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EAGLE
COLLECTIE
SERIOUSLY SAFE
SERIOUSLY AFFORDABLE

GIGANTISCHE STAP
VOORWAARTS IN
BETAALBARE
VEILIGHEIDSSCHOENEN

EAGLECOLLECTIE

Europees assortiment

INTREPID S3
Onze nieuwe EAGLE collectie is geland! Hiermee hebben wij een enorme stap
gezet in betaalbare veiligheidsschoenen. Deze unieke collectie is ontworpen
met één doel voor oog: het bieden van maximale veiligheid, comfort en
design, tegen de meest concurrerende prijs.
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Action Leather schacht/PU-neusbescherming
Metalen veterogen
Stalen antipenetratie insert
Stalen veiligheidsneus
Ventilerende mesh-voering
Twee densiteiten PU-zool
PU OrthoLite®-inlegzool
Wijdte W
Maten: 35-49

DE NIEUWE STANDAARD IN COMFORT
Het comfort in deze prijsklasse is ongekend. Naast het lichte gewicht – een
paar nieuwe EAGLE’s weegt ongeveer 100 gram lichter dan vergelijkbare
veiligheidsschoenen – zorgt de nieuwe PU OrthoLite inlegzool voor een
comfortabel en zacht gevoel. Deze inlegzool is gecombineerd met een
minder dikke PU-loopzool, om maximale stabiliteit en grip te bieden.
Tel daarbij zowel de innovatieve flex-technologie als de uitstekende
schokabsorptie op en het is duidelijk: de EAGLE collectie voldoet aan al
je verwachtingen.

SHEPARD S3
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Action Leather schacht/PU-neusbescherming
Metalen veterogen en -haken
Stalen antipenetratie insert
Stalen veiligheidsneus
Ventilerende mesh-voering
Twee densiteiten PU-zool
PU OrthoLite®-inlegzool
Wijdte W
Maten: 35-49

DE COLLECTIE
De EAGLE collectie bestaat uit verschillende modellen. Elk model beschikt
over de nieuw ontwikkelde loopzool met het Easy Rolling System®, het
ingenieuze Tunnelsystem® en een premium inlegzool. De schachten zijn
gemaakt van hoogwaardige materialen en het ontwerp van de schoenen is
bescheiden maar trendy.
EAGLE veiligheidsschoenen zijn ontworpen om aan de hoge eisen te voldoen,
zonder in te leveren op veiligheid en prestaties. Dat maakt de EAGLE collectie
uniek binnen de industrie. Net zo uniek is de zeer concurrerende prijs.
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DE NAAM
EAGLE
EAGLE is de naam van het
beroemdste ruimteschip (lander),
waarmee Apollo 11 commandant
Neil Armstrong op de maan landde.
Binnen het Apollo-programma
waren er negen ruimtevaartuigen

FALCON ESD S1
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Suède schacht
Klittenbandsluiting
Stalen veiligheidsneus
Ventilerende mesh-voering
Twee densiteiten PU-zool
PU OrthoLite-inlegzool
Wijdte W
Maten: 35-49

en zes van hen landde op de
maan. Elk model in onze EAGLE
collectie is vernoemd naar één
van de ruimtevaartuigen of hun
commandanten.
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Easy Rolling System®

DETAILS MAKEN
HET VERSCHIL

Tunnelsystem®
Grip

Afzet

Buigzone

Stabiliteit

EM

YST

XS

FLE

Buigzone
Naast het Easy Rolling System®
beschikt de EAGLE over het
Tunnelsystem®. Dit ingenieuze

Cambreur

systeem hebben wij samen met prof.
dr. W. Baumann, een gerenommeerd

Afremmen

professor in de biomechanica,
ontwikkeld. De herkenbare inkeping
in de hiel (de tunnel) kan zich bij
belasting aanpassen, waardoor
de druk over een groter oppervlak
wordt verdeeld. Deze ingebouwde

Grip

schokdemper zorgt er dus voor
dat gewrichten worden ontlast en
je rechtop blijft staan. Daarnaast

EAGLE veiligheidsschoenen beschikken over een PU-loopzool met een lagere dichtheid. Het resultaat:

geeft het systeem extra stabiliteit

een aanzienlijk lager gewicht. De zool heeft daarnaast een goede SRC-slipweerstand. In de loopzool is

aan de hiel. Daarmee voorkomt het

het Easy Rolling System verwerkt, om vermoeidheid van de voeten te voorkomen. Het is een subtiele

vermoeidheid, concentratieverlies en

aanpassing, maar wel één met een grote impact. Door de voorzijde van de voet voor te vormen, wordt

ongelukken.

®

de natuurlijke beweging van de voet optimaal ondersteund. Het effect hiervan is een aanzienlijke
energiebesparing en een verhoogd comfort. Dat zijn de soort details die het verschil maken op de

Dit alles, in combinatie met het

werkvloer.

OrthoLite inlegzool, maakt deze
EAGLE uniek in zijn soort: de
veiligheidsschoen biedt de hoogste
comfort en maximale schokabsorptie,
terwijl je voeten koel, droog en
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gezond blijven.
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