S3-o

7 uur waterproof, sympatex® bovenwerk 
houdt de voeten droog en koel.
weerstaat chemicaliën als bleekwater.

 specIfIcatIes ZIe pag. 82

PaTrick  
S3-O

hoge versie van de paul.
sterk leren bovenwerk en 
penetratiebestendige zolen.
robuuste schoenen voor dagelijks gebruik.

 specIfIcatIes ZIe pag. 70

PaUl  
S3-I/O

sterke, veerkrachtige schoen, zool versterkt 
met een plaat van roestvrij staal.
Bescherming tegen indringen van scherpe 
voorwerpen door de zool voor een veilig gevoel.

 specIfIcatIes ZIe pag. 70

PlUViUs  
S3-I/O

Bovenwerk extra bestand tegen  
chemicalien en zuren.
sympatex gevoerd.
uitstekende bescherming en veiligheid.

 specIfIcatIes ZIe pag. 79

CHEMIE
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see OUr 
bUsiness 
selecTiOn 
On Page  
98-109

PlUViUs
S3-I/O
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wOrking in 
cOnsTrUcTiOn, 
i need a  
bOOT ThaT’s 
beTTer bUilT

BOUw
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sTOere schOenen  
VOOr heT echTe werk.

Weer of geen weer, het werk in de bouw gaat altijd door. 

als er één bedrijfstak is waarin onze schoenen elke dag 

tot het uiterste op de proef worden gesteld, dan is het 

wel de bouw. Van metselaars tot timmermannen, van 

steigerbouwers tot stukadoors, allemaal leveren ze hun 

vakwerk in onze schoenen. En daar zijn we trots op. 

Dit is de wereld van zand, steen, staal en beton. Gewone 

schoenen houden het hier nog geen week vol. Ze 

verslijten waar je bij staat. En ook door weer en wind 

over natte steigers of smalle profielen lopen, is niet aan 

te raden voor mensen met standaard werkschoenen. 

De zolen van onze schoenen worden gemaakt van 

superieure rubbersoorten, voorkomen uitglijden en 

zorgen voor een uitstekende grip. Daarnaast kunnen 

ze bijna alle denkbare werksituaties of weersomstan

digheden aan. Schuurbestendig rubber en versterkte 

leren bovenkanten beschermen je schoenen tegen de 

uitdagingen van alledag. je voeten blijven droog en 

veilig en je staat stabiel. We gebruiken materialen van 

wereldwijd erkende merken Vibram® in een schoenenlijn 

die minstens zo veelzijdig is als de bouwsector zelf.

voetbeScherming rondom  
sterke stalen neus, vrIjwel 
ondoordrIngBare Zool

vochtopname en -afvoer rondom 
voor droge, ZorgeloZe voeten

maximale grip  
en ZelfreInIgende 
grIp force duo-Zool

4 uur lang waterafStotend
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rUffneck  
S3-lo-126

 specIfIcatIes ZIe pag. 72

nubuckleer en uiterst comfortabel, door 
speciaal hakontwerp zeer geschikt voor  
het beklimmen van ladders etc.
voelt aan als een sneaker, beschermt als 
een veiligheidsschoen.

rUffneck  
S3-lo-127

 specIfIcatIes ZIe pag. 73

nubuckleer en uiterst comfortabel, door 
speciaal hakontwerp zeer geschikt voor  
het beklimmen van ladders etc.
voelt aan als een sneaker, beschermt als 
een veiligheidsschoen.

rUffneck  
S3-hi-166

 specIfIcatIes ZIe pag. 72

hoge sneaker van nubuckleer en uiterst 
comfortabel, door speciaal hakontwerp zeer 
geschikt voor het beklimmen van ladders etc.
voelt aan als een sneaker, beschermt als 
een veiligheidsschoen.

rUffneck  
S3-hi-167

 specIfIcatIes ZIe pag. 73

hoge sneaker van nubuckleer en uiterst 
comfortabel, door speciaal hakontwerp zeer 
geschikt voor het beklimmen van ladders etc.
voelt aan als een sneaker, beschermt als 
een veiligheidsschoen.

marVin  
S3-i/o

 specIfIcatIes ZIe pag. 68

stalen neus met pu overneus.
veerkrachtige rubberen zool.
maximale bescherming van de voet, 
ongevoelig voor bijtende stoffen.

maVerick  
S3-o

 specIfIcatIes ZIe pag. 68

hoge versie van de marvin.
stalen neus met pu overneus.
veerkrachtige rubberen zool.
Bescherming tegen indringing van scherpe 
voorwerpen door de zool voor een veilig gevoel.

menTO  
S3-o

 specIfIcatIes ZIe pag. 81

extreem sterk en duurzaam  
bovenwerk van leer.
Zool is versterkt met een plaat  
van roestvrij staal.
Zeer veilige en complete voetbescherming.

merUla  
S3-o

 specIfIcatIes ZIe pag. 81

extreem sterk en duurzaam bovenwerk van leer.
penetratie resistente geweven binnenzool.
warme voeten, zelfs in extreem koud weer, door 
de voering van schapenvacht.

nesTOr  
S3-o

 specIfIcatIes ZIe pag. 74

hoge versie van de nordic voor een  
betere enkelbescherming.
waterafstotend, geolied nubuckleer.
uitzonderlijk comfortabel door zeer  
goede pasvorm.

nOrdic  
S3-i/o

 specIfIcatIes ZIe pag. 74

waterafstotend, geolied nubuckleer.
uitzonderlijk comfortabel door zeer  
goede pasvorm.

bas  
S3-I/o

sterk en duurzaam bovenwerk,  
zool met plaat van roestvrij staal.
overneus van pu.
comfortabele schoen voor een veilig gevoel.

 specIfIcatIes ZIe pag. 71

billY  
S3-o

hoge versie van de Bas. sterk en  
duurzaam bovenwerk, zool met plaat  
van roestvrij staal.
overneus van pu.
comfortabele schoen voor een veilig gevoel.

 specIfIcatIes ZIe pag. 71

bjOrn  
S3-o

hoge versie van de Bob. 
goede grip door nitrilrubberen zool.
verkrijgbaar in verschillende  
wijdte en breedte maten.

 specIfIcatIes ZIe pag. 66

bOb  
S3-i/o

goede grip door nitrilrubberen zool.
verkrijgbaar in verschillende  
wijdte en breedte maten.
stalen neus voor bescherming  
tegen vallende voorwerpen.

 specIfIcatIes ZIe pag. 66

leO  
S3-i/o

stalen neus met pu overneus  
voor uitzonderlijke grip.
verkrijgbaar in verschillende  
wijdte en breedte maten.

 specIfIcatIes ZIe pag. 69

lUkas  
S3-o

hoge versie van de leo.
stalen neus met pu overneus  
voor uitzonderlijke grip.
verkrijgbaar in verschillende  
wijdte en breedte maten.

 specIfIcatIes ZIe pag. 69

BOUw
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see OUr 
bUsiness 
selecTiOn 
On Page  
98-109

billY
S3-o
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mY ParenTs  
TOld me nOT TO  
PlaY wiTh fire,  
sO i wOrk wiTh  
iT insTead

METAAL
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minimaal gewichT,  
maXimale bescherming.
Werken met metaal betekent vaak werken in extreme 

hitte én met extreme risico’s. Zelfs gesmolten is metaal 

erg zwaar en onhandelbaar. De regisseur van ‘Deer 

Hunter’ koos niet voor niets een staaloven als decor 

voor de scène waarin hij de kracht, moed en vast

beradenheid van zijn karakters demonstreerde. Veiligheid 

heeft onze eerste prioriteit en we laten niets aan het 

lot over. Onze zool van Nitril rubber is bestand tegen 

temperaturen tot 300ºc.

Vlamvertragende kEVlar veters, vonkbestendige 

tongen, olie en zuurbestendige zolen van nitril rubber 

en bovenwerk met dubbelgestikt hittebestendig garen 

behoren allemaal tot de uitrusting van onze schoenen 

en laarzen voor de metaalindustrie. Zelfs kleine deeltjes 

en metaalsplinters of sterk bijtende koelvloeistoffen 

kunnen onze veiligheids schoenen niet doordringen.

Of je nu een lasser bent of een draaibank bedient, ook 

op het gebied van comfort hoef je geen concessies te 

doen. Onze schoenen zitten zó lekker; binnen de kortste 

keren merk je niet eens meer dat je ze aan hebt. Mocht 

er onverwachts toch iets onvoorziens gebeuren, dan 

zal je heel blij zijn dat je ze draagt! 

antiSlip  
‘klevende’ grIp-
force duo Zool

vlamvertragend  
leren Bovenkant

geSloten voorkant  
voor maxImale BeschermIng, 
Ideaal voor laswerk
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zOlder 
s3-i/o

 specIfIcatIes ZIe pag. 78

stalen neusbescherming en uitstekende grip.
klassieke, soepele, waterafstotende leren 
schoenen, zeer comfortabel.

rUffneck  
S3-lo-126

 specIfIcatIes ZIe pag. 72

nubuckleer en uiterst comfortabel, door 
speciaal hakontwerp zeer geschikt voor  
het beklimmen van ladders etc.
voelt aan als een sneaker, beschermt als 
een veiligheidsschoen.

rUffneck  
S3-lo-127

 specIfIcatIes ZIe pag. 73

nubuckleer en uiterst comfortabel, door 
speciaal hakontwerp zeer geschikt voor  
het beklimmen van ladders etc.
voelt aan als een sneaker, beschermt als 
een veiligheidsschoen.

rUffneck  
S3-hi-166

 specIfIcatIes ZIe pag. 72

hoge sneaker van nubuckleer en uiterst 
comfortabel, door speciaal hakontwerp zeer 
geschikt voor het beklimmen van ladders etc.
voelt aan als een sneaker, beschermt als 
een veiligheidsschoen.

rUffneck  
S3-hi-167

 specIfIcatIes ZIe pag. 73

hoge sneaker van nubuckleer en uiterst 
comfortabel, door speciaal hakontwerp zeer 
geschikt voor het beklimmen van ladders etc.
voelt aan als een sneaker, beschermt als 
een veiligheidsschoen.

marVin  
S3-i/o

 specIfIcatIes ZIe pag. 68

stalen neus met pu overneus.
veerkrachtige rubberen zool.
maximale bescherming van de voet, 
ongevoelig voor bijtende stoffen.

maVerick  
S3-o

 specIfIcatIes ZIe pag. 68

hoge versie van de marvin.
stalen neus met pu overneus.
veerkrachtige rubberen zool.
maximale bescherming van de voet, 
ongevoelig voor bijtende stoffen.

80

mike  
S3-i/o

 specIfIcatIes ZIe pag. 

extreem robuust en duurzaam bovenwerk 
van leer.
anti-penetratie en hittebestendige 
buitenzool (hro heat resistant outsole).
traditionele werkschoen.

miTchel  
s3-o

 specIfIcatIes ZIe pag. 80

hoge versie van de mike. extreem robuust  
en duurzaam bovenwerk van leer.
anti-penetratie en hittebestendige 
buitenzool (hro heat resistant outsole).
traditionele werkschoen.

VUlcanUs  
s3-i/o

 specIfIcatIes ZIe pag. 83

sterk bovenwerk van leer met overneus.
verbeterd ontwerp, ondoordringbaar voor 
metaal- en lasvonken, speciaal voor lassers.
snelle sluiting, makkelijk aan- en 
uittrekken, zonder veters.

zandVOOrT 
s3-o

 specIfIcatIes ZIe pag. 78

hoge versie van de Zolder.
stalen neusbescherming en uitstekende grip.
klassieke, soepele, waterafstotende leren 
schoenen, zeer comfortabel.

bas  
S3-I/o

sterk en duurzaam bovenwerk,  
zool met plaat van roestvrij staal.
overneus van pu.
veilig bij morsen van koelvloeistoffen.
comfortabele schoen voor een veilig gevoel.

 specIfIcatIes ZIe pag. 71

billY  
S3-o

hoge versie van de Bas.
sterk en duurzaam bovenwerk, zool met 
plaat van roestvrij staal, ooerneus van pu.
veilig bij morsen van koelvloeistoffen.
comfortabele schoen voor een veilig gevoel.

 specIfIcatIes ZIe pag. 71

demPO  
s3-o

sterke en duurzame laars met comfortable 
pu-middenzool en hittebestendige 
nitrilrubberen buitenzool (tot 300°c).
snel aan- en uittrekken, geschikt om  
te werken in hoge temperaturen.

 specIfIcatIes ZIe pag. 82

fOrnaX  
s3-i/o

extra hoge laars met brandvertragende 
veters, Ykk zijrits en leren voering.
maximale bescherming bij  
extreme temperaturen.
eenvoudig aan- en uittrekken.

 specIfIcatIes ZIe pag. 85

mack-m 
s3-I/o

gecertificeerde wreefbescherming.
pu overneus en hittebestendige rubber loopzool.
oorspronkelijk ontwikkeld voor het  
verzinken van metaal.

 specIfIcatIes ZIe pag. 83

METAAL
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see OUr 
bUsiness 
selecTiOn 
On Page  
98-109

VUlcanUs
s3-i/o
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i need TO sPend  
all daY On  
mY feeT, nOT  
On The flOOr

VOEDINg 
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hYgiënisch, geen sliPgeVaar,  
geen zOrgen.
In de voedingsindustrie is hygiëne essentieel. Ongeacht 

of je in de zuivelindustrie werkt of in een voedsel verwer

kings  fabriek, onze uitwasbare, ademende schoenen zijn 

ideaal. Dankzij een antibacteriële behandeling in onze 

Smartecair® Sanitized® voering, wordt de ontwikkeling 

van bacteriën in de schoen afgebroken. 

Onze schoenen zijn vlekbestendig en zeer gemakkelijk 

schoon te maken. De antislipzolen zijn uitvoerig getest 

in allerlei omstandigheden en omgevingen, je staat altijd 

stevig, ook als er gemorst wordt. Zelfs gladde, met olie 

besmeurde of natte ondergronden maken geen indruk op 

 deze schoenen. Daarbij gaan Emma schoenen vermoeide 

voeten tegen en beschikken ze over een uit  zonderlijke 

energiereturn technologie. Samen zorgen al deze eigen

schappen ervoor dat je scherp en alert blijft, hoelang je 

dienst ook duurt. 

microfiber  
makkelIjk afwasBare 
Bovenkant

ultra-hygiëniSche naden  
op een fel wIt mIcrofIBer

makkelijk aan- en uittrekken  
en toch voetomhullende pasvorm
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Vera  
S2-I

 specIfIcatIes ZIe pag. 89

Bovenwerk van microvezel zeer hygiënisch.
perfecte pasvorm, eenvoudig  
aan- en uittrekken.
afwasbare en uitwasbare schoen.
hoogste antislipnorm  
(src, slipresistancecoefficient).

VenUs  
S3-I  S2-i

Instapper met perfecte pasvorm, makkelijk 
aan- en uittrekken.
hoogste antislipnorm  
(src, slipresistancecoefficient).
eenvoudig te reinigen en onderhouden.

cas  
S2-i/O

Bovenwerk van microvezel zeer hygiënisch. 
afwasbare en uitwasbare schoen.  
vuil eenvoudig zichtbaar.
hoogste antislipnorm  
(src, slipresistancecoefficient).

 specIfIcatIes ZIe pag. 90

cOrOna  
S2-i/O

hoge versie van de cas.
Bovenwerk van microvezel zeer hygiënisch.
afwasbare en uitwasbare schoen.  
vuil eenvoudig zichtbaar.
hoogste antislipnorm  
(src, slipresistancecoefficient).

 specIfIcatIes ZIe pag. 90

ringO  
S2-I/o

duurzaam bovenwerk van leer. 
eenvoudig in onderhoud.
hoogste antislipnorm  
(src, slipresistancecoefficient).

 specIfIcatIes ZIe pag. 88

rOY  
S2-i/O

voortreffelijk, duurzaam bovenwerk van leer. 

makkelijk onderhoud zonder gedoe.
hoogste antislipnorm  
(src, slipresistancecoefficient).

 specIfIcatIes ZIe pag. 88 specIfIcatIes ZIe pag. 89/77

VOEDINg 
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see OUr 
bUsiness 
selecTiOn 
On Page  
98-109

Vera
S2-I
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balance, 
sTabiliTY and 
griP. i need a  
4X4 fOr mY feeT

AUTOMOBIEL
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zOlen als schOkbrekers.
Onze schoenen voor de autoindustrie zijn speciaal ontworpen om je 

de hele dag scherp en alert te houden. Ze zijn geschikt voor de meest 

uiteenlopende omstan digheden en kunnen alle oppervlakken aan.  

Of je nou aan een assemblagelijn werkt of als garagemonteur, je staat 

er stevig op met Emma. 

Het draagcomfort is te danken aan een ideale combinatie van 

ondersteuning, demping, grip, balans en ventilatie. De schoenen in 

deze lijn zijn lichter dan onze standaardlijn, waardoor je net zo wendbaar 

bent als de auto’s waaraan je werkt. Bovendien beschermen de zolen 

van geavan ceerde rubbersoorten je voeten tegen bijtende chemi caliën, 

zuren en oliën. 

Omdat het werken onder bruggen en hellingen risico’s met zich 

meebrengt, is deze lijn verkrijgbaar met verschillende soorten bescherm

neuzen. Verder hebben we ons eigen unieke dempingsysteem in deze 

schoen ingebouwd. je zult merken dat je minder vermoeid raakt en 

gedurende de dag energie terugkrijgt van je schoenen. Zo’n systeem 

zouden ze eens voor auto’s moeten ontwikkelen! 

Snel aan/uit  
klIttenBand

metaalvrij, 
versterkte  
composIetneus

het comfort van droge voeten  
dankZIj smartecaIr® vochtafvoer

lichte,  
BuItengewoon goed  
geventIleerde schoen
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rUffneck  
S3-hi-166

 specIfIcatIes ZIe pag. 72

hoge sneaker van nubuckleer en uiterst 
comfortabel, door speciaal hakontwerp zeer 
geschikt voor het beklimmen van ladders etc.
voelt aan als een sneaker, beschermt als 
een veiligheidsschoen.

anne  
S1P-I

 specIfIcatIes ZIe pag. 92

esd-schoen, anatomische damespasvorm.
antistatische en comfortabele 
veiligheidsschoen.

rUffneck  
S3-hi-167

 specIfIcatIes ZIe pag. 73

hoge sneaker van nubuckleer, uiterst 
comfortabel, speciaal hielontwerp.
voelt aan als een sneaker, beschermt als 
een veiligheidsschoen, hiel is zeer geschikt 
voor het beklimmen van ladders etc.

rUffneck  
S1P-lo-125

 specIfIcatIes ZIe pag. 93

sportief nubuckleer en denim, uiterst comfor tabel 
en metaalvrij. door speciaal hakontwerp zeer 
geschikt voor het beklimmen van ladders etc.
voelt aan als een sneaker, beschermt  
als een veiligheidsschoen.

rUffneck  
S1P-hi-165

 specIfIcatIes ZIe pag. 93

sportief nubuckleer en denim, uiterst comfor tabel 
en metaalvrij. door speciaal hakontwerp zeer 
geschikt voor het beklimmen van ladders etc.
voelt aan als een sneaker, beschermt 
 als een veiligheidsschoen.

anOUk  
S3-i/o

 specIfIcatIes ZIe pag. 77

esd-schoen, anatomische dames-pasvorm.
waterafstotend bovenwerk met all-round 
voetbescherming.

sPa  
S2-I

 specIfIcatIes ZIe pag. 86

Bovenwerk van nubuckleer, moderne look.
Zeer comfortabele pasvorm.

laUrenT  
S1P-I

 specIfIcatIes ZIe pag. 94

hoge versie van de luc.
metaalvrije esd-schoen,  
met goede ventilatie.
versterkte composietneus beschermt  
tegen vallende voorwerpen.

lUdO  
S1P-I

 specIfIcatIes ZIe pag. 95

metaalvrije esd-sandaal, met goede ventilatie.
klittenband voor eenvoudig aan en uit trekken.
versterkte composietneus beschermt tegen 
vallende voorwerpen.

rUffneck  
S3-lo-126

 specIfIcatIes ZIe pag. 72

nubuckleer en uiterst comfortabel, door 
speciaal hakontwerp zeer geschikt voor  
het beklimmen van ladders etc.
voelt aan als een sneaker, beschermt als 
een veiligheidsschoen.

rUffneck  
S3-lo-127

 specIfIcatIes ZIe pag. 73

nubuckleer, uiterst comfortabel,  
speciaal hielontwerp.
voelt aan als een sneaker, beschermt als 
een veiligheidsschoen, hiel is zeer geschikt 
voor het beklimmen van ladders etc.

amber  
S1P-I

 specIfIcatIes ZIe pag. 92

hoge versie van de anne.
esd-schoen, anatomische dames-pasvorm.
antistatische en comfortabele 
veiligheidsschoen.

bas  
S3-I/o

sterk en duurzaam bovenwerk,  
zool bestand tegen olie en zuur.
comfortabele schoen voor een veilig gevoel.

 specIfIcatIes ZIe pag. 71

billY  
S3-o

hoge versie van de Bas voor extra 
ondersteuning van de enkel.
sterk en duurzaam bovenwerk,  
zool bestand tegen olie en zuur.
comfortabele schoen voor een veilig gevoel.

 specIfIcatIes ZIe pag. 71

marVin  
S3-i/o

stalen neus met pu overneus.
veerkrachtige rubberen zool.
maximale bescherming van de voet, 
 olie en zuur bestendig.

 specIfIcatIes ZIe pag. 68

maVerick  
S3-o

hoge versie van de marvin.
stalen neus met pu overneus.
veerkrachtige rubberen zool.
maximale bescherming van de voet, 
 olie en zuur bestendig.

 specIfIcatIes ZIe pag. 68

silVersTOne  
S2-I/O

hoge versie van de spa.
Bovenwerk van nubuckleer, moderne look.
Zeer comfortabele pasvorm.

 specIfIcatIes ZIe pag. 86

AUTOMOBIEL

lUc  
S1P-I

 specIfIcatIes ZIe pag. 94

metaalvrije esd-schoen,  
met goede ventilatie.
versterkte composietneus beschermt 
tegen vallende voorwerpen.
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see OUr 
bUsiness 
selecTiOn 
On Page  
98-109

lUdO
S1P-I
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i’Ve enOUgh 
Things TO wOrrY 
abOUT - cOld, 
damP feeT 
shOUldn’T be  
One Of Them

AgRICULTUUR



49

deze schOenen blijVen dOOrakkeren. 
Dit is geen baan voor mensen met een 9tot5mentaliteit. Sterker 

nog, voor de meeste mannen en vrouwen is de agrarische sector 

helemaal geen baan, maar een manier van leven. Voor dag en 

dauw opstaan, het gevecht tegen de elementen, geen twee dagen 

hetzelfde. 

Een vastgelopen tractor uit een drassig weiland helpen, vereist 

waterdichte schoenen met een flinke dosis grip. Het houden van 

stieren die tot wel 900 kg kunnen wegen, vereist voetbescherming 

met een hoofdletter V. Het gebruik van moderne bestrijdings en 

schoonmaakmiddelen en andere chemicaliën vereist een hoge 

mate van zuurbestendigheid. als je het hele jaar door elke dag 

buiten bent, heb je schoenen nodig die je voeten in de winter 

warm houden en ze in de zomer juist ventileren. 

Voor een bedrijfstak die zo gevarieerd is, maken wij een breed 

assortiment aan schoenen. Slijtvast, water en weerbestendig en 

comfortverhogend. Dit zijn echte werkschoenen voor mensen die 

alles afweten van hard werken. ondoordringbare bovenkant en zool, 
maxImale weerstand tegen morsen

zweetafvoer voor droge voeten 
aan de BInnenkant, hoe nat  
de BuItenkant ook wordt

Sympatex® bovenwerk  
7 uur waterdIcht, 
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PrimUs  
S3-O

 specIfIcatIes ZIe pag. 79

7 uur waterdicht, goedgekeurd  
sympatex® bovenwerk.
uitstekende bescherming tegen  
morsen of lekken.

rUffneck  
S3-hi-167

 specIfIcatIes ZIe pag. 73

hoge sneaker van nubuckleer en uiterst 
comfortabel, door speciaal hakontwerp zeer 
geschikt voor het beklimmen van ladders etc.
voelt aan als een sneaker, beschermt als 
een veiligheidsschoen.

zandVOOrT 
s3-o

 specIfIcatIes ZIe pag. 78

hoge versie van de Zolder.
stalen neusbescherming en uitstekende grip.
klassieke, soepele, waterafstotende leren 
schoenen, zeer comfortabel.

zOlder 
s3-i/o

 specIfIcatIes ZIe pag. 78

stalen neusbescherming en uitstekende grip.
klassieke, soepele, waterafstotende  
leren schoenen, zeer comfortabel.

rUffneck  
S3-lo-126

 specIfIcatIes ZIe pag. 72

nubuckleer en uiterst comfortabel, door 
speciaal hakontwerp zeer geschikt voor  
het beklimmen van ladders etc.
voelt aan als een sneaker, beschermt als 
een veiligheidsschoen.

rUffneck  
S3-lo-127

 specIfIcatIes ZIe pag. 73

nubuckleer en uiterst comfortabel, door 
speciaal hakontwerp zeer geschikt voor  
het beklimmen van ladders etc.
voelt aan als een sneaker, beschermt als 
een veiligheidsschoen.

maVerick  
S3-O

 specIfIcatIes ZIe pag. 68

hoge versie van de marvin.
sterk en duurzaam bovenwerk, buitenzool 
bestand tegen olie en zuur.
duidelijk reflecterende afbiezing (3m).

mendOza  
S3-o

 specIfIcatIes ZIe pag. 82

7 uur waterproof, sympatex® bovenwerk 
houdt de voeten droog en koel. 
geolied volnerf lederen schacht
olie en zuurbestendig.

merUla  
S3-o

 specIfIcatIes ZIe pag. 81

extreem robuust en duurzaam bovenwerk 
van leer.
penetratie resistente geweven binnenzool
warme voeten, zelfs in extreem koud weer, 
door de voering van schapenvacht.

PaTrick  
S3-O

 specIfIcatIes ZIe pag. 70

hoge versie van de paul voor een 
 betere enkelbescherming.
sterk en duurzaam bovenwerk,  
buitenzool bestand tegen olie en zuur. 
robuuste schoen voor dagelijks gebruik.

PaUl  
S3-I/O

 specIfIcatIes ZIe pag. 70

sterk en duurzaam bovenwerk, buitenzool 
bestand tegen olie en zuur. 
veilige en milieutechnische schoen voor  
een veilig gevoel.

rUffneck  
S3-hi-166

 specIfIcatIes ZIe pag. 72

hoge sneaker van nubuckleer en uiterst 
comfortabel, door speciaal hakontwerp zeer 
geschikt voor het beklimmen van ladders etc.
voelt aan als een sneaker, beschermt als 
een veiligheidsschoen.

bas  
S3-I/o

sterk en duurzaam bovenwerk,  
buitenzool bestand tegen olie en zuur. 
comfortabele , milieutechnische  
schoen voor een veilig gevoel.

 specIfIcatIes ZIe pag. 71

billY  
S3-o

hoge versie van de Bas voor extra 
ondersteuning van de enkel.
sterk en duurzaam bovenwerk, buitenzool 
bestand tegen olie en zuur. 
robuuste schoen voor dagelijks gebruik.

 specIfIcatIes ZIe pag. 71

leO  
S3-i/o

stalen neus met pu overneus  
voor uitzonderlijke grip.
verkrijgbaar in vele pasvormen  
en breedtematen.

 specIfIcatIes ZIe pag. 69

lUkas  
S3-o

hoge versie van de leo.
stalen neus met pu overneus  
voor uitzonderlijke grip.
verkrijgbaar in vele pasvormen  
en breedtematen.

 specIfIcatIes ZIe pag. 69

marVin  
S3-i/o

sterk en duurzaam bovenwerk, buitenzool 
bestand tegen olie en zuur.
veilige en milieutechnische schoen voor  
een veilig gevoel.
duidelijk reflecterende afbiezing (3m).

 specIfIcatIes ZIe pag. 68

menTO  
S3-o

extreem robuust en duurzaam  
bovenwerk van leer.
versterkte zool met een plaat van roestvrij staal.
hoog niveau van complete voetbescherming.

 specIfIcatIes ZIe pag. 81

AgRICULTUUR
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see OUr 
bUsiness 
selecTiOn 
On Page  
98-109

PrimUs
S3-O
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elecTrOnics  
is a sPecialisT  
field, eVen The 
shOes haVe  
a cerTificaTe

ELECTRONICA
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sTOfVrij, anTisTaTisch  
en anTisliP.
In de elektronica draait het om precisie en technologie. 

Datzelfde geldt voor de schoenen die wij hebben 

ontwikkeld voor deze branche. Emma ESD schoenen 

zijn uiterst effi ciënt in het afvoeren van zelfs de kleinste 

statische ladingen. Met een weerstand van <35 MΩ voldoen 

zij ruimschoots aan alle Europese veiligheids normen 

waaronder de ESD norm 61340 43  en 61340 51.

Naast een uitmuntende bescherming tegen statische 

ladingen en schokken, biedt elke schoen goede ventilatie 

en optimaal comfort. De stofwerende eigenschappen 

zorgen ervoor dat spetters en stofdeeltjes worden afgestoten. 

Ideaal wanneer microassemblage onderdeel van je werk 

is en je werkplek altijd superschoon moet zijn. De 

beschermneuzen zijn gemaakt van staal of van nietgeleidend 

composiet. Daarnaast zorgen de speciale antislipzolen 

ervoor dat je de hele dag stevig in je schoenen blijft staan. metaalvrij

niet StatiSch,  
Zelfs nIet BIj  
IntensIeve actIvIteIten

teenbeScherming  
met sterke  
composIet neus

optimale ventilatie en comfort 
droge voeten met  

smartecaIr® sanItIZed sIlver®
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amber  
S1P-I

 specIfIcatIes ZIe pag. 92

hoge versie van de anne.
esd-schoen, anatomische dames-pasvorm.
antistatische en comfortabele 
veiligheidsschoen.

anne  
S1P-I

 specIfIcatIes ZIe pag. 92

esd-schoen, anatomische damespasvorm.
antistatische en comfortabele 
veiligheidsschoen.

rUffneck  
S3-lo-126

 specIfIcatIes ZIe pag. 72

nubuckleer en uiterst comfortabel, door 
speciaal hakontwerp zeer geschikt voor  
het beklimmen van ladders etc.
voelt aan als een sneaker, beschermt als 
een veiligheidsschoen.

rUffneck  
S3-lo-127

 specIfIcatIes ZIe pag. 73

nubuckleer en uiterst comfortabel, door 
speciaal hakontwerp zeer geschikt voor  
het beklimmen van ladders etc.
voelt aan als een sneaker, beschermt als 
een veiligheidsschoen.

rUffneck  
S3-hi-167

 specIfIcatIes ZIe pag. 73

hoge sneaker van nubuckleer en uiterst 
comfortabel, door speciaal hakontwerp zeer 
geschikt voor het beklimmen van ladders etc.
voelt aan als een sneaker, beschermt als 
een veiligheidsschoen.

rUffneck  
S1P-lo-125

 specIfIcatIes ZIe pag. 93

sportief nubuckleer en denim, uiterst comfor tabel 
en metaalvrij. door speciaal hakontwerp zeer 
geschikt voor het beklimmen van ladders etc.
voelt aan als een sneaker, beschermt  
als een veiligheidsschoen.

rUffneck  
S1P-hi-165

 specIfIcatIes ZIe pag. 93

sportief nubuckleer en denim, uiterst comfor tabel 
en metaalvrij. door speciaal hakontwerp zeer 
geschikt voor het beklimmen van ladders etc.
voelt aan als een sneaker, beschermt 
 als een veiligheidsschoen.

maX  
S3-I/O

metaalvrij.
schoenen geven geen signalering  
bij detectiepoortjes.

 specIfIcatIes ZIe pag. 76

melVin  
S3-I/O

hoge versie van de max.
metaalvrij.
schoenen geven geen signalering  
bij detectiepoortjes.

 specIfIcatIes ZIe pag. 76

laUrenT  
S1P-I

hoge versie van de luc.
metaalvrije esd-schoen,  
met goede ventilatie.
versterkte composietneus beschermt  
tegen vallende voorwerpen.

 specIfIcatIes ZIe pag. 94

lUdO  
s1pi

metaalvrije esd-sandaal, met goede ventilatie.
klittenband voor eenvoudig aan en uit trekken.
versterkte composietneus beschermt tegen 
vallende voorwerpen.

 specIfIcatIes ZIe pag. 95

rUffneck  
S3-hi-166

hoge sneaker van nubuckleer en uiterst 
comfortabel, door speciaal hakontwerp zeer 
geschikt voor het beklimmen van ladders etc.
voelt aan als een sneaker, beschermt als 
een veiligheidsschoen.

 specIfIcatIes ZIe pag. 72

lUc  
s1p-i

metaalvrije esd-schoen,  
met goede ventilatie.
versterkte composietneus beschermt  
tegen vallende voorwerpen.

 specIfIcatIes ZIe pag. 94

ELECTRONICA
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maX
S3-I/O

see OUr 
bUsiness 
selecTiOn 
On Page  
98-109
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SECURITy & SERVICES

mY bOOTs are  
made fOr 
walking and The 
OccasiOnal rUn
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waT er OOk gebeUrT,  
je VOeTen zijn Veilig.
In de beveiliging betekent hard werken ook hard  

lopen, vaak meer dan 10 km per dag of nacht. Slechte 

schoenen bieden onvoldoende bescherming tegen  

het omzwikken van enkels met blessures tot gevolg  

die steeds opnieuw kunnen opspelen. Omdat je voeten 

steeds je volledige lichaams gewicht moeten dragen, 

heb je schoenen nodig die je voeten en enkels goed 

onder steunen.

Politieagent is een onvoorspelbaar beroep. je loopt letter

lijk van de ene situatie in de andere. Wij zorgen voor een 

stevige basis en maximale grip. Ideaal als je de achter

volgingmoet inzetten op ongelijk of onbekend terrein.

Emma levert perfect passende hoge en lage schoenen 

met een hele reeks extra mogelijkheden voor alle soorten 

weersomstandigheden. De schoenen zijn voorzien  

van een energie sparende constructie en geven 

ondersteuning waar je die het meeste nodig hebt.  

Daarbij ben je altijd zeker van optimaal comfort. Op 

kantoor of op patrouille, je merkt niet eens dat je Emma 

schoenen draagt. 

antiSlip
‘klevende’ grIp nItrIlZool

Stalen neuS  
BeschermIng

lichtgewicht 
voor optImale 
wendBaarheId
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TOm  
o2-I/O

 specIfIcatIes ZIe pag. 97

comfortabel en waterafstotend bovenwerk 
van leer, zonder beschermende neus.
Ideale schoenen voor dagelijks gebruik  
in alle situaties, eenvoudig te poetsen.

VenUs  
S3-I  S2-i

Instapper, makkelijk aan- en uittrekken. 
antislip voor een uitstekende grip.

TreVisO  
O3-I/O

comfortabele waterafstotende veiligheids-
schoen zonder beschermende neus.
antipenetratie binnenzool, buitenzool van 
100% nitrilrubber.
Ideale schoenen voor dagelijks gebruik in 
alle situaties, eenvoudig te poetsen.

rOY  
S2-I/O

comfortabel, waterafstotend 
 bovenwerk van leer.
Ideale schoenen voor dagelijks gebruik  
in alle situaties, eenvoudig te poetsen.

 specIfIcatIes ZIe pag. 88 specIfIcatIes ZIe pag. 77/89

 specIfIcatIes ZIe pag. 109

PaTrick  
S3-O

 specIfIcatIes ZIe pag. 70

hoge versie van de paul.
waterafstotend bovenwerk van leer.
Zool van roestvrij staal, antipenetratie.
robuuste schoenen voor dagelijks gebruik, 
eenvoudig in onderhoud.

TOrinO  
S3-I/O

 specIfIcatIes ZIe pag. 106

comfortabele waterafstotende veiligheids-
schoen met beschermende stalen neus.
antipenetratie binnenzool, buitenzool van 
100% nitrilrubber.
Ideale schoenen voor dagelijks gebruik in 
alle situaties, eenvoudig te poetsen.

PaUl  
S3-I/O

 specIfIcatIes ZIe pag. 70

comfortabel, waterafstotend bovenwerk 
van leer.
Zool van roestvrij staal, anti-penetratie.
Ideale schoenen voor dagelijks gebruik, 
eenvoudig te poetsen.

TrenTO  
S3-I/O

 specIfIcatIes ZIe pag. 106

comfortabele waterafstotende veiligheids-
schoen met beschermende stalen neus.
antipenetratie binnenzool, buitenzool van 
100% nitrilrubber.
Ideale schoenen voor dagelijks gebruik in 
alle situaties, eenvoudig te poetsen.

ringO  
S2-I/O

hoge versie van de roy-schoen.
comfortabel, waterafstotend  
bovenwerk van leer.
Ideale schoenen voor dagelijks gebruik  
in alle situaties, eenvoudig te poetsen.

 specIfIcatIes ZIe pag. 88

milanO 
S3-I/O

comfortabele waterafstotende veiligheids-
schoen met beschermende stalen neus.
antipenetratie binnenzool, buitenzool van 
100% nitrilrubber.
Ideale schoenen voor dagelijks gebruik in 
alle situaties, eenvoudig te poetsen.

 specIfIcatIes ZIe pag. 105

mOdena 
S3-I/O

 specIfIcatIes ZIe pag. 105

comfortabele waterafstotende veiligheids-
schoen met beschermende stalen neus.
antipenetratie binnenzool, buitenzool van 
100% nitrilrubber.
Ideale schoenen voor dagelijks gebruik in 
alle situaties, eenvoudig te poetsen.

SECURITy & SERVICES
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see OUr 
bUsiness 
selecTiOn 
On Page  
98-109

milanO
S3-I/O
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Ver voordat jij je Emma schoenen voor 

het eerst aan doet, hebben wij alle onder

delen al uitvoerig getest en opnieuw getest. 

En nog eens getest! Het boven materiaal, 

de zolen, de veterogen en zelfs de veters 

worden aan zeer grondige tests onder

worpen om er zeker van te zijn dat ze 

sterk en duurzaam genoeg zijn. 

Maar zelfs voordat de materialen bij ons 

aankomen, hebben deze al een serie tests 

doorstaan die de fabrikant zelf uitvoert. 

Sympatex® wordt regelmatig op de proef 

gesteld tijdens expedities in de meest 

onherbergzame gebieden ter wereld, 

terwijl ze bij cordura® een heel bijzonder 

testteam hebben – het amerikaanse  

leger. al het leer dat vanuit de fabriek bij 

ons aankomt, wordt voor gebruik nauw

lettend geïnspecteerd door onze experts. 

Er wordt gekeken of de huiden bescha

digingen, minuscule scheurtjes of dunne 

plekken hebben. Zelfs de kleinste im

perfecties betekenen dat we de huid niet 

gebruiken. als de huid is goed gekeurd, 

wordt de porositeit van de huid getest, 

om te kijken hoe snel vloeistoffen door de 

huid heen gaan. Hoe langer dit duurt, hoe 

water dichter en hoe beter de huid is. We 

proberen de huid daarna kapot te scheuren. 

ja, echt! Hoe moeilijker het blijkt om de 

huid te scheuren, hoe beter de kwaliteit 

is en hoe groter de kans dat we hem daad

werkelijk zullen gebruiken. We selecteren 

alleen het sterkste en soepelste leer voor 

onze schoenen.

De zolen testen we op herhaaldelijk buigen. 

Machinaal worden de zolen verder gebogen 

dan in reallife het geval zal zijn. Ook de 

penetratieweerstand van scherpe voor

werpen door de zool wordt met regelmaat 

getest, zo ook onze bescherm neuzen 

waarop een impact van 200 joule wordt 

losgelaten  om er zeker van te zijn dat ze 

voldoende bescherming bieden.

Tot slot worden de schoenen onafhankelijk 

getest en gecertificeerd door geac

crediteerde testinstituten als het Duits/

Nederlandse TÜV en het Britse Satra om 

ons te verzekeren dat ze voldoen aan de 

Europese richtlijnen voor Persoonlijke 

Beschermings Middelen (PBM). Dat is 

slechts een formaliteit, want onze tests 

gaan veel verder. 

TesTed TO eXTremes

ScaN DE QrcODE OM ONZE FIlM  
‘TESTED TO ExTrEMES TE BEkIjkEN.  
HET Zal jE VErBaZEN WaT ONZE  
ScHOENEN allEMaal MOETEN DOOrSTaaN 
VOOrDaT ZE IN EEN ScHOENENDOOS VaN 
EMMa BElaNDEN. BEkIjk HET ONlINE @ 
EMMaSaFETyFOOTWEar.cOM.

we TreaT OUr bOOTs wOrse Than YOU eVer will.
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Veiligheidsschoen meer geschikt voor natte  

werk omstandigheden, met stalen of kunststof 

neus, welke weerstand biedt tegen een impact 

van 200 joules met gesloten hielpartij, olie en 

zuurbestendig, antistatische eigenschappen 

en energieopname in de hak.

Veiligheidsschoen geschikt voor droge werk

omstandigheden, met stalen of kunststof neus, 

welke weerstand biedt tegen een impact  

van 200 joules met gesloten hielpartij, olie en 

zuurbestendig, antistatische eigenschappen 

en energieopname in de hak en stalen of kunst

stof zoolplaat tegen het intrappen van (scherpe) 

voorwerpen. tot een kracht van 1100 Newton.

Veiligheidsschoen geschikt voor droge werk

omstandigheden, met stalen of kunststof neus, 

welke weerstand biedt tegen een impact van 

200 joules met gesloten hielpartij, olie en 

zuurbestendig , antistatische eigenschappen 

en energieopname in de hak.

EN ISO 20345:2011
Veiligheidsschoeisel met beschermneus: 

Naast de basisvoorschriften van de EN 

ISO 20344:2011 norm, moeten producten 

met een 20345:2011 norm bovendien aan 

bijzondere eisen voldoen. Deze eisen 

worden aangeduid met (een combinatie 

van) hoofdletters en cijfer(s). De combinatie 

van letter en cijfer geeft aan dat de schoen 

aan de volgende aanvullende eisen voldoet.

safeTY  
sTandards

Emma Safety Footwear voldoet aan de eisen van de Europese richtlijn 89/686/EEG*96/58/EG 

voor persoonlijke beschermingsmiddelen. Het betreft de volgende Europese norm;  

EN ISO 20344:2011. Deze norm bevat basisvoorschriften betreffende keuringsmethoden 

en eisen, beproevingsmethoden en aanvullende eisen voor beschermingsmiddelen, 

waaronder schoenen.
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Veiligheidsschoen meer geschikt voor natte 

werk omstandigheden, met stalen of kunst stof 

neus, welke weerstand biedt tegen een impact 

van 200 joules met gesloten hielpartij,  

olie en zuurbestendig, antistatische eigen

schappen en energieopname in de hak en 

stalen of kunststof zoolplaat tegen het in

trappen van (scherpe) voorwerpen tot een 

kracht van 1100 Newton.

Werkschoen meer geschikt voor natte werk

omstandigheden, met gesloten hielpartij, 

olie en zuurbestendig, antistatische eigen

schappen, energieopname in de hak en stalen 

of kunststof zoolplaat tegen het intrappen 

van (scherpe) voorwerpen tot een kracht van 

1100 Newton.

Werkschoen meer geschikt voor natte werk

omstandigheden, met gesloten hielpartij, 

olie en zuurbestendig, antistatische eigen

schappen en energieopname in de hak.

EN ISO 20347:2012
Beschermend schoeisel zonder bescherm 

neus: Deze norm omvat eisen voor schoenen 

voor beroepsmatig gebruik en kent de 

volgende aanduidingen met bijbehorende 

kenmerken/eigenschappen.



BJORN
S3-O

Wijdtemaat D / XD / XXD
maten D 37 - 48 / XD 39 - 48 / XXD 39 - 47
Kleur Zwart

BovenWerK Volnerf leer
voering Smartec Air Sanitized Silver

Binnenzool Antistatisch
inlegzool Antibacterieel

neusBescherming Staal / EN 12568:2010
Beschermende tussenzool Roestvrij staal / EN 12568:2010

BovenWerK constructie Ströbel
tussenzool PU

loopzool Grip Force Easy Twist
overneus Geen

sluiting Veters Zwart/Grijs
europese norm EN ISO 20345:2011

BOB
S3-I/O

Wijdtemaat D / XD / XXD
maten D 37 - 48 / XD 39 - 48 / XXD 39 - 47
Kleur Zwart

BovenWerK Volnerf leer
voering Smartec Air Sanitized Silver

Binnenzool Antistatisch
inlegzool Antibacterieel

neusBescherming Staal / EN 12568:2010
Beschermende tussenzool Roestvrij staal / EN 12568:2010

BovenWerK constructie Ströbel
tussenzool PU

loopzool Grip Force Easy Twist
overneus Geen

sluiting Veters Zwart/Grijs
europese norm EN ISO 20345:2011
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S3

BJORNBOB



BRIAN
S3-O

Wijdtemaat D / XD
maten D 37 - 48 / XD 39 - 48
Kleur Zwart

BovenWerK Volnerf leer
voering Smartec Air Sanitized Silver

Binnenzool Antistatisch
inlegzool Antibacterieel

neusBescherming Staal / EN 12568:2010
Beschermende tussenzool Roestvrij staal / EN 12568:2010

BovenWerK constructie Ströbel
tussenzool PU

loopzool Grip Force Easy Twist
overneus PU

sluiting Veters Zwart/Grijs
europese norm EN ISO 20345:2011

BRAD
S3-I/O

Wijdtemaat D / XD
maten D 37 - 48 / XD 39 - 48
Kleur Zwart

BovenWerK Volnerf leer
voering Smartec Air Sanitized Silver

Binnenzool Antistatisch
inlegzool Antibacterieel

neusBescherming Staal / EN 12568:2010
Beschermende tussenzool Roestvrij staal / EN 12568:2010

BovenWerK constructie Ströbel
tussenzool PU

loopzool Grip Force Easy Twist
overneus PU

sluiting Veters Zwart/Grijs
europese norm EN ISO 20345:2011
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BRIANBRAD



MARVIN
S3-I/O

Wijdtemaat D / XD
maten D / XD 39 - 48
Kleur Zwart

BovenWerK Volnerf leer
voering Smartec Air Sanitized Silver

Binnenzool Antistatisch
inlegzool Antibacterieel

neusBescherming Staal / EN 12568:2010
Beschermende tussenzool Roestvrij staal / EN 12568:2010

BovenWerK constructie Ströbel
tussenzool PU

loopzool Grip Force Duo / HRO
overneus PU

sluiting Veters Zwart/Grijs
europese norm EN ISO 20345:2011

MAVERICK
S3-O

Wijdtemaat D / XD
maten D 37 - 48 / XD 39 - 48
Kleur Zwart

BovenWerK Volnerf leer
voering Smartec Air Sanitized Silver

Binnenzool Antistatisch
inlegzool Antibacterieel

neusBescherming Staal / EN 12568:2010
Beschermende tussenzool Roestvrij staal / EN 12568:2010

BovenWerK constructie Ströbel
tussenzool PU

loopzool Grip Force Duo / HRO
overneus PU

sluiting Veters Zwart/Grijs
europese norm EN ISO 20345:2011
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S3

MARVIN MAVERICK



LEO
S3-I/O

Wijdtemaat D / XD / XXD 6t
maten D 35 - 48 / XD 37 - 48 / XXD 6t 38 - 47
Kleur Zwart

BovenWerK Volnerf leer
voering Smartec Air Sanitized Silver

Binnenzool Antistatisch
inlegzool Antibacterieel

neusBescherming Staal / EN 12568:2010
Beschermende tussenzool Roestvrij staal / EN 12568:2010

BovenWerK constructie Ströbel
tussenzool PU

loopzool Grip Force Easy Twist
overneus PU

sluiting Veters Zwart/Grijs
europese norm EN ISO 20345:2011

LUKAS
S3-O

Wijdtemaat D / XD / XXD 6t
maten D 35 - 48 / XD 37 - 48 / XXD 6t 38 - 47
Kleur Zwart

BovenWerK Volnerf leer
voering Smartec Air Sanitized Silver

Binnenzool Antistatisch
inlegzool Antibacterieel

neusBescherming Staal / EN 12568:2010
Beschermende tussenzool Roestvrij staal / EN 12568:2010

BovenWerK constructie Ströbel
tussenzool PU

loopzool Grip Force Easy Twist
overneus PU

sluiting Veters Zwart/Grijs
europese norm EN ISO 20345:2011
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LEO LUKAS



PAUL
S3-I/O

Wijdtemaat D / XD
maten D / XD 37 - 48
Kleur Zwart

BovenWerK Volnerf leer
voering Smartec Air Sanitized Silver

Binnenzool Antistatisch
inlegzool Antibacterieel

neusBescherming Staal / EN 12568:2010
Beschermende tussenzool Roestvrij staal / EN 12568:2010

BovenWerK constructie Ströbel
tussenzool PU

loopzool Grip Force Duo / HRO
overneus Geen

sluiting Veters Zwart/Grijs
europese norm EN ISO 20345:2011

PATRICK
S3-O

Wijdtemaat D / XD
maten D / XD 37 - 48
Kleur Zwart

BovenWerK Volnerf leer
voering Smartec Air Sanitized Silver

Binnenzool Antistatisch
inlegzool Antibacterieel

neusBescherming Staal / EN 12568:2010
Beschermende tussenzool Roestvrij staal / EN 12568:2010

BovenWerK constructie Ströbel
tussenzool PU

loopzool Grip Force Duo / HRO
overneus Geen

sluiting Veters Zwart/Grijs
europese norm EN ISO 20345:2011
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S3

PAUL PATRICK



BAS
S3-I/O

Wijdtemaat D / XD
maten D / XD 37 - 48
Kleur Zwart

BovenWerK Volnerf leer
voering Smartec Air Sanitized Silver

Binnenzool Antistatisch
inlegzool Antibacterieel

neusBescherming Staal / EN 12568:2010
Beschermende tussenzool Roestvrij staal / EN 12568:2010

BovenWerK constructie Ströbel
tussenzool PU

loopzool Grip Force Duo / HRO
overneus PU

sluiting Veters Zwart/Grijs
europese norm EN ISO 20345:2011

BILLY
S3-O

Wijdtemaat D / XD
maten D / XD 37 - 48
Kleur Zwart

BovenWerK Volnerf leer
voering Smartec Air Sanitized Silver

Binnenzool Antistatisch
inlegzool Antibacterieel

neusBescherming Staal / EN 12568:2010
Beschermende tussenzool Roestvrij staal / EN 12568:2010

BovenWerK constructie Ströbel
tussenzool PU

loopzool Grip Force Duo / HRO
overneus PU

sluiting Veters Zwart/Grijs
europese norm EN ISO 20345:2011
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BAS BILLY



RUFFNECK
S3-HI-166

Wijdtemaat D
maten 39 - 48
Kleur Bruin

BovenWerK Nubuck / Oil Nubuck
voering Smartec Air Sanitized Silver

Binnenzool Antipenetratie / ESD
inlegzool Antibacterieel

neusBescherming Staal / EN 12568:2010
Beschermende tussenzool Geweven antipenetratie / EN 12568:2010

BovenWerK constructie Gezwikt
tussenzool PU

loopzool Nitrilrubber
overneus Geen

sluiting Veters Grijs
europese norm EN ISO 20345:2011

RUFFNECK
S3-LO-126

Wijdtemaat D
maten 39 - 48
Kleur Bruin

BovenWerK Nubuck / Oil Nubuck
voering Smartec Air Sanitized Silver

Binnenzool Antipenetratie / ESD
inlegzool Antibacterieel

neusBescherming Staal / EN 12568:2010
Beschermende tussenzool Geweven antipenetratie / EN 12568:2010

BovenWerK constructie Gezwikt
tussenzool PU

loopzool Nitrilrubber
overneus Geen

sluiting Veters Grijs
europese norm EN ISO 20345:2011
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S3

RUFFNECK-HI-BRRUFFNECK-LO BR



RUFFNECK
S3-HI-167

Wijdtemaat D
maten 39 - 48
Kleur Zwart

BovenWerK Nubuck / Oil Nubuck
voering Smartec Air Sanitized Silver

Binnenzool Antipenetratie / ESD
inlegzool Antibacterieel

neusBescherming Staal / EN 12568:2010
Beschermende tussenzool Geweven antipenetratie / EN 12568:2010

BovenWerK constructie Gezwikt
tussenzool PU

loopzool Nitrilrubber
overneus Geen

sluiting Veters Grijs
europese norm EN ISO 20345:2011

RUFFNECK
S3-LO-127

Wijdtemaat D
maten 39 - 48
Kleur Zwart

BovenWerK Nubuck / Oil Nubuck
voering Smartec Air Sanitized Silver

Binnenzool Antipenetratie / ESD
inlegzool Antibacterieel

neusBescherming Staal / EN 12568:2010
Beschermende tussenzool Geweven antipenetratie / EN 12568:2010

BovenWerK constructie Gezwikt
tussenzool PU

loopzool Nitrilrubber
overneus Geen

sluiting Veters Grijs
europese norm EN ISO 20345:2011
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RUFFNECK-LO-ZW RUFFNECK-HI-ZW



NORDIC
S3-I/O

Wijdtemaat D / XD
maten D 36 - 48 / XD 37 - 48
Kleur Zwart / Bruin

BovenWerK Oil Nubuck
voering Smartec Air Sanitized Silver

Binnenzool Antistatisch
inlegzool Antibacterieel

neusBescherming Staal / EN 12568:2010
Beschermende tussenzool Roestvrij staal / EN 12568:2010

BovenWerK constructie Ströbel
tussenzool PU

loopzool Grip Force Easy Twist
overneus Geen

sluiting Veters Zwart/Grijs
europese norm EN ISO 20345:2011

NESTOR
S3-O

Wijdtemaat D / XD
maten D 35 - 48 / XD 37 - 48
Kleur Zwart / Bruin

BovenWerK Oil Nubuck
voering Smartec Air Sanitized Silver

Binnenzool Antistatisch
inlegzool Antibacterieel

neusBescherming Staal / EN 12568:2010
Beschermende tussenzool Roestvrij staal / EN 12568:2010

BovenWerK constructie Ströbel
tussenzool PU

loopzool Grip Force Easy Twist
overneus Geen

sluiting Veters Zwart/Grijs
europese norm EN ISO 20345:2011
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S3

NORDIC NESTOR



ROCKY
S3-I/O

Wijdtemaat D / XD
maten D 35 - 48 / XD 39 - 48
Kleur Grijs

BovenWerK Nubuck / Cordura
voering Smartec Air Sanitized Silver

Binnenzool Antistatisch
inlegzool Antibacterieel

neusBescherming Staal / EN 12568:2010
Beschermende tussenzool Roestvrij staal / EN 12568:2011

BovenWerK constructie Ströbel
tussenzool PU

loopzool Grip Force Easy Twist
overneus Geen

sluiting Veters Zwart/Grijs
europese norm EN ISO 20345:2011

RANGER
S3-I/O

Wijdtemaat D / XD
maten D 35 - 48 / XD 37 - 48
Kleur Grijs

BovenWerK Nubuck / Cordura
voering Smartec Air Sanitized Silver

Binnenzool Antistatisch
inlegzool Antibacterieel

neusBescherming Staal / EN 12568:2010
Beschermende tussenzool Roestvrij staal / EN 12568:2010

BovenWerK constructie Ströbel
tussenzool PU

loopzool Grip Force Easy Twist
overneus Geen

sluiting Veters Zwart/Grijs
europese norm EN ISO 20345:2011
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ROCKY RANGER



MELVIN
S3-I/O

Wijdtemaat D / XD
maten D 36 - 47 / XD 38 - 47
Kleur Zwart

BovenWerK Volnerf leer
voering Smartec Air Sanitized Silver

Binnenzool Antipenetratie / ESD
inlegzool Antibacterieel

neusBescherming Composiet / EN 12568:2010
Beschermende tussenzool Geweven antipenetratie / EN 12568:2010

BovenWerK constructie Ströbel
tussenzool PU

loopzool Grip Force Easy Twist
overneus Geen

sluiting Veters Zwart/Grijs
europese norm EN ISO 20345:2011

MAX
S3-I/O

Wijdtemaat D / XD
maten D 36 - 47 / XD 38 - 47
Kleur Zwart

BovenWerK Volnerf leer
voering Smartec Air Sanitized Silver

Binnenzool Antipenetratie / ESD
inlegzool Antibacterieel

neusBescherming Composiet / EN 12568:2010
Beschermende tussenzool Geweven antipenetratie / EN 12568:2010

BovenWerK constructie Ströbel
tussenzool PU

loopzool Grip Force Easy Twist
overneus Geen

sluiting Veters Zwart/Grijs
europese norm EN ISO 20345:2011
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S3

MAX MELVIN



VENUS
S3-I

Wijdtemaat D / XD
maten D 35 - 48 / XD 37 - 48
Kleur Zwart

BovenWerK Volnerf leer
voering Smartec Air Sanitized Silver

Binnenzool Antistatisch
inlegzool Antibacterieel

neusBescherming Staal / EN 12568:2010
Beschermende tussenzool Roestvrij staal / EN 12568:2010

BovenWerK constructie Ströbel
tussenzool PU

loopzool Grip Force Easy Twist
overneus Geen

sluiting Elastiek
europese norm EN ISO 20345:2011

ANOUK
S3-I/O

Wijdtemaat D (dames)
maten 35 - 42
Kleur Zwart

BovenWerK Oil Nubuck
voering Smartec Air Sanitized Silver

Binnenzool Antipenetratie / ESD
inlegzool Antibacterieel

neusBescherming Staal / EN 12568:2010
Beschermende tussenzool Geweven antipenetratie / EN 12568:2010

BovenWerK constructie Gezwikt
tussenzool -

loopzool PU 1 densiteit
overneus Geen

sluiting Veters Zwart
europese norm EN ISO 20345:2011
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VENUS S3-1 ANOUK



ZOLDER
S3-I/O

Wijdtemaat D / XD
maten D / XD 39 - 48
Kleur Donkerbruin

BovenWerK Oil Nubuck
voering Volnerf Nappaleer / Splitleer

Binnenzool Antistatisch
inlegzool Antibacterieel

neusBescherming Staal / EN 12568:2010
Beschermende tussenzool Roestvrij staal / EN 12568:2010

BovenWerK constructie Ströbel
tussenzool PU

loopzool Grip Force Duo / HRO
overneus Geen

sluiting Veters Zwart/Grijs
europese norm EN ISO 20345:2011

ZANDVOORT
S3-O

Wijdtemaat D / XD
maten D 37 - 48 / XD 39 - 48
Kleur Donkerbruin

BovenWerK Oil Nubuck
voering Volnerf Nappaleer / Splitleer

Binnenzool Antistatisch
inlegzool Antibacterieel

neusBescherming Staal / EN 12568:2010
Beschermende tussenzool Roestvrij staal / EN 12568:2010

BovenWerK constructie Ströbel
tussenzool PU

loopzool Grip Force Duo / HRO
overneus Geen

sluiting Veters Zwart/Grijs
europese norm EN ISO 20345:2011
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S3

ZOLDER ZANDVOORT



PLUVIUS
S3-I/O

Wijdtemaat XD
maten 37 - 48
Kleur Zwart / Grijs

BovenWerK Volnerf leer / Chemicaliën resistent
voering Smartec Air Sanitized Silver / Sympatex

Binnenzool Anti-penetratie / Antistatisch
inlegzool Antibacterieel

neusBescherming Staal / EN 12568:2010
Beschermende tussenzool Geweven antipenetratie / EN 12568:2010

BovenWerK constructie Ströbel
tussenzool PU

loopzool Grip Force Duo / HRO
overneus PU

sluiting Veters Zwart/Grijs
europese norm EN ISO 20345:2011

PRIMUS
S3-O

Wijdtemaat XD
maten 37 - 48
Kleur Zwart / Grijs

BovenWerK Volnerf leer / 7 uren waterproof
voering Smartec Air Sanitized Silver / Sympatex

Binnenzool Anti-penetratie / Antistatisch
inlegzool Antibacterieel

neusBescherming Staal / EN 12568:2010
Beschermende tussenzool Geweven antipenetratie / EN 12568:2010

BovenWerK constructie Ströbel
tussenzool PU

loopzool Grip Force Duo / HRO
overneus PU

sluiting Veters Zwart/Grijs
europese norm EN ISO 20345:2011
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PLUVIUSPRIMUS



MITCHEL
S3-O

Wijdtemaat D
maten 38 - 48 / XL 49 - 53
Kleur Zwart

BovenWerK Volnerf leer
voering Volnerf Nappaleer / Splitleer

Binnenzool Plantaardig nagelooid leer, met versterkte hiel
inlegzool Antibacterieel

neusBescherming Staal / EN 12568:2010
Beschermende tussenzool Roestvrij staal / EN 12568:2010

BovenWerK constructie Gezwikt
tussenzool -

loopzool Nitrilrubber
overneus Rubber

sluiting Veters Zwart
europese norm EN ISO 20345:2011

MIKE
S3-I/O

Wijdtemaat D
maten 38 - 48 / XL 49 - 53
Kleur Zwart

BovenWerK Volnerf leer
voering Volnerf Nappaleer / Splitleer

Binnenzool Plantaardig nagelooid leer, met versterkte hiel
inlegzool Antibacterieel

neusBescherming Staal / EN 12568:2010
Beschermende tussenzool Roestvrij staal / EN 12568:2010

BovenWerK constructie Gezwikt
tussenzool -

loopzool Nitrilrubber
overneus Rubber

sluiting Veters Zwart
europese norm EN ISO 20345:2011

80

S3

MITCHELMIKE



MERULA
S3-O

Wijdtemaat D
maten 37 - 48
Kleur Bruin

BovenWerK Volnerf leer
voering Bont (schapenvacht)

Binnenzool Anti-penetratie / Antistatisch
inlegzool Antibacterieel

neusBescherming Staal / EN 12568:2010
Beschermende tussenzool Geweven antipenetratie / EN 12568:2010

BovenWerK constructie Gezwikt
tussenzool PU

loopzool Grip Force Easy Twist
overneus PU

sluiting Geen
europese norm EN ISO 20345:2011

MENTO
S3-O

Wijdtemaat D
maten 37 - 48
Kleur Bruin

BovenWerK Volnerf leer
voering Smartec Air Sanitized Silver voorbladvoering

Binnenzool Antistatisch
inlegzool Antibacterieel

neusBescherming Staal / EN 12568:2010
Beschermende tussenzool Roestvrij staal / EN 12568:2010

BovenWerK constructie Ströbel
tussenzool PU

loopzool Grip Force Easy Twist
overneus PU

sluiting Geen
europese norm EN ISO 20345:2011
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MERULAMENTO



MENDOZA
S3-O

Wijdtemaat D
maten 37 - 48
Kleur Donkerbruin

BovenWerK Oil Nubuck / 7 uren waterproof
voering Smartec Air Sanitized Silver / Sympatex

Binnenzool Antistatisch
inlegzool Antibacterieel

neusBescherming Staal / EN 12568: 2010
Beschermende tussenzool Roestvrij staal / EN 12568: 2010

BovenWerK constructie Gezwikt
tussenzool PU

loopzool Grip Force Duo / HRO
overneus PU

sluiting Geen
europese norm EN ISO 20345:2011

DEMPO
S3-O

Wijdtemaat D
maten 37 - 48
Kleur Zwart

BovenWerK Volnerf leer
voering Smartec Air Sanitized Silver voorbladvoering

Binnenzool Antistatisch
inlegzool Antibacterieel

neusBescherming Staal / EN 12568:2010
Beschermende tussenzool Roestvrij staal / EN 12568:2010

BovenWerK constructie Ströbel
tussenzool PU

loopzool Grip Force Duo / HRO
overneus PU

sluiting Geen
europese norm EN ISO 20345:2011
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S3

MENDOZA DEMPO



VULCANUS
S3-I/O

Wijdtemaat D / XD
maten D 37 - 48 / XD 39 - 48
Kleur Zwart

BovenWerK Volnerf leer
voering Volnerf Nappaleer/Smartec Air Sanitized Silver

Binnenzool Antistatisch
inlegzool Antibacterieel

neusBescherming Staal / EN 12568:2010
Beschermende tussenzool Roestvrij staal / EN 12568:2010

BovenWerK constructie Ströbel
tussenzool PU

loopzool Grip Force Duo / HRO
overneus PU

sluiting Brandwerende klittenband
europese norm EN ISO 20345:2011

MACK-M
S3-I/O

Wijdtemaat XD
maten 37 - 48
Kleur Zwart

BovenWerK Volnerf leer
voering Smartec Air Sanitized Silver

Binnenzool Antistatisch
inlegzool Antibacterieel

neusBescherming Staal / EN 12568:2010
Beschermende tussenzool Roestvrij staal / EN 12568:2010

BovenWerK constructie Ströbel
tussenzool PU

loopzool Grip Force Duo / HRO
overneus PU

sluiting Veters Zwart/Grijs
europese norm EN ISO 20345:2011

83

VULCANUS MACK-M



CONSTANS
S3-I/O

Wijdtemaat 12  semi-orthopedisch
maten 39 - 47
Kleur Zwart

BovenWerK Volnerf leer
voering Volnerf Nappaleer

Binnenzool Anti-penetratie / Antistatisch
inlegzool Antibacterieel

neusBescherming Aluminium / EN 12568:2010
Beschermende tussenzool Geweven antipenetratie / EN 12568:2010

BovenWerK constructie Gezwikt
tussenzool -

loopzool Vibram Nitril / HRO
overneus Geen

sluiting Veters Zwart/Grijs
europese norm EN ISO 20345:2011

COMODIUS
S3-I/O

Wijdtemaat 12  semi-orthopedisch
maten 39 - 47
Kleur Zwart

BovenWerK Volnerf leer
voering Volnerf Nappaleer

Binnenzool Anti-penetratie / Antistatisch
inlegzool Antibacterieel

neusBescherming Aluminium / EN 12568:2010
Beschermende tussenzool Geweven antipenetratie / EN 12568:2010

BovenWerK constructie Gezwikt
tussenzool -

loopzool Vibram Nitril / HRO
overneus Geen

sluiting Veters Zwart/Grijs
europese norm EN ISO 20345:2011
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S3

CONSTANSCOMODIUS



FORNAX
S3-I/O

Wijdtemaat D
maten 38 - 49
Kleur Zwart

BovenWerK Volnerf leer
voering Volnerf Nappaleer / Splitleer

Binnenzool Plantaardig nagelooid leer, met versterkte hiel
inlegzool Antibacterieel

neusBescherming Staal / EN 12568:2010
Beschermende tussenzool Roestvrij staal / EN 12568:2010

BovenWerK constructie Gezwikt
tussenzool -

loopzool Nitrilrubber
overneus Rubber

sluiting Veters Zwart/Groen Kevlar, vlamvertragend & rits
europese norm EN ISO 20345:2011
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FORNAX



SPA
S2-I

Wijdtemaat D / XD
maten D 35 - 48 / XD 37 - 48
Kleur Blauw / Grijs

BovenWerK Nubuck / Cordura
voering Smartec Air Sanitized Silver

Binnenzool Antistatisch
inlegzool Antibacterieel

neusBescherming Staal / EN 12568:2010
Beschermende tussenzool Geen

BovenWerK constructie Ströbel
tussenzool PU

loopzool Grip Force Easy Twist
overneus Geen

sluiting Veters Blauw/Grijs
europese norm EN ISO 20345:2011

SILVERSTONE
S2-I/O

Wijdtemaat D / XD
maten D 35 - 48 / XD 37 - 48
Kleur Blauw / Grijs

BovenWerK Nubuck / Cordura
voering Smartec Air Sanitized Silver

Binnenzool Antistatisch
inlegzool Antibacterieel

neusBescherming Staal / EN 12568:2010
Beschermende tussenzool Geen

BovenWerK constructie Ströbel
tussenzool PU

loopzool Grip Force Easy Twist
overneus Geen

sluiting Veters Blauw/Grijs
europese norm EN ISO 20345:2011
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S2

SPA SILVERSTONE



EVOKE
S2-I/O

Wijdtemaat D / XD
maten D 36 - 48 / XD 37 - 48
Kleur Zwart / Grijs

BovenWerK Nubuck
voering Smartec Air Sanitized Silver

Binnenzool Antistatisch
inlegzool Antibacterieel

neusBescherming Staal / EN 12568:2010
Beschermende tussenzool Geen

BovenWerK constructie Ströbel
tussenzool PU

loopzool Grip Force Easy Twist
overneus Geen

sluiting Veters Zwart/Grijs
europese norm EN ISO 20345:2011

EVERON
S2-I/O

Wijdtemaat D / XD
maten D 35 - 48 / XD 39 - 48
Kleur Zwart / Grijs

BovenWerK Nubuck
voering Smartec Air Sanitized Silver

Binnenzool Antistatisch
inlegzool Antibacterieel

neusBescherming Staal / EN 12568:2010
Beschermende tussenzool Geen

BovenWerK constructie Ströbel
tussenzool PU

loopzool Grip Force Easy Twist
overneus Geen

sluiting Veters Zwart/Grijs
europese norm EN ISO 20345:2011
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EVOKE EVERON



RINGO
S2-I/O

Wijdtemaat D / XD
maten D 35 - 48 / XD 37 - 48
Kleur Zwart

BovenWerK Volnerf leer
voering Smartec Air Sanitized Silver

Binnenzool Antistatisch
inlegzool Antibacterieel

neusBescherming Staal / EN 12568:2010
Beschermende tussenzool Geen

BovenWerK constructie Ströbel
tussenzool PU

loopzool Grip Force Easy Twist
overneus Geen

sluiting Veters Zwart/Grijs
europese norm EN ISO 20345:2011

ROY
S2-I/O

Wijdtemaat D / XD
maten D 35 - 48 / XD 37 - 48
Kleur Zwart

BovenWerK Volnerf leer
voering Smartec Air Sanitized Silver

Binnenzool Antistatisch
inlegzool Antibacterieel

neusBescherming Staal / EN 12568:2010
Beschermende tussenzool Geen

BovenWerK constructie Ströbel
tussenzool PU

loopzool Grip Force Easy Twist
overneus Geen

sluiting Veters Zwart/Grijs
europese norm EN ISO 20345:2011
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S2

ROY RINGO



VENUS
S2-I

Wijdtemaat D / XD
maten D 35 - 48 / XD 37 - 48
Kleur Zwart

BovenWerK Volnerf leer
voering Smartec Air Sanitized Silver

Binnenzool Antistatisch
inlegzool Antibacterieel

neusBescherming Staal / EN 12568:2010
Beschermende tussenzool Geen

BovenWerK constructie Ströbel
tussenzool PU

loopzool Grip Force Easy Twist
overneus Geen

sluiting Elastiek
europese norm EN ISO 20345:2011

VERA
S2-I

Wijdtemaat D / XD
maten D 35 - 48 / XD 37 - 48
Kleur Wit

BovenWerK Microfiber
voering Smartec Air Sanitized Silver

Binnenzool Antistatisch
inlegzool Antibacterieel

neusBescherming Staal / EN 12568:2010
Beschermende tussenzool Geen

BovenWerK constructie Ströbel
tussenzool PU

loopzool Grip Force Easy Twist
overneus Geen

sluiting Elastiek
europese norm EN ISO 20345:2011
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VENUS-S2 VERA



CORONA
S2-I/O

Wijdtemaat D
maten 37 - 48
Kleur Wit

BovenWerK Microfiber
voering Smartec Air Sanitized Silver

Binnenzool Antistatisch
inlegzool Antibacterieel

neusBescherming Staal / EN 12568:2010
Beschermende tussenzool Geen

BovenWerK constructie Ströbel
tussenzool PU

loopzool Grip Force Easy Twist
overneus Geen

sluiting Veters Wit
europese norm EN ISO 20345:2011

CAS
S2-I/O

Wijdtemaat D
maten 35 - 48
Kleur Wit

BovenWerK Microfiber
voering Smartec Air Sanitized Silver

Binnenzool Antistatisch
inlegzool Antibacterieel

neusBescherming Staal / EN 12568:2010
Beschermende tussenzool Geen

BovenWerK constructie Ströbel
tussenzool PU

loopzool Grip Force Easy Twist
overneus Geen

sluiting Veters Wit
europese norm EN ISO 20345:2011
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S2

CAS CORONA



GALUS
S2-O

Wijdtemaat XD
maten 37 - 48
Kleur Zwart

BovenWerK Volnerf leer
voering Bont (schapenvacht)

Binnenzool Antistatisch / Molton toplaag
inlegzool Antibacterieel

neusBescherming Staal / EN 12568:2010
Beschermende tussenzool Geen

BovenWerK constructie Ströbel
tussenzool PU

loopzool Grip Force Duo / HRO
overneus Geen

sluiting Ritssluiting
europese norm EN ISO 20345:2011
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GALUS



ANNE
S1P-I

Wijdtemaat D (dames)
maten 35 - 42
Kleur Zwart

BovenWerK Oil Nubuck
voering Smartec Air Sanitized Silver

Binnenzool Antipenetratie / ESD
inlegzool Antibacterieel

neusBescherming Staal / EN 12568:2010
Beschermende tussenzool Geweven antipenetratie / EN 12568:2010

BovenWerK constructie Gezwikt
tussenzool -

loopzool PU 1 densiteit
overneus Geen

sluiting Veters Zwart
europese norm EN ISO 20345:2011

AMBER
S1P-I

Wijdtemaat D (dames)
maten 35 - 42
Kleur Zwart

BovenWerK Oil Nubuck
voering Smartec Air Sanitized Silver

Binnenzool Antipenetratie / ESD
inlegzool Antibacterieel

neusBescherming Staal / EN 12568:2010
Beschermende tussenzool Geweven antipenetratie / EN 12568:2010

BovenWerK constructie Gezwikt
tussenzool -

loopzool PU 1 densiteit
overneus Geen

sluiting Veters Zwart
europese norm EN ISO 20345:2011

92

S1P

AMBERANNE



RUFFNECK
S1P-HI-165

Wijdtemaat D
maten 39 - 47
Kleur Denimblauw

BovenWerK Nubuck / Denim
voering Smartec Air Sanitized Silver

Binnenzool Antipenetratie / ESD
inlegzool Antibacterieel

neusBescherming Composiet / EN 12568:2010
Beschermende tussenzool Geweven antipenetratie / EN 12568:2010

BovenWerK constructie Gezwikt
tussenzool PU

loopzool Nitrilrubber
overneus Geen

sluiting Veters Grijs
europese norm EN ISO 20345:2011

RUFFNECK
S1P-LO-125

Wijdtemaat D
maten 39 - 47
Kleur Denimblauw

BovenWerK Nubuck / Denim
voering Smartec Air Sanitized Silver

Binnenzool Antipenetratie / ESD
inlegzool Antibacterieel

neusBescherming Composiet / EN 12568:2010
Beschermende tussenzool Geweven antipenetratie / EN 12568:2010

BovenWerK constructie Gezwikt
tussenzool PU

loopzool Nitrilrubber
overneus Geen

sluiting Veters Grijs
europese norm EN ISO 20345:2011
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RUFFNECK-HI-BLRUFFNECK-LO-BL



LUC
S1P-I

Wijdtemaat D / XD
maten D / XD 39 - 47
Kleur Zwart / Grijs

BovenWerK Suède
voering Smartec Air Sanitized Silver

Binnenzool Antipenetratie / ESD
inlegzool Antibacterieel

neusBescherming Composiet / EN 12568:2010
Beschermende tussenzool Geweven antipenetratie / EN 12568:2010

BovenWerK constructie Ströbel
tussenzool PU

loopzool Grip Force Easy Twist
overneus Geen

sluiting Veters Zwart/Grijs
europese norm EN ISO 20345:2011

LAURENT
S1P-I

Wijdtemaat D / XD
maten D / XD 39 - 47
Kleur Zwart / Grijs

BovenWerK Suède
voering Smartec Air Sanitized Silver

Binnenzool Antipenetratie / ESD
inlegzool Antibacterieel

neusBescherming Composiet / EN 12568:2010
Beschermende tussenzool Geweven antipenetratie / EN 12568:2010

BovenWerK constructie Ströbel
tussenzool PU

loopzool Grip Force Easy Twist
overneus Geen

sluiting Veters Zwart/Grijs
europese norm EN ISO 20345:2011
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S1P

LUC LAURENT



LUDO
S1P-I

Wijdtemaat D
maten 39 - 47
Kleur Zwart / Grijs

BovenWerK Suède
voering Smartec Air Sanitized Silver

Binnenzool Antipenetratie / ESD
inlegzool Antibacterieel

neusBescherming Composiet / EN 12568:2010
Beschermende tussenzool Geweven antipenetratie / EN 12568:2010

BovenWerK constructie Ströbel
tussenzool PU

loopzool Grip Force Easy Twist
overneus Geen

sluiting Klittenband
europese norm EN ISO 20345:2011
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LUDO



LE MANS
S1-I

Wijdtemaat D / XD
maten D 35 - 48 / XD 37 - 48
Kleur Grijs / Zwart

BovenWerK Nubuck
voering Smartec Air Sanitized Silver

Binnenzool Antistatisch
inlegzool Antibacterieel

neusBescherming Staal / EN 12568:2010
Beschermende tussenzool Geen

BovenWerK constructie Ströbel
tussenzool PU

loopzool Grip Force Easy Twist
overneus Geen

sluiting Veters Zwart/Grijs
europese norm EN ISO 20345:2011

DAYTONA
S1-I

Wijdtemaat D
maten 35 - 48
Kleur Grijs / Zwart

BovenWerK Nubuck
voering Smartec Air Sanitized Silver

Binnenzool Antistatisch
inlegzool Antibacterieel

neusBescherming Staal / EN 12568:2010
Beschermende tussenzool Geen

BovenWerK constructie Ströbel
tussenzool PU

loopzool Grip Force Easy Twist
overneus Geen

sluiting Klittenband
europese norm EN ISO 20345:2011
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S1

DAYTONA LEMANS



TOM
O2-I/O

Wijdtemaat D
maten 37 - 48
Kleur Zwart

BovenWerK Volnerf leer
voering Smartec Air Sanitized Silver

Binnenzool Antistatisch
inlegzool Antibacterieel

neusBescherming Geen
Beschermende tussenzool Geen

BovenWerK constructie Ströbel
tussenzool PU

loopzool Grip Force Easy Twist
overneus Geen

sluiting Veters Zwart/Grijs
europese norm EN ISO 20347:2012
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TOM
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BUSINESS

frOnTier  
The shOe ThaT knOws 
nO bOUndaries
Soms zegt een foto meer dan duizend woorden. Op deze foto zie je één van 

onze elegante, handgemaakte executive schoenen. Een schoen die je altijd 

kunt dragen. De Frontier is de veiligheidsschoen die er niet als zodanig uitziet. 

je kunt er mee van kantoor naar de werkvloer lopen en weer terug; deze 

schoen voelt zich overal thuis. 

De schoen is gemaakt van hoogwaardig en soepel Braziliaans volnerf leer, 

handgesneden, handgestikt en afgewerkt met evenveel aandacht voor detail 

als je van een luxe schoenenmerk verwacht. De schoen is verkrijgbaar in 

allerlei moderne kleuren, van een rijke bruine kleur tot diepblauw en zwart.

In plaats van de schoen om de veiligheidselementen heen te bouwen, hebben 

we deze elementen bij de Frontier juist subtiel weggewerkt in het ontwerp. De 

stalen neus past precies in het profiel van de schoen en de antistatische zolen 

zijn bestand tegen penetratie door spijkers en andere scherpe objecten. Over 

scherp gesproken, met deze nieuwe Frontier zal jij altijd scherp gekleed gaan.

BUSINESS
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fijnSte volnerf leer
verkIjgBaar In hoog- en laag

Stalen neuS  
200 joule

tpu loopzool  
met comfort pu-pads

zool beSchermt  
tegen scherpe voorwerpen  
op de grond



FRONTIER
S3-LO-112

Wijdtemaat D
maten 39 - 48
Kleur Bruin

BovenWerK Volnerf leer
voering Smartec Air Sanitized Silver & Wellness leer

Binnenzool Antipenetratie / ESD
inlegzool Antibacterieel met leren toplaag

neusBescherming Staal / EN 12568:2010
Beschermende tussenzool Geweven antipenetratie / EN 12568:2010

BovenWerK constructie Gezwikt
tussenzool PU comfort pads

loopzool TPU
overneus Geen

sluiting Veters Bruin
europese norm EN ISO 20345:2011

FRONTIER
S3-HI-162

Wijdtemaat D
maten 39 - 48
Kleur Bruin

BovenWerK Volnerf leer
voering Smartec Air Sanitized Silver & Wellness leer

Binnenzool Antipenetratie / ESD
inlegzool Antibacterieel met leren toplaag

neusBescherming Staal / EN 12568:2010
Beschermende tussenzool Geweven antipenetratie / EN 12568:2010

BovenWerK constructie Gezwikt
tussenzool PU comfort pads

loopzool TPU
overneus Geen

sluiting Veters Bruin
europese norm EN ISO 20345:2011
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FRONTIER LO BR FRONTIER-HI-BR



FRONTIER
S3-HI-164

Wijdtemaat D
maten 39 - 48
Kleur Zwart 2-tone

BovenWerK Volnerf leer / Nubuck
voering Smartec Air Sanitized Silver & Wellness leer

Binnenzool Antipenetratie / ESD
inlegzool Antibacterieel met leren toplaag

neusBescherming Staal / EN 12568:2010
Beschermende tussenzool Geweven antipenetratie / EN 12568:2010

BovenWerK constructie Gezwikt
tussenzool PU comfort pads

loopzool TPU
overneus Geen

sluiting Veters Zwart
europese norm EN ISO 20345:2011

FRONTIER
S3-LO-114

Wijdtemaat D
maten 39 - 48
Kleur Zwart 2-tone

BovenWerK Volnerf leer / Nubuck
voering Smartec Air Sanitized Silver & Wellness leer

Binnenzool Antipenetratie / ESD
inlegzool Antibacterieel met leren toplaag

neusBescherming Staal / EN 12568:2010
Beschermende tussenzool Geweven antipenetratie / EN 12568:2010

BovenWerK constructie Gezwikt
tussenzool PU comfort pads

loopzool TPU
overneus Geen

sluiting Veters Zwart
europese norm EN ISO 20345:2011
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FRONTIER HI ZWFRONTIER-LO-ZW



FRONTIER
S3-HI-168

Wijdtemaat D
maten 39 - 48
Kleur Blauw

BovenWerK Volnerf leer
voering Smartec Air Sanitized Silver & Wellness leer

Binnenzool Antipenetratie / ESD
inlegzool Antibacterieel met leren toplaag

neusBescherming Staal / EN 12568:2010
Beschermende tussenzool Geweven antipenetratie / EN 12568:2010

BovenWerK constructie Gezwikt
tussenzool PU comfort pads

loopzool TPU
overneus Geen

sluiting Veters Zwart
europese norm EN ISO 20345:2011

NAPOLI
S3-I/O

Wijdtemaat D
maten 39 - 48
Kleur Bruin 2-tone

BovenWerK Volnerf leer / Nubuck
voering Smartec Air Sanitized Silver & Wellness leer

Binnenzool Antipenetratie / ESD
inlegzool Antibacterieel met leren toplaag

neusBescherming Staal / EN 12568:2010
Beschermende tussenzool Geweven antipenetratie / EN 12568:2010

BovenWerK constructie Gezwikt
tussenzool -

loopzool Nitrilrubber
overneus Geen

sluiting Veters Bruin
europese norm EN ISO 20345:2011
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BUSINESS S3

FRONTIER HI BL NAPOLI



NOVARA
S3-I/O

Wijdtemaat D
maten 39 - 48
Kleur Bruin 2-tone

BovenWerK Volnerf leer / Nubuck
voering Smartec Air Sanitized Silver & Wellness leer

Binnenzool Antipenetratie / ESD
inlegzool Antibacterieel met leren toplaag

neusBescherming Staal / EN 12568:2010
Beschermende tussenzool Geweven antipenetratie / EN 12568:2010

BovenWerK constructie Gezwikt
tussenzool -

loopzool Nitrilrubber
overneus Geen

sluiting Veters Bruin
europese norm EN ISO 20345:2011
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BELLAGIO
S3-I/O

Wijdtemaat D / XD
maten D / XD 39 - 48
Kleur Zwart

BovenWerK Volnerf leer
voering Smartec Air Sanitized Silver & Wellness leer

Binnenzool Antipenetratie / ESD
inlegzool Antibacterieel met leren toplaag

neusBescherming Staal / EN 12568:2010
Beschermende tussenzool Geweven antipenetratie / EN 12568:2010

BovenWerK constructie Gezwikt
tussenzool -

loopzool Nitrilrubber
overneus Geen

sluiting Veters Zwart
europese norm EN ISO 20345:2011

BOLOGNA
S3-I/O

Wijdtemaat D / XD
maten D / XD 39 - 48
Kleur Zwart

BovenWerK Volnerf leer
voering Smartec Air Sanitized Silver & Wellness leer

Binnenzool Antipenetratie / ESD
inlegzool Antibacterieel met leren toplaag

neusBescherming Staal / EN 12568:2010
Beschermende tussenzool Geweven antipenetratie / EN 12568:2010

BovenWerK constructie Gezwikt
tussenzool -

loopzool Nitrilrubber
overneus Geen

sluiting Veters Zwart
europese norm EN ISO 20345:2011
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MILANO
S3-I/O

Wijdtemaat D
maten 39 - 48
Kleur Zwart

BovenWerK Volnerf leer
voering Smartec Air Sanitized Silver & Wellness leer

Binnenzool Antipenetratie / ESD
inlegzool Antibacterieel met leren toplaag

neusBescherming Staal / EN 12568:2010
Beschermende tussenzool Geweven antipenetratie / EN 12568:2010

BovenWerK constructie Gezwikt
tussenzool -

loopzool Nitrilrubber
overneus Geen

sluiting Veters Zwart
europese norm EN ISO 20345:2011

MODENA
S3-I/O

Wijdtemaat D
maten 39 - 48
Kleur Zwart

BovenWerK Volnerf leer
voering Smartec Air Sanitized Silver & Wellness leer

Binnenzool Antipenetratie / ESD
inlegzool Antibacterieel met leren toplaag

neusBescherming Staal / EN 12568:2010
Beschermende tussenzool Geweven antipenetratie / EN 12568:2010

BovenWerK constructie Gezwikt
tussenzool -

loopzool Nitrilrubber
overneus Geen

sluiting Veters Zwart
europese norm EN ISO 20345:2011
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MILANO MODENA



TORINO
S3-I/O

Wijdtemaat D
maten 39 - 48
Kleur Zwart

BovenWerK Volnerf leer
voering Smartec Air Sanitized Silver & Wellness leer

Binnenzool Antipenetratie / ESD
inlegzool Antibacterieel met leren toplaag

neusBescherming Staal / EN 12568:2010
Beschermende tussenzool Geweven antipenetratie / EN 12568:2010

BovenWerK constructie Gezwikt
tussenzool -

loopzool Nitrilrubber
overneus Geen

sluiting Veters Zwart
europese norm EN ISO 20345:2011

TRENTO
S3-I/O

Wijdtemaat D
maten 39 - 48
Kleur Zwart

BovenWerK Volnerf leer
voering Smartec Air Sanitized Silver & Wellness leer

Binnenzool Antipenetratie / ESD
inlegzool Antibacterieel met leren toplaag

neusBescherming Staal / EN 12568:2010
Beschermende tussenzool Geweven antipenetratie / EN 12568:2010

BovenWerK constructie Gezwikt
tussenzool -

loopzool Nitrilrubber
overneus Geen

sluiting Veters Zwart
europese norm EN ISO 20345:2011
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BERGAMO
O3-I/O

Wijdtemaat D
maten 39 - 48
Kleur Zwart

BovenWerK Volnerf leer
voering Smartec Air Sanitized Silver & Wellness leer

Binnenzool Antipenetratie / ESD
inlegzool Antibacterieel met leren toplaag

neusBescherming Geen
Beschermende tussenzool Geweven antipenetratie / EN 12568:2010

BovenWerK constructie Gezwikt
tussenzool -

loopzool Nitrilrubber
overneus Geen

sluiting Veters Zwart
europese norm EN ISO 20347:2012

MALPENSA
O3-I/O

Wijdtemaat D
maten 39 - 48
Kleur Zwart

BovenWerK Volnerf leer
voering Smartec Air Sanitized Silver & Wellness leer

Binnenzool Antipenetratie / ESD
inlegzool Antibacterieel met leren toplaag

neusBescherming Geen
Beschermende tussenzool Geweven antipenetratie / EN 12568:2010

BovenWerK constructie Gezwikt
tussenzool -

loopzool Nitrilrubber
overneus Geen

sluiting Veters Zwart
europese norm EN ISO 20347:2012
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TREVISO
O3-I/O

Wijdtemaat D
maten 39 - 48
Kleur Zwart

BovenWerK Volnerf leer
voering Smartec Air Sanitized Silver & Wellness leer

Binnenzool Antipenetratie / ESD
inlegzool Antibacterieel met leren toplaag

neusBescherming Geen
Beschermende tussenzool Geweven antipenetratie / EN 12568:2010

BovenWerK constructie Gezwikt
tussenzool -

loopzool Nitrilrubber
overneus Geen

sluiting Veters Zwart
europese norm EN ISO 20347:2012
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rUffneck - The sTreeT 
bOrn safeTY shOe

SNEAKERS

je draagt het liefst sneakers of sportschoenen, maar bent op zoek 

naar een veiligere schoen voor het werk? Zoek niet verder: je hebt de 

ruffNeck gevonden! We waren vastbesloten om een perfecte 

veiligheidsschoen te ontwerpen die eruitziet en aanvoelt als een 

klassieke sneaker. Een schoen waarin je je ook goed voelt op straat, 

thuis, in de kroeg, op het skatepark… overal waar je naartoe gaat ná 

het werk. Een stijlvol ontwerp komt samen met absolute veiligheid 

onder andere dankzij een beschermde, uiterst stabiele hiel – de 

zogenaamde ‘ruff neck’. Enkels, schenen en gewrichten komen niet 

onder spanning te staan, dankzij de ruff neck, betere hielbescherming 

en versterkte, schokabsorberende zolen.

De voor sneakers unieke hakconstructie van de ruffNeck is ook 

bijzonder geschikt voor het beklimmen van ladders en pallets. De bijna 

ondoordringbare zoolconstructie zal je beschermen tegen spijkers, 

metaalscherven en andere scherpe voorwerpen. je tenen zijn goed 

beschermd door een stalen of composiet neus. Daarnaast doden de 

antibacteriële voering en inlegzolen gedurende de hele dag bacteriën, 

om zo je voeten fris, zweet en geurvrij te houden. kies een loNeck 

(laag model) of HiNeck (hoog model), maar wat je ook kiest, zorg ervoor 

dat het een ruffNeck is.



rUffneck
S1P-hi-165
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cOOlmaX®  
en cOrdUra® 

schOenen en 
sOkken in harmOnie

Emma’s HydroDry® Sokken beschikken over coolmax® 

polyestervezel en over cordura®technologieën. coolmax® 

vezel voert vrijwel direct vocht van de voeten weg door 

vier speciale kanalen. cordura® materialen zorgen  

voor een hoge slijtvastheid daar waar nodig. Oorspronkelijk 

is deze technologie ontwikkeld voor sporters, wij  

maken er dankbaar gebruik van in onze HydroDry® 

sokken. Ideaal voor zelfs het zwaarste werk. De sokken 

onttrekken vocht aan het huidoppervlak waardoor de 

voet droog aanvoelt.

Maar dat is slechts een deel van het verhaal. Het vocht 

moet worden geabsorbeerd en efficiënt worden afgevoerd 

naar de buitenzijde van de schoen. In al onze schoenen 

gebruiken we Smartecair® technologie, die samenwerkt 

met de sokken om vocht ongelooflijk efficiënt af te voeren.

We transpireren om koel te blijven. Hoe warmer 

we het krijgen, hoe meer zweet we produceren. 

Dat geldt zeker voor onze voeten wanneer  

we schoenen dragen. als het zweet nergens 

naartoe kan, worden de voeten eerst vochtig 

en daarna koud. In het beste geval is het 

ongemakkelijk, in het ergste geval is het 

storend en gevaarlijk. 

Hydro-Dry®�LITE
De perfecte sok voor de combinatie met  
onze Business schoenen, voor een optimaal  
en comfortabel gevoel. Deze sok bevat  
extra geleidende eigenschappen, ESD.* 

Verkijgbaar in de maten 35 t/m 50.

hYdrO-drY® 
sOkken
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de sOk die beTer 
PasT, VOelT heT besT

elimineerT bacTeriën 
en geUren

je zult het verschil zeker merken. je voeten blijven 

droger, terwijl je je frisser en comfortabeler voelt en 

meer gefocust blijft Uiteraard hangt de hoeveelheid 

warmte af van de tijd van het jaar en je activiteiten. juist 

daarom zijn onze HydroDry® Sokken verkrijgbaar in drie 

versies: lite, Ultra en Thermo.

alle HydroDry® sokken worden net als onze schoen 

voeringen voorzien van de Sanitized behandeling die de 

geuren elimineert die microbes en bacteriën veroorzaken. 

En ze zullen vele maanden meegaan dankzij cordura, 

een uitzonderlijk duurzaam materiaal. De met cordura 

versterkte hiel en teenruimte verlengen ook de levensduur 

van de sokken. Verder dragen subtiele anatomische 

verschillen tussen de linker en rechtervoet bij aan een 

perfecte pasvorm. je zult het verschil voelen.

Hydro-Dry®�ULTRA
De ideale, veelzijdige sok die het hele jaar gedragen 
kan worden. De elastiek constructie garandeert  
de perfecte pasvorm. cordura in hiel en voorvoet 
verlengt de levensduur van deze sok. Deze sok 
bevat extra geleidende eigenschappen, ESD.*

Verkrijgbaar in de maten 35 t/m 53.

handgeketteld Hydro-
Hydro-Dry®�THERMO
Een dikkere, warmere en beter geïsoleerde sok. 
Uitermate geschikt voor koude omstandigheden. 
Deze sok bevat antista tische eigenschappen. 
Verkijgbaar in de maten 35 t/m 50.

  coolmax® polyeStervezel met 4 kanalen abSor-
beert en tranSporteert vocht - Stap voor Stap.

  cordura® verSterkt en verStevigt de  
Sokken, en verlengt zo hun levenSduur.

  verSchillende Stijlen voor verSchil lende 
Seizoenen en activiteiten.

  Sanitized® doodt bacteriën en voorkomt geuren.
  Sneldrogend - binnenin en buiten de Schoen.
  dragen met emma Schoenen voor  

de droogSte en meeSt friSSe voeten.
  comfortabele boord van de Sok  

voorkomt dat de Sok afzakt.
  de hydro-dry ultra iS verkrijgbaar  

in de maten 35 t/m 53.

sPecificaTies 

anatomiSch gebreide teen

cordura® SlijtvaSte vezel

coolmax®-vierkanalen vezel 

Standaard Sanitized en anti-StatiSch  

ventilatiekanalen op de wreef 

handgekettelde teennaad

comfortable boord

*



114

lOOk afTer YOUr shOes and 
TheY’ll lOOk afTer YOU

ACCESSOIRES

VeTersinlegzOlen
Er zijn maar weinig dingen zo irritant als veters die steeds losgaan. En het is nog onveilig ook. 

De Emma veter is daarom vervaardigd uit getaslaniseerd (licht opgeruwde filamenten) 

polyestergaren dat loslaten voorkomt. Een vaste kern zorgt voor de juiste densiteit en elasticiteit. 

Deze veter constructie houdt de schoen strak om je voeten waardoor stabiliteit wordt gezekerd. 

Voor bescherming tegen vonken, hitte en open vuur is er een kevlar veter beschikbaar. 

Emma biedt diverse inlegzolen, ontworpen om extra steun te geven aan de voet en voetholte 

en voor extra demping – geen overbodige luxe op harde betonnen vloeren. Inlegzolen kunnen 

worden gebruikt om de pasvorm te optimaliseren in nieuwe of bestaande schoenen. je kunt 

kiezen uit comfort, Officeline of Stability.
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shOes and feeT in 
eXcellenT shaPe

VOeTVerzOrgingschOenVerzOrging
Hoe hard we ook ons best doen om schoenen te maken die aan de strengste eisen voldoen, het kan 

natuurlijk altijd voorkomen dat je voeten verzorging nodig hebben. Normaliter zijn onze sokken en 

schoenen goed genoeg om transpiratieproblemen op te lossen, maar voor je het weet ben je aan 

het werk in een tropisch klimaat en voldoet zelfs deze combinatie niet meer. Emma’s voetspray 

neutraliseert geurtjes en de antibacteriële stoffen zorgen ervoor dat schimmels geen kans krijgen. 

je Emma schoenen zijn ontworpen om zelfs de meest veeleisende situaties te doorstaan.  

Ze doen hun werk nóg beter als je ze goed onderhoudt. We bieden diverse poetsmiddelen en 

sprays om het leer te beschermen en te voeden. Verder hebben we een speciale set reinigings

borstels ontworpen om vuil en viezigheid te verwijderen.
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feeT scanned  
and shOes  
fiTTed On-siTe

OP LOKATIE

BIj EMMA NEMEN wIj COMfORT EN PASVORM HEEL SERIEUS. 
Daarom hebben we een mobiele passervice met adviseurs die schoenen 

aanmeten en je adviseren. Samen vinden we altijd de schoenen die 

het beste passen bij je persoonlijke voorkeuren en je beroep. 

We meten eerst de lengte en de breedte van je voeten. Daarna onder

zoeken we de vorm van je voet en meten we de hoogte van je wreef. 

We geven je een paar schoenen om te passen. kunnen je voeten vrij 

bewegen? Is er genoeg ruimte voor je tenen? Zit de schoen niet te 

los? De schoen moet de natuurlijke vorm van je voetholte volgen en 

comfortabel zitten rond je hiel, zonder te veel ruimte. 



117

sUPPOrTiVe shOes  
and minOr OrThOPedic 
adjUsTmenTs

Indien nodig kunnen we speciaal voor u gecorrigeerde schoenen op 

maat maken door middel van inlegzolen en aanpassingen aan de hiel 

van de schoen. Bij al deze aanpassingen zijn de Europese veiligheids

normen uiteraard gewaarborgd. Ondersteuning van de voetholte, 

stabilisatie van de hiel of iets meer ruimte voor de tenen, het is 

allemaal mogelijk om uiteindelijk tot de perfecte schoen voor jou te 

komen. Heb je last van blaren of een Hallux Valgus ook daar hebben 

we passende antwoorden op. Vraag om advies bij jouw Emma 

contactpersoon.

Breedte�/�wijdte
Na jarenlange studie van de anatomie van de 
voet (inclusief de hiel en tenen) garanderen  
wij de meest comfortabele pasvorm en optimale 
balans voor voeten in alle maten, vormen, 
lengtes en breedtes.

Voetboog�ondersteuning
Helpt enorm om overbelasting en vermoeide 
voeten te voorkomen. Speciale opvulkussens in 
de zool (ook wel pilots genaamd) ondersteunen 
platvoeten en een slap of ingezakt voetgewelf. 

Hielstabilisatie
Voorkomt dat de voet te ver naar binnen of naar 
buiten kantelt, waardoor een ongelijke druk op 
een klein gedeelte van de voet ontstaat. 
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bOb  
S3-i/o

specIfIcatIes ZIe pag. 66
bjOrn  
S3-o
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leO  
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constans 
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specificaties zie pag. 109
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Bij Emma nemen we onze zakelijke en maatschappelijke verantwoordelijkheid 

serieus. De 3 P’s vormen daarbij onze leidraad. Wij gaan voor transparantie 

in de hele keten, verantwoorde inkoop van grondstoffen en productie waarbij 

mensen eerlijk worden beloond en behandeld. Dat is meer dan een mooi 

streven, we grijpen in wanneer dat nodig is. 

Al sinds het begin van de jaren ‘30 biedt Emma werkgelegenheid aan grote 

groepen mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. Aanvankelijk worden 

gewonde mijnwerkers - die niet langer ondergronds kunnen werken - ingezet 

om de eerste Emma schoenen te maken. Vandaag bieden we werkgelegenheid 

aan meer dan 100 medewerkers met een uiteenlopende sociale achtergrond. 

Via stages onderhouden we sterke banden met scholen en universiteiten. 

Jaarlijks geven we tien schoolverlaters de kans om hun eerst werkervaring 

bij ons op te doen. We hanteren een uitgesproken open instelling: door  

naar vaardigheden en ambities te kijken, maken we de beste match voor 

potentiële werknemers.

We eisen van onze leveranciers dat ze soortgelijke eerlijke, menswaardige 

principes hanteren. Kinderarbeid is onaanvaardbaar, een veilige werkplek van 

het allergrootste belang. Binnen ons eigen bedrijf creëren we een comfortabele, 

schone en prettige werkomgeving en we willen al onze leveranciers actief 

helpen om aan dezelfde normen te voldoen. 

Verantwoord ondernemen betekent ook: bewust omgaan met onze omgeving. 

Ten aanzien van het milieu passen we onze eigen Nederlandse normen over 

de hele wereld toe. Zo reikt onze betrokkenheid ver voorbij de grenzen van 

de EU. Onze inkoopafdeling neemt haar verantwoordelijkheid voor het milieu 

door te werken met een strenge selectie van voorkeursleveranciers. Al deze 

leveranciers moeten de ISO 14001-norm halen. Leerfabrieken en leerlooierijen 

worden ook regelmatig geïnspecteerd om verantwoorde afvalverwerking en 

-verwijdering te waarborgen. 

Winst is de levensader van elke onderneming; essentieel voor de groei en 

ontwikkeling van ons merk. Het streven naar winst mag echter nooit ten koste 

gaan van onze aandacht voor mensen of omgeving. Juist een duurzame 

opbrengst waarborgt de toekomst van onze onderneming en stelt ons in staat 

op verantwoorde wijze te investeren in nieuwe modellen, nieuwe werkwijzen, 

nieuwe materialen, nieuwe markten en zoveel mogelijk werkgelegenheid.

De 3 P’s (PeoPle, Planet, Profit) zijn  
het sPeerPunt bij alles wat we Doen. 

 MaatschaPPelijke 
verantwoorDelijkheiD 



EMMA Safety footwear
BEZOEKadres 

Horizonstraat 57
6446 SC  Brunssum

POSTBUS 81
6440 AB  Brunssum

tel +31 (0)45 566 6556
sales@emmasf.com

EMMASafetyfootwear.COM

your dealer


