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EN ISO 20345 / EN ISO 20347

gecertifi ceerd voor meer dan 50 verschillende merken

JOUW GECERTIFICEERDE INLEGZOLEN VOOR VEILIGHEIDSSCHOENEN
Met Secosol Complete+  verantwoord, veilig en gezond werken

gecertifi ceerd voor meer dan 50 verschillende merken

2000 verschillende veiligheidsschoenen

Secosol ®
One for all !
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SAFETY PRODUCTS
NITRAS®



    vermindert overbelasting door een 
anatomisch voorgevormd voetbed 

    vermindert impact dankzij een 
geïntegreerde schokdemper

    ontlast de voorvoet door een 
geïntegreerde voorvoetondersteuning

    draagt bij aan een aangenaam en 
hygiënisch draagcomfort

    zorgt voor een optimale stand 
van de voeten en een verbeterde 
lichaamshouding

     vermindert knie – en rugklachten

    vermindert vermoeide voeten

    verhoogt het draagcomfort

    gegarandeerd veilig en gezond werken 
omdat het concept is gecertifi ceerd 
volgens de normering EN ISO 20344 + 
20345 voor meer dan 50 verschillende 
merken / 2000 verschillende 
veiligheidsschoenen

    zowel anti-statisch als ESD bescherming

    ISO 20345 en ISO 20347

    PBM verordening (EU 2016/425)

    Made in EU
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Ondersteuning van de 
voetboog (Archsupport)

Heeft u tijdens of na een lange werkdag last van pijnlijke, 

vermoeide voeten? En of knie- en rugklachten? 

Dan is het tijd voor Secosol Complete+. 

Het nieuwe gecertifi ceerde inlegzolen concept voor 

veiligheidsschoenen, uitgevoerd in drie verschillende 

hoogtes, afgestemd op uw specifi eke voettype. Met 

optimale ondersteuning, stabilisering en schokdemping als 

resultaat. Voorkomt en verhelpt lichte tot gemiddelde 

voetklachten, maakt vermoeide voeten fi tter en biedt 

maximaal comfort en veiligheid.

Vroegtijdige vermoeidheid en pijnlijke voeten gedurende 

een werkdag behoren met Secosol Complete+ tot de 

verleden tijd. 

HET GEHEIM VOOR EEN 
COMFORTABELE WERKDAG

    vermindert overbelasting door een 
anatomisch voorgevormd voetbed 

    vermindert impact dankzij een 
geïntegreerde schokdemper

    ontlast de voorvoet door een 
geïntegreerde voorvoetondersteuning

    draagt bij aan een aangenaam en 
hygiënisch draagcomfort

    zorgt voor een optimale stand 
van de voeten en een verbeterde 
lichaamshouding

     vermindert knie – en rugklachten

    ISO 20345 en ISO 20347

    PBM verordening (EU 2016/425)

    Made in EU

    gegarandeerd veilig en gezond werken 
omdat het concept is gecertifi ceerd 
volgens de normering EN ISO 20344 + 
20345 voor meer dan 50 verschillende 
merken / 2000 verschillende 
veiligheidsschoenen

    zowel anti-statisch als ESD bescherming

    vermindert vermoeide voeten

    verhoogt het draagcomfort

    gegarandeerd veilig en gezond werken 
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