
Jouw full-service samenwerkingspartner bij 

in- en verkoop van veiligheidsschoenen
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Veilig & comfortabel werken

Familiebedrijf Armor B.V. is ruim 20 jaar 

gespecialiseerd in import en productie van 

veiligheidsschoenen en toebehoren. Met 

een uit voorraad leverbaar totaalassortiment, 

ontzorgt Armor B.V. haar partners snel 

en constant bij in- en verkoop van 

veiligheidsschoenen.

Armor B.V. biedt goede inkoopcondities, 

adviezen, trainingen, winkelpresentaties en 

aftersales. Doordat Armor B.V. gespecialiseerd 

is in veiligheidsschoenen en hier al jarenlang 

iedere dag mee bezig is, is zij in staat vragen 

& kansen in de markt te signaleren, deze te 

onderzoeken en uit te werken tot succesvolle 

producten en concepten. Hierdoor loopt u altijd 

voorop.

Alex Beuker - Directeur Armor B.V.

Armor voorraad



Breed en diep totaalassortiment
• U kunt het aantal leveranciers van veiligheidsschoenen aanzienlijk verkleinen.
• Een kwalitatief, hoogwaardig, breed en diep assortiment.
• Een veiligheidsschoen voor elk type werk in diverse prijssegmenten.

Goede inkoopcondities en winstgevend assortiment
• Wij doen rechtstreeks zaken met producenten en of wij zijn de producent.
• Een mooie marge over uw omzet.
• Wij werken zeer efficiënt waardoor wij u de beste korting kunnen geven.
• Minder verkopende modellen ruilen wij om voor beter verkoopbare modellen waardoor het 

aantal winkeldochters beperkt blijft.

Opslag en Logistiek
• Uw voorraad aanzienlijk verkleinen.
• Zowel wij als onze veelal Europese leveranciers houden grote voorraden aan.
• Wij leveren snel en constant (binnen 24 uur).

Wij helpen u met:

Service, content en kennisoverdracht
• U kunt ook op ons bouwen als het gaat om specialistische kennis & advies.
• We geven verkoop- en producttrainingen.
• We helpen met uw assortimentsamenstelling, winkelpresentatie en -stellingen.
• U ontvangt hulp bij aftersales (eerlijke klachtenafhandeling).
• Hulp bij specialistische vraagstukken omtrent tenders, aanbestedingen of private labels.
• Productinformatie, commercieele teksten, video’s, product- en sfeerafbeeldingen etc.



Sixton Peak wordt geproduceerd 
in Italië en bestaat ruim 15 jaar. 
Het gepassioneerde Italiaanse 

team komt deels voort uit andere 
merken veiligheidsschoenen 

waardoor het aan ervaring, kennis 
en kunde nooit ontbreekt. Sixton 

Peak focust zich altijd op kwaliteit, 
comfort, design, veiligheid en 

service (voorraad). Sixton Peak 
biedt een kwaliteitsoplossing 

voor alle type werkzaamheden in 
diverse prijssegmenten.

The Origin of Quality.

• Zeer goede prijs/kwaliteit/marge-
verhouding in het midden en hoge 
prijssegment

• Kwalitatief hoogwaardige breed en 
diep assortiment (250 modellen)

• Voorraadhoudend merk
• Sublieme pasvorm
• Geproduceerd in Italië

TOWORKFOR focust zich op 
stijlvolle, comfortabele, betaalbare 

veiligheidsschoenen en werkt 
hiervoor met geavanceerde 

technieken en premium materialen.
Het voorraadassortiment 

bestaat uit ruim 120 modellen 
en biedt betaalbare oplossingen 

voor een grote diversiteit aan 
werkzaamheden. 

Boldly safe

• Goede prijs/kwaliteit-verhouding in 
het midden prijssegment

• Kwalitatief breed en diep 
assortiment (ruim 120 modellen)

• Voorraadhoudend merk
• Trendy en vernieuwende designs
• Geproduceerd in Portugal
• Actief sinds 1999

Fighter is een nieuw Italiaans 
veiligheidsschoenenmerk. Fighter 
is ontstaan uit een specialistische 

en zeer ervaren krachtenbundeling 
vanuit de modebranche en vanuit 

één van de grootste Italiaanse 
veiligheidsschoenenproducenten. 
Fighter biedt een breed en diep 
assortiment veiligheidsschoenen 
voor diverse werkomgevingen in 

een gunstig prijssegment.

Vechtlust om dagelijkse 
uitdagingen te overwinnen.

• Een goede kwaliteit, comfort en 
design verhouding in het midden 
prijssegment

• Voorraadhoudend merk
• Aantrekkelijke marges
• Ontwikkeld in Italië en made in EU

Base wordt geproduceerd in Italië 
en is opgericht in 2005. Base 
focust zich altijd al op flexibel, 
veilig, comfortabel en stijlvol 
schoeisel. Vaak vastgelegd 

middels “bekroonde” patenten. 
Het voorraadassortiment bestaat 
uit ruim 180 modellen en biedt 

oplossingen voor bijna alle type 
werkzaamheden in diverse 

prijssegmenten.

Feel the Comfort.

• Goede prijs/kwaliteit-verhouding 
in het lage, midden en hoge 
prijssegment

• Kwalitatief breed en diep assortiment 
(180 modellen)

• Voorraadhoudend merk
• Diverse wijdtes & zeer kleine en 

grote maten
• Geproduceerd in Italië

WOCK is een Portugees 
werkschoenenmerk van het 

bedrijf Procalcado S.A. Dit bedrijf 
heeft meer dan 40 jaar ervaring 

als producent van zolen en 
werkschoenen. Met verschillende 
modellen en kleuren biedt WOCK 
elke persoonlijkheid een stijlvolle 
en hippe werkschoen. Met name 

binnen de medische branche. 

Make work easier, enjoy life better.

• Een zeer goede kwaliteit, comfort 
en design verhouding in het midden 
prijssegment. 

• Betrouwbare antislipzool
• Hygiënisch ventilerend & 

steriliseerbaar middels autoclaaf
• Voorraadhoudend merk
• Medische, zorg- en welzijnsector



Walkmate is een eigen 
veiligheidsschoenenmerk 

van Armor. Onze jarenlange 
ervaring, kennis en kunde 

hebben we ingezet om “basic” & 
“allround” veiligheidsschoenen 
te ontwikkelen. Alle modellen 

voldoen aan de hoogste 
veiligheidsnormeringen en hebben 

een zeer goede prijs/kwaliteit-
verhouding.

• Goede prijs/kwaliteit-verhouding in 
het lagere prijssegment

• NIEUW: S5 laarzen
• Aantrekkelijke marges
• Mogelijkheden voor specials en uw 

eigen schoenen
• Veiligheidsschoenen met een lage 

adviesverkoopprijs.
• Eigen productie

Secosol is het merk inlegzolen 
van de Duitse orthopedische 

autoriteit Matthias Hartmann. Al 
ruim 25 jaar stelt dit bedrijf zichzelf 

ten doel om lopen en rennen 
makkelijker te maken voor de 

mens. Meer comfort en minder 
vermoeide voeten door een juiste 

ondersteuning, stabilisering en 
schokdemping.

Bama stelt zichzelf het doel om 
zowel schoenen als de drager te 

laten schitteren.
Met passie, innovatie en ruim 100 
jaar expertise, wordt gefocust om 
hoogwaardig schoenonderhoud 
maximaal te vereenvoudigen.
Met een verlenging van het 

draagcomfort en de draagduur als 
gevolg.

• Gecertificeerd voor meer dan 50 
merken en ruim 2000 modellen 
veiligheidsschoenen

• Orthopedische 
voorvoetondersteuning

• “EVA”/”PORON” schokdemper onder 
de hiel

• Made in EU

• Geschikt voor alle soorten schoenen/
uppers

• Verlengt draagcomfort en draagduur
• Eenvoudig hoogwaardig 

schoenonderhoud

Nordmann is een eigen 
veiligheidsklompenmerk 

van Armor. Deze klompen 
worden gefabriceerd door een 

marktleidende Deense producent. 
Al sinds 1976 staat deze 

producent garant voor veilige, 
kwalitatief hoogwaardige en zeer 
comfortabele veiligheidsklompen.

• Goede prijs/kwaliteit-verhouding in 
het midden prijssegment

• Aantrekkelijke marges
• Eigen productie

Mysole is ontstaan in 2010 
en is het Nederlandse 

merk voor inlegzolen van 
veiligheidsschoenen. Jarenlange 
ervaring vanuit de orthopedische 
branche zijn doorvertaald naar de 
specifieke behoefte van dragers 

van veiligheidsschoenen. 

• Gecertificeerd (Intertek, CIMAC) voor 
Sixton Peak en geschikt voor bijna 
alle merken

• Meer draagcomfort door juiste 
ondersteuning, stabilisering en 
schokdemping

• Minimale dikte van inlegzool bij de 
voorvoet + ESD

• Al bijna 10 jaar naar volle 
tevredenheid gedragen door werkend 
Nederland

• Goede prijs/kwaliteit/marge 
verhouding



Bornholmstraat 92
9723 AZ Groningen
050-3165824

info@armor.nu 
www.armor.nu

instagram.com/armorbv
facebook.com/armorbv
linkedin.com/company/armorbv
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