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VEILIGHEID 
KOMT 
ALTIJD OP 
DE EERSTE 
PLAATS. 
TOCH?

Bedrijven zeggen vaak: "De veiligheid van onze medewerkers komt altijd op de eerste plaats". 

Maar is dat echt zo? Ik weet zeker dat het hun bedoeling is, maar is het een feit?

Het zal geen verrassing zijn dat wij, Bata Industrials, willen dat veiligheid een feit is. Of het 

nu in een fabriek, een distributiecentrum, een productielocatie of een andere plek is waar 

professionals in gevaarlijke werkomstandigheden kunnen terechtkomen. Want hoe bekwaam 

mensen ook zijn, ze blijven altijd kwetsbaar.

We kunnen die kwetsbaarheid verminderen en in veiligheid veranderen. Door ervoor te zorgen 

dat vakmensen sterk in hun schoenen staan, zich comfortabel voelen, met vertrouwen lopen en 

onder alle omstandigheden veilig kunnen werken.

Dat begint niet met zomaar een veiligheidsschoen. Dat begint met The Safety Shoe, en we hebben 

er een hele catalogus mee gevuld.

Blijf veilig,

Martijn Mathot

Managing Director

De producten in de catalogus worden op basis van normering weergegeven.
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DE PERFECTE 
MATCH

Door onze uitgebreide kennis en ervaring in 

verscheidene werkgebieden, weten we 

precies wat je nodig hebt. Wat je 

omstandigheden zijn, met welke uitdagingen 

je te maken hebt en hoe je beweegt door de 

dag heen.

We hebben daarom zes kernindustrieën 

geselecteerd waar we ons op richten bij de 

ontwikkeling van onze schoenen. Maar daar 

houdt het niet op! We weten hoe veel banen 

in een bepaald vakgebied van elkaar kunnen 

verschillen. Daarom hebben we een perfecte 

schoen gecreëerd voor elke omstandigheid. 

De ideale match voor jouw eisen en wensen. 

We staan altijd voor je klaar met advies op 

maat.

We hebben bijvoorbeeld loopzolen van 

verschillende materialen en met diverse 

profielen ontwikkeld, zodat er voor elke 

werkondergrond een optimale oplossing is. 

En of je nou in een natte, droge, warme of 

koude omgeving werkt: wij hebben altijd een 

geschikte schoen voor je. Van waterdicht tot 

juist extreem ademend. Wat de omgeving of 

omstandigheden ook zijn, Bata Industrials 

heeft altijd The Safety Shoe.

We weten wat jou beweegt. We weten dat mensen het beste kunnen werken als ze 

beschikken over de juiste veiligheidsuitrusting, goed beschermd zijn en zich goed voelen. 

Je veiligheid en gezondheid vergroten en ervoor zorgen dat je je actief en energiek voelt: 

dat is waar we voor gaan.
BOUW

ZWARE INDUSTRIE

LICHTE INDUSTRIE

TRANSPORT & LOGISTIEK

AUTOMOTIVE 

LANDBOUW

DE PERFECTE MATCH
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FIT ESD S1P
 › Knitted fabric/naadloze TPU film schacht/TPU-neusbescherming
 › Nieuwe generatie ademende FlexGuard®  
kunststof antipenetratie insert

 › Composiet veiligheidsneus
 › Mesh-voering
 › EVA/rubber zool (Vibram®)
 › Wijdte W
 › Maten: 35-47

ENERGY ESD S3
 › Mesh/naadloze TPU film schacht/TPU-neusbescherming
 › Nieuwe generatie ademende FlexGuard®  
kunststof antipenetratie insert 

 › Composiet veiligheidsneus
 › Mesh-voering
 › EVA/rubber zool (Vibram®)
 › Wijdte W
 › Maten: 35-47

UP ESD S3
 › Mesh/naadloze TPU film schacht/TPU-neusbescherming
 › Nieuwe generatie ademende FlexGuard®  
kunststof antipenetratie insert 

 › Composiet veiligheidsneus
 › Mesh-voering
 › EVA/rubber zool (Vibram®)
 › Wijdte W
 › Maten: 35-47

VIM ESD S1P
 › Knitted fabric/naadloze TPU film schacht/TPU-neusbescherming
 › Nieuwe generatie ademende FlexGuard®  
kunststof antipenetratie insert

 › Composiet veiligheidsneus
 › Mesh-voering
 › EVA/rubber zool (Vibram®)
 › Wijdte W
 › Maten: 35-47

SPARK ESD S1P
 › Knitted fabric/naadloze TPU film schacht/TPU-neusbescherming
 › Nieuwe generatie ademende FlexGuard®  
kunststof antipenetratie insert

 › Composiet veiligheidsneus
 › Mesh-voering
 › EVA/rubber zool (Vibram®)
 › Wijdte W
 › Maten: 35-47

Seriously safe. Seriously boosting.

RADIANCE 
COLLECTIE
De Radiance collectie is ontworpen met 

oog voor stijl, veiligheid en comfort. Naast 

de sportieve look bieden de schoenen 

maximale bescherming en ultiem comfort. 

De hele dag door. Om je voeten het 

hoogste niveau van comfort te geven, is de 

Radiance collectie voorzien van een speciale 

lichtgewicht EVA tussenzool met 3B-Motion 

Technologie: Bata's Boosting Base. Dit 

geeft je voeten een enorme powerboost 

bij elke stap die je zet. In combinatie met 

een inlegzool van hoog elastisch EVA en 

de robuuste SRC gecertificeerde Vibram® 

loopzool zorgt dit voor een optimaal 

comfort en energieteruggave. Zelfs na 

een lange werkdag voelen je voeten nog 

steeds comfortabel aan en heb je nog veel 

energie over! 98  |  Bata Industrials
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De Radiance veiligheidsschoen is voorzien van onze eigen 3B-Motion technologie: Bata’s Boosting 

Base. Het hoogste niveau van comfort voor je voeten. De speciale lichtgewicht tussenzool met 

unieke moleculaire EVA-structuur zorgt ervoor dat er weinig energie verloren gaat als je de grond 

raakt. De hoge demping en elastische eigenschappen zorgen voor nog meer comfort. Je krijgt 

tijdens het lopen een echte power BOOST en voelt je nog energieker.

ENERGIETERUGGAVE
Als één van de wereldwijde marktleiders in veiligheidsschoenen 
heeft Bata Industrials de eigenschappen van EVA in de tussenzool 
zorgvuldig aangepast aan de behoeftes op de werkvloer. EVA is een 
veel voorkomend dempingsmateriaal in moderne sportschoenen, 
maar de bewegingen die je tijdens het werk maakt, zijn anders dan 
tijdens het joggen; je tilt, draait, knielt, buigt, enzovoort. Het is 
daarom van essentieel belang dat veiligheidsschoenen zowel je 
voeten als knieën maximaal ondersteunen. Daarom hebben we tal 
van testen uitgevoerd om een perfecte balans te creëren tussen 
demping, energieteruggave en stabiliteit. 

COMFORT 
Geen oncomfortabele, harde rubberen of een te zachte, 
structuurloze tussenzool: in plaats daarvan zijn we gaan 
experimenteren met de hardheid van de tussenzool.  
Dankzij onze 3B-Motion technologie zijn we erin geslaagd 
een perfecte rebound te creëren. Deze technologie zorgt voor 
meer dan alleen een soepel en comfortabel gevoel. Je voelt 
de boost bij elke stap die je zet! 

STABILITEIT 
De hardheid van de tussenzool is 48 shore C. Testen 
hebben aangetoond dat dit de optimale hardheid is 

voor een perfecte balans tussen maximaal voetcomfort 
en maximale stabiliteit. Op het bovenmateriaal ter 

hoogte van de hiel bevindt zich de stabilisator. Deze 
stabilisator zorgt voor maximale stabiliteit. 

3B-MOTION
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Mammoet stelt hoge eisen aan de veiligheidsschoenen 

voor hun professionals. Bata Industrials heeft alle 

expertise en jarenlange ervaring in huis om de beste 

veiligheidsschoenen te maken. Samen hebben we 

schoenen, laarzen en sokken van superieure kwaliteit 

ontwikkeld. De schoenen en laarzen zijn gemaakt van 

volnerf leer met een extra zachte PU inlegzool en een 

SRC gecertificeerde rubber loopzool. Een topcollectie 

waarin de nieuwste technologieën zijn verwerkt. 

Het innovatieve Tunnelsystem® in de zool vangt de 

schokken goed op. Het HDry® membraan maakt de 

schoenen waterproof, Odor Control® voorkomt nare 

geurtjes en de goed ademende Bata Cool Comfort® 

voering houdt je voeten koel en droog. Zo blijf je fit  

en alert en dat werkt wel zo veilig.

MAMMOET 
COLLECTIE
Extreme safety for extreme conditions.

BOLSTER S3  
HOOG MODEL MET VETER EN RITS
 › Volnerf lederen/slijtvaste TPU schacht/rubberen neusbescherming
 › Vuilbestendige ritssluiting
 › FlexGuard® kunststof antipenetratie insert
 › Composiet veiligheidsneus
 › Bata Cool Comfort®-voering
 › HDry® waterproof membraan
 › Odor Control
 › PU/rubber zool
 › Wijdte XW
 › Maten: 36-49

BARGE S3  
LAARS MET TREKLUS
 › Volnerf lederen/slijtvaste TPU schacht/rubberen neusbescherming
 › Treklus
 › FlexGuard® kunststof antipenetratie insert
 › Composiet veiligheidsneus
 › Bata Cool Comfort®-voering
 › HDry® waterproof membraan
 › Odor Control
 › PU/rubber zool
 › Wijdte XW
 › Maten: 36-49

WINCH S3  
MIDDELHOOG MODEL MET VETER
 › Volnerf lederen/slijtvaste TPU schacht/rubberen neusbescherming
 › FlexGuard® kunststof antipenetratie insert
 › Composiet veiligheidsneus
 › Bata Cool Comfort®-voering
 › HDry® waterproof membraan
 › Odor Control
 › PU/rubber zool
 › Wijdte XW
 › Maten: 36-49

ANCHOR S3  
MIDDELHOOG MODEL MET VETER EN RITS
 › Volnerf lederen/slijtvaste TPU schacht/rubberen neusbescherming
 › Vuilbestendige ritssluiting
 › FlexGuard® kunststof antipenetratie insert
 › Composiet veiligheidsneus
 › Bata Cool Comfort®-voering
 › HDry® waterproof membraan
 › Odor Control
 › PU/rubber zool
 › Wijdte XW
 › Maten: 36-49

13
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MAMMOET ALLROUND  
ALL SEASONS SOK
 › Kuitlengte sok (ook te dragen in de Bolster en Barge)
 › Optimaal draagcomfort dankzij het anatomisch gevormd  
voetbed in de linker- en rechtersok

 › Optimale vochtregulerende eigenschappen zorgen voor frisse, 
droge voeten

 › Flex Fit zorgt voor een rimpelloze overgang van been naar voet
 › Speciale zones bieden bescherming voor de hiel, teen en de 
achillespees

 › Ondersteuning voor been, enkel en voetboog
 › Gladde boord
 › Comfortabele naad
 › Extra bescherming en comfort door de badstof zool
 › Schokabsorptie
 › Antibacteriële vezels houden onaangename geurtjes op afstand 
en houden je voeten fit

 › ESD door metaalvezel
Samenstelling: 49% katoen, 22% polyamide,
17% Pro-Cool® (polyester), 9% Amicor™ (acryl),
2% Lycra® (elastaan), 1% Bekinox® (metaalvezel)
Verkrijgbaar in: zwart met rode accenten
Maten: 35-38 / 39-42 / 43-46 / 47-50

Samenwerking Mammoet en Bata Industrials: 
Beste van twee werelden

TOGETHER
WE GO TO
THE EXTREME.
Voor deze nieuwe collectie veiligheidsschoenen en laarzen 

hebben Mammoet en Bata Industrials de handen 

ineengeslagen. Met als gezamenlijk doel: professionals de 

garantie op de best mogelijke bescherming bieden. Beide 

bedrijven hebben een lange geschiedenis als marktleider in hun 

vakgebied. En beiden hebben hun hoofdkantoor in Nederland. 

Van daaruit halen we beide maximale waarde uit onze 

wereldwijde aanwezigheid. Bata Industrials is onderdeel van de 

Bata Shoe Organization, ‘s werelds grootste schoenenfabrikant. 

Veiligheid, gezondheid en comfort. Op die vlakken verlegt Bata 

Industrials continu de grenzen. We combineren uitgebreide 

expertise en ervaring met eersteklas materialen, de meest 

geavanceerde technieken en de nieuwste inzichten in design en 

comfort. We werken samen met wetenschappers en voeren 

omvangrijke testen uit in ons eigen SATRA gecertificeerde 

A-status laboratorium. Pas als een schoen alle testen heeft 

doorstaan, is deze klaar om gedragen te worden. Zodat jij sterk 

staat, vol vertrouwen loopt en onder alle omstandigheden veilig 

bent. 

Nu bundelen Mammoet en Bata Industrials kennis en kunde. 

Het resultaat: een nieuwe schoenencollectie die voldoet aan de 

hoogste veiligheidseisen voor veiligheidsschoenen. In de nieuwe 

Mammoet Footwear collectie komt het beste van deze twee 

werelden bij elkaar.

FLOOR DISPLAY 60X60X200 CM

NO ODOR

MAMMOET COLLECTIE
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SPORTMATES® 
COLLECTIE
Seriously safe. Seriously sporty.

VIVID S1P
 › Microfiber/mesh/naadloze PU schacht
 › FlexGuard® kunststof antipenetratie insert
 › Composiet veiligheidsneus
 › Mesh-voering
 › EVA/rubber zool
 › Wijdte W
 › Maten: 35-48

“Ultieme kwaliteit én prestaties in een 
sportieve stijl.”

DRIVEN S1P
 › Microfiber/mesh/naadloze PU schacht
 › FlexGuard® kunststof antipenetratie insert
 › Composiet veiligheidsneus
 › Mesh-voering
 › EVA/rubber zool
 › Wijdte W
 › Maten: 35-48

FIRM S3 
 › Microfiber/mesh/naadloze PU schacht
 › FlexGuard® kunststof antipenetratie insert
 › Composiet veiligheidsneus
 › Mesh-voering
 › EVA/rubber zool
 › Wijdte W
 › Maten: 35-48

IRON S3
 › Microfiber/mesh/naadloze PU schacht
 › FlexGuard® kunststof antipenetratie insert
 › Composiet veiligheidsneus
 › Mesh-voering
 › EVA/rubber zool
 › Wijdte W
 › Maten: 35-48

Met de SportMates® collectie zetten we een nieuwe 

standaard in veiligheid, ademend vermogen en 

design. Dankzij de sportieve stijl en het lichte 

gewicht zijn SportMates® de perfecte oplossing voor 

iedere actieve professional. De SRC gecertificeerde 

rubber loopzool is uitgerust met ons Tunnelsystem®: 

een ingenieus systeem dat we samen met Prof. 

Dr. W. Baumann, een gevestigde professor in 

de biomechanica, hebben ontwikkeld. Deze 

ingebouwde schokdemper voorkomt vermoeidheid, 

concentratieverlies en ongevallen. Een zachte 

dempende EVA tussenzool zorgt voor een uitstekend 

comfort en een hoge schokabsorptie. De tussenzool 

is gecombineerd met een inlegzool van latexschuim 

en een lichtgewicht schacht gemaakt van ademend 

materiaal. Deze unieke eigenschappen zorgen voor 

een optimaal klimaat en comfort in de schoen, de 

hele dag door.
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De unieke Eagle collectie is ontworpen met één doel voor ogen: het bieden van 

maximale veiligheid, comfort en design tegen de meest concurrerende prijs. De 

Eagle is zeer licht: zo’n 100 gram lichter dan vergelijkbare veiligheidsschoenen. 

De nieuwe PU-foamed OrthoLite inlegzool zorgt voor een comfortabel en zacht 

gevoel. De nieuw ontwikkelde loopzool is SRC gecertificeerd en voorzien van het 

Easy Rolling System® en het ingenieuze Tunnelsystem®. Gecombineerd met een 

zachtere PU-tussenzool biedt deze maximale stabiliteit en grip.

EAGLE 
COLLECTIE
Seriously safe. Seriously affordable.

INTREPID S3
 › Action Leather schacht/PU-neusbescherming
 › Stalen antipenetratie insert
 › Stalen veiligheidsneus
 › Mesh-voering
 › Twee densiteiten PU-zool
 › Wijdte W
 › Maten: 35-49

FALCON ESD S1
 › Suède schacht
 › Klittenbandsluiting
 › Stalen veiligheidsneus
 › Mesh-voering
 › Twee densiteiten PU-zool
 › Wijdte W
 › Maten: 35-49

“Deze ultralichte schoen biedt ongekend  
comfort en veiligheid voor deze prijs in 
zijn categorie.”  

SHEPARD S3
 › Action Leather schacht/PU-neusbescherming
 › Stalen antipenetratie insert
 › Stalen veiligheidsneus
 › Mesh-voering
 › Twee densiteiten PU-zool
 › Wijdte W
 › Maten: 35-49

19
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FORWARD 
COLLECTIE
Seriously safe. Seriously made in Holland.

HELSINKI 3 ESD S1P
 › Microfiber/textiel schacht
 › Klittenbandsluiting
 › FlexGuard® kunststof antipenetratie insert
 › Kunststof veiligheidsneus
 › Bata Cool Comfort®-voering
 › Odor Control
 › Twee densiteiten PU-zool
 › Wijdte W
 › Maten: 36-49

TURN ESD S1P
 › Textiel/lederen schacht/TPU-neusbescherming
 › FlexGuard® kunststof antipenetratie insert
 › Kunststof veiligheidsneus
 › Bata Cool Comfort®-voering
 › Odor Control
 › Twee densiteiten PU-zool
 › Wijdtes W-XW
 › Maten: W 36-49 / XW 38-48

LEGEND ESD S1P
 › Textiel/lederen schacht/TPU-neusbescherming
 › Boa®-sluitsysteem
 › FlexGuard® kunststof antipenetratie insert
 › Kunststof veiligheidsneus
 › Bata Cool Comfort®-voering
 › Odor Control
 › Twee densiteiten PU-zool
 › Wijdtes W-XW
 › Maten: W 36-49 / XW 38-48

WING ESD S1P
 › Textiel/lederen schacht/TPU-neusbescherming
 › FlexGuard® kunststof antipenetratie insert
 › Kunststof veiligheidsneus
 › Bata Cool Comfort®-voering
 › Odor Control
 › Twee densiteiten PU-zool 
 › Wijdtes W-XW
 › Maten: W 36-49 / XW 38-48

DETECTION 
FRIENDLY

Forward veiligheidsschoenen zijn ontworpen om 

het hoogste niveau van bescherming en comfort te 

bieden. De geïntegreerde Walkline® Evo-technologie 

vermindert vermoeidheid en houdt je energiek. De 

perfecte mate van schokabsorptie vermindert de 

impact op gewrichten, om blessures en vermoeidheid 

te helpen voorkomen. De lichte PU/PU-zool biedt 

een uitstekende grip en slipweerstand, die de SRC-

norm ruimschoots overtreft. Elk Forward-model is 

detectiepoortvriendelijk of zelfs volledig metaalvrij 

en is uitgerust met onze vochtabsorberende 

Premium Fit inlegzool. Met een verscheidenheid aan 

hoogwaardige schachtmaterialen is er een perfecte 

match voor vrijwel elke werkomgeving.

21
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RAFT ESD S3
 › Textiel/lederen schacht/TPU-neusbescherming
 › FlexGuard® kunststof antipenetratie insert
 › Kunststof veiligheidsneus
 › Bata Cool Comfort®-voering
 › Odor Control
 › HDry® waterproof membraan
 › Twee densiteiten PU-zool
 › Wijdtes W-XW
 › Maten: W 36-49 / XW 38-48

SURF ESD S3 
 › Textiel/lederen schacht/TPU-neusbescherming
 › FlexGuard® kunststof antipenetratie insert
 › Kunststof veiligheidsneus
 › Bata Cool Comfort®-voering
 › Odor Control
 › HDry® waterproof membraan
 › Twee densiteiten PU-zool
 › Wijdtes W-XW
 › Maten: W 36-49 / XW 38-48

SHIFT ESD S3
 › Volnerf lederen schacht
 › FlexGuard® kunststof antipenetratie insert
 › Kunststof veiligheidsneus 
 › Bata Cool Comfort®-voering
 › Odor Control
 › Twee densiteiten PU-zool
 › Wijdtes W-XW
 › Maten: W 36-49 / XW 38-48

TURBO ESD S3
 › Volnerf lederen schacht/PU-neusbescherming
 › FlexGuard® kunststof antipenetratie insert
 › Kunststof veiligheidsneus 
 › Bata Cool Comfort®-voering
 › Odor Control
 › Twee densiteiten PU-zool
 › Wijdtes W-XW
 › Maten: W 36-49 / XW 38-48

De introductie van het nieuwe logo op onze producten zal een gefaseerde verandering zijn.

SCORE ESD S3
 › Microfiber/lederen schacht/TPU-neusbescherming
 › FlexGuard® kunststof antipenetratie insert
 › Kunststof veiligheidsneus
 › Bata Cool Comfort®-voering
 › Odor Control
 › Twee densiteiten PU-zool
 › Wijdtes W-XW
 › Maten: W 36-49 / XW 38-48

GEAR ESD S3
 › Volnerf lederen schacht
 › FlexGuard® kunststof antipenetratie insert
 › Kunststof veiligheidsneus
 › Bata Cool Comfort®-voering
 › Odor Control
 › Twee densiteiten PU-zool
 › Wijdtes W-XW
 › Maten: W 36-49 / XW 38-48

GOAL ESD S3
 › Microfiber/lederen schacht/TPU-neusbescherming
 › FlexGuard® kunststof antipenetratie insert
 › Kunststof veiligheidsneus
 › Bata Cool Comfort®-voering
 › Odor Control
 › Twee densiteiten PU-zool
 › Wijdtes W-XW
 › Maten: W 36-49 / XW 38-48

ENGINE ESD S3
 › Volnerf lederen schacht/PU-neusbescherming
 › FlexGuard® kunststof antipenetratie insert
 › Kunststof veiligheidsneus
 › Bata Cool Comfort®-voering
 › Odor Control
 › Twee densiteiten PU-zool
 › Wijdtes W-XW
 › Maten: W 36-49 / XW 38-48

2322  |  Bata Industrials

FORWARD COLLECTIE



Walkline® is een ergonomisch systeem dat Bata Industrials in samenwerking met biomechanisch onderzoeker 

Terje Haugaa heeft ontwikkeld. Haugaa ontdekte dat meer dan 30% van de mensen die veiligheidsschoenen 

dragen één of meer gezondheidsgerelateerde voetproblemen heeft. De reden: veel veiligheidsschoenen zijn 

ontworpen met een 'banaanvorm’, waardoor de voet in een onnatuurlijke positie wordt gedwongen. Om dit 

probleem op te lossen, hebben Bata Industrials en Terje Haugaa jaren geleden Walkline® ontwikkeld.

Vele jaren van verder onderzoek en ontwikkeling hebben geleid tot de nieuwste Walkline® technologie: 

Walkline® Evo. Deze technologie biedt duurzaam comfort, uitstekende grip en ultieme schokabsorptie. 

De natuurlijke leest zorgt ervoor dat je voet in de juiste positie blijft en je hiel stevig in de schoen zit. De 

perfecte pasvorm van de voet, waarbij de hielvergrendeling de hiel van de voet vastzet. De ‘Flexlines’ bieden 

je de maximale flexibiliteit die nodig is in dynamische werkomgevingen en voorzien je van een natuurlijke 

ondersteuning bij elke stap. Daarmee wordt de kans op vermoeidheid kleiner en de wandeling energieker.

WALKLINE®  
EVO

1 ERGONOMISCH
Walkline® Evo is ergonomisch en 

gebaseerd op toegepaste wetenschap. 

Alles om de voet zo makkelijk mogelijk 

te laten bewegen, vermoeidheid tegen 

te gaan en optimaal comfort te creëren. 

De geïntegreerde, hoogtechnologische 

cambreur verschaft stabiliteit aan de 

middenvoet. Walkline® Evo helpt de voet 

om natuurlijk en efficiënt te bewegen 

en ondersteunt je om in een correcte 

anatomische positie te staan en te lopen. 

2 DUURZAAM COMFORT
Als je de hele dag op veiligheidsschoenen loopt, moet 

comfort een topprioriteit zijn. Walkline® Evo biedt 

duurzaam comfort en ondersteunt de beweging van 

de voet op een gezonde manier. Als aanvulling op het 

Walkline® Evo systeem hebben we een extra dikke inlegzool 

geïntegreerd die de natuurlijke beweging van de voet 

stimuleert en zorgt voor een bijzonder goede demping. 

3

6 7

5

4FLEXLINES
Walkline® Evo is uitgerust met 

slimme ‘flexlines’ die precies 

de natuurlijke buigzones van 

de voet volgen. Het resultaat? 

Maximale steun, grip en 

flexibiteit.

VASTZETTEN  
VAN DE VOET
Met onze sluiting wordt de hiel strak in 

de hak getrokken. Dat zorgt ervoor dat 

de voet in de juiste positie blijft en dat 

de middenvoet vrijer en natuurlijker 

kan bewegen.

SCHOKABSORPTIE
Met Walkline® Evo loop je op elke ondergrond op wolken. 

Het Tunnelsystem® zorgt dat schokken goed worden 

opgevangen en biedt de juiste demping. Onze intelligente 

combinatie van tussenzool, loopzool en inlegzool maakt dat 

schokken perfect worden geabsorbeerd. Deze technologie 

helpt de gewrichten te ontlasten, waardoor blessures en 

vermoeidheid worden vermeden.

GRIP
Optimale grip is essentieel in elke werkomgeving. Slip- en 

valincidenten leiden tot veel ongevallen op de werkvloer, maar 

kunnen makkelijk vermeden worden door het dragen van de 

juiste veiligheidsschoenen. Walkline® Evo heeft antislipzolen die 

zeer goede grip bieden. We hebben extra Flex Grip oplossingen 

toegevoegd in het ontwerp van onze loopzool voor extra antislip 

doeleinden.

NATUURLIJKE LEEST
Walkline® Evo biedt een perfecte pasvorm 

door de natuurlijke vorm van de voet 

te volgen. Conventionele schoenleesten 

dwingen de voet in een onnatuurlijke 

‘banaanvorm’, wat kan leiden tot 

anatomische problemen. Walkline® 

Evo heeft een rechte leest, waardoor 

de voet natuurlijk kan bewegen en 

tegelijkertijd in een veilige positie 

gehouden wordt.
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TRAXX 24 S1P
 › Nubuck lederen/textiel schacht/reflecterend materiaal
 › Stalen antipenetratie insert
 › Stalen veiligheidsneus
 › Bata VentAir®-voering
 › QuattroTech®-TPU-zool
 › Wijdte W
 › Maten: 36-48

TRAXX 23 S1P
 › Nubuck lederen/textiel schacht/reflecterend materiaal
 › Stalen antipenetratie insert
 › Stalen veiligheidsneus
 › Bata VentAir®-voering
 › QuattroTech®-TPU-zool
 › Wijdte W
 › Maten: 36-48

TRAXX 91 S2
 › Nubuck lederen schacht
 › Stalen veiligheidsneus
 › Bata VentAir®-voering
 › QuattroTech®-TPU-zool
 › Wijdte W
 › Maten: 36-48

TRAXX 
COLLECTIE
Seriously safe. Seriously reliable.

Ruim twintig jaar geleden ontwikkelden we de Traxx® 

collectie al volgens alle wettelijke, veiligheids- en 

gezondheidseisen. Nu zijn de modellen voorzien 

van de nieuwste technologieën en nog steeds één 

van onze bestsellers. Met een stalen neus, SRC 

gecertificeerde loopzool, hoogwaardige inlegzool en 

antipenetratie insert van staal of FlexGuard® kunststof, 

zetten de Traxx® modellen de nieuwe standaard 

voor veiligheidsschoenen. Sommige modellen zijn 

waterafstotend of zelfs waterproof dankzij het HDry® 

membraan. En een aantal schoenen is uitgerust met een 

slijtvaste TPU-neusbescherming om extra bescherming te 

bieden. De Traxx® collectie is speciaal ontworpen om je 

voeten het beste comfort te bieden. De hele dag door.

TRAXX 213 S1P
 › Nubuck lederen/textiel schacht/TPU-neusbescherming
 › Boa®-sluitsysteem
 › FlexGuard® kunststof antipenetratie insert
 › Stalen veiligheidsneus
 › Bata Cool Comfort®-voering
 › QuattroTech®-TPU-zool
 › Wijdte W
 › Maten: 36-48
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TRAXX 203 S3
 › Nubuck lederen schacht/TPU-neusbescherming
 › Stalen antipenetratie insert
 › Stalen veiligheidsneus
 › Bata Cool Comfort®-voering
 › QuattroTech®-TPU-zool
 › Wijdte W
 › Maten: 36-48

TRAXX NXT 96 S3
 › Nubuck lederen schacht/TPU-neusbescherming
 › FlexGuard® kunststof antipenetratie insert
 › Stalen veiligheidsneus
 › Bata Cool Comfort®-voering
 › Odor Control
 › QuattroTech®-TPU-zool
 › Wijdte W
 › Maten: 36-48

TRAXX NXT 97 S3
 › Nubuck lederen schacht/TPU-neusbescherming
 › FlexGuard® kunststof antipenetratie insert
 › Stalen veiligheidsneus
 › Bata Cool Comfort®-voering
 › Odor Control
 › QuattroTech®-TPU-zool
 › Wijdte W
 › Maten: 36-48

TRAXX 95 S3
 › Nubuck lederen schacht
 › Stalen antipenetratie insert
 › Stalen veiligheidsneus
 › Bata VentAir®-voering
 › QuattroTech®-TPU-zool
 › Wijdte W
 › Maten: 39-48

TRAXX 219 S3
 › Volnerf Crazy Horse Leather/Nappa lederen schacht/ 
TPU-neusbescherming

 › Boa®-sluitsysteem
 › FlexGuard® kunststof antipenetratie insert
 › Stalen veiligheidsneus
 › Bata Cool Comfort®-voering
 › Odor Control
 › HDry® waterproof membraan
 › QuattroTech®-TPU-zool
 › Wijdte W
 › Maten: 36-48

TRAXX 204 S3
 › Nubuck lederen schacht/TPU-neusbescherming
 › Stalen antipenetratie insert
 › Stalen veiligheidsneus
 › Bata Cool Comfort®-voering
 › QuattroTech®-TPU-zool
 › Wijdte W
 › Maten: 36-48

De introductie van het nieuwe logo op onze producten zal een gefaseerde verandering zijn.

TRAXX 218 S3
 › Volnerf Crazy Horse Leather/Nappa lederen schacht/ 
TPU-neusbescherming

 › Boa®-sluitsysteem
 › FlexGuard® kunststof antipenetratie insert
 › Stalen veiligheidsneus
 › Bata Cool Comfort®-voering
 › Odor Control
 › HDry® waterproof membraan
 › QuattroTech®-TPU-zool
 › Wijdte W
 › Maten: 36-48

TRAXX 92 S2
 › Nubuck lederen schacht
 › Stalen veiligheidsneus
 › Bata VentAir®-voering
 › QuattroTech®-TPU-zool
 › Wijdte W
 › Maten: 36-48
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ENDURO ACT 
COLLECTIE
Seriously safe. Seriously supportive.

Comfort en ondersteuning zijn de sleutelwoorden voor onze Enduro ACT 

collectie. Deze schoenen zijn uitgerust met de Walkline® 2.0 technologie 

en vele comforteigenschappen die vermoeidheid verminderen en je 

energiek houden. De ACT collectie is gemaakt voor algemeen gebruik 

en bestaat uit lichte, comfortabele en sportieve modellen. De PU-

loopzool is SRC gecertificeerd. In de 'White' collectie zijn technologie en 

kwaliteitsmaterialen zoals microfiber gebruikt. Dit draagt bij aan het 

hygiëneniveau in sectoren als de voedselindustrie.

ACT124 ESD S1
 › Nubuck lederen/mesh schacht
 › Stalen veiligheidsneus
 › Bata Cool Comfort®-voering
 › Odor Control
 › Twee densiteiten PU-zool
 › Wijdtes W-XW-XXW
 › Maten: W 38-49 / XW 38-49 / XXW 40-46

ACT143 ESD S1
 › Nubuck lederen/mesh schacht
 › Stalen veiligheidsneus
 › Bata Cool Comfort®-voering
 › Odor Control
 › Twee densiteiten PU-zool 
 › Wijdte W
 › Maten: 35-49

ACT151 S1P
 › Microfiber schacht/PU-neusbescherming
 › FlexGuard® kunststof antipenetratie insert
 › Stalen veiligheidsneus
 › Bata Cool Comfort®-voering
 › Odor Control
 › Twee densiteiten PU-zool
 › Wijdte W
 › Maten: 35-49

ACT152 ESD S1P
 › Microfiber schacht/PU-neusbescherming
 › FlexGuard® kunststof antipenetratie insert
 › Stalen veiligheidsneus
 › Bata Cool Comfort®-voering
 › Odor Control
 › Twee densiteiten PU-zool
 › Wijdte W
 › Maten: 35-49

ACT153 ESD S1P
 › Microfiber schacht/PU-neusbescherming
 › FlexGuard® kunststof antipenetratie insert
 › Stalen veiligheidsneus
 › Bata Cool Comfort®-voering
 › Odor Control
 › Twee densiteiten PU-zool
 › Wijdte W
 › Maten: 35-49
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ACT117 S2 + ACT120 ESD S3
 › Volnerf lederen schacht
 › Stalen antipenetratie insert (ACT120 ESD)
 › Stalen veiligheidsneus
 › Bata Cool Comfort®-voering
 › Odor Control
 › Twee densiteiten PU-zool
 › Wijdtes ACT117: W
 › Wijdtes ACT120: W-XW
 › Maten ACT117: 35-49
 › Maten ACT120: W 35-49 / XW 38-49

ACT128 ESD S2
 › Nubuck lederen schacht
 › Stalen veiligheidsneus
 › Bata Cool Comfort®-voering
 › Odor Control
 › Twee densiteiten PU-zool 
 › Wijdte W
 › Maten: 35-49

ACT127 ESD S2
 › Nubuck lederen schacht
 › Stalen veiligheidsneus
 › Bata Cool Comfort®-voering
 › Odor Control
 › Twee densiteiten PU-zool 
 › Wijdte W
 › Maten: 35-49

ACT107 ESD S2
 › Nubuck lederen schacht
 › Stalen veiligheidsneus
 › Bata Cool Comfort®-voering
 › Odor Control
 › Twee densiteiten PU-zool
 › Wijdte W
 › Maten: 35-49

ACT113 S2 + ACT116 ESD S3
 › Volnerf lederen schacht
 › Stalen antipenetratie insert (ACT116 ESD)
 › Stalen veiligheidsneus
 › Bata Cool Comfort®-voering
 › Odor Control
 › Twee densiteiten PU-zool
 › Wijdtes ACT113: W
 › Wijdtes ACT116: W-XW
 › Maten ACT113: 35-49
 › Maten ACT116: W 35-49 / XW 38-49

ACT112 ESD S3
 › Nubuck lederen schacht
 › Stalen antipenetratie insert
 › Stalen veiligheidsneus
 › Bata Cool Comfort®-voering
 › Odor Control
 › Twee densiteiten PU-zool
 › Wijdte W
 › Maten: 35-49

ACT115 S3
 › Volnerf lederen schacht/PU-neusbescherming
 › Stalen antipenetratie insert
 › Stalen veiligheidsneus
 › Bata Cool Comfort®-voering
 › Odor Control
 › Twee densiteiten PU-zool
 › Wijdtes W-XW-XXW
 › Maten: W 35-49 / XW 38-49 / XXW 40-46

"Het innovatieve Walkline® systeem 
ondersteunt de voet in zijn 
natuurlijke positie."
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WAAR KOMT DIE GEUR TOCH VANDAAN?
Als voeten zweten, komt er vocht vrij uit de 250.000 

zweetklieren op elke voet. Bacteriën voelen zich 

aangetrokken tot dit vocht dat ze opnemen en 

vervolgens weer uitscheiden als gassen met een 

onaangename en penetrerende geur.

WAT IS ODOR CONTROL?
Bata Industrials heeft samen met wetenschappers 

een oplossing ontwikkeld die niet alleen geur 

elimineert, maar die ook compleet milieuvriendelijk 

is. Waar andere methodes een grote ecologische 

voetafdruk hebben, is Odor Control volledig vrij 

van synthetische chemicaliën. Het is gebaseerd op 

een compleet natuurlijk plantenextract, afkomstig 

van pepermunt. Odor Control heeft daardoor de 

natuurlijke eigenschap om 99,9% van de bacteriën 

in bedwang te houden, zelfs bij temperaturen tot 

240°C. Hierdoor voelen je voeten de hele dag fris 

aan. 

 

GETEST VOLGENS DE HOOGSTE KWALITEITSEISEN
Odor Control is in een onafhankelijk laboratorium 

getest volgens de AATCC 100-testmethode en leverde 

een excellente antimicrobiële efficiëntie. Odor Control 

is gekeurd volgens de strengste normen ter wereld 

voor antibacteriële afwerkingen op textielmaterialen. 

Het wordt daarom niet alleen in de voering van onze 

veiligheidsschoenen gebruikt, maar in alle gebieden

rondom de voet.

ODOR CONTROL: HET ANTWOORD OP NARE  
GEUREN IN SCHOENEN 
Odor Control is een complete oplossing die 99,9% van de bacteriën die 
worden aangetrokken tot zweterige voeten, te lijf gaat en onder controle houdt.

ACT157 ESD S3
 › Microfiber schacht/PU-neusbescherming
 › FlexGuard® kunststof antipenetratie insert
 › Stalen veiligheidsneus
 › Bata Cool Comfort®-voering
 › Odor Control
 › Twee densiteiten PU-zool
 › Wijdte W
 › Maten: 35-48

ACT156 ESD S3
 › Microfiber schacht/PU-neusbescherming
 › FlexGuard® kunststof antipenetratie insert
 › Stalen veiligheidsneus
 › Bata Cool Comfort®-voering
 › Odor Control
 › Twee densiteiten PU-zool
 › Wijdtes W-XW
 › Maten: W 35-48 / XW 38-48

ACT158 ESD S3
 › Microfiber schacht/PU-neusbescherming
 › FlexGuard® kunststof antipenetratie insert
 › Stalen veiligheidsneus
 › Bata Cool Comfort®-voering
 › Odor Control
 › Twee densiteiten PU-zool
 › Wijdte W
 › Maten: 35-48

De introductie van het nieuwe logo op onze producten zal een gefaseerde verandering zijn.

ACT144 ESD S3
 › Volnerf lederen schacht
 › FlexGuard® kunststof antipenetratie insert
 › Stalen veiligheidsneus
 › Lederen voering
 › Twee densiteiten PU-zool 
 › Wijdtes W-XW
 › Maten: W 37-49 / XW 38-49

ACT119 S3
 › Volnerf lederen schacht/PU-neusbescherming
 › Stalen antipenetratie insert
 › Stalen veiligheidsneus
 › Bata Cool Comfort®-voering
 › Odor Control
 › Dual density PU-zool
 › Wijdtes W-XW-XXW
 › Maten: W 35-49 / XW 38-49 / XXW 40-46

ACT141 ESD S3
 › Nubuck lederen schacht/PU-neusbescherming
 › Stalen antipenetratie insert
 › Stalen veiligheidsneus
 › Bata Cool Comfort®-voering
 › Odor Control
 › Twee densiteiten PU-zool
 › Wijdtes W-XW-XXW
 › Maten: W 35-49 / XW 38-49 / XXW 40-46

ACT142 ESD S3
 › Nubuck lederen schacht/PU-neusbescherming
 › Stalen antipenetratie insert
 › Stalen veiligheidsneus
 › Bata Cool Comfort®-voering
 › Odor Control
 › Twee densiteiten PU-zool 
 › Wijdtes W-XW-XXW
 › Maten: W 35-49 / XW 38-49 / XXW 40-46
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PWR308 S3
 › Volnerf lederen schacht
 › Stalen antipenetratie insert
 › Stalen veiligheidsneus
 › Bata Cool Comfort®-voering
 › Odor Control
 › TriTech Plus®-rubber-zool
 › Wijdtes W-XW
 › Maten: W 38-48 / XW 38-48

PWR309 S3
 › Volnerf lederen schacht/PU-neusbescherming
 › Stalen antipenetratie insert
 › Stalen veiligheidsneus
 › Bata Cool Comfort®-voering
 › Odor Control
 › TriTech Plus®-rubber-zool
 › Wijdtes W-XW-XXW
 › Maten: W 38-48 / XW 38-48 / XXW 40-46

PWR312 S3
 › Volnerf lederen schacht/PU-neusbescherming
 › Stalen antipenetratie insert
 › Stalen veiligheidsneus
 › Bata Cool Comfort®-voering
 › Odor Control
 › TriTech Plus®-rubber-zool
 › Wijdtes W-XW-XXW
 › Maten: W 38-48 / XW 38-48 / XXW 40-46

PWR311 S3
 › Volnerf lederen schacht
 › Stalen antipenetratie insert
 › Stalen veiligheidsneus
 › Bata Cool Comfort®-voering
 › Odor Control
 › TriTech Plus®-rubber-zool
 › Wijdtes W-XW
 › Maten: W 38-48 / XW 38-48ENDURO PWR 

COLLECTIE
Seriously safe. Seriously supportive.

Zware werkomstandigheden vragen om stevige 

schoenen die optimale grip, comfort en ondersteuning 

bieden. Dat is waar de PWR collectie in beeld komt. 

De collectie is zo ontworpen dat je er perfect mee kunt 

werken op ruwe ondergronden zoals zand, beton en 

modderige oppervlakken.  

De SRC gecertificeerde rubber loopzool heeft een breder 

en dieper profiel en is bestand tegen hitte tot 300˚C. 

Ondanks zijn robuustheid is de PWR collectie voorzien 

van de ergonomische Walkline® 2.0 technologie om 

vermoeidheid te helpen voorkomen en je de hele dag 

op de benen te houden. 
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Doordat er geen ruimte zit tussen het 

ondoordringbare waterdichte membraan en de 

voering eronder, kan het tussen deze lagen niet 

vollopen met water. Hierdoor lekt er geen water 

door de voering, zelfs niet na lange blootstelling aan 

regen. Net zo belangrijk: het ademende vermogen 

van de schoen blijft optimaal.

EEN NIEUWE 
NAAM VOOR 
DE MEEST 
GEAVANCEERDE
TECHNOLOGIE
VOOR 
WATERDICHTE
MAAR
ADEMENDE 
SCHOENEN

“Stevige veiligheidsschoenen die perfect 
zijn voor ruwe ondergronden zoals beton, 
zand en modder.”

PWR318 S3
 › Nubuck lederen/textiel schacht/PU-neusbescherming
 › Stalen antipenetratie insert
 › Stalen veiligheidsneus
 › Bata Cool Comfort®-voering
 › Odor Control
 › HDry® waterproof membraan
 › TriTech Plus®-rubber-zool
 › Wijdtes W-XW
 › Maten: W 38-48 / XW 38-48

PWR328 S3
 › Volnerf lederen schacht/PU-neusbescherming
 › Snelsluiting/quick release
 › Stalen antipenetratie insert
 › Stalen veiligheidsneus
 › Lederen voering
 › TriTech Plus®-rubber-zool
 › Wijdtes W-XW
 › Maten: W 38-48 / XW 38-48
 › EN20349-2:2017 (lasschoen)

PWR319 S3
 › Volnerf lederen schacht/PU-neusbescherming
 › Stalen antipenetratie insert
 › Stalen veiligheidsneus
 › Bata Cool Comfort®-voering
 › Odor Control
 › HDry® waterproof membraan
 › TriTech Plus®-rubber-zool
 › Wijdtes W-XW
 › Maten: W 38-48 / XW 38-48

De introductie van het nieuwe logo op onze producten zal een gefaseerde verandering zijn.38  |  Bata Industrials 39



LONGREACH BLACK BOA S3 
 › Volnerf lederen schacht/TPU-neusbescherming
 › Boa®-sluitsysteem
 › FlexGuard® kunststof antipenetratie insert
 › Composiet veiligheidsneus
 › Bata Cool Comfort®-/Thinsulate-voering
 › PU/rubber zool
 › Wijdte XW
 › Maten: 38-48

LONGREACH BLACK ZIP S3
 › Volnerf lederen schacht/TPU-neusbescherming
 › Vuilbestendige ritssluiting
 › FlexGuard® kunststof antipenetratie insert
 › Composiet veiligheidsneus
 › Bata Cool Comfort®-/Thinsulate-voering
 › PU/rubber zool
 › Wijdte XW
 › Maten: 38-48

RANGER WHEAT BOA S3
 › Nubuck lederen schacht/TPU-neusbescherming
 › Boa®-sluitsysteem
 › FlexGuard® kunststof antipenetratie insert
 › Stalen veiligheidsneus 
 › Bata Cool Comfort®-/Thinsulate-voering
 › PU/rubber zool
 › Wijdte XW
 › Maten: 38-48

LONGREACH WHEAT ZIP S3
 › Nubuck lederen schacht/TPU-neusbescherming
 › Vuilbestendige ritssluiting
 › FlexGuard® kunststof antipenetratie insert
 › Composiet veiligheidsneus
 › Bata Cool Comfort®-/Thinsulate-voering
 › PU/rubber zool
 › Wijdte XW
 › Maten: 38-48

DETECTION 
FRIENDLY

De introductie van het nieuwe logo op onze producten zal een gefaseerde verandering zijn.

HELIX 
COLLECTIE
Seriously safe. Seriously robust.

Helix veiigheidsschoenen hebben het allemaal. 

Ze zijn duurzaam, robuust, stijlvol en bieden de 

hoogste standaard van comfort in de zwaarste 

werkomstandigheden. De rubber loopzolen zijn 

SRC gecertificeerd. Helix veiigheidsschoenen zijn 

voorzien van een geavanceerd dempingssysteem en 

ons ingenieus Tunnelsystem® voor de best mogelijke 

schokabsorptie. Hierdoor vermindert vermoeidheid 

en de druk op de voeten en gewrichten maximaal. 

De ingebouwde 3M Scotchgard™ Leather Protector 

werkt water- en olieafstotend en zorgt ervoor dat je 

vuil makkelijk wegveegt. Dit verlengt de levensduur 

van je nieuwe favoriete schoenen.
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LONGREACH BOA
Ontworpen om het hoogste niveau van comfort 
in de zwaarste werkomstandigheden te bieden. 

Makkelijk en snel 
vast en los te 
maken BOA Fit 

System

Hittebestendig Nomex 
stiksel

3M Scotchgard™
leather protection

TPU
hielbeschermer

Zachte, 
dempende 

PU tussenzool

FlexGuard® kunststof 
antipenetratie insert

Antistatische 
bescherming

Hoogwaardige 
comfort 

inlegzool

Hittebestendige 
rubberen 
loopzool

Slijtvaste TPU-
neusbescherming

Gecertificeerde
composiet

 veiligheidsneus

Boa® sluitsysteem
Het Boa® Fit System maakt schoenveters 

overbodig. Het High Performance Boa® 

sluitsysteem is snel te verstellen en 

garandeert een leven lang zorgeloos 

werken zonder veters te strikken.

3M Scotchgard Protector
De ingebouwde 3M Scotchgard™ Leather 

Protector werkt water- en olieafstotend 

en zorgt ervoor dat je vuil makkelijk 

wegveegt. Dit verlengt de levensduur 

van je favoriete schoenen.

Detectiepoort & luchthaven 
vriendelijk 
Deze schoen is voorzien van 

veiligheidscomponenten van composiet en 

kunststof, gecertificeerd volgens de hoogste 

veiligheidsstandaards. Dit maakt het  

ideaal voor het passeren van metaal-

detectiepoortjes en luchthavenbeveiliging.

LONGREACH BOA
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NOVA 
COLLECTIE
Seriously safe. Seriously energizing.

CRYPTO ESD S1P   
 › Microfiber schacht
 › FlexGuard® kunststof antipenetratie insert
 › Stalen veiligheidsneus
 › Bata Cool Comfort®-voering
 › Odor Control
 › QuattroTech®-TPU-zool
 › Wijdtes W-XW
 › Maten: W 36-48 / XW 38-48

SYNC ESD S1P
 › Microfiber schacht
 › FlexGuard® kunststof antipenetratie insert
 › Stalen veiligheidsneus
 › Bata Cool Comfort®-voering
 › Odor Control
 › QuattroTech®-TPU-zool
 › Wijdtes W-XW
 › Maten: W 36-48 / XW 38-48

LOGIK ESD S1P
 › Textiel/TPU schacht
 › FlexGuard® kunststof antipenetratie insert
 › Stalen veiligheidsneus
 › Bata Cool Comfort®-voering
 › Odor Control
 › QuattroTech®-TPU-zool
 › Wijdtes W-XW
 › Maten: W 36-48 / XW 38-48

“Nova veiligheidsschoenen geven je  
de juiste dosis energie.”

De verhoogde prestaties en comfort zorgen ervoor dat 

je de hele dag energiek blijft. De biomechanische 

Walkline® 2.0 technologie ondersteunt de loop en 

pas van de drager optimaal. De ‘Flexlines’ in de 

zool volgen de natuurlijke buigzones van de voet, 

voor een energiekere wandelervaring. De zeer sterke 

hielversteviging bevordert de stabilisatie en ergonomie 

van de voet. We hebben hightech microfibermaterialen 

en ademende stoffen gecombineerd met een flexibele, 

dynamische SRC gecertificeerde TPU QuattroTech®-

zool. Het resultaat is een stijlvolle en comfortabele 

veiligheidsschoen. De lichte, ademende materialen 

maken hem gemakkelijk te dragen. Hierdoor voel je je 

de hele dag op-en-top energiek, waar je ook werkt.
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ZIP ESD S1P
 › Textiel/TPU schacht
 › FlexGuard® kunststof antipenetratie insert
 › Stalen veiligheidsneus
 › Bata Cool Comfort®-voering
 › Odor Control
 › QuattroTech®-TPU-zool
 › Wijdtes W-XW
 › Maten: W 36-48 / XW 38-48

RADAR ESD S3
 › Volnerf lederen schacht/PU-neusbescherming
 › Stalen antipenetratie insert
 › Stalen veiligheidsneus
 › Bata Cool Comfort®-voering
 › Odor Control
 › QuattroTech®-TPU-zool
 › Wijdtes W-XW
 › Maten: W 36-48 / XW 38-48

VECTOR ESD S3
 › Volnerf lederen schacht/PU-neusbescherming
 › Stalen antipenetratie insert
 › Stalen veiligheidsneus
 › Bata Cool Comfort®-voering
 › Odor Control
 › QuattroTech®-TPU-zool
 › Wijdtes W-XW
 › Maten: W 36-48 / XW 38-48

TRONIC ESD S3
 › Volnerf lederen schacht/PU-neusbescherming
 › Boa®-sluitsysteem
 › FlexGuard® kunststof antipenetratie insert
 › Stalen veiligheidsneus
 › Bata Cool Comfort®-voering
 › Odor Control
 › QuattroTech®-TPU-zool
 › Wijdtes W-XW
 › Maten: W 36-48 / XW 38-48

DE PU/TPU
LOOPZOOL IS 
UITERST 
FLEXIBEL, 
SRC SLIP-
BESTENDIG 
EN BIEDT EEN 
UITSTEKENDE 
STABILITEIT.

De introductie van het nieuwe logo op onze producten zal een gefaseerde verandering zijn. Logik en Zip worden niet geüpdatet met het nieuwe logo.46  |  Bata Industrials 47
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Dit zijn de klassiekers van Bata Industrials. Schoenen waar we trots op zijn en die een 

ijzersterke reputatie hebben opgebouwd. Ze bewijzen hun kwaliteit jaar na jaar.

CLASSICS 
COLLECTIE
Seriously safe. Seriously proven.

SAXA ESD S2
 › Nubuck lederen/textiel schacht
 › Stalen veiligheidsneus
 › Bata Cool Comfort®-voering
 › Twee densiteiten PU-zool
 › Wijdtes W-XW
 › Mondopoint maten: 232-315
 › Maten: W 37-48 / XW 37-48

RIGA S1
 › Suède schacht
 › Klittenbandsluiting
 › Stalen veiligheidsneus
 › Mesh-voering
 › Twee densiteiten PU-zool
 › Wijdte XW
 › Maten: 35-48
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CURVE S1P
 › Microfiber schacht/rubberen neusbescherming
 › FlexGuard® kunststof antipenetratie insert
 › Composiet veiligheidsneus
 › Nylon mesh-voering
 › EVA/rubber zool
 › Wijdte W
 › Maten: 34-42

STOCKHOLM S3
 › Volnerf lederen schacht/PU-neusbescherming
 › Stalen antipenetratie insert
 › Stalen veiligheidsneus
 › Mesh-voering
 › Twee densiteiten PU-zool
 › Wijdte XW
 › Maten: 37-48

STANFORD ESD S3
 › Volnerf lederen schacht
 › FlexGuard® kunststof antipenetratie insert
 › Composiet veiligheidsneus
 › Lederen voering
 › Twee densiteiten PU-zool
 › Wijdte W
 › Maten: 40-48

De introductie van het nieuwe logo op onze producten zal een gefaseerde verandering zijn.

NORFOLK S3
 › Volnerf lederen schacht
 › Stalen antipenetratie insert
 › Stalen veiligheidsneus
 › Mesh-voering
 › Twee densiteiten PU-zool
 › Wijdte XW
 › Maten: 35-48

“Veiligheidsschoenen die hun kwaliteit  
nog altijd jaar in jaar uit bewijzen.”

De Classics collectie wordt niet geüpdatet met het nieuwe logo.

Curve veiligheidsschoenen zijn speciaal ontworpen voor 

dames. Deze sportieve veiligheidsschoen is S1P, licht in 

gewicht, volledig metaalvrij en heeft een SRA gecertifi-

ceerde rubber loopzool die zorgt voor uitstekende grip 

en tractie. De EVA tussenzool is ontwikkeld om maxima-

le demping te bieden tijdens het lopen. Dit alles draagt 

bij aan het dagelijkse comfort en de ondersteuning als 

je veel tijd op je voeten doorbrengt.  

CITY 
COLLECTIE
Seriously safe. Seriously ladylike.
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BRIGHT 020 S1P
 › Microfiber/mesh schacht
 › FlexGuard® kunststof antipenetratie insert
 › Composiet veiligheidsneus
 › Nylon mesh-voering
 › EVA/rubber zool (Vibram®)
 › Wijdte W
 › Maten: 35-47

BRIGHT 021 S1P
 › Microfiber/mesh schacht
 › FlexGuard® kunststof antipenetratie insert
 › Composiet veiligheidsneus
 › Nylon mesh-voering
 › EVA/rubber zool (Vibram®)
 › Wijdte W
 › Maten: 35-47

BRIGHT 041 S1P
 › Microfiber/mesh schacht
 › Boa®-sluitsysteem
 › FlexGuard® kunststof antipenetratie insert
 › Composiet veiligheidsneus
 › Nylon mesh-voering
 › EVA/rubber zool (Vibram®)
 › Wijdte W
 › Maten: 34-47

BRIGHT 031 S1P
 › Microfiber/mesh schacht
 › FlexGuard® kunststof antipenetratie insert
 › Composiet veiligheidsneus
 › Nylon mesh-voering
 › EVA/rubber zool (Vibram®)
 › Wijdte W
 › Maten: 34-47

“De robuuste maar zeer dunne Vibram® 
loopzool staat bekend om zijn superieure 
kwaliteit en prestaties op het gebied van 
SRC-slipbestendigheid.”

DETECTION 
FRIENDLY

De Bright collectie wordt niet geüpdatet met het nieuwe logo.

BRIGHT 
COLLECTIE
Seriously safe. Seriously colorful.

Veilig hoeft niet saai te zijn. De Bright collectie is 

het absolute bewijs dat veiligheidsschoenen zo 

stijlvol kunnen zijn als je zelf wil. Deze kleurrijke 

collectie is gemaakt van lichtgewicht stoffen en 

is uitgerust met een robuuste Vibram® loopzool. 

Dit type loopzool staat bekend om zijn superieure 

kwaliteit en prestaties op het gebied van SRC-

slipbestendigheid. Bright veiligheidsschoenen 

hebben een FlexGuard® kunststof antipenetratie 

insert, een veiligheidsneus van composiet en 

zijn detectiepoort vriendelijk of zelfs volledig 

metaalvrij. 
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“De perfecte combinatie van functionaliteit, 
veiligheid en design.”

BICKZ ACTIVE S3
 › Volnerf lederen schacht/PU-neusbescherming
 › Stalen antipenetratie insert
 › Stalen veiligheidsneus
 › Bickz Cool System®-voering
 › PU/rubber zool
 › Wijdte W
 › Maten: 38-48

BICKZ 
CROSS

BICKZ RUGGED S3
 › Volnerf lederen schacht/PU-neusbescherming
 › Stalen antipenetratie insert
 › Stalen veiligheidsneus
 › Bickz Cool System®-voering
 › PU/rubber zool
 › Wijdte W
 › Maten: 38-48

BICKZ 201 S3
 › Nubuck lederen schacht/rubberen neusbescherming
 › FlexGuard® kunststof antipenetratie insert
 › Composiet veiligheidsneus
 › Bickz Cool System®-voering
 › EVA/rubber zool
 › Wijdte W
 › Maten: 38-48

BICKZ 
CROSS

BICKZ 
COLLECTIE
Seriously safe. Seriously functional.

Sneakers, laarzen of veiligheidsschoenen? Met Bickz hoef je 

niet te kiezen. De Bickz collectie is de perfecte combinatie 

van functionaliteit, veiligheid en design. De metaalvrije 

composiet- en kunststofmaterialen garanderen een 

uitstekende bescherming voor je voeten. De Bickz Cross 

modellen bieden optimale kwaliteit en duurzaamheid 

tegen een concurrerende prijs. Ze zijn beschikbaar in 

S3-specificatie en hebben SRC gecertificeerde loopzolen. 

De PU/rubber zoolcombinatie verzekert je van comfort en 

prestaties, zelfs in zware werkomstandigheden. 

BICKZ 736 ESD S1P
 › Nubuck lederen schacht
 › FlexGuard® kunststof antipenetratie insert
 › Composiet veiligheidsneus
 › Bickz Cool System®-voering
 › EVA/rubber zool
 › Wijdte W
 › Maten: 36-48
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“Bickz presteert moeiteloos in industriële 
en professionele omgevingen.”

BICKZ 907 S3
 › Volnerf lederen schacht/rubberen neusbescherming
 › Vuilbestendige ritssluiting
 › FlexGuard® kunststof antipenetratie insert
 › Composiet veiligheidsneus
 › Bickz Cool System®-voering
 › EVA/rubber zool
 › Wijdte W
 › Maten: 38-48

BICKZ 203 S3
 › Volnerf lederen schacht/rubberen neusbescherming
 › FlexGuard® kunststof antipenetratie insert
 › Composiet veiligheidsneus
 › Bickz Cool System®-voering
 › EVA/rubber zool
 › Wijdte W
 › Maten: 36-48

BICKZ 731 ESD S3
 › Nubuck lederen schacht/rubberen neusbescherming
 › FlexGuard® kunststof antipenetratie insert
 › Composiet veiligheidsneus
 › Bickz Cool System®-voering
 › EVA/rubber zool
 › Wijdte W
 › Maten: 36-48

BICKZ 733 ESD S3
 › Nubuck lederen schacht/rubberen neusbescherming
 › FlexGuard® kunststof antipenetratie insert
 › Composiet veiligheidsneus
 › Bickz Cool System®-voering
 › EVA/rubber zool
 › Wijdte W
 › Maten: 36-48

BICKZ 732 ESD S3
 › Lederen schacht/rubberen neusbescherming
 › FlexGuard® kunststof antipenetratie insert
 › Composiet veiligheidsneus
 › Bickz Cool System®-voering
 › EVA/rubber zool
 › Wijdte W
 › Maten: 36-48

BICKZ 728 ESD S3
 › Nubuck lederen schacht/rubberen neusbescherming
 › FlexGuard® kunststof antipenetratie insert
 › Composiet veiligheidsneus
 › Bickz Cool System®-voering
 › EVA/rubber zool
 › Wijdte W
 › Maten: 36-48

De introductie van het nieuwe logo op onze producten zal een gefaseerde verandering zijn.

BICKZ 305 S3
 › Volnerf lederen schacht/rubberen neusbescherming
 › Boa®-sluitsysteem
 › FlexGuard® kunststof antipenetratie insert
 › Composiet veiligheidsneus
 › Bickz Cool System®-voering
 › EVA/rubber zool
 › Wijdte W
 › Maten: 38-48

BICKZ 204 S3
 › Volnerf lederen schacht/rubberen neusbescherming
 › FlexGuard® kunststof antipenetratie insert
 › Composiet veiligheidsneus
 › Bickz Cool System®-voering
 › EVA/rubber zool
 › Wijdte W
 › Maten: 36-48

DETECTION 
FRIENDLY

BICKZ 202 S3
 › Nubuck lederen schacht/rubberen neusbescherming
 › FlexGuard® kunststof antipenetratie insert
 › Composiet veiligheidsneus
 › Bickz Cool System®-voering
 › EVA/rubber zool
 › Wijdte W
 › Maten: 38-48
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HERO 
COLLECTIE
Seriously safe. Seriously tough.

COLOSSUS S3
 › Volnerf lederen schacht/rubberen neusbescherming
 › Treklussen
 › Stalen antipenetratie insert
 › Stalen veiligheidsneus
 › Bata Cool Comfort®-voering
 › HDry® waterproof membraan
 › PU/rubber zool
 › Wijdte XW
 › Maten: 39-49

DEFENDER S3
 › Volnerf lederen schacht
 › Treklussen
 › Stalen antipenetratie insert
 › Stalen veiligheidsneus
 › Bata Cool Comfort®-voering
 › HDry® waterproof membraan
 › PU/rubber zool
 › Wijdte XW
 › Maten: 39-49
 › EN20349-2:2017 (laslaars)

Onze laarzen uit de Hero collectie zijn 

ontwikkeld om zelfs de zwaarste uitdagingen 

aan te kunnen en voldoen aan het hoogste 

prestatieniveau. Ze combineren een uitstekend 

comfort voor de langste werkdagen met 

optimale bescherming. De nitrilrubber SRA 

gecertificeerde loopzolen zijn hitte-, olie- en 

zuurbestendig. Goliath, Potent en Robust zijn 

warm gevoerd voor aangename voeten in koude 

werkomstandigheden. Het waterdichte HDry® 

membraan maakt de Colossus en Defender tot 

de perfecte keuze voor natte omstandigheden.
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WORKMASTER II - BLACK S5
 › Stalen antipenetratie insert
 › Stalen veiligheidsneus
 › Polyester voering
 › PVC zool
 › Wijdte W
 › Maten: 38-47

PVC BOOTS 
COLLECTIE
Seriously safe. Seriously durable.

Workmaster II zijn S5 gecertificeerde 

veiligheidslaarzen met stalen neus, stalen 

antipenetratie insert en SRA gecertificeerde PVC 

zool. Ze bieden veel steun bij de hiel, enkel 

en het scheenbeen. Onze rubberlaarzen zijn 

gemaakt van PVC dat ontwikkeld is voor de juiste 

toepassing in een grote diversiteit aan sectoren. 

Dat maakt de Workmaster II laarzen de beste 

keuze als je op zoek bent naar hoge prestaties, 

topkwaliteit en blijvende duurzaamheid.

“Sterke laarzen die geschikt zijn  
voor alle werkomstandigheden."

POTENT S3
 › Volnerf lederen schacht/rubberen neusbescherming
 › Vuilbestendige ritssluiting
 › Stalen antipenetratie insert
 › Stalen veiligheidsneus
 › Vachtvoering
 › PU/rubber zool
 › Wijdte XW
 › Maten: 39-49

GOLIATH S3
 › Volnerf lederen schacht/rubberen neusbescherming
 › Treklussen
 › Stalen antipenetratie insert
 › Stalen veiligheidsneus
 › Vachtvoering
 › PU/rubber zool
 › Wijdte XW
 › Maten: 39-49 

ROBUST S3
 › Volnerf lederen schacht/rubberen neusbescherming
 › Treklussen
 › Stalen antipenetratie insert
 › Stalen veiligheidsneus
 › Vachtvoering
 › PU/rubber zool
 › Wijdte XW
 › Maten: 39-49 

De introductie van het nieuwe logo op onze producten zal een gefaseerde verandering zijn.

PVC BOOTS COLLECTIE
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SCHOEN PAG. VEILIGHEIDSNORM ZOOLTYPE SCHACHTMATERIAAL KENMERKEN INDUSTRIEËN

pvc

RADIANCE COLLECTIE

Fit ESD 9    
facilities

Spark ESD 9    
facilities

Vim ESD 9    
facilities

Energy ESD 9    
facilities

Up ESD 9    
facilities

MAMMOET COLLECTIE

Anchor 13    

Barge 13     

Bolster 13    

Winch 13    

SPORTMATES® COLLECTIE

Driven 17     
facilities

Vivid 17     
facilities

Firm 17     

Iron 17     

EAGLE COLLECTIE

Falcon ESD 18   

Intrepid 18   

Shepard 19   

FORWARD COLLECTIE

Helsinki ESD 21     
facilities

Legend ESD 21    
facilities

Turn ESD 21    
facilities

Wing ESD 21    
facilities

Engine ESD 22    

Gear ESD 22    

Goal ESD 22    
facilities

Raft ESD 22     
facilities

Score ESD 23    
facilities

Shift ESD 23    

Surf ESD 23     
facilities

Turbo ESD 23    

TRAXX COLLECTIE

Traxx 23 27    
facilities

Traxx 24 27    
facilities

Traxx 213 27    
facilities

Traxx 91 27   

Traxx 92 28   

Traxx 95 28   

SCHOEN PAG. VEILIGHEIDSNORM ZOOLTYPE SCHACHTMATERIAAL KENMERKEN INDUSTRIEËN

pvc

Traxx NXT 96 28   

Traxx NXT 97 28   

Traxx 203 29   

Traxx 204 29   

Traxx 218 29    

Traxx 219 29    

ENDURO ACT COLLECTIE

ACT124 ESD 31    
facilities

ACT143 ESD 31    
facilities

ACT151 ESD 31   
facilities

ACT152 ESD 31   
facilities

ACT153 ESD 31   
facilities

ACT107 ESD 32   

ACT127 ESD 32   

ACT128 ESD 32   

ACT113 32   

ACT117 33   

ACT116 ESD 32   

ACT120 ESD 33   

ACT112 ESD 33   

ACT115 33   

ACT119 34   

ACT141 ESD 34   

ACT142 ESD 34   

ACT144 ESD 34   

ACT156 ESD 35   
facilities

ACT157 ESD 35   
facilities

ACT158 ESD 35   
facilities

ENDURO PWR COLLECTIE

PWR308 37   

PWR309 37   

PWR311 37   

PWR312 37   

PWR318 O 38     

PWR319 O 38    

PWR328 38   

HELIX COLLECTIE

Longreach  
Black Boa 41    

Longreach  
Black Zip 41    

Longreach 
Wheat Zip 41    

Ranger  
Wheat Boa 41   

VIND JE SCHOEN VIND JE SCHOEN
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SCHOEN PAG. VEILIGHEIDSNORM ZOOLTYPE SCHACHTMATERIAAL KENMERKEN INDUSTRIEËN

pvc

NOVA COLLECTIE

Crypto ESD 45   
facilities

Logik ESD 45   
facilities

Sync ESD 45   
facilities

Zip ESD 46   
facilities

Radar ESD 46   

Tronic ESD 46   

Vector ESD 46   

CLASSICS COLLECTIE

Riga 49   
facilities

Saxa ESD 49    

Norfolk 50   

Stanford ESD 50    

Stockholm 50   

CITY COLLECTIE

Curve 51     
facilities

BRIGHT COLLECTIE

Bright 020 53     
facilities

Bright 021 53     
facilities

Bright 031 53     
facilities

Bright 041 53     
facilities

BICKZ COLLECTIE

Bickz 736 ESD 55    

Bickz Active 55   

Bickz Rugged 55   

Bickz 201 55   

Bickz 202 56   

Bickz 203 56   

Bickz 204 56   

Bickz 305 56    

Bickz 728 ESD 57    

Bickz 731 ESD 57    

Bickz 732 ESD 57    

Bickz 733 ESD 57    

Bickz 907 57    

HERO COLLECTIE

Colossus 59    

Defender 59    

Goliath 60   

Potent 60   

Robust 60   

PVC BOOTS COLLECTIE

Workmaster II 61   

Als een schoen het CE-label draagt, betekent dit dat het product voldoet aan de eisen van de Europese verordening 2016/425 

met betrekking tot persoonlijke beschermingsmiddelen. De CE-norm EN ISO 20345 bestaat uit twee delen. Het basiskeurmerk 

houdt in dat een product aan een aantal basiseisen voldoet. Als het product daarnaast ook aan een aantal aanvullende eisen 

voldoet, komt er nog een extra symbool op de schoen bij.

UITLEG VAN DE SYMBOLEN 

SB Beschermend schoeisel voor professioneel gebruik met neuzen die ontworpen en getest zijn om bescherming 

  te bieden bij een energieniveau van 200 joule

S1 Gelijk aan SB, plus antistatische eigenschappen en energieabsorptie in de hak, gesloten hiel en oliebestendig

S1P Gelijk aan S1, plus antipenetratie insert

S2 Gelijk aan S1, plus verhoogde weerstand tegen het binnendringen van water

S3 Gelijk aan S2, plus antipenetratie insert en loopzolen die slipgevaar tegen gaan

S4 Schoeisel dat volledig van rubber of polymeren is gemaakt, antistatische eigenschappen, energieabsorptie 

 in de hak, gesloten hiel en oliebestendig

S5 Gelijk aan S4, plus antipenetratie insert en antislipprofiel

 

Aanvullende eisen voor speciale toepassingen met specifieke markeringen:

P Bestendig tegen penetratie 

C Elektrische  

 geleidingseigenschappen 

A Antistatisch 

E Energie-absorptie in de hak 

I Elektrisch isolerende schoen 

M  Wreefbescherming

HI   Isolatie tegen hitte 

CI Isolatie tegen kou 

CR Bestendig tegen snijden 

AN Enkelbescherming

WR  Waterafstotend

WRU Waterdicht en waterafstotend  

 schachtmateriaal

FRU Brandafstotend  

 schachtmateriaal

HRO Bestendig tegen hittecontact

SBH Hybride schoeisel

ESD Voorkomt statische  

 elektrische lading

SRA/ Antislipprofiel 

SRB/SRC

LEES DEZE INSTRUCTIES ZORGVULDIG DOOR VOOR HET GEBRUIK VAN DIT PRODUCT – Dit schoeisel is ontwikkeld om het risico op verwondingen 

door de specifieke gevaren behorend bij de markering (zie bovenstaande markeringscodes) tegen te gaan. Onthoud echter dat een PBM enkel 

bescherming biedt tegen restrisico's en dat de werkgever handelt volgens een efficiënt preventiebeleid en voorkomingsfilosofie.

PRESTATIES EN BEPERKINGEN VAN GEBRUIK – Deze producten zijn getest volgens de normen van EN ISO 20345:2011 voor de typen bescherming 

zoals gedefinieerd op het product met de hierboven beschreven markeringscodes. Let er echter altijd op dat het schoeisel geschikt is voor de 

gewenste doeleinden.

PASVORMEN & MATEN – Maak de veters of andere sluiting altijd helemaal los bij het aan- en uittrekken van de schoenen of laarzen. Draag 

alleen schoeisel met een passende maat. Schoenen die te los of te strak zitten, beperken de bewegingsvrijheid en bieden niet de optimale 

mate van bescherming. 

COMPATIBILITEIT – Om de beste bescherming te bieden, is het in sommige gevallen nodig om aanvullende beschermingsmiddelen als 

veiligheidsbroeken of beenkappen te dragen. Neem in dit geval vooraf contact op met de leverancier om er zeker van te zijn dat alle 

beschermingsproducten compatibel en geschikt zijn voor de geplande toepassing.

SOKKEN & COMFORT – Draag Bata Industrials-sokken, verwissel ze regelmatig en neem in het geval van transpiratie afwisselend warme en koude 

baden. Wees spaarzaam met het gebruik van zeep. Verwissel schoenen regelmatig: leer is een natuurproduct en moet kunnen rusten.

Ga naar www.bataindustrials.nl om contact op te nemen met onze schoenadviseurs of voor een overzicht van de normen die op onze schoenen 

van toepassing zijn. Risicoanalyse is altijd de verantwoordelijkheid van de preventie-adviseur. Deze moet in overleg met de hiërarchische lijn 

een advies voorbereiden waarbij de werkgever de benodigde acties onderneemt. 

VEILIGHEIDS-
NORMEN

VIND JE SCHOEN
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Zeker bij veiligheidsschoenen is het van belang dat de sokken 

comfortabel zitten. Sokken beschermen namelijk niet alleen tegen 

kou of warmte, maar ook tegen wrijving en helpen transpiratie 

gecontroleerd af te voeren. Daarom stoppen we net zoveel innovatieve 

technologieën in onze sokken als in onze schoenen. De keuze van 

de high-tech materialen en het gebruik van beschermende zones, 

bieden een nieuw niveau van veiligheid en comfort.

SOKKEN 
COLLECTIE
Let’s talk about perfect fit socks.

SOKKEN COLLECTIE
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Hoe koud of warm het ook is: de natuurlijke vezels in Bata’s All Seasons sokken voelen altijd even prettig aan. 

All Seasons sokken zijn verkrijgbaar in Merino wol en in katoen. 

De Merino wol is afkomstig van Merino schapen met zeer fijne wol die niet kriebelt. Daardoor zitten de sokken 

heerlijk in iedere omstandigheid. Wol zorgt voor een gelijkmatige temperatuur van de huid, houdt 30% vocht 

vast zonder nat aan te voelen en is van nature elastisch, vuilbestendig en antibacterieel. 

Katoenen sokken zijn sterker dan wol en kunnen op 40°C gewassen worden. Speciale zones in de sok 

garanderen een perfecte pasvorm en een ultiem comfort. Je voeten zijn veilig en beschermd en worden op  

de juiste plekken ondersteund.

Maten: 35-38 / 39-42 / 43-46 / 47-50

ALL SEASONS SOKKEN
SERIOUSLY. good comfort

ALL SEASONS COTTON 
 › Optimaal draagcomfort dankzij het anatomische gevormd voetbed in de 
linker- en rechtersok

 › Optimale vochtregulerende eigenschappen zorgen voor frisse, droge voeten
 › Flex Fit zorgt voor een rimpelloze overgang van been naar voet
 › Speciale zones bieden bescherming voor de hiel, de teen en de achillespees
 › Ondersteuning voor been, enkel en voetboog
 › Gladde boord
 › Comfortabele naad
 › Extra bescherming en comfort door de badstof zool
 › Schokabsorptie
 › Antibacteriële vezels houden onaangename geurtjes op afstand 
en houden je voeten fit

 › ESD door metaalvezel
Samenstelling: 49% katoen, 22% polyamide,  
17% Pro-Cool® (polyester), 9% Amicor™ (acryl),  
2% Lycra® (elastaan), 1% Bekinox® (metaalvezel) 
Beschikbaar in: grijs

NO ODOR

De speciale sokken in dit assortiment zijn ontworpen om bescherming te bieden in specifieke 

werkomgevingen en omstandigheden. De beste vezels, garens en beschermende zones worden 

gebruikt om een perfecte pasvorm en een verhoogd comfort van je veiligheidsschoenen te 

garanderen. Zo zijn je voeten veilig, ondersteund en beschermd. 

Maten: 35-38 / 39-42 / 43-46 / 47-50

SPECIALE SOKKEN
SERIOUSLY. good protection

FLAME PROOF
Een vlamwerende stevige, lange sok van Zirpro scheerwol met meta-
aramidevezel. Speciaal ontworpen voor brandweer en lassers. Veilig en 
extra comfortabel. Voldoet aan de veiligheidsnorm EN ISO 14116:2015.

 › Goede bescherming bij extreme hitte door vlamwerende, 
hittebestendige scheerwol

 › Krimpvrij en dus eenvoudig te wassen in de wasmachine
 › Flex Fit zorgt voor een rimpelloze overgang van been naar voet
 › Speciale zones bieden bescherming voor hiel, teen en achillespees
 › Ondersteuning voor been en voetboog
 › Gladde boord
 › Comfortabele naad
 › Extra bescherming en comfort door de badstof zool 
 › Schokabsorptie

Samenstelling: 44% Zirpro (scheerwol), 30% Kermel® (meta-aramide),  
24% polyamide, 2% Lycra® (elastaan)
Verkrijgbaar in: zwart

Flame Proof sokken worden verwacht vanaf oktober 2020.

ALL SEASONS MERINO WOOL
 › Optimaal draagcomfort dankzij anatomisch gevormd voetbed in de 
linker- en rechtersok

 › Optimale vochtregulerende eigenschappen zorgen voor frisse, droge voeten 
 › Flex Fit zorgt voor een rimpelloze overgang van been naar voet
 › Speciale zones bieden bescherming voor hiel, teen en achillespees
 › Ondersteuning voor been, enkel en voetboog
 › Gladde boord 
 › Comfortabele naad 
 › Extra bescherming en comfort door de badstof zool 
 › Schokabsorptie
 › Antibacteriële vezels houden onaangename geurtjes op afstand 
en houden je voeten fit

 › ESD door metaalvezel
Samenstelling: 45% Merino wol, 26% polyamide,  
17% Pro-Cool® (polyester), 9% Amicor™ (acryl),  
2% Lycra® (elastaan), 1% Bekinox® (metaalvezel) 
Verkrijgbaar in: antraciet

NO ODOR
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Professioneel van top tot teen? Laat dan je bedrijfslogo in de werksokken breien. Onze logosokken 

zijn van topkwaliteit. Ze zijn ontworpen voor een breed scala aan werkomgevingen. We gebruiken 

het beste garen en produceren en personaliseren de sokken in Europa. 

*Minimum van 600 paren per order. Vraag ons salesteam naar de specifieke bestelvoorwaarden.

Maten: 35-38 / 39-42 / 43-46 / 47-50

LOGO SOKKEN

INDUSTRY INDOOR
Comfortabele sok die een koel gevoel geeft. 

 › Middelzware sok met perfecte pasvorm, dankzij meer Lycra®-elastaan
 › Optimale vochtregulerende eigenschappen zorgen voor frisse, droge voeten
 › Flex Fit zorgt voor een rimpelloze overgang van been naar voet
 › Speciale zones bieden bescherming voor hiel, teen en achillespees
 › Ondersteuning voor voetboog
 › Comfortabele naad
 › Extra bescherming en comfort door de badstof zool 
 › Schokabsorptie
 › Antibacteriële vezels houden onaangename geurtjes op afstand  
en houden je voeten fit

 › ESD door metaalvezel
Samenstelling: 50% katoen, 20% polyamide,  
18% Pro-Cool® (polyester), 9% Amicor™ (acryl),  
2% Lycra® (elastaan), 1% Bekinox® (metaalvezel) 
Verkrijgbaar in: zwart. Logo op voet of been

EXECUTIVE
De perfecte combinatie van een kantoor- en industriële sok, gemaakt met
dunne garens, gedeeltelijk gerecycled.

 › Lichtgewicht sok met perfecte pasvorm, dankzij meer Lycra®-elastaan
 › Flex Fit zorgt voor een rimpelloze overgang van been naar voet
 › Speciale zones bieden bescherming voor hiel en teen
 › Ondersteuning voor been en voetboog
 › Gladde boord
 › Comfortabele naad
 › Extra bescherming en comfort door de badstof zool 
 › Vochtbeheer en schokabsorptie door katoen

Samenstelling: 47% katoen, 26% polyamide,  
24% gerecycled polyester, 3% Lycra® (elastaan)
Verkrijgbaar in: grijs. Logo op voet of been

INDUSTRY OUTDOOR
Comfortabele, zeer sterke sok voor buitengebruik. 

 › Warmste logosok met Thermolite® voor aangename voeten
 › Luchtstroom om de voet, vochtregulatie en schokabsorptie 
door badstof in de voet

 › Flex Fit zorgt voor een rimpelloze overgang van been naar voet
 › Speciale zones bieden bescherming voor hiel en teen
 › Ondersteuning voor enkel en voetboog
 › Comfortabele naad

Samenstelling: 77% Thermolite® (polyester), 22% polyamide,  
1% Lycra® (elastaan) 
Verkrijgbaar in: zwart. Logo op voet of been

SERIOUSLY. remarkable

NO ODOR
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COOL MS 2
Een sterke en vochtregulerende sok met speciale zones  
voor bescherming.

 › Dankzij optimale ventilatie blijven de voeten koel en droog
 › Flex Fit zorgt voor een rimpelloze overgang van been naar voet
 › Speciale zones bieden bescherming voor hiel en teen
 › Ondersteuning voor been
 › Comfortabele naad
 › Extra bescherming en comfort door de badstof zool
 › Schokabsorptie
 › Antibacteriële vezels houden onaangename geurtjes op afstand 
en houden je voeten fit

 › ESD door metaalvezel
Samenstelling: 35% katoen, 25% Pro-Cool® (polyester),  
24% polyamide, 14% Amicor™ (acryl), 1% Lycra® (elastaan),  
1% Bekinox® (metaalvezel)
Verkrijgbaar in: antraciet, zwart

COOL MS 1
Deze vochtregulerende sok is één van de beste en sterkste sokken  
in de collectie.

 › Optimale vochtregulerende eigenschappen zorgen voor frisse, droge voeten
 › Flex Fit zorgt voor een rimpelloze overgang van been naar voet
 › Ondersteuning voor been, enkel en voetboog
 › Comfortabele naad
 › Extra bescherming en comfort door de badstof zool
 › Schokabsorptie
 › Antibacteriële vezels houden onaangename geurtjes op afstand  
en houden je voeten fit

 › ESD door metaalvezel
Samenstelling: 51% Pro-Cool® (polyester), 27% katoen, 
20% polyamide, 1% Lycra® (elastaan), 1% Bekinox® (metaalvezel)
Verkrijgbaar in: zwart

COOL LS 2
Een stijlvolle, comfortabele sok voor wie liever een dunne,  
vochtregulerende sok draagt.

 › Fijn gebreide, sterke sok
 › Extra ondersteuning voorkomt vermoeidheid van de voeten
 › Optimale vochtregulerende eigenschappen zorgen voor frisse, droge voeten
 › Flex Fit zorgt voor een rimpelloze overgang van been naar voet
 › Ondersteuning voor voetboog
 › Verstevigde zones bij de hiel en tenen zorgen voor extra duurzaamheid
 › Antibacteriële vezels houden onaangename geurtjes op afstand  
en houden je voeten fit

 › ESD door metaalvezel
Samenstelling: 39% Pro-Cool® (polyester), 39% polyamide,  
20% katoen, 1% Lycra® (elastaan), 1% Bekinox® (metaalvezel)
Verkrijgbaar in: zwart

COOL MS 3
Een sterke, sportieve sok met zeer goede vochtregulerende 
eigenschappen. Pro-Cool® leidt het transpiratievocht van de  
voet naar de buitenkant van de sok en de schoen voert het  
vervolgens naar buiten toe af. 

 › Optimale vochtregulerende eigenschappen zorgen voor frisse,  
droge voeten

 › Optimaal draagcomfort dankzij het anatomische gevormd voetbed 
in de linker- en rechtersok

 › Flex Fit zorgt voor een rimpelloze overgang van been naar voet
 › Speciale zones bieden bescherming voor de hiel, tenen en achillespees
 › Ondersteuning voor been, enkel en voetboog
 › Extra bescherming en comfort door de badstof zool
 › Schokabsorptie
 › Onaangename geurtjes maken geen schijn van kans door antibacterieel 
en vochtabsorberend zilver

 › ESD door zilver
Samenstelling: 78% Pro-Cool® (polyester), 19% polyamide,  
2% zilver, 1% Lycra® (elastaan)
Verkrijgbaar in: jeansblauw met grijs

HOUD JE HOOFD ÉN JE VOETEN COOL!
Werken in een warme omgeving? Cool sokken van Bata Industrials 

bieden je voeten een  aangename verkoeling. Alle modellen uit 

deze collectie bevatten Pro-Cool®. Deze vezel leidt transpiratie 

uit je voet via de buitenkant van de sok naar de binnenvoering 

van de schoen. Zo blijven je voeten lekker koel en droog, 

waardoor je de kans op blaarvorming verkleint. De combinatie 

met andere materialen (vezels en garen) en de toevoeging van 

diverse beschermende zones zorgen voor unieke functionele en 

comfortverhogende eigenschappen. Aan de blauwe lijn op de 

zijkant van de sok zie je dat het een Cool sok is.

Maten: 35-38 / 39-42 / 43-46 / 47-50

COOL SOKKEN
SERIOUSLY. cool and dry

COOL LS 1
Voeten blijven aangenaam droog in deze comfortabele sok met uitstekende 
vochtregulerende eigenschappen. 

 › Optimale vochtregulerende eigenschappen zorgen voor frisse, droge voeten 
 › Flex Fit zorgt voor een rimpelloze overgang van been naar voet
 › Ondersteuning voor been en voetboog
 › Verstevigde zones bij de hiel en tenen zorgen voor extra duurzaamheid
 › Antibacteriële vezels houden onaangename geurtjes op afstand  
en houden je voeten fit

 › ESD door metaalvezel
Samenstelling: 44% katoen, 30% polyamide,  
15% Pro-Cool® (polyester), 8% Amicor™ (acryl),  
2% Lycra® (elastaan), 1% Bekinox® (metaalvezel)
Verkrijgbaar in: zwart

NO ODOR

NO ODOR

NO ODOR

NO ODOR

NO ODOR

WHAT’S IN A NAME?
De naam van de sok spreekt voor 

zich: de Cool sokken houden je 

voeten koel, met de Thermo sokken 

blijven ze lekker warm. Achter de 

naam staan twee letters. De eerste 

letter staat voor de dikte van de sok: 

dun, medium of dik. De tweede 

verwijst naar de lengte: laag, 

halfhoog of hoog. Zo zie je meteen 

welke sok het beste bij jou past.

Dikte/volume   Lengte

L = Light S = Short

M = Medium M = Mid-high

H = Heavy L = Long
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THERMO HM 1
Een dikke, kuitlange sok gemaakt van Zirpro scheerwol met
meta-aramidevezel. Vlamwerend en speciaal ontworpen voor
brandweerploegen en lassers. Veilig en toch comfortabel. 
Voldoet aan veiligheidsnormen EN 531.

 › Goede bescherming bij extreme hitte door vlamwerende, 
hittebestendige scheerwol

 › Krimpvrij en dus eenvoudig te wassen in de wasmachine
 › Comfortabele naad
 › Verstevigde zones bij de hiel en tenen zorgen voor extra 
duurzaamheid

 › Extra bescherming en comfort door de badstof zool
 › Schokabsorptie

Samenstelling: 59% Zirpro (scheerwol),  
36% Kermel® (meta-aramide), 4% polyamide, 
1% Lycra® (elastaan)
Verkrijgbaar in: zwart

THERMO MS 3
Een warme, wollen lage sok met een uitstekende vochtregulering.  
Dankzij de combinatie van scheerwol en Pro-Cool®, blijven je voeten 
in alle omstandigheden warm en droog.

 › Optimale luchtcirculatie voor aangenaam frisse, droge voeten
 › Flex Fit zorgt voor een rimpelloze overgang van been naar voet
 › Speciale zones bieden bescherming voor de hiel, tenen en achillespees
 › Comfortabele naad
 › Extra bescherming en comfort door de badstof zool
 › Schokabsorptie
 › Antibacteriële vezels houden onaangename geurtjes op afstand en 
houden je voeten fit

 › ESD door metaalvezel
Samenstelling: 34% krimpvrije scheerwol,  
29% polyamide, 23% Pro-Cool® (polyester),  
12% Amicor™ (acryl, 1% Lycra® (elastaan),  
1% Bekinox® (metaalvezel)
Verkrijgbaar in: zwart

THERMO MS 1
Deze comfortabele sok is 100% synthetisch en de sterkste sok 
uit de collectie. De sok is heerlijk warm en heeft een uitstekende 
vochtregulering, ideaal voor mensen die in koude omstandigheden 
moeten werken zoals bouwvakkers en stratenmakers.

 › Isolerende sok die je voeten aangenaam warm houdt
 › Optimale luchtcirculatie voor aangenaam frisse, droge voeten
 › Flex Fit zorgt voor een rimpelloze overgang van been naar voet
 › Speciale zones bieden bescherming voor de hiel, tenen en achillespees
 › Ondersteuning voor enkel en voetboog
 › Comfortabele naad
 › Extra bescherming en comfort door de badstof zool
 › Schokabsorptie

Samenstelling: 75% Thermolite (polyester), 24% polyamide, 
1% Lycra® (elastaan)
Verkrijgbaar in: zwart

THERMO HM 2
Een dikke, kuitlange sok van scheerwol die je voeten aangenaam warm en droog 
houdt. Ideaal in laarzen en wat hogere schoenen. Een uitstekende pasvorm met  
een extra lange boord om die afzakken voorkomt. 

 › De natuurlijke werking van wol zorgt voor aangenaam droge voeten
 › Aangename ondersteuning van het been en de voorvoet vermindert vermoeidheid
 › Flex Fit zorgt voor een rimpelloze overgang van been naar voet
 › Speciale zones bieden bescherming voor de hiel, tenen en het scheenbeen
 › Ondersteuning voor been en voetboog
 › Comfortabele naad
 › Extra bescherming en comfort door de badstof zool
 › Schokabsorptie

Samenstelling: 40% polyamide, 37% krimpvrije scheerwol,  
22% acryl, 1% Lycra® (elastaan)
Verkrijgbaar in: zwart

THERMO ML
Een aangenaam lange, warme wollen sok, ideaal voor wie laarzen draagt. 
Door de combinatie van scheerwol en Pro-Cool®, blijven je voeten in alle 
omstandigheden warm en droog. Met veel ondersteunende en 
beschermende zones en een extra lange boord tegen afzakken.

 › Optimaal draagcomfort dankzij het anatomische gevormd voetbed in de 
linker- en rechtersok

 › Optimale luchtcirculatie voor aangenaam frisse, droge voeten
 › Flex Fit zorgt voor een rimpelloze overgang van been naar voet
 › Speciale zones bieden bescherming voor de hiel, tenen enkel, 
achillespees, het scheenbeen en de kuit

 › Ondersteuning voor been, enkel en voetboog
 › Comfortabele naad
 › Schokabsorptie
 › Antibacteriële vezels houden onaangename geurtjes op afstand en 
houden je voeten fit

 › ESD door metaalvezel
Samenstelling: 47% krimpvrije scheerwol,  
27% polyamide, 16% Pro-Cool® (polyester),  
8% Amicor™ (acryl), 1% Lycra® (elastaan),  
1% Bekinox® (metaalvezel)
Verkrijgbaar in: antraciet

Werk je in koude en vochtige omstandigheden? Dan houden de 

Thermo sokken van Bata Industrials je voeten warm en droog. 

In de meeste van onze Thermo sokken zit een hoog percentage 

scheerwol. Dit combineren we met andere garens en vezels. Elke 

sok heeft zijn eigen combinatie en diverse beschermende zones. 

Zo krijgt elke sok unieke functionele en comfortverhogende 

eigenschappen.

Maten: 35-38 / 39-42 / 43-46 / 47-50

THERMO SOKKEN
SERIOUSLY. warm and dry

NO ODOR

NO ODOR
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De juiste inlegzool maakt een veiligheidsschoen  
pas echt jóuw veiligheidsschoen

PREMIUM FIT
SERIOUSLY. Premium comfort

SUPERIOR FIT
SERIOUSLY. Superior arch support

MEDICAL FIT HEEL
SERIOUSLY. Medical heel support

EXCELLENT FIT
SERIOUSLY. Excellent forefoot support

MEDICAL FIT FOREFOOT
SERIOUSLY. Medical forefoot support

ZOOL TOPLAAG DEMPING ONDERSTEUNING

PREMIUM FIT POLIYOU® Mesh   

SUPERIOR FIT POLIYOU® Mesh    

EXCELLENT FIT POLIYOU® Suedetec     

MEDICAL FIT HEEL EVA POLIYOU® +Mesh       

MEDICAL FIT FOREFOOT EVA POLIYOU® +Mesh        

POLIYOU® zool met mesh toplaag: 

ademend, antibacterieel en vochtabsorberend. 

KOEL EN DROOG

POLIYOU® zool met mesh toplaag: 

ademend, antibacterieel en 

vochtabsorberend. 

KOEL EN DROOG

POLIYOU® zool met mesh toplaag: 

ademend, antibacterieel en 

vochtabsorberend. 

KOEL EN DROOG

POLIYOU® zool met Suedetec 

toplaag: ademend, antibacterieel 

en vochtabsorberend. 

KOEL EN DROOG

POLIYOU® zool met mesh toplaag: 

ademend, antibacterieel en vochtabsorberend. 

KOEL EN DROOG

Extra ondersteuning voetboog.

STABIEL

Extra ondersteuning

voetboog.

STABIEL

Sterke voetboogondersteuning.

Ontlast de pezen en gewrichten 

in de voetboog.

VOORKOMT BLESSURES

EVA zool. Vederlicht, flexibel en 

schokabsorberend.

HOOGWAARDIGE ONDERSTEUNING

EVA zool. Vederlicht, flexibel en 

schokabsorberend.

HOOGWAARDIGE ONDERSTEUNING

Lichte ondersteuning voetboog.

STABIEL

Medische hielondersteuning.
ONDERSTEUNT OP PODOTHERAPEUTISCHE 

WIJZE.

Medische hielondersteuning.
ONDERSTEUNT OP PODOTHERAPEUTISCHE 

WIJZE.

Extra demping 

hiel en bal van de voet.

ENERGIEKER

Extra demping 

hiel en bal

 van de voet.

ENERGIEKER

Extra ondersteuning voorvoet.

Optimale steun en aangename afwikkeling.

VERMINDERT PEES- EN VOORVOETKLACHTEN

Extra voorvoet ondersteuning houdt de voet 

in de natuurlijke stand.

GEEN VERMOEIDE VOETEN

Demping hiel en bal van de voet.

ENERGIEKER
Gepolsterde voorvoet.

VERLICHT BLESSURES EN VERMOEIDHEID

Gepolsterde voorvoet.

VERLICHT BLESSURES EN VERMOEIDHEID

Hielkussen tegen 

peesplaatontsteking en hielspoor.

VERMINDERT HIELPROBLEMEN

Hielkussen tegen 

peesplaatontsteking en hielspoor.

VERMINDERT HIELPROBLEMEN

INLEGZOLEN COLLECTIE

Vanaf april 2020 is de nieuwe Europese Verordening 2016/425 van kracht. Dit heeft gevolgen voor het gebruik van orthopedische, podologische 
en comfortzolen in veiligheidsschoenen. Alleen met de juiste combinatie ben je beschermd. Een niet-gecertificeerde combinatie van 
veiligheidsschoen en inlegzool verhoogt het risico op een ongeval. Neem contact op met Bata Industrials voor meer informatie.

Excellent Fit, Medical Fit Heel en Medical Fit Forefoot inlegzolen worden verwacht vanaf augustus 2020.

Veiligheid staat voorop. Maar minstens zo belangrijk zijn comfort en steun. Veiligheidsschoenen draag je 

elke dag, dus die moeten prettig zitten. Bata Industrials brengt schoenen, sokken en inlegzolen samen voor 

het beste resultaat. Want geen voet is hetzelfde. De juiste combinatie zorgt voor optimaal comfort, gaat 

vermoeidheid tegen en zorgt ervoor dat je energie hebt tot de laatste minuut van je werkdag. Het resultaat: 

een veiligere werkomgeving waarin minder ongelukken gebeuren.

Onze inlegzolen van topkwaliteit zorgen voor een nog betere pasvorm. De slimme steunzones bieden 

optimaal draagcomfort en stabiliteit. 

Maten: Premium Fit, Superior Fit & Excellent Fit: 35-37 / 38-40 / 41-43 / 44-46 / 47-49

 Medical Fit Heel & Medical Fit Forefoot: 35-36 / 37-38 / 39-40 / 41-42 / 43-44 / 45-46 / 47-49

Wijdtes: geschikt voor de wijdtes W en XW
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MAATWERK 
MET 
BATA ADAPT®

Het Bata adapt® stappenplan zorgt simpel en 

snel voor perfect zittende en gecertificeerde 

veiligheidsschoenen. Ultiem draagcomfort, 

ook voor voeten met klachten of medische 

problemen. Altijd een passende oplossing.  

Want geen voet is hetzelfde.

MEER WETEN?
Ga naar www.bataindustrials.com/bata-adapt

of bel onze Customer Service op  

+31 (0)499 - 362 912

BATAINDUSTRIALS.COM
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