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Professionals weten maar al te goed hoe belangrijk goed schoeisel is. Zo krijgen uw 
voeten dagelijks heel wat te verduren: vaak lange uren op de been, oncomfortabele 
posities aannemen en op ruwe ondergronden werken, maken een stevig maar ook 
flexibel paar werkschoenen onmisbaar.
Daarom zijn DASSY veiligheidsschoenen niet alleen licht, soepel en comfortabel 
om te dragen maar bieden uw voeten ook de nodige bescherming om op elk type 
werkvloer veilig aan de slag te kunnen.

Kies voor een S1P of S3 variant en reken op een superieure bescherming  
bij elke stap. 
  
 - Zeroperforatie zool, een composiet of stalen neus en schok absorberende  
   hielen. 
  - Ademend bovenleder voorkomt vochtophoping of verhitting van uw voeten.
  - Waterafstotend bovenleder houdt uw voeten ten allen tijde droog.
  - Een flexibele zool ondersteunt uw voet in elke positie en bij elke beweging.
  - Dankzij het specifiek zoolpatroon blijft vuil niet in de groeven steken, voor  
   uw onderhoudsgemak.

DASSY VEILIGHEIDSSCHOENEN 
STA STEVIG IN UW SCHOENEN
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GEVOERDE SCHACHT
voor comfortabeler lopen.

VEILIGHEIDSTUSSENZOOL
is opgebouwd in meerdere lagen composiet- 
materiaal en is 50% lichter dan een stalen  
veiligheidszool. Beschermt de gehele opper-
vlakte van de voet en is uitzonderlijk flexibel. 
Deze zool is bestand tegen penetratie van 
scherpe voorwerpen en garandeert uitzonderli-
jke electrische en thermische isolatie.

KUNSTSTOF CAMBREUR
zorgt voor optimale voetstabiliteit.

UITNEEMBARE ANATOMISCH GEVORMDE INLEGZOOL
van antistatisch en antibacterieel materiaal met  
schokdemping. De uitneembare zool houdt de voet 
droog en is gemakkelijk te drogen.

HIELVERSTEVIGING
voor een grotere stabiliteit van de hiel. 

LADDER GRIP
in de zool, zorgt voor meer grip 

op ladders en dergelijke. 

PU TUSSENZOOL
met schockabsorberende hiel,
uitermate geschikt voor een maximaal
draagcomfort 10 à 12 uur per dag.

DASSY SAFETY SCH 
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GEVULDE EN GEFOAMDE TONG
voorkomt insijpeling van liquiden.

ROESTVRIJ STALEN VETEROGEN

GEVULDE, ADEMENDE VOERING IN DE NEUS

VEILIGHEIDSNEUS IN COMPOSIETMATERIAAL
is lichter dan staal en beschermt de tenen tegen een 
volle impact van 200J.
De Jupiter heeft een stalen neus.

KRUIPNEUS

100%
COMPO
COMPO
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GEVULDE EN GEFOAMDE TONG
voorkomt insijpeling van liquiden.

ROESTVRIJ STALEN VETEROGEN

GEVULDE, ADEMENDE VOERIN

VEILIGHEIDSNEUS IN COMPOSI
is lichter dan staal en beschermt de t

ll i t 200J

SLIJTVASTE PU BUITENZOOL
olie en benzine bestendig.

Glijweerstand getest op keramische 
tegels met water en detergent,
op metaalplaat met glycerine.

 OEN ONDER DE LOEP
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Vertrouw op de Apollo S3-veiligheidsschoen voor het zwaardere werk. 
Reken op een slijtvaste, waterdichte, antistatische en zeroperforatie 
bescherming bij elke stap, op elk type werkvloer.

TE-POR® voering met waterdicht membraan - extra kalfslederen bescherming 
aan de enkel - zeroperforatie en antistatische veiligheidstussenzool in Kevlar 
polyurethaan rubberen antislipzool bestand tegen kort contact met hitte tot 
300°C met kruipneus - slijtvaste bescherming in TPU* aan de hiel en de neus 
veiligheidsneus in composietmateriaal - reflecterende bies

* TPU = thermoplastic polyurethane

UNI EN ISO 
20345:2012/SRC

EU 38-48
UK 5-13

Ademend en 
waterafstotend 
VOLNERFLEDER.

APOLLO HOGE SCHOEN
WR SRC HRO HI (10008)

100%
COMPO
COMPO

WATERDICHT MEMBRAAM 
Ultra licht, elastisch, winddicht, waterdicht  
en ademend. Biedt extra bescherming tegen 
koud en slecht weer.

SLIJTVASTE RUBBEREN BUITENZOOL
Olie en benzine bestendig, 
weerstaat kort contact tot 300°C. 
SRC gekeurd.

Binnenkant schacht en tong in 
hoogwaardig KALFSLEDER voor 
extra comfort en bescherming 
aan de enkels.

zwart 

Slijtvaste TPU 
bescherming
aan de neus.

TPU veiligheidsstructuur van de hiel 
garandeert een betere stabiliteit van 
de voet tijdens het dragen.
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voering in Plasmafeel®

zeroperforatie en antistatische 
veiligheidstussenzool in Kevlar
transparante antislipzool met kruipneus
veiligheidsneus in composietmateriaal
reflecterende bies 

UNI EN ISO 20345:2012/SRC

EU 38-48
UK 5-13

zwart

HERMES/S3 HOGE SCHOEN (10001)

voering in Plasmafeel®

zeroperforatie en antistatische 
veiligheidstussenzool in Kevlar
transparante antislipzool met kruipneus
veiligheidsneus in composietmateriaal
reflecterende bies 

UNI EN ISO 20345:2012/SRC

EU 38-48
UK 5-13

zwart

ZEUS/S3 LAGE SCHOEN (10002)

100%
COMPO
COMPO

100%
COMPO
COMPO

voering in Plasmafeel®

zeroperforatie en antistatische 
veiligheidstussenzool in Kevlar
transparante antislipzool 
veiligheidneus in composietmateriaal
metaalvrij

UNI EN ISO 20345:2012/SRC

EU 36-48
UK 3-13

wit/grijs

NEPTUNUS/S3 LAGE SCHOEN (10007)

100%
COMPO
COMPO
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voering in Plasmafeel®

zeroperforatie en antistatische veiligheidstussenzool in Kevlar
transparante antislipzool met kruipneus
veiligheidsneus in composietmateriaal 
reflecterende bies

UNI EN ISO 20345:2012/SRC

EU 38-48
UK 5-13

bruin

ARGUS/S1P HOGE SCHOEN (10004)

voering in Plasmafeel®

zeroperforatie en antistatische veiligheidstussenzool in Kevlar
transparante antislipzool met kruipneus
veiligheidsneus in composietmateriaal 
metaalvrij

UNI EN ISO 20345:2012/SRC

EU 38-48
UK 5-13

zwart

ACHILLES/S1P SANDAAL (10003)

voering in Plasmafeel®

zeroperforatie en antistatische veiligheidstussenzool in Kevlar
transparante antislipzool met kruipneus
veiligheidsneus in composietmateriaal 
reflecterende bies

UNI EN ISO 20345:2012/SRC

EU 38-48
UK 5-13

bruin

URANUS/S1P LAGE SCHOEN (10005)

100%
COMPO
COMPO

100%
COMPO
COMPO

100%
COMPO
COMPO



voering in Plasmafeel®

zeroperforatie en antistatische veiligheidstussenzool in Kevlar
transparante antislipzool met kruipneus
veiligheidsneus in staal
reflecterende bies

UNI EN ISO 20345:2012/SRC

EU 38-48
UK 5-13

zwart

JUPITER/S1P LAGE SCHOEN (10006)

STALEN
NEUS
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ARES INLEGZOOL (800055) CERES RONDE VETERS (800063)

Lengte 130 cm - geschikt voor de DASSY schoenen 
Hermes, Zeus, Argus, Uranus en Jupiter
lengte 150 cm  - geschikt voor Apollo

PESPA 65 - 65% polyester/35% polyamide

Antibacteriële eigenschappen - antistatisch
schokdempend - wordt verkocht per paar
geschikt voor alle DASSY schoenen

PESPE 50 - polyester/latex/polyethyleen

EU 38-48
UK 5-13

NIEUWNIEUW

Schok 
absorberende 

hielen

E

Olie- en 
benzine-bes-
tendige  zool

FO

Zool hitte bes-
tendig

voor kort 
contact

Tussenzool  
zeroperforatie 

composiet-
zool

Ademend bov-
enleder

Water-
afstotend bov-

enleder

 WRU     WR**

Composiet of 
stalen neus

Antistatische 
schoenen

A

XX
X
X
X

X
X
X
X

X

X

X
X
X
X

X
X
X
X

X

S1P

ACHILLES

ARGUS

URANUS

JUPITER

S3

APOLLO

HERMES

ZEUS

NEPTUNUS

X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

Geisoleerd
tegen warmte

HI

X

X
X

X
X
X
X

X

* Aanpassing wordt doorgevoerd in 2014.
** Waterdicht membraam.

Glijweerstand getest op keramische tegels met water en detergent,
op metaalplaat met glycerine.

X*

X*

X
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