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Inhoudsopgave

Introductie

Al 110 jaar combineren we onze ervaring met de modernste technologie om de klassieke
klomp te verbeteren. Hierdoor kunnen wij schoeisel ontwikkelen dat voldoet aan de
almaar toenemende eisen van de professionele industrie.
Sanita heeft een eenvoudig product uit laten groeien tot een wetenschap, waarbij onze
unieke kwaliteit is geïntegreerd in alle aspecten van het product. Duurzaamheid, stabiliteit,
flexibiliteit en een tijdloos design zijn allemaal essentieel. Maar het belangrijkste van alles
is dat ons schoeisel comfortabel zit en zorgt voor een gevoel van vrijheid.
De producten worden ontwikkeld en ontworpen in Denemarken en we hebben nog altijd
onze eigen productiefaciliteiten in Europa.
Sanita is een flexibele partner die oplossingen op maat biedt en zo aansluit bij de wensen
van de klant. We zetten ons continu in om hardwerkende mensen te voorzien van
comfortabel, duurzaam, flexibel en, niet te vergeten, veilig schoeisel.

Introductie
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Productontwikkeling
Ons belangrijkste doel is het verkopen van een perfect product. Daarom worden al onze
producten ontwikkeld door ons eigen ontwerpteam.

Trends en innovatie
Wij volgen de nieuwste ontwikkelingen op de voet. Meer dan twee keer per jaar ontwerpt
Sanita’s modeafdeling een nieuwe collectie voor de schoenenretail. Zo voldoen onze
werkschoenen altijd aan de laatste trends op het gebied van materiaal, leer en kleuren.

Ervaren experts
Sanita is een onderneming die jong blijft. Wij zijn er trots op dat onze werknemers zich
vaak langdurig voor ons blijven inzetten. Bovendien werken we nauw samen met experts
op het gebied van diverse materialen, onderzoeksinstituten en artsen, zodat we onze
producten voortdurend kunnen blijven perfectioneren.

Moderne logistiek
Dankzij de centrale ligging van onze opslag en ons sterke logistieke netwerk kunnen wij
onze klanten een snelle levering garanderen. Wij hebben de controle over onze eigen
Europese productie, wat betekent dat wij onze producten kunnen aanpassen aan de
wensen van de klant en deze kunnen leveren in de gewenste aantallen.

Verantwoord ondernemen
Bij Sanita staan mens en milieu centraal. Dankzij onze inzet als werkgever en onze
goede sociale arbeidsomstandigheden bereiken wij goede resultaten. Om het milieu te
beschermen stellen wij hoge eisen aan onze leveranciers.
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Over Sanita
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NIEUW

903026: Track

Cemex Trescon: 8573
EN ISO20345 S1P. ESD. Sportieve veiligheidsschoen met veters.
Bovenkant van zacht en ademend Cordura. De flexibele, antistatische
PU/PU loopzool en de EnerG Pro Memory inlegzool zorgen voor
ergonomische ondersteuning en een hoog draagcomfort.

903076: Cross

Cemex Trescon: 8338
EN ISO 20345 S3 ESD. Veiligheidsschoen met Free Lock in een modieus
en functioneel design. Bovenkant van Cordura, zachte en ademende
stof. De flexibele, antistatische PU/PU loopzool en de EnerG Pro
Memory inlegzool zorgen voor ergonomische ondersteuning en een
hoog draagcomfort. Met metaalvrije, composieten veiligheidsneus
en kevlar tussenzool.

903086: Soul

Cemex Trescon: 8339
EN ISO20345 S1P. ESD. Veiligheidsschoen met Free Lock in een
modieus en functioneel design. Bovenkant van Cordura, zachte
en ademende stof. De flexibele, antistatische PU/PU loopzool
en de EnerG Pro Memory inlegzool zorgen voor ergonomische
ondersteuning en een hoog draagcomfort. Met metaalvrije,
composieten veiligheidsneus en kevlar tussenzool.

903078: Marathon
Cemex Trescon: 8349

EN ISO20347. Modieuze vrijetijdsschoen met Free Lock om de
schoen gemakkelijk aan- en uit te trekken. De bovenkant is gemaakt
van Cordura, zachte en ademende stof. De flexibele, antistatische
PU/PU loopzool en de EnerG Pro Memory inlegzool zorgen voor
ergonomische ondersteuning en een hoog draagcomfort.
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Orthopedische inlegzool conform de
DGUV-regel 112-191 (voorheen BGR 191)
Het logo van deze richtlijn toont aan welke modellen gedragen kunnen worden met een
orthopedische inlegzool. In samenwerking met Secosol® van Hartmann heeft Sanita een
eigen assortiment orthopedische inlegzolen ontwikkeld. Deze kun je vinden bij je eigen
orthopeed of schoenmaker.
Bij het ontwikkelen van onze modellen schenken wij speciale aandacht aan het voorkomen
van letsel dat kan ontstaan door een verkeerde lichaamshouding.

ESD-gecertificeerde schoenen
Het ESD-logo laat zien welke modellen voldoen aan de DIN EN 61340-5-1 norm. ESDgecertificeerde schoenen worden gedragen in omgevingen waar elektrostatische
lading voorkomen moet worden, bijvoorbeeld in situaties waarin er risico is op brand en
explosies, of tijdens werkzaamheden met elektronische onderdelen, zoals zonne-energie,
gevoelige elektronica, platina en de productie van processors.
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Secosol by Hartmann

Stone
ENERG PRO MEMORY-ZOOL

Versterkt de voetspieren.
Activeert zowel de kleine als de grote voetspieren.Voorkomt
vermoeidheid in de voeten en benen

FREELOCK

Om de schoen gemakkelijk te sluiten

LOOPZOOL

De loopzool van dubbel PU
is licht geprofileerd

SAN DRY

Ademend membraan
Glad en sterk nubuck leer

ESD

Elektrostatische ontlading

Stone
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911525: Gritstone
Cemex Trescon: 8348

EN ISO20345 S1P. Lichte ESD veiligheidsschoen van 3D-textiel in
een sportief design. Met licht geprofileerde Duo-PU loopzool voor
een betere flexibiliteit. Anatomisch gevormd, zodat de voet op
een natuurlijke manier afrolt. Met aluminium veiligheidsneus en
beschermende tussenzool. Met antibacterieel EnerG Pro Memory
voetbed met schokabsorptie voor extra comfort.

911532: Siltstone
Cemex Trescon: 8341

EN ISO20345 S1P. Lichte ESD veiligheidsschoen van nubuck leer in
een sportief design. Met licht geprofileerde Duo-PU loopzool voor
een betere flexibiliteit. Anatomisch gevormd, zodat de voet op
een natuurlijke manier afrolt. Met aluminium veiligheidsneus en
beschermende tussenzool. Met antibacterieel EnerG Pro Memory
voetbed met schokabsorptie voor extra comfort.

911572: Thulitstone
Cemex Trescon: 8342

EN ISO20345 S3. Lichte ESD veiligheidsschoen met Freelock en
een sportief design. Met een kap van glad en sterk nubuck leer en
ademend textiel. Met licht geprofileerde Duo-PU loopzool voor
een betere flexibiliteit. Anatomisch gevormd, zodat de voet op
een natuurlijke manier afrolt. Met aluminium veiligheidsneus en
beschermende tussenzool. Met antibacterieel EnerG Pro Memory
voetbed met schokabsorptie voor extra comfort.

911520: Yellowstone
Cemex Trescon: 8399

EN ISO20345 S3. Zeer ademende ESD veiligheidsschoen gemaakt
van “Crazy Horse” zadelleer en 3D-textiel in een sportief design. Met
licht geprofileerde Duo-PU loopzool voor een betere flexibiliteit.
Anatomisch gevormd, zodat de voet op een natuurlijke manier
afrolt. Met aluminium veiligheidsneus en comfortabele, innovatieve
EnergySole®.
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Stone

Stone

Stone
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911230: Calcite
Cemex Trescon: 8363

EN ISO20345 S1P. Lichte veiligheidsschoen van zacht “Crazy Horse”
zadelleer. De flexibele antislipzool is samengesteld uit PU en
transparant TPU. Voorzien van een aluminium veiligheidsneus,
TPU ProNose en buigzame antiperforatie tussenzool. Met
schokabsorberende, antibacteriële EnerG Pro Memory inlegzool.

911220: Antrazite
Cemex Trescon: 8187

EN ISO20345 S3. Waterdichte veiligheidsschoen met veters,
gemaakt van zacht “Crazy Horse” zadelleer en een ademend “San
Dry” membraan. Comfortabele, brede pasvorm. Met aluminium
veiligheidsneus, TPU ProNose en buigzame antiperforatie tussenzool.
Voorzien van een antibacterieel EnerG Pro Memory voetbed met
schokabsorptie voor extra comfort.

911250: Meteorite
Cemex Trescon: 8232

EN ISO20345 S3. Hoog model veiligheidsschoen gemaakt van zacht
“Crazy Horse” zadelleer en een ademend “San Dry” membraan.
Waterresistent en met een comfortabele, brede pasvorm. Sluit goed
aan dankzij de hoge schacht. Met aluminium veiligheidsneus, TPU
ProNose en buigzame antiperforatie tussenzool. Voorzien van een
antibacterieel EnerG Pro Memory voetbed met schokabsorptie voor
extra comfort.

12

Dolomite

Dolomite
San Dry

Dolomite
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911024: Andesite
Cemex Trescon: 8369

EN ISO20345 S3. Stevige veiligheisschoen gemaakt van zacht
“Crazy Horse” zadelleer en duurzaam textiel met een comfortabele,
wijde pasvorm. Sluit goed aan op de voet dankzij de 5-gaats
vetersluiting. Met aluminium veiligheidsneus, TPU ProNose en
flexibele, beschermende tussenzool. Voorzien van een comfortabele,
innovatieve EnergySole®.

911032: ESD Maja
Cemex Trescon: 8368

EN ISO20345 S1P. Stevige ESD veiligheidsschoen van zacht nubuck
leer met een comfortabele, wijde pasvorm. Sluit goed aan op
de voet dankzij de dubbele klittenbandsluiting. Met aluminium
veiligheidsneus en comfortabele, innovatieve EnergySole®.

911064: Windstone
Cemex Trescon: 8367

EN ISO20345 S3. Hoog model veiligheidsschoen gemaakt van zacht
“Crazy Horse” zadelleer en duurzaam textiel met een comfortabele,
brede pasvorm. Sluit goed aan op de voet dankzij de hoge schacht
en de combinatie van klittenband en veters. Met aluminium
veiligheidsneus, TPU ProNose en flexibele, beschermende tussenzool.
Voorzien van een comfortabele, innovatieve EnergySole®.
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Dolomite

Dolomite

911040: Lava Rock
Cemex Trescon: 8365

EN ISO20345 S3. Stevige veiligheidsschoen gemaakt van zacht
“Crazy Horse” zadelleer met een comfortabele, brede pasvorm. Een
extra lederen flap bedekt de veters en beschermt de voeten tegen
vonken en splinters. Met aluminium veiligheidsneus, TPU ProNose en
flexibele, beschermende tussenzool. Voorzien van een comfortabele,
innovatieve Energysole®.

911050: Volcanic Rock
Cemex Trescon: 8366

EN ISO20345 S3. Stevige veiligheidsschoen gemaakt van zacht
“Crazy Horse” zadelleer met een comfortabele, brede pasvorm. Een
extra lederen flap bedekt de veters en beschermt de voeten tegen
vonken en splinters. Met aluminium veiligheidsneus, TPU ProNose en
flexibele, beschermende tussenzool. Voorzien van een comfortabele,
innovatieve EnergySole®.

De beste bescherming
Heb je in je dagelijkse werk extra bescherming nodig voor je voeten? Kies dan voor Lava Rock of Volcanic Rock. Deze twee
modellen behoren tot onze meest solide schoenen. De kap is gemaakt van stevig leer. Verder zijn de schoenen voorzien van
een aluminium veiligheidsneus en een TPU ProNose. Dit maakt ze extra geschikt voor werk onder zware omstandigheden.
Bestand tegen temperaturen tot 140 ºC.

Dolomite
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909104: Mississipi
Cemex Trescon: 8382

EN ISO20345 S1P. All-round veiligheidsschoen voor gebruik in de
bouw, nijverheid en industrie. Gemaakt van geolied nubuck leer en
ademend textiel. Met veiligheidsneus en flexibele, beschermende
tussenzool. De speciaal ontworpen antistatische loopzool is zeer
slipvast en voorziet in een uitstekende grip.

909101: Amazon
Cemex Trescon: 8184

EN ISO20345 S3. All-round veiligheidsschoen voor gebruik in de
bouw, nijverheid en industrie. Gemaakt van geolied nubuck leer. Met
veiligheidsneus en flexibele, beschermende tussenzool. De speciaal
ontworpen antistatische loopzool is zeer slipvast en voorziet in een
uitstekende grip.

909201: Colorado
Cemex Trescon: 8185

EN ISO20345 S3. Hoog model veiligheidsschoen voor gebruik in de
bouw, nijverheid en industrie. Gemaakt van geolied nubuck leer. Met
veiligheidsneus en flexibele, beschermende tussenzool. De speciaal
ontworpen antistatische loopzool is zeer slipvast en voorziet in een
uitstekende grip.

909202: Canyon
Cemex Trescon: 8378

EN ISO20345 S3. All-round hoog model veiligheidsschoen met veters
voor gebruik in de bouw, nijverheid en industrie. Gemaakt van
geolied nubuck leer. De binnenvoering is van hoge kwaliteit en houdt
de voeten warm, zelfs bij extreem lage temperaturen. De originele
YKK-rits is aan de binnenkant bedekt met zacht leer en is daardoor
waterdicht. Met veiligheidsneus en flexibele, beschermende
tussenzool. De speciaal ontworpen antistatische loopzool is zeer
slipvast en voorziet in een uitstekende grip.
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San Safe

San Safe

San Safe
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912220: Latite

Cemex Trescon: 8173
EN ISO20345 S3. Veiligheidsschoen met een aantrekkelijke prijskwaliteitverhouding. Geen concessies op het gebied van kwaliteit,
veiligheid en comfort. Met veiligheidsneus en antiperforatie
tussenzool.

912250: Fenite

Cemex Trescon: 8186
EN ISO20345 S3. Hoog model veiligheidsschoen met een
aantrekkelijke prijs-kwaliteitverhouding. Geen concessies op het
gebied van kwaliteit, veiligheid en comfort. Met veiligheidsneus en
beschermende tussenzool.

Goede prijs-kwaliteitverhouding
Work Comfort is dé serie voor degene die een veiligheidsschoen wil die zowel robuust als comfortabel is. De loopzool
bestaat uit stevig PU/PU en de kap is gemaakt van PU-gecoat leer.
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Work Comfort

Work
Comfort

Work Comfort
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Al 110 jaar vormen trends, traditie en een
continu proces van productontwikkeling de
basis van onze onderneming.
Onze ontwerpers hebben dan ook veel oog
voor de wensen van de klant op het gebied
van comfort, duurzaamheid, materialen en
gebruik. De originele Sanita-klomp garandeert
een optimaal comfort voor de gebruiker.
Het speciale ontwerp van deze klomp traint de
voet- en beenspieren, activeert de aderen en
voorkomt kramp.
Ook verminderen de klompen de druk op de
benen en de rug bij het staan, waardoor de
kans op pijn afneemt.
De brede pasvorm zorgt voor een optimaal
voetklimaat.
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Sanita klompen

Klompen

Sinds de oprichting
van Sanita door Christian Meldgaard
Andersen in 1907 laten wij ons leiden door
de basisgedachte van de oprichter:
een optimaal comfort voor
de voeten!

Klompen
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1141314-1: Shout Out wit
Cemex Trescon: 8555

Ademend en waterresistent. De leren kap is met sterke nieten
aan de zool bevestigd; dit is een typisch Deense techniek.
De PU loopzool is antislip en schokdempend. Samen met
het anatomische voetbed zorgt dit voor een hoog comfort
gedurende de hele werkdag.

1141314-5: Shout Out blauw
Cemex Trescon: 8562

Ademend en waterresistent. De leren kap is met sterke nieten
aan de zool bevestigd; dit is een typisch Deense techniek.
De PU loopzool is antislip en schokdempend. Samen met
het anatomische voetbed zorgt dit voor een hoog comfort
gedurende de hele werkdag.

1141314-65: Shout Out roze
Cemex Trescon: 8554

Ademend en waterresistent. De leren kap is met sterke nieten
aan de zool bevestigd; dit is een typisch Deense techniek.
De PU loopzool is antislip en schokdempend. Samen met
het anatomische voetbed zorgt dit voor een hoog comfort
gedurende de hele werkdag.

Shout Out
Deze relatief nieuwe modellen bieden hetzelfde comfort en dezelfde bescherming als de traditionele klompen, maar zijn
voorzien van vrolijke kleuren en tekens. De glanzende toplaag zorgt voor een extra luxe uitstraling. Een echte klomp om je
mee te onderscheiden!
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San Flex

San Flex
Color

1140038-5: Porcelain blauw
Cemex Trescon: 8215

Ademend en waterresistent. De leren kap is met sterke nieten aan de
zool bevestigd; dit is een typisch Deense techniek. De PU loopzool
is antislip en schokdempend. Samen met het anatomische voetbed
zorgt dit voor een hoog comfort gedurende de hele werkdag.

San Flex
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1510314-65: Mintgroen
Cemex Trescon: 8104
5 7

1510314-65: Roze
Cemex Trescon: 8106

1510314-72: Lichtblauw
Cemex Trescon: 8599
5 2

1510314-4: Rood
Cemex Trescon: 8105

5 1

1510314-35: Royal Navy
Cemex Trescon: 8556
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San Flex

1510314-9: Royal Pumpkin
Cemex Trescon: 8557

1510313-31: Korenblauw
Cemex Trescon: 8102
5 7

1510314-31: Korenblauw
Cemex Trescon: 8100
5 7

1510313-5: Donkerblauw zilver
Cemex Trescon: 8205

1510314-5: Donkerblauw zilver
Cemex Trescon: 8204

Jouw werkkleding – jouw eigen stijl
Sanita Flex is hét toonbeeld van de Deense klomp en is een absolute bestseller. Al jarenlang worden de klompen
gemaakt van het beste leer en een SRC-gecertificeerde PU loopzool en worden ze op traditionele manier geniet. Met
de moderne designs en de ruime keuze aan kleuren zijn de mogelijkheden bijna eindeloos.

San Flex
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1560314-5: Perfo blauw/wit
Cemex Trescon: 8117
5 2

Cemex Trescon: 8116
5 2

140314-5: Jeansblauw/roze

1145314-5: Cloudy blauw

145314-5: Blue Diamond

145314-2: Black Diamond

Cemex Trescon: 8211

Cemex Trescon: 8598
5
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1560314-4: Perfo rood/wit

San Flex

Cemex Trescon: 8208

Cemex Trescon: 8203
5

1140314-13: Little Flowers
Cemex Trescon: 8213

1411314-5: Mentha
Cemex Trescon: 8196

1141038-25: Tulip groen
Cemex Trescon: 8214

1530038-79: Silver/roze
Cemex Trescon: 8141
5 2

San Flex
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1500314-1

Cemex Trescon: 8126
EN ISO20347 OB. Klassieke, Deense klomp met open hiel, gemaakt
van hoge kwaliteit duurzaam Permair Protector® leer. Permair is
ademend en waterresistent. De leren kap is met sterke nieten aan de
zool bevestigd; dit is een typisch Deense techniek. De PU loopzool
is antislip en schokdempend. Samen met het anatomische voetbed
zorgt dit voor een hoog comfort gedurende de hele werkdag.

1500313-1

Cemex Trescon: 8124
EN ISO20347 O2. Klassieke, Deense klomp met gesloten hiel, gemaakt
van hoge kwaliteit duurzaam Permair Protector® leer. Permair is
ademend en waterresistent. De leren kap is met sterke nieten aan de
zool bevestigd; dit is een typisch Deense techniek. De PU loopzool
is antislip en schokdempend. Samen met het anatomische voetbed
zorgt dit voor een hoog comfort gedurende de hele werkdag.

1500038-1

Cemex Trescon: 8110
EN ISO20347 OB. Open klomp met verstelbaar riempje en een
flexibele instap, gemaakt van hoge kwaliteit duurzaam Permair
Protector® leer. Permair is ademend en waterresistent. De leren kap
is met sterke nieten aan de zool bevestigd; dit is een typisch Deense
techniek. De PU loopzool is antislip en schokdempend. Samen
met het anatomische voetbed zorgt dit voor een hoog comfort
gedurende de hele werkdag.
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San Flex

San Flex
Original

1500314-2

Cemex Trescon: 8127
EN ISO20347 OB. Klassieke, Deense klomp met open hiel, gemaakt
van hoge kwaliteit duurzaam Permair Protector® leer. Permair is
ademend en waterresistent. De leren kap is met sterke nieten aan de
zool bevestigd; dit is een typisch Deense techniek. De PU loopzool
is antislip en schokdempend. Samen met het anatomische voetbed
zorgt dit voor een hoog comfort gedurende de hele werkdag.

1500313-2

Cemex Trescon:8125
EN ISO20347 O2. Klassieke, Deense klomp met gesloten hiel, gemaakt
van hoge kwaliteit duurzaam Permair Protector® leer. Permair is
ademend en waterresistent. De leren kap is met sterke nieten aan de
zool bevestigd; dit is een typisch Deense techniek. De PU loopzool
is antislip en schokdempend. Samen met het anatomische voetbed
zorgt dit voor een hoog comfort gedurende de hele werkdag.

1500038-2

Cemex Trescon: 8112
EN ISO20347 OB. Open klomp met verstelbaar riempje en een
flexibele instap, gemaakt van hoge kwaliteit duurzaam Permair
Protector® leer. Permair is ademend en waterresistent. De leren kap
is met sterke nieten aan de zool bevestigd; dit is een typisch Deense
techniek. De PU loopzool is antislip en schokdempend. Samen
met het anatomische voetbed zorgt dit voor een hoog comfort
gedurende de hele werkdag.

San Flex
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1551143-1
Lichte, geperforeerde klomp met open hiel, gemaakt van duurzaam
Permair Protector® leer. Permair is ademend en waterresistent. De
schokabsorberende “Grip-Tech” antislipzool en het anatomische
voetbed garanderen een hoog comfort gedurende de hele werkdag.
De geperforeerde kap is ademend en houdt je voeten de hele dag
droog.

1501010-1

Cemex Trescon: 8218
EN ISO20347 OB. Lichte klomp met open hiel, gemaakt van
hoge kwaliteit duurzaam Permair Protector® leer. Permair is
ademend en waterresistent. De “Grip-Tech” loopzool is slipvast en
schokabsorberend. Samen met het anatomische voetbed zorgt dit
voor een hoog comfort gedurende de hele werkdag.

1501011-1
EN ISO20347 OB. Lichte klomp met open hiel en een verstelbaar
riempje, gemaakt van hoge kwaliteit duurzaam Permair Protector®
leer. Permair is ademend en waterresistent. De “Grip-Tech” loopzool is
slipvast en schokabsorberend. Samen met het anatomische voetbed
zorgt dit voor een hoog comfort gedurende de hele werkdag.

1501010-2

Cemex Trescon: 8219
EN ISO20347 OB. Lichte klomp met open hiel, gemaakt van
hoge kwaliteit duurzaam Permair Protector® leer. Permair is
ademend en waterresistent. De “Grip-Tech” loopzool is slipvast en
schokabsorberend. Samen met het anatomische voetbed zorgt dit
voor een hoog comfort gedurende de hele werkdag.

1501011-2
EN ISO20347 OB. Lichte klomp met open hiel en een verstelbaar
riempje, gemaakt van hoge kwaliteit duurzaam Permair Protector®
leer. Permair is ademend en waterresistent. De “Grip-Tech” loopzool is
slipvast en schokabsorberend. Samen met het anatomische voetbed
zorgt dit voor een hoog comfort gedurende de hele werkdag.
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San Duty

San Duty

1501020-2

1501020-1

EN ISO20347 O2. Lichte klomp met gesloten hiel, gemaakt van
hoge kwaliteit duurzaam Permair Protector® leer. Permair is
ademend en waterresistent. De “Grip-Tech” loopzool is slipvast en
schokabsorberend. Samen met het anatomische voetbed zorgt dit
voor een hoog comfort gedurende de hele werkdag.

EN ISO20347 O2. Lichte klomp met gesloten hiel, gemaakt van
hoge kwaliteit duurzaam Permair Protector® leer. Permair is
ademend en waterresistent. De “Grip-Tech” loopzool is slipvast en
schokabsorberend. Samen met het anatomische voetbed zorgt dit
voor een hoog comfort gedurende de hele werkdag.

Cemex Trescon: 8530

Cemex Trescon: 8525

San Duty
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1503010-1

Cemex Trescon: 8531
EN ISO20345 SB. Lichte veiligheidsklomp met open hiel en ProNose.
Gemaakt van hoge kwaliteit duurzaam Permair Protector® leer.
Permair is ademend en waterresistent. De “Grip-Tech” antislipzool is
schokabsorberend. Samen met het anatomische voetbed zorgt dit
voor een hoog comfort gedurende de hele werkdag.

1503011-1

Cemex Trescon: 8533
EN ISO20345 SB. Lichte veiligheidsklomp met open hiel, voorzien
van een verstelbaar riempje en ProNose. Gemaakt van hoge
kwaliteit duurzaam Permair Protector® leer. Permair is ademend
en waterresistent. De “Grip-Tech” antislipzool is schokabsorberend.
Samen met het anatomische voetbed zorgt dit voor een hoog
comfort gedurende de hele werkdag.

1503020-1

Cemex Trescon: 8223
EN ISO20345 S2. Lichte klomp met gesloten hiel en ProNose, gemaakt
van hoge kwaliteit duurzaam Permair Protector® leer. Permair is
ademend en waterresistent. De gesloten hiel, de schokabsorberende
“Grip-Tech” antislipzool en het anatomische voetbed garanderen een
hoog comfort gedurende de hele werkdag. Ook verkrijgbaar in S3
(art. 1503022 (8225)).

San Duty
De San Duty klompen zijn geschikt voor gebruik in alle sectoren. Een zeer functionele klomp met een kap van
Permair Protector leer, een leersoort die bestand is tegen chemicaliën en bloed. De nieuwe Grip Tech PU antislipzool
voorkomt uitglijden en wordt daarom vaak gebruikt in restaurants. De zachte inlegzool draagt bij aan een hoog
draagcomfort gedurende de hele werkdag.
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San Duty

San Duty
Safe
1503010-2

Cemex Trescon: 8532
EN ISO20345 SB. Lichte veiligheidsklomp met open hiel en ProNose.
Gemaakt van hoge kwaliteit duurzaam Permair Protector® leer.
Permair is ademend en waterresistent. De “Grip-Tech” antislipzool is
schokabsorberend. Samen met het anatomische voetbed zorgt dit
voor een hoog comfort gedurende de hele werkdag.

1503011-2

Cemex Trescon: 8534
EN ISO20345 SB. Lichte veiligheidsklomp met open hiel, voorzien
van een verstelbaar riempje en ProNose. Gemaakt van hoge
kwaliteit duurzaam Permair Protector® leer. Permair is ademend
en waterresistent. De “Grip-Tech” antislipzool is schokabsorberend.
Samen met het anatomische voetbed zorgt dit voor een hoog
comfort gedurende de hele werkdag.

1503020-2

Cemex Trescon: 8224
EN ISO20345 S2. Lichte klomp met gesloten hiel en ProNose, gemaakt
van hoge kwaliteit duurzaam Permair Protector® leer. Permair is
ademend en waterresistent. De gesloten hiel, de schokabsorberende
“Grip-Tech” antislipzool en het anatomische voetbed garanderen een
hoog comfort gedurende de hele werkdag.

1503022-2

Cemex Trescon: 8226
EN ISO20345 S3. Lichte klomp met gesloten hiel en ProNose, gemaakt
van hoge kwaliteit duurzaam Permair Protector® leer. Permair is
ademend en waterresistent. De gesloten hiel, de schokabsorberende
“Grip-Tech” antislipzool en het anatomische voetbed garanderen een
hoog comfort gedurende de hele werkdag.

San Duty

33

1509510-2

Cemex Trescon: 8176
EN ISO20347 0B. Open klomp, gemaakt van hoge kwaliteit duurzaam
Permair Protector® leer. De Grip-Tech loopzool van PU en het hout
zorgen voor een zeer goede slipweerstand. Het hout is van nature
antibacterieel. Dit creëert een gezond voetklimaat. Tegelijkertijd
worden ook de voetspieren geactiveerd en de bloedsomloop
gestimuleerd.

1509520-2

Cemex Trescon: 8199
EN ISO20347 OB. Klomp met gesloten hiel, gemaakt van hoge
kwaliteit duurzaam Permair Protector® leer. De Grip-Tech loopzool
van PU en het hout zorgen voor een zeer goede slipweerstand.
Het hout is van nature antibacterieel. Dit creëert een gezond
voetklimaat. Tegelijkertijd worden ook de voetspieren geactiveerd
en de bloedsomloop gestimuleerd.

1509610-2

Cemex Trescon: 8179
EN ISO20345 SB. Open veiligheidsklomp, gemaakt van hoge kwaliteit
duurzaam Permair Protector® leer. De Grip-Tech loopzool van PU
en het hout zorgen voor een zeer goede slipweerstand. Het hout
is van nature antibacterieel. Dit creëert een gezond voetklimaat.
Tegelijkertijd worden ook de voetspieren geactiveerd en de
bloedsomloop gestimuleerd.

1509622-2

Cemex Trescon: 8189
EN ISO20345 SB. Gesloten veiligheidsklomp, gemaakt van hoge
kwaliteit duurzaam Permair Protector® leer. De Grip-Tech loopzool
van PU en het hout zorgen voor een zeer goede slipweerstand.
Het hout is van nature antibacterieel. Dit creëert een gezond
voetklimaat. Tegelijkertijd worden ook de voetspieren geactiveerd
en de bloedsomloop gestimuleerd.
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San Wood

San Wood

San Wood
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1559822-2

Cemex Trescon: 8163
EN ISO 20345 S3. Gesloten ESD veiligheidsklomp met versterkte hiel,
veiligheidsneus en antiperforatie tussenzool. Voorzien van een SRCgecertificeerde antislipzool. Gemaakt van hoge kwaliteit Permair
Protector® leer. Permair is ademend en waterresistent. Met zachte
instaprandjes, uitneembare Poliyou® inlegzool en Coolmax® voering
voor extra draagcomfort.

1555810-2

Cemex Trescon: 8540
EN ISO20347 OB. ESD klomp met open hiel en SRC-gecertificeerde
antislipzool. Gemaakt van hoge kwaliteit Permair Protector® leer. Met
zachte instaprandjes, uitneembare Poliyou® inlegzool en Coolmax®
voering voor extra draagcomfort.

1555820-2

Cemex Trescon: 8539
EN ISO20347 O2. Gesloten ESD klomp met versterkte hiel en SRCgecertificeerde antislipzool. Gemaakt van hoge kwaliteit duurzaam
Permair Protector® leer. Met zachte instaprandjes, uitneembare
Poliyou® inlegzool en Coolmax® voering voor extra draagcomfort.

1559810-2

Cemex Trescon: 8537
EN ISO20345 SB. Open ESD veiligheidsklomp met versterkte
kruipneus en SRC-gecertificeerde antislipzool. Gemaakt van hoge
kwaliteit duurzaam Permair Protector® leer. Met zachte instaprandjes,
uitneembare Poliyou® inlegzool en Coolmax® voering voor extra
draagcomfort.

1559820-2

Cemex Trescon: 8538
EN ISO20345 S2. Gesloten ESD veiligheidsklomp met versterkte hiel
en neus en SRC-gecertificeerde antislipzool. Gemaakt van hoge
kwaliteit duurzaam Permair Protector® leer. Met zachte instaprandjes,
uitneembare Poliyou® inlegzool en Coolmax® voering voor extra
draagcomfort.

36

San Pro Light

San Pro
Light

San Pro Light - Sanita’s ruime assortiment klompen
San Pro Light is het resultaat van moderne technologie. De PU-zool garandeert een uniek draagcomfort. De kap is gemaakt
van duurzaam en waterafstotend Permair Protector® leer. De neus en de hiel zijn versterkt met slijtvast ‘Matrix’ materiaal. De
zachte instapranden bieden extra comfort. Samen met de antibacteriële Poliyou® inlegzool zorgt de Coolmax® voering voor
een gezond voetklimaat.

San Pro Light
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1501080-2

Cemex Trescon:

8180

8182

EN ISO20347 OB. Stevige klomp met open hiel, gemaakt van hoge
kwaliteit duurzaam Permair Protector® leer. Permair is ademend en
waterresistent. De PU/nitril loopzool is slipvast en schokabsoberend
en gaat lang mee.

1501082-2

Cemex Trescon:

8181

8183

EN ISO20347 O2. Stevige klomp met gesloten hiel, gemaakt van hoge
kwaliteit duurzaam Permair Protector® leer. Permair is ademend en
waterresistent. De PU/nitril loopzool is slipvast en schokabsoberend
en gaat lang mee.

1501078-2

Cemex Trescon: 8535
EN ISO20345 SB. Stevige klomp met open hiel, voorzien van
veiligheidsneus en ProNose. Gemaakt van hoge kwaliteit duurzaam
Permair Protector® leer. Permair is ademend en waterresistent. De
PU/nitril loopzool is slipvast en schokabsorberend en gaat lang mee.

1501088-2

Cemex Trescon:

8108

8109

EN ISO20345 S2. Stevige veiligheidsklomp met gesloten hiel,
voorzien van veiligheidsneus en ProNose. Gemaakt van hoge
kwaliteit duurzaam Permair Protector® leer. Permair is ademend en
waterresistent. De PU/nitril loopzool is slipvast en schokabsoberend
en gaat lang mee.

Lange levensduur
Daar waar andere zolen vaak niet geschikt zijn voor zware omstandigheden, heeft onze San Nitril loopzool juist wel een
lange levensduur. De zool, gemaakt van PU en nitril, absorbeert schokken, voorkomt dat je uitglijdt en is bestand tegen oliën
en zuren. Dit maakt ze ideaal voor bijvoorbeeld werk in de stal.
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San Nitril

San Nitril

San Nitril
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Comfort en hygiëne in één
Deze trendy klomp zit comfortabel en is verkrijgbaar in diverse nieuwe kleuren. Door het gladde oppervlak is de
klomp gemakkelijk schoon te maken. De SRC-gecertificeerde zool zorgt ervoor dat je minder snel uitglijdt. Sterk
aanbevolen voor werk in de (food)industrie.

1501080-31: Korenblauw

1501080-65: Roze

1501080-34: Mintgroen

1501080-35: Royal Navy

Cemex Trescon: 8188

Cemex Trescon: 8559
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San Nitril

Cemex Trescon: 8558

Cemex Trescon: 8560

San Chef

San Chef
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201301-2

Cemex Trescon: 8553
EN ISO20347 O2. Comfortabele veterschoen gemaakt van Action leer.
Zeer sterke antislipzool door de Flex’n’Grip-technologie en daardoor
uitermate geschikt voor gebruik op natte en/of vette vloeren. De
uitneembare inlegzool is antibacterieel en ademend. Geschikt voor
gebruik in keukens, hotels en de zorgsector.

201302 -2

Cemex Trescon: 8546
EN ISO20347 O2. Comfortabele instapschoen gemaakt van Action
leer. Zeer sterke antislipzool door de Flex’n’Grip-technologie en
daardoor uitermate geschikt voor gebruik op natte en/of vette
vloeren. De uitneembare inlegzool is antibacterieel en ademend.
Geschikt voor gebruik in keukens, hotels en de zorgsector.

201301-1

Cemex Trescon: 8547
EN ISO20347 O2. Comfortabele veterschoen gemaakt van Action leer.
Zeer sterke antislipzool door de Flex’n’Grip-technologie en daardoor
uitermate geschikt voor gebruik op natte en/of vette vloeren. De
uitneembare inlegzool is antibacterieel en ademend. Geschikt voor
gebruik in keukens, hotels en de zorgsector.

201302 -1

Cemex Trescon: 8548
EN ISO20347 O2. Comfortabele instapschoen gemaakt van Action
leer. Zeer sterke antislipzool door de Flex’n’Grip-technologie en
daardoor uitermate geschikt voor gebruik op natte en/of vette
vloeren. De uitneembare inlegzool is antibacterieel en ademend.
Geschikt voor gebruik in keukens, hotels en de zorgsector.
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San Chef

201311 -2

201311 -1

EN ISO20345 S2. Comfortabele veiligheidsschoen met veters,
gemaakt van Action leer. Zeer sterke antislipzool door de
Flex’n’Grip-technologie en daardoor uitermate geschikt voor
gebruik op natte en/of vette vloeren. De uitneembare inlegzool
is antibacterieel en ademend. Geschikt voor gebruik in keukens,
hotels en de zorgsector.

EN ISO20345 S2. Comfortabele instapschoen met
veiligheidsneus, gemaakt van Action leer. Zeer sterke
antislipzool door de Flex’n’Grip-technologie en daardoor
uitermate geschikt voor gebruik op natte en/of vette vloeren.
De uitneembare inlegzool is antibacterieel en ademend.
Geschikt voor gebruik in keukens, hotels en de zorgsector.

201312 -2

201312 -1

EN ISO20345 S2. Comfortabele instapschoen met veiligheidsneus,
gemaakt van Action leer. Zeer sterke antislipzool door de
Flex’n’Grip-technologie en daardoor uitermate geschikt voor
gebruik op natte en/of vette vloeren. De uitneembare inlegzool
is antibacterieel en ademend. Geschikt voor gebruik in keukens,
hotels en de zorgsector.

EN ISO20345 S2. Comfortabele instapschoen met veiligheidsneus, gemaakt van Action leer. Zeer sterke antislipzool door de
Flex’n’Grip-technologie en daardoor uitermate geschikt voor
gebruik op natte en/of vette vloeren. De uitneembare inlegzool
is antibacterieel en ademend. Geschikt voor gebruik in keukens,
hotels en de zorgsector.

Cemex Trescon: 8551

Cemex Trescon: 8550

Cemex Trescon: 8552

San Chef - voor uren werkplezier
De Sanita Chef-serie is speciaal ontworpen voor gebruik in restaurants, keukens en
de horeca. De innovatieve Flex’n’Grip zool zorgt voor een perfecte grip op vette en natte
vloeren. De machinewasbare inlegzool en de unieke ‘Outlast’ voering gaan zweet tegen en
zorgen zo voor een optimaal voetklimaat.

’n’G
F l e x
r i p

Cemex Trescon: 8549

San Chef
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NIEUW

1608011-1
Lichtgewicht comfortabele werkklomp met riempje. De kap is
gemaakt van duurzaam leer. De lichte, flexibele zool geeft een goede
ondersteuning gedurende een lange werkdag.

1608011-2
Lichtgewicht comfortabele werkklomp met riempje. De kap is
gemaakt van duurzaam leer. De lichte, flexibele zool geeft een goede
ondersteuning gedurende een lange werkdag.

Style zelf je eigen werkschoenen
Wij zijn flexibel en kunnen onze producten aanpassen aan jouw wensen. We hebben altijd minstens 40 verschillende prints
en kleuren op voorraad, zodat je de modellen naar wens kunt stylen. Wil je je werkkleding helemaal compleet maken met je
bedrijfsnaam, hippe kleuren, vrolijke patronen of andere opdrukken? Wij gaan voor je aan de slag, ook als het gaat om kleinere
aantallen.
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Job & Leisure

Kies je eigen
werkklomp

Net als bij de San Flex kun je de klompen in deze serie personaliseren. We hebben leer op voorraad in meer dan 40
verschillende kleuren en prints. Je kunt zowel de kleur van het bandje als de kleur van de hele klomp veranderen.
Neem contact met ons op voor meer informatie.

Job & Leisure

45

205020 - Patrick
Cemex Trescon: 8390

Lichte en functionele werkschoen met comfortabele pasvorm,
gemaakt van hoge kwaliteit anilineleer. Met een zeer sterke
antislipzool om veilig over diverse en gladde vloeren te lopen. De
uitneembare Memory Foam inlegzool voorkomt een vermoeid
gevoel in de voeten.

205021 - Christoph
Cemex Trescon: 8392

Lichte en functionele werkschoen met comfortabele pasvorm en
modieuze stiksels, gemaakt van hoge kwaliteit anilineleer. Met een
zeer sterke antislipzool om veilig over diverse en gladde vloeren
te lopen. De uitneembare Memory Foam inlegzool voorkomt een
vermoeid gevoel in de voeten.

1325 ESD
Werksandaal met comfortabele pasvorm. Drie klittenbandsluitingen
zorgen voor een grote flexibiliteit, zelfs als u bredere voeten heeft.
Met antislipzool en innovatieve, comfortabele Energysole®.

999732
Ultralichte werksandaal gemaakt van nubuck leer, voorzien van
een antislip loopzool. Dankzij de drie klittenbandsluitingen sluit de
sandaal perfect aan op de voet. De innovatieve EnergySole® van 6
mm zorgt voor een uitstekende schokabsorptie en extra comfort.
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San Food

San Food
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903001 - 1 / 903001 - 2
Cemex Trescon: 8541 / 8403

EN ISO20247 O2. Comfortabele, functionele veterschoen gemaakt van ademend en waterresistent Permair Protector leer. Zeer slipvaste PU/PU GripTech loopzool, speciaal ontworpen voor de voedingsindustrie. Met uitneembare, antibacteriële inlegzool.
Sanita Food, de nieuwste serie van Sanita, is speciaal ontworpen voor de voedingsindustrie en de horeca. Bij het ontwerpen van deze serie hebben we extra aandacht besteed
aan comfort en functionaliteit. De nieuwe GripTech loopzool van PU/PU is niet alleen flexibeler dan vele andere zolen, maar ook zeer slipvast.
De kap is gemaakt van Permair Protector leer, dat bestand is tegen chemicaliën, bloed
en water. Dit zorgt ervoor dat de schoen langer meegaat. Alle veiligheidsmodellen zijn
voorzien van een ProNose.
De antibacteriële, ademende inlegzool en de slijtvaste binnenkant dragen gedurende een
lange werkdag bij aan een zeer goed voetklimaat.

48

San Food

903011 - 1

Cemex Trescon: 8542
EN ISO20245 S2. Comfortabele, functionele veiligheidsschoen met
veters, gemaakt van ademend en waterresistent Permair Protector
leer. Zeer slipvaste PU/PU GripTech loopzool, speciaal ontworpen
voor de voedingsindustrie. Voorzien van ProNose en veiligheidsneus.
Met uitneembare, antibacteriële en antistatische inlegzool.

903012 - 1

Cemex Trescon: 8543
EN ISO20245 S2. Comfortabele, functionele instapschoen met
ProNose en veiligheidsneus, gemaakt van ademend en waterresistent
Permair Protector leer. Zeer slipvaste PU/PU GripTech loopzool,
speciaal ontworpen voor de voedingsindustrie. Met uitneembare,
antibacteriële en antistatische inlegzool.

903013 - 1

Cemex Trescon: 8544
EN ISO20245 S2. Comfortabele, functionele veiligheidsschoen
met klittenband, gemaakt van ademend en waterresistent Permair
Protector leer. Zeer slipvaste PU/PU GripTech loopzool, speciaal
ontworpen voor de voedingsindustrie. Voorzien van ProNose en
veiligheidsneus. Met uitneembare, antibacteriële inlegzool.

903014 - 1

Cemex Trescon: 8545
EN ISO20245 S1. Comfortabele, functionele veiligheidssandaal,
gemaakt van ademend en waterresistent Permair Protector leer.
Zeer slipvaste PU/PU GripTech loopzool, speciaal ontworpen voor
de voedingsindustrie. Voorzien van ProNose en veiligheidsneus. Met
uitneembare, antibacteriële en antistatische inlegzool.

San Food
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919070-Coolmax sokken
Cemex Trescon: 919070

De Coolmax sokken van Sanita zijn bijzonder functioneel en zeer
slijtvast. Het Coolmax-materiaal is ademend en zorgt ervoor dat
de voeten droog blijven, zelfs als het warm is. Bovendien dragen
de sokken bij aan het voorkomen van blaren.

919015-EnerG Pro
Cemex Trescon: 919015

De EnerG Pro Memory zool is een nieuwe zool met een
bijzonder hoog comfort. Memory foam in de kern activeert
de kleine en grote voetspieren tijdens het bewegen en zet zo
de bloedcirculatie in de voeten en benen in gang. Hierdoor
wordt vermoeidheid tegengegaan. Veel werkgerelateerd letsel
wordt immers veroorzaakt door vermoeidheid. Antibacterieel,
schokabsorberend en ondersteunend om uw voeten te
beschermen.

1326-Badslipper
Badslipper van zwart PVC met een glad en comfortabel
oppervlak. Hygiënisch en gemakkelijk schoon te maken.
Voorzien van een geprofileerde zool, waardoor je minder risico
loopt om uit te glijden.

919010-EnerGSole® support
Onze gepatenteerde EnergySole® garandeert absoluut
de beste demping. Tegelijkertijd zorgt de superelastische
inlegzool dat zowel de kleine als de grote voetspieren worden
geactiveerd tijdens het lopen en dat alle spieren in het
musculoskeletale stelsel hun kracht behouden. Antibacterieel
en ESD-gecertificeerd.

919016-Sanita basic

919011-EnerGSole

Basiszool van zwart EVA met antistatische naden.

Inlegzool 3,0 mm

919012-EnerGSole
Inlegzool 4,5 mm
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accessoires

OVERZICHT VAN CERTIFICATEN
Antistatisch

ORO: Oil Resistant Outsole, loopzool bestand tegen oliën

ESD: Elektrostatic Discharge, elektrostatische ontlading

WRU: Water Resistant Upper, waterresistente kap

Stalen veiligheidsneus

Schokabsorptie in de hiel min. 20 Joule

Aluminium veiligheidsneus

ProNose – geschikt voor werkzaamheden op de knieën

Composieten veiligheidsneus

San-Dry: ademend membraan

Stalen antiperforatie tussenzool

Thinsulate voering

Tussenzool van vezels

Uitneembare inlegzool

SRC: Slipweerstand (gecertificeerd)

Beschikbare maten

HRO: Heat Resistant Outsole, loopzool bestand tegen

Secosol®

hoge temperaturen (300 C°/60 sec.)

Normering en verklaring van pictogrammen:
EN20245:
Algemene classificaties
SB: Bescherming tegen vallende voorwerpen (200 J)
en tegen compressie (15 kN)

S1

S1P

S2

S3

X

X

X

X

P: Beschermende tussenzool, 1100 Newton

X

S4

S5

X

X

X

X

A: Antistatisch tussen 100 kOhm en 1000 kOhm

X

X

X

X

X

X

E: Schokabsorptie in de hiel, min. 20 Joule

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

WRU: Waterresistente kap
ORO: Olieresistent

X

X

Algemene classificaties
OB: Basisvereisten
OB: Basisvereisten
O2: Basisvereisten + A + E + WRU
S1 = SB – A – E 		

Gesloten hiel. Geschikt voor de lichte industrie, waar een tussenzool niet vereist is.

S1P = S1 = SB – A – E

Zoals S1, maar met tussenzool. Geschikt voor de lichte industrie, waar een tussenzool vereist is.

S2 = SB – A – E – WRU

Gesloten hiel. Geschikt voor de lichte en zware industrie, waar een tussenzool niet vereist is.

S3 = SB – A – E – WRU – P Gesloten hiel. Geschikt voor de zware industrie en de bouw, waar een tussenzool vereist is.

Certificaten
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