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SUMM
+
 COLLECTIE

De SUMM
+
 collectie bestaat uit zeven lichtgewicht, stabiele 

en antislip modellen. Elk model is ontworpen met oog voor 

Italiaans vakmanschap en stijl. En dat kun je goed zien: 

deze veiligheidsschoenen zijn stijlvol en houden je voeten 

beschermd, zelfs in de zwaarste werkomstandigheden. Van 

leer tot technisch nylon, microfiber en meer… álle materialen 

in SUMM
+
 weerspiegelen hun superieure prestaties in extreme 

omstandigheden.

VEILIG, DUURZAAM EN COMFORTABEL
De SUMM

+
 collectie is de perfecte combinatie van veiligheid, 

duurzaamheid en comfort. Alle modellen zijn gemaakt van 

hoogwaardige materialen zoals technisch nylon, microvezel, 

leer en PUTek® voor de schachten. De schoenen hebben niet 

alleen een hoge standaard van slijtvastheid, ze zijn ook licht 

van gewicht, flexibel en ademend. Voor de ultieme grip biedt 

de TPU-loopzool het hoogste niveau van SRC-slipbestendigheid. 

SUMM
+
 schoenen beschikken daarnaast over een aluminium 

veiligheidsneus en een FlexGuard® kunststof antipenetratie 

insert. Elk model is EN ISO 20345:2011 gecertificeerd en ESD.

UITERST FUNCTIONEEL, MAAR ALTIJD IN STIJL
De combinatie van high-tech en klassieke hoogwaardige 

materialen maken de SUMM
+
 collectie multifunctioneel, 

comfortabel en stijlvol. Achter het unieke ontwerp gaat 

geavanceerde technologie schuil: het vergrote profieloppervlak 

van de PU/TPU-zool zorgt voor uitstekende grip, de schuine 

hak biedt optimale stabiliteit tijdens het werk en geeft de 

schoen een sportieve look. De collectie is ook uitgerust met 

de hoogwaardige Premium Fit inlegzool voor meer comfort, 

schokabsorptie en stabiliteit.

SAFETY + DURABILITY + COMFORT + STYLE = 
DE SUMM VAN ALLES WAT JE NODIG HEBT IN EEN 
VEILIGHEIDSSCHOEN.

NO COMPROMISE
SUMM

+
 is een collectie hoogwaardige veiligheidsschoenen die veiligheid, 

duurzaamheid en comfort combineren, zonder in te leveren op stijl.
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SUMM
+
 COLLECTIE

SUMM
+

 IS ONTWORPEN EN  
HANDGEMAAKT IN ÉÉN VAN DE 
BEROEMDSTE SCHOENMAKERS- 
WIJKEN VAN ITALIË
Italiaanse ambachtelijke tradities gaan naadloos samen met de meest  

innovatieve technologie en garanderen kwaliteit, comfort en stijl.

Deze collectie wordt niet alleen gekenmerkt door het Italiaanse oog  

voor detail: het legt evenveel nadruk op veiligheid en duurzaamheid.  

Moderne materialen, geavanceerde productieprocessen en een zesde  

zintuig voor mode komen samen in één ontwerp.

Leuk weetje: Het ‘51° N’-symbool op onze schoenen 
staat voor het hoofdkantoor van Bata Industrials in Best, 
Nederland, gelegen op 51.492406° Noorderbreedte. 

LICHTGEWICHT ALUMINIUM 
VEILIGHEIDSNEUS 
De SUMM

+
 schoenen zijn voorzien  

van een lichtgewicht aluminium 
veiligheidsneus. Deze veiligheidsneus 
is veel lichter dan traditioneel staal 
en toch net zo veilig. De aluminium 
uitvoering is robuust en maakt  
lopen makkelijker en lichter, zonder 
dat dit ten koste gaat van de 
bescherming of veiligheid. 

SLIPWEERSTAND
Uitglijden, struikelen en vallen zijn de belangrijkste oorzaken 
van ongevallen op de werkplek. Slipweerstand is dan ook één 
van de belangrijkste elementen van een veiligheidsschoen.  
Elk SUMM

+
 model is uitgerust met een SRC-gecertificeerde 

TPU-loopzool, voorzien van diepere profielgroeven voor  
betere grip. SRC-certificering betekent dat de slipweerstand 
van de zool is getest op zowel keramische tegels bedekt met 
Sodium Lauryl Sulphate (zeep), als op een stalen oppervlak  
met glycerol (SRA + SRB = SRC). De TPU-loopzool heeft beide 
testen glansrijk doorstaan.

COMFORT
De Premium Fit inlegzool is voorzien van een mesh 
toplaag. De POLIYOU® schuimtechnologie zorgt voor 

een uitstekend ademend vermogen, schokabsorptie 
en zowel antibacteriële als vochtabsorberende 

eigenschappen. Speciale zones bieden ondersteuning 
en stabiliteit, met extra schokabsorptie voor meer 
energie. Kortom, de binnenkant van de schoen is 

ontworpen voor maximaal comfort.
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HOOGWAARDIGE 
MATERIALEN
De schachtmaterialen beschikken over 

unieke eigenschappen voor specifieke 

wensen en toepassingen. Toch hebben 

ze allemaal één ding gemeen: ze 

bieden de perfecte mix van veiligheid, 

duurzaamheid, comfort en stijl.  

TECHNISCH NYLON
Flexibel technisch nylon met een 

hoge sterktegraad.

ADEMENDE 3D MESH 
Hoogwaardige 3D nylon mesh 

voor een optimaal ademend 

vermogen en klimaatbeheersing.

VOLNERF LEDER
Volnerf leder is de beste, sterkste 

en meest duurzame leersoort.

MICROFIBER
Slijtvast en eenvoudig te reinigen 

en onderhouden.

PUTEK®

Dit duurzame materiaal is 10 keer 

slijtvaster dan standaard nylon. Het 

biedt uitstekende bescherming en is 

tegelijkertijd ultralicht en flexibel.

SNEL EN MOEITELOOS  
DE PERFECTE 
PASVORM MET  
BOA® FIT SYSTEM
Dit wordt mogelijk gemaakt door drie integrale 

onderdelen: een micro-instelbare draaiknop, 

supersterke lichtgewicht kabel en flexibele, 

wrijvingsarme kabelgeleiders. Elke configuratie  

is speciaal ontworpen om te presteren.

> Micro-instelbare pasvorm

>  Automatische, gelijkmatige drukverdeling  

bij elke stap 

>  Past zich aan op veranderende 

werkomstandigheden in de schoen

> Geen oncomfortabele drukpunten

>  Gaat niet los en voorkomt daarmee struikelen  

of vallen 

 DUURZAME KWALITEIT, GEGARANDEERD.

Onze ontwerpers hebben gekozen voor een  

PU/TPU-zool met een extra schuine hak, om 

daarmee een optimale stabiliteit te garanderen. 

Terwijl de meeste veiligheidsschoenen een hak  

met een hoek van 0-3 graden hebben, zijn de 

SUMM
+
 veiligheidsschoenen voorzien van een hoek 

van 8,39 graden. Een groter profieloppervlak zorgt 

niet alleen voor een betere balans en stabiliteit, 

maar ook voor meer grondcontact. Met als 

resultaat: een optimale slipweerstand. 

STABILITEIT  
+ GRIP
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vegan

vegan

vegan vegan

vegan vegan

Deze producten zijn vegan. Dat betekent dat er geen dierlijke vezels en materialen zijn gebruikt.vegan
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ESD S3
 › Technische nylon schacht
 › Slijtvaste veter-ogen
 › FlexGuard® kunststof antipenetratie insert
 › Aluminium veiligheidsneus
 › Ademende mesh-voering
 › Odor Control
 › PU/TPU-zool
 › Premium Fit inlegzool
 › Wijdte W
 › Maten: 38-48

ESD S3
 › Volnerf lederen/textiel schacht 
 › BOA® Fit System
 › FlexGuard® kunststof antipenetratie insert
 › Aluminium veiligheidsneus
 › Ademende mesh-voering
 › Odor Control
 › PU/TPU-zool
 › Premium Fit inlegzool
 › Wijdte W
 › Maten: 38-48

ESD S1P
 › Ademende 3D mesh/microfiber schacht 
 › BOA® Fit System
 › FlexGuard® kunststof antipenetratie insert
 › Aluminium veiligheidsneus
 › Ademende mesh-voering
 › Odor Control
 › PU/TPU-zool
 › Premium Fit inlegzool 
 › Wijdte W
 › Maten: 38-48

ESD S3
 › Technische nylon schacht
 › Slijtvaste veter-ogen
 › FlexGuard® kunststof antipenetratie insert
 › Aluminium veiligheidsneus
 › Ademende mesh-voering
 › Odor Control
 › PU/TPU-zool
 › Premium Fit inlegzool
 › Wijdte W
 › Maten: 38-48

ESD S3
 › Microfiber/textiel schacht
 › Slijtvaste veter-ogen
 › FlexGuard® kunststof antipenetratie insert
 › Aluminium veiligheidsneus
 › Ademende mesh-voering
 › Odor Control
 › PU/TPU-zool
 › Premium Fit inlegzool
 › Wijdte W
 › Maten: 38-48

ESD S1P
 › Ademende 3D mesh/microfiber schacht
 › Plastic veter-ogen
 › FlexGuard® kunststof antipenetratie insert
 › Aluminium veiligheidsneus
 › Ademende mesh-voering
 › Odor Control
 › PU/TPU-zool
 › Premium Fit inlegzool 
 › Wijdte W
 › Maten: 38-48

ESD S3
 › PUTek® schacht
 › BOA® Fit System
 › FlexGuard® kunststof antipenetratie insert
 › Aluminium veiligheidsneus
 › Ademende mesh-voering
 › Odor Control
 › PU/TPU-zool
 › Premium Fit inlegzool
 › Wijdte W
 › Maten: 38-48
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