Elke professional
moet op zijn
schoenen kunnen
vertrouwen,
ongeacht de
werkomgeving
Niet tevreden?
Dan krijg je gewoon
je geld terug!
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Special Features

Onderstaande symbolen tonen de eigenschappen behorend bij ieder Steel Blue model.

ANTI
STATIC

Veiligheidsschoenen
met antistatische
eigenschappen zijn
ontworpen om
overvloedige elektriciteit, die het lichaam
kan belasten, naar de
grond te geleiden.
Dit biedt bescherming
tegen ontstekingsgevaar
van brandbare materi
alen en gassen. Tevens
bieden deze veilig
heidsschoenen de
drager tot op zekere
hoogte bescherming
tegen gevaren ten
gevolge van elektrici
teitscircuits.

ER
WAT
SISTANT
RE

Alle Steel Blue
modellen zijn
gemaakt met een
waterproof zool.
Het is het bovenmateri
aal en het stiksel dat
de mate van water
bestendigheid bepaalt.
Alle Steel Blue veilig
heidsschoenen zijn
vervaardigd van de
hoogste kwaliteit
premium water
bestendig leder. Dit
wordt afgemaakt door
een stikproces dat aan
de hoogst mogelijke
productiestandaarden
voldoet. Steel Blue
schoeisel biedt
ongeëvenaarde pres
taties in natte en
modderige werk
omstandigheden.

IGHT
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Wanneer je materialen van een hoge
kwaliteit combineert
met bekwaam
vakmanschap, krijg
je superieur comfort
voor de drager.

Alle Steel Blue
modellen met het
stalen veilig
heidsneus kenmerk
bieden premium
bescherming aan
uw tenen.

Alle Steel Blue modellen
staan bekend om het
feit dat ze licht van
gewicht zijn. Onze
soepele hightech
ontwerpen koesteren
uw voeten en bevor
deren voetgezondheid.
Wanneer u Steel Blue
veiligheidsschoenen
draagt, heeft u aan het
eind van de werkdag
merkbaar minder
vermoeide voeten. Onze
Airport Friendly range is
volledig metaalvrij en
wordt vervaardigd met
een lichtgewicht (en
toch heel sterke)
composiet veilig
heidsneus. Vraagt u
eens rond: iedereen
die Steel Blue draagt,
zal u vertellen: "met
Steel Blue voel je het
verschil".

Iedere Steel Blue veilig
heidsschoen met een
stalen veiligheidsneus
wordt vervaardigd met
onze gehard stalen
veiligheidsneus Type 1,
ontworpen om te
voldoen aan de Eu
ropese CE EN ISO 20345
norm. Dit type stalen
veiligheidsneus is
bestand tegen een
impact van 200 Joule.
Onze veiligheids
schoenen met het stalen
veiligheidsneus kenmerk
zijn geschikt voor
een breed scala van
beroepen binnen de
industrie, bouw en
andere werkvloeren.

TRATION
TATARSAL
NE
E
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R
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Om de onderkant van
de voet te beschermen tegen penetratie
van scherpe voorwerpen door de zool van
de schoen, zijn alle
S3 Steel Blue
veiligheidsschoenen
voorzien van een
stalen of niet-metaalhoudende tussenzool.
Dit samen met het hoge
niveau van veiligheid
dat bij ons standaard is
voor ieder Steel Blue
model, maakt dat wij
worden gezien als een
van de meest premium
veiligheidsschoenen
fabrikanten ter wereld.

Onze Steel Blue
Argyle S3 Met is
speciaal ontworpen
voor professionals
die, naast bescherming van de tenen,
ok bescherming
nodig hebben in het
middenvoetsgebied.
De meeste professionals
genieten de bescherm
ing van veiligheids
neuzen; stalen of
niet-metaalhoudende
veiliheidsneuzen
(Airport Friendly range)
Echter, in het midden
voetsgebied (waar de
middenvoetsbeentjes
zitten) kan in sommige
werkomstandigheden
ook bescherming vereist
zijn. Voor deze vak
mensen heeft Steel Blue
de Argyle S3 Met.
Dit Steel Blue model
wordt geleverd met
middenvoetsbeentjes
bescherming om het
risico van verwonding in
dit deel van de voet te
verminderen.

ENDLY
AIRPORT
FRI

Luchthavenvrien
delijke Steel Blue
veiligheids
schoenen zijn
volledig metaal
vrij.
Dit betekent dat u
ongehinderd
veiligheidspoorten
kunt passeren. De
metaalvrije veilig
heidsneus is 40%
lichter dan een
stalen veilig
heidsneus, kan
worden geröntgend,
zal niet roesten,
brengt geen elektric
iteit over en isoleert
uw tenen tegen
warmte en kou.
Wilt u zonder
veiligheidsgedoe op
en rond een lucht
haven werken, kiest
u dan voor onze
Airport Friendly
range. Geheel
metaalvrij, metaal
detectors zullen
sprakeloos zijn.

VOEL HET VERSCHIL
VAN
STEEL
BLUE
Niet tevreden? Dan krijg je gewoon je geld terug!
NIET-GOED-GELD-TERUG
GARANTIE

Wij garanderen dat onze schoenen vermoeidheid verminderen en binnen 30 dagen als gegoten aan je
voeten zitten. Sterker nog: ben je het niet met ons eens, dan krijg je binnen 30 dagen je geld terug!

PRO VOETGEZONDHEID

Steel Blue is pro voetgezondheid! Pijnlijke voeten kunnen leiden tot allerlei andere klachten. Wij hebben
daarom vele jaren geïnvesteerd in de ontwikkeling van een schoen met 100% comfort en voortdurende
bescherming, simpelweg de beste schoen voor jouw voet!

VEILIGHEID STAAT VOOROP

Alle Steel Blue modellen voldoen aan de strenge eisen van de Europese CE S3 veiligheidsvoorschriften.
Daarom is er altijd een model in ons assortiment dat aansluit bij jouw beroep.

HOOGWAARDIGE MATERIALEN

Het gebruik van superieure en slijtvaste materialen heeft geresulteerd in een kwalitatief
hoogwaardige schoen. Zodra je Steel Blue aantrekt, zul je net als wij overtuigd zijn van de solide,
ijzersterke constructie!

GEMAAKT VOOR de zwaarste condities
Ontworpen voor comfort, gemaakt om te werken. Deze Australische werkschoenen zijn getest
en gedragen in de meest zware werkomstandigheden die je je maar kunt voorstellen.

EFFECTIEVE ZOOLTECHNOLOGIE

Wij zijn ervan overtuigd dat onze multidichte Trisole technologie effectiever is in het absorberen van
schokken dan een standaard zool. Als je denkt dat je alles al geprobeerd hebt en je wilt nog meer
comfort, gun jezelf dan Steel Blue’s!

100% UNIEK EN ORIGINEEL

Wij onderscheiden ons door onze “down to earth” mentaliteit. Net als
de mensen die ons schoeisel dragen, durven wij nèt even anders te zijn.

6 MAANDEN
FABRIEKSGARANTIE

Wij produceren met hoogstaande technieken en gebruiken
alleen de beste materialen, zodat wij er zeker van zijn
dat jouw Steel Blue’s lang meegaan.

Voor meer informatie, zie
www.steelblue.nl
of bel: +31 (0)75 614 60 27

