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WE HEBBEN DE VEILIGHEID VAN
ONZE SCHOENEN VERBETERD...
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Viel er aan de schoenen van Bata Industrials nog wel iets te verbeteren?
Viel er aan de veiligheid en het comfort nog wel iets toe te voegen?
Het antwoord daarop is kortweg... ja, met sokken. Met de kwalitatieve
eigenschappen van onze nieuwe sokken, en niet te vergeten onze nieuwe
inlegzolen, is een volgende stap gezet in het verbeteren van de veiligheid

MET EEN PAAR SOKKEN

op de werkplek.

FIT IS VEILIG
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Veiligheid staat voorop. Vanzelfsprekend.

loopt dus minder kans op ongelukken. Zo werkt dat.

Die veiligheid heeft alles te maken met bescherming,

Vanuit dat gegeven biedt Bata Industrials voor

maar ook met comfort en je ﬁt voelen. Met foot-

iedere professional in elke situatie een unieke

wear die lekker zit, raak je immers minder snel

oplossing. De juiste schoen, gecombineerd met de

vermoeid. En wie ﬁt is, maakt minder fouten en

juiste sok en de juiste inlegzool.
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BATA ENERGY SYSTEM
Comfort en veiligheid van footwear worden bepaald door

1. PASVORM

met Pro-Cool®, een synthetische vezel die zorgt voor lekker

4. SCHOKABSORPTIE

vier aspecten.

Bata footwear staat wereldwijd bekend om haar pasvorm.

droge en koele voeten. Bovendien zijn alle sokken op strategische

De schoenen van Bata Industrials hebben alles in zich om

Dat geldt voor de veiligheidsschoenen. Maar evenzeer voor

plaatsen voorzien van ventilatiekanalen.

enkel, knie, heup en rug optimaal te beschermen: Tunnelsystem®,

1. PASVORM
2. KLIMAATMANAGEMENT

de sokken.Verschillende modellen uit de collectie kennen een

Ook de inlegzolen garanderen een optimale luchtdoorstroming

polyurethaan (PU) tussenzool, loopzool in verschillende

linker- en rechtersok, voor een optimale anatomische pasvorm.

door de Air Flow. De lederen toplaag absorbeert daarnaast

materialen en hardheden. De sokken én inlegzolen maken het

3. ONDERSTEUNING
4. SCHOKABSORPTIE

Ze zijn krimpvrij en hebben geen voelbare naden. Zacht badstof

makkelijk vocht. Speciale LiquiCell® gelpads in de Superior Fit

Bata Energy System echt compleet. Zachte Shock Absorption

voorkomt dat je de stalen neus van de schoen voelt, elastaan

zool verminderen de wrijving tussen voet en zool, waardoor de

zones op de hiel, voetzool en teen van de sok zorgen voor

zorgt voor een perfecte omsluiting rond voet en been.

temperatuur in de schoen voelbaar lager blijft.

schokabsorptie op de impactpunten en daardoor voor minder

Bata Industrials ontwikkelt alle veiligheidsschoenen, sokken en

De diverse zones in sok en inlegzool volgen elkaar op de voet.

inlegzolen zodanig dat ze op elk van die vier punten optimaal

Ook de inlegzolen zijn anatomisch gevormd en qua lengte en

3. ONDERSTEUNING

presteren. Keuze voor de juiste materialen en technologieën

breedte passen ze perfect in de schoen.

Veiligheidsschoenen van Bata Industrials ondersteunen de voet

EEN SYSTEEM DAT WÉRKT …

optimaal en zorgen ervoor dat je niet onnodig energie verbruikt.

EN DAT MERK JE!

belasting en vermoeidheid.

zorgt voor de juiste kwaliteit. Maar Bata doet méér. Schoenen,
sokken en inlegzolen zijn zó op elkaar afgestemd dat ze elkaars

2. KLIMAATMANAGEMENT

De sokken en inlegzolen sluiten daar feilloos op aan.

kwaliteiten ondersteunen en versterken. Juist in die synergie

De vochtafvoerende en ventilerende eigenschappen van de

Bijvoorbeeld door de slimme Arch Support zone op de sok en

Het resultaat van dit alles? Uiteraard frisse, droge en gezonde

schuilt de kracht van het Bata Energy System: het houdt je ﬁt

schoen worden extra versterkt door de sokken en inlegzolen.

de inlegzool, die zorgt voor ondersteuning van de voetboog

voeten, zonder pijn, zonder blaren. Maar dus ook meer comfort

en energiek gedurende de werkdag.

De sokken uit de Thermo collectie zijn vervaardigd uit een ﬂink

en een betere drukverdeling. Dit geeft een minder moe en

en minder vermoeidheid, ook na een lange werkdag. Je blijft

percentage zuivere scheerwol. Dit aangename natuurlijke materiaal

branderig gevoel in de voeten. Ook de zones op de sok bij het

langer ﬁt en energiek!

zorgt voor warme voeten en neemt makkelijk vocht op, maar staat

been en de enkel zorgen voor optimale ondersteuning

het ook weer snel af. De Cool collectie is vervaardigd van garen

en bloedsomloop.

+
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= BATA FOOTWEAR
KEEPS YOU FIT
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BATA
PROTECTIVE FOOTWEAR

LET’S TALK SOCKS

VERANTWOORDELIJK

Door continu te investeren in nieuwe materialen en technologieën,

VEILIGHEID VERHOGEND

unieke garens die zij zorgvuldig verwerkt in haar sokken. Garens

Bata Industrials maakt deel uit van ’s werelds grootste schoenen-

kan Bata steeds weer adequaat en innovatief reageren op

Bata Industrials ontwikkelt haar producten volledig vanuit de

die een unieke mix van vezels bevatten, die zichzelf al jarenlang

fabrikant: Bata Shoe Organisation. Op het gebied van werkschoenen

marktontwikkelingen en veranderende werkomstandigheden.

behoeften en wensen van de gebruiker. Jarenlang onderzoek onder

uitstekend hebben bewezen. Zoals de vernieuwde vezel Pro-Guards®,

behoren we tot de meest prominente spelers in de wereld.

Elk detail van onze producten is het resultaat van een uiterst

mensen in de meest uiteenlopende werkomstandigheden en een

genaamd Pro-Cool®. Dit is een synthetische vezel met bijzondere

We bieden professionals de best passende footwear om veilig te

zorgvuldig ontwikkelproces. Van het allereerste begin van dat

zorgvuldige studie naar hun persoonlijke voorkeuren hebben geleid

klaverbladstructuur met minuscule kanaaltjes die ervoor zorgen dat

werken en ﬁt te blijven, in alle mogelijke beroepen, in alle mogelijke

proces tot en met levering van de order wordt de kwaliteitsketen

tot een unieke collectie sokken.

transpiratievocht snel en gemakkelijk wordt afgevoerd van de voet

omstandigheden, wereldwijd. Dat voelen wij als onze verantwoor-

zorgvuldig vanuit een total quality ﬁlosoﬁe bewaakt en gemanaged.

De collectie wordt verdeeld in Thermo sokken en Cool sokken en heb-

naar de binnenvoering van de schoen. De voeten blijven daardoor

delijkheid. We gaan dan ook tot het uiterste om een kwalitatieve

ben elk hun eigen samenstelling. Ook aan de persoonlijke voorkeur

aangenaam droog en fris. Andere synthetische garens zoals polyamide

serie schoenen, sokken en inlegzolen te ontwikkelen, waarvan de

qua lengte en dikte van de sok is gedacht. Bovendien heeft iedere

en Lycra® zorgen voor elasticiteit en duurzaamheid. De acrylvezel

kwaliteiten elkaar versterken. Dat maakt footwear van Bata uniek.

sok een eigen unieke mix van materialen en slimme technologische

AmicorTM pure geeft het garen antibacteriële eigenschappen.

eigenschappen, die de drager aantoonbaar energie bespaart en zo

En door het verwerken van de metaalvezel Bekinox® krijgt het garen

ONDERZOEK EN KENNIS

de veiligheid verhoogt. Bata sokken helpen professionals over de

antistatische eigenschappen en zijn de sokken geschikt voor gebruik

Bata Industrials is méér dan fabrikant. We zijn een kennisbedrijf met

hele wereld hun klus te klaren. Elke dag weer, het hele jaar door.

in een elektrostatische omgeving (ESD). Zo verwerkt Bata ook de

geavanceerde testfaciliteiten. Onderzoek vormt de basis van het

UNIEKE GARENS EN KWALITATIEVE VEZELS

innovatieve SeaCell® active cellulosevezel geeft een verkwikkend

sterke Bata-merk. Bata weet wat mensen in hun werkomgeving

Bata Industrials biedt een brede range comfortabele sokken die de

effect. De Thermolite® vezels zorgen voor optimale isolatie en zilver-

nodig hebben. En kent de omstandigheden waarin ze hun job doen.

beschermende, ondersteunende, ventilerende en vochtafvoerende

vezels ondersteunen de antibacteriële en antistatische eigenschappen.

Als geen ander begrijpen we de anatomie van de mens.

kwaliteiten van haar veiligheidsschoenen versterken. Sokken waarin

Door toepassing van unieke garens en kwalitatieve vezels ontstaan

de meest moderne materialen zijn verwerkt. Zo ontwikkelt Bata

sokken met unieke voordelen voor de gebruiker.

hightech vezel Kermel® om een sok vlamvertragend te maken en de

een vooruitstrevende afdeling Research & Development en uiterst

Close-up van de Pro-Cool®
vezel, die verwerkt wordt in
de unieke Bata garens.
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BATA SOKKENTECHNOLOGIE
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Jarenlange ervaring in het ontwikkelen van
footwear en uitgebreid onderzoek naar
veiligheid en vitaliteit van mensen in de meest

8. LEG SUPPORT

1. AIR FLOW
1

uiteenlopende werkomstandigheden, leiden
tot de Bata sokkentechnologie. Technologie

Opengewerkte kanalen zorgen voor

Deze elastische schacht biedt extra

optimale ventilatie. De voet blijft aan-

ondersteuning en stimuleert tegelijk
de bloedsomloop. Zit prettig en je blijft

genaam koel en droog en blaren maken
9

weinig kans.

langer ﬁt.

die de drager beschermt, aantoonbaar energie
9. CALF PROTECTION

2. SHIN BONE PROTECTION

bespaart en zo de veiligheid verhoogt.

2
Een dikkere zone beschermt het

Beschermt de kuit en verdeelt de druk

scheenbeen tegen een stootje en houdt

op de spieren. Draagt prettig en je blijft

het been aangenaam warm.

langer ﬁt.

3. ANKLE SUPPORT

10. ACHILLES PROTECTION
3

Voor extra ondersteuning van de enkel

Beschermt achillespees en hiel tegen

en een perfecte pasvorm.

pijnlijke stoten. Door een betere drukverdeling raak je minder snel vermoeid.
10
11. ANKLE PROTECTION

4. FLEX FIT

11
4

Welkome bescherming tegen een

De ﬂexibele wreef verdeelt de druk en

pijnlijke stoot.

voorkomt vervelende rimpels in de sok.
12. HEEL PROTECTION
5. ARCH SUPPORT

12
5

Extra bescherming van de hak en extra

Ondersteunt de voorvoet en voorkomt

versteviging, voor een nog langere

dat de sok gaat schuiven. Past perfect.

levensduur.

13. SHOCK ABSORPTION
6. COMFORT SEAM

1

Een wat dikkere zone bij hiel, voetzool
13

Perfect glad, zonder vervelende naad.
Voor nog meer draagcomfort.

en teen, voor extra bescherming en ondersteuning en nog meer draagcomfort.

6
1

7

14. SHAPED FIT L/R
7. TOE PROTECTION

14
Linker- en rechtersok hebben ieder hun

10

Extra versterking en bescherming van

eigen anatomisch gevormd voetbed.

de teen.

Voor optimaal draagcomfort.
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What’s in a name

COOL SOKKEN
Zijn de omstandigheden wat warmer, dan zorgen de Cool sokken

koel en droog. De combinatie met andere materialen (vezels en

De naam van de sok is zorgvuldig samengesteld en duidt precies

van Bata voor aangename verkoeling van de voeten. Alle modellen

garens) en de toevoeging van diverse beschermende zones zorgen

aan om wat voor sok het gaat. De aanduiding Cool wordt gevolgd

uit deze collectie bevatten Pro-Cool®, dat transpiratievocht

voor unieke functionele en comfortverhogende eigenschappen.

door twee letteraanduidingen. De eerste letter staat voor de dikte

makkelijk van de voet via de buitenkant van de sok naar de

De blauwe streep aan de zijkant van de sok geeft aan dat het een

van de sok, de tweede voor de lengte.

binnenvoering van de schoen afvoert. De voeten blijven lekker

Cool sok is.

DIKTE / VOLUME

LENGTE

L = Light

S = Short

M = Medium

M = Middle

H = High

L = Long

COOL HM
Een dikke, extreem sterke halfhoge sok met uitstekende vochtregulerende eigenschappen. Bij uitstek geschikt voor gebruik in
laarzen of wat hogere schoenen.
s $OOR OPTIMALE VENTILATIE BLIJFT DE VOET KOEL EN DROOG EN
maken blaren weinig kans
s "ESCHERMING VAN HET SCHEENBEEN
s %XTRA COMFORT EN BESCHERMING DOOR BADSTOF ZOOL
s %LASTISCHE SCHACHT BIEDT EXTRA ONDERSTEUNING EN ZORGT
voor goede pasvorm
s 6ERSTEVIGDE ZONES BIJ DE HIEL EN TENEN VOOR EXTRA DUURZAAMHEID
s %3$

ZONES
SAMENSTELLING :

48% PRO-COOL® (POLYESTER); 26% KATOEN;
®

24% POLYAMIDE; 1% LYCRA (ELASTAAN);
1% BEKINOX® (METAALVEZEL)

TE VERKRIJGEN IN :

MATEN :

12

MARINE

ZWART

GRIJS

35-38, 39-42, 43-46, 47-50
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COOL MS 1

COOL MS 3

COOL ML

In deze comfortabele sok met uitstekende vochtregulerende

Een sportieve, sterke sok met zeer goede vocht-

Een lange sok met perfecte pasvorm, die het

eigenschappen blijft de voet aangenaam droog. Kwalitatief één

regulerende eigenschappen. Perfect in veiligheids-

been optimaal ondersteunt, zodat je de hele

schoenen met GORE-TEX® laminaat. Pro-Cool®

dag ﬁt blijft. Toepassing van AmicorTM pure

leidt het transpiratievocht van de voet naar de

geeft schimmel- en bacterievorming – en

buitenkant van de sok en de schoen voert

daarmee transpiratiegeur – nauwelijks kans.

s %XTRA COMFORT EN BESCHERMING DOOR BADSTOF ZOOL

het vervolgens naar buiten toe af.

s &RISSE VOETEN DOOR OPTIMALE

s %LASTAAN IN BEEN VOET EN ENKEL BIEDT EXTRA ONDERSTEUNING

s %XTREEM VOCHTREGULERENDE EIGEN

van de beste en sterkste sokken uit de collectie.
s $RAAGCOMFORT DOOR COMFORTABELE &LEX &IT ZONE

luchtcirculatie via de Air Flow zone

schappen voor aangenaam droge voeten

en zorgt voor een goede pasvorm

ZONES

s .ARE GEURTJES MAKEN GEEN KANS DOOR GEBRUIK

s %3$

s !NTIBACTERIÑLE VEZELS HOUDEN NARE

ZONES

geurtjes weg
s 0RO #OOL® houdt de voet koel en droog en

van zilvervezel
s "ADSTOF ZONES OP ENKEL ACHILLESPEES EN ZOOL

zorgt ervoor dat blaren weinig kans maken

zorgen voor extra comfort en bescherming

s 6ERSTEVIGDE ZONES BIJ DE HIEL EN TENEN VOOR

s /PTIMAAL DRAAGCOMFORT DOOR ANATOMISCH

een langere levensduur
s !NATOMISCHE GEVORMD VOETBED IN

gevormd voetbed in linker- en rechtersok
s 6ERSTEVIGDE ZONES BIJ DE HIEL EN TENEN VOOR EXTRA DUURZAAMHEID
s %3$

linker- en rechtersok
s %3$

ZONES
SAMENSTELLING :

51% PRO-COOL® (POLYESTER); 27% KATOEN;

SAMENSTELLING :

20% POLYAMIDE; 1% LYCRA® (ELASTAAN);

78% PRO-COOL® (POLYESTER); 19% POLYAMIDE;

SAMENSTELLING :

2% ZILVER; 1% LYCRA® (ELASTAAN)

1% LYCRA® (ELASTAAN); 1% BEKINOX® (METAALVEZEL)

1% BEKINOX (METAALVEZEL)

TE VERKRIJGEN IN :
MATEN :

MARINE

47% PRO-COOL® (POLYESTER); 25% POLYAMIDE;
18% KATOEN; 8% AMICORTM PURE (ACRYL);

®

ZWART

TE VERKRIJGEN IN :

GRIJS

35-38, 39-42, 43-46, 47-50

MATEN :

TE VERKRIJGEN IN :

JEANSBLAUW MET GRIJS
35-38, 39-42, 43-46, 47-50

MATEN :

ZWART
35-38, 39-42, 43-46, 47-50

COOL MS 2

COOL LS 1

COOL LS 2

De allernieuwste technologieën zijn in deze sterke en vocht-

Verkwikkende SeaCell® active vezel met

Stijlvolle, comfortabele sok, voor wie

regulerende sok verwerkt. SeaCell® active bijvoorbeeld,

vitaliserende algen. Antibacterieel. Vijftig

liever een dunne sok draagt. Uiteraard

procent katoen en uitstekende vocht-

met Pro-Cool®, voor altijd droge en

regulering. Deze ﬁjn gebreide sok houdt

koele voeten.

de voet aangenaam koel, fris en ﬁt.

s /PTIMALE VOCHTREGULERENDE

een cellulosevezel met geïntegreerde algen die de voet voeden
met proteïnen, vitaminen en koolhydraten.
s $OOR OPTIMALE LUCHTCIRCULATIE BLIJFT DE VOET AANGENAAM

s /PTIMALE VOCHTREGULERENDE EIGEN

koel en droog en maken blaren weinig kans

eigenschappen zorgen voor frisse

schappen houden de voet koel, fris en ﬁt

en droge voeten, zodat blaren en

s !NTIBACTERIÑLE VEZELS EN VITALISERENDE

s 3UPERZACHTE EN VERKWIKKENDE STERKE SOK

ZONES

algen houden nare geurtjes gegarandeerd weg

met een goede pasvorm

s &IJN GEBREIDE STERKE MAAR DUNNE SOK
s %XTRA ONDERSTEUNING VOORKOMT

voor extra duurzaamheid

s !NTIBACTERIÑLE VEZELS EN VITALISERENDE

s 0RETTIGE PASVORM

algen houden nare geurtjes weg en voeten ﬁt

ZONES

kans maken

s 6ERSTEVIGDE ZONES BIJ DE HIEL EN TENEN

s %XTRA BESCHERMING EN COMFORT DOOR EEN PRETTIGE BADSTOF ZOOL

vermoeidheid van de voeten geen

vermoeidheid van de voeten
s 6ERSTEVIGDE ZONES BIJ DE HIEL EN TENEN

s %3$

s 6ERSTEVIGDE ZONES BIJ DE HIEL EN TENEN VOOR EXTRA DUURZAAMHEID

voor extra duurzaamheid
s %3$

s %3$
ZONES
SAMENSTELLING :

44% KATOEN; 24% POLYAMIDE; 20% PRO-COOL®

SAMENSTELLING :

(POLYESTER); 10% SEACELL® ACTIVE (CELLULOSEVEZEL);
®

®

1% LYCRA (ELASTAAN); 1% BEKINOX (METAALVEZEL)

TE VERKRIJGEN IN :
MATEN :

14

ANTRACIET
35-38, 39-42, 43-46, 47-50

ZWART

50% KATOEN; 28% POLYAMIDE; 12% PRO-COOL®

SAMENSTELLING :

(POLYESTER); 6% SEACELL® ACTIVE (CELLULOSEVEZEL);

®

3% LYCRA (ELASTAAN), 1% BEKINOX (METAALVEZEL)

TE VERKRIJGEN IN :
MATEN :

ZWART
35-38, 39-42, 43-46, 47-50

39% PRO-COOL® (POLYESTER); 39% POLYAMIDE;
20% KATOEN; 1% LYCRA® (ELASTAAN); 1% BEKINOX®

®

(METAALVEZEL)

TE VERKRIJGEN IN :
MATEN :

MARINE

ZWART

35-38, 39-42, 43-46, 47-50
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What’s in a name

THERMO SOKKEN
In koude en vochtige omstandigheden zorgen de Thermo sokken van

De combinatie met andere materialen (vezels en garens) en de

De naam van de sok is zorgvuldig samengesteld en duidt precies

Bata voor warme en droge voeten.Vrijwel alle modellen uit deze

toevoeging van diverse beschermende zones zorgen voor unieke

aan om wat voor sok het gaat. De aanduiding Thermo wordt

Thermo collectie zijn vervaardigd uit een ﬂink percentage scheerwol.

functionele en comfortverhogende eigenschappen. De rode streep aan

gevolgd door twee letteraanduidingen. De eerste letter staat

Door toepassing van ‘superwash’ scheerwol kunnen de sokken

de zijkant van de sok geeft aan dat het een Thermo sok is.

voor de dikte van de sok, de tweede voor de lengte.

probleemloos worden gewassen in de wasmachine.

DIKTE / VOLUME

LENGTE

L = Light

S = Short

M = Medium

M = Middle

H = High

L = Long

THERMO ML
Een lekker lange, warme wollen sok, ideaal voor wie laarzen
draagt. Door de combinatie van scheerwol en Pro-Cool®
blijven de voeten in alle omstandigheden warm en droog.
Met veel ondersteunende en beschermende zones en een
extra lange boord tegen afzakken.
s /PTIMALE LUCHTCIRCULATIE VOOR AANGENAAM DROGE EN
frisse voeten
s !NTIBACTERIÑLE VEZELS HOUDEN NARE GEURTJES WEG
s 3PECIALE ZONES GEVEN BESCHERMING AAN HIEL EN TEEN EN
comfort aan het been
s %XTRA DRAAGCOMFORT DOOR ANATOMISCH GEVORMD VOETBED
in linker- en rechtersok
s %3$

SAMENSTELLING :

47% KRIMPVRIJ SCHEERWOL; 27% POLYAMIDE;

ZONES

16% PRO-COOL® (POLYESTER); 8% AMICORTM PURE (ACRYL);
1% LYCRA® (ELASTAAN); 1% BEKINOX® (METAALVEZEL)

TE VERKRIJGEN IN :
MATEN :
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ANTRACIET
35-38, 39-42, 43-46, 47-50
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THERMO HM 1

THERMO HM 2

THERMO MS 3

Een dikke, halfhoge sok uit Zipro® scheerwol

Een dikke, halfhoge sok uit scheerwol die

Een warme, wollen lage sok met uitstekende vochtregulering.

met Kermel® vezel.Vlamwerend en speciaal

de voeten lekker warm en droog houdt.

Door de combinatie van scheerwol en Pro-Cool® blijven de

bedoeld voor brandweer en lassers.

Ideaal in laarzen en wat hogere schoenen.

Veilig én comfortabel.Voldoet aan veiligheids-

Uitstekend van pasvorm en de extra lange

norm EN 531,A3, B3.

boord voorkomt afzakken.

s 'OEDE BESCHERMING IN EXTREME

s $E NATUURLIJKE WERKING VAN WOL

s !NTIBACTERIÑLE VEZELS HOUDEN NARE GEURTJES WEG
s $E Air Flow zone zorgt voor optimale luchtcirculatie
s "ADSTOF ZONES OP ENKEL ACHILLESPEES EN ZOOL ZORGEN

zorgt voor lekker droge voeten

hitte door vlamwerende,
hittebestendige scheerwol

voeten in alle omstandigheden warm en droog.

ZONES

s %XTRA DUURZAAMHEID DOOR EXTRA

s #OMFORTABEL EN STERK BADSTOF AAN

ZONES

hiel en teen
s %XTRA VERSTEVIGING BIJ DE HIEL EN TEEN ZORGT

verstevigde zones bij de hiel en tenen
s +RIMPVRIJ EN DAARDOOR EENVOUDIG TE

daardoor duurzaam

voor een langere levensduur

s %3$

s %EN PRETTIGE ONDERSTEUNING VAN HET BEEN EN

wassen in de wasmachine
s %XTRA DRAAGCOMFORT DOOR TOEPASSING

voor extra comfort en bescherming
s 4ENEN EN HIEL VAN DE VOET ZIJN VERSTEVIGD EN

de voorvoet voor minder vermoeidheid

van badstof zool

ZONES
SAMENSTELLING :

59% ZIRPRO® (SCHEERWOL); 36% KERMEL® (ARAMIDE);

SAMENSTELLING :

4% POLYAMIDE; 1% LYCRA® (ELASTAAN)

40% POLYAMIDE; 37% KRIMPVRIJ SCHEERWOL; 22% ACRYL;

SAMENSTELLING :

1% LYCRA® (ELASTAAN)

34% KRIMPVRIJ SCHEERWOL; 29% POLYAMIDE;
23% PRO-COOL® (POLYESTER); 12% AMICORTM PURE (ACRYL);
1% LYCRA® (ELASTAAN); 1% BEKINOX® (METAALVEZEL)

TE VERKRIJGEN IN :
MATEN :

TE VERKRIJGEN IN :

ZWART
35-38, 39-42, 43-46, 47-50

MATEN :

MARINE

TE VERKRIJGEN IN :

ZWART

MATEN :

35-38, 39-42, 43-46, 47-50

ZWART
35-38, 39-42, 43-46, 47-50

THERMO MS 1

THERMO MS 2

THERMO LS 1

THERMO LS 2

Deze comfortabele sok is 100% synthetisch

Deze supersterke wollen sok houdt de

Een comfortabele wollen enkelsok

Een dunne, sterke wollen sok met een

en dus supersterk en warm. Ideaal voor wie

voet lekker warm en droog.

met ﬁjne rib. Dun, maar heerlijk warm.

stijlvolle uitstraling en badstof zool voor

in koude omstandigheden moet werken.

De contrasterende kleuren zorgen voor

Een lekkere sok voor dagelijks gebruik.

extra comfort. Houdt de voet in alle

Dankzij de uitstekende vochtregulering

een sportief design.

s %ENVOUDIGE STERKE EN COMFORTABELE

omstandigheden lekker droog en warm.

blijven de voeten aangenaam droog.

s $OOR UITSTEKENDE VOCHTREGULERING

Perfect in veiligheidsschoenen met

blijven voeten droog en maken

GORE-TEX® laminaat.

blaren geen kans

s 3UPERLICHTE EN ISOLERENDE SOK DIE

ZONES

voeten aangenaam warm houdt
s $E !IR &LOW ZONE ZORGT VOOR OPTIMALE
luchtcirculatie en daarmee droge voeten
s %XTRA DRAAGCOMFORT EN BESCHERMING DOOR
toepassing van badstof zool

s "ADSTOF ZOOL ZORGT VOOR EXTRA

sok voor dagelijks gebruik
s 3PECIALE ZONES ZORGEN DOOR EXTRA

comfort en bescherming
s 3PECIALE ZONES ZORGEN VOOR EXTRA

versteviging bij hiel en tenen voor

s $E !IR &LOW ZONE ZORGT VOOR OPTIMALE

ZONES

luchtcirculatie en frisse voeten
s 3PECIALE ZONES GEVEN BESCHERMING AAN

extra comfort

ZONES

s +RIMPVRIJ EN DAAROM EENVOUDIG TE

versteviging bij hiel en tenen

ZONES

s %XTRA DRAAGCOMFORT DOOR

wassen in de wasmachine

comfortabele Flex Fit zone

hiel en teen
s %XTRA DRAAGCOMFORT EN BESCHERMING
door toepassing van badstof zool

s 3PECIALE ZONES GEVEN BESCHERMING AAN HIEL
en teen

SAMENSTELLING :

75% THERMOLITE® (POLYESTER); 24% POLYAMIDE;

SAMENSTELLING :

1% LYCRA® (ELASTAAN)

TE VERKRIJGEN IN :
MATEN :
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ZWART
35-38, 39-42, 43-46, 47-50

39% KRIMPVRIJ SCHEERWOL; 38% POLYPROPYLEEN;

SAMENSTELLING :

22% POLYAMIDE; 1% LYCRA® (ELASTAAN)

TE VERKRIJGEN IN :
MATEN :

ROOD MET ZWART
35-38, 39-42, 43-46, 47-50

56% KRIMPVRIJ SCHEERWOL; 43% POLYAMIDE;

SAMENSTELLING :

1% LYCRA® (ELASTAAN)

TE VERKRIJGEN IN :
MATEN :

MARINE
35-38, 39-42, 43-46, 47-50

58% KRIMPVRIJ SCHEERWOL; 41% POLYAMIDE;
1% LYCRA® (ELASTAAN)

ZWART

TE VERKRIJGEN IN :
MATEN :

MARINE

ZWART

35-38, 39-42, 43-46, 47-50
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PREMIUM FIT

HIGHTECH
INLEGZOLEN

ZONES

Schoenen, sokken, inlegzolen. Samen vormen ze één onlosmakelijk

Bata Industrials biedt keuze uit een viertal zeer hoogwaardige

geheel. Ze versterken elkaars comfortverhogende kwaliteiten,

inlegzolen.Voorzien van slimme ondersteunende en comfort-

zorgen dat de gebruiker minder snel vermoeid raakt en verhogen

verhogende zones die aansluiten op de zones die in de sokken

Een comfortabele inlegzool die schokken bij hielimpact optimaal

s :ONES IN DE ZOOL VANGEN SCHOKKEN OP BIJ DE HIEL VAN DE VOET

daardoor de veiligheid. Binnen dit uitgekiende Bata Energy Systeem

terugkeren. En qua maatvoering perfect afgestemd op de

absorbeert en daarmee de voet ontlast. Premium Fit biedt goede

s /PTIMALE LUCHTCIRCULATIE HOUDT VOETEN KOEL

spelen de inlegzolen een onmisbare rol.

schoenencollectie.

ondersteuning aan de voetboog en verdeelt de druk. Minder last

s !ANGENAME DRUKVERDELING GAAT VERMOEIDHEID VAN DE VOET

van branderige voeten, minder vermoeidheid en dus minder kans
op ongelukken. Premium Fit zit standaard in alle The Natural®

tegen en zorgt voor stabiliteit
s 3TEUN AAN DE VOETBOOG GAAT VERMOEIDHEID TEGEN

schoenen van Bata Industrials.

1. AIR FLOW

3. SHOCK ABSORPTION

Kleine gaatjes en kanaaltjes in de zool

Vangt schokken op en biedt extra

zorgen voor optimale luchtcirculatie en

comfort aan hiel en bal van de voet.

houden de voeten fris en droog.

Voeten zijn minder vermoeid.

2. ARCH SUPPORT

4. COOL ZONE

Geeft extra steun aan de voetboog.

Verdeelt de druk door speciale

De druk wordt verdeeld en de voeten

LiquiCell® pads.Vermindert wrijving

voelen minder moe en branderig.

waardoor de temperatuur van de voet

MATEN :

EUR

35-38, 39-42, 43-46, 47-50

MONDOPOINT

225-240, 247-270, 277-300, 307-322

EXCELLENT FIT

aangenaam blijft.
LiquiCell is een trademark van LiquiCell Technologies, Inc.
ZONES

2

4
3

1

Deze inlegzool is vervaardigd van PU schuim, dat zijn schok3

1

1
4

absorberende eigenschappen ook na langdurig gebruik behoudt.

s $UURZAME ZOOL DOOR BLIJVEND ELASTISCH EN SCHOKABSORBEREND
polyurethaan (PU) schuim

De belangrijke impactpunten bij hiel en voorvoet worden minder

s :ONES IN DE ZOOL VANGEN SCHOKKEN OP BIJ DE HIEL EN VOORVOET

belast en de voetboog wordt stevig ondersteund. De Air Flow zone

s %XTRA STABILITEIT DOOR OPTIMALE STEUN AAN DE VOETBOOG

zorgt voor een optimale luchtcirculatie. De voeten blijven droog

s !ANGENAME DRUKVERDELING GAAT VERMOEIDHEID VAN DE VOET TEGEN

en fris. Met Excellent Fit werk je prettiger én veiliger.

s /PTIMALE LUCHTCIRCULATIE HOUDT VOETEN KOEL EN FRIS
s $E ZACHTE TOPLAAG VOELT COMFORTABEL AAN EN IS DUURZAAM

MATEN :
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EUR

35-38, 39-42, 43-46, 47-50

MONDOPOINT

225-240, 247-270, 277-300, 307-322
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SUPERIOR FIT

COLLECTIE INDEX
ZONES

SOKKENCOLLECTIE
Naam sok
®

Een supercomfortabele inlegzool met LiquiCell pads in de
voorvoet en hak. De vloeistof in deze pads vermindert de
wrijving tussen voet en zool. Dat betekent minder irritatie van
de voet, minder warmteontwikkeling en minder vermoeidheid.
De lederen toplaag neemt uitstekend vocht op. Uiteraard is deze
luxe inlegzool op alle kritische punten voorzien van extra
ondersteunende en schokabsorberende zones. De voeten blijven
langer droog en fris.

tegengaan
s ,EDEREN TOPLAAG GEEFT EEN NATUURLIJK GEVOEL EN ABSORBEERT
vocht waardoor voeten minder kwetsbaar worden
s $UURZAME ZOOL DOOR BLIJVEND ELASTISCH EN SCHOKABSORBEREND
polyurethaan (PU) schuim
s :ONES IN DE ZOOL VANGEN SCHOKKEN OP BIJ DE HIEL EN VOORVOET
en zorgen voor een goede drukverdeling

van de voet

EUR

35-38, 39-42, 43-46, 47-50

MONDOPOINT

225-240, 247-270, 277-300, 307-322

Lengte

ESD

Antibacterieel

Vlamwerend

Pasvorm L/R

s &RISSE EN lTTE VOETEN DOOR ,IQUI#ELL pads die wrijving

s %XTRA STABILITEIT DOOR OPTIMALE STEUN AAN DE BINNENZIJDE

MATEN :

Dikte

®

BETA FIT

Speciaal voor
GORE-TEX®
schoenen

Badstof zool

Pagina

Cool HM

High

Middle

s

s

13

Cool MS 1

Medium

Short

s

s
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Cool MS 2

Medium

Short

s

s

s
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Cool MS 3

Medium

Short

s

s

s

s
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Cool ML

Medium

Long

s

s

s

Cool LS 1

Light

Short

s

s

Cool LS 2

Light

Short

s

Thermo HM 1

High

Middle

Thermo HM 2

High

Middle

Thermo MS 1

Medium

Short

Thermo MS 2

Medium

Short

Thermo MS 3

Medium

Short

s

s

Thermo ML

Medium

Long

s

s

Thermo LS 1

Light

Short

Thermo LS 2

Light

Short

s
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15

s

s

18

Hak en teen
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18

s

18
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s

17

s

s
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s
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INLEGZOLENCOLLECTIE
ZONES

Materiaal

Air Flow

Arch
Support

Shock
Absorption

Premium Fit

EVA

s

s

Hiel

21

Excellent Fit

Elastisch PU

s

s

Hiel en
voorvoet

21

Superior Fit

Elastisch PU met lederen toplaag

s

s

Hiel en
voorvoet

3 lagen open Saran® weefsel

Gehele zool

Naam inlegzool

Dé oplossing voor hevig transpirerende voeten. De Beta Fit
inlegzool is vervaardigd van stevig Saran® weefsel met een zeer
open structuur, waardoor veel ruimte ontstaat tussen voet en
schoenzool. De luchtcirculatie is optimaal, zodat warmte en vocht
snel worden afgevoerd. De voeten blijven frisser en gezonder.

s $ROGE EN FRISSE VOETEN DOOR EXTREME LUCHTCIRCULATIE EN UNIEKE
open structuur
s $RIE LAGEN 3ARAN weefsel zorgen voor optimale isolatie tegen
®

kou en warmte
s 3TEVIGE MATERIALEN ZORGEN VOOR EXTRA DUURZAAMHEID

Beta Fit

Gehele zool

Cool Zone
(LiquiCell®)

s

Pagina
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s $E "ETA &IT INLEGZOOL KAN HANDGEWASSEN WORDEN EN IS
daardoor wel zo hygiënisch

MATEN :

22

EUR

36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48

MONDOPOINT

225, 232, 240, 247, 255, 262, 270, 277, 285, 292, 300, 307, 315
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