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Bij Bekina Boots ontwikkelen en maken we professionele 
werklaarzen. We doen dit al sedert 1962 in Kluisbergen, 
in het hartje van de Vlaamse Ardennen. Reeds drie 
generaties lang geven we elke dag het beste van onszelf en 
maken we veiligheidslaarzen met passie en vakmanschap. 

Na bijna 60 jaar heeft ons bedrijf een internationale status 
verworven met supercomfortabele veiligheidslaarzen 
die hun weg vinden in meer dan 50 landen: van Nieuw-
Zeeland tot Canada en van Chili tot Rusland.

Onze laarzen zijn gemaakt uit Neotane®, een hoogwaardig 
polyurethaan. Hierdoor zijn onze laarzen licht en sterk, 

hebben ze een hoge thermische isolatiewaarde en gaan 
ze heel lang mee. 

Vandaag dragen miljoenen professionals over de 
hele wereld Bekina Boots werklaarzen in de meest 
uiteenlopende sectoren: landbouw, visserij, bouw 
en voedingsindustrie. Bekina Boots laarzen worden 
gedragen onder extreme werkomstandigheden, de hele 
dag door. Elke dag opnieuw garanderen onze laarzen 
veiligheid en comfort die professionals verdienen!

Daarnaast streven we naar een duurzame productie door op 
een verantwoorde manier om te gaan met onze omgeving.
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de kracht van
Bekina Boots

Bekina Boots gemaakt uit NEOTANE® materiaal hebben buitengewone 
eigenschappen. Zo zijn ze licht, isolerend, comfortabel en sterk. Ook 
bieden ze u een uitstekende bescherming tegen vuil en diverse chemicaliën. 
Bekina Boots heeft een breed gamma aan NEOTANE®-laarzen.  
Zo ontwikkelen onze R&D-specialisten het NEOTANE®-recept op 
maat van elke industrie. In welke niche u ook actief bent, er bestaat een 
NEOTANE®-laars die beantwoordt aan uw noden en behoeften.

DE GEAVANCEERDE FORMULE VAN  
HOOGWAARDIG POLYURETHAAN

VALTEST SLIPRESISTENTIETEST FLEXTEST

UITVOERIG GETEST IN ONS LABORATORIUM
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Bekina Boots zijn 40% lichter dan rubberen of PVC-laarzen, hebben een 
hoge isolatiewaarde én gaan drie keer langer mee. Dit dankzij de uitstekende 
kwaliteit van ons hoogwaardig polyurethaan materiaal: NEOTANE®. 

1  Sterke en ondoordringbare buitenlaag

2  Structuur van kleine luchtbelletjes: licht en isolerend

3  Zelfregulerende thermische binnenlaag
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VEDERLICHT THERMO-ISOLEREND LANGERE LEVENSDUUR
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OVERZICHT PRODUCTGAMMA MET INHOUDSTAFEL

BEKINA BOOTS REBRANDING!

Een sterk merk is een belangrijke factor tot succes. Om ons productgamma 
overzichtelijker te maken kreeg de naamgeving van onze laarzen een facelift! 
Door de vereenvoudiging van de naamgeving behoort een laars nu steeds tot 
een bepaalde laarzenfamilie, op basis van de combinatie van de naam van de 
schacht met de naam van de zool.

T.E.M. 2019
AGRILITE/STEPLITE 

STEPLITE FOOD
AGRILITE  

DESINFECT STEPLITE X NIEUW* NIEUW NIEUW* NIEUW* STEPLITE XCi THERMOLITE LITEFIELD

VANAF 2020

 = ZONDER  
  VEILIGHEID

  = METAAL

  = METAALVRIJ

 
BESCHIKBARE 
KLEUREN

FUR /  
NON-FUR

ISOLATIEWAARDE -20°C -20°C -30°C -30°C -30°C -40°C -30°C -40°C -50°C -

SRC

RFID

PASVORM standaard standaard breder breder breder breder breder breder standaard smal

MEER INFO p. 8 p. 9 p. 10 p. 11 p. 12 p. 13 p. 14 p. 15 p. 16 p. 16



Naam van de buitenzool

Veiligheidsniveau

Naam van de schacht

T.E.M. 2019
AGRILITE/STEPLITE 

STEPLITE FOOD
AGRILITE  

DESINFECT STEPLITE X NIEUW* NIEUW NIEUW* NIEUW* STEPLITE XCi THERMOLITE LITEFIELD

VANAF 2020

 = ZONDER  
  VEILIGHEID

  = METAAL

  = METAALVRIJ

 
BESCHIKBARE 
KLEUREN

FUR /  
NON-FUR

ISOLATIEWAARDE -20°C -20°C -30°C -30°C -30°C -40°C -30°C -40°C -50°C -

SRC

RFID

PASVORM standaard standaard breder breder breder breder breder breder standaard smal

MEER INFO p. 8 p. 9 p. 10 p. 11 p. 12 p. 13 p. 14 p. 15 p. 16 p. 16

* Lanceringsdatum nog te bevestigen
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EU  36 • 48
UK  3.5 • 13
US  4 • 15

 PAN1P/9180A
 PAN3P/9180A
 PAN4P/9180A

 PAN3P/5353A  PAN1P/1053A 
 PAN3P/1053A

 PAN4P/8080A  PAN4P/2080A 

+ Bekina Boots  
inlegzolen

vroeger: Steplite vroeger: Steplitevroeger: Agrilite

vroeger: Steplite Food vroeger: Steplite Food 

SRC

GECERTIFI-

CEERD

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

• vederlicht
• standaard pasvorm
• flexibel materiaal, zelfs bij lage temperaturen
• veiligheid: stalen top (S4) / top en zool (S5) voor optimale bescherming
• uitstekende grip, ook op natte en gladde oppervlakken (SRC)
• bestand tegen oliën, vetten, mest en chemicaliën
• verschillende kleuren beschikbaar: kleurcodering
• uitduwknop: makkelijk aan- en uittrekken



 PAD1P/9180A

EU  36 • 48
UK  3.5 • 13
US  4 • 15

TRACKING
TECHNOLOGY

INSIDE

+ Bekina Boots  
inlegzolen

vroeger: Agrilite Desinfect

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

• vederlicht, flexibel materiaal
• standaard pasvorm 
• gladde zool: makkelijk te reinigen en te desinfecteren
• bestand tegen vetten, mest en chemicaliën
• uitduwknop: makkelijk aan- en uittrekken

MAKKELIJK 

TE 

REINIGEN

AL ONZE LAARZEN ZULLEN VOORZIEN 
WORDEN VAN EEN RFID TAG  
IN DE LOOP VAN 2020:

 Scan

 Identificeer

 Track and trace
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 XAN4P/2080A  XAN9P/8080A

EU  36 • 49
UK  3.5 • 14
US  4 • 16

 XAN1P/9180A
 XAN3P/9180A
 XAN4P/9180A

 XAN3P/1053A

+ Bekina Boots  
voetbedden

vroeger: StepliteX

vroeger: StepliteX - maatvoering 37 > 48vroeger: StepliteX

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

• robuust, toch vederlicht
• bredere pasvorm
• makkelijk te reinigen en te desinfecteren
• veiligheid: beschermende top en/of zool (S4/S5)
• extra hoge stalen top voor optimale bescherming
• bestand tegen vetten, mest en chemicaliën
• uitstekende grip, ook op natte oppervlakken

METAALVRIJ

vroeger: StepliteX



EU  36 • 49
UK  3.5 • 14
US  4 • 16

 XMN1P/9180A

+ Bekina Boots  
voetbedden

vroeger: MidliteX

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

• zie producteigenschappen StepliteX 
SolidGrip (zie p. 10)

• kuitlaars: ideaal voor bredere kuiten

SRC

GECERTIFI-

CEERD
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 XRN4P/7080A  XFN4P/7080A

EU  36 • 49
UK  3.5 • 14
US  4 • 16

+ Bekina Boots  
voetbedden*

NIEUW: RigliteX SolidGrip NIEUW: RigliteX fur SolidGrip

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

• ultralichte instaplaars met treklussen
• beschikbaar zonder of met wintervoering (‘fur’-versie)
• uitduwnop: laarzen makkelijk aan- en uittrekken
• 100% waterdicht voor warme en droge voeten
• multifunctionele, slipvaste buitenzool is SRC-gecertificeerd
• veiligheid: stalen top en zool (S5) voor optimale bescherming
• slijtvast, diep uigesneden zoolprofiel voor een lange levensduur
• * voetbedden alleen in RigliteX SolidGrip model

SRC

GECERTIFI-

CEERD



EU  36 • 49
UK  3.5 • 14
US  4 • 16

+ Bekina Boots  
voetbedden

NIEUW - beschikbaar 1ste helft 2020

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

• licht
• bredere pasvorm
• 100% waterdicht
• flexibel materiaal, meer bewegingsvrijheid
• metaalvrije top en tussenzool (S5): geen corrosie
• uitstekende grip, zelfs op een natte en vette ondergrond – SRC gecertificeerde zool
• geel rubberen pad met zeer hoge antislip, extra slijtvastheid en zachte demping
• zijkant buitenzool: gesloten rand, anti-net struikeltechnologie
• bestand tegen oliën, vetten en chemicaliën

METAALVRIJ

COMFORT EN VEILIGHEID OP ZEE

Werken in de professionele visserij betekent lange  
werkdagen op een boot. Gelukkig houdt vanaf nu de  
StepliteX StormGrip de bemanning veilig, warm en droog! 

StepliteX StormGrip biedt een superieure grip op elk oppervlak in extreme 
omstandigheden. Uitgerust met deze laars bevindt een visser op zee zich 
steeds op vaste grond, zelfs op natte en gladde dekken.

SRC

GECERTIFI-

CEERD

 XAS1P/5562Y
Beschikbare maten: EU 36• 49 UK 3.5•14

 XAS9P/5562Y
Beschikbare maten: EU 37• 48 UK 4•13
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EU  36 • 49
UK  3.5 • 14
US  4 • 16

 XAT3P/1053G

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

• licht aan de voet, bredere pasvorm
• veiligheid: stalen top (S4)
• makkelijk te reinigen en te desinfecteren
• bestand tegen oliën, vetten, bloed en chemicaliën

RUBBEREN TIGERGRIP BUITENZOOL 

• extreem hoge anti-slip eigenschappen
• extra slijtvastheid
• zachte demping
• unieke vorm en geometrie  

van zolenplaatjes
• ingebouwde afwateringskanalen
• zelfreinigend zolenprofiel

NIEUW - beschikbaar 2de helft 2020

VERMIJD ARBEIDSONGEVALLEN EN BESPAAR GELD

15% van de arbeidsongevallen in de voedingsindustrie wordt veroorzaakt door 
uitglijden, struikelen en vallen. De StepliteX TigerGrip antisliplaars is uitgerust 
met een rubberen TigerGrip zool met een uniek zolenprofiel. De unieke 
samenstelling van de rubberen compound, gecombineerd met de vorm en 
geometrie van de noppen zorgt voor extreem hoge anti-slip eigenschappen. 
Samen met de ingebouwde afwateringskanalen in de zool zorgt dit voor een 
zeer goede grip van de TigerGrip zool op gladde oppervlakken.

SRC

GECERTIFI-

CEERD

+ Bekina Boots  
voetbedden*



 XAC8P/1053A  XAC9P/9180A  XAC9P/6253A 

EU  37 • 48
UK 4 • 13
US  5 • 15

vroeger: StepliteXCivroeger: StepliteXCi vroeger: StepliteXCi - NIEUW: zwarte zool

+ Bekina Boots  
voetbedden

METAALVRIJ

SRC

GECERTIFI-

CEERD

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

• robuust, toch vederlicht
• flexibel: materiaal garandeert comfortabel stappen
• dikkere zool: koude isolatie voor extra warme voeten (-40°C)
• metaalvrije top (S4) en/of zool (S5): geen corrosie
• schokabsorberende hiel
• bestand tegen vetten, mest en chemicaliën
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 ZAN4P/9180A 

EU  39 • 47
UK 6 • 12
US  6 • 14

 SAN1P/5170A

EU  36 • 47
UK  3.5 • 12
US  4 • 14

vroeger: Thermolite
NIEUW: zwarte zool, stalen top en zool (S5)

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

• flexibel materiaal, zelfs bij lage 
temperaturen

• dikke zool: koude isolatie voor 
extra warme voeten

• veiligheid: stalen top en zool voor 
optimale bescherming (S5)

• sterke grip
• schokabsorberende hiel
• bestand tegen vetten, mest en 

chemicaliën

+ Bekina Boots  
voetbedden

SRC

GECERTIFI-

CEERD

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

• stijlvol
• comfort: licht en soepele,  

hoge schacht
• droge en fitte voeten
• schokabsorberende hiel

+ Bekina Boots  
inlegzolen



EU  36 • 48
UK  3.5 • 13
US  4 • 15

Ref. B101

EU  36 • 49
UK  3.5 • 14
US  4 • 16

Ref. B111

30°

Ligt goed vast  
in de laars
Neemt geuren op

Schokabsorberend

Geen slijtage
Antibacteriële 
behandeling

Klimaatbeheersing 
Ergonomische 
pasvorm

Schokdempend
Hielkussen

Geen slijtage
Antibacteriële 

behandeling

inlegzolen
ergonomische

voetbedden
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* Lanceringsdatum nog te bevestigen 

 = ZONDER VEILIGHEID      = METAAL      = METAALVRIJ

T.E.M. 2019 VANAF 2020 HUIDIGE CODE NIEUWE CODE

AGRILITE/STEPLITE 

STEPLITE FOOD

P2100/9180 PAN1P/9180A

P2100/1053 PAN1P/1053A

P2300/9180 PAN3P/9180A

P2300/1053 PAN3P/1053A

P2300/5353 PAN3P/5353A

P2400/9180 PAN4P/9180A

P2400/2080 PAN4P/2080A

P2400/8080 PAN4P/8080A

AGRILITE  
DESINFECT V2100/9180 PAD1P/9180A

STEPLITE X

X2100/9180 XAN1P/9180A

X2300/9180 XAN3P/9180A

X2300/1053 XAN3P/1053A

X2400/9180 XAN4P/9180A

/ XAN4P/2080A

X2900/8080 XAN9P/8080A

NIEUW*
/ XMN1P/9180A

NIEUW / XRN4P/7080A

NIEUW / XFN4P/7080A

NIEUW*
/ XAS1P/5562Y

/ XAS9P/5562Y

NIEUW*
/ XAT3P/1053G

STEPLITE XCi

XC800/1053 XAC8P/1053A

XC900/9173 XAC9P/9180A

XC900/6253 XAC9P/6253A

THERMOLITE Z0400/9180 ZAN4P/9180A

LITEFIELD S0100/5170 SAN1P/5170A

NIEUWE PRODUCTCODES - EU
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