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Met onze nieuwe lijn veiligheidsschoenen kunnen onze 

klanten hun collectie HH-kleding voor het werk helemaal 

afmaken. Deze reeks producten springt in het oog en houdt 

u dag na dag warm en comfortabel.
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CE ICONEN
Slipbestendige buitenzool
CE-markering. De slipbestendigheid is getest op een stalen 
vloer met het smeermiddel glycerol en op een keramische 
vloer met het smeermiddel natriumlaurylsulfaat.

Slipbestendige buitenzool
CE-markering. De slipbestendigheid is getest op een 
keramische vloer met het smeermiddel natriumlaurylsulfaat.

Energieabsorberende hak
CE-markering. Energieabsorberende hak.

Antistatische eigenschappen
CE-markering. Elektrische weerstand via de zolen

Waterdichte bovenzijde
CE-markering. Het bovenste materiaal is bestand tegen 
het binnendringen van water

Penetratiebestendige tussenzool
CE-markering. Buitenzool bestand tegen binnendringing 
van composiet

Oliebestendige buitenzool
CE-markering. Het bovenste materiaal is bestand 
tegen binnendringing van olie. 

Waterdichte schoenen
CE-markering. De schoenen zijn bestand tegen 
binnendringing van water

Koude-isolatie
CE-markering. Dankzij de isolerende en ademende 
eigenschappen houden de schoenen uw voeten op een 
constante temperatuur, wat perfect is voor thermische 
isolatie tegen kou. 

Composiet teenbescherming
CE-markering. De neuskap van lichtgewicht 
composietmateriaal biedt bescherming tegen 
schokken en compressie.

Antislipzolen
CE-markering. De buitenzool is voorzien van antislip 
volgens de CE-standaarden

Stalen teenbescherming
CE-markering. De neuskap van lichtgewicht staal biedt 
bescherming tegen schokken en compressie.

Buitenzool van nitrilrubber
Rubberen buitenzool die bestand is tegen olie, brandstof 
en andere chemicaliën

ESD
Bescherming tegen plotselinge elektrostatische ontlading. 

ICONEN-GIDS
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TECH ICONEN

ICONEN-GIDS

Ademend gaas
Houdt je voeten de hele dag fris door 
het extra ventilerende gaasmateriaal

Czone+ PRO
Capsule-demping absorbeert 
klappen en biedt responsieve 
veerkracht voor goede 
energieteruggave.

Aluminium neuskap
Aluminium kruipneus over de teen.

Vouwbare, volledig gesloten, 
waterdichte tong
De tong heeft een inzetstuk dat 
volledig is opgevuld om te voorkomen 
dat vuil de schoen binnendringt.

Hielbescherming
Hielstuk met verstevigde structuur 
aan de buitenkant voor bescherming 
tegen slijtage van de schoen.

Helly Grip
Door onze ervaringen met 
stormbuien en ruige, onverharde 
paden te combineren hebben we een 
nieuw zoolmateriaal ontwikkeld dat u 
optimale grip en duurzaamheid biedt 
op natte steenrotsen en paden.

Helly Tech® Performance
De bewezen, waterdichte en ademende 
technologie van Helly Hansen voor 
bovenkleding zorgt er nu voor dat uw 
voeten droog en fris blijven. 

Hellywear-bescherming
Een zeer slijtvast thermoplastisch/
synthetisch materiaal dat terug 
te vinden is in alle slijtgevoelige 
delen van onze schoenen. Deze 
lichte, robuuste toepassing houdt 
uw schoenen heel en zorgt voor 
langdurige, goede bescherming 
tegen harde en scherpe voorwerpen

Hoge zichtbaarheid
Reflecterende afwerking voor 
betere zichtbaarheid. 

Metaalvrij
Vrij van componenten die door een 
metaaldetector kunnen worden 
gedetecteerd. 

Stabilisator voor de middenvoet
Een harde kunststof TPU-schacht 
die duurzaamheid toevoegt aan 
de structuur van de tussenzool en 
voorkomt dat de schoen verdraait 
tijdens de loopcyclus.

Niet-afgevende zool
De buitenzool is gemaakt van niet-
afgevend materiaal. 

Vrij van ftalaten
De materialen die voor deze schoen 
zijn gebruikt, bevatten geen ftalaten

Topkwaliteit EVA
Dankzij de sterk dempende 
eigenschappen en het lage 
gewicht biedt de EVA-zool 
(ethyleenvinylacetaat) ongeëvenaard 
comfort en geweldige ondersteuning. 

Half-shell van PU
Kruipneus van PU tegen slijtage die 
over de neus van de schoen en aan 
de zool is bevestigd. 

Ondersteunende structuur
Versterkte structuur die de voet 
stabiel houdt en beschermt, voor 
maximaal ademend vermogen en 
minimaal gewicht. 

Damesmaten
Deze schoenen zijn verkrijgbaar 
in damesmaten.

METAL-FREE
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S3-schoenen zijn bedoeld voor algemeen gebruik binnen vele 
bedrijfstakken. Bijvoorbeeld: lichte industrie, zware industrie, 
gezondheidszorg, levensmiddelenindustrie,
logistiek en transport, opslag, bouwsector, engineering en 
productie, landbouw, kantoor en administratie, enz.
Deze schoenen kunnen worden gebruikt voor alle 
gebruiksdoeleinden waar sprake is van één of meer van de risico's 
die vermeld staan op het CE-label van de schoenen, voor zover 
deze gebruiksdoeleinden geen extra risico's opleveren. Voor 
beschermingscategorie S3 zijn deze risico's:

• Risico van verbrijzeling van de tenen door vallende objecten of 
samendrukkende krachten

• Risico van spijkers die de zool onder de voet doorboren
• Risico van schade die wordt veroorzaakt door brand/explosie 

door statische vonken en risico van elektrische schokken door 
contact met nominale netspanning, of een risico voor derden 
veroorzaakt door statische ontlading, zoals hartfibrillatie

• Risico van letsel op langere termijn aan de voeten, benen en 
rug na herhaalde stootbewegingen tegen de hiel

• Een beperkt risico van het binnendringen van kleine 
hoeveelheden spatwater door het bovenste materiaal

• Activiteiten waarbij een volledig gesloten hiel is vereist om 
het binnendringen van vuil en puin te voorkomen

• Activiteiten waarbij een profielzool is vereist vanwege een 
reële kans op een zachte, losse ondergrond

• Risico dat de zolen in aanraking komen met 
petrochemische en soortgelijke koolwaterstoffen

De prestaties en beperkingen in gebruik van elk van de 
beschermende eigenschappen worden gedefinieerd in de 
Europese richtlijn EN ISO 20345:2011 en zijn te vinden in 
de bij uw schoenen meegeleverde gebruiksaanwijzing.

Verbrijzelde voeten, botbreuken en verlies van tenen. Prikwonden aan de voet. Snij- en 
rijtwonden en afgerukte tenen. Brandwonden. Elektrische schokken. Verstuikingen en 
breuken. Dit zijn enkele van de meest voorkomende verwondingen die op de werkvloer 
kunnen worden opgelopen als er geen veiligheidsschoenen worden gedragen. Om die reden 
introduceert een toenemend aantal landen verplichte voorschriften voor het dragen van 
veiligheidsschoenen ter bescherming op de werkvloer. Beschermende veiligheidsschoenen 
zijn essentieel om ervoor te zorgen dat uw voeten beschermd en gezond blijven. 
Vanwege de vele mogelijke gevaren op de werkvloer is het belangrijk om te weten welke 
beschermingscategorie de juiste is in uw situatie. 

Bij Helly Hansen raden we S3 aan. Dit is de meest uitgebreide bescherming binnen klasse I.

S3

Alle veiligheidsschoenen van Helly Hansen voldoen aan de 
eisen voor de CE-markering. Dit betekent dat ze worden 
geproduceerd volgens de wettelijke voorschriften van de 
EU-richtlijnen inzake persoonlijke beschermingsmiddelen. 
Eisen en testmethoden voor veiligheidsschoenen worden 
beschreven in EN ISO 20345:2011.

CE-INFORMATIE
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KLASSE: I/II I I I II II

CATEGORIE: SB S1 S2 S3 S4 S5

Teenbescherming SB

Volledig omsloten hiel

Antistatisch A

Energieabsorberende hak E

Oliebestendig FO

Waterdichte bovenzijde WRU

Bescherming tegen doorboring van spijkers P

Antislipzool

Volledig van rubber of PU

Veiligheids- en werkschoenen worden verdeeld in twee klassen: I en II.
Klasse I geeft aan dat de schoen is gemaakt van leer of textiel.

Klasse II geeft aan dat de schoen is gemaakt van rubber of polymeer.

Dit zijn verschillende beschermingscategorieën binnen deze klassen. 
S3 is de hoogste klasse binnen klasse I en S5 is de hoogste binnen klasse II.

De onderstaande tabel geeft aan welke beschermende eigenschappen 
elke categorie heeft.

Beschermende eigenschappen Markeringscode

Bestand tegen binnendringing van water WR

Bovenste materiaal is bestand tegen het binnendringen van water WRU

Bescherming middenvoetsbeentjes tegen stootbewegingen M

Bestand tegen barre omstandigheden - koude-isolatie CI

Bestand tegen barre omstandigheden - warmte-isolatie HI

Antistatisch - elektrische weerstand via de buitenzolen A

Penetratiebestendige buitenzool P

Energieabsorberende hak E

Buitenzool - bestand tegen kortdurend contact met hitte HRO

Buitenzool - bestand tegen olie FO

Slipbestendigheid - keramische vloer met smeermiddel natriumlaurylsulfaat SRA

Antislip - stalen vloer met smeermiddel glycerol SRB

Slipbestendigheid – schoenen die voldoen aan zowel SRA- als SRB-vereisten SRC

Waar van toepassing kunnen aanvullende beschermende eigenschappen 
worden geclaimd in combinatie met de hierboven genoemde categorieën:

CE-INFORMATIE
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MAGNI LOW78229 EN ISO 20345 S1P SRC ESD

MAGNI

994

Een technische revolutie: superlicht, supercomfortabel en een maatstaf voor stabiliteit 
en duurzaamheid! Magni Low combineert de belangrijkste kenmerken van modern 
veiligheidsschoeisel in één!

COLORS:  994 BLACK/DARK LIME
SIZES: 40-48

Bovenwerk: 
• Aluminum neuskap
• Duurzaam gaas
• Reflecterende elementen
Middenzool: 
• 3x Dichtheid: Demping + Stabiliteit + Duurzaamheid
• C-Zone Pro
Buitenzool: 
• Rubber met nitril

MAGNI

Aluminium kruipneus 
over de teen

Buitenzool bestand tegen 
binnendringing van composiet

Capsule-demping absorbeert 
klappen en biedt responsieve 

veerkracht voor goede 
energieteruggave.

AU

AL
UM

INIUM TOE CAP

HELLY HANSEN WORKWEAR 2019
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MAGNI LOW BOA78241 EN ISO 20345 S3 SRC ESD

994

VEILIGHEIDSSCHOENEN

Comfort, lichtgewicht, stabiliteit en design: Magni Low is nu voorzien van een waterdicht 
membraan en een L6 BOA-systeem.

COLORS:  994 BLACK/DARK LIME
SIZES: 40-48

Bovenzijde: 
• Aluminium neuskap
• L6 BOA-systeem
• Hellytech-membraan
• Microvezel kunstleer
• Reflecterende elementen
 Tussenzool: 
• 3x dichtheid: Demping + Stabiliteit + Duurzaamheid
• C-Zone Pro
Buitenzool: 
• Rubber met nitriel

MAGNI

L6 BOA-systeem

Aluminium kruipneus 
over de teen

Buitenzool bestand tegen 
binnendringing van composiet

Capsule-demping absorbeert 
klappen en biedt responsieve 

veerkracht voor goede 
energieteruggave.

AU

AL
UM

INIUM TOE CAP
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MAGNI BOOT78261 EN ISO 20345 S3 SRC

MAGNI BOA WINTERBOOT78317 EN ISO 20345 SBH SRC

994

994

Onze Magni Boot heeft een Vibram-buitenzool voor een perfecte grip en de PU-tussenzool, die 
wordt ondersteund door een verwijderbare ortholite inlegzool, zorgt voor demping op lange 
werkdagen. Uw voet is verpakt in een comfortabele korte laars die zorgt voor een sok-achtig 
comfort. Waterafstotend in natte en regenachtige omstandigheden. De bovenzijde van de Magni 
Boot bestaat uit een extra duurzaam kunstleer met TPU-versterkingen rond teen en hiel en een 
heleboel details die het technische ontwerp onderstrepen.

COLORS:  994 BLACK/DARK LIME
SIZES: 40-47

EN ISO 20345 S3 SRC
Bovenwerk:
• Microvezel kunstleer
• Neuskap van lichtgewicht composiet en composietplaat
• Airmesh binnensok
• Verwijderbaar ortholite voetbed
• Waterafstotende bescherming tegen lage temperaturen
Middenzool:
• Teenstuk en hielstuk van TPU
Buitenzool:
• Rubberen Vibram-buitenzool en een middenzool van PU met twee verschillende dichtheden

Helly Hansens beste winterlaars - ontworpen om u te ondersteunen in de zwaarste 
omstandigheden. Het BOA-sluitsysteem zorgt voor gemakkelijke toegang, terwijl Helly Tech® en 
Primaloft u warm en droog zullen houden, tot -40 ºC. Een rubberen Vibram-buitenzool voorkomt 
uitglijden, en uw voeten worden beschermd door een composietplaat en neuskap. Een shell van 
PU om uw voet maakt deze laarzen nagenoeg onverwoestbaar. Voor uitstekend en langdurig 
comfort, is deze laars uitgerust met een Dri-Blaze®-voering en een ortholite inlegzool.

COLORS:  994 BLACK/DARK LIME
SIZES: 40-48

Bovenwerk:
• BOA-sluitsysteem M4
• Shell van PU
• Helly Tech®

• 600 g Primaloft
• Dri Blaze-voering
• Leer
• Composieten neuskap
Middenzool:
• Composietplaat
• PU
Buitenzool: 
• Vibram Fire Ice
Inlegzool:
• Ortholite

MAGNI

HELLY HANSEN WORKWEAR 2019
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CHELSEA EVOLUTION SOFT TOE78234 EN ISO 20347 O1, SRC

CHELSEA 
EVOLUTION

992

Deze waterdichte soft-toe wandelschoenen zijn licht, comfortabel en ondersteunend. 
Perfect voor werkzaamheden waarbij u niet noodzakelijkerwijs teenbescherming 
nodig heeft. De EVA-tussenzool biedt een uitstekende schokabsorptie en de sterke 
buitenzool is ideaal voor ruw terrein.

COLORS:  992 BLACK/ORANGE
SIZES: 36-48

Bovenzijde:
• Helly Tech® Performance-membraan
• Ademend slijtvast gaas met beschermende ripstop bovenlagen
Tussenzool:
• Tussenzool van topkwaliteit EVA
Voetbed: 
• Ortholite-inlegzool met vochtregulerend systeem
Buitenzool: 
• Rubber met nitriel

CHELSEA EVOLUTION

VEILIGHEIDSSCHOENEN
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CHELSEA EVOLUTION BOA78230 EN ISO 20345 S1P SRC ESD

CHELSEA EVOLUTION BOA SANDAL78236 EN ISO 20345 S1P SRC ESD

992

992

De Chelsea Evolution BOA® combineert uitzonderlijk comfort met een fris 
design. Het BOA-vetersysteem garandeert de perfecte pasvorm met een simpele 
draai aan de knop

COLORS:  992 BLACK/ORANGE
SIZES: 36-48

EN ISO 20345
Bovenwerk:
• Ademend gaas
• Lichte constructie
• Aluminium neuskap
• Bescherming tegen doorboring van spijkers
• Slipbestendige buitenzool
• BOA-sluitsysteem
• Voering van open gaas
Middenzool:
• EVA-middenzool
Voetbed:
• Ortholite-inlegzool met vochtregulerend systeem
Buitenzool:
• Rubberen buitenzool
• Damesmaten beschikbaar vanaf juni 2018

Chelsea Evolution BOA-sandaal. Een combinatie van ventilatie met een uitzonderlijk comfort en 
een fris ontwerp. Het BOA-vetersysteem garandeert de perfecte pasvorm met een simpele draai 
aan de knop.

COLORS:  992 BLACK/ORANGE
SIZES: 36-48

Bovenzijde:
• Ademend gaas
• Teenbescherming van composietmateriaal
• BOA-sluitsysteem
• Voering van open gaas
Tussenzool:
• EVA-tussenzool
• Bescherming tegen doorboring van spijkers
Voetbed: 
• Ortholite-inlegzool met vochtregulerend systeem
Buitenzool: 
• Rubberen buitenzool

CHELSEA EVOLUTION

HELLY HANSEN WORKWEAR 2019
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CHELSEA EVOLUTION BOA WIDE78235 EN ISO 20345 S3 SRC ESD

CHELSEA EVOLUTION LOW78224 EN ISO 20345 S3 SRC ESD

930

992

Met dit model doet de brede pasvorm zijn intrede in onze Chelsea Evolution-familie. 
Het uitzonderlijke comfort is nu dankzij ons Hellytech-membraan uitgebreid naar natte 
omstandigheden. Dankzij het BOA-systeem kunt u gemakkelijk in en uit uw schoenen stappen.

COLORS:  930 BLACK/GREY
SIZES: 36-48

Bovenzijde:
• Microvezel
• BOA-sluitsysteem
• Helly Tech® Performance-membraan
• Voering van open gaas
• Neuskap van composietmateriaal
Tussenzool:
• EVA
• Bescherming tegen doorboring van spijkers
Voetbed: 
• Ortholite-inlegzool met vochtregulerend systeem
Buitenzool: 
• Rubber met nitriel

De Chelsea Evolution combineert uitzonderlijk comfort met een fris design. De EVA-middenzool 
garandeert demping en het zachte bovenmateriaal zorgt voor een nauwsluitende pasvorm.

COLORS:  992 BLACK/ORANGE
SIZES: 36-48

EN ISO 20345
Bovenwerk: 
• Microvezel. Kooi versterkt met PU
• Lichte constructie
• Aluminum neuskap
• Bescherming tegen doorboring van spijkers
• Slipbestendige buitenzool
• Voering van open gaas
Middenzool: 
• EVA-middenzool
Voetbed:
• Ortholite-inlegzool met vochtregulerend systeem
Buitenzool:
• Rubberen buitenzool
• Damesmaten beschikbaar vanaf augustus 2018

CHELSEA EVOLUTION

VEILIGHEIDSSCHOENEN
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CHELSEA EVOLUTION MID78262 EN ISO 20345 S3 SRC ESD

992

De Chelsea Evolution MID combineert uitzonderlijk comfort met een fris design. 
De EVA-middenzool garandeert demping en ons HellyTech-membraan houdt uw 
voeten droog op regenachtige dagen.

COLORS:  992 BLACK/ORANGE
SIZES: 36-48

EN ISO 20345
Bovenwerk:
• Helly Tech® Performance
• Lichte constructie
• Aluminium neuskap
• Bescherming tegen doorboring van spijkers
• Slipbestendige buitenzool
• Waterbestendig bovenwerk
• Voering van open gaas
Middenzool:
• EVA-middenzool
Voetbed:
• Ortholite-inlegzool met vochtregulerend systeem
Buitenzool:
• Rubberen buitenzool
• Damesmaten beschikbaar vanaf augustus 2018

CHELSEA EVOLUTION

HELLY HANSEN WORKWEAR 2019
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OSLO

OSLO SOFT TOE78226 EN ISO 20347 O1 SRC ESD

585 992

De Oslo Soft Toe voelt en ziet eruit als uw trainingsschoen, maar heeft een gecertificeerde 
buitenzool met ESD en grip. Het model van uw keuze als u op zoek bent naar een superlichte, 
hippe en veilige werkschoen.

COLORS:  585 EVENING BLUE/COBALT BLUE, 992 BLACK/ORANGE
SIZES: 36-48

EN ISO 20347
Bovenwerk:
• Softshell-gaas met 3D-print
• Lichte constructie
• Ademend bovenwerk
Middenzool:
• EVA
Buitenzool:
• Rubberen buitenzool met nitril

OSLO

VEILIGHEIDSSCHOENEN
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OSLO SOFT TOE BOA78231 EN ISO 20347 O1 SRC ESD

OSLO LOW BOA78228 EN ISO 20345 S3 SRC ESD

OSLO LOW78225 EN ISO 20345 S1P SRC ESD

992

992

585

Deze zachte neusversie van het Oslo-schoeiselconcept combineert een moderne 
look met lichtgewicht materiaal en ultiem gebruiksgemak!

COLORS:  585 BLACK/BLUE
SIZES: 36-48

Bovenwerk:
• Softshell-gaas
• BOA-sluitsysteem L6
Middenzool:
• EVA/EPR
Buitenzool:
• Rubber met nitril

Lightgewicht design met een BOA-sluitsysteem en een membraan dat 
uw voeten droog houdt. Met dit model, gaat het Oslo-schoeiselconcept 
er helemaal voor!

COLORS:  992 BLACK/ORANGE
SIZES: 36-48

Bovenwerk:
• Aluminum neuskap
• Helly Tech®

• Synthetisch bovenwerk
• BOA-sluitsysteem L6
Middenzool:
• EVA/EPR
Buitenzool:
• Rubber met nitril

De Oslo Low zier eruit als uw dagelijkse trainingsschoen maar is 
S1P-gecertificeerd. Het model van uw keuze als u op zoek bent 
naar een ademende, hippe en veilige werkschoen.

COLORS:  992 BLACK/ORANGE
SIZES: 36-48

EN ISO 20345
Bovenwerk: 
• Gaas met 3D-print
• Lichte constructie
• Aluminum neuskap
• Bescherming tegen doorboring van spijkers
• Slipbestendige buitenzool
• Ademend bovenwerk
Middenzool:
• EVA
Buitenzool:
• Rubberen buitenzool met nitril

OSLO

HELLY HANSEN WORKWEAR 2019
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SANDAL BOOT78237 EN ISO 20345 S1P SRC

SANDAL BOOT

930

Deze stijlvolle sandaallaars is licht van gewicht en heeft een beschermend ontwerp. 
De laars zit comfortabel dankzij de riemconstructie en ventilatie. Een PU-raster 
bedekt uw voet terwijl u op een comfortabele EVA-tussenzool staat. Samen met een 
rubberen buitenzool zorgt dat ervoor dat u niet slipt.

COLORS:  990 BLACK
SIZES: 36-48

Bovenzijde:
• Aluminium neuskap
• Ademend gaas met PU-beschermingsraster
• Neopreen enkelsok
Tussenzool:
• EVA/EPR
• Bescherming tegen doorboring van spijkers
Buitenzool:
• Rubber met nitriel

SANDAL BOOT

VEILIGHEIDSSCHOENEN
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SMESTAD

SMESTAD PRO78227 EN ISO 20345 S3 SRC ESD

930

Deze nieuwe generatie van onze succesvolle Smestad-reeks combineert een beschermend design 
met lichtgewicht materiaal. Een PU-raster bedekt uw voet, terwijl u stevig op een comfortabele 
EVA-middenzool staat. De rubberen buitenzool zorgt ervoor dat u niet uitglijdt.

COLORS:  930 BLACK/LIGHT GREY
SIZES: 40-48

Bovenwerk:
• Aluminum neuskap
• Ripstop met beschermend PU-rooster
Middenzool:
• EVA/EPR
Buitenzool:
• Rubber met nitril

SMESTAD

VEILIGHEIDSSCHOENEN
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SMESTAD ACTIVE78213 EN ISO 20345 S3 WR SRC ESD

SMESTAD BOA78214 EN ISO 20345 S3 SRC ESD

994 972

994

972 599

Deze hoogwaardige sportieve schoenen zijn zeer licht en waterdicht, en zitten boordevol technologie, zoals ons 
waterdichte Helly Tech®-membraan en onze Helly Wear® Protection-teenbescherming en -stootbescherming. 
De schoenen hebben een zeer lichtgewicht teenbescherming van nano-koolstofcomposiet en een non-metallic 
beschermende zool. Ook voorzien van een zoolconstructie met een lichtgewicht tussenzool van EPR en een 
slijtvaste rubberen buitenzool met antislip. De binnenzool is gemaakt van PU met extra inzetstukken van 
dempende gel, voor maximaal comfort.

COLORS:  972 CHARCOAL/ORANGE, 994 BLACK/DARK LIME
SIZES: 36-48

EN ISO 20345
S3 WR SRC ESD
Bovenwerk:
• Waterdicht membraan van Helly Tech® Performance
• Zeer lichtgewicht en sterke neuskap van nano-koolstofcomposiet
• Versterking met Helly Wear® Protection
• Voering van ademend gaas
• Uitneembaar voetbed van PU met dempende inzetstukken van gel
Middenzool:
• Lichtgewicht en dempende tussenzool van EPR
• Beschermende non-metallic zool
Buitenzool:
• Schokdempende zool
• Slijtvaste rubberen buitenzool met antislip

Deze sportieve veiligheidsschoenen zijn voorzien van een BOA® L6-veterconstructie voor meer veiligheid. Ze hebben 
teenbescherming van composietmateriaal en een non-metallic beschermende zool. De buitenzool heeft een lichtgewicht 
EPR-tussenzool en een slijtvaste rubberen buitenzool met antislip. De binnenzool is gemaakt van PU voor subliem comfort.

COLORS:  972 CHARCOAL/ORANGE, 994 BLACK/DARK LIME; 599 NAVY/BLACK
SIZES: 36-48

S3 SRC ESD
Bovenzijde:
• BOA-sluitsysteem L6
• Zeer lichtgewicht en sterke neuskap van nano-koolstofcomposiet
• Versterking met Helly Wear® Protection
• Ademende gaasvoering
• Uitneembaar voetbed van PU met dempende inzetstukken van gel
Tussenzool:
• Schokdempende zool
• Non-metallic beschermende zool
• Lichtgewicht en dempende tussenzool van EPR
Buitenzool:
• Slijtvaste rubberen buitenzool met antislip

SMESTAD
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ADDVIS

ADDVIS LOW78233 EN ISO 201345 S3 SRC

ADDVIS MID78267 EN ISO 201345 S3 SRC

993

993

Deze schoenen van topkwaliteit zijn voorzien van een composieten neusbescherming en non-
metallic zool die bescherming biedt tegen indringing van spijkers. Ze hebben een zoolconstructie 
met een lichtgewicht EVA-middenzool en een rubberen buitenzool met antislip.

COLORS:  993 BLACK/YELLOW
SIZES: 36-48

Bovenwerk:
• Ripstop met leren overlays
Middenzool: 
• Composietplaat
• PU
Buitenzool:
• EPR/rubber

Deze waterbestendige laarzen van topkwaliteit bieden bescherming en zijn voorzien van een 
composiet neusbescherming en non-metallic zool die beschermt tegen indringing van spijkers. 
Ze hebben een zoolconstructie met een lichtgewicht EVA-middenzool en een rubberen buitenzool 
met antislip.

COLORS:  993 BLACK/YELLOW
SIZES: 36-48

Bovenwerk:
• Ripstop met leren overlays
Middenzool: 
• Composietplaat
• PU
Buitenzool:
• EPR/rubber

ADDVIS

VEILIGHEIDSSCHOENEN
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FERROUS

FERROUS BOOT78264 EN ISO 201345 S3 SRA

750

Deze stijlvolle waterafstotende leren laarzen bevatten een gecertificeerde buitenzool voor 
slipweerstand. De schoenen zijn uitgerust met een lichtgewicht, flexibele bescherming tegen 
doorboring van spijkers (gemaakt van composietmateriaal), en een stalen neuskap. Ze hebben 
een EVA-middenzool en rubberen buitenzool.

COLORS:  750 BROWN
SIZES: 40-48

Bovenwerk:
• Leer
Neuskap: 
• Staal
Plaat: 
• Composiet
Middenzool: 
• EVA
Buitenzool: 
• Rubber

FERROUS
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ALNA MESH BOA78211 EN ISO 20345 S3 SRC

ALNA

992 993

Deze sportieve schoenen zijn voorzien van een BOA®-veterconstructie voor meer veiligheid. 
Deze hebben een teenbescherming van lichtgewicht composietmateriaal en een Lenzi®-zool die 
bescherming biedt tegen doorboring van spijkers. Deze zijn tevens uitgerust met een neuskap van 
direct geïnjecteerd PU en stootbescherming op de hiel.

COLORS:  993 BLACK/YELLOW, 992 BLACK/ORANGE
SIZES: 993: 40-48 
 992: 36-48

EN ISO 20345
S3 SRC
Bovenwerk:
• Neuskap van lichtgewicht composietmateriaal
• Ondersteunende contrefort
• Voering van ademend gaas
• Reflecterende biezen
Zool:
• Lenzi-bescherming van composietmateriaal tegen doorboring van spijkers
• Buitenzool met direct ingespoten PU
• BOA-sluitsysteem L5

ALNA

VEILIGHEIDSSCHOENEN
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ALNA LEATHER BOA78212 EN ISO 20345 S3 SRC

ALNA BOA MID78259 EN ISO 20345 S3 SRC

992

992

Deze hoogwaardige leren schoenen zijn voorzien van een BOA®-veterconstructie voor meer veiligheid. 
Deze zijn ook voorzien van ons Helly Tech® Performance-membraan, zodat ze volledig waterdicht en 
ademend zijn. Deze hebben een teenbescherming van lichtgewicht composietmateriaal en een Lenzi®-
zool die bescherming biedt tegen doorboring van spijkers. Deze zijn tevens uitgerust met een neuskap 
van direct geïnjecteerd PU en stootbescherming op de hiel.

COLORS:  992 BLACK/ORANGE
SIZES: 36-48

EN ISO 20345
S3 WR SRC
Bovenwerk:
• Waterdicht membraan van Helly Tech® Performance
• Gewaxt runderleer
• HellyWear-stootbescherming op de hiel
• Voering van ademend gaas
• Reflecterende biezen
Zool:
• Zool van direct geïnjecteerd PU en voorgevormde beschermkap
• Lenzi-bescherming van composietmateriaal tegen doorboring van spijkers
• BOA-sluitsysteem L5

Deze hoogwaardige leren schoenen zijn voorzien van een BOA®-veterconstructie voor meer veiligheid. 
Deze zijn ook voorzien van ons Helly Tech® Performance-membraan, zodat ze volledig waterdicht en 
ademend zijn. Deze hebben een teenbescherming van lichtgewicht composietmateriaal en een Lenzi®-
zool die bescherming biedt tegen doorboring van spijkers. Deze zijn tevens uitgerust met een neuskap 
van direct geïnjecteerd PU en stootbescherming op de hiel.

COLORS:  992 BLACK/ORANGE
SIZES: 40-47

EN ISO 20345
• Helly Tech® Performance waterbestendige en ademende membraan-voering
• Contrasteunsysteem met hielstuk - houdt de hiel op zijn plaats en is gemakkelijk te verwijderen
• Hellywear slijtvaste, volledig voorgevormde neuskap, stootbescherming
• Composiet 200J slagvaste en 15kN compressiebestendige neuskap
• Inlegzool bestand tegen niet-metalen penetratie - lichtgewicht en flexibel, beschermt 100% van het voetzoolgebied van de schoen
• BOA-sluitsysteem L5, lichtgewicht en betrouwbaar
• Antistatische zoolconstructie om opbouw van statische elektriciteit te verminderen
• Energieabsorberende hak om vermoeidheid te verminderen
• Zool met dempende tussenlaag van PU met lage dichtheid
• Slijtvaste, schuurbestendige en flexibele buitenzool van PU met hoge dichtheid
• Oliebestendig buitenzoolmateriaal
• Dubbele naden voor extra stevigheid
• Retro-reflecterende vorm aan zijkant voor betere zichtbaarheid bij nacht.

ALNA
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CHELSEA LOW78200 EN ISO 20345 S3 SRC

CHELSEA

992

Deze hoogwaardige leren schoenen beschikken over het Helly Tech® Performance-membraan 
voor volledige waterdichtheid en een zeer goed ademend vermogen. Ze zijn voorzien van 
teenbescherming van lichtgewicht composietmateriaal, evenals een Lenzi® L-protection®-zool 
tegen doorboring van spijkers. Ze zijn tevens uitgerust met een neuskap van direct geïnjecteerd 
PU en HellyWear-stootbescherming op de hiel.

COLORS:  992 BLACK/ORANGE
SIZES: 36-48

EN ISO 20345
Bovenwerk:
• Helly Tech® Performance-membraan
• Neuskap van lichtgewicht composietmateriaal
• Gewaxt runderleer
• HellyWear-stootbescherming op de hiel
• Voering van ademend gaas
• Reflecterende biezen
Zool:
• Bescherming van Lenzi® L-Protection®-composietmateriaal tegen doorboring van spijkers
• Zool van direct geïnjecteerd PU en voorgevormde beschermkap

VEILIGHEIDSSCHOENEN
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CHELSEA MID HT78250 EN ISO 20345 S3 SRC

CHELSEA WINTERBOOT78301 EN ISO 20345 S3 HRO CI SRC

992

992

Deze hoogwaardige, lage leren laarzen beschikken over de Helly Tech® Performance-membraan 
voor volledige waterdichtheid en een zeer goed ademend vermogen. Ze zijn voorzien van 
teenbescherming van lichtgewicht composietmateriaal, evenals een Lenzi® L-protection®-zool 
tegen doorboring van spijkers. Ze zijn tevens uitgerust met een neuskap van direct geïnjecteerd 
PU en HellyWear-stootbescherming op de hiel.

COLORS:  992 BLACK/ORANGE
SIZES: 36-48

EN ISO 20345
Bovenwerk:
• Membraan van Helly Tech® Performance
• Neuskap van lichtgewicht composietmateriaal
• Gewaxt runderleer
• HellyWear-stootbescherming op de hiel
• Voering van ademend gaas
• Reflecterende biezen
Zool:
• Bescherming van Lenzi® L-Protection®-composietmateriaal tegen doorboring van spijkers
• Zool van direct geïnjecteerd PU en voorgevormde beschermkap

Deze hoogwaardige winterlaarzen zijn voorzien van een thermische Primaloft®-isolatielaag 
van 400 g/m² en een Vibram® ice grip-zool. De zool is bestand tegen kortdurend contact met 
hitte tot 300 °C en is gemaakt van een rubbersamenstelling die is ontwikkeld door Vibram®. 
Deze biedt meer stabiliteit en grip op bevroren oppervlakken. Deze laarzen zijn voorzien van 
het Helly Tech® Performance-membraan voor volledige waterdichtheid en een goed ademend 
vermogen. De laarzen zijn gecertificeerd voor isolatie bij lage temperaturen. Ze zijn voorzien van 
teenbescherming van lichtgewicht composietmateriaal, evenals een Lenzi® L-protection®-zool 
tegen doorboring van spijkers. Bovendien zijn ze uitgerust met de HellyWear-slijtagebescherming 
op de hiel en versteviging op de neus.

COLORS:  992 BLACK/ORANGE
SIZES: 40-48

EN ISO 20345
Bovenwerk:
• Membraan van Helly Tech® Performance
• HellyWear-stootbescherming op de hiel en tenen
• Neuskap van lichtgewicht composietmateriaal
• Gewaxt runderleer
• Ritssluiting aan binnenzijde
• Voering van ademend gaas
• Reflecterende biezen
• Extra geïsoleerde tong
• Primaloft®-voering van 400 g/m²
Zool:
• Bescherming van Lenzi® L-Protection®-composietmateriaal 

tegen doorboring van spijkers
• Rubberen Vibram®-buitenzool met gripsysteem voor 

bevroren oppervlakken
• Reflecterend hielinzetstuk
• Vilten inlegzool

CHELSEA
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AKER

AKER LOW78217 EN ISO 20345 S3 SRC

990

Deze lage leren schoenen zijn voorzien van teenbescherming van lichtgewicht composietmateriaal 
en een zool die bescherming biedt tegen doorboring van niet-metalen spijkers. De schoen zijn 
tevens uitgerust met een neuskap van direct geïnjecteerd PU en PU-hielversterking.

COLORS:  990 BLACK
SIZES: 36-48

EN ISO 20345
S3 SRC
Bovenwerk:
• Neuskap van lichtgewicht composietmateriaal
• Waterbestendig leer met PU-coating
• Hielbescherming
• Extra gepolsterde tong
• Reflecterende biezen
• Voering van ademend gaas
Zool:
• Beschermende non-metallic zool
• Buitenzool met direct ingespoten PU
• Voorgevormde, direct ingespoten beschermkap

AKER

VEILIGHEIDSSCHOENEN
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AKER MID78256 EN ISO 20345 S3 SRC

AKER WINTERBOOT78313 EN ISO 20345 S3 CI SRC

990

990

Deze leren schoenen zijn voorzien van teenbescherming van lichtgewicht composietmateriaal en 
een beschermende non-metallic zool. De schoen zijn tevens uitgerust met een neuskap van direct 
geïnjecteerd PU en PU-hielversterking.

COLORS:  990 BLACK
SIZES: 36-48

EN ISO 20345
S3 SRC
Bovenwerk:
• Neuskap van lichtgewicht composietmateriaal
• Waterbestendig leer met PU-coating
• Hielbescherming
• Reflecterende biezen
• Voering van ademend gaas
Zool:
• Beschermende non-metallic zool
• Buitenzool met direct ingespoten PU
• Voorgevormde, direct ingespoten beschermkap

Deze leren winterlaarzen zijn voorzien van teenbescherming van lichtgewicht 
composietmateriaal en een non-metallic zool die bescherming biedt tegen doorboring 
met spijkers. De zool is gemaakt van een PU-samenstelling en is zeer geschikt voor koude 
en bevroren ondergrond. De schoen zijn tevens uitgerust met een neuskap van direct 
geïnjecteerd PU en PU-hielversterking.

COLORS:  990 BLACK
SIZES: 36-48

EN ISO 20345
S3 CI SRC
Bovenwerk:
• Neuskap van lichtgewicht composietmateriaal
• Voering van nepbont voor extra warmte
• Waterbestendig leer met PU-coating
• Hielbescherming
• Extra gepolsterde tong
• Reflecterende biezen
Zool:
• Beschermende non-metallic zool
• Buitenzool met antislip, direct ingespoten PU en 

voorgevormde beschermkap

AKER
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KOLLEN LOW78201 EN ISO 20345 S3 SRC

992995

Deze waterbestendige en ademende schoenen hebben een bovenzijde van nubuck-leer en 
gaas. Ze zijn voorzien van een lichte teenbescherming en een zool die bescherming biedt 
tegen doorboring van spijkers. Ze zijn tevens uitgerust met een ondersteunend hielstuk en 
reflecterende biezen.

COLORS:  992 BLACK/ORANGE, 995 BLACK/BLUE
SIZES: 36-48

EN ISO 20345
Bovenwerk:
• Neuskap van lichtgewicht composietmateriaal
• Bovenlaag van gaas en nubuck-leer
• Ondersteunende contrefort
• Voering van ademend gaas
• Reflecterende biezen
Zool:
• Bescherming van composietmateriaal tegen doorboring van spijkers
• Buitenzool met direct ingespoten PU

KOLLEN30



RABBORA TRAIL MID78253

992

Een lichtgewicht, verhoogde, platte hardloopschoen die zorgt voor geweldige 
demping en extra stabiliteit, terwijl u contact houdt met de grond en één wordt met 
de paden. De sterke noppen bieden fantastische grip.

COLORS:  992 BLACK/ORANGE
SIZES: 40-48

Bovenwerk:
• Membraan van Helly Tech® Performance
• HellyWear-bescherming
• Duurzaam textiel
Zool:
• Tussenzool van topkwaliteit EVA
• Helly Grip-rubber
• HellyWear

PERFORMANCE-
VRIJETIJDSSCHOENEN

PERFORMANCE-VRIJETIJDSSCHOENEN
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TECH CLINIC

LANGDURIG COMFORT.
Het BOA-systeem zorgt voor een stevige pasvorm die 
de hele dag comfortabel zit. U kunt zelfs minuscule 
aanpassingen maken tijdens het werk, zonder dat u uw 
handschoenen uit hoeft te doen. Als het tijd is om uw 
voeten wat rust te gunnen, kunt u de sluiting gemakkelijk 
losser maken. 

NOOIT MEER WORSTELEN MET VETERS.
Losse veters zijn verleden tijd. De nauwkeurig ontworpen 
veters van BOA zitten in het systeem besloten. Zo zitten 
ze niet in de weg en raken ze niet verstrikt in apparatuur. 
Verder gaat het BOA-systeem verontreiniging tegen 
doordat ijs, vuil en zand er niet aan blijven plakken. 

EENVOUDIG AAN- EN UITTREKKEN.
Dankzij BOA kunt u uw laarzen gemakkelijk aan- en 
uittrekken als u haast hebt, bijvoorbeeld als u op de stoep 
staat bij een klant en uw uitrusting moet uittrekken of 
wanneer u snel moet handelen in een gevaarlijke situatie. 

GAAT EEN LEVEN LANG MEE.
Als we zeggen dat onze producten stevig zijn, menen we 
dat. Van ons eigen textiel tot slijtvast nylon met roestvrij 
staal van luchtvaartkwaliteit — BOA-veters zijn gemaakt 
om altijd en overal te presteren. Gegarandeerd.

Turn to loosen

Turn to tighten

TECH CLINIC
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Vibram  health & safety soles

TECH CLINIC

Al meer dan 70 jaar is het onmiskenbare, gele, achthoekige 
merkteken, dat over de hele wereld bekend is, hét symbool voor een 
bedrijf dat garant staat voor kwaliteit, prestatie, veiligheid, innovatie 
en design. Gezondheids- en veiligheidszolen van Vibram  zijn 
ontwikkeld om te voldoen aan de specifieke eisen van bescherming 
op de werkvloer. Elk nieuw product wordt ontworpen om op de beste 
mogelijke manier te voldoen aan specifieke veiligheidseisen, met 
de beste combinaties en een drievoudig kwaliteitsdoel: optimale 
prestaties, maximaal comfort en kwaliteit die lang meegaat. 
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EU UK Mondo

36 3,5 220

37 4,5 230

38 5 235

39 6 245

40 6,5 250

41 7,5 260

42 8 265

43 9 275

44 9,5 280

45 10,5 290

46 11 295

47 12 305

48 12,5 310
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