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Veiligheidsschoenen, die bedoeld zijn om je voeten te 
beschermen, zouden die juist wel eens letsel kunnen 
toebrengen. Dat is de schokkende conclusie van 
wetenschapper en biomechanisch onderzoeker  
Terje Haugaa. Hij deed jarenlang uitgebreid onderzoek 
naar de invloed van werkschoenen op gezondheid, 
welzijn en productiviteit op de werkplek. De feiten zijn 
onmiskenbaar: de onderzoeken van Haugaa tonen aan 
dat meer dan 30% van de mensen die veiligheids
schoenen dragen, één of meer voetgerelateerde 
gezondheidsklachten hebben. Ze hebben niet alleen veel 
last van voeten, knieën en benen, de slechte schoenen 
hebben bovendien een nadelige invloed op hun 
prestaties en concentratie. 

De reden hiervoor is eenvoudig. Veel veiligheidsschoenen 
hebben de vorm van een ‘banaan’, waardoor de voet in 
een onnatuurlijke positie wordt gedwongen en niet vrij 
kan buigen, draaien of bewegen. De schoenen zijn dan 
misschien wel veilig, ze zijn niet goed voor jouw voeten.

Om hier iets aan te doen ging het onderzoeksteam  
van Bata Industrials de samenwerking aan met  
Terje Haugaa. De ontwikkeling van een compleet nieuwe 
lijn werkschoenen was het resultaat. Uitgangspunt 
daarbij was dat onze schoenen niet meer dan  
1,5 centimeter zouden afwijken van de natuurlijke 
lengteas van de voet. Vervolgens hebben we 17 andere 
factoren bepaald die aanleiding kunnen zijn voor voet, 
been en knieklachten, of deze kunnen verergeren. Met al 
deze kennis op zak begonnen we aan het ontwerp van 
een rechte schoen met de juiste anatomie en ergonomie 
voor gezonde voeten. 

Na vijf jaar ontwikkelen en testen is Walkline® 
veiligheidsschoeisel het resultaat. Walkline® staat  
voor een rechte lijn, met een biomechanisch systeem 
dat de loop en pas van de drager optimaal ondersteunt.  
De as van de schoen, oftewel de walk line, sluit aan  
bij de lengteas van de voet. Hierdoor verbetert  
de biomechanische functie en worden schokken 
opgevangen. 

De zool heeft dynamische delen waardoor maximaal 
buigen en draaien mogelijk is. De vermoeid heid van de 
drager wordt minder en de pas energieker. Daarbij zorgt 
elke Walkline® schoen ook nog voor een optimale 
verdeling van functie en gewicht, waardoor er minder 
druk op de dorsale delen van de voet komt.  
En tot slot worden de biomechanische eigenschappen 
van de voet geoptimaliseerd door de schoenen te laten 
sluiten in de richting van de hiel en niet in de richting 
van de middenvoet. Dus is elke rechte stap in een 
Walkline® schoen puur plezier. De drager is alerter én 
productiever, waardoor hij of zij niet alleen gezonder is, 
maar zich ook nog prettiger voelt. 

Walkline® is een modulair concept. Hierdoor kunnen  
we verschillende eigenschappen in ons brede aanbod 
veiligheidsschoenen verwerken. Voor elke branche en 
toepassing hebben we precies de juiste Walkline® 
schoen. Je kunt eenvoudig de gewenste eigenschappen 
voor jouw perfecte veiligheidsschoen kiezen. 

Begin met het kiezen van de juiste zool voor je 
werkomgeving. We hebben vier typen, elk met 
verschillende anti slipeigenschappen. Kies vervolgens de 
gewenste veiligheidsnorm: S1, S1P, S2 of  voor de 
allerhoogste standaard op het gebied van veiligheid  S3.

Als je de juiste zool hebt gekozen, kun je kiezen uit 
verschillende soorten voering. Je kunt kiezen uit stoffen 
of leren voering en voor sommige schoenen is er de 
extra optie GORETEX®, waardoor je voeten ook onder 
natte omstandigheden droog blijven. 
Hierna kun je kiezen uit een aantal beschermings
mogelijkheden. PUneusbescherming biedt extra 
bescherming tegen slijtage van het leer rondom de 
tenen. Een stalen of composiet tussenzool beschermt  
de voet tegen scherpe voorwerpen die de schoen 
eventueel kunnen binnendringen via de onderkant. 
Onze ESDschoenen voorkomen  of beperken  
schadelijke elektrostatische ontlading.

Even voorstellen: Walkline®

De waarheid over veiligheidsschoenen

walkline®

ZOOL + VEILIGHEID 
+ VOERING + 

BESCHERMING = 
de perfecte 

veiligheidsschoen 
voor jouw branche 

of toepassing

1op de 3 60%

900km

60%50%

94%

is de gemiddelde afstand die een drager van 
veiligheidsschoenen elk jaar aflegt.

mensen die veiligheids
schoenen dragen heeft 
één of meerdere 
voetklacht(en).

van alle schoenen hebben 
de vorm van een ‘banaan’, 
waardoor voetproblemen 
worden veroorzaakt.

vermindering van 
voetklachten door van 
‘slechte’ op goede, 
ergonomische schoenen 
over te stappen.

vermindering van 
voet, been en 
knieklachten met 
Walkline® schoenen.

van de mensen vinden dat een hele dag Walkline®  
schoenen dragen comfortabeler is.
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Walkline® is een modulair concept. Hierdoor kunnen we verschillende eigenschappen in ons brede aanbod 
veiligheidsschoenen verwerken. Voor elke branche en toepassing hebben we precies de juiste Walkline® schoen.  
Je kunt eenvoudig de gewenste eigenschappen voor jouw perfecte veiligheidsschoen kiezen.

walkline®

keuzesysteem
Walkline® geeft de voet de volledige vrijheid om natuurlijk te kunnen bewegen

De zeven kenmerken van Walkline®:

zolen

Xtr-lijn 
Griptech®-zool 
De rubberen GripTech®zool 
is voorzien van een speciaal 
profiel dat optimale 
weerstand biedt aan gladde 
oppervlakken.

materiaal voering

De vochtabsorberende Bata Cool Comfort® 
voering is gemaakt van een hightech 
materiaal dat bestaat uit verschillende lagen, 
die samen zorgen voor een zacht, droog en 
fris gevoel. Het vocht wordt doeltreffend 
afgevoerd naar de buitenkant van de schoen.

Voor wie de voorkeur geeft 
aan een leren voering heeft de 
PWRlijn een aantal modellen 
met een vochtabsorberende 
leren voering, voor een zacht  
en natuurlijk gevoel.

De lichtgewicht en sneldrogende GORETEX® 
voering is niet alleen waterdicht, maar ook 
luchtdoorlatend. Dit is mogelijk door het 
speciale membraan, waardoor water van 
buitenaf niet kan binnendringen, terwijl 
waterdamp wel weg kan.

Gelijk aan S1 plus 
tussenzool tegen 
doordringen.

Gelijk aan S1 plus 
waterafstotend en 
water absorberend 
bovenmateriaal.

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

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.

veiligheidsopties 

De PUneusbescherming 
biedt extra bescherming 
tegen slijtage van het leer 
op de neus van de schoen.

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 
tussen zool zorgt voor 
bescherming tegen perforatie 
dan wel indringing van 
scherpe of hete voorwerpen 
door de loopzool.

Act-lijn 
2-densiteiten pu-zool 
De twee densiteiten PUzool 
is licht, schokabsorberend en 
zorgt voor een uitstekende grip 
en stabiliteit.

pwr-lijn 
tritech plus®-zool  
De rubberen TriTech Plus®
zool is opvallend licht, zorgt 
voor optimale schokdemping, 
grip en stabiliteit en is hitte
bestendig tot 300 graden 
Celsius.

Vit-lijn 
quAttrotech®-zool 
De TPU (thermoplastisch poly
urethaan) QuattroTech®zool is 
flexibel en schokabsorberend, 
waardoor de schoen een  
uitstekende grip en stabiliteit heeft.

Antislip zolen
Hard, zacht, stroef, glad, egaal, oneffen… De ene ondergrond is 
de andere niet. Voor een optimale grip kent Walkline® vier typen 
zolen, ieder met een eigen profiel. Voor elke ondergrond de  
juiste zool.

nAtuurlijke leest
De meeste veiligheidsschoenen 
gaan uit van een banaanvormige 
leest, die de voet in een verkeerde 
houding forceert. Walkline® 
daarentegen heeft een rechte 
leest. Dat geeft de voet de 
volledige vrijheid om natuurlijk  
te bewegen.

drie-wijdte systeem
Iedere voet is anders. Dat geldt 
ook voor de wijdte van de voet. 

Een schoen mag niet te ruim 
zijn, maar zeker ook niet te 

krap. Vandaar het driewijdte 
systeem in Walkline®. Door 

meerdere wijdtes hebben onze 
veiligheidsschoenen altijd de 

perfecte pasvorm. 

Voetslot
Een traditionele sluiting trekt de 
bovenzijde van de schoen stevig 
tegen de wreef. Hierdoor wordt de 
voet belemmerd naar beneden te 
veren. Walkline® heeft een 
sluitsysteem dat de schoen schuin 
tegen de hiel trekt. Door de hoek 
van de veters en de vorm van de 
schoen kan de middenvoet vrijer 
bewegen en blijft het natuurlijke 
schokabsorberend vermogen 
behouden.

driedeliG schokdempinG-
systeem

Wanneer je de hele dag op een 
harde ondergrond loopt, krijgen je 
gewrichten het zwaar te verduren. 
Walkline® is daarom voorzien van 

een driedelig schokdemping
systeem, dat de schokken tijdens 
het lopen absorbeert. Een slimme 

combinatie van Tunnelsystem®, 
cambreur en tussenzool vangt  

de klappen op en ontlast daarmee 
de gewrichten.

FleXlines
De Flexlines in de zool volgen 
exact de natuurlijke buigzones 
van de voet. De zool geeft 
daardoor op de juiste plaatsen 
mee, zodat het lopen minder 
energie kost. Het houdt de voeten 
fit en vermindert dus de kans op 
ongelukken.

dynAmische zool
Walkline® heeft een dynamische 

zool met verschillende hardheden. 
Doordat de zolen op precies de 
juiste plaatsen van hardere en 

zachtere delen zijn voorzien, 
ontstaat een perfecte balans 

tussen schokdemping, stabiliteit 
en ondersteuning van de 

natuurlijke afrolbeweging  
van de voet. 

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

Quick Release
systeem van 
Boa Technology 
inc.
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aCt103

aCt131

›  Nubuck leder/ventilerend nylon mesh/
PUneusbescherming

›  Bata Cool Comfort®voering
›  Twee densiteiten PUzool
›  Wijdtes WXWXXW* 

(ACT131 één wijdte: W)
›   Maten: 3849

aCt104

aCt105

aCt107 esd

aCt108 esd

aCt129

›  Nubuck leder
›  Bata Cool Comfort®voering
›  Twee densiteiten PUzool
›  Wijdtes WXWXXW* 

(ACT129 één wijdte: W)
› Maten: 3849

aCt101  

aCt102

aCt124 esd

›  Nubuck leder/ventilerend nylon mesh
›  Bata Cool Comfort®voering
›  Twee densiteiten PUzool
› Wijdtes WXWXXW*
›  Maten: 3849

De twee densiteiten PUzool is licht, schokabsorberend 
en zorgt voor een uitstekende grip en stabiliteit.  
Deze PUzool is bestand tegen stookolie en voldoet 
aan de norm EN ISO 20345:2011/SRC (getest conform 
EN13287:2012).

twee densiteiten pu-zool

aCt-lijn

Standaard uit voorraad leverbaar.
* Wijdte XW van ACT108 en wijdte XXW van ACT103, ACT105, ACT107, ACT108 hebben een levertijd van 46 weken.

Standaard uit voorraad leverbaar.
* Wijdte XXW van ACT102 en ACT124 heeft een levertijd van 46 weken.

De Walkline® ACTlijn is zeer comfortabel voor algemeen gebruik en heeft een 
lichtgewicht en sportieve uitstraling.

aCt-lijn
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aCt106

aCt141 esd

›  Nubuck leder/PUneusbescherming
›  Bata Cool Comfort®voering
›  Twee densiteiten PUzool
›  Wijdtes WXWXXW* 

(ACT141 één wijdte: W)
› Maten: 3849

aCt109  

aCt110

aCt112 esd

aCt130

›  Nubuck leder
›  Bata Cool Comfort®voering
›  Twee densiteiten PUzool
›  Wijdtes WXWXXW* 

(ACT130 één wijdte: W)
› Maten: 3849

aCt111

aCt142 esd

›  Nubuck leder/PUneusbescherming
›  Bata Cool Comfort®voering
›  Twee densiteiten PUzool
›  Wijdtes WXWXXW* 

(ACT142 één wijdte: W)
›  Maten: 3849

aCt-lijnaCt-lijn

aCt113  

aCt114

aCt116 esd

› Volnerf leder 
›  Bata Cool Comfort®voering
›  Twee densiteiten PUzool
› Wijdtes WXWXXW*
›  Maten: 3849

Standaard uit voorraad leverbaar.
* Wijdte XW van ACT116 en wijdte XXW van ACT111, ACT113, ACT116 hebben een levertijd van 46 weken.

Standaard uit voorraad leverbaar.
* Wijdte XW van ACT112 en wijdte XXW van ACT106, ACT110, ACT112 hebben een levertijd van 46 weken. 98



aCt-lijnaCt-lijn

aCt115

› Volnerf leder/PUneusbescherming
›  Bata Cool Comfort®voering
›  Twee densiteiten PUzool
› Wijdtes WXWXXW*
›  Maten: 3849

aCt119

› Volnerf leder/PUneusbescherming
›  Bata Cool Comfort®voering
›  Twee densiteiten PUzool 
› Wijdtes WXWXXW*
›  Maten: 3849

aCt117

aCt118

aCt120 esd

› Volnerf leder 
›  Bata Cool Comfort®voering
›  Twee densiteiten PUzool 
› Wijdtes WXWXXW*
›  Maten: 3849

aCt121  

aCt122

aCt125 esd

aCt126

›  Nubuck leder/ventilerend nylon mesh
›  Boa® sluitsysteem
›  Bata Cool Comfort®voering
›  Twee densiteiten PUzool 
› Wijdtes WXWXXW*
›  Maten: 3849

Boa® en het Boa® logo zijn handelsmerken van Boa Technology Inc.

Standaard uit voorraad leverbaar.
* Wijdte XW van ACT121, ACT126 en wijdte XXW van ACT119, ACT121, ACT122, ACT125, ACT126 hebben een levertijd van 46 weken.

Standaard uit voorraad leverbaar.
* Wijdte XW van ACT120 en wijdte XXW van ACT115, ACT117, ACT120 hebben een levertijd van 46 weken. 1110



aCt-lijnaCt-lijn

aCt127 esd

›  Nubuck leder 
›  Bata Cool Comfort®voering
›  Twee densiteiten PUzool 
› Wijdtes WXWXXW*
›  Maten: 3849

aCt128 esd

›  Nubuck leder 
›  Bata Cool Comfort®voering
›  Twee densiteiten PUzool 
› Wijdtes WXWXXW*
›  Maten: 3849

aCt138 esd

›  Nubuck leder/ventilerend nylon mesh
›  Bata Cool Comfort®voering
›  Twee densiteiten PUzool
› Wijdte XW
›  Maten: 3849

aCt132

›  Nubuck leder/ventilerend nylon mesh/ 
PUneusbescherming

›  FlexGuard® kunststof tussenzool 
›  Boa® sluitsysteem
›  Bata Cool Comfort®voering
›  Twee densiteiten PUzool 
› Wijdte W
›  Maten: 3849

Boa® en het Boa® logo zijn handelsmerken van Boa Technology Inc.

Standaard uit voorraad leverbaar.
* Wijdte XXW van ACT127, ACT128 heeft een levertijd van 46 weken.

Standaard uit voorraad leverbaar.
1312



aCt-lijn

aCt139 esd

›  Nubuck leder/ventilerend nylon mesh
›  Bata Cool Comfort®voering
›  Twee densiteiten PUzool
› Wijdte XW
› Maten: 3849

aCt140 esd

›  Nubuck leder
›  Bata Cool Comfort®voering
›  Twee densiteiten PUzool 
› Wijdte XW
› Maten: 3849

Standaard uit voorraad leverbaar.14 15



pwr301

pwr302

›  Nubuck leder 
›  Bata Cool Comfort®voering
›  TriTech Plus®zool
›  Wijdtes WXWXXW*
›  Maten: 3848

pwr304

pwr305

›  Nubuck leder
›  Bata Cool Comfort®voering
›  TriTech Plus®zool
›  Wijdtes WXWXXW*
›  Maten: 3848

De rubberen TriTech Plus®zool is opvallend licht, zorgt voor optimale 
schokdemping, grip en stabiliteit en is hitte bestendig tot 300 graden 
Celsius. Deze antislipzool is bestand tegen stookolie en voldoet aan  
de norm EN ISO 20345:2011/SRC (getest conform EN13287:2012).

tritech plus®-zool

pwr303

›  Nubuck leder/PUneusbescherming 
›  Bata Cool Comfort®voering
›  TriTech Plus®zool
›  Wijdtes WXWXXW*
›  Maten: 3848

pwr-lijn

De Walkline® PWRlijn is speciaal bedoeld voor zware werkomstandigheden en een 
ruw loopoppervlak, zoals grind, beton en modder. De rubberen zool heeft een breder en 
dieper profiel en is bestand tegen hitte van max. 300 graden Celsius.

pwr-lijn

Standaard uit voorraad leverbaar.
* Wijdte XW van PWR303, PWR305 en wijdte XXW van PWR303, PWR304, PWR305 hebben een levertijd van 46 weken.

Standaard uit voorraad leverbaar.
* Wijdte XXW van PWR301, PWR302 heeft een levertijd van 46 weken. 1716



pwr309

pwr320

pwr324

› Volnerf leder/PUneusbescherming
› Bata Cool Comfort®voering of lederen voering
›  TriTech Plus®zool
›  Wijdtes WXWXXW* 

(PWR320 één wijdte: W)
›  Maten: 3848

pwr-lijn

pwr306

›  Nubuck leder/PUneusbescherming 
›  Bata Cool Comfort®voering
›  TriTech Plus®zool
›  Wijdtes WXWXXW*
›  Maten: 3848

pwr307  

pwr308

pwr322

pwr323

› Volnerf leder
›  Bata Cool Comfort®voering of lederen voering
›  TriTech Plus®zool
›  Wijdtes WXWXXW*
›  Maten: 3848

pwr310  

pwr311

pwr325

pwr326

› Volnerf leder 
›  Bata Cool Comfort®voering of lederen voering
›  TriTech Plus®zool
›  Wijdtes WXWXXW*
›  Maten: 3848

pwr-lijn

Standaard uit voorraad leverbaar.
* Wijdte XW van PWR326 en wijdte XXW van PWR309, PWR310, PWR311, PWR325, PWR326 hebben een levertijd van 46 weken.

Standaard uit voorraad leverbaar.
* Wijdte XW van PWR306 en wijdte XXW van PWR306, PWR307, PWR322, PWR323 hebben een levertijd van 46 weken. 1918



pwr-lijn

pwr315

›  Nubuck leder/nylon mesh/ 
PUneusbescherming

›  GORETEX® laminaat
›  TriTech Plus®zool
›  Wijdtes WXWXXW*
›  Maten: 3848

pwr313

›  Nubuck leder/nylon mesh
›  GORETEX® laminaat
›  TriTech Plus®zool
›  Wijdtes WXWXXW*
›  Maten: 3848

pwr316

›  Nubuck leder/nylon mesh
›  GORETEX® laminaat
›  TriTech Plus®zool
›  Wijdtes WXWXXW*
›  Maten: 3848

pwr312

pwr321

pwr327

› Volnerf leder/PUneusbescherming
›  Bata Cool Comfort®voering of lederen voering
›  TriTech Plus®zool
›  Wijdtes WXWXXW 

(PWR321 één wijdte: W)
›  Maten: 3848

pwr-lijn

Standaard uit voorraad leverbaar.
* Wijdte XXW van PWR315, PWR316 heeft een levertijd van 46 weken.

Standaard uit voorraad leverbaar.
* Wijdte XXW van PWR313 heeft een levertijd van 46 weken. 2120



pwr-lijn

pwr318

›  Nubuck leder/nylon mesh/ 
PUneusbescherming

›  GORETEX® laminaat
›  TriTech Plus®zool
›  Wijdtes WXWXXW*
›  Maten: 3848

pwr319

› Volnerf leder/PUneusbescherming
›  GORETEX® laminaat
›  TriTech Plus®zool
›  Wijdtes WXWXXW*
›  Maten: 3848

Standaard uit voorraad leverbaar.
* Wijdte XXW van PWR318, PWR319 heeft een levertijd van 46 weken.22 23



xtr901

xtr902

› Volnerf leder 
›  Bata Cool Comfort®voering
›  GripTech®zool
›  Wijdtes WXWXXW*
›  Maten: 3848

De rubberen GripTech®zool is voorzien van een speciaal profiel  
dat optimale weerstand biedt aan gladde oppervlakken.  
Deze antislipzool is bestand tegen stookolie en voldoet aan de 
norm EN ISO 20345:2011/SRC (getest conform EN13287:2012).

Griptech®-zool

xtr903

› Volnerf leder 
›  Bata Cool Comfort®voering
›  GripTech®zool
›  Wijdtes WXWXXW*
›  Maten: 3848

xtr-lijn

De Walkline® XTRlijn heeft een extra fijn profiel voor meer grip op een gladde 
ondergrond. Het hightech ontwerp ziet er niet alleen goed uit, maar is ook  
duurzaam en bestand tegen hitte van max. 300 graden Celsius.

xtr-lijn

Standaard uit voorraad leverbaar.
* Wijdte XXW van XTR903 heeft een levertijd van 46 weken.

Standaard uit voorraad leverbaar.
* Wijdte XXW van XTR901 heeft een levertijd van 46 weken. 2524



xtr-lijn

xtr904

› Volnerf leder/PUneusbescherming
›  Bata Cool Comfort®voering
›  GripTech®zool
›  Wijdtes WXWXXW
›  Maten: 3848

xtr905

› Volnerf leder/PUneusbescherming
›  GORETEX® laminaat
›  GripTech®zool
›  Wijdtes WXWXXW*
›  Maten: 3848

Standaard uit voorraad leverbaar.
* Wijdte XXW van XTR905 heeft een levertijd van 46 weken.26 27



De TPU (thermoplastisch polyurethaan) 
QuattroTech®zool is flexibel en 
schokabsorberend, waardoor de schoen  
een uitstekende grip en stabiliteit heeft.  
De TPUzool is bestand tegen stookolie en 
voldoet aan de norm EN ISO 20345:2011.

quAttrotech®-zool

vit503

›  Nubuck leder/ventilerend nylon mesh/
PUneusbescherming

›  FlexGuard® kunststof tussenzool 
›  Bata Cool Comfort®voering
›  QuattroTech®zool 
›  Wijdte W*
›  Maten: 3848

vit504

›  Nubuck leder/ventilerend nylon mesh 
›  Bata Cool Comfort®voering
›  QuattroTech®zool 
›  Wijdte W*
›  Maten: 3848

vit501

vit502

›  Nubuck leder/ventilerend nylon mesh
›  Bata Cool Comfort®voering
›  QuattroTech®zool 
›  Wijdte W*
›  Maten: 3848

vit-lijn

De Walkline® VITlijn is zeer comfortabel voor algemeen gebruik. De schoenen zijn extra 
flexibel en hebben een allround grip. Er is meer keus in kleur, waardoor de Walkline® serie 
een extra dimensie krijgt.

vit-lijn

Vanaf juli 2014 verkrijgbaar. 
* Op aanvraag ook leverbaar in wijdtes XW en XXW.

Vanaf juli 2014 verkrijgbaar. 
* Op aanvraag ook leverbaar in wijdtes XW en XXW. 2928



vit511

›  Nubuck leder 
›  Bata Cool Comfort®voering
›  QuattroTech®zool 
›  Wijdte W*
›  Maten: 3848

vit512

›  Nubuck leder/PUneusbescherming
›  Bata Cool Comfort®voering
›  QuattroTech®zool 
›  Wijdte W*
›  Maten: 3848

vit506

›  Nubuck leder 
›  Bata Cool Comfort®voering
›  QuattroTech®zool 
›  Wijdte W*
›  Maten: 3848

vit505

›  Nubuck leder 
›  Bata Cool Comfort®voering
›  QuattroTech®zool 
›  Wijdte W*
›  Maten: 3848

vit-lijnvit-lijn

Vanaf juli 2014 verkrijgbaar. 
* Op aanvraag ook leverbaar in wijdtes XW en XXW.

Vanaf juli 2014 verkrijgbaar. 
* Op aanvraag ook leverbaar in wijdtes XW en XXW. 3130



vit514

›  Nubuck leder/PUneusbescherming
›  Bata Cool Comfort®voering
›  QuattroTech®zool
›  Wijdte W*
›  Maten: 3848

vit519

›  Nubuck leder/ventilerend nylon mesh/
PUneusbescherming

›  GORETEX® laminaat
›  QuattroTech®zool 
›  Wijdte W*
›  Maten: 3848

vit513

›  Nubuck leder 
›  Bata Cool Comfort®voering
›  QuattroTech®zool 
›  Wijdte W*
›  Maten: 3848

vit-lijnvit-lijn

Vanaf juli 2014 verkrijgbaar. 
* Op aanvraag ook leverbaar in wijdtes XW en XXW.

Vanaf juli 2014 verkrijgbaar. 
* Op aanvraag ook leverbaar in wijdtes XW en XXW. 3332



vit522

›  Nubuck leder/ventilerend nylon mesh 
›  FlexGuard® kunststof tussenzool 
›  Boa® sluitsysteem
›  Bata Cool Comfort®voering
›  QuattroTech®zool
›  Wijdte W*
›  Maten: 3848

vit523

›  Nubuck leder/ventilerend nylon mesh/
PUneusbescherming

›  FlexGuard® kunststof tussenzool 
›  Boa® sluitsysteem
›  Bata Cool Comfort®voering
›  QuattroTech®zool 
›  Wijdte W*
›  Maten: 3848

vit521

›  Nubuck leder/ventilerend nylon mesh/
PUneusbescherming

›  FlexGuard® kunststof tussenzool 
›  Boa® sluitsysteem
›  Bata Cool Comfort®voering
›  QuattroTech®zool 
›  Wijdte W*
›  Maten: 3848

vit520

›  Nubuck leder/ventilerend nylon mesh 
›  FlexGuard® kunststof tussenzool 
›  Boa® sluitsysteem
›  Bata Cool Comfort®voering
›  QuattroTech®zool 
›  Wijdte W*
›  Maten: 3848

Boa® en het Boa® logo zijn handelsmerken van Boa Technology Inc.
Boa® en het Boa® logo zijn handelsmerken van Boa Technology Inc.

vit-lijnvit-lijn

Vanaf juli 2014 verkrijgbaar. 
* Op aanvraag ook leverbaar in wijdtes XW en XXW.

Vanaf juli 2014 verkrijgbaar. 
* Op aanvraag ook leverbaar in wijdtes XW en XXW. 3534



vit525

›  Nubuck leder/ventilerend nylon mesh/
PUneusbescherming

›  FlexGuard® kunststof tussenzool 
›  Boa® sluitsysteem
›  Bata Cool Comfort®voering
›  QuattroTech®zool 
›  Wijdte W*
›  Maten: 3848

vit524

›  Nubuck leder/ventilerend nylon mesh 
›  FlexGuard® kunststof tussenzool 
›  Boa® sluitsysteem
›  Bata Cool Comfort®voering
›  QuattroTech®zool 
›  Wijdte W*
›  Maten: 3848

Boa® en het Boa® logo zijn handelsmerken van Boa Technology Inc.

vit-lijn

Vanaf juli 2014 verkrijgbaar. 
* Op aanvraag ook leverbaar in wijdtes XW en XXW.36 37



stap 1 >
kies zooltype

stap 1 >
kies zooltype

stap 2 >
kies norm

stap 2 >
kies norm

stap 3 >
kies voering

stap 3 >
kies voering

stap 4 >
selecteer opties

stap 4 >
selecteer opties

seleCtieseleCtie

stel je sChoen samen stel je sChoen samen

Sc
ho

en

Pa
gi

na

■ ■ ■ ACT101 6

■ ■ ■ ■ ACT102 6

■ ■ ■ ■ ■ ACT103 7

■ ■ ■ ACT104 7

■ ■ ■ ■ ACT105 7

■ ■ ■ ■ ■ ACT106 8

■ ■ ■ ■ ACT107 ESD 7

■ ■ ■ ■ ■ ACT108 ESD 7

■ ■ ■ ACT109 8

■ ■ ■ ■ ACT110 8

■ ■ ■ ■ ■ ACT111 9

■ ■ ■ ■ ■ ACT112 ESD 8

■ ■ ■ ACT113 9

■ ■ ■ ■ ACT114 9

■ ■ ■ ■ ■ ACT115 10

■ ■ ■ ■ ■ ACT116 ESD 9

■ ■ ■ ACT117 10

■ ■ ■ ■ ACT118 10

■ ■ ■ ■ ■ ACT119 11

■ ■ ■ ■ ■ ACT120 ESD 10

■ ■ ■ ■ ACT121 11

■ ■ ■ ■ ■ ACT122 11

■ ■ ■ ■ ACT124 ESD 6

■ ■ ■ ■ ■ ACT125 ESD 11

■ ■ ■ ■ ■ ACT126 11

■ ■ ■ ■ ACT127 ESD 12

■ ■ ■ ■ ACT128 ESD 12

■ ■ ■ ■ ACT129 7

■ ■ ■ ■ ACT130 8

■ ■ ■ ■ ■ ACT131 7

■ ■ ■ ■ ■ ■ ACT132 13

■ ■ ■ ■ ACT138 ESD 13

■ ■ ■ ■ ACT139 ESD 14

■ ■ ■ ■ ACT140 ESD 14

■ ■ ■ ■ ■ ■ ACT141 ESD 8

■ ■ ■ ■ ■ ■ ACT142 ESD 9

■ ■ ■ PWR301 16

■ ■ ■ ■ PWR302 16

■ ■ ■ ■ ■ PWR303 17

■ ■ ■ PWR304 17

■ ■ ■ ■ PWR305 17

■ ■ ■ ■ ■ PWR306 18

■ ■ ■ PWR307 18

■ ■ ■ ■ PWR308 18

■ ■ ■ ■ ■ PWR309 19

■ ■ ■ PWR310 19

Sc
ho

en

Pa
gi

na

■ ■ ■ ■ PWR311 19

■ ■ ■ ■ ■ PWR312 20

■ ■ ■ PWR313 20

■ ■ ■ ■ ■ PWR315 21

■ ■ ■ PWR316 21

■ ■ ■ ■ ■ PWR318 22

■ ■ ■ ■ ■ PWR319 22

■ ■ ■ ■ ■ PWR320 19

■ ■ ■ ■ ■ PWR321 20

■ ■ ■ PWR322 18

■ ■ ■ ■ PWR323 18

■ ■ ■ ■ ■ PWR324 19

■ ■ ■ PWR325 19

■ ■ ■ ■ PWR326 19

■ ■ ■ ■ ■ PWR327 20

■ ■ ■ XTR901 24

■ ■ ■ ■ XTR902 24

■ ■ ■ XTR903 25

■ ■ ■ ■ ■ XTR904 26

■ ■ ■ ■ ■ XTR905 26

■ ■ ■ VIT501 28

■ ■ ■ ■ VIT502 28

■ ■ ■ ■ ■ VIT503 29

■ ■ ■ VIT504 29

■ ■ ■ VIT505 30

■ ■ ■ VIT506 30

■ ■ ■ VIT511 31

■ ■ ■ ■ ■ VIT512 31

■ ■ ■ VIT513 32

■ ■ ■ ■ ■ VIT514 33

■ ■ ■ ■ VIT519 33

■ ■ ■ ■ ■ VIT520 34

■ ■ ■ ■ ■ ■ VIT521 34

■ ■ ■ ■ ■ VIT522 35

■ ■ ■ ■ ■ ■ VIT523 35

■ ■ ■ ■ ■ VIT524 36

■ ■ ■ ■ ■ ■ VIT525 36

maattabel

Europese maat 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49

Wijdte W (10) ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Wijdte XW (11) ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Wijdte XXW (12) ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

3938



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.

improving
working lives


