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ONDERHOUD VAN DE SCHOENEN:

Om de elvensduur van de schoenen te verlengen, raden wij u aan om ze regelmatig 
schoon te maken en ze te beschermen met geschikte producten.

Droog uw schoenen niet op een radiator of dichtbij een warmtebron.



SIEVI PLANAR 2 S3

Gun uw voeten de absolute topkwaliteit!
Waarom zouden veiligheidsschoenen niet comfortabel kunnen zijn?
Lekker soepel en ergonomisch en tegelijk voldoen aan de strengste kwaliteitsnormen, dat is waar de unieke 
Sievi schoenen voor staan!
Sievi is een volledig Fins handgemaakt kwaliteitsproduct dat continu wordt verbeterd dankzij innovatie en 
research.

Meer grip op het werk
De Sievi Planar schoenen zijn een nieuwe generatie veiligheidsschoenen.
Deze schoenen hebben zolen met zeer veel grip, die dankzij hun vormgeving en zoolprofiel uw voeten stevig 
op de grond houden, ook op een moeilijke ondergrond.
De modieuze en persoonlijke Planars zijn ook comfortabel en bieden ondersteuning door een pluchen voetbed
en uitstekende pasvorm.

Art.nrs: 1005760 - 1005773

Stalen neus en tussenzool
Olie en chemicaliën bestendige PU zool
Antistatisch en ESD
Waterafstotend
Flex Step verende hak
Microvezel

Maten: 35-48 

Toepassingsgebied: magazijn, transport



ALL HIT 3XL-S3 ALL HIT 4XL-S3

WERKSCHOENEN VOOR 
RUWE WERKOMSTANDIGHEDEN

Speciaal voor ruwe werkomstandigheden met PU/Nitril rubber zolen en fijn afgewerkte eigenschappen:
Bevat een aluminium teenbescherming en is afgewerkt met een stijlvolle PU overneus.
Voorzien van een stalen tussenzool en gemaakt van hoog kwaliteitsleder, waterafstotend. 
De hittebestendige zolen zijn bestand tegen een temperatuur tot 300 ºC, olie en chemicaliën.
Antistatisch, ESD en een schokabsorberende zool.
Leverbaar in de maten 39 - 48.

TRENDY VEILIGHEIDSSCHOEN MET
ZACHTE EN LUCHTIGE MATERIALEN

Voorzien van stalen teenbeschermer en tussenzool. Schok, olie en chemicaliën bestendige zool.
Antistatisch en ESD. Waterafstotend.
Leverbaar in de maten 39 - 47.

MATADOR LOW S3 MATADOR HIGH S3

(1005273 t/m 1005282) (1005284 t/m 1005293)

(1005252 t/m 1005254) (1005063 t/m 1005068, 1005255 t/m 1005257)

Toepassingsgebied: agrarisch, bouw, constructie, metaal, transport

Toepassingsgebied: agrarisch, bouw, constructie, metaal, transport



GRISPORT 801 VAR 21 LAGE WERKSCHOEN

GRISPORT 803 VAR 21 HOGE WERKSCHOEN

GRISPORT 72401 VEILIGHEIDSLAARS

Lederen S3 veiligheidslaars met sympatex voering.
Hielversteviging.
Stalen neus.
Waterdicht.
Beschermende tussenzool.
PU/Nitril anitstatische en hittebestendige zool.
Uitneembare inlegzool.
Voorzien van overneus.
Verkrijgbaar in de maten: 39-48
Art.nrs.: 1923426-1923435

Lederen S3 werkschoen met Cambrella voering.
Hielversteviging.
Stalen neus.
Beschermende tussenzool.
300 graden contactwarmte.
Uitneembare inlegzool.
Voorzien van overneus.
Verkrijgbaar in de maten: 39-48
Art.nrs.: 1925641-1925650

Lederen S3 werkschoen met Cambrella voering.
Hielversteviging.
Stalen neus.
Beschermende tussenzool.
300 graden contactwarmte
Uitneembare inlegzool.
Voorzien van overneus.
Verkrijgbaar in de maten: 39-48
Art.nrs.: 1925651-1925660

Toepassingsgebied: agrarisch, bouw, constructie, metaal, transport

Toepassingsgebied: agrarisch, bouw, constructie, metaal, transport

Toepassingsgebied: agrarisch, bouw, constructie, metaal, transport
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GRISPORT 72009 INSTAPPER

Lederen S1 +P werkschoen met Cambrelle voering.
Stalen neus.
Waterafstotend.
Beschermende tussenzool.
PU/Vibraml hittebestendige zool.
Uitneembare inlegzool.
Voorzien van overneus.
Anti-statisch
Verkrijgbaar in de maten: 36-48
Art.nrs.: 1923683-1923695

REDBRICK SUNSTONE

Lederen S3 sneaker met Cambrelle voering.
Hielversteviging.
Carbonite neus.
Waterafstotend.
Kevlar tussenzool.
PU/TPU antistatische zool.
Uitneembare inlegzool.
Anti-slipprofiel
Voorzien van overneus.
Verkrijgbaar in de maten: 36-48
Art.nrs.: 1923471-1923483

SIKA KLOMP

Lederen veiligheidsklomp S3 met dichte hiel.
Leder gevoerd.
Voorzien van overneus.
Stalen neus.
Flexibele en buigzame binnenzool
PU antistatische zool.
Verkrijgbaar in de maten: 38-47
Art.nrs.: 1923789-1923798

Toepassingsgebied: bouw, constructie, laboratorium, magazijn, transport, voedselindustrie, ziekehuis

Toepassingsgebied: bouw, constructie, magazijn, transport

Toepassingsgebied: bouw, constructie, metaal, transport.



QUICK SNEAKER
Hoogwaardige lederen S3 schoen met suède inleg.
Leder gevoerd en voorzien van een uitneembare anatomische inlegzool.
PU/TPU antistatische loopzool met flexibele tussenzool.
Stalen neus, anti-perforatie zool.
Toepassings gebied: constructie, metaal, agrarisch en bouw.
Verkrijgbaar in de maten 39-47
Leverbaar in het zwart laag, zwart hoog en bruin hoog.

QUICK LONDON
Sportieve S3 sneaker in donkerblauw suede.
Leder gevoerd met volledig uitneembare anatomische inlegzool.
Voorzien van stalen neus (200 joule) en flex tussenzool (1100 newton)
Toepassings gebied: constructie, metaal, agrarisch en bouw.
Euronorm EN ISO 20345
Verkrijgbaar in de maten 39-47

QS0100 bruin hoog 
1004006-1004014

QS0200 zwart hoog 
1003993-1004001

QS0300 zwart laag
1004032-1004040

QUICK BIRMINGHAM

Hoogwaardige rundlederen werkschoen in S3.
Voorzien van watertong, cambrella voering.
Stalen neus en stalen tussenzool
Toepassings gebied: constructie, metaal, agrarisch en bouw.
Verkrijgbaar in de maten: 39-47

QS0900 zwart hoog
1654614-1654622

QS0150 
1654637-1654645

Deze allernieuwste Quick werkschoenen laten zien dat werkschoenen en mode prima te 
combineren zijn. 

Er is een volnerf ledersoort gebruikt van een uitstekende kwaliteit en door de voering zijn 
deze werkschoenen ook prima te dragen tijdens de winterperiode. 

Bent u het zat om elke avond na het werk van schoenen te wisselen? Met de Quick 
werkschoenen is dit niet meer nodig!



ALPINE COGNAC QS0600

ALPINE BRUIN QS0700

Euronorm EN ISO 20345, S3

Stalen neus, 200 joule
Flexibele tussenzool, 1100 newton
Volnerf leder
Kleur: cognac
Voetbed: bont
Binnnenzool: volledig uitneembare 
anatomische binnenzool
Buitenzool: PU / TPU

Maten: 37-47

Art.nrs: 1004096 - 1004104

Art.nrs: 1004086 - 1004094

Deze allernieuwste Quick werkschoenen laten zien dat werkschoenen en mode prima te 
combineren zijn. 

Er is een volnerf ledersoort gebruikt van een uitstekende kwaliteit en door de voering zijn 
deze werkschoenen ook prima te dragen tijdens de winterperiode. 

Bent u het zat om elke avond na het werk van schoenen te wisselen? Met de Quick 
werkschoenen is dit niet meer nodig!

Euronorm EN ISO 20345, S3

Stalen neus, 200 joule
Flexibele middenzool, 1100 newton
Volnerf leder
Kleur: bruin
Voetbed: bont
Binnnenzool: volledig uitneembare 
anatomische binnenzool
Buitenzool: PU / TPU

Maten: 39-47



SAFETY  JOGGER FORCE2

SAFETY JOGGER POWER2

Euronorm EN345 S3 SRC

Volnerf leder, waterafstotend, zwart nylon mesh 
uitvoering, antistatisch, anti-slip, anti-perforeer-
bare zool in Anti perforatie SJ Flex, schokbestendig,
S3, composiet top, zool PU/TPU

Gewicht: 720 gram (maat 41)
Maten: 38-47

Euronorm EN345 S3 SRC

Volnerf leder, waterafstotend, zwart nylon mesh 
uitvoering, antistatisch, anti-slip, anti-perforeerbare 
zool in Anti perforatie SJ Flex, schokbestenig,
S3, composiet top, zool PU/TPU

Gewicht: 720 gram (maat 41)
Maten: 38-47

Art.nrs: 7000980-989

Art.nrs: 7000990-999

Toepassingsgebieden: agrarisch, bouw, constructie, metaal, transport

Toepassingsgebieden: agrarisch, bouw, constructie, metaal, transport



SAFETY  JOGGER BESTBOOT

SAFETY JOGGER BESTFIT

Winterlaars S3

Volnerf leder, waterafstotend, zwart met wolle voering, 
antistatisch, energie absorberende hiel, antislip zool, stalen zool, 
ademende en voorgevormde inlegzool, olie en benzine bestendige 
zool, PU/PU zool, stalen neus, ademactief bovenleder.

Maten: 36-47

Art.nrs: 8490115-126

Hoge instapper S1P

Volnerf leder, waterafstotend, zwart met cambrella voering, 
antistatisch, energie absorberende hiel, antislip zool, stalen zool, 
ademende en voorgevormde inlegzool, olie en benzine bestendige 
zool, PU/PU zool, stalen neus, ademactief bovenleder.

Maten: 36-47

Art.nrs: 8490127-138
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PYTHON VEILIGHEIDS-
WERKSCHOENEN

PYTHON VANCOUVER

Metaalvrije hoge S3 werkschoen in zwart gevet Nubuck rundleder.
Voorzien van watertong.
Cambrella voering.
Volledig wisselbare inlegzool.
PU/TPU antistatische zool.
Oliebestendige zool.
Voorzien van overneus.
Toepassings gebied: constructie, metaal, agrarisch en bouw.
Verkrijgbaar in de maten 36-48
Art.nrs.: !74963-!74965/1654355-1654363
 

PYTHON KANSAS

Bontgevoerde lederen S3 veiligheidslaars met stevige aantreklussen.
PU/TPU antistatische en oliebestendige zool.
Composiet veiligheidsneus.
Flexibele tussenzool.
Toepassings gebied: constructie, metaal, agrarisch en bouw.
Verkrijgbaar in de maten: 39-47
Art.nrs. 1654070-1654078

Metaalvrije S3 werkschoen in zwart gevet Nubuck rundleder.
Voorzien van watertong.
Cambrella voering.
Volledig wisselbare inlegzool.
PU/TPU antistatische zool.
Oliebestendige zool.
Voorzien van overneus.
Toepassings gebied: constructie, metaal, agrarisch en bouw.
Verkrijgbaar in de maten 36-48.
Art.nrs. !74959-!74962/1654366-1654374

PYTHON TORONTO




