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Onze Missie
ONZE MISSIE IS ALTIJD: BETERE
WERKKLEDING VOOR IEDEREEN ...
... EN ALLE VOETEN!
We hebben altijd nauw met onze dragers gewerkt, dicht bij hen die
weten aan welke eisen een kledingstuk of product in bepaalde
omstandigheden moet voldoen.
Het is haast nooit zo dat er één simpele oplossing voor alle problemen is.
Het vereist onze voortdurende inzet, nieuwsgierigheid en kennis om een
product, naad voor naad, nog beter te kunnen maken.
We zijn ervan overtuigd dat goede werkschoenen moeten beschikken
over goede schokdemping, goede drukverdeling en een voetbed dat bij
elke stap stabiliteit biedt. Zo kunnen de schoenen de bescherming
en ondersteuning bieden die je lichaam elke dag, de hele werkweek, het
hele jaar door en je hele beroepsleven lang nodig heeft.

Wij leveren werkschoenen die garant staan voor een hoge kwaliteit ,
comfort en stabiliteit voor uw voeten.
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GEEF OM JE VOETEN
STAP VOOR STAP
Waarschijnlijk zet je elke dag minstens 10 duizend stappen, draag je zware
dingen, beklim je ladders en kruip je in krappe ruimtes. Jouw schoenen
moeten hiertegen bestand zijn en tegelijkertijd je lichaam zo goed mogelijk
ondersteunen.
In één week zet je minstens 50 duizend stappen, ruim 2 miljoen stappen
per jaar. Stel dat je veertig jaar werkt, dan zul je ongeveer 80 miljoen
stappen hebben gezet.
Daarom is het belangrijk dat je nadenkt over wat je aan je voeten draagt,
want we willen dat je lang en veilig kunt blijven werken.
Veel mensen lijden aan overbelasting blessures. Deze zijn aantoonbaar,
maar ze ontstaan niet van de ene op de andere dag. Ze ontstaan in de loop
van de tijd.
Dit hebben we meegenomen bij de keuze van de juiste schoenen merken.
Ook daarom werken we samen met de naar onze mening allerbesten op
dit gebied. Zo kunnen we écht goede producten aanbieden. Net zoals dat
ook voor onze kleding geldt.
We doen het stap voor stap!
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2. NIEUWE MODELLEN S1P & S3
Leverbaar vanaf juni 2021
Blåkläder 2442 Cradle S1P SRC ESD veiligheidsschoen
Een flexibele schoen met een bovenwerk van textiel en
Freelock-sluiting waardoor je de schoenen snel aan- en
uittrekt. De neus is gemaakt van composiet en versterkt
met KPU, perforatiebescherming van textiel en de
buitenzool van rubber.
De binnenzool, die anatomisch is ontworpen voor het beste
comfort, is gemaakt van een zacht PU-materiaal en heeft
een bovenwerk van textiel met een goede vochtopname.
Deze schoen is het meest geschikt voor werk in magazijnen,
service, logistiek en industrie.
Maat range: 35 t/m 48

Adviesprijs 119,00 excl. BTW

Blåkläder 2470 Gecko S3 SRC HRO ESD veiligheidsschoen
Een kwaliteitsschoen in een zeer sterk bovenmateriaal van
textiel met reflecterende draden en KPU-versterkte teen- en
hieldelen. De Freelock-sluiting zorgt dat je eenvoudig en
soepel in en uit je schoenen kan stappen. De buitenzool is
gemaakt van nitrilrubber voor de beste duurzaamheid en de
perforatiebescherming van textiel voldoet ook aan de strenge
eisen van EN 22568-4 met 3 mm spijkers. De neus is gemaakt
van composiet. De binnenzool, die anatomisch is ontworpen
voor het beste comfort, is gemaakt van een zacht PU-materiaal
en heeft een bovenwerk van textiel met een goede
vochtopname. Het meest geschikt voor buitenwerk in de bouw
en constructie, transport, onderhoud, reparatie en service.
Maat range: 35 t/m 48

Adviesprijs 139,00 excl. BTW

Blåkläder Gecko S3 SRC HRO ESD veiligheidsschoen

Blåkläder 2471 Gecko S3 SRC HRO ESD veiligheidsschoen

Een kwaliteitsschoen gemaakt van een zeer sterk gerecycled
materiaal met KPU-versterkte teen- en hieldelen om zware
omstandigheden te weerstaan. De Freelock-sluiting zorgt dat je
eenvoudig en soepel in en uit je schoenen kan stappen. De
buitenzool is gemaakt van nitrilrubber voor de beste
duurzaamheid en perforatiebescherming van textiel voldoet
ook aan de strenge eisen van EN 22568-4 met spijkers van 3
mm. De neus is gemaakt van composiet. De binnenzool, die
anatomisch is ontworpen voor het beste comfort, is gemaakt
van een zacht PU-materiaal en heeft een bovenwerk van
textiel met een goede vochtopname. De schoen is zeer
geschikt voor vakmensen binnen de bouw, loodgieters,
elektriciens en onderhoud.
Maat range: 35 t/m 48

Een kwaliteitsschoen in een zeer sterk bovenmateriaal van
textiel met reflecterende draden en KPU-versterkte teen- en
hieldelen. De Freelock-sluiting zorgt dat je eenvoudig en
soepel in en uit je schoenen kan stappen. De buitenzool is
gemaakt van nitrilrubber voor de beste duurzaamheid en de
perforatiebescherming van textiel voldoet ook aan de strenge
eisen van EN 22568-4 met 3 mm spijkers. De neus is gemaakt
van composiet. De binnenzool, die anatomisch is ontworpen
voor het beste comfort, is gemaakt van een zacht PU-materiaal
en heeft een bovenwerk van textiel met een goede
vochtopname. Het meest geschikt voor buitenwerk in de bouw
en constructie, transport, onderhoud, reparatie en service.
Maat range: 35 t/m 48

Adviesprijs 139,00 excl. BTW
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Adviesprijs 139,00 excl. BTW
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NIEUWE MODELLEN
Leverbaar vanaf 15 febr. 2021
SJ Kassie 01 SRC

JALAS® 7158 ZENIT EVO S1P SRC ESD

Sportief design en ademend vermogen. Kassie is zowel jeugdig
als stijlvol, gecombineerd met eersteklas draagcomfort en
slipweerstand, dankzij het lichtgewicht ontwerp, de voor het
klimaat geoptimaliseerde high-tech materialen en de
ergonomisch ontworpen buitenzool. Kassie is de ideale
metgezel voor de werkdag en daarna.

Een flexibele schoen met een bovenwerk van textiel en
Freelock-sluiting waardoor je de schoenen snel aan- en
uittrekt. De neus is gemaakt van composiet en versterkt
met KPU, perforatiebescherming van textiel en de
buitenzool van rubber.
De binnenzool, die anatomisch is ontworpen voor het beste
comfort, is gemaakt van een zacht PU-materiaal en heeft
een bovenwerk van textiel met een goede vochtopname.
Deze schoen is het meest geschikt voor werk in magazijnen,
service, logistiek en industrie.

Het meest geschikt voor binnenwerk
Zorgwerkzaamheden, Tandarts, wellness, horeca

Adviesprijs 139,50 excl. BTW

Maat range: 35 t/m 48

Verkrijgbaar in: Blauw, Zwart, Wit en Grijs
Maat range: 35 t/m 48

JALAS® 7168 ZENIT EVO S1P SRC ESD

SJ Dominique 01 SRC ESD

Een flexibele schoen met een bovenwerk van textiel en
Freelock-sluiting waardoor je de schoenen snel aan- en
uittrekt. De neus is gemaakt van composiet en versterkt met
KPU, perforatiebescherming van textiel en de buitenzool van
rubber.
De binnenzool, die anatomisch is ontworpen voor het beste
comfort, is gemaakt van een zacht PU-materiaal en heeft een
bovenwerk van textiel met een goede vochtopname. Deze
schoen is het meest geschikt voor werk in magazijnen, service,
logistiek en industrie.

Dominique is een trendy sneaker, aangepast aan de behoeften
van vele professionals. Deze gesloten schoen biedt maximale
bescherming en past perfect. De luchtunit en het uitneembare
schuimrubberen zool zorgen voor een optimale demping en
geven een groot comfort. De slipvaste buitenzool en de
ademende voering maakt deze ultieme professionele sneaker
compleet om elke behoefte aan comfort tijdens en naast de
werkdag te bedienen.

Maat range: 35 t/m 48

Adviesprijs 41,50 excl. BTW

Het meest geschikt voor:
Catering , Schoonmaak , Voedsel & dranken , Medisch

Adviesprijs 139,50 excl. BTW
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Maat range: 35 t/m 47

Adviesprijs 61,60 excl. BTW
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3. Veiligheidsschoenen S1P
ALBATROS® AER55 ESD HRO SRA

JALAS® 7128 ZENIT EVO SRC ESD
•
•
•
•
•

Uitstekende grip, uitstekende pasvorm, extra comfortabel,
zeer ademend, uitstekende schokdemping, zeer licht.
Laag gewicht, oliebestendige buitenzool, antistatische
eigenschappen, watertong
gewatteerde schachtrand in geheugenschuim,
ventilerende inlegzool, ergonomisch gevormd, zacht
voldoet aan IEC 61340-5-1 (ESD)

•
•
•

toepassingen: Magazijn / Logistiek, industrie, productie,
ambacht, kantoor

•

Verwijderbare, anatomisch gevormde COMFIT ® AIR inlegzool
SAFETY KNIT®, FITFRAME®
Hoge kwaliteit microfiber in leader optics, Reflex materiaal in het hiel
gebied
zool: DUAL.IMPULSE-300 °C hittebestendig, antislip rubberen zool
met tussenzool van IMPULSE. FOAM ® in tw
plus: TPU-front cap en hiel bescherming, rekbare opsteeksluiting met
treklip voor eenvoudige invoer, Metal Free, ESD
Ademende functionele voering
toepassingen: Magazijn / Logistiek, industrie, productie, ambacht,
kantoor

•
•

Adviesprijs 119,95 excl. BTW

Maat range: 35 t/m 48

Maat range: 36 t/m 47

Adviesprijs 79,95 excl. BTW

JALAS® 7108 & 7118 ZENIT EVO SRC ESD

JALAS® EXALTER SRC HRO ESD

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hoogste beschermingsniveau, uitstekende grip en pasvorm
extra comfortabel, ademend
uitstekende schokdemping
Laag gewicht
hittebestendige buitenzool, oliebestendige buitenzool
antistatische eigenschappen, versterkte schachtrand,
ventilerende inlegzool,
BOA® Fit System,
quicktie, stabilisator, ergonomisch gevormd,
speciaal ontworpen details,
dubbele schokdempingszones, voldoet aan IEC 61340-5-1 (ESD),
goede milieubewuste keuze

•

Maat range: 36 t/m 47

•
•
•
•

Uitstekende grip, uitstekende pasvorm, extra comfortabel,
zeer ademend, uitstekende schokdemping, zeer licht.
Laag gewicht, oliebestendige buitenzool, antistatische
eigenschappen, watertong
gewatteerde schachtrand in geheugenschuim,
ventilerende inlegzool, ergonomisch gevormd, zacht
voldoet aan IEC 61340-5-1 (ESD)
toepassingen: Magazijn / Logistiek, industrie, productie,
ambacht, kantoor

Maat range: 35 t/m 48

Adviesprijs 135,95 excl. BTW
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Adviesprijs 129,95 excl. BTW

Adviesprijs 140,00 excl. BTW
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3. Veiligheidsschoenen S1P
REEBOK Fusion Flexweave Work S1P SRC

Puma Safety Motion Cloud S1P ESD HRO SRC
De modellen in de MOTION CLOUD lijn zijn de perfecte
combinatie van demping, Energieteruggave en stabiliteit met
het atletische ontwerp van PUMA SAFETY. Intelligente, nieuwe
functies, zoals de unieke, in de zool geïntegreerde Torsie
besturingselement POWER PLATE, optimaliseert het
reboundeffect van de IMPULSE.FOAM® en daarmee het
draagcomfort naar een nieuw niveau te tillen.
•
•
•
•
•
•
•

Glasvezel cap
flexibele beschermingsmiddelen FAP®lite penetratie
Rubberen zool MOTION CLOUD
Zijdelingse perforatie voor verhoogde ademende werking,
Metal Free,
ESD, Front cap en hiel bescherming
Breath Active functionele voering

toepassingen:

Charge Orange Low

IB1071 & IB1072
Adviesprijs 115,00 excl. BTW

Charge Black Low

REEBOK Fusion Flexweave Work S1P ESD SRC
Charge Green Low
Adviesprijs 99,95 excl. BTW

Puma Safety Motion Cloud S3 ESD HRO SRC
Glasvezel cap
flexibele beschermingsmiddelen FAP®lite penetratie
Rubberen zool MOTION CLOUD
Zijdelingse perforatie voor verhoogde ademende werking,
Metal Free,
ESD, Front cap en hiel bescherming
Breath Active functionele voering

Maat range: 36 t/m 47

Voering van vochtafvoerend nylon gaas
Uitneembaar verend MemoryTech-massagevoetbed
Floatride Energy Foam tussenzool
Rubberen anti-slip buitenzool
Geen metalen delen buiten op de schacht
Niet-metaalhoudende, perforatiebestendig tussenzoolplaat
Composiet neus

Maat range: 36 t/m 47

Magazijn / Logistiek

Maat range: 36 t/m 47

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Voering van vochtafvoerend nylon gaas
Uitneembaar verend MemoryTech-massagevoetbed
Floatride Energy Foam tussenzool
Rubberen anti-slip buitenzool
Geen metalen delen buiten op de schacht
Niet-metaalhoudende, perforatiebestendig tussenzoolplaat
Composiet neus

Maat range: 36 t/m 47

Rapid Green Mid
Adviesprijs 99,95 excl. BTW
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IB1070 & IB1073
Adviesprijs 119,00 excl. BTW
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4. Veiligheidsschoenen S3
Blåkläder 2450 Elite S3 SRC ESD veiligheidsschoen

Blåkläder 2433 Retro S3 SRC ESD veiligheidsschoen

Hoogwaardige veiligheidsschoen met zeer hoge duurzaamheid.
Deze schoen is gemaakt van duurzaam volnerf, nubuck leder en
beschermt de voet door middel van een aluminium neus, een
zachte anti-perforatie tussenzool en extra TPU-bescherming op
het teen- en hielgedeelte. Reflecterende details aan de zijkant en
de hiel maken jou en je schoenen zichtbaar.
De binnenzool van de beschermende schoen is gemaakt van
anatomisch zacht PU-materiaal met een goede vochtopname,
wat in combinatie met het goede ademende vermogen van de
schoen een onverslaanbare algehele indruk geeft. Meest geschikt
voor buitenwerkzaamheden in de bouw, transport en
onderhoudswerkzaamheden.

Een allround schoen voor buitengebruik met een hoge
duurzaamheid en comfort. Reflecterende details aan de
zijkanten maken jou en je schoenen goed zichtbaar.
De binnenzool is gemaakt van anatomisch zacht PU-materiaal
met een goede vochtopname. De neus is gemaakt van
aluminium en de anti-perforatie tussenzool is gemaakt van
staal, allemaal om de veiligheid te garanderen.
Deze veiligheidsschoen is het meest geschikt voor
werkzaamheden in de bouw en constructie, transport, en
onderhoudswerkzaamheden.

Adviesprijs 99,00 excl. BTW

Maat range: 35-48.

Adviesprijs 85,00 excl. BTW

Maat range: 35-48

Blåkläder 2451 Elite S3 SRC ESD veiligheidsschoen

JALAS® 1738 Zenit Easyroll S3 SRC Veiligheidsschoen

Een hoogwaardige veiligheidsschoen met zeer hoge duurzaamheid
en Free Lock-functie. Deze schoen is gemaakt van een duurzame
en gladde microvezel en beschermt de voet op de beste manier
met een aluminium neus, zachte anti-perforatie bescherming en
met TPU versterkt teen- en hielgedeelte. Reflecterende details aan
de zijkant en de hak maken jou en je schoenen zichtbaar.
De binnenzool, met anatomische ondersteuning, is gemaakt van
een glad PU-materiaal bedekt met een textieloppervlak met een
goede vochtopname. De schoenen zijn zeer geschikt voor
vakmensen in de bouw, loodgieters, elektriciens en onderhoud.

•
•

Maat range: 35-48.

•
•
•
•
•

ProNose neusversterking,
oliebestendige buitenzool, antistatische eigenschappen,
versterkte schachtrand,
ventilerende inlegzool,
BOA® Fit System,
quick-tie, stabilisator, waterafstotend,
dubbele schokdempingszones,
voldoet aan IEC 61340-5-1 (ESD)
Maat range: 36-47

Adviesprijs 119,00 excl. BTW
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Adviesprijs 129,00 excl. BTW
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4. Veiligheidsschoenen S3
JALAS® EXALTER 9965 S3 SRC HRO ESD

JALAS® 7148 ZENIT EVO S3 SRC ESD
•
•
•
•
•

Uitstekende grip, uitstekende pasvorm, extra comfortabel,
zeer ademend, uitstekende schokdemping, zeer licht.
Laag gewicht, oliebestendige buitenzool, antistatische
eigenschappen, watertong
gewatteerde schachtrand in geheugenschuim,
ventilerende inlegzool, ergonomisch gevormd, zacht
voldoet aan IEC 61340-5-1 (ESD)
toepassingen: Magazijn / Logistiek, industrie, productie,
ambacht, kantoor

Adviesprijs 119,95 excl. BTW

Maat range: 35 t/m 48

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hoogste beschermingsniveau, uitstekende grip en pasvorm
extra comfortabel, ademend
uitstekende schokdemping
Laag gewicht
hittebestendige buitenzool, oliebestendige buitenzool
antistatische eigenschappen, versterkte schachtrand,
ventilerende inlegzool,
BOA® Fit System,
quicktie, stabilisator, ergonomisch gevormd,
speciaal ontworpen details,
dubbele schokdempingszones, voldoet aan IEC 61340-5-1 (ESD),
goede milieubewuste keuze

•

Maat range: 35 t/m 47

Adviesprijs 131,00 excl. BTW

JALAS® 7138 ZENIT EVO S3 SRC ESD

JALAS® EXALTER S3 SRC HRO ESD

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hoogste beschermingsniveau, uitstekende grip en pasvorm
extra comfortabel, ademend
uitstekende schokdemping
Laag gewicht
hittebestendige buitenzool, oliebestendige buitenzool
antistatische eigenschappen, versterkte schachtrand,
ventilerende inlegzool,
BOA® Fit System,
quicktie, stabilisator, ergonomisch gevormd,
speciaal ontworpen details,
dubbele schokdempingszones, voldoet aan IEC 61340-5-1 (ESD),
goede milieubewuste keuze

•

Maat range: 36 t/m 47

•
•
•
•
•

Uitstekende grip, uitstekende pasvorm, extra comfortabel,
zeer ademend, uitstekende schokdemping, zeer licht.
Laag gewicht, oliebestendige buitenzool, antistatische
eigenschappen, watertong
gewatteerde schachtrand in geheugenschuim,
BOA sluiting
ventilerende inlegzool, ergonomisch gevormd, zacht
voldoet aan IEC 61340-5-1 (ESD)
toepassingen: Magazijn / Logistiek, industrie, productie,
ambacht, kantoor

Maat range: 35 t/m 48

Adviesprijs 135,95 excl. BTW
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Adviesprijs 140,00 excl. BTW
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4. Veiligheidsschoenen S3
JALAS® 2118-2128 VIP SAFETY S3 SRA HRO ESD

JALAS® 1718 ZENIT S3 SRC ESD
•
•
•
•
•
•
•

De VIP Safety-serie is speciaal ontwikkeld voor medewerkers met een
management- of kantoorfunctie die een meer zakelijke schoen met
veiligheidsbescherming nodig hebben.

ProNose neusversterking,
oliebestendige buitenzool, antistatische eigenschappen,
versterkte schachtrand,
ventilerende inlegzool,
BOA® Fit System,
quick-tie, stabilisator, waterafstotend,
dubbele schokdempingszones,
voldoet aan IEC 61340-5-1 (ESD)

•
•
•
•
•
•

Maat range: 36-47

Adviesprijs 132,95 excl. BTW

Antistatische eigenschappen,
ventilerende inlegzool,
waterafstotend leer,
speciaal ontworpen details, schokdemping,
voldoet aan IEC 61340-5-1 (ESD)
VOORKOMT RISICO OP: teenletsel, spijkerdoordringing,
verstuikingen, antistatisch, uitglijden, letsel door overbelasting

Maat range: 35 t/m 48

Adviesprijs 123,00 excl. BTW

JALAS® 6498 NATURE S3 SRC ESD Metaalvrij (Luchthavenschoen)

JALAS® 2108 VIP SAFETY S3 SRA HRO ESD

•

De VIP Safety-serie is speciaal ontwikkeld voor medewerkers met een
management- of kantoorfunctie die een meer zakelijke schoen met
veiligheidsbescherming nodig hebben.

•
•
•
•
•
•

Uitstekende grip, uitstekende pasvorm, extra comfortabel,
zeer ademend, uitstekende schokdemping, zeer licht.
Laag gewicht, oliebestendige buitenzool, antistatische
eigenschappen, watertong
gewatteerde schachtrand in geheugenschuim,
BOA sluiting
ventilerende inlegzool, ergonomisch gevormd, zacht
voldoet aan IEC 61340-5-1 (ESD)
Geheel metaalvrij

•
•
•
•
•
•

toepassingen: Werk op de luchthaven
Maat range: 36 t/m 47

Antistatische eigenschappen,
ventilerende inlegzool,
waterafstotend leer,
speciaal ontworpen details, schokdemping,
voldoet aan IEC 61340-5-1 (ESD)
VOORKOMT RISICO OP: teenletsel, spijkerdoordringing,
verstuikingen, antistatisch, uitglijden, letsel door overbelasting

Maat range: 35 t/m 48

Adviesprijs 125,00 excl. BTW
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Adviesprijs 119,00 excl. BTW
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4. Veiligheidsschoenen S3
Albatros Tofane Black Low S3 SRC HRO ESD veiligheidsschoen
Betrouwbare bescherming, uitstekend draagcomfort, precieze en
comfortabele pasvorm, onderhoudsvriendelijkheid,
hoogwaardige materialen, optimale zekerheid op oneffen
ondergrond en dit alles in een overtuigend design - de TREKSTAR
XP modellen hebben alles wat nodig is voor het zware dagelijkse
werk..
QUICK LOCK-vetersluitingssysteem voor een precieze pasvorm op
de voet en de antislipzool XTS CROSS TERRAIN met
gewrichtsstabilisatie in carbonlook. De carbon-look
gewrichtsstabilisatie loopt rondom de hiel, wat ook bescherming
biedt tegen verdraaiing en de positie van de voet in de schoen
ondersteunt

Adviesprijs 94,95 excl. BTW

Maat range: 40-47.

Albatros Grey Low S3 SRC HRO ESD veiligheidsschoen
De schoen is antislip en slijtvast, tot 300°C hittebestendig en heeft
een speciaal ontwikkeld noppenprofiel met brede flexgroeven en
waterafstotende kenmerken. Daarnaast is de XTS TRAIL VOORZIEN
van ESD, een beschermneus van glasvezel en FAP®-antiperforatiebescherming. De tussenzool van IMPULSE.FOAM®
reageert op elke stap met een energie-impuls en zorgt voor
maximale demping, uitstekende stabiliteit en langdurig comfort.
De ULTRATRAIL GREY LOW is gemaakt van runderleer met slijtvaste
textielelementen. De anatomisch gevormde inlegzool comfit®AIR
en de zachte schacht- en tongvoering zorgt voor extra comfort.
Waarheen je (werk-)weg ook gaat: XTS TRAIL staat je rotsvast ter
zijde!
Maat range: 36-47.

Adviesprijs 70,95 excl. BTW

www.mvea-bedrijfskleding.nl

Albatros Ultratrail Black Low S3 SRC HRO ESD veiligheidsschoen
De schoen is antislip en slijtvast, tot 300°C hittebestendig en heeft
een speciaal ontwikkeld noppenprofiel met brede flexgroeven en
waterafstotende kenmerken. Daarnaast is de XTS TRAIL VOORZIEN
van ESD, een beschermneus van glasvezel en FAP®-antiperforatiebescherming. De tussenzool van IMPULSE.FOAM®
reageert op elke stap met een energie-impuls en zorgt voor
maximale demping, uitstekende stabiliteit en langdurig comfort.
De ULTRATRAIL BLACK LOW is gemaakt van runderleer met
slijtvaste textielelementen. De anatomisch gevormde inlegzool
comfit®AIR en de zachte schacht- en tongvoering zorgt voor extra
comfort. Waarheen je (werk-)weg ook gaat: XTS TRAIL staat je
rotsvast ter zijde!
Maat range: 36-47.

Adviesprijs 72,95 excl. BTW

Albatros Vigor Low S3 SRA HRO ESD veiligheidsschoen
De VIGOR IMPULSE LOW heeft een schacht van slijtvast glad
leer. Het wordt geleverd met een glasvezelkap en metaalvrije,
flexibele FAP ®Voorzien van antiperforatie bescherming,
voldoet aan de ESD-eisen en heeft een ademende functionele
voering. Een ander pluspunt in comfort is de nieuw
ontwikkelde, anatomisch gevormde, vochtregulerende
ALBATROS ® comfit ® AIR-binnenzool met een antislip
textieloppervlak. De comfit® AIR heeft verhoogde delen in de
hiel en bal van de voet en een longitudinale boog
ondersteuning die de natuurlijke positie van de voet in de
schoen ondersteunt. Dit ontlast de voet en stimuleert de
spieren tijdens het lopen.
Maat range: 39-47.

Adviesprijs 75,95 excl. BTW

info@mvea-bedrijfskleding.nl

4. Veiligheidsschoenen S3
Albatros Tofane Black Mid S3 SRC HRO ESD veiligheidsschoen
Betrouwbare bescherming, uitstekend draagcomfort, precieze en
comfortabele pasvorm, onderhoudsvriendelijkheid,
hoogwaardige materialen, optimale zekerheid op oneffen
ondergrond en dit alles in een overtuigend design - de TREKSTAR
XP modellen hebben alles wat nodig is voor het zware dagelijkse
werk..
QUICK LOCK-vetersluitingssysteem voor een precieze pasvorm op
de voet en de antislipzool XTS CROSS TERRAIN met
gewrichtsstabilisatie in carbonlook. De carbon-look
gewrichtsstabilisatie loopt rondom de hiel, wat ook bescherming
biedt tegen verdraaiing en de positie van de voet in de schoen
ondersteunt

Adviesprijs 109,95 excl. BTW

Maat range: 40-47.

Albatros Ultratrail Olive MID S3 SRC HRO ESD veiligheidsschoen
De schoen is antislip en slijtvast, tot 300°C hittebestendig en heeft
een speciaal ontwikkeld noppenprofiel met brede flexgroeven en
waterafstotende kenmerken. Daarnaast is de XTS TRAIL VOORZIEN
van ESD, een beschermneus van glasvezel en FAP®-antiperforatiebescherming om aan de strengste veiligheidseisen te
voldoen. De tussenzool van IMPULSE.FOAM® reageert op elke stap
met een energie-impuls en zorgt voor maximale demping,
uitstekende stabiliteit en langdurig comfort. De ULTRATRAIL OLIVE
CTX MID bestaat uit volledig runderleer met slijtvaste
textielelementen in een modieuze, maar toch neutrale zwartolijfgroene look. De anatomisch gevormde inlegzool comfit®AIR en
de zachte schacht- en tongvoering zorgen voor extra comfort.
Maat range: 36-47.

Adviesprijs 82,95 excl. BTW
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Albatros Ultratrail Black MID S3 SRC HRO ESD veiligheidsschoen
De schoen is antislip en slijtvast, tot 300°C hittebestendig en heeft
een speciaal ontwikkeld noppenprofiel met brede flexgroeven en
waterafstotende kenmerken. Daarnaast is de XTS TRAIL VOORZIEN
van ESD, een beschermneus van glasvezel en FAP®-antiperforatiebescherming. De tussenzool van IMPULSE.FOAM®
reageert op elke stap met een energie-impuls en zorgt voor
maximale demping, uitstekende stabiliteit en langdurig comfort.
De ULTRATRAIL BLACK MID is gemaakt van runderleer met
slijtvaste textielelementen. De anatomisch gevormde inlegzool
comfit®AIR en de zachte schacht- en tongvoering zorgt voor extra
comfort. Waarheen je (werk-)weg ook gaat: XTS TRAIL staat je
rotsvast ter tijde!
Maat range: 39-47.

Adviesprijs 82,95 excl. BTW

Albatros Vigor Low S3 SRA HRO ESD veiligheidsschoen
De VIGOR IMPULSE LOW heeft een schacht van slijtvast glad
leer. Het wordt geleverd met een glasvezelkap en metaalvrije,
flexibele FAP ®Voorzien van antiperforatie bescherming,
voldoet aan de ESD-eisen en heeft een ademende functionele
voering. Een ander pluspunt in comfort is de nieuw
ontwikkelde, anatomisch gevormde, vochtregulerende
ALBATROS ® comfit ® AIR-binnenzool met een antislip
textieloppervlak. De comfit® AIR heeft verhoogde delen in de
hiel en bal van de voet en een longitudinale boog
ondersteuning die de natuurlijke positie van de voet in de
schoen ondersteunt. Dit ontlast de voet en stimuleert de
spieren tijdens het lopen.
Maat range: 39-47.

Adviesprijs 79,95 excl. BTW
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4. Veiligheidsschoenen S3
Blåkläder 2451 Elite S3 SRC ESD veiligheidsschoen

Blåkläder 2453 Elite S3 SRC ESD veiligheidsschoen

Een serieus goede veiligheidsschoen met klassieke look uit de
RETRO-collectie van Blåkläder. Een veelzijdige outdoor schoen
waarvan de duurzaamheid en sterkte van de hoogste klasse zijn,
gecombineerd met het broodnodige comfort. De schoen heeft een
aluminium neus en een stalen anti-perforatie tussenzool, die de
drager de bescherming biedt die nodig is voor de zwaarste klussen.
Reflecterende details aan de zijkanten maken jou en je schoenen
goed zichtbaar. De binnenzool is gemaakt van anatomisch zacht
PU-leer met een goede vochtopname. De veiligheidsschoen is bij
uitstek geschikt voor werkzaamheden in de bouw en constructie,
transport en onderhoudswerkzaamheden.

Een hoogwaardige veiligheidsschoen met zeer hoge
duurzaamheid en Freelock-functie uit de ELITE-collectie van
Blåkläder. Deze schoen is gemaakt van een duurzame en
gladde microvezel en beschermt de voet op de beste manier
met een aluminium neus, zachte anti-perforatie bescherming
en met TPU versterkt teen- en hielgedeelte. Reflecterende
details aan de zijkant en de hak maken jou en je schoenen
zichtbaar. De binnenzool, met anatomische ondersteuning, is
gemaakt van een glad PU-materiaal bedekt met een
textieloppervlak met een goede vochtopname. De schoenen
zijn zeer geschikt voor vakmensen in de bouw, loodgieters,
elektriciens en onderhoud.

Maat range: 35-48.

Adviesprijs 90,00 excl. BTW

Adviesprijs 129,00 excl. BTW

Maat range: 35-48

Blåkläder 2452 Elite S3 SRC ESD veiligheidsschoen

Blåkläder 2455 Elite S3 SRC ESD WR veiligheidsschoen

Hoge veiligheidsschoen uit de ELITE-collectie van Blåkläder die doet
wat hij belooft. Deze enkelhoge schoen van de hoogste klasse
garandeert een zeer hoge duurzaamheid en bovenal de nodige
bescherming. Het enkelgedeelte van zachte en anatomische
padding zorgt voor grote stabiliteit, terwijl de neus van aluminium,
de zachte anti-perforatie tussenzool en de extra TPU-beschermde
teen- en hieldelen de veiligheid garanderen. De binnenzool van de
veiligheidsschoen is gemaakt van anatomisch zacht PU-materiaal
dat een goede vochtabsorptie heeft. Reflecterende gebieden
bevinden zich op de hiel en zijkant. Meest geschikt voor
buitenwerkzaamheden in de bouw en constructie, transport en
onderhoudswerkzaamheden.

Een duurzame hoge veiligheidsschoen met een membraan die je
droog houdt in natte omgevingen. Deze veiligheidsschoen is
gemaakt van glad, hoogwaardig volnerfleer voor het beste
comfort. Met een textiele anti-perforatie bescherming, een
aluminium neus en een TPU verstevigd teen- en hielgedeelte, is
de schoen gemaakt voor zware omstandigheden. De binnenzool,
met anatomische ondersteuning, is gemaakt van een glad PUmateriaal bedekt met een textieloppervlak met een goede
vochtopname. Het PU-membraan houdt je de hele dag droog en
de Freelock maakt het gemakkelijk om in en uit de schoenen te
springen. Het meest geschikt voor buitenwerk in constructie en
constructie, transport, onderhoud, reparatie en bediening.

Maat range: 35-48.

Adviesprijs 115,00 excl. BTW
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Maat range: 35-48.

Adviesprijs 135,00 excl. BTW
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5. Dames Veiligheidsschoenen
ALBATROS® AER55 S1P ESD HRO SRA

Albatros Twist WNS Low S1P HRO SRC ESD veiligheidsschoen
Geïnspireerd door moderne hardloopschoenen, maar met
een discrete sportieve en stijlvolle lijnvoering. De veiligste
keuze voor vrouwen, die ook voor hun veiligheidsschoenen
niet voor compromissen kiezen.
De zeer flexibele SportSafety zoolcombinatie, die bestaat uit
een EVA-tussenzool een helemaal nieuw ontwikkelde
rubberen loopzool is bijzonder comfortabel voor de
draagster. De profilering van de loopzool zorgt voor stevig
grip en goede houvast op ladders. De geïntegreerde
dempers zorgen voor voldoende bescherming voor de
gewrichten en voor de hele voet tegen stoten.
De vorm van de schoen en staalkap zijn royaal bemeten,
maar passen zich optimaal aan de vorm van vrouwelijke
voeten aan.
•
•
•
•
•

•
•
•

•
•
•
•
•

•

Maat range: 36 t/m 42

Adviesprijs 62,95 excl. BTW

Adviesprijs 79,95 excl. BTW

JALAS® 7128 ZENIT S1P EVO SRC ESD

Anatomisch gevormd voetbed
FITFRAME® elementen, Duurzaam microfiber met
ademend sandwich mesh
Hoge kwaliteit microfiber in leather optics,
Reflex materiaal in het hiel gebied
Ladies HRO - 300 °C hittebestendig, anti-slip rubberen
zool
toepassingen: industrie, constructie, ambacht
ESD, Reflecterende elementen, Slijtvaste front cap
bescherming, Comfortabele schacht en flap padding
ademende mesh-functionele voering

Maat range: 36-42.

Verwijderbare, anatomisch gevormde COMFIT ® AIR inlegzool
SAFETY KNIT®, FITFRAME®
Hoge kwaliteit microfiber in leader optics, Reflex materiaal in het hiel
gebied
zool: DUAL.IMPULSE-300 °C hittebestendig, antislip rubberen zool
met tussenzool van IMPULSE. FOAM ® in tw
plus: TPU-front cap en hiel bescherming, rekbare opsteeksluiting met
treklip voor eenvoudige invoer, Metal Free, ESD
Ademende functionele voering
toepassingen: Magazijn / Logistiek, industrie, productie, ambacht,
kantoor

•
•
•
•
•

Uitstekende grip, uitstekende pasvorm, extra comfortabel,
zeer ademend, uitstekende schokdemping, zeer licht.
Laag gewicht, oliebestendige buitenzool, antistatische
eigenschappen, watertong
gewatteerde schachtrand in geheugenschuim,
ventilerende inlegzool, ergonomisch gevormd, zacht
voldoet aan IEC 61340-5-1 (ESD)
toepassingen: Magazijn / Logistiek, industrie, productie,
ambacht, kantoor

Adviesprijs 62,95 excl. BTW

Maat range: 35 t/m 42

Adviesprijs 119,95 excl. BTW

Voor bijna alle werkschoenen van Blåkläder & Jalas® geldt dat vanaf maat 35 t/m 39-42 de pasvorm zeer geschikt is voor dames.
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6. Veiligheidslaarzen S3 & S5
JALAS® 1898 Winterking S3 SRC HRO ESD CI

Blåkläder 2303 S3 SRC

ProNose neusversterking, brede pasvorm, KEVLAR® draad
in naden die kort bestand zijn tegen een hitte van 427° C
(max werkingsgrens) en een langere blootstelling aan een
hitte van 204° C (constante werkingsgrens), hittebestendig
bovengedeelte, hittebestendige buitenzool, oliebestendige
buitenzool, antistatische eigenschappen, gewatteerde
laars schacht, treklussen, waterafstotend, dubbele
schokdempingszones, voldoet aan IEC 61340-5-1 (ESD),
hittebestendig, weerstaat lasvonken en slijpselspetten
Buiten, warme oppervlakten, omgevingen met risico op
doordringing van de buitenzool, koude omgevingen, zware
omgevingen

Lederen winterlaars voor lange werkdagen in veeleisende
omgevingen. TPU-buitenzool voor goede grip, water- en
oliebestendig. S3 SRC. Comfort temperatuur tussen +5 tot -15
graden.
Antistatische eigenschappen, Oliebestendige buitenzool,
Gevoerde schacht, Schokabsorptiezone, Neusbescherming,
Waterafstotend, Neus in staal
PU-tussenzool, TPU-buitenzool
Leverbaar in standaard en brede leest
Maat range: 40-47

Adviesprijs 90,00 excl. BTW

Adviesprijs 119,95 excl. BTW

Maat range: 35-50.

JALAS® 1388 Heavy Duty S3 SRC HRO ESD – Koude omgeving

JALAS® 3778 Drylock S3 SRB WR HRO ESD

ProNose neusversterking, hittebestendige buitenzool, oliebestendige
buitenzool, antistatische eigenschappen, gewatteerde laars schacht,
versterkte schachtrand, verstelbare enkelband, treklussen,
sneeuwsluiting, waterafstotend, reflector, dubbele
schokdempingszones, voldoet aan IEC 61340-5-1 (ESD)
VOORKOMT RISICO OP
Teenletsel, spijkerdoordringing, antistatisch, aanraking met koude,
uitglijden.
Buiten, omgevingen met risico op doordringing van de
buitenzool, omgevingen met slipgevaar, koude omgevingen,
zware omgevingen

Waterdicht Drylock-membraan, ProNose neusversterking,
hittebestendige buitenzool, oliebestendige buitenzool,
antistatische eigenschappen, gewatteerde laarsschacht,
treklussen, sneeuwsluiting, ritssluiting, waterdicht, reflector,
dubbele schokdempingszones, voldoet aan IEC 61340-5-1
(ESD).
Buiten, omgevingen met risico op doordringing van de
buitenzool, koude omgevingen, natte omgevingen, zware
omgevingen
Maat range: 36-47.

Maat range: 35-48.

Adviesprijs 153,50 excl. BTW
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Adviesprijs 135,00 excl. BTW
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6. Veiligheidslaarzen S3 & S5
Albatros TITAN S5 SRC PU

Blåkläder 2422 S5 SRC CI

De veiligheidslaars TITAN zorgt voor de beste veiligheidsstandaards
wanneer je die het meest nodig hebt. TITAN heeft een stalen neus
en een stalen tussenzool, een sterk geprofileerde,
schokabsorberende loopzool en een schacht van ELASTOPAN® van
BASF en hoogwaardig polyurethaan. Daarmee voldoet deze
veiligheidslaars aan de vereisten van de veiligheidsklasse 5 en biedt
hij anti-slipwerking cat. SRC. Bovendien is hij thermisch isolerend
en beschikt onder andere over een anatomisch gevormde inlegzool
en een sneldrogende, slijtvaste binnenvoering.

Zeer comfortabele en lichte polyurethaan laars geschikt voor koele,
koude, natte en vuile omstandigheden. 100% metaalvrije neus en
perforatiebescherming waardoor deze metaalvrij is. Een
zelflozende buitenzool in PU en TPU voorkomt dat vuil en klei vast
komen te zitten in het zoolpatroon. De zool geeft een zeer goede
grip en demping op alle terreinen om vermoeide voeten te
voorkomen.
Antistatische eigenschappen, Lichtgewicht, Metaalvrij,
Oliebestendige buitenzool, Schokabsorptiezone, Neusbescherming,
Waterbestendig
De laarzen zijn getest en gecertificeerd volgens EN ISO 20345:
2011.
Leverbaar in standaard en brede leest

Maat range: 37-48.

Adviesprijs 59,95 excl. BTW

Adviesprijs 99,90 excl. BTW

Maat range: 36-48

Albatros Protector S5 SRC

Blåkläder 2420 S5 SRA

dit product is perfect voor bescherming op de werkplek! Met een
stalen neus en stalen tussenzool en een stevige olie-, benzine-,
zuur- en loogbestendige antistatische PVC/nitrielzool met
schokabsorptie voldoet PROTECTOR aan de strenge eisen voor de
veiligheidsklasse 5 en voor anti-slipwerking categorie SRC. Maar
PROTECTOR heeft nog meer te bieden: Het reflecterende materiaal
rond de hak vergroot de zichtbaarheid, terwijl de inkortbare
schacht, de versteviging rond de wreef en de aan- en uittrekhulp
voor nog meer comfort zorgen. Dat zorgt voor de veiligheid die je
nodig hebt!

Praktische veiligheidslaars met stalen neus en stalen tussenzool. De
hoogte van de laars kan aangepast worden door langs de lijnen af
te snijden. EN ISO 20345 gecertificeerd, veiligheidsklasse S5 SRA.
Antistatische eigenschappen, Oliebestendige buitenzool,
Neusbescherming, Waterbestendig
De laarzen zijn getest en gecertificeerd volgens EN ISO 20345:
2011.

Maat range: 36-47

Maat range: 39-47.

Adviesprijs 37,50 excl. BTW
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Adviesprijs 43,90 excl. BTW
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7. Veiligheidsschoenen Speciale beroepen
JALAS® 1228W S3 SRC WG HRO CI, HI

Blåkläder 2459 Elite Hoge Asfaltschoen S2 P HRO HI SRA

ProNose neusversterking, KEVLAR® draad in naden
die kort bestand zijn tegen een hitte van 427° C (max
werkingsgrens) en een langere blootstelling aan een hitte
van 204° C (constante werkingsgrens), hittebestendig
bovengedeelte, hittebestendige buitenzool, oliebestendige
buitenzool, antistatische eigenschappen, gewatteerde
laars schacht, ventilerende inlegzool, BOA® Fit System,
Waterafstotend
Neus van Composiet

Een hoge veiligheidsschoen speciaal gemaakt voor het werken
met asfalt. Het is gemaakt van sterk, duurzaam leer met een
gladde buitenzool van nitrilrubber die temperaturen tot 300 ° C
aan kan. Binnenin de zool zit een hittebestendige folie en de
anti-perforatie bescherming is gemaakt van zacht textiel. De
binnenzool, met anatomische ondersteuning, is gemaakt van
een glad PU-materiaal bedekt met een textieloppervlak met
een goede vochtopname.
De Freelock-functie, bedekt met een leren tong, vastgemaakt
met twee klittenbandsluitingen, maakt het gemakkelijk om in
en uit de schoenen te springen.

Asfaltering, laswerkzaamheden , zware omgeving
Maat range: 35 t/m 48

Adviesprijs 152,60 excl. BTW

Maat range: 35-48
Leverbaar van medio maart 2021

JALAS® 1578 Fire & Rescue F1PA, SRC, CI

JALAS® 1578 Fire & Rescue SRA, CI

ProNose neusversterking, brede pasvorm, KEVLAR® draad
in naden die kort bestand zijn tegen een hitte van 427° C
(max werkingsgrens) en een langere blootstelling aan een
hitte van 204° C (constante werkingsgrens), hittebestendig
bovengedeelte, hittebestendige buitenzool, oliebestendige
buitenzool, antistatische eigenschappen, gewatteerde
Laarsschacht, ventilerende inlegzool, treklussen,
waterdicht, reflector, speciaal ontworpen details, dubbele
Schokdempingszones

D3O® impactbeschermingszone, KEVLAR® draad in naden
die kort bestand zijn tegen een hitte van 427° C (max
werkingsgrens) en een langere blootstelling aan een hitte
van 204° C (constante werkingsgrens), hittebestendig
bovengedeelte, hittebestendige buitenzool, oliebestendige
buitenzool, antistatische eigenschappen, gewatteerde
laarsschacht, ventilerende inlegzool, treklussen,
waterdicht, reflector, speciaal ontworpen details, dubbele
schokdempingszones, hittebestendig, weerstaat lasvonken
en slijpselspetten

Brandbestrijding, reddingswerkzaamheden

Adviesprijs 139,00 excl. BTW

Brandbestrijding, reddingswerkzaamheden

Maat range: 38 t/m 50

Adviesprijs 135,00 excl. BTW
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Maat range: 39 t/m 48

Adviesprijs 195,00 excl. BTW
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8. Beroepsschoenen & Veiligheidsschoenen
SJ Trooper S3 SRC WR HRO

JALAS® 3328 S3 SRB WR HRO
Waterdicht Drylock-membraan, ProNose neusversterking,
hittebestendige buitenzool, oliebestendige buitenzool,
antistatische eigenschappen, watertong, gewatteerde
laarsschacht, ventilerende inlegzool, treklussen, waterdicht,
dubbele schokdempingszones, voldoet aan IEC 61340-5-1
(ESD)
Hoogste beschermingsniveau, uitstekende grip, uitstekende
pasvorm, extra comfortabel, uitstekende schokdemping

Heren en dames beveiligde
beroepsschoenen met een antislip
zool, dempende binnenzool,
waterbestendig bovenwerk.

Middelhoge allround tactische laars

Natte omgevingen, zware omgeving, beveiliging

Waterdicht membraan, Veiligheidsneus composiet,
hittebestendige buitenzool, oliebestendige buitenzool,
antistatische eigenschappen, watertong, gewatteerde
laarsschacht, ventilerende inlegzool, waterdicht,
dubbele schokdempingszones, voldoet aan IEC 61340-5-1
(ESD)
Hoogste beschermingsniveau, uitstekende grip, uitstekende
pasvorm, extra comfortabel, uitstekende schokdemping

Maat range: 36 t/m 47

Natte omgevingen, zware omgeving, beveiliging, uniformberoepen

Adviesprijs 161,50 excl. BTW

Maat range: 36 t/m 48

JALAS® 1358 S3 HI CI AN HRO SRC

SJ Shark S3 ESD SRC WR

ProNose neusversterking, hittebestendige buitenzool,
oliebestendige buitenzool, antistatische eigenschappen,
watertong, gewatteerde laarsschacht, versterkte
schachtrand, bOA® Fit System, enkelondersteuning,
treklussen, ESD, waterafstotend, ergonomisch gevormd,
reflector, dubbele schokdempingszones, voldoet aan IEC
61340-5-1 (ESD)Hoogste beschermingsniveau, uitstekende
grip, uitstekende pasvorm, extra comfortabel, uitstekende
schokdemping

Hoge, Lichte allround tactische laars

Natte omgevingen, zware omgeving, beveiliging,
Luchthaven

Natte omgevingen, zware omgeving, beveiliging,
uniformberoepen

Maat range: 35 t/m 48

Adviesprijs 168,50 excl. BTW
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Adviesprijs 144,00 excl. BTW

De Shark is een lichte tactische laars met een waterdichte
lederen bovenzijde voor zware weersomstandigheden en een
neuskap van nano-koolstof die 50% minder weegt dan een
traditionele stalen neuskap. De Shark heeft een slipvaste
buitenzool met een antistatische plug. De mesh voering
vervolledigt deze ultieme tactische laars om aan elke behoefte
aan comfort tijdens de werkdag te voldoen.

Maat range: 36 t/m 48

Adviesprijs 129,60 excl. BTW
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9. Beroepsschoenen – Horeca, zorg, wellness
U staat de hele dag op uw voeten, in een snelle, veeleisende omgeving, zodat uw voeten moeten worden
beschermd met de juiste schoenen. Waar u ook werkt, u bevindt zich altijd tussen etenswaren, vloeistoffen,
scherpe messen, zware apparatuur en kokende pannen, dus comfort en veiligheid staan voorop.

JALAS® 2112 Roland O2 SRA FO

Oliebestendige buitenzool, antistatische eigenschappen, ventilerende inlegzool,
dubbele schokdempingszones, Antistatisch voldoet aan IEC 61340-5-1 (ESD)

Superieure SFC antislip buitenzool met bescherming tegen struikelen. Waterbestendig leren
bovenwerk, Uitneembare dempende binnenzool.

Hotel- en restaurantwerk, kantoorwerk, servicewerkzaamheden

Hotel- en restaurantwerk, kantoorwerk, servicewerkzaamheden

Maat range 39-47

Adviesprijs 95,00 excl. BTW

Maat range 35-42

Adviesprijs 65,00 excl. BTW

JALAS® 5032 Move, 5342 Spoc , 5352 Spoc Easyroll O2 SRC

JALAS® SPOC 5362, 5372 Easyroll, Spoc 5302 5322 O1 SRC

Uitstekende grip, uitstekende pasvorm, extra comfortabel,
warm, uitstekende schokdemping, licht , Oliebestendige buitenzool, antistatische eigenschappen,
dubbele schokdempingszones, voldoet aan IEC 61340-5-1 (ESD)

Uitstekende grip, uitstekende pasvorm, extra comfortabel,
warm, uitstekende schokdemping, licht , Oliebestendige buitenzool, antistatische eigenschappen,
dubbele schokdempingszones, voldoet aan IEC 61340-5-1 (ESD)

Hotel- en restaurantwerk, kantoorwerk, servicewerkzaamheden, kantoorwerk, beveiligings- en
politiewerk, verzorgend werk.

Hotel- en restaurantwerk, kantoorwerk, servicewerkzaamheden, kantoorwerk, beveiligings- en
politiewerk, verzorgend werk.

Maat range 35-48

Adviesprijs vanaf 95,00 excl. BTW
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Maat range 35-48

Adviesprijs vanaf 85,00 excl. BTW
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9. Beroepsschoenen – Horeca, zorg, wellness

Mozo Mavi OB E SRC
Hielversteviging voor meer steun en stabiliteit
Gel-binnenzool voor een goede pasvorm en demping
Antisliptractie van Shoes for Crews
Instapper model met elastische wig
Veters als optie voor een klassieke sneakerlook
3 ventilatieopeningen om de voet te laten ademen
Waterbestendig volnerf lederen bovenwerk
Gemakkelijk te wassen en schoon te maken
Hotel- en restaurantwerk, kantoorwerk, servicewerkzaamheden

JALAS® 5012 O1 SRC
Uitstekende grip, goede pasvorm, comfortabel,
ademend, uitstekende schokdemping, licht
Reiniging, gezondheidszorg, hotel- en
restaurantwerk, keukenwerkzaamheden,
winkelwerkzaamheden

Adviesprijs 62,95 excl. BTW

Maat range 39-47

Adviesprijs 98,00 excl. BTW

Maat range 36-47

Oxypas model ELA ESD SRC

JALAS® 3520 White S2 SRC

Uitstekende grip, uitstekende pasvorm, extra comfortabel,
warm, uitstekende schokdemping, licht , antistatische
eigenschappen,
dubbele schokdempingszones, voldoet aan IEC 61340-5-1 (ESD)

Hoogste beschermingsniveau, uitstekende grip, uitstekende
pasvorm, extra comfortabel, uitstekende schokdemping .
Oliebestendige buitenzool, antistatische eigenschappen,
versterkte schachtrand, ventilerende inlegzool,
waterafstotend, dubbele schokdempingszones, voldoet aan
IEC 61340-5-1 (ESD)

Catering , Schoonmaak , Voedsel & dranken , Medisch

Reiniging, gezondheidszorg, hotel- en restaurantwerk,
keukenwerkzaamheden, winkelwerkzaamheden, Laboratoriumwerk,
werk in de verfspuiterij

Verkrijgbaar in 4 kleur varianten
Maat range 35-48

Adviesprijs 64,50 excl. BTW
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Maat range 36-47

Adviesprijs 99,00 excl. BTW
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10. Accessoires & onderhoud
Tempo Duo werksokken

Bamboo werksokken

Zeer sterke werkkous met
verstevigingen bij de hak,
achilleshiel en tenen, heeft een
boord die niet knelt. Platte
naden zorgen voor uitstekend
draagcomfort zonder
drukplekken. 2-Paar

Extreem ademende en
superzachte BAMBOO-werksok
gemaakt van een
onderhoudsvriendelijke bamboeviscosemix. Zeer comfortabel om
te dragen.

Maat range: 39/42 – 43/46

Maat range: 39/42 – 43/46

Adviesprijs 8,95 excl. BTW

Schoenborstel
Adviesprijs 9,30 excl. BTW

Schoensmeer
Adviesprijs 9,70 excl. BTW

Adviesprijs 12,95 excl. BTW

Light Thermo sokken

Thermo sokken Warm

Zachte, comfortabele sokken
ontworpen voor alle seizoenen. De
sokken houden je voeten droog en
warm. Door de lusjes van de Terry
stof ontstaan luchtkamers die voor
extra isolatie zorgen. Elastan garen in
technisch gebreide gebieden voor
een strakke pasvorm.

Ontworpen om je voeten warm te
houden bij lagere temperaturen. De
sokken zijn vochtafvoerend,
duurzaam en hebben een dikke zool
voor extra steun. Elastan garen in
technisch gebreide gebieden voor
een strakke pasvorm.

Maat range: 36/39 - 40/44 – 45/48

Maat range: 36/39 - 40/44 – 45/48

Adviesprijs 13,50 excl. BTW

Schoensmeer transparant
Adviesprijs 3,95 excl. BTW

Adviesprijs 15,60 excl. BTW
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Laarzen reiniger
Adviesprijs 6,95 excl. BTW

Veters zwart 3 paar
Adviesprijs 4,40 excl. BTW

Schoenen deo
Adviesprijs 4,95 excl. BTW

Bama power protector
Adviesprijs 6,95 excl. BTW

Veters bruin 300 cm
Adviesprijs 3,95 excl. BTW

Bama cleaner
Adviesprijs 7,95 excl. BTW
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Foot Stop Service FSS
Zeg nee tegen vermoeide en pijnlijke voeten en ja tegen de Foot Stop Service voetscan!
Goed nieuws! MVEA Bedrijfskleding is de 1e geautoriseerde dealer in Nederland met de Foot Stop
Service voetscanner by Jalas!. Met deze 3D voetscanner kunnen wij in één oogopslag zien welk deel
van uw voet de meeste belasting draagt.
Repetitive Strain Injury (RSI) en aandoeningen van het bewegingsapparaat vormen waarschijnlijk het
grootste werk gerelateerde probleem in de westerse wereld.
JALAS heeft gekozen voor een integrale aanpak van schoenen en inlegzolen.
We hebben een holistische benadering van schoenen en inlegzolen. U kunt ook gebruik maken van
onze FootStopService voetscanner om u te helpen. Het maakt het makkelijker om uit te proberen
welke schoenen en inlegzolen het beste werken voor uw voeten.
Met onze FootStopService (FSS) voetscanner kunt u letsel voorkomen dat zich voordoet als de voet
zich abnormaal spant.
Foot Stop Service functioneert als een vorm van preventieve gezondheidszorg. Deze service moet
echter niet gezien worden als vervanging van medische behandeling van reeds opgelopen letsels.
De anatomische inlegzolen van JALAS lossen veel problemen op, maar niet alle. Voor mensen met
ernstige voetproblemen zijn orthopedisch geteste inlegzolen noodzakelijk.
•
•
•
•
•

Met FootStopService kunnen voeten snel en eenvoudig worden geanalyseerd.
U kunt uw voeten laten scannen met uw sokken aan.
De scanner registreert in slechts enkele minuten de holte van de voet en de afmetingen en
drukpunten van de voeten.
De resultaten zijn direct beschikbaar. Het scherm geeft weer hoe en waar de voeten onder druk
staan en of de holte te laag, te hoog of daar tussenin zit.
Wij helpen u bij het uitzoeken van de juiste schoenen en zolen.

In veel gevallen kunnen individueel ontworpen orthopedische zolen worden vermeden door het
gebruik van JALAS FSS-inlegzolen – beschikbaar voor lage, middelgrote en hoge voetholtes.
Wij maken graag een afspraak voor een scan, dit kan bij ons in de showroom of bij u op locatie voor
uw medewerkers.
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Onze vestiging

Telefonisch bereikbaar
Van 8 tot 18 uur
Openingstijden showroom
Ma t/m Vr 12 – 18 uur
‘s morgens op afspraak
Zaterdags 9 – 13 uur
023-36909901
www.mvea-bedrijfskleding.nl
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