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AIRTOX TECHNOLOGY
TEENBESCHERMING
1.
Neosteel : Dit is een nieuwe generatie van stalen teenbe-

scherming. Neosteel zorgt voor dezelfde bescherming als gewone
stalen tip maar dan met een fijnere look en een laag profiel, waardoor de
schoen ook veel lichter zal aanvoelen.

2.
De AIRTOX atletische aluminium veiligheidsneus is ontworpen en gevormd om de atletische pasvorm te accentueren. Deze
neus is zeer licht en wordt gekenmerkt in combinatie met onze buitenzolen in EVA-sneaker-stijl. Gecertificeerd volgens EU-veiligheidsnormen.
ANTIPERFORATIE LAGEN:
1.
White layer: Dit is een non-metal antiperforatie laag die

sterkter en lichter is dan het gebruikelijke kevlar materiaal. Het is een
extreem sterk, licht, flexibel vezel die exclusief is ontworpen voor airtox zijn antiperforatielaag. Het biedt een uitzonderlijk hoog niveau van
bescherming voor uw voeten tegen scherpe objecten.

2.

Techfiber: non-metal anti-perforatie middenzool beschermt
uw voeten tegen scherpe objecten. Techfiber is flexibeler en lichter dan
kevlar of stalen veiligheidslagen.

SCHOKABSORBEREND EN VERKOELENDE BINNENZOLEN
1.
COOL & ME MOISTURE SYSTEM: Dit is een intelligent, ade-

mend en vetillerend systeem die je voeten droog en fris houden zelfs na
een lange werkdag. Het biedt een microkanaal ventilatie structuur die
een stabiele luchtstroom door de schoen mogelijk maakt en onaangename geuren neutraliseert.

LICHTGEWICHT EN FLEXIBELE MIDDENZOOL
1.
Air-system middenzool: Is uniek in zijn type van de geinjec-

teerde middelnzolen. De superflex is geinjecteerd met een overvloed
aan luchtcellen die een aantal berekende luchtbellen creert door de
zool heen. Het voordeel daarvan is een unieke schokabsorberende zool
die zichzelf vormt op basis van druk die word uitgeoefend.

2.

EVA , advanced suspension middenzool: EVA is een bekend zoolontwerp die gebruikt wordt bij de lichtgewicht sneakers. Airtox
ontwierp een extra toevoeging aan EVA om te voldoen aan de veiligehidsvoorschriften; Deze technologie die ze ontworpen hebben is een EVA
versie afgewerkt met een dunne laag NRT-rubber. Op die manier heb
je de zachte schokabsorberende functie van een sneaker en tegelijkertijd is die extreem duurzaam,hitte-,slip-, olie- en brandstofbestendig.

BUITENZOLEN
1.
TPU clear high performance buitenzool: Deze transparante, ther-

moplastics poly-urethane buitenzool is gemaakt om onze zachte zones van
air-system te ondersteunen. De dunne laag TPU zorgt voor een hoge duurzaamheid van de zool en is bestand tegen olie, chemicalieen, hitte en heeft een
hoge tolerantie voor splijten, scheuren en slijtage. Pigmetvrij (laat geen strepen
na).

2.
NRT-buitenzolen: Deze NRT-rubber dungelaagde zool word gebruikt
in combinatie met onze EVA middenzool. De perfecte combo van superzacht,
lichtgewicht materiaal met sterk duurzaam NRT-rubber. Doordat NRT zo duurzaam en sterk is , is er voldoende aan een dunne laag en daardoor de schoen
verrassend laag in gewicht kan blijven. NRT is hitte-, olie- en brandstofbestendig. ESD gecertificeerd en antislip.
WATERPROOF EN ADEMENDE UPPER
1.
AQUACELL: AQUA-CELL® is ons one-of-a-kind BI-component mem-

braam dat airtox veiligheidsschoenen 100% waterdicht maakt. Het werkt perfect zelfs in het meest extreme weer en biedt volledige bescherming in regen
en natte werkomstandigheden. Het AQUACELL°-membraam is ook superieur
ademend. Dit houdt uw voeten altijd door en fris.

2.
POWERBREEZE : is onze high-tech ademende stof gebruikt in vele
van onze airtox producten. In contrast van het cool & me° systeem wordt
powerbreeze° gebruikt in de bovenste laag van de schoen om een constante
luchtstroom te garanderen. Deze microstof helpt het tranpireren te beheersen en ten allen tijde een droog gevoel te behouden. Het is uiterst ademend en
houdt uw voeten fris.
3.
CORDURA: dit is een ademend materiaal dat een superieure ventillatie
van uw schoenen garandeert. Het is een ultralicht, extreem sterk, scheur en
slijtvast textiel.
ESD GECERTIFICEERD

De meeste airtox-schoenen zijn ESD-gecertificeerd, dit betekent dat elk paar
schoenen is uitgerust met elektrostatisch dissiperende zool. Dit maakt dat ze
kunnen gedragen worden waar het nodig is om elektrostatische lading te verminderen; die kostbare schade aan gevoeligige aparatuur kan veroorzaken.

MULTIDOT DIRECT MASSAGE

Een innovatief massagesysteem geïmplementeerd in AIRTOX niet-veiligheidsschoenen. Het Multi-dot direct massagesysteem bestaat uit een aantal rubberen stippen die over de lengte van de schoen lopen. Deze rubberen stippen zijn
speciaal ontworpen om drukpunten onder elke voet te activeren.
Deze activering stimuleert de doorbloeding en bloedsomloop in de voet bij elke
stap die u zet. Het massagesysteem helpt ook de constante luchtstroom in de
bodem van de schoen.

UTURN

Dit is een alternatief voor de gewone schoenveters. Het UTURN°lacing systeem werd ontwikkeld om het aan en af doen te vergemakkelijken. Het zorgt
ervoor dat ze steviger rond de voet zitten. Een super gemakkelijk systeem ,
draai aan het wiel om je schoen vast te maken, hef het wiel met 1 klik omhoog
om het los te maken en uw voet kan er met 1 klik zo uit.

GL6

Veiligheidsschoenen met een cool design, een extreem
comfort en zeer licht.
•
•
•
•
•
•
•
•

Wijde ergonomische alluminium neus.
upper materiaal van lightweight microfiber*
antislip voorzien door non-marking TPU-PU
flexibele, lichtgewicht middenzool.
antiperforatie zool in de schoen genaamd white-layer*.
38-48
ESD
EN ISO 20345 S3 SRC

GLC
Slip on veiligheidsschoen.
•
•
•
•
•
•
•
•

Wijde ergonomische alluminium neus.
upper materiaal van lightweight microfiber*
antislip voorzien door non-marking TPU-PU
flexibele, lichtgewicht middenzool.
antiperforatie zool in de schoen genaamd white-layer*.
38-48
ESD
EN ISO 20345 S3 SRC

KL8
Comfortabele en sterke winterboot
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

met Aquacell* (waterproof en ademend) membraam.
Nubuck leder (clas AAA)
thinsulate* ultra isolerende voering.
Techfiber* veiligheidszool, lichtgewicht en flexibele antiperforatiezool.
Wide fit.
Plastiek overneus.
olie, acid, brandstof en warmte resistent
36-47
ESD
EN ISO 20345 S3 SRC

MB7 / MB5

Stevige, comfortabele en stijlvolle veiligheidsschoen.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

EVA* middenzool zorgt voor het opvangen van de schokken.
cool en me* binnenzool : schok- en vocht absorberend.
speciaal behandeld nubuck leder.
antiperforatie zool in de schoen genaamd white-layer*.
alluminium neusbescherming.
olie, acid, brandstof en warmte resistent
ESD
EN ISO 20345 S3 SRC
37-47

MB7
MB5

MA6
Waterproof, lichte en comfortabele veiligheidsschoen.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

uiterst ademend door powerbreeze*
met Aquacell* (waterproof en ademend) membraam.
EVA* middenzool zorgt voor het opvangen van de schokken.
cool en me* binnenzool : schok- en vocht absorberend.
dunne laag NRT rubber zorgt voor antislip.
antiperforatie zool in de schoen genaamd white-layer*.
alluminium neusbescherming.
ESD
EN ISO 20345 S3 SRC
36-48

MR3

veiligheidsschoenen met het comfort van uw beste trainingsschoenen.
•
•
•
•
•
•
•
•

MR2

uiterst ademend door powerbreeze*
EVA* middenzool zorgt voor het opvangen van de schokken.
cool en me* binnenzool : schok- en vocht absorberend.
dunne laag NRT rubber zorgt voor antislip.
antiperforatie zool in de schoen genaamd white-layer*.
ESD
EN ISO 20345 S1-P SRC
36-48

MR4

TX1
Superveiligheidsschoen met onvergelijkbaar comfort.
•
•
•
•

TRANS AM AIRSOLE*
upper materiaal van advanced microfiber*
NEO* steel neus
dunne laag transparante TPU* , olie, acid en warmte bestendig (150°) laat
geen strepen na.
antiperforatie zool in de schoen genaamd white-layer*.
TX22 en TX11 verkrijgbaar met uturn
in andere kleuren verkrijgbaar TX2 EN TX3
39-48
ESD
EN ISO 20345 S3 SRC

•
•
•
•
•
•

TX2
TX1

TX3

TX22

TX66
Midcut veiligheidsschoen met uturn
•
•
•
•
•
•
•
•
•

TRANS AM AIRSOLE*
upper materiaal van advanced microfiber*
NEO* steel neus
dunne laag transparante TPU *, olie, acid en warmte bestendig (150°) laat
geen strepen na.
antiperforatie zool in de schoen genaamd white-layer*.
uturn* vetersysteem
38-47
ESD
EN ISO 20345 S3 SRC

TX11

SUPER CHARGED
SAFETY SHOE
COMFORT AND
SAFETY
TR55
Comfortabele en stijlvolle veiligheidsschoen.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

TRANS AM AIRSOLE*
upper materiaal is een mix van nubuck leder en textiel.
NEO* steel neus
dunne laag transparante TPU* , olie, acid en warmte bestendig (150°) laat
geen strepn na.
antiperfoartie zool in de schoen genaamd white-layer*.
wijde fitting
40-48
ESD
EN ISO 20345 S3 SRC

ABSOLUTE SOCKS
NIEUWE TECHNISCHE SOKKEN
•
•
•
•
•
•

cool en me system
zonder zoom
zorgt voor fris, droog en comfortabel gevoel doorheen je
werkdag
verkrijgbaar in verschillende kleuren
37-48
ABS1 (blauw) ABS2 (geel) ABS3 (zwart)

11 COMFORT
INLEGZOOL

12 FRESH-TECH
INLEGZOOL
•
•
•
•
•
•
•

cool en me system
ademend
geur-control
anti-bacterieel
antistatisch-ESD
lichtgewicht
s en t-serie

13 COMFOPEDIC
INLEGZOOL

•
•
•
•
•
•
•

ademend
geur-control
anti-bacterieel
antistatisch-ESD
schokabsorberend
energy-return kussen
lichtygewicgt

•
•
•
•
•
•
•

cool en me system
ademend
anti-geur
anti-vermoeiend
antistatisch-ESD
schokabsorberend
M-serie

14 WALK ON CLOUDS
•
•
•
•
•

aangepaste fit
anti-bacterieel
geur-afstotend
schokabsorberend
lichtgewicht

11 COMFORT
INLEGZOOL
•
•
•
•
•

stabiliteits-ondersteuning
Ergonomische pasvorm
lichtgewicht
Anti vermoeidheid
tempratuurregeling
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