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Stone

Sanita maakt veiligheidsschoenen voor iedereen die zich dagelijks inzet om de boel 
draaiende te houden, in de gezondheidszorg, de landbouw, de industriële productie, 

restaurants, catering en de bouw.

Dit doen wij al meer dan 110 jaar, met respect voor vakmanschap en moderne technologie 
en onderzoek. We lopen voorop met onze ontwikkeling en zorgen altijd dat ons schoeisel 

voldoet aan de eisen en wensen van professionele gebruikers.

Wij ontwerpen en ontwikkelen onze producten in Denemarken en produceren ze op onze 
eigen productiefaciliteiten in heel Europa. Wat wij leveren is meer dan alleen professioneel 

schoeisel: wij bieden comfort, kracht en stijl.

Veilig schoeisel voor 
professionals
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PRODUCTONTWIKKELING
Wij ontwikkelen en ontwerpen onze schoenen in Denemarken. Zo garanderen we jou 

een veilig en duurzaam product.

TRENDS EN INNOVATIES
Werkschoenen zijn tevens een modeartikel. Onze stylisten volgen daarom de trends op 

de voet en delen hun kennis met onze productontwikkelaars. Minstens twee keer per jaar 
brengen we een nieuwe collectie uit waarin we al onze kennis van trends, materialen, 

technologie en kleuren verwerken. Zo leveren wij actuele producten die voldoen aan de 
laatste eisen van de branche.

ERVAREN EXPERTS
We zijn een ervaren bedrijf met een jong hart. De meeste van onze medewerkers werken 
al jaren bij ons, maar lopen nog steeds voorop als het gaat om trends en ontwikkelingen. 

Dankzij nauwe samenwerking met specialisten in materialen, fabricage, onderzoek en 
ergonomie kunnen we bij de productie van ons schoeisel de nieuwste kennis toepassen.

MODERNE LOGISTIEK
Snelle en nauwkeurige levering is tegenwoordig een vereiste. Wij doen er alles aan om te 

voldoen aan de hoge logistieke eisen in de branche. Op onze eigen productielocaties in heel 
Europa produceren we met maximale e�ciency, zodat we van dag tot dag kunnen leveren.

VERANTWOORDELIJKHEID
Wij geven om mensen en om de leefomgeving van zowel onze klanten als onszelf. Onze 
leveranciers moeten daarom voldoen aan hoge eisen op het gebied van duurzaamheid, 

verantwoordelijkheid en de zorg voor hun medewerkers.

Een verantwoordelijk bedrijf 
met de focus op ontwikkeling 

en design
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De sterkste
Voor wie de beste bescherming eist, presenteren wij deze werkschoenen. Onze schoenen voor 

ambacht en industrie zijn ontworpen om ook in zware werkomstandigheden 
maximale prestaties te leveren.

Het bovendeel van onze werkschoenen is gemaakt van flexibel volnerfleer en behandeld met 
onze eigen hydrofobe coating Ultra-S, waardoor de schoenen zowel waterdicht 

als ademend zijn.

De nagel- en teenbescherming is gemaakt van supersterke, isolerende vezelmaterialen.

De buitenzolen met laddergrip zijn gemaakt van een SRC-gecertificeerde 
PU/rubbercombinatie (de beste antislipnorm) die bestand is tegen 

contacttemperaturen tot 300 °C.

AMBACHT EN AMBACHT EN 
INDUSTRIEINDUSTRIE
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Solid

Art. Nr. : 8685 Art. Nr. : 8658 

Art. Nr. : 8684 Art. Nr. : 8659 

Art. Nr. : 8683 

• EN ISO20345
• Robuuste veiligheidsschoen met S-Lock sluiting
• Gemaakt van zacht full grain zadelleer
• Composiet veiligheidsneus, tussenzool van sterke vezels en TPU kruipneus
• Comfortabele, schokabsorberende EnerG inlegzool
• Maat 39-48

911490: DIABAS-S3

• EN ISO20345
• Robuuste veiligheidsschoen met klittenband
• Gemaakt van zacht full grain zadelleer
• Composiet veiligheidsneus, tussenzool van sterke vezels en TPU kruipneus
• Comfortabele, schokabsorberende EnerG inlegzool
• Maat 39-48

911450: MAGMA HIGH-S3

• EN ISO20345
• Robuuste veiligheidsschoen met klittenband
• Gemaakt van zacht full grain zadelleer
• Composiet veiligheidsneus, tussenzool van sterke vezels en TPU kruipneus
• Comfortabele, schokabsorberende EnerG inlegzool
• Maat 39-48

911440: MAGMA-S3

• EN ISO20345
• Robuuste veiligheidsschoen met S-Lock sluiting
• Gemaakt van zacht full grain zadelleer
• Composiet veiligheidsneus, tussenzool van sterke vezels en TPU kruipneus
• Comfortabele, schokabsorberende EnerG inlegzool
• Maat 39-48

911470: MALAKIT-S3

S-LOCK
Sluit de schoen goed, 

emakkelijk en snel

VOLNERFLEER
De beste leerkwaliteit: zacht, soepel en 

jarenlang slijtvast

TPU PRONOSE
 Extra duurzaamheid en flexibiliteit, ook 

bij werken in een knielende positie

• EN ISO20345
• Robuuste veiligheidsschoen met gemakkelijke instap
• Gemaakt van zacht full grain zadelleer
• Composiet veiligheidsneus, tussenzool van sterke vezels, TPU kruipneus
• Comfortabele, schokabsorberende EnerG inlegzool
• Maat 39-48

911460: HOWLIT-S3
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Art. Nr. : 8921 

• EN ISO20345                                                             
• Winterschoen van zeer �exibel leer, voorzien van een slijtvaste ProNose       
• Sluiting met veters en waterbestendige YKK-rits
• Voering van Thinsulate® en synthetisch bont
• Comfortabele, schokabsorberende EnerG inlegzool 
• Composite veiligheidsneus en buigzame tussenzool van sterke vezels
• Maat 39-48

911480: KUNZIT

VOLNERFLEER PRONOSE

YKK-RITS

THINSULATE



1312

Stone

Art. Nr. : 8655 

Art. Nr. : 8657 

Art. Nr. : 8656 

• EN ISO20345
• S-Lock systeem
• Kap van sterk nubuckleer
• EnerG support voetbed
• Aluminium veiligheidsneus, tussenzool van vezels en ProNose
• Maat 36-48

911625: TOPAZ-S1P ESD 

• EN ISO20345
• S-Lock systeem
• Kap van nubuckleer met San Dry membraan
• EnerG support voetbed
• Aluminium veiligheidsneus, tussenzool van vezels en ProNose
• Maat 36-48

911572: THULIT-S3 ESD 

• EN ISO20345
• Kap van ademend textiel en sterk nubuckleer
• EnerG support voetbed
• Aluminium veiligheidsneus, tussenzool van vezels
• Maat 36-48

911602: ONYX-S1P ESD 



Nieuw
Ontwerp

1514

Street

Art. Nr. : 8339 

Art. Nr. : 8338 

• EN ISO20345
• Free Lock systeem
• Kap van Oxford nylon en zacht, ademend textiel
• EnerG Support voetbed
• Metaalvrije composiet veiligheidsneus en antiperforatie tussenzool
• Maat  39-48

903086: SOUL-S1P ESD

• EN ISO20345
• S-Lock systeem
• Kap van nubuck, Oxford nylon en een San Dry membraan
• EnerG Pro Support inlegzool
• Antiperforatie tussenzool en metaalvrije composiet veiligheidsneus
• Maat 36-48

903076: CROSS-S3 
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San Dry

Art. Nr. : 8187 

Art. Nr. : 8232Art. Nr. : 8367

• EN ISO20345
• Waterproof veiligheidsschoen met veters
• Kap van zacht ‘Crazy Horse’ zadelleer en ademend ‘San Dry’ membraan
• Aluminium veiligheidsneus, antiperforatie tussenzool en ProNose
• Antibacterieel EnerG Support voetbed met schokabsorptie
• Maat 36-48

911250: METEORITE-S3 ESD
• EN ISO20345
• Robuuste veiligheidsschoen van zacht ‘Crazy Horse’ zadelleer en textiel
• Hoge schacht, klittenband en veters voor een optimale pasvorm
• Aluminium veiligheidsneus, antiperforatie tussenzool, TPU ProNose
• Comfortabel en schokabsorberend EnerG voetbed
• Maat 39-48

911064: WINDSTONE-S3

• EN ISO20345
• Waterproof veiligheidsschoen met veters
• Kap van zacht ‘Crazy Horse’ zadelleer en ademend ‘San Dry’ membraan
• Aluminium veiligheidsneus, antiperforatie tussenzool en ProNose
• Antibacterieel EnerG Support voetbed met schokabsorptie
• Maat 36-48

911220: ANTRAZITE-S3 ESD
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San Safe

Art. Nr. : 8185 

Art. Nr. : 8184 

 Onze Work Comfort-lijn is ontwikkeld voor 
iedereen die een comfortabele kwaliteitss-

choen zoekt voor een betaalbare prijs. 

De buitenzool is gemaakt van robuust PU/PU 
en het bovenwerk is gemaakt van 

PU-gecoat leer.

• EN ISO20345
• All-round veiligheidsschoen, ideaal voor in de bouw, nijverheid en industrie
• Kap van geolied nubuckleer
• Composiet veiligheidsneus en antiperforatie tussenzool van vezels
• Maat 36-48

909201: COLORADO-S3

• EN ISO20345
• All-round veiligheidsschoen, ideaal voor in de bouw, nijverheid enindustrie
• Kap van geolied nubuckleer
• Composiet veiligheidsneus en antiperforatie tussenzool van vezels
• Maat 36-48

909101: AMAZON-S3

Comfort en kracht 
voor elk budget



2120

Work Comfort

Art. Nr. : 8173 

Art. Nr. : 8186 

• EN ISO20345
• Veiligheidsschoen met aantrekkelijke prijs-kwaliteitverhouding
• Veilig en comfortabel
• Met veiligeidsneus en stalen tussenzool
• Maat 36-48

912220: LATITE-S3

SOKKEN VAN BAMBOE
Bamboe is een echte blijver: sto�en van bamboe zijn zacht, comfortabel en duurzaam. 
Onze ‘footies’ oftewel voetsokken van bamboe houden je voeten lekker droog, ook bij 
warmte. Ze zijn gemaakt van 75% bamboe, 20% polyamide en 5% elastaan.

• EN ISO20345
• Halfhoge veiligheidsschoen met goede prijs-kwaliteitsverhouding
• Veilig en comfortabel
• Met veiligheidsneus en stalen tussenzool
• Maat 36-48

912250: FENITE-S3

Klaar met 
zweetsokken?
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San Pro Light

Art. Nr. : 8163 

Art. Nr. : 8537 

Art. Nr. : 8539

Art. Nr. : 8540 

• EN ISO20345
• Uitneembaar Poliyou voetbed
• Veiligheidsneus, tussenzool, versterkte hiel en ProNose
• PU loopzool: antislip en schokabsorberend
• Ademend en waterbestendig Protector leer
• Coolmax voering voor een optimaal comfort
• Maat 36-48

1559822-2: PRO LIGHT-S3 ESD
• EN ISO20345
• Uitneembaar Poliyou voetbed
• Veiligheidsneus, versterkte hiel en ProNose
• PU loopzool: antislip en schokabsorberend
• Ademend en waterbestendig Protector leer
• Coolmax voering voor een optimaal comfort
• Maat 36-48

1555820-2: PRO LIGHT-O2 ESD

• EN ISO20345
• Uitneembaar Poliyou voetbed
• Veiligheidsneus en ProNose
• PU loopzool: antislip en schokabsorberend
• Ademend en waterbestendig Protector leer
• Coolmax voering voor een optimaal comfort
• Maat 36-48

1559810-2: PRO LIGHT-SB ESD
• EN ISO20347
• Open klomp met uitneembaar Poliyou voetbed
• Coolmax voering voor een optimaal comfort
• PU loopzool: antislip en schokabsorberend
• Kap van ademend en waterbestendig Protector leer
• Maat 36-48

1555810-2: PRO LIGHT-OB ESD
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San Duty Safe

Art. Nr. : 8531 

Art. Nr. : 8533 

Art. Nr. : 8223 Art. Nr. : 8226 

• EN ISO20345
• Gesloten klomp van ademend en waterbestendig Protectorleer
• Antislip ‘Grip Tech’ loopzool met schokabsorptie
• Vochtabsorberend en antibacterieelComfort-Dry voetbed
• Met veiligheidsneus en slijtvaste ProNose
• Maat 36-48

• EN ISO20345
• Klomp van ademend en waterbestendig Protectorleer
• Antislip ‘Grip Tech’ loopzool met schokabsorptie
• Vochtabsorberend en antibacterieelComfort-Dry voetbed
• Met veiligheidsneus en slijtvaste ProNose
• Maat 36-48

• EN ISO20345
• Open klomp van ademend en waterbestendig Protectorleer
• Antislip ‘Grip Tech’ loopzool met schokabsorptie
• Vochtabsorberend en antibacterieelComfort-Dry voetbed
• Met veiligheidsneus en slijtvaste ProNose
• Maat 36-48

• EN ISO20345
• Gesloten klomp van ademend en waterbestendig Protectorleer
• Antislip ‘Grip Tech’ loopzool met schokabsorptie
• Vochtabsorberend en antibacterieelComfort-Dry voetbed
• Met veiligheidsneus en slijtvaste ProNose
• Maat 36-48

1503022-2: SAN DUTY-S3

1503010-2: SAN DUTY-SB

1503011-2: SAN DUTY-SB

1503020-2: SAN DUTY-S2
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Lange levensduur onder 
zware omstandigheden

 In de stal moet je schoeisel overal tegen kunnen. Daarom hebben 
we speciale werkschoenen ontwikkeld voor mensen 

die in de landbouw werken. 

Al onze veiligheidsschoenen voor de landbouw zijn uitgerust met een 
gecombineerde PU/nitril zool, die antislip, schokabsorberend 

en bijzonder zuurbestendig is.

LANDBOUWLANDBOUW
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San Nitril

Art. Nr. : 8182 

Art. Nr. : 8183 
Art. Nr. : 8109 

Art. Nr. : 8535

• EN ISO20347
• Ademend en waterbestendig Protector leer
• Vochtabsorberend en antibacterieelComfort-Dry voetbed
• Antislip PU/nitril loopzool met schokabsorptie
• Maat 36-48

1501082-2: SAN NITRIL-O2 • EN ISO20345
• Ademend en waterbestendig Protector leer
• Vochtabsorberend en antibacterieelComfort-Dry voetbed
• Antislip PU/nitril loopzool met schokabsorptie
• Slijtvaste ProNose voor een langere levensduur
• Maat 36-48

1501088-2: SAN NITRIL-S2

• EN ISO20347
• Klomp van duurzaam Protector leer
• Ademend en waterbestendig
• PU loopzool: antislip en schokabsorberend
• Maat 36-48

1501080-2: SAN NITRIL-OB

• EN ISO20345
• Ademend en waterbestendig Protector leer
• Vochtabsorberend en antibacterieelComfort-Dry voetbed
• Antislip PU/nitril loopzool met schokabsorptie
• Slijtvaste ProNose voor een langere levensduur
• Maat 36-48

1501078-2: SAN NITRIL-SB

PU-NITRIL
Antislip- en schokabsorberende zool

COMFORT DRY-BINNENZOOL 
Zweetabsorberend en antibacterieel

PROTECTOR-LEER
 Ademend en waterafstotend
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San Wood

Art. Nr. : 8176 

Art. Nr. : 8199 

Art. Nr. : 8179 

Art. Nr. : 8189 

• EN ISO20347
• Open klomp van ademend en waterbestendig Protector leer
• Antibacteriële houten inlegzool voor een optimaal voetklimaat
• ‘Grip Tech’ loopzool van PU en lindenhout met hoge slipweerstand
• Maat 36-48

1509510-2: SAN WOOD-OB

• EN ISO20347
• Gesloten klomp van ademend en waterbestendig Protector leer
• Antibacteriële houten inlegzool voor een optimaal voetklimaat
• ‘Grip Tech’ loopzool van PU en lindenhout met hoge slipweerstand
• Maat 36-48

1509520-2: SAN WOOD-OB

• EN ISO20345
• Open klomp van ademend en waterbestendig Protector leer
• Antibacteriële houten inlegzool voor een optimaal voetklimaat
• ‘Grip Tech’ loopzool van PU en lindenhout met hoge slipweerstand
• Met veiligheidsneus en slijtvaste ProNose
• Maat 36-48

1509610-2: SAN WOOD-SB

• EN ISO20345
• Gesloten klomp van ademend en waterbestendig Protector leer
• Antibacteriële houten inlegzool voor een optimaal voetklimaat
• ‘Grip Tech’ loopzool van PU en lindenhout met hoge slipweerstand
• Met veiligheidsneus en slijtvaste ProNose
• Maat 36-48

1509622-2: SAN WOOD-SB
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Omega

Art. Nr. : 8673 

Art. Nr. : 8675 

Art. Nr. : 8671 

OMEGA 

Ze zijn bestand tegen olie, vetten, zuren en 
organische oplosmiddelen en uitgerust met 

antislip- en antistatische zolen, zodat je op elk type 
vloer stevig staat. Tegelijkertijd heeft de laars een 
modern design, is hij licht en flexibel en houdt hij 

de voeten warm en droog, zelfs bij temperaturen tot 
-20 °C. En, een must in de voedingsindustrie: ze zijn 

gemakkelijk schoon te maken.

• EN ISO20345
• Comfortabele PU veiligheidslaars met stalen neus en tussenzool
• Bestand tegen olie, vet, zuren en organische oplosmiddelen
• Zeer slipvaste, antistatische, SRC-gecerti�ceerde loopzool met schokabsorptie
• Thermische isolatie tot -200
• Maat 36-47

• EN ISO20347
• Lichtgewicht laars van PU, eenvoudig te reinigen
• Zeer slipvaste SRC-zool, speciaal ontwikkeld voor in de voedingsindustrie
• Bestand tegen olie, vet, zuren en organische oplosmiddelen
• Antistatisch en buigzaam, thermische isolatie tot -200
• Maat 36-47

• EN ISO20347
• Comfortabele, halfhoge laars van PVC
• Geschikt voor diverse werkomstandigheden
• Maat 38-47

918222-25: OMEGA-S5

918220-25: OMEGA-O4

918020: VARTO
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Speciale slipweerstand met 
Grip Tech

San Duty is een veelzijdige en functionele klomp die speciaal is ontworpen voor de 
voedingsindustrie en de horeca. 

De buitenzool is gemaakt van Grip Tech PU, wat zorgt voor een ongelooflijk hoge slipweerstand 
– een absolute vereiste voor wie in de voedselproductie of in grote keukens werkt. 

De klomp heeft een zachte binnenzool die ook tijdens lange werkdagen zorgt voor maximaal 
comfort. Het bovenwerk van de klomp is gemaakt van Permair Protector, een leersoort die 

bestand is tegen zowel chemicaliën als bloed.

VOEDSEL EN VOEDSEL EN 
PRODUCTIEPRODUCTIE
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TechOmega

Art. Nr. : 8672 
Art. Nr. : 8670 

Art. Nr. : 8669 

Art. Nr. : 8668 

Art. Nr. : 8674

• EN ISO20345
• Comfortabele veiligheidslaars van PU met stalen neus
• Bestand tegen olie, vet, zuren en organische oplosmiddelen
• Zeer slipvaste, antistatische, SRC-gecerti�ceerde loopzool met schokabsorptie
• Thermische isolatie tot -200
• Maat 36-47

• EN ISO20347
• Microvezel bijzonder sterk, ademend en antibacterieel
• Gebruiksvriendelijke S-lock sluiting
• Coolmax voering voor een optimaal comfort
• Maat 36-48

903090-1: TECH-O2
• EN ISO20347
• Lichtgewicht laars van PU, eenvoudig te reinigen
• Zeer slipvaste SRC-zool, speciaal ontwikkeld voor in de voedingsindustrie
• Bestand tegen olie, vet, zuren en organische oplosmiddelen
• Antistatisch en buigzaam, thermische isolatie tot -200
• Maat 36-47

918220-1: OMEGA-O4

918221-1: OMEGA-S4

• EN ISO20345
• Microvezel bijzonder sterk, ademend en antibacterieel
• Gebruiksvriendelijke S-lock sluiting
• ProNose
• Coolmax voering voor een optimaal comfort
• Maat 36-48

903098-1: TECH-S2 

• EN ISO20345
• Microvezel bijzonder sterk, ademend en antibacterieel
• Gebruiksvriendelijke S-lock sluiting
• ProNose
• Coolmax voering voor een optimaal comfort
• Maat 36-48

903008-1: TECH-S1
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San Food

Art. Nr. : 8403 

Art. Nr. : 8543 

Art. Nr. : 8541 Art. Nr. : 8545 

San Food
De professionele werkschoenen van San Food zijn speciaal ontwikkeld voor de voe-

dingsindustrie en de horeca. 

Wij hebben de nadruk gelegd op een schoen die comfortabel én functioneel is, 
zelfs tijdens een lange, drukke werkdag. De schoenen zijn voorzien van een flexibe-

le en extreem antislip PU-Grip Tech-buitenzool. 

Het bovenwerk is gemaakt van Protector-leer dat bestand is tegen water, bloed en 
chemicaliën en de schoen een lange levensduur geeft. 

De antibacteriële binnenzool en de duurzame Coolmax-voering helpen de voeten 
droog en warm te houden, zelfs onder zware omstandigheden.

• EN ISO20345
• Kap van ademend en waterbestendig Protectorleer
• Zeer slipvast door de dubbele PU/PU loopzool
• Met ProNose en veiligheidsneus
• Uitneembare, antibacteriële, antistatische inlegzool
• Maat 36-48

903014-1: SAN FOOD-S1

• EN ISO20345
• Schaft aus atmungsaktivem und wasserabweisendem Permair Leder
• Extrem rutschhemmende PU/PU Grip Sohle
• ProNose und Zehenschutzkappe
• Auswechselbare antibakterielle und antistatisch Innensohle
• Maat 36-48

903012-1: SAN FOOD-S2

• EN ISO20347
• Comfortabele en functionele veterschoen
• Kap van ademend en waterbestendig Protector leer
• Zeer slipvast door de dubbele PU/PU loopzool
• Uitneembare en antibacteriële inlegzool
• Maat 36-48

903001-2: SAN FOOD-O2

• EN ISO20347
• Comfortabele en functionele veterschoen
• Kap van ademend en waterbestendig Protector leer
• Zeer slipvast door de dubbele PU/PU loopzool
• Uitneembare en antibacteriële inlegzool
• Maat 36-48

903001-1: SAN FOOD-O2
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San Duty
Art. Nr. : 8531-8532 Art. Nr. : 8531-8532

Art. Nr. : 8525-8530 Art. Nr. : 8533-8534 

Art. Nr. : 8653-8654 Art. Nr. : 8223-8224 

1503011-1: SAN DUTY-SB
1503011-2: SAN DUTY-SB

• EN ISO20347
• Klomp van ademend en waterbestendig Protector leer
• Antislip ‘Grip Tech’ loopzool met schokabsorptie
• Vochtabsorberend en antibacterieelComfort-Dry voetbed
• Maat 35-48

1501010-1: SAN DUTY-OB
1501010-2: SAN DUTY-OB

• EN ISO20345
• Klomp van ademend en waterbestendig Protectorleer
• Antislip ‘Grip Tech’ loopzool met schokabsorptie
• Vochtabsorberend en antibacterieelComfort-Dry voetbed
• Met veiligheidsneus en slijtvaste ProNose
• Maat 36-48

1503010-1: SAN DUTY-SB
1503010-2: SAN DUTY-SB

• EN ISO20347
• Klomp van ademend en waterbestendig Protector leer
• Antislip ‘Grip Tech’ loopzool met schokabsorptie
• Vochtabsorberend en antibacterieelComfort-Dry voetbed
• Maat 35-48

1501020-1: SAN DUTY-O2 
1501020-2: SAN DUTY-O2

• EN ISO20345
• Klomp van ademend en waterbestendig Protectorleer
• Antislip ‘Grip Tech’ loopzool met schokabsorptie
• Vochtabsorberend en antibacterieelComfort-Dry voetbed
• Met veiligheidsneus en slijtvaste ProNose
• Maat 36-48

• EN ISO20347
• Klomp van ademend en waterbestendig Protector leer
• Antislip ‘Grip Tech’ loopzool met schokabsorptie
• Vochtabsorberend en antibacterieelComfort-Dry voetbed
• Maat 35-48

1501011-1: SAN DUTY-OB
1501011-2: SAN DUTY-OB

• EN ISO20345
• Klomp van ademend en waterbestendig Protectorleer
• Antislip ‘Grip Tech’ loopzool met schokabsorptie
• Vochtabsorberend en antibacterieelComfort-Dry voetbed
• Met veiligheidsneus en slijtvaste ProNose
• Maat 36-48

1503020-1: SAN DUTY-S2
1503020-2: SAN DUTY-S2



4342

Jouw werkschoenen, jouw stijl
 Professionele werkschoenen moeten functioneel en comfortabel zijn, dat spreekt vanzelf. Maar we 

willen ook dat ze er goed uitzien. 

Wij hebben altijd minimaal veertig verschillende dessins op voorraad en voegen doorlopend 
nieuwe toe. We kunnen de schoenen bovendien leveren in een door jou zelf gekozen ontwerp, 
bijvoorbeeld met een logo, speciale kleuren en individuele patronen – zelfs in kleine aantallen.

 
San-Flex is de belichaming van de klassieke Deense klomp, gecombineerd met moderne materialen 

die zorgen voor maximaal comfort, veiligheid en flexibiliteit. En natuurlijk voor stijl! Ga naar 
sanitaworkwear.dk, neem contact met ons op en ontdek wat we voor jou kunnen doen.

GEZOND-GEZOND-
HEIDSZORG HEIDSZORG 
EN SERVICEEN SERVICE
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Working HeroesAnimals

Art. Nr. : 8697 Art. Nr. : 8695 

Art. Nr. : 8699 Art. Nr. : 8696 

Art. Nr. : 8922 Art. Nr. : 8698 

• Kap van waterbestendig lakleer
• Ademende en antibacteriëleComfort-Dry inlegzool
• PU loopzool: antislip en schokabsorberend
• Anatomisch voetbed
• Maat 36-42

• Kap van waterbestendig lakleer
• Ademende en antibacteriëleComfort-Dry inlegzool
• PU loopzool: antislip en schokabsorberend
• Anatomisch voetbed
• Maat 36-42

• Kap van waterbestendig lakleer
• Ademende en antibacteriëleComfort-Dry inlegzool
• PU loopzool: antislip en schokabsorberend
• Anatomisch voetbed
• Maat 36-42

101591038-65 LEOPARD

• Kap van waterbestendig lakleer
• Ademende en antibacteriëleComfort-Dry inlegzool
• PU loopzool: antislip en schokabsorberend
• Anatomisch voetbed
• Maat 36-42

101520038-1: WORKING HEROES

101593038-34 PANDA
• Kap van waterbestendig lakleer
• Ademende en antibacteriëleComfort-Dry inlegzool
• PU loopzool: antislip en schokabsorberend
• Anatomisch voetbed
• Maat 36-42

101520038-34: WORKING HEROES

101592038-72 ZEBRA 

• Kap van waterbestendig lakleer
• Ademende en antibacteriëleComfort-Dry inlegzool
• PU loopzool: antislip en schokabsorberend
• Anatomisch voetbed
• Naat 36-42

101140138-13: LITTLE FLOWER 
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Wild Life

Art. Nr. : 8679 

Art. Nr. : 8680 

Art. Nr. : 8681 

Art. Nr. : 8677 

• Kap van waterbestendig lakleer
• Ademende en antibacteriëleComfort-Dry inlegzool
• PU loopzool: antislip en schokabsorberend
• Anatomisch voetbed
• Maat 36-43

• Kap van waterbestendig lakleer
• Ademende en antibacteriëleComfort-Dry inlegzool
• PU loopzool: antislip en schokabsorberend
• Anatomisch voetbed
• Maat 36-43

• Kap van waterbestendig lakleer
• Ademende en antibacteriëleComfort-Dry inlegzool
• PU loopzool: antislip en schokabsorberend
• Anatomisch voetbed
• Maat 36-43

• Kap van waterbestendig lakleer
• Ademende en antibacteriëleComfort-Dry inlegzool
• PU loopzool: antislip en schokabsorberend
• Anatomisch voetbed
• Maat 36-43

101582314-65: ZEBRA

101580314-25: JUNGLE 

101581314-1: LEOPARD

101581314-65: LEOPARD 
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Art. Nr. : 8117 

Art. Nr. : 8116 

Art. Nr. : 8203 

Art. Nr. : 8598 Art. Nr. : 8215 

• Kap van waterbestendig leer
• Ademende en antibacterieleComfort-Dry inlegzool
• PU loopzool: antislip en schokabsorberend
• Anatomisch voetbed
• Maat 36-43

101140038-5: PORCELAIN

• Kap van waterbestendig leer
• Ademende en antibacterieleComfort-Dry inlegzool
• PU loopzool: antislip en schokabsorberend
• Anatomisch voetbed
• Maat 36-43

101560314-5: PERFO WIT/BLAUW

• Kap van waterbestendig leer
• Ademende en antibacterieleComfort-Dry inlegzool
• PU loopzool: antislip en schokabsorberend
• Anatomisch voetbed
• Maat 36-43

101560314-4: PERFO WIT/ROOD

• Kap van waterbestendig leer
• Ademende en antibacterieleComfort-Dry inlegzool
• PU loopzool: antislip en schokabsorberend
• Anatomisch voetbed
• Maat 36-43

100145314-2: DIAMOND BLACK

• Kap van waterbestendig leer
• Ademende en antibacterieleComfort-Dry inlegzool
• PU loopzool: antislip en schokabsorberend
• Anatomisch voetbed
• Maat 36-43

100145314-5: DIAMOND BLUE
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Art. Nr. : 8106

Art. Nr. : 8557 

Art. Nr. : 8105 

Pastel

• Kap van waterbestendig leer
• Ademende en antibacterieleComfort-Dry inlegzool
• PU loopzool: antislip en schokabsorberend
• Anatomisch voetbed
• Maat 36-43

• Kap van waterbestendig leer
• Ademende en antibacterieleComfort-Dry inlegzool
• PU loopzool: antislip en schokabsorberend
• Anatomisch voetbed
• Maat 36-43

• Kap van waterbestendig leer
• Ademende en antibacterieleComfort-Dry inlegzool
• PU loopzool: antislip en schokabsorberend
• Anatomisch voetbed
• Maat 36-47

101510314-65: ROZE

101510314-9: ROYAL PUMPKIN

101510314-4: PAPRIKAROOD
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Art. Nr. : 8599 Art. Nr. : 8104 

Art. Nr. : 8556 Art. Nr. : 8100 

Art. Nr. : 8102 Pastel Flex
 Pastel Flex van Sanita is een klassieke werkklomp in moderne pastelkleuren die past bij 

elk type uniform en kleur toevoegt aan iedere werkdag. 

De schoenen zijn ontwikkeld voor de zorg- en gezondheidssector en voorzien van een 
anatomisch voetbed, antislip PU-zolen en antibacteriële OnSteam-binnenzolen. Pastel Flex 

is verkrijgbaar met en zonder hielbandje.

• Kap van waterbestendig leer
• Ademende en antibacterieleComfort-Dry inlegzool
• PU loopzool: antislip en schokabsorberend
• Anatomisch voetbed
• Maat 36-43

• Kap van waterbestendig leer
• Ademende en antibacterieleComfort-Dry inlegzool
• PU loopzool: antislip en schokabsorberend
• Anatomisch voetbed
• Maat 36-47

• Kap van waterbestendig leer
• Ademende en antibacterieleComfort-Dry inlegzool
• PU loopzool: antislip en schokabsorberend
• Anatomisch voetbed
• Maat 36-47

• Kap van waterbestendig leer
• Ademende en antibacterieleComfort-Dry inlegzool
• PU loopzool: antislip en schokabsorberend
• Anatomisch voetbed
• Maat 36-47

• Kap van waterbestendig leer
• Ademende en antibacterieleComfort-Dry inlegzool
• PU loopzool: antislip en schokabsorberend
• Anatomisch voetbed
• Maat 36-47

101510314-72: PASTEL LICHTBLAUW

101510314-31: PASTEL KORENBLAUW 101510314-35: PASTEL ROYAL NAVY

101510314-34: PASTEL MINGROEN

101510313-31: PASTEL KORENBLAUW
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San Flex Original

Art. Nr. : 8127 Art. Nr. : 8126 

Art. Nr. : 8124 

Art. Nr. : 8110 

Art. Nr. : 8125

Art. Nr. : 8112 

• EN ISO20347
• Kap van waterbestendig Protector leer
• Ademende en antibacteriëleComfort-Dry inlegzool
• PU loopzool: antislip en schokabsorberend
• Anatomisch voetbed
• Maat 35-48

• EN ISO20347
• Kap van waterbestendig Protector leer
• Ademende en antibacteriëleComfort-Dry inlegzool
• PU loopzool: antislip en schokabsorberend
• Anatomisch voetbed
• Maat 35-48

• EN ISO20347
• Kap van waterbestendig Protector leer
• Ademende en antibacteriëleComfort-Dry inlegzool
• PU loopzool: antislip en schokabsorberend
• Anatomisch voetbed
• Maat 35-48

• EN ISO20347
• Kap van waterbestendig Protector leer
• Ademende en antibacteriëleComfort-Dry inlegzool
• PU loopzool: antislip en schokabsorberend
• Anatomisch voetbed
• Maat 35-48

• EN ISO20347
• Kap van waterbestendig Protector leer
• Ademende en antibacteriëleComfort-Dry inlegzool
• PU loopzool: antislip en schokabsorberend
• Anatomisch voetbed
• Maat 35-48

• EN ISO20347
• Kap van waterbestendig Protector leer
• Ademende en antibacteriëleComfort-Dry inlegzool
• PU loopzool: antislip en schokabsorberend
• Anatomisch voetbed
• Maat 35-48

1500314-2: SAN FLEX-OB 1500314-1: SAN FLEX-OB

1500313-2: SAN FLEX-O2 1500313-1: SAN FLEX-O2

1500038-2: SAN FLEX-OB 1500038-1: SAN FLEX-OB
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San Nitril

EN ISO20347

HOGE SLIPWEERSTAND

COMFORT DRY

PROTECTOR LEER
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San Nitril

• EN ISO20347
• Klomp van duurzaam Protector leer
• Ademend en waterbestendig
• PU loopzool: antislip en schokabsorberend
• Maat 35-48

• EN ISO20347
• Klomp van duurzaam Protector leer
• Ademend en waterbestendig
• PU loopzool: antislip en schokabsorberend
• Maat 35-48

• EN ISO20347
• Klomp van duurzaam Protector leer
• Ademend en waterbestendig
• PU loopzool: antislip en schokabsorberend
• Maat 35-48

• EN ISO20347
• Ademend en waterbestendig Protector leer
• Vochtabsorberend en antibacterieel OnSteam voetbed
• Antislip PU/nitril loopzool met schokabsorptie 
• Maat 35-48

• EN ISO20347
• Klomp van duurzaam Protector leer
• Ademend en waterbestendig
• PU loopzool: antislip en schokabsorberend 
• Maat 35-48

Art. Nr. : 8558 
101501080-65: ROZE

Art. Nr. : 8560 
101501080-35: ROYAL NAVY

Art. Nr. : 8188
101501080-31: KORENBLAUW

Art. Nr. : 8181
101501082-1: WIT

Art. Nr. : 8180 
101501080-1: WIT
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• EN ISO20347
• Klomp van duurzaam Protector leer
• Ademend en waterbestendig
• PU loopzool: antislip en schokabsorberend
• Maat 35-48

Art. Nr. : 8558 Art. Nr. : 8558 
101501080-65: ROZE101501080-65: ROZE
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Carbon

Art. Nr. : 8602 

Art. Nr. : 8603 

Art. Nr. : 8617 

Art. Nr. : 8651 Art. Nr. : 8601 

Carbon
Zet jij 10.000 stappen per dag of meer? Dan is Carbon de klomp voor jou! Carbon is een 

werkschoen in klassieke stijl, uitgevoerd in moderne kleuren en dessins. 

De klomp is in nauwe samenwerking met zorgprofessionals ontwikkeld voor 
professioneel gebruik, zodat hij voldoet aan alle vereisten om lange, drukke werkdagen 
aan te kunnen. De buitenzolen van Carbon zijn goedgekeurd volgens de SRC-norm; het 

hoogste goedkeuringsniveau voor professioneel schoeisel. 

Dit betekent dat ze op elke ondergrond stevige grip bieden. De klompen hebben 
een antibacteriële OnSteam-binnenzool en zijn gemaakt van gemakkelijk schoon te 
maken leer dat bestand is tegen vrijwel alles. Carbon is voorzien van hielbandjes en 

verkrijgbaar in vijf fraaie kleuren.

• Flexibel en eenvoudig te reinigen leer
• SRC-gecerti�ceerde antislipzool voor extra grip
• Comfortabele inlegzool: antibacterieel en makkelijk schoon te maken
• Maat 36-42

18020311-8: CARBON AQUA

• Flexibel en eenvoudig te reinigen leer
• SRC-gecerti�ceerde antislipzool voor extra grip
• Comfortabele inlegzool: antibacterieel en makkelijk schoon te maken
• Maat 36-42

18020311-35: CARBON ROYAL NAVY

• Flexibel en eenvoudig te reinigen leer
• SRC-gecerti�ceerde antislipzool voor extra grip
• Comfortabele inlegzool: antibacterieel en makkelijk schoon te maken
• Maat 36-42

18020311-1: CARBON WIT

• Flexibel en eenvoudig te reinigen leer
• SRC-gecerti�ceerde antislipzool voor extra grip
• Comfortabele inlegzool: antibacterieel en makkelijk schoon te maken
• Maat 36-42

18020311-22: CARBON ZWART
• Flexibel en eenvoudig te reinigen leer
• SRC-gecerti�ceerde antislipzool voor extra grip
• Comfortabele inlegzool: antibacterieel en makkelijk schoon te maken
• Maat 36-42

18020311-79: CARBON FUCHSIA
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Edge

Art. Nr. : 8692 

Cemex Trescon: 8691 Art. Nr. : 8694 

Art. Nr. : 8693 

Art. Nr. : 8660 COOLMAX® en Edge
COOLMAX® is een zowel warm als ademend synthetisch materiaal dat erg snel droogt als het 
nat wordt. Hoge mate van comfort dankzij de Edge-binnenzool. De ergonomische binnenzool 
met ingebouwde ondersteuning van de voetboog en een reflexzone op de voorvoet helpt een 

betere bloedcirculatie te creëren. 

Gel- en Poron-inzetstukken in de hiel bieden zowel een goede schokabsorptie als een hoge 
veerkracht. De antislip is van het hoogste niveau (zie pagina 81).

 
Onze Edge-zolen zijn onder alle omstandigheden extreem antislip en probleemloos bestand 

tegen zuren en andere agressieve vloeisto�en (zie pagina 65).

• EN ISO20347
• Lichtgewicht, functionele veterschoen met kap van textiel
• Coolmax© voering
• EVA zool met hoge slipweerstand 
• Uitneembare, antibacteriële Edge inlegzool
• Maat 36-42

• EN ISO20347
• Comfortabele, functionele veterschoen 
• Kap van ademend, waterbestendig microvezel 
• Coolmax© voering
• EVA zool met hoge slipweerstand
• Uitneembare, antibacteriële Edge inlegzool
• Maat 36-48

• EN ISO20347
• Lichtgewicht, functionele veterschoen met kap van textiel
• Coolmax© voering
• EVA zool met hoge slipweerstand 
• Uitneembare, antibacteriële Edge inlegzool
• Maat 36-48

• EN ISO20347
• Lichtgewicht schoen met superior-knit  bovenkant
• Kap met slim design
• EVA zool met hoge slipweerstand
• Uitneembare, antibacteriële Edge inlegzool
• Maat 36-48

• EN ISO20347
• Lichtgewicht, functionele veterschoen met kap van textiel
• Coolmax© voering
• EVA zool met hoge slipweerstand 
• Uitneembare, antibacteriële Edge inlegzool
• Maat 36-48

204024-79: CONCAVE-01 FUCHSIA 204023-1: KITE-02 WIT

204024-74: CONCAVE-01 GROEN 204525-2: TRIDENT

204024-2: CONCAVE-01 ZWART
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Savannah

Art. Nr. : 5230801 

Art. Nr. : 5230802 Art. Nr. : 52308220 

Art. Nr. : 5230822 

Art. Nr. : 52308029

EXTREME
ANTISLIP-BUITENZOOL

ESD
ANTISTATISCH

COMFORT
DRY-BINNENZOOL

• EN ISO20347
• Werksandaal van PU nubuck
• Innovatieve Comfort-Dry inlegzool voor een betere schokabsorptie
• SRC-gecerti�ceerde rubberen antislipzool
• ESD-goedgekeurd
• Maat 36-42

• EN ISO20347
• T-strap werksandaal van PU nubuck
• Innovatieve Comfort-Dry inlegzool voor een betere schokabsorptie
• SRC-gecerti�ceerde rubberen antislipzool
• ESD-goedgekeurd
• Maat 36-42

• EN ISO20347
• Werksandaal van PU nubuck
• Innovatieve Comfort-Dry inlegzool voor een betere schokabsorptie
• SRC-gecerti�ceerde rubberen antislipzool
• ESD-goedgekeurd
• Maat 36-48

• EN ISO20347
• T-strap werksandaal van PU nubuck
• Innovatieve Comfort-Dry inlegzool voor een betere schokabsorptie
• SRC-gecerti�ceerde rubberen antislipzool
• ESD-goedgekeurd
• Maat 36-42

• EN ISO20347
• Werksandaal van PU nubuck
• Innovatieve Comfort-Dry inlegzool voor een betere schokabsorptie
• SRC-gecerti�ceerde rubberen antislipzool
• ESD-goedgekeurd
• Maat 36-48

523080-1: MANKETTI-OB 523082-2: MARULA-OB

523080-2: MANKETTI-OB 523082-20: MARULA-OB

523080-29: MANKETTI-OB
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HORECA EN HORECA EN 
SERVICESERVICE

Een stevige voet aan de 
grond in de horeca

Edge is een professionele lijn werkschoenen die een sterk design combineert met compromisloos 
comfort en functionaliteit. 

Hoeveel uur je per dag ook staat, Edge beschermt je tegen klamme en vermoeide voeten en zorgt 
dat je stevig staat, zelfs als er water of olie op de vloer ligt. 

De nieuw ontwikkelde EVA/rubberzool is licht, extreem antislip onder alle omstandigheden en aan 
het eind van de werkdag gemakkelijk schoon te maken. De bijgevoegde vervangbare binnenzool met 

antibacteriële gelpads vermindert schokken en beschermt tegen geurtjes.
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Art. Nr. : 8660 

Art. Nr. : 8686 

Art. Nr. : 8661 

Vaste grond onder 
de voeten

Het tempo in de horeca ligt hoog. Alles moet vlug, mensen bewegen snel en de vloer is 
nat, glad en vettig, met het risico op uitglijden en vallen. Zolen zijn daarom een van de 

belangrijkste onderdelen van je professionele horecaschoenen. 

Onze Edge-werkschoenen zijn gemaakt met de beste zolen op de markt: zolen die zijn 
goedgekeurd volgens de SRC-norm. Dit betekent dat ze voldoen aan de strengste eisen: 

zo moeten ze extreem antislip en antistatisch zijn en bestand zijn tegen 
olie, water en chemicaliën. 

Om de SRC-goedkeuring te krijgen, moeten de schoenen grip blijven houden op een ker-
amische vloer met zeepoplossing en op een stalen vloer met glycerine. Gladder kan bijna 
niet! De zolen van onze Edge-lijn slagen met vlag en wimpel. Lees meer over Coolmax-en 

Edge-binnenzolen op pagina 59.

• EN ISO20347
• Lichtgewicht, functionele veterschoen met kap van canvas
• Coolmax© voering
• EVA zool met hoge slipweerstand
• Uitneembare, antibacteriële Edge inlegzool
• Maat 36-48

• EN ISO20347
• Lichtgewicht, functionele veterschoen met kap van canvas
• Coolmax© voering
• EVA zool met hoge slipweerstand
• Uitneembare, antibacteriële Edge inlegzool
• Maat 36-48

• EN ISO20347
• Comfortabele, functionele veterschoen 
• Kap van ademend, waterbestendig microvezel 
• Coolmax© voering
• EVA zool met hoge slipweerstand
• Uitneembare, antibacteriële Edge inlegzool
• Maat 36-48

204024-2: CONCAVE-01 ZWART

204025-20: GRAPHIC-01 GRIJS

204022-2: CONVEX-02 ZWART
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Umami

Art. Nr. : 8662 

Art. Nr. : 8663 

Art. Nr. : 8664 S-Bounce-Technologie

EXTREME
RUTSCHFESTE SOHLE

STOSSDÄMPFENDER
S-BOUNCE

WASSERABWEISENDES
NUBUKLEDER

• EN ISO20347
• Kap van waterbestendig nubuckleer
• PU/rubber loopzool met hoge slipweerstand
• Uitneembare, antibacteriële inlegzool
• S-bounce schokabsorptie
• Maat 36-48

905001: UMAMI-O2

• EN ISO20345
• Kap van waterbestendig nubuckleer
• PU/rubber loopzool met hoge slipweerstand
• Uitneembare, antibacteriële inlegzool
• S-bounce schokabsorptie
• Maat 36-48

905011: UMAMI-S2

• EN ISO20345
• Kap van ademend en waterbestendig Action leer
• PU/rubber loopzool met hoge slipweerstand
• S-bounce schokabsorptie
• Maat 36-48

905012: UMAMI-S2
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San Duty

Art. Nr. : 8654 

Art. Nr. : 8219 

Art. Nr. : 8530 Art. Nr. : 8667 

Art. Nr. : 8666 

• EN ISO20347
• Klomp van ademend en waterbestendig Protector leer
• Antislip ‘Grip Tech’ loopzool met schokabsorptie
• Vochtabsorberend en antibacterieelComfort-Dry voetbed
• Maat 35-48

• EN ISO20347
• Klomp van ademend en waterbestendig Protector leer
• Antislip ‘Grip Tech’ loopzool met schokabsorptie
• Vochtabsorberend en antibacterieelComfort-Dry voetbed
• Maat 35-48

• EN ISO20347
• Klomp van ademend en waterbestendig Protector leer
• Antislip ‘Grip Tech’ loopzool met schokabsorptie
• Vochtabsorberend en antibacterieelComfort-Dry voetbed
• Maat 35-48

1501011-2: SAN DUTY-OB

1501010-2: SAN DUTY-OB

1501020-2: SAN DUTY-O2

• EN ISO20347
• Lichte, comfortabele werkklomp met riempje en kap van duurzaam leder
• Flexibele lichtgewicht zool voor een goede ondersteuning
• PU loopzool met hoge slipweerstand
• Maat 36-47

• EN ISO20347
• Lichte, comfortabele werkklomp met riempje en kap van duurzaam leder
• Flexibele lichtgewicht zool voor een goede ondersteuning
• PU loopzool met hoge slipweerstand
• Maat 36-47

1608011-1: SLIPPER-OB

1608011-2: SLIPPER-OB

Werk & vrije tijd 
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Tiger Grip

Art. Nr. : 8367 

Cemex Trescon: 8371 

Art. Nr. : 8366 

Art. Nr. : 8369-8365 

Maat

Maat
34-36

Maat
37-40

Maat
41-44

Maat
45+

Maat
34-37

Maat
34-36

Maat
38-41

Maat
37-40

Maat
42-44

Maat
41-44

Maat
45-47

v
45+

Maat
34-38

Maat
39-43

Maat
44-50

• Lichtgewicht veiligheidsoverschoen met veiligheidsneus van
  aluminum en titanium
• Optimale grip op gladde vloeren
• Blijft goed aan de voet zitten

• Lichtgewicht veiligheidsoverschoen met veiligheidsneus van
  aluminum en titanium
• Uitzonderlijke gripcoë�ciënt
• Blijft goed om de voet zitten

• Lichtgewicht veiligheidsoverschoen met veiligheidsneus van
  aluminum en titanium
• Sterke antislipeigenschappen
• Snel aan te trekken, past perfect

• Lichtgewicht antislip overschoen
• Uitzonderlijke gripcoë�ciënt
• Blijft goed aan de voet zitten

919521: TOTAL PROTECT 

919524: VISITOR PREMIUM

919520-1: EASY GRIP WIT
919520-2: EASY GRIP ZWART

919523: VISITOR 
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Beat ItArt. Nr. : 919600 

BEAT IT-schoenzakken met actieve kool houden je schoenen fris en geurvrij
Lange werkdagen kunnen zweetvoeten veroorzaken, en zweetvoeten laten je schoenen ruiken. 

BEAT IT-schoenzakken met actieve kool verwijderen vocht en geurtjes op een natuurlijke, 
duurzame manier.

Wat is actieve kool?
De actieve kool in onze schoenzakken is gemaakt van bamboe, om precies te zijn van 
het afvalmateriaal van de bamboeproductie, zoals de boven- en onderkanten van de 
bamboestengels. De bamboe wordt eerst op lage temperatuur verbrand, waarna de 

temperatuur wordt verhoogd tot 800 à 1.000 °C. Een snelle afkoeling zorgt vervolgens voor 
actieve kool die is gevuld met miljoenen kleine poriën.

Waarom gebruiken we actieve kool?
Actieve kool verwijdert op een volledig natuurlijke manier geurtjes, vocht en schadelijke 

deeltjes, zonder nadelige gevolgen voor zowel het milieu als mensen met allergieën. Actieve 
kool is perfect geschikt voor het opnemen en binden van geuren, vocht en schadelijke sto�en. 
Het materiaal blijft maandenlang actief en kan eenvoudig opnieuw worden geactiveerd door 

de zakken twee tot drie uur in direct zonlicht of op een hete radiator te leggen. Zodra de 
actieve kool niet langer actief is, kun je deze gebruiken als plantenmest. Actieve kool is een 

100% duurzaam en natuurlijk product.

BEAT IT 
Schoenzakken met actieve kool

- houden je schoenen fris en geurvrij

Wist je dat?
Een volwassene dagelijks ongeveer 2,5 liter vocht afgeeft aan de omgeving? Hiervan 

komt ongeveer 20 ml vocht uit de voeten. Dit vocht vormt een voedingsbodem 
voor bacteriën, waardoor nare geurtjes in schoenen ontstaan. Actieve kool 

kan deze geur 100% natuurlijk en e�ectief verwijderen.

• 100% Natuurlijke en sustainable producten
• Verwijdert geurtjes, vocht en schadelijke deeltjes
• Levensduur tot 12 maanden

919600: BEAT IT



7978

Art. Nr. :  9190711 - 9190712

Art. Nr. :  9190721 - 9190722

Art. Nr. : 9190732

Bamboe is in slechts enkele jaren tijd een zeer populair textielmateriaal geworden. Hier zijn 
veel goede redenen voor: bamboe is licht, zacht en aangenaam voor de huid en geeft op 
warme dagen een verkoelend e�ect. Tegelijkertijd is bamboe een duurzaam materiaal.

Bamboe is bijzonder geschikt voor sokken, omdat het materiaal 50% meer vocht kan 
opnemen dan katoen. Zo blijven je voeten droog, ongeacht hoeveel uur je de sokken draagt. 

Bamboesokken van Sanita hebben geen vervelende naden bij de tenen, wat de 
sokken zeer comfortabel maakt. 

De geribbelde rand in de schacht voorkomt druk op de kuiten en zorgt voor extra 
draagcomfort.

Waarom kiezen voor bamboesokken?
Van nature antibacterieel en zweetabsorberend

OEKO-TEX-gecertificeerd bamboegaren
Zachte kwaliteit en optimaal comfort

Geen stinkende voeten

Bamboesokken van de 
hoogste kwaliteit

Sokken

• Bamboe sokken
• Ademend en vochtregulerend
• Geen nare geurtjes
• Machinewasbaar op 40 °C

919073-2: BAMBUS PERFORMANCE 

Maat
36-39

Maat
40-43

Maat
44-47

• Bamboe sokken
• Ademend en vochtregulerend
• Geen nare geurtjes
• Machinewasbaar op 40 °C

919071-1: BAMBUS FOOTIE 3-PACK
919071-2: BAMBUS FOOTIE 3-PACK

Maat
40-43

Maat
44-47

• Bamboe sokken
• Ademend en vochtregulerend
• Geen nare geurtjes
• Machinewasbaar op 40 °C

919072-1: BAMBUS FUNKTION 4-PACK
919072-2: BAMBUS FUNKTION 4-PACK

Maat
36-39

Maat
40-43

Maat
44-47

Maat
36-39
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Art. Nr. :  919020

Art. Nr. :  919011 - 919012 

Art. Nr. :  919016 

Art. Nr. : 919010 

ART. NR. : 919021

MEER STABILITEIT TIJDENS 
HET LOPEN

MINDER TRILLINGEN IN DE KNIE
MINDER BELASTING VAN DE ENKEL

MINDER DRUK OP DE WERVELKOLOM
• Machinewasbare EVA inlegzool
• Antistatisch en antibacterieel
• Ontlast de hiel
• Maat 35-48

VERWARM DE INLEGZOLEN
IN DE INLEGZOLEN

GEMIDDELD VERMOGEN, 40 SEC.

500 W 
40 SEC.

600 W
30 SEC.

DOE ZE IN JE SCHOEN

WACHT 2 MINUTEN

DRAAG JE SCHOENEN GEDURENDE EEN UUR

919021: BIONTECH

Zolen

• Antistatisch en antibacterieel
• Ondersteuning van de hiel en voetboog
• TPE hielpad voor schokabsorptie
• Re�exzone
• Maat 36-42

919020: EDGE

• Inlegzool 3,0 mm
• Inlegzool 4,5 mm
• Maat 36-42

919011: ENERGSOLE 3,0 
919012: ENERGSOLE 4,5

• Machinewasbare EVA inlegzool
• Antistatisch en antibacterieel
• Ondersteunt de hiel en de middenvoet
• Maat 36-42

919016: SANITA ALL AROUND 

• Comfortabele EnergySole voor de beste schokabsorptie
• Bijzonder elastisch, past zich aan aan de vorm van de voet
• Antibacterieel en ESD-gecerti�ceerd
• Maat 36-42

919010: ENERGSOLE 
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Antistatisch

ESD: Elektrostatic Discharge, elektrostatische ontlading

Stalen veiligheidsneus

Aluminium veiligheidsneus

Composiet veiligheidsneus

Stalen antiperforatie tussenzool

Tussenzool van vezels

SRC: Slipweerstand (gecertificeerd)

HRO: Heat Resistant Outsole, loopzool bestand tegen hoge temperaturen (300 C°/60 sec.)

COOLMAX©

ORO: Oil Resistant Outsole, loopzool bestand tegen oliën

WRU: Water Resistant Upper, waterresistente kap

Schokabsorptie in de hiel min. 20 Joule

ProNose – geschikt voor werkzaamheden op de knieën

San-Dry: ademend membraan

Thinsulate voering

Uitneembare inlegzool

Normering en verklaring van pictogrammen:
EN20345:

Algemene classificaties: S1 S1P S2 S3 S4 S5

SB: Bescherming tegen vallende voorwerpen (200 J)
      en tegen compressie (15 kN)

X X X X X X

P: Beschermende tussenzool, 1100 Newton 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

WRU: Waterresistente kap X X X X

ORO: Olieresistent X X X X X X

Algemene classificaties:

OB: Basisvereisten

O1: Basisvereisten + A + E

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.

Classificaties
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