NL

SPORTMATES
COLLECTIE

®

SERIOUSLY SAFE
SERIOUSLY SPORTY

BESCHERMING IN
EEN SPORTIEVE STIJL
Niets is belangrijker dan veiligheid op de werkplek. Dat is ook
de reden waarom veiligheid de meest cruciale factor is in het
ontwikkelingsproces van onze schoenen. Maar als het gaat om
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Microfiber/mesh/naadloze PU schacht
PU-veterogen
FlexGuard® antipenetratie insert
Composiet veiligheidsneus
Ventilerende mesh-voering
EVA/rubber zool
Latexschuim inlegzool
Wijdte W
Maten: 35-48

veiligheidsschoenen, willen professionals vandaag de dag meer
dan alleen de beste bescherming. Zij willen schoenen die maximale
comfort en stabiliteit bieden, er stijlvol uitzien en tegelijkertijd hun
voeten de hele dag de beste steun bieden. De SportMates® collectie
is ontworpen om aan de verwachtingen van de meest veeleisende
professionals te voldoen. Sterker nog, met deze collectie worden
hun hoogste verwachtingen overtroffen!

PERFECTE OPLOSSING VOOR ONDERWEG

VIVID S1P
›
›
›
›
›
›
›
›
›

Microfiber/mesh/naadloze PU schacht
PU-veterogen
FlexGuard® antipenetratie insert
Composiet veiligheidsneus
Ventilerende mesh-voering
EVA/rubber zool
Latexschuim inlegzool
Wijdte W
Maten: 35-48

Met de SportMates® collectie zetten we een nieuwe standaard in
veiligheid, ademend vermogen en design. Dankzij de sportieve stijl
en het lichte gewicht zijn SportMates® de perfecte oplossing voor
iedere actieve professional. Een zachte dempende EVA tussenzool
zorgt voor uitstekend comfort en een hoge schokabsorptie. De
tussenzool is gecombineerd met een inlegzool van latexschuim en
een lichtgewicht schacht gemaakt van ademend materiaal. Deze
unieke eigenschappen zorgen voor een optimaal klimaat en comfort
in de schoen, de hele dag door.

FIRM S3
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Microfiber/mesh/naadloze PU schacht
PU-veterogen
FlexGuard® antipenetratie insert
Composiet veiligheidsneus
Ventilerende mesh-voering
EVA/rubber zool
Latexschuim inlegzool
Wijdte W
Maten: 35-48

NAADLOZE UPPER
Alle eigenschappen zijn gericht op maximale veiligheid en
maximaal comfort. Een naadloze schacht minimaliseert de kans
op gebroken stiksels. SportMates® zijn niet alleen licht, flexibel en
comfortabel; de veiligheidsschoenen bieden ook de best mogelijke
bescherming, dankzij de veiligheidsneus van composiet en een
duurzame rubberen loopzool.
Veilg, licht, comfortabel, ademend en een sportieve look: de
SportMates® collectie biedt compromisloze kwaliteit én prestaties
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Microfiber/mesh/naadloze PU schacht
PU-veterogen
FlexGuard® antipenetratie insert
Composiet veiligheidsneus
Ventilerende mesh-voering
EVA/rubber zool
Latexschuim inlegzool
Wijdte W
Maten: 35-48

tegen een lage prijs.
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