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“Ver” Ademend Schoeisel

De schoenen zijn allen voorzien van een lichtgewicht  

veiligheidsneus en of veiligheidszool en lichtgewicht 

boven materialen veelal geperforeerd, zodat elke 

stap voelbaar lichter is.

Met dank aan de gebruikte materialen en de 

uitvoering van de modellen zijn deze schoenen de 

oplossing voor droge, gezonde en hygiënische voeten.

De schoenen hebben door het gebruik van meer 

trendy materialen niet alleen een uitstraling die 

als “cool” mag worden ervaren, ook de gebruikte 

lichtgewicht materialen hebben een positief effect 

op de warmte-afgifte van de voeten.

De juiste schoen voor een dergelijke situatie is een schoen die 
door het gebruik van lichtere materialen bij zowel de upper als 
de veiligheidsneus en zool behoorlijk in gewicht afneemt.

Ook het aanbrengen van een perforatie en het gebruik van 
een speciale voering en inlegzool bevorderen het comfort en 
de hygiëne.

Schoenen die aan deze eigenschappen voldoen hebben vaak 
een S1P normering, wat betekent dat ze dezelfde veiligheid 
bieden als een S3 genormeerde schoen met enkel de 
uitzondering dat deze niet waterafstotend is.

Wij willen deze schoenen daarom aanduiden met de 

kenmerken: Fresh, Cool en Light.

Werken bij hogere temperaturen door weersomstandigheden 
of een verwarmde werkomgeving resulteert soms in 
voetproblemen als een brandend gevoel en vermoeide voeten  
en een onhygiënische situatie veroorzaakt door transpiratie.

Bij het werken onder warmere omstandigheden wordt in veel 

gevallen niet gekeken naar het type schoeisel dat men draagt. 

SITUATIE

ONZE OPLOSSING

NO SWEAT,
  JUST BREATHE



 

Uppers van lichtgewicht, vaak technische 
materialen, al dan niet voorzien van een 
perforatie.

Airplus 3D voeringmateriaal voor een optimale 
vochtregulatie met als resultaat droge, frisse, 
gezonde en hygiënische voeten.

Ultralichte aluminium veiligheidsneus voor meer 
comfort en ruimte in de schoen.

Lichtgewicht en flexibele textiel anti-perforatie 
veiligheidszool voor extra comfort en flexibiliteit.

Uppers van lichtgewicht materialen volgens de 
meest innovatieve ontwikkelingen, al dan niet 
voorzien van een perforatie.

Voorzien van en “Smellstop” anti-reuk voering 
die het ontstaan van schimmels, bacteriën en 
onaangename geuren tegengaat en tegelijkertijd 
een frisse geur verspreid.
Kortom: Smellstop houdt je voeten fris en gezond.

Lichtgewicht en flexibele textiel anti-perforatie 
veiligheidszool voor extra comfort en flexibiliteit .

Dry’n Air inlegzool die naast extra comfort en 
draaggemak ook een luchtcirculatie in de schoen 
op gang brengt met als resultaat droge en 
hygiënische voeten. 

Een lichtgewicht aluminium of composiet 
veiligheidsneus zorgt voor een aanzienlijk lager 
gewicht van de schoen en meer ruimte voor de 
voet waardoor extra comfortabel.

Genoemde prijzen zijn adviesverkoopprijzen excl. BTW.

Maten: 34-49

Maten: 35-42

Maten: 39-48

B0643 S1P SRC 

B0670 S1P SRC 

B0227 S1P SRC 

€ 86,70

€ 76,-

€ 88,-

DARTS

ATTITUDE

TAG TOP

91328-01 S1P SRC 

Maten: 35-48

Maten: 35-48

Maten: 35-48

91195-03 S1P SRC 

91294-00 S1P SRC 

€ 84,95

€ 72,95

€ 79,95

CUBAN

DANCE

TIMBA

Maten: 34-49

Maten: 39-48

Maten: 39-48

B0647 S1P SRC 

B0252 S1P SRC 

B0250 S1P SRC 

€ 86,70

€ 73,-

€ 70,-

FRISBEE

PIXEL TOP

LAYUP

Maten: 35-48

Maten: 35-42

Maten: 35-48

91328-03 S1 SRC 

91294-04 S1P SRC 

91192-04 S1P SRC 

€ 82,95

€ 77,95

€ 84,95
 

CUBAN

TIMBA

MAMB0


