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Grisport Cross Safety Firm  
Artikel nr : 3848 
 
S3 veiligheidsschoen zwart 
De hoge werkschoen is niet alleen super licht, maar ziet er ook heel erg 
sportief uit en voldoet aan de S3-normering voor veiligheidsschoenen.  
• Kevlar tussenzool 
• Zolen zijn bestand tegen extreme hitte tot circa 200 ºC en kort
 stondige contactwarmte tot 300 ºC (HRO) 
• Ademend 
• Flexibel 
• Leverbaar in de maten: 39 t/m 47 
• Standaard op voorraad in de maten: 42 t/m 47 

      Redbrick Slate laag   
Artikel nr : 3971 
 
S3 veiligheidsschoen grijs 
Deze lage S3 Veiligheidsschoen van Redbrick hebben een sportief ontwerp 
en een comfortabele pasvorm .  
• De zool is PU/TPU, heeft een antislipzool, antistatische en energie 
 absorberende eigenschappen  
• Waterbestendig 
• Carbonnite neus   
• Licht 
• Leverbaar in de maten: 39 t/m 48 
• Standaard op voorraad in de maten: 41 t/m 45 

Op zoek naar nieuwe werkschoenen? 
Wij hebben diverse werkschoenen op voorraad staan 

Redbrick Smaragd hoog  
Artikel nr : 4037 
 
S3 veiligheidsschoen bruin 
Deze hoge S3 Veiligheidsschoen van Redbrick hebben een sportief ontwerp 
en een comfortabele pasvorm .  
• De zool is PU/TPU, heeft een antislipzool, antistatische en energie 
 absorberende eigenschappen  
• Waterbestendig 
• Carbonnite neus   
• Hoog model 
• Leverbaar in de maten: 36 t/m 48 
• Standaard op voorraad in de maten: 42 t/m 47 

 
 
 
 
 
 
 

Hollandse klomp   
Artikel nr : 4038 
 
Klomp HP 2 Geel 
• Dichte hiel 
• Hout  
• Leverbaar in de maten: 40 

t/m 48 
• Standaard op voorraad in 

de maten: 40 t/m 48 

 

 

 

 

 

 

Emma Vlamvertragende veters 
Artikel nr : 3696 

• Zwart 

• 120 cm 

€ 75,19 

€ 67,96 

€ 70,94 

€ 7,70 

€ 19,95 
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Grisport 803 Hoog  
Artikel nr : 721 

 
S3 veiligheidsschoen zwart 
Deze hoge werkschoen is sterk en betrouwbaar. Gemaakt van leer met een 
voering van ademend, geur- en vochtvretend Cambrelle® houden deze 
werkschoenen uw voeten comfortabel tijdens alle werkzaamheden  
• Waterafstotend 
• Stalen tussenzool 
• Versteviging bij de hiel voor extra ondersteuning 
• Zolen bestand tegen hitte tot 300°C (HRO) 
• Leverbaar in de maten: 39 t/m 48 
• Standaard op voorraad in de maten: 40 t/m 48 

Grisport 801 Laag  
Artikel nr : 720 

 
S3 veiligheidsschoen zwart. 
Deze lage werkschoen is sterk en betrouwbaar. Gemaakt van leer met een 
voering van ademend, geur- en vochtvretend Cambrelle® houden deze 
werkschoenen uw voeten comfortabel tijdens alle werkzaamheden  
• Waterafstotend  
• Zolen bestand tegen hitte tot 300°C (HRO) 
• Versteviging bij de hiel voor extra ondersteuning 
• Antistatische loopzool 
• Leverbaar in de maten: 39 t/m 48 
• Standaard op voorraad in de maten: 41 t/m 46 

Atlas Anatomic Bau 822 XP  
Artikel nr : 930 
 
S3 veiligheidsschoen zwart gevoerd. 
 Veiligheidslaars van waterproef leder. 
• XP tussenzool 
• MPU outdoor zooltechnologie 
• Overneus 
• Bontvoering 
• Leverbaar in de maten: 38 t/m 49 
• Standaard op voorraad in de maten: 41 t/m 46 

Atlas Anatomic Bau 825 XP 
Artikel nr : 929 
 
S3 veiligheidsschoen bruin  gevoerd. 
Veiligheidslaars van waterproof leder . 
• XP tussenzool 
• MPU outdoor zooltechnologie 
• Overneus 
• Bontvoering 
• Leverbaar in de maten: 38 t/m 49 
• Standaard op voorraad in de maten: 41 t/m 47 

€ 8,50 

   Emma Hydro  
   dry working  
   sokken 
   Artikel nr : 712 
 
   De ideale, veel
   zijdige sok die 
   het hele  
   jaar gedragen 
   kan worden.  

• Leverbaar in de 
maten: 35 t/m 
53 

• Standaard op 
voorraad : 39-42 
43-46 

Prijzen zijn excl. BTW. Alle gegevens, afbeeldingen, zetfouten en prijswijzigingen voorbehouden. Prijswijzigingen zonder voorafgaande kennisgeving. 

 
 
 
 
 
 
Aro veiligheid klomp 335 
Artikel nr : 924 
 
S3 veiligheidsklomp  zwart 
• Dichte hiel 
• Stale neus en zol 
• PU zool 
• Massief beuken inleg 
• Leverbaar in de maten: 36 t/

m 49 
• Standaard op voorraad in de 

maten: 41 t/m 46 

€ 68,85 

€ 65,89 

€ 112,19 

€ 106,64 

€ 62,75 


