NL

TRAXX
COLLECTIE
®

SERIOUSLY SAFE
SERIOUSLY RELIABLE

VEILIGHEIDSSCHOENEN
DIE JE ECHT
WILT DRAGEN

TRAXXCOLLECTIE

Assortiment

Als je het grootste gedeelte van de dag staand aan het werk bent, is het van essentieel
belang dat je comfortabele veiligheidsschoenen draagt. Veiligheidsschoenen die je dag in,
dag uit wilt dragen. Onze Traxx® collectie is speciaal ontworpen om je voeten de hele dag
het beste comfort te bieden. Ruim twintig jaar geleden ontwikkelden we al de eerste Traxx®
modellen en deze collectie is tot op de dag van vandaag één van onze bestsellers.

VOLGENS DE HOOGSTE EISEN
We hebben Traxx® ontwikkeld met oog voor detail en aandacht voor veiligheid, comfort
en design van het allerhoogste niveau. Het resultaat is een hoogwaardige collectie

TRAXX 23 S1P
› Nubuck lederen/ventilerende nylon mesh schacht/
3M Scotchlite™ reflecterend materiaal
› Textielband veterogen
› Stalen antipenetratie insert
› Stalen veiligheidsneus
› Bata VentAir®-voering
› QuattroTech®-TPU-zool
› Poliyou inlegzool
› Wijdte W
› Maten: 36-48

veiligheidsschoenen die de gestelde wettelijke eisen, veiligheids- en gezondheidseisen
overtreft. En… niet onbelangrijk, de Traxx® veiligheidsschoenen voldoen ook vandaag de
dag aan de wensen én eisen van de mensen die ze dagelijks dragen.

EEN ONGEËVENAARDE STANDAARD
Ons doel is te allen tijde de beste professionele veiligheidsschoenen te maken, die op
de markt te verkrijgen zijn. Elke collectie is ontworpen om aan het hoogste niveau van
bescherming, prestaties en comfort te voldoen. Sterker nog, de Traxx® modellen zetten
een nieuwe standaard die ongeëvenaard is in de veiligheidsschoenen branche. Dit is te

TRAXX 24 S1P
› Nubuck lederen/ventilerende nylon mesh schacht/
3M Scotchlite™ reflecterend materiaal
› Textielband veterogen
› Stalen antipenetratie insert
› Stalen veiligheidsneus
› Bata VentAir®-voering
› QuattroTech®-TPU-zool
› Poliyou inlegzool
› Wijdte W
› Maten: 36-48

danken aan de unieke kenmerken en eigenschappen van de schoen, zoals een stalen neus,
hoogwaardige inlegzool en een antipenetratie insert van staal of FlexGuard®.
Sommige modellen zijn waterafstotend of zelfs waterproof dankzij het HDry® membraan.
Een aantal schoenen is uitgerust met een slijtvaste TPU-neus om extra bescherming te
bieden.
Het gezegde luidt: “Never change a winning team”, maar naarmate de technologie
evolueert, veranderen ook de verwachtingen van mensen. Daarom streven we er
voortdurend naar om de prestaties van onze veiligheidsschoenen te verbeteren, zelfs als

TRAXX 91 S2
›
›
›
›
›
›
›
›

Nubuck lederen schacht
Textielband veterogen en metalen veterhaken
Stalen veiligheidsneus
Bata VentAir®-voering
QuattroTech®-TPU-zool
Poliyou inlegzool
Wijdte W
Maten: 36-48

ze onze ‘bestseller’ zijn. We zijn dan ook zeer verheugd onze Traxx® collectie met zowel
nieuwe als vernieuwde modellen voor te stellen.
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WAT
JE VOELT
IS WAT
JE NODIG
HEBT

De Traxx NXT 96 en Traxx NXT 97 zijn nieuw in onze collectie en
de Traxx 218 en Traxx 219 zijn vernieuwd. Alle vier de modellen
hebben een frisse, lichtgekleurde antibacteriële en geurvrije
voering. Dat geldt ook voor het verbeterde antibacteriële en
comfortabele Poliyou voetbed. De Traxx 218 en Traxx 219 zijn

TRAXXCOLLECTIE

TRAXX 92 S2
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›
›
›
›
›

Nubuck lederen schacht
Textielband veterogen en metalen veterhaken
Stalen veiligheidsneus
Bata VentAir®-voering
QuattroTech®-TPU-zool
Poliyou inlegzool
Wijdte W
Maten: 36-48

TRAXX 95 S3
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›
›
›
›
›
›
›
›

Nubuck lederen schacht
Textielband veterogen en metalen veterhaken
Stalen antipenetratie insert
Stalen veiligheidsneus
Bata VentAir®-voering
QuattroTech®-TPU-zool
Poliyou inlegzool
Wijdte W
Maten: 39-48

daarnaast voorzien van een HDry® waterproof membraan. Dit
membraan zorgt ervoor dat het klimaat in de schoenen altijd
optimaal is. Wat voor weer het ook is; je voeten blijven koel,
droog, fris en comfortabel.

FLEXGUARD® ANTIPENETRATIE INSERT
Veiligheidsschoenen worden steeds lichter, zachter en flexibeler.
Daarom is het belangrijker dan ooit om de noodzakelijke
stabiliteit te garanderen. Alle vier de modellen zijn voorzien van

TRAXX NXT 96 S3
›
›
›
›
›
›
›
›
›

Nubuck lederen schacht/TPU-neusbescherming
Textielband veterogen en metalen veterhaken
FlexGuard® antipenetratie insert
Stalen veiligheidsneus
Bata Cool Comfort®-voering
QuattroTech®-TPU-zool
Poliyou inlegzool
Wijdte W
Maten: 36-48

een lichtgewicht FlexGuard® antipenetratie insert, in plaats van
de zwaardere stalen variant.

TRAXX NXT 97 S3
›
›
›
›
›
›
›
›
›
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Nubuck lederen schacht/TPU-neusbescherming
Textielband veterogen en metalen veterhaken
FlexGuard® antipenetratie insert
Stalen veiligheidsneus
Bata Cool Comfort®-voering
QuattroTech®-TPU-zool
Poliyou inlegzool
Wijdte W
Maten: 36-48
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WAT JE
ZIET IS WAT
JE KRIJGT
Deze vier Traxx®-modellen zijn voorzien van de TPU QuattroTech®-loopzool: een
zelfreinigende zool met verschillende hardheden, om optimale veiligheid te bieden.
Harde materialen aan de buitenzijde zorgen voor een uitstekende slijtvastheid en
stabiliteit, zachtere materialen in het midden van de zool zorgen voor antislip in
alle richtingen en de torsiestabilisator in de zool zorgt voor extra stevigheid, grip
en ondersteuning van elke beweging. De verende tussenzool die vanaf de zijkant
zichtbaar is, biedt maximale schokabsorptie en comfort. Dit alles maakt dat er
maar liefst 4 unieke eigenschappen in één zool zijn verwerkt. We noemen het
QuattroTech®.

TRAXX 213 S1P
› Nubuck lederen/ventilerende nylon mesh schacht/
TPU-neusbescherming
› Boa®-sluitsysteem
› FlexGuard® antipenetratie insert
› Stalen veiligheidsneus
› Bata Cool Comfort®-voering
› QuattroTech®-TPU-zool
› Poliyou inlegzool
› Wijdte W
› Maten: 36-48

TRAXX 203 S3

TRAXX 218 S3

›
›
›
›
›
›
›
›
›

› Crazy Horse Leather/nappa lederen schacht/
TPU-neusbescherming
› Boa®-sluitsysteem
› FlexGuard® antipenetratie insert
› Stalen veiligheidsneus
› Bata Cool Comfort®-voering
› HDry® waterproof membraan
› Odor Control
› QuattroTech®-TPU-zool
› Poliyou inlegzool
› Wijdte W
› Maten: 36-48

Nubuck lederen schacht/TPU-neusbescherming
Metalen veterhaken
Stalen antipenetratie insert
Stalen veiligheidsneus
Bata Cool Comfort®-voering
QuattroTech®-TPU-zool
Poliyou inlegzool
Wijdte W
Maten: 36-48

TRAXX 204 S3

TRAXX 219 S3

›
›
›
›
›
›
›
›
›

› Crazy Horse Leather/nappa lederen schacht/
TPU-neusbescherming
› Boa®-sluitsysteem
› FlexGuard® antipenetratie insert
› Stalen veiligheidsneus
› Bata Cool Comfort®-voering
› HDry® waterproof membraan
› Odor Control
› QuattroTech®-TPU-zool
› Poliyou inlegzool
› Wijdte W
› Maten: 36-48

Nubuck leder schacht/TPU-neusbescherming
Metalen veterhaken
Stalen antipenetratie insert
Stalen veiligheidsneus
Bata Cool Comfort®-voering
QuattroTech®-TPU-zool
Poliyou inlegzool
Wijdte W
Maten: 36-48
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