Normen en
pictogrammen
Norm EN ISO 20345:2011

Beschermend schoeisel voor professioneel gebruik met
een neus die op een impact van 200 joules is getest.
Antistatische eigenschappen, energieabsorberende
hak, gesloten hiel en stookoliebestendig.

Gelijk aan S1 plus
tussenzool tegen
doordringen.

Gelijk aan S1 plus
waterafstotend en
waterabsorberend
bovenmateriaal.

Gelijk aan S2 plus
tussenzool tegen
doordringen en
loopzool met profiel.

Pictogrammen
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De TPU-neusbescherming biedt extra
bescherming tegen slijtage van het leer
op de neus van de schoen.

De composiet neus beschermt
de voet tegen zware, vallende
voorwerpen tot 200 joules.

ESD staat voor ElectroStatic
Discharge. ESD-schoenen
voorkomen - of beperken schadelijke elektrostatische
ontlading.

Geen metalen
onderdelen.

Een stalen tussenzool in de schoen zorgt
voor bescherming tegen perforatie dan
wel indringing van scherpe of hete voor
werpen door de loopzool.

De Flexguard® composiet tussenzool
zorgt voor bescherming tegen perforatie
dan wel indringing van scherpe of hete
voorwerpen door de loopzool.

Quick Release-systeem
van Boa Technology inc.

Damesmodellen.

introductie
Bata Industrials is een gespecialiseerd onderdeel van de
Bata Shoe Organisation, die al ruim 100 jaar schoenen van
hoge kwaliteit produceert. Bata Industrials heeft productie
vestigingen over de hele wereld en is aanwezig in ruim 40 landen
op 5 continenten. Het hoofdkantoor van het bedrijf is gevestigd
in Nederland. Bata Industrials heeft een aantal geavanceerde
afdelingen voor Research & Development waar we de meest
geavanceerde materialen en technieken combineren met de
nieuwste inzichten op het gebied van biomechanica.
Hierdoor kunnen we steeds de grenzen van onze mogelijkheden
verleggen. Dit doen we met één allesoverheersend doel:
het verbeteren van de werkomstandigheden van mensen door
de dragers van onze schoenen maximale veiligheid, gezondheid
en comfort te garanderen. Met deze filosofie heeft Bata een
uitstekende reputatie opgebouwd in het hogere segment voor
veiligheidsschoenen.
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traxx
TRAXX 21
traxx 23
›	Nubuck leder/ventilerend nylon mesh/
3M Scotchlite™ reflecterend materiaal
›	Bata VentAir®-voering
›	QuattroTech®-zool
›	Maten: 36-48

Traxx 24
›	Nubuck leder/ventilerend nylon mesh/
3M Scotchlite™ reflecterend materiaal
›	Bata VentAir®-voering
›	QuattroTech®-zool
›	Maten: 36-48
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traxx

Traxx 27
›	Nubuck leder/3M Scotchlite™ reflecterend
materiaal
›	Bata VentAir®-voering
›	QuattroTech®-zool
›	Maten: 39-48

Traxx 91
›	Nubuck leder
›	Bata VentAir®-voering
›	QuattroTech®-zool
›	Maten: 36-48
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traxx

Traxx 92
›	Nubuck leder
›	Bata VentAir®-voering
›	QuattroTech®-zool
›	Maten: 36-48

Traxx 95
›	Nubuck leder
›	Bata VentAir®-voering
›	QuattroTech®-zool
›	Maten: 39-48
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traxx

Traxx 203
›	Nubuck leder/TPU-neusbescherming
›	Bata Cool Comfort®-voering
›	QuattroTech®-zool
›	Maten: 36-48

Traxx 204
›	Nubuck leder/TPU-neusbescherming
›	Bata Cool Comfort®-voering
›	QuattroTech®-zool
›	Maten: 36-48
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traxx

Traxx 209
›	Nubuck leder/ventilerend nylon mesh/
TPU-neusbescherming
›	FlexGuard® kunststof tussenzool
›	Bata Cool Comfort®-voering
›	QuattroTech®-zool
›	Maten: 39-48

Traxx 213
›	Nubuck leder/ventilerend nylon mesh/
TPU-neusbescherming
›	FlexGuard® kunststof tussenzool
›	Boa® sluitsysteem
›	Bata Cool Comfort®-voering
›	QuattroTech®-zool
›	Maten: 36-48
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traxx

Traxx 218
›	Volnerf leder/TPU-neusbescherming
›	FlexGuard® kunststof tussenzool
›	Boa® sluitsysteem
›	Bata Cool Comfort®-voering
›	QuattroTech®-zool
›	Maten: 36-48

Traxx 219
›	Volnerf leder/TPU-neusbescherming
›	FlexGuard® kunststof tussenzool
›	Boa® sluitsysteem
›	Bata Cool Comfort®-voering
›	QuattroTech®-zool
›	Maten: 36-48

Boa® en het Boa® logo zijn handelsmerken van Boa Technology Inc.
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the natural
MAYA HRO
›	Volnerf leder/nappa/TPU-neusbescherming
›	Bata Cool Comfort®-voering
›	TriTech Plus®-zool
›	Vier wijdtes N: 247-300, W: 232-315, XW:
232-315, XXW: 255-300
›	Mondopoint maten: 232-315
› Maten: 37-48

MALENKA HRO
›	Volnerf leder/nappa/TPU-neusbescherming
›	Bata Cool Comfort®-voering
›	TriTech Plus®-zool
›	Vier wijdtes N: 247-300, W: 232-315, XW:
232-315, XXW: 255-300
›	Mondopoint maten: 232-315
› Maten: 37-48
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the natural

SAXA ESD
›	Nubuck leder/ventilerend nylon mesh
›	Bata Cool Comfort®-voering
›	Twee densiteiten PU-zool
›	Wijdtes W-XW
›	Mondopoint maten: 232-315
› Maten: 37-48

TIGUA ESD
›	Nubuck leder
›	Bata Cool Comfort®/lederen-voering
›	Twee densiteiten PU-zool
›	Wijdtes W-XW
›	Mondopoint maten: 232-315
› Maten: 37-48
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the natural

JUMANO HRO
›	Volnerf leder/nappa/TPU-neusbescherming
›	Nappa/lederen voering
›	TriTech Plus®-zool
›	Wijdtes W-XW
›	Mondopoint maten: 232-315
› Maten: 37-48

TAHO HRO
›	Volnerf leder/TPU-neusbescherming
›	Warm gevoerd
›	TriTech Plus®-zool
›	Wijdte XW
›	Mondopoint maten: 240-315
› Maten: 38-48
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the natural

TONTO HRO
›	Volnerf leder/TPU-neusbescherming
›	Warm gevoerd
›	TriTech Plus®-zool
›	Wijdte XW
›	Mondopoint maten: 240-315
› Maten: 38-48

CONCHO
›	Volnerf leder
›	Nappa/lederen voering
›	Twee densiteiten PU-zool
›	Wijdtes W-XW
›	Mondopoint maten: 232-315
› Maten: 37-48
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the natural

MAORI
›	Nubuck leder/ventilerend nylon mesh
›	Kunststof neus
›	Bata Cool Comfort®/lederen-voering
›	Twee densiteiten PU-zool
›	Wijdte W
›	Mondopoint maten: 255-300
› Maten: 40-46

KONSO
›	Nubuck leder/ventilerend nylon mesh
›	Kunststof neus
›	Bata Cool Comfort®/lederen-voering
›	Twee densiteiten PU-zool
›	Wijdte W
›	Mondopoint maten: 255-300
› Maten: 40-46
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bison
LAMAR
›	Volnerf leder/TPU-neusbescherming
›	Bata Air Xtreme®-voering
›	Rubberen zool
›	Maten: 40-48

LEWIS
›	Volnerf leder/TPU-neusbescherming
›	Bata Air Xtreme®-voering
›	Rubberen zool
›	Maten: 40-48
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bs2000
CORTINA 2
›	Nubuck leder/ventilerend nylon mesh
›	Bata Cool Comfort®-voering
›	Twee densiteiten PU-zool
›	Maten: 36-49

helsinki
helsinki esd
›	Nubuck leder
›	Bata Cool Comfort®-voering
›	Twee densiteiten PU-zool
›	Maten: 35-49 / Helsinki ESD 35-48
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bs2000

ERICA
›	Nubuck leder
›	Bata Cool Comfort®-voering
›	Twee densiteiten PU-zool
›	Maten: 35-42
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elegance
angelique
›	Volnerf leder
›	Dri-Lex®/lederen voering
›	Twee densiteiten PU-zool
›	Maten: 36-42

elodie
›	Volnerf leder
›	Dri-Lex®/lederen voering
›	Twee densiteiten PU-zool
›	Maten: 36-42
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wallstreet
brooklyn esd
stanford esd
›	Volnerf leder
›	Lederen voering
›	Twee densiteiten PU-zool
›	Maten: 40-48

GREENWICH ESD
›	Volnerf leder
›	Lederen voering
›	Twee densiteiten PU-zool
›	Maten: 40-48
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workmates
norfolk
›	Leder
›	Ventilerende mesh voering
›	Twee densiteiten PU-zool
›	Wijdte XW
›	Maten: 35-48

oslo
›	Leder
›	Ventilerende mesh voering
›	Twee densiteiten PU-zool
›	Wijdte XW
›	Maten: 35-48
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workmates

stockholm
›	Leder
›	Ventilerende mesh voering
›	Twee densiteiten PU-zool
›	Wijdte XW
›	Maten: 35-48

riga
›	Suède
›	Ventilerende mesh voering
›	Twee densiteiten PU-zool
›	Wijdte XW
›	Maten: 35-48
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sportmates
mendel
›	Suède/ventilerend nylon mesh
›	Ventilerende mesh voering
›	Rubberen zool
›	Wijdte W
›	Maten: 35-48

dalton
›	Suède/ventilerend nylon mesh
›	Ventilerende mesh voering
›	Rubberen zool
›	Wijdte W
›	Maten: 35-48
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equator
kamba composite
›	Suède/ventilerend nylon mesh
›	Kunststof neus
›	Ventilerende mesh voering
›	Twee densiteiten PU-zool
›	Wijdte W
›	Maten: 36-49
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improving
working lives
Wij bij Bata Industrials geloven dat mensen het best kunnen
werken als ze goed beschermd zijn en de juiste uitrusting
hebben. Wij verbeteren hun werkomstandigheden door
veiligheidsschoenen van de hoogste kwaliteit te bieden,
die ontworpen zijn om te voldoen aan de wensen van
hardwerkende mensen, waar dan ook ter wereld. Door middel
van ons constante innovatieproces ontwikkelen we nieuwe
eigenschappen en modellen die bijdragen aan veiligheid,
comfort, vitaliteit, duurzaamheid en kwaliteit. Wij bij Bata
Industrials geloven dat u zich met onze schoenen en sokken
beter voelt tijdens uw werk.
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