


WIRED FOR PROGRESS
Wij zijn er voor mensen die het allerbeste uit hun werk willen halen. Mensen die niet tevreden 
zijn met gewoon aan het werk gaan en dan naar huis gaan. Mensen die, net als sporters, hun 
lichaam aan het werk zetten en nooit stoppen met zoeken naar verbetering, streven altijd naar 
het best mogelijke resultaat. We geven alles wat we hebben om schoenen te maken die die 
mensen aan het werk houden - sneller en langer. 
 
Het werk is zwaar voor de voeten. Solid Gear is ontstaan vanuit het idee dat 
veiligheidsschoenen geen stenen met veters hoeven te zijn. Ons complete assortiment 
atletische veiligheidsschoenen geef je prestaties en kracht, zelfs op de meest oncomfortabele 
momenten.
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ACCESSOIRES

SYMBOLEN
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WATERDICHT WATERAFSTOTEND GEVENTILEERDE 
BOVENKANT
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REVOLUTION 2 ART. SG76009

REVOLUTION 2 GTX ART. SG76010

Revolution 2 is de nieuwste toevoeging van Solid Gear die de volledige ETPU-
technologie integreert. De schoen biedt demping en comfort voor eindeloos 
wandelen terwijl de druk wordt verminderd. Het lichtgewicht CORDURA® en het 
stretchmateriaal zorgen voor een geweldig gevoel qua pasvorm
en demping. Aan het eind van de dag heb je een heel ander gevoel in je voeten 
en lichaam dan bij traditionele veiligheidsschoenen. Om een optimale bescherming 
te bieden zonder in te boeten aan comfort en duurzaamheid, gebruikt Revolution 
2 de speciaal ontwikkelde hoog-rebound OrthoLite®-binnenzool die voornamelijk is 
gemaakt van gerecyclede materialen. Revolution 2 zal de gamechanger zijn op het 
gebied van demping en lichtgewicht, terwijl het niet alleen focust op veiligheid bij het
concentreren van technologieën in het product.

Bovenzijde: 

Voering:
Buitenzool:

Tussenzool:
Voetbed:

Functie:
Pasvorm:

Maten:
Veiligheidsnorm:

Bescherming:

Lichtgewicht CORDURA®

met TPU-verstevigingen
Stretch en ademend gaas
Olie- en antislip dubbel rubber
ETPU
PU-schuim met zeer ademende
gerecyclede materialen
BOA® Fit Systeem
Breed
36-48
EN ISO 20345:2011 S3, SRC, HRO
NANO veiligheidsneus en
zachte bescherming tegen penetratie

Revolution 2 GTX integreert de complete ETPU-technologie samen met GORE-
TEX®. De lichtgewicht CORDURA® samen met GORE-TEX® Stretch technologie 
zorgt voor een geweldig gevoel op het gebied van pasvorm en ademend vermogen 
terwijl je voet droog blijft. Wordt geleverd met Speed-veters en met normale veters 
in oranje/navy. Aan het eind van de dag heb je een heel ander gevoel in je voeten 
en lichaam dan bij het dragen van traditionele veiligheidsschoenen. Stabiliserende 
hielkap gemaakt met verzameld oceaanafval zoals visnetten. Om optimale 
bescherming te bieden zonder in te boeten aan comfort en duurzaamheid, maakt 
Revolution 2 GTX gebruik van de speciaal ontwikkelde high-rebound OrthoLite®-
binnenzool die voornamelijk is gemaakt van gerecyclede materialen.

Bovenzijde: 

Voering:
Membraan:
Buitenzool:

Tussenzool:
Voetbed:

Functie:
Pasvorm:

Maten:
Veiligheidsnorm:

Bescherming:

Lichtgewicht CORDURA®

met TPU-verstevigingen
Stretch
GORE-TEX®

Olie- en antislip dubbel rubber
ETPU
PU-schuim met zeer ademende
gerecyclede materialen
Speed lacing
Normaal
36-48
EN ISO 20345:2011 S3, SRC, HRO, WR
NANO veiligheidsneus en
zachte bescherming tegen penetratie
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VENT PLASMA ART. SG76003

VENT 2 ART. SG76011

REVOLUTION ART. SG76001

VENTURE ART. SG76007
Vent is een zeer ademende en lichtgewicht veiligheidsschoen. Door het gebruik van 
een revolutionaire technologie geeft de tussenzool je eindeloze demping en comfort. 
Hoe meer energie je geeft, des te meer krijg je terug. TPU versteviging beslaat het 
zeer ademende gaasmateriaal voor een superieure pasvorm en goede bescherming. 
De Solid Gear VENT is voorzien van de NANO veiligheidsneus, die 40% sterker 
is dan glasvezel en tevens lichter en dunner is dan andere niet-metalen neuzen. 
Door het gebruik van PU-foam Sock Technologie is het comfort van deze schoen 
ongekend. Met een SRC klasse biedt deze veiligheidsschoen goede bescherming 
tegen uitglijden en biedt hij goede frictie op verschillende oppervlakken.

Lichtgewicht gaas en Cordura® met TPU 
verstevigingen
Oliebestendige en antislip rubberen buitenzool
ETPU
EVA
Zeer ademend en vochtafvoerend antibacterieel 
PU-schuim
Boa® Fit System
Breed
36-48
EN ISO 20345:2011 S1P, SRC
NANO veiligheidsneus en
zachte bescherming tegen penetratie

Bovenzijde: 

Buitenzool:
Tussenzool 1:
Tussenzool 2:

Voetbed:

Functie:
Pasvorm:

Maten:
Veiligheidsnorm:

Bescherming:

Dempende en comfortabele schoen voor eindeloze uren werken terwijl de druk van 
de complete ETPU-tussenzool wordt verminderd. Het ultralichte bovenwerk gemaakt 
met MATRYX® zorgt voor een geweldig gevoel in termen van passen samen met 
het BOA® Fit systeem. Het textiel is uniek geweven voor Vent 2, en de dichtheid van 
het weefsel varieert op verschillende delen van de schoen om zones voor ventilatie, 
flexibiliteit en duurzaamheid te optimaliseren met minder voering. MATRYX® is ook 
gedeeltelijk dope geverfd, wat betekent dat de impact op het milieu aanzienlijk lager 
is in vergelijking met traditioneel textiel. Om optimale bescherming te bieden zonder 
in te boeten aan comfort en duurzaamheid, gebruikt Vent 2 de speciaal ontwikkelde, 
sterk verende OrthoLite® binnenzool BOA® Fit Systeem vormgeleiders, voornamelijk 
gemaakt van gerecyclede materialen. Bovendien is de achterkant gemaakt van 70% 
gerecycled polyester.

MATRYX® 
Mesh 
Olie- en antislip dubbel rubber 
ETPU 
PU-schuim met zeer goed ademend 
gerecyclede materialen 
BOA® Fit-systeem 
Normaal 
36-48 
EN ISO 20345:2011 S1P, SRC, HRO 
NANO veiligheidsneus en
zachte bescherming tegen penetratie

Bovenste: 
Voering: 

Buitenzool: 
Tussenzool: 

Voetbed: 
 

Functie: 
Pasvorm: 

Maten: 
Veiligheidsstandaard: 

Bescherming:

Revolution beschrijft deze schoen precies; het is een revolutie op het gebied van
veiligheidsschoenen. Oneindige veerkracht en comfort was tot nu toe onmogelijk in 
veiligheidsschoenen, maar met ETPU hebben we het mogelijk gemaakt. Hoe meer 
energie je geeft, des te meer krijg je terug. De bovenzijde met stretch en Cordura® 
geeft REVOLUTION ongekend ademend vermogen, pasvorm en flexibiliteit. Ook 
wordt in deze schoen de nieuwe NANO veiligheidsneus geïntroduceerd. 40% 
sterker dan glasvezel, lichter dan andere materialen en en dunner dan niet-metalen 
neuzen. Door het gebruik van PUfoam Sock Technologie is het comfort van deze 
schoen ongekend. De schoen heeft daarnaast het hoogste antislip niveau.

Lichtgewicht Cordura® met TPU verstevigingen
Oliebestendige en antislip rubberen buitenzool
ETPU
EVA
Zeer ademend vochtafvoerend en anitbacterieel 
PU-schuim
Breed
36-48
EN ISO 20345:2011 S3, SRC
NANO veiligheidsneus en
zachte bescherming tegen penetratie

Bovenzijde:
Buitenzool:

Tussenzool 1:
Tussenzool 2:

Inlegzool:

Pasvorm:
Maten:

Veiligheidsstandaard:
Bescherming:

Venture van Solid Gear is een duurzame en atletische lichtgewicht 
veiligheidsschoen. Door de revolutionaire ETPU-technologie te gebruiken, geeft 
de tussenzool je eindeloos veel demping en comfort. Nu introduceren we deze 
technologie ook in een zwarte versie. TPU-versterking die het bovenwerk van 
volnerfleer bedekt, samen met het BOA®-systeem voor een perfecte pasvorm 
en uitstekende bescherming. SOLID GEAR blijft gebruikers voorzien van de 
NANO-neus, die 40% sterker is dan glasvezel en lichter en dunner is dan andere 
niet-metalen neuskapjes. Met PU-foam Sock Technology is het comfort in deze 
schoen de beste in zijn klasse. Slipweerstandsklasse SRC zorgt voor grote 
wrijving op verschillende ondergronden.

Vol leer met TPU versteviging
Oliebestendige en antislip rubberen 
buitenzool
ETPU
EVA
Zeer goed ademend, vochtafvoerend en
antibacterieel PU-schuim
Boa® Fit Systeem
Breed
36-48
EN ISO 20345:2011 S3, SRC
NANO veiligheidsneus en
zachte bescherming tegen penetratie

Bovenzijde:
Buitenzool:

Tussenzool 1:
Tussenzool 2:

Inlegzool:

Kenmerk:
Pasvorm:

Maten:
Veiligheidsstandaard:

Bescherming:
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HAZE TELLUS ART. SG80123
De immens populaire Haze is nu ontwikkeld om op een nieuwe manier bij een 
vrouwenvoet te passen. Solid Gear heeft uitsluitend voor dit doel een nieuwe 
leest ontworpen en de maten beginnen nu in 35. Verder een uniek duurzame 
Bloom EVA-tussenzool tilt comfort naar het volgende niveau voor een atletische 
veiligheidsschoen. Het StarKnit bovendeel zonder naden geeft de Haze Tellus 
een fantastisch ademend vermogen, ook een uitstekende combinatie met het 
BOA® Fit System voor pasvorm en flexibiliteit. Haze Tellus maakt gebruik van de 
speciaal ontwikkelde high rebound OrthoLite®-inlegzool voornamelijk gemaakt van 
gerecyclede materialen.

Bovenzijde:
Voering:

Buitenzool:
Tussenzool:

Voetbed:

Functie:
Pasvorm:

Maten:
Veiligheidsnorm:

Bescherming:

Lichte StarKnit
Ademend gaas
Olie- en antisliprubber
Bloom EVA
PU-schuim met zeer ademend
vermogen van gerecyclede materialen
BOA® Fit-systeem
Damesfit
35-42
EN ISO 20345: 2011 S1P, SRC
NANO veiligheidsneus en
zachte bescherming tegen penetratie
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HAZE MOON ART. SG80119

HAZE SATURN ART. SG80124

De Haze behoort tot de generatie van atletische veiligheidsschoenen van Solid 
Gear. Een unieke EVA tussenzool brengt comfort naar een nieuw niveau. Nooit 
eerder kwam een veiligheidsschoen zo dichtbij een sportschoen. De StarKnit 
bovenzijde zonder naden geeft de HAZE fantastisch ademend vermogen, pasvorm
en flexibiliteit. ESD functie volgens BS EN 61340-4-3:2018.

Lichtgewicht naadloos StarKnit materiaal 
met een maximaal ademend vermogen
Oliebestendige en antislip rubberen 
buitenzool
EVA met dubbele densiteit
Zeer goed ademend, vochtafvoerend en
antibacterieel PU-schuim
Boa® System
Breed
36–48
EN ISO 20345:2011 S1P, SRC
NANO veiligheidsneus en
zachte bescherming tegen penetratie

Bovenzijde:

Buitenzool:
Tussenzool:

Inlegzool:

Functie:
Pasvorm:

Maten:
Veiligheidsstandaard:

Bescherming:

De immens populaire Haze is nu ontwikkeld met klassieke veters. Solid Gear heeft 
nieuwe details ontworpen en het bovenwerk versterkt, en de stijl begint nu in maat 
35. Bovendien tilt een unieke duurzame Bloom EVA-tussenzool het comfort naar 
een hoger niveau voor een atletische veiligheidsschoen. Het StarKnit-bovenwerk 
zonder naden geeft de Haze Saturn een fantastisch ademend vermogen en
minimaliseert alle stikfouten. Haze Saturn gebruikt de speciaal ontwikkelde, zeer 
veerkrachtige OrthoLite®-binnenzool die voornamelijk is gemaakt van gerecycled 
materiaal.

Bovenzijde:

Voering:
Buitenzool:

Tussenzool:
Voetbed:
Pasvorm:

Maten:
Veiligheidsnorm:

Bescherming:

Lichte StarKnit
Ademend gaas
Olie- en antisliprubber
Bloom EVA
PU-schuim met zeer ademend
vermogen van gerecyclede materialen
Breed
35-48
EN ISO 20345: 2011 S1P, SRC
NANO veiligheidsneus en
zachte bescherming tegen penetratie
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ATLANTIC ART. SG61003

OCEAN ART. SG61001

SEA ART. SG61008

NAUTILUS ART. SG61002

Solid Gear Atlantic, waarbij duurzaamheid samenkomt met lichtheid, comfort 
en flexibiliteit. De introductie van de gegoten polyurethaan-technologie in de 
tussenzolen, samen met een dunne rubberen buitenzool, resulteert in een zeer 
lichte en duurzame veiligheidsschoen. Bovenwerk met shell-functionaliteit zorgt
voor een duurzaam en soepel product zonder onnodige stiksels. Metaalvrije 
bescherming in de neus en de penetratieplaat. BOA®-systeem voor eenvoudige 
instap en perfecte pasvorm. ESD functie volgens BS EN IEC 61340-4-3:2018.

Volledig leer met TPU-versterkingen
Oliebestendige en antislip rubberen 
buitenzool
Gegoten PU
Zeer goed ademend, vochtafvoerend en 
antibacterieel PU-schuim
Boa® Fit Systeem
Breed
36-48
EN ISO 20345:2011 S1P, SRC, ESD
Glasvezel veiligheidsneus en
zachte bescherming tegen penetratie

Bovenzijde:
Buitenzool:

Tussenzool:
Inlegzool:

Kenmerk:
Pasvorm:

Maten:
Veiligheidsstandaard:

Bescherming:

Solid Gear OCEAN, waarbij duurzaamheid samenkomt met lichtheid, comfort 
en flexibiliteit. De introductie van de gegoten polyurethaan-technologie in de 
tussenzolen, samen met een dunne rubberen buitenzool, resulteert in een zeer 
lichte en duurzame veiligheidsschoen. Bovenwerk met shell-functionaliteit zorgt
voor een duurzaam en soepel product zonder onnodige stiksels. Metaalvrije 
bescherming in de neus en de penetratieplaat. BOA®-systeem voor eenvoudige 
instap en perfecte pasvorm. ESD functie volgens BS EN IEC 61340-4-3:2018.

Volledig leer met TPU-versterkingen
Oliebestendige en antislip rubberen 
buitenzool
Gegoten PU
Zeer goed ademend, vochtafvoerend en 
antibacterieel PU-schuim
Boa® Fit Systeem
Breed
36-48
EN ISO 20345:2011 S1P, SRC, ESD
Glasvezel veiligheidsneus en
zachte bescherming tegen penetratie

Bovenzijde:
Buitenzool:

Tussenzool:
Inlegzool:

Kenmerk:
Pasvorm:

Maten:
Veiligheidsstandaard:

Bescherming:

Sea creëert een superieure combinatie tussen stabiliteit en demping. Dit 
resultaat wordt bereikt door een duurzaam leren bovenwerk met een nieuwe 
binnenzoolconstructie en een hoog dempende gegoten PU-tussenzool. 
Daarnaast biedt deze comfortabele schoen veel grip dankzij het patroon en de 
compound op de rubberen buitenzool. Sea biedt ook geweldige ergonomie en 
stabiliteit met hetzelfde rebound-gevoel als een sportschoen. Niet-metalen neus 
en spijkerbescherming.

Leer gecertificeerd door LWG
Ademend gaas
Olie- en antisliprubber
Gegoten PU
Zeer ademend PU-schuim
Breed
35-48
EN ISO 20345: 2011 S3, SRC, HRO
Glasvezel veiligheidsneus en
zachte bescherming tegen penetratie

Bovenstuk:
Voering:

Buitenzool:
Tussenzool:

Voetbed:
Pasvorm:

Maten:
Veiligheidsnorm:

Bescherming:

Nautilus creëert een superieure combinatie tussen stabiliteit en demping. Dit 
resultaat wordt bereikt door een duurzaam leren bovenwerk met een nieuwe 
binnenzoolconstructie en een hoog dempende gegoten PU-tussenzool. Daarnaast 
biedt deze comfortabele schoen veel grip dankzij het patroon en de compound 
op de rubberen buitenzool. Nautilus biedt ook geweldige ergonomie en stabiliteit 
met hetzelfde rebound-gevoel als een sportschoen. Niet-metalen bescherming in 
neus en penetratiebord. BOA® Fit-systeem met flapconstructie voor gemakkelijke 
sluiting en instap.

Leer gecertificeerd door LWG
Ademend gaas
Olie- en antisliprubber
Gegoten PU
Zeer ademend PU-schuim
BOA® Fit-systeem
Breed
35-48
EN ISO 20345: 2011 S3, SRC, HRO
Glasvezel veiligheidsneus en
zachte bescherming tegen penetratie

Bovenzijde:
Voering:

Buitenzool:
Tussenzool:

Voetbed:
Functie:

Pasvorm:
Maten:

Veiligheidsnorm:
Bescherming:
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SHORE ART. SG61004
Bovenzijde:

Voering:
Buitenzool:

Tussenzool:
Inlegzool:

Kenmerk:
Pasvorm:

Maten:
Veiligheidsstandaard:

Bescherming:

Shore, de perfecte combinatie tussen ademend vermogen en demping. Dit is 
het resultaat van een bovenwerk van microvezel met TPU-versteviging en hoog 
dempende PU-tussenzool. De gegoten polyurethaan technologie in de tussenzolen, 
samen met een dunne rubberen buitenzool, resulteert in een licht gewicht, hoge 
demping en verhoogt het comfort. De laars is voorzien van technische polyester
fleece voering en een Boa® Fit-systeem voor een eenvoudige sluiting. Composiet 
zool en glasvezel neus. ESD-functie volgens EN 61340-4-3: 2002.

Microvezel met TPU-verstevigingen
Technische polyester fleece
Antislip en oliebestendig rubber
Gegoten PU
Zeer ademend PU-schuim
met vochtafvoerende bovenstof
Boa® Fit-systeem
Breed
36-48
EN ISO 20345: 2011 S3, SRC, HRO
Glasvezel veiligheidsneus en
zachte bescherming tegen penetratie
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OASIS / RECKON ART. SG61006 / SG61005

OASIS ART. SG61006

RECKON ART. SG61005

DUNE ART. SG61007
Oasis en Reckon creëeren een superieur compromis tussen lichtgewicht en 
demping. Dit resultaat wordt bereikt door een bovenwerk van microfiber met TPU-
versterking en een PU tussenzool met hoge demping. Bovendien bieden deze 
comfortabele schoenen geweldige grip dankzij het patroon en de samenstelling 
op de rubberen buitenzool. Ontworpen met BOA® sluitsysteem voor eenvoudig 
sluiten van de schoen, biedt Oasis en Reckon ook een vergelijkbare pasvorm en 
gemakkelijke instap als een sportieve schoen. Niet-metalen bescherming in neus en 
composiet zool. ESD-functie volgens BS EN 61340-4-3: 2002.

Microfiber met TPU-verstevigingen
Antislip en oliebestendig rubber
Gegoten PU
Zeer ademend PU-schuim met 
vochtafvoerende bovenstof
Boa® Fit System
Breed
36-48
EN ISO 20345: 2011 S3, SRC, HRO
Glasvezel veiligheidsneus en
zachte bescherming tegen penetratie

Bovenzijde:
Buitenzool:

Tussenzool:
Inlegzool:

Kenmerk:
Pasvorm:

Maten:
Veiligheidsstandaard:

Bescherming:

Solid Gear Dune, het perfecte compromis tussen ademend vermogen en demping. 
Dit resultaat wordt bereikt door een bovenwerk van microfiber met TPU-versterking 
en een PU tussenzool met hoge demping. De gegoten polyurethaantechnologie in de 
tussenzool, samen met een dunne rubberen buitenzool, geeft een zeer lichtgewicht 
en goed voetkussen en verhoogt het comfort deze veiligheidsschoen. Niet-metalen 
neus en composiet zool. VELCRO® Strap System voor een eenvoudige instap. 
ESD-functie volgens BS EN 61340-4-3: 2002.

Microfiber met TPU-verstevigingen
Antislip en oliebestendig rubber
Gegoten PU
Zeer ademend PU-schuim met 
vochtafvoerende bovenstof
Breed
36-48
EN ISO 20345: 2011 S1P, SRC, HRO
Glasvezel veiligheidsneus en
zachte bescherming tegen penetratie

Bovenzijde:
Buitenzool:

Tussenzool:
Inlegzool:

Pasvorm:
Maten:

Veiligheidsstandaard:
Bescherming:
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TALUS GTX HIGH ART. SG61010

TALUS GTX LOW

TALUS GTX LOW / MID ART. SG61012 / SG61011

ART. SG61012

TALUS GTX MID ART. SG61011

Talus GTX High is een discrete high-cut laars, maar nog steeds gestapeld 
met een aantal hoogwaardige functies. Een atletisch gevoel dankzij een hoog 
dempende gegoten PU-tussenzool samen met geweldige grip van het patroon 
en de samenstelling op de rubberen buitenzool. Het bovenwerk is ontworpen met 
duurzaam leer van LWG gecombineerd met lichtgewicht microfiber. Membraan en 
wintervoering van GORE-TEX® zorgen voor een hoog ademend vermogen en 
isolatie en voorkomen dat er water in de laars komt. Snelvetersluiting om snel in 
en uit de laars te stappen. Voor de gebruiker die de voorkeur geeft aan traditionele 
vetersluiting en nog meer discretie, kan de Speed-vetersluiting worden verwisseld 
met de gratis zwarte veters. Neuskap van glasvezel en zachte nagelbescherming. 
ESD-functie volgens EN IEC 61340-4-3:2018.

Bovenzijde: 
Voering: 

Membraan: 
Buitenzool: 

Tussenzool: 
Voetbed: 
Functie: 

Pasvorm: 
Maten: 

Veiligheidsstandaard:
Bescherming:

Leer gecertificeerd door LWG en microvezel 
Synthetische wol van GORE-TEX® 
GORE-TEX® 
Olie- en antislip rubber 
Gegoten PU 
Zeer ademend PU-schuim 
Snelvetersluiting 
Breed 
35-48 
EN ISO 20345:2011 S3, SRC, HRO, WR, CI 
Glasvezel veiligheidsneus en
zachte bescherming tegen penetratie

Talus GTX Low en Mid zijn discrete veiligheidsschoenen, maar toch voorzien van 
een aantal hoogwaardige eigenschappen. Een atletisch gevoel dankzij een hoog 
dempende gegoten PU-tussenzool samen met geweldige grip van het patroon 
en de samenstelling op de rubberen buitenzool. Het bovenwerk is ontworpen met 
duurzaam leer van LWG gecombineerd met lichtgewicht microfiber. Membraan van 
GORE-TEX® zorgt voor een hoog ademend vermogen en voorkomt dat er water 
in de laars komt. Snelvetersluiting om snel in en uit de laars te stappen. Voor de 
gebruiker die de voorkeur geeft aan traditionele vetersluiting en nog meer discretie, 
kan de snelvetersluiting worden verwisseld met de gratis zwarte veters. Neuskap 
van glasvezel en zachte nagelbescherming. ESD-functie volgens EN IEC 61340-
4-3:2018.

Leer gecertificeerd door LWG en microvezel 
Mesh 
GORE-TEX® 
Olie- en antislip rubber 
Gegoten PU 
Zeer ademend PU-schuim 
Snelvetersluiting 
Breed 
35-48 
EN ISO 20345:2011 S3, SRC, HRO, WR 
Glasvezel veiligheidsneus en
zachte bescherming tegen penetratie

Bovenzijde: 
Voering: 

Membraan: 
Buitenzool: 

Tussenzool: 
Voetbed: 
Functie: 

Pasvorm: 
Maten: 

Veiligheidsstandaard:
Bescherming:
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POLAR GTX ART. SG80005
De Polar GTX is een unieke veiligheidslaars die beschikt over een combinatie van 
premium Nubuck leer, CORDURA® ripstop materiaal en een waterdicht en ademend 
GORE TEX® membraan. Deze superieure laars heeft bovendien een synthetische 
wollen wintervoering, het Boa® Fit System en een olie- en slipbestendige Vibram® 
buitenzool.

Nubuckleer van topkwaliteit en 
CORDURA®-ripstop
Synthetische wol met waterdichte en
ademend GORE-TEX®

Olie- en hittebestendige rubberen 
antislipzool
Hoogwaardige EVA met TPU-schacht
Ademende EVA binnenzool met poron 
pads
BOA® Fit-systeem
Breed
36-48
EN ISO 20345: 2011 S3, SRC, HRO, WR
Glasvezel veiligheidsneus en
zachte bescherming tegen penetratie

Bovenzijde:

Voering:

Buitenzool:

Tussenzool:
Inlegzool:

Kenmerk:
Pasvorm:

Maten:
Veiligheidsstandaard:

Bescherming:
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HYDRA GTX / PHOENIX GTX ART. SG80006 / SG80007

HYDRA GTX ART. SG80006

PHOENIX GTX ART. SG80007

ENFORCER GTX / MARSHAL GTX ART. SG80008 / SG80009

ENFORCER GTX ART. SG80008

MARSHAL GTX ART. SG80009

De Hydra GTX en Phoenix GTX zijn een technische veiligheidsschoenen die een 
modern design met de meest hoogwaardige materiaal en combineren voor een 
waterdichte, duurzame en sportieve look. De waterdichte en ademende GORE 
TEX® voering houdt je voeten comfortabel droog, terwijl de Vibram® buitenzool en 
het CORDURA® ripstop materiaal garant staan voor een optimale bescherming en 
robuustheid. Het unieke Boa® Fit System verspreidt de druk over je voet en zorgt 
voor een mooi aansluitende pasvorm.

Nubuckleer van topkwaliteit en CORDURA®-
ripstop
Waterdicht en ademend GORE TEX® 
membraan
Olie- en hittebestendige antislip rubberen 
buitenzool
Hoogwaardig EVA met TPU schacht
Ademende, antibacteriële EVA inlegzool
met Poron® kussentjes
Boa® Fit Systeem
Breed
36-48
EN ISO 20345:2011 S3, SRC, HRO, WR
Glasvezel veiligheidsneus en
zachte bescherming tegen penetratie

Bovenzijde:

Voering:

Buitenzool:

Tussenzool:

Inlegzool:
Kenmerk:
Pasvorm:

Maten:
Veiligheidsstandaard:

Bescherming:

Solid Gear Enforcer GTX en Marshal GTX zijn technische veiligheidsschoenen 
die een modern design integreren met de beste materialen in hun klasse voor 
waterbescherming, duurzaamheid en een sportieve look. Waterdicht en ademend 
GORE-TEX®-voering houdt je voeten droog en comfortabel, terwijl Vibram®-
loopzool, nubuckleer van topkwaliteit en CORDURA®-ripstop-stof uitstekende 
bescherming en robuustheid bieden. Het unieke BOA® Fit System, dat de druk 
gelijkmatig over je voeten verdeelt, zorgt voor een handschoenachtige pasvorm.

Nubuckleer van topkwaliteit en CORDURA®-
ripstop
Waterdicht en ademend GORE-TEX®

Olie- en hittebestendig antislip Vibram®-rubber
Hoogwaardige EVA met TPU-schacht
Ademende EVA binnenzool met poron pads
BOA® Fit-systeem
Breed
36-48
EN ISO 20345: 2011 S3, SRC, HRO, WR
Glasvezel veiligheidsneus en
zachte bescherming tegen penetratie

Bovenzijde:

Membraan:
Buitenzool:

Tussenzool:
Inlegzool:
Kenmerk:
Pasvorm:

Maten:
Veiligheidsstandaard:

Bescherming:
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GRIT ART. SG80010
De populairste zool aller tijden van Solid Gear is nu verkrijgbaar met lichtgewicht 
volledige EPTU in het middengedeelte. De rubberen buitenzool van Vibram® is 
nog steeds erg duurzaam met goede antislip eigenschappen. De torsiestijfheid van 
de schoen komt van de dubbele TPU schachten en draagt bij aan de ergonomie. 
Het duurzame en waterafstotende StarKnit bovenwerk is versterkt met TPU, terwijl 
het een goed ademend vermogen behoudt. De nieuw ontworpen nauwsluitende 
ergonomische tong, samen met een hoge hielkap en BOA® Fit System, maken 
deze schoen echt uniek als het gaat om pasvorm voor de gebruiker, door gebruik te 
maken van de beste onderdelen van zowel de Solid Gear Athletic- als de Trekking-
familie.

StarKnit
Oliebestendig en antislip Vibram® rubber
ETPU
Ademend EVA met poron pads
BOA® Fit System
Breed
36-48
EN ISO 20345:2011 S3, SRC, HRO
Glasvezel veiligheidsneus en zachte 
bescherming tegen penetratie

Bovenwerk:
Buitenzool:

Tussenzool:
Voetbed:
Functie:

Pasvorm:
Maten:

Veiligheidsstandaard:
Bescherming:
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PRIME GTX LOW / MID ART. SG80011 / SG80012

PRIME GTX LOW ART. SG80011

PRIME GTX MID ART. SG80012

Solid Gear’s meest populaire zool aller tijden is nu verkrijgbaar met lichtgewicht 
volledige EPTU in het middengedeelte. Geschikt voor de gebruiker die topcomfort 
en stabiliteit voorop stelt, kan nu ook genieten van de best presterende EPTU die 
lang meegaat. De rubberen buitenzool van Vibram® is zeer duurzaam en heeft 
antislip eigenschappen. De torsiestijfheid van de schoen komt van de dubbele 
TPU-schachten en draagt bij aan de ergonomie. Het duurzame bovenwerk van 
microvezel met GORE-TEX®-membraan zorgt voor waterdichtheid, met behoud van 
een goed ademend vermogen. De nieuw ontworpen, nauwsluitende ergonomische 
tong met GORE-TEX® Stretch technologie in het bovenwerk, samen met een hoge 
hielkap en BOA® Fit systeem, maakt deze schoen echt uniek als het gaat om 
pasvorm voor de gebruiker.

CORDURA® stretch
GORE-TEX®

Oliebestendig en antislip Vibram® rubber
ETPU
Ademend EVA met poron pads
BOA® Fit System
Breed
36-48
EN ISO 20345:2011 S3, SRC, WR
Glasvezel veiligheidsneus en zachte 
bescherming tegen penetratie

Bovenwerk:
Membraan:
Buitenzool:

Tussenzool:
Voetbed:
Functie:

Pasvorm:
Maten:

Veiligheidsstandaard:
Bescherming:



30 31

 GORE-TEX®

GORE-TEX® is een dun, geperforeerd membraan. De poriën zijn 
20.000 keer kleiner dan waterdruppels, maar 700 keer groter dan 
watermoleculen. Dit betekent dat waterdamp door het membraan 
kan gaan, maar waterdruppels blokkeert. GORE-TEX® is 100% 
waterdicht en heeft een zeer effectieve eigenschap waardoor de 
voeten kunnen ademen.

 VIBRAM®

Vibram® is een extra duurzame en robuuste rubberen zool die 
is ontworpen om een extreem sterke grip te bieden op oneffen 
oppervlakken. Het is ook hittebestendig en bestand tegen 
temperaturen tot 300°C.
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TIGRIS GTX AG LOW / MID ART. SG81003 / SG81002

TIGRIS GTX AG LOW ART. SG81003

TIGRIS GTX MID ART. SG81002

TIGRIS GTX AG HIGH ART. SG81001 
De Solid Gear Tigris GTX AG Low en Mid bieden een unieke combinatie van grip, 
laag gewicht en uitstekende demping. Dit product integreert de Arctic Grip functie 
van Vibram® met GORE-TEX® waterdichte isolatie. Het hoogste niveau in alle details 
zorgt voor de beste prestaties in zijn klasse.

Nubuckleer van topkwaliteit en CORDURA®-
textiel
GORE-TEX®

Vibram® Arctic Grip Pro Rubber
EVA
ETPU
PU-schuim
BOA® Fit-systeem
Breed
36-48
EN ISO 20345: 2011 S3, SRC, WR
Glasvezel veiligheidsneus en
zachte bescherming tegen penetratie

Bovenzijde:

Membraan:
Buitenzool:

Tussenzool 1:
Tussenzool 2:

Inlegzool:
Kenmerk:
Pasvorm:

Maten:
Veiligheidsstandaard:

Bescherming:

De Tigris GTX AG High beschikt over een unieke combinatie van grip, een licht 
gewicht, een optimale demping en ademend vermogen. Dit product integreert 
de Arctic Grip functie van Vibram® met de GORE TEX® waterdichte isolatie. Het 
hoogste niveau van elk detail zorgt voor de beste prestaties binnen zijn klasse.

Nubuckleer van topkwaliteit en CORDURA®-
textiel
GORE-TEX®

GORE-TEX® Partelana wollen isolatie
Vibram® Arctic Grip Pro Rubber
EVA
ETPU
PU-schuim
BOA® Fit-systeem
Breed
36-48
EN ISO 20345: 2011 S3, SRC, WR
Glasvezel veiligheidsneus en
zachte bescherming tegen penetratie

Bovenzijde:

Membraan:
Voering:

Buitenzool:
Tussenzool 1:
Tussenzool 2:

Inlegzool:
Kenmerk:
Pasvorm:

Maten:
Veiligheidsstandaard:

Bescherming:
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ONYX LOW / MID ART. SG81005 / SG81006

ONYX LOW ART. SG81005

ONYX MID ART. SG81006

SHALE LOW / MID ART. SG81008 / SG81009

SHALE LOW ART. SG81008

SHALE MID ART. SG81009

Sterk, stoer en duurzaam met een agressief ontwerp. Al deze elementen kun 
je vinden in de Onyx. Naadloos bovenwerk met CORDURA®-versterkingen en 
reflecterende panelen voor grote duurzaamheid en zichtbaarheid. Gegoten 
polyurethaan tussenzool samen met een stijve en sterke rubberen
buitenzool voor perfecte grip op oneffen oppervlakken. Metaalvrije bescherming in 
neus en cambreur. BOA®-systeem voor uitstekende pasvorm en eenvoudige instap.

Bovenzijde:
Buitenzool:

Tussenzool:
Inlegzool:
Kenmerk:
Pasvorm:

Maten:
Veiligheidsstandaard:

Bescherming:

CORDURA® canvas
Oliebestendige en antislip rubberen 
buitenzool
Gegoten PU
Zeer goed ademend, PU-schuim
Boa® Fit Systeem
Breed
36-48
EN ISO 20345:2011 S3, SRC, HRO
Glasvezel veiligheidsneus en
zachte bescherming tegen penetratie

Stoer, sterk en duurzaam met een sportief design. Al deze elementen vind je terug 
in de nieuwe trekkingfamilie Shale. Naadloos bovenwerk met duurzaam canvas en 
reflecterende panelen voor een hoge zichtbaarheid en sterke indruk. Tussenzool 
van gegoten polyurethaan samen met een duurzame rubberen buitenzool voor 
geweldige grip op oneffen oppervlakken.

Bovenzijde:
Voering:

Buitenzool:
Tussenzool:

Voetbed:
Functie:

Pasvorm:
Maten:

Veiligheidsnorm:
Bescherming:

Microfiber en nylon canvas
Mesh
Rubber
Gegoten PU
PU-schuim met open cellen
Reflecterende panelen op de bovenkant
Breed
36-48
EN ISO 20345: 2011 S3, SRC, HRO
Glasvezel veiligheidsneus en
zachte bescherming tegen penetratie
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DELTA GTX ART. SG75001
De DELTA GTX is een geavanceerde veiligheidsschoen met alle nieuwe 
technieken in een zeer klassiek design. Volnerf geïmpregneerd TECH leer zorgt 
voor de duurzaamheid. De Vibram rubberen zool, GORE-TEX® JAZZ® stretch 
bovenlaag, Wij zijn het eerste merk van veiligheidsschoenen in de wereld die 
een laars met JAZZ®-stretch techniek lanceert. 

Bovenzijde:
Membraan:
Buitenzool:

Inlegzool:
Voering:
Functie:

Pasvorm:
Maten:

Veiligheidsstandaard:
Bescherming:

Hoogwaardig volnerfleer en CORDURA®

Waterdicht en ademend GORE-TEX®

Olie- en antislip niet-strepende buitenzool van 
Vibram®

EVA-binnenzool met Poron® kussentjes
Synthetische wol en JAZZ® stretch
Rits aan de zijkant voor gemakkelijke in/uit 
functie
Breed
36-48
EN ISO 20345:2011 S3, SRC, HRO, WR
Glasvezel veiligheidsneus en
zachte bescherming tegen penetratie
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BRAVO GTX ART. SG75002

ATLAS / APOLLO ART. SG74003 / SG74002

ATLAS ART. SG74003

APOLLO ART. SG74002

De Bravo GTX is een state of the art veiligheidsschoen die de nieuwste 
technologieën combineert met een klassiek design. Volnerf geïmpregneerd TECH 
leer zorgt voor de beste duurzaamheid. De Vibram rubberen zool met zijn nieuw 
ontwikkelde FLEX-SYSTEM-technologie zorgt ervoor dat de schoen uw stap van 
hiel tot teen zal ondersteunen. Hoog geïnjecteerde PU tussenzool voor maximaal
comfort en vering. GORE-TEX®-membraan voor optimale waterdichtheid en 
ademend vermogen.

Premium volnerfleer en CORDURA®

Waterdicht en ademend GORE-TEX®

Olie- en antislip niet-afgevende buitenzool 
van Vibram®

EVA-inlegzool met Poron® kussentjes
Breed
36-48
EN ISO 20345:2011 S3, SRC, HRO, WR
Glasvezel veiligheidsneus en
zachte bescherming tegen penetratie

Bovenzijde:
Membraan:
Buitenzool:

Inlegzool:
Pasvorm:

Maten:
Veiligheidsstandaard:

Bescherming:

Maak kennis met de Solid Gear Atlas en Apollo, de veiligheidslaars/schoen die 
de nieuwste technologieën op het vlak van veiligheid bevat. Deze high-tech laars/
schoen wordt geleverd met de nieuwe olie- en antislip Vibram® TPU zool, die zelfs 
bij zeer lage temperaturen een uitstekende grip op sneeuw en ijs biedt. Daarnaast 
heeft deze laars / schoen een geïmpregneerd volnerfleer die zorgt voor perfect 
waterafstotende en ademend vermogen.

Premium volnerfleer
3D ademende voering
Olie- en antislip niet-afgevende TPU-
buitenzool van Vibram®

Ademende binnenzool met Poron® kussentjes
Breed
36-48
EN ISO 20345: 2011 S3, SRC
Glasvezel veiligheidsneus en
zachte bescherming tegen penetratie

Bovenzijde:
Voering:

Buitenzool:

Inlegzool:
Pasvorm:

Maten:
Veiligheidsstandaard:

Bescherming:
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SPARTA ART. SG74001

Sparta is een warme veiligheidslaars die unieke combinatie van duurzaamheid, 
uitzonderlijk comfort en isolatie biedt en lichtgewicht is. Deze high-tech laars is 
voorzien van de nieuwe antislip en oliebestendige Vibram TPU zool, die zorgt voor 
uitstekende grip op ijs en sneeuw. Het premium volnerfleer is geïmpregneerd en 
hierdoor waterafstotend en ademend. Sparta heeft onze unieke THERMO voering, 
die wol en vezels in meerdere lagen combineert om je warm en droog te houden.

Premium volnerfleer
THERMO voering
Olie- en antislip niet-afgevende TPU-
buitenzool van Vibram®

Ademende binnenzool met Poron® kussentjes
Rits aan de zijkant voor gemakkelijke in/uit 
functie
Breed
36-48
EN ISO 20345:2011 S3, SRC
Glasvezel veiligheidsneus en
zachte bescherming tegen penetratie

Bovenzijde:
Voering:

Buitenzool:

Inlegzool:
Functie:

Pasvorm:
Maten:

Veiligheidsstandaard:
Bescherming:
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GRIFFIN / FALCON ART. SG73001 / SG73002

GRIFFIN ART. SG73001

FALCON ART. SG73002

De Griffin en Falcon veiligheidsschoenen staat garant voor duurzaamheid, een 
licht gewicht en een comfort dat je nooit eerder mocht ervaren. Deze schoenen 
worden geleverd met de nieuwe olie- en antislip Vibram® TPU zool, die zelfs bij 
zeer lage temperaturen een uitstekende grip biedt op sneeuw en ijs. Met het 
geïmpregneerde volnerfleer gecombineerd met Cordura® ripstop stof zorgt dit 
voor perfect waterafstotend en ademend vermogen.

TECH leer met CORDURA Ripstop
3D ademende voering
Olie- en slipbestendige buitenzool van Vibram® 
TPU
Ademende, antibacteriële EVA inlegzool
met Poron® kussentjes
Breed
36-48
EN ISO 20345:2011 S3, SRC
Glasvezel veiligheidsneus en
zachte bescherming tegen penetratie

Bovenzijde:
Voering:

Buitenzool:

Inlegzool:

Pasvorm:
Maten:

Veiligheidsstandaard:
Bescherming:
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EVOLUTION BLACK ART. SG80116

VAPOR 2.0 ART. SG80003

De Evolution Black is de generatie van de atletische veiligheidsschoenen van Solid 
Gear. Een unieke EVA tussenzool met dubbele densiteit brengt het comfort naar 
een volgend niveau. De bovenzijde zonder naden geeft de Evolution Black een 
fantastisch ademend vermogen. De NANO neus deze is 40% sterker dan glasvezel 
maar ook lichter en dunner dan alle andere niet-metalen neuzen. Door het gebruik 
van PU-schuim Sock Technology is het comfort in deze schoen de beste in zijn 
klasse, ook de SRC antislip weerstandsklasse is van het hoogste niveau.

Lichtgewicht, naadloze ripstop met een 
maximale, ademende TPU versteviging
Oliebestendige en antislip rubberen 
buitenzool
EVA
EVA
Zeer ademend vochtafvoerend en 
anitbacterieel PU-schuim
Breed
36–48
EN ISO 20345:2011 S1P, SRC
NANO veiligheidsneus en
zachte bescherming tegen penetratie

Bovenzijde:

Buitenzool:

Tussenzool 1:
Tussenzool 2:

Inlegzool:

Pasvorm:
Maten:

Veiligheidsstandaard:
Bescherming:

De SOLID GEAR Vapor 2.0 is een technische veiligheidsschoen die een modern 
design met de meest hoogwaardige materiaal en combineert voor een duurzame 
en sportieve look. De combinatie van de Vibram® buitenzool met het CORDURA® 
ripstop materiaal en het unieke Boa® Fit System zorgen voor een excellente
bescherming en pasvorm. ESD functie volgens BS EN 61340-4-3:2002.

Ademend textiel en leer
Olie- en hittebestendig antislip Vibram® rubber
Ademende, antibacteriële EVA inlegzool
met Poron® kussentjes
High performance EVA met een cambreur van 
TPU
Boa® Fit Systeem
Breed
36-48
EN ISO 20345:2011 S3, SRC, HRO
Aluminium veiligheidsneus en
zachte bescherming tegen penetratie

Bovenzijde:
Buitenzool:

Inlegzool:

Tussenzool:

Kenmerk:
Pasvorm:

Maten:
Veiligheidsstandaard:

Bescherming:
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TEMPEST ART. SG77003

CLOUD 2.0 ART. SG80122
WALKER 2.0 ART. SG10227

DYNAMO ART. SG10225

De Tempest beschikt over de unieke Hive Technologie die een 360° ademend 
vermogen creëert. Deze nieuwe technologie zorgt voor een luchtstroom door de 
zool. Tempest beschikt ook over het state of the art Boa® Fit System waarbij het 
wiel aan de zijkant van de schoen staat, voor een comfortabel gevoel zelfs als 
je op je knieën zit om te werken. De combinatie van de dubbele dichtheid EVA 
laag met de TPU hielschacht zorgen voor een uitstekende demping en stabiliteit 
bij het lopen.

Textiel met TPU versteviging
Oliebestendige en antislip rubberen buitenzool
EVA
EVA
TPU
Vochtafvoerend en antibacterieel PU-schuim
Boa® Fit Systeem
Breed
36-48
EN ISO 20345:2011 S1P, SRC
NANO veiligheidsneus en
zachte bescherming tegen penetratie

Bovenzijde:
Buitenzool:

Tussenzool 1:
Tussenzool 2:

Hielschacht:
Inlegzool:
Kenmerk:
Pasvorm:

Maten:
Veiligheidsstandaard:

Bescherming:

Een van de lichtste veiligheidsschoenen op de markt. Sterk bovenwerk van netgaas 
samen met een EVA-middenzool met dubbele dichtheid en rubberen buitenzool. 
Nieuw ontwikkelde veteroplossing exclusief voor Cloud 2.0 die het volledige 
bovenwerk omhult en het resultaat is een handschoenachtige pasvorm.

Ademend gaas
Oliebestendige en antislip rubberen 
buitenzool
EVA met dubbele densiteit
Zeer goed ademend, vochtafvoerend en
antibacterieel PU-schuim
Normaal
36–48
EN ISO 20345:2011 S1, SRC
NANO veiligheidsneus

Bovenzijde:
Buitenzool:

Tussenzool:
Voetbed:
Pasvorm:

Maten:
Veiligheidsnorm:

Bescherming:

Solid Gear Dynamo is een unieke combinatie van een schoen die is ontworpen 
voor zowel trail als hardlopen. De complete ETPU-tussenzool zorgt voor optimaal 
comfort en rebound. De rubberen buitenzool is ontwikkeld om superieure grip te 
bieden, en ondanks het lichtgewicht van de buitenzool draagt het ook bij aan de 
stabiliteit. Het CORDURA® ripstop-bovenwerk gecombineerd met het BOA® Fit-
systeem geeft een geweldige pasvorm en gevoel. Dynamo maakt gebruik van de 
speciaal ontwikkelde, zeer veerkrachtige OrthoLite®-inlegzool die voornamelijk is 
gemaakt van gerecyclede materialen. Antistatisch, oliebestendig en antislip zijn 
allemaal kenmerken van de rubberen buitenzool waardoor de Solid Gear Dynamo 
gecertificeerd kan worden volgens EN-20347: 2012.

Bovenstuk:
Voering:

Buitenzool:
Tussenzool:

Voetbed:

Functie:
Pasvorm:

Maten:
Veiligheidsnorm:

CORDURA® Ripstop
Ademend gaas
Olie- en antisliprubber
ETPU
PU-schuim met zeer ademende
gerecyclede materialen
BOA® Fit Systeem
Breed
35-48
EN ISO 20347:2012 O1, FO, SRC

De Solid Gear Walker 2.0 is een ergonomische allround schoen. Dankzij de 
CE standaard EN-20347 behoort hij tot de categorie werkschoenen met een 
antistatische, oliebestendige antislip buitenzool. De schoen voelt uiterst licht en 
comfortabel aan. ESD functie volgens BS EN IEC 61340-4-3:2018.

Textiel
Rubber
EVA
EVA
PU schuim
Normaal
36-48
EN ISO 20347:2012 O1, SRC

Bovenzijde:
Buitenzool:

Tussenzool 1:
Tussenzool 2:

Inlegzool:
Pasvorm:

Maten:
Veiligheidsstandaard:
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DYNAMO GTX ART. SG10226
Solid Gear Dynamo GTX is een unieke combinatie van een schoen die is ontworpen 
voor zowel trail als hardlopen. De complete ETPU-tussenzool zorgt voor optimaal 
comfort en rebound. De stabiliteit komt voort uit het karakter van een trailschoen, 
met een speciale constructie voor controle over de buiging. De rubberen buitenzool 
is ontwikkeld om superieure grip te bieden, en ondanks het lichtgewicht van de 
buitenzool draagt het ook bij aan de stabiliteit. Sokconstructie samen met ripstop 
op het bovenwerk gecombineerd met BOA® Fit Systeem en GORE-TEX® Stretch-
technologie geeft een geweldig gevoel met behoud van uitstekend ademend 
vermogen en houdt de voet droog. Dynamo GTX maakt gebruik van de speciaal 
ontwikkelde OrthoLite®-binnenzool met hoge rebound, voornamelijk gemaakt 
van gerecyclede materialen. Stabiliserende hielkap gemaakt met verzameld 
oceaanafval zoals visnetten. Antistatisch, oliebestendig en antislip zijn allemaal 
kenmerken van de rubberen buitenzool waarmee de Solid Gear Dynamo GTX kan 
worden gecertificeerd volgens EN-20347:2012.

Bovenwerk:
Voering:

Membraan:
Buitenzool:

Tussenzool:
Voetbed:

Functie:
Pasvorm:

Maten:
Veiligheidsstandaard:

CORDURA® ripstop
Stretch
GORE-TEX®

Olie- en antisliprubber
ETPU
PU-schuim met zeer ademende gerecyclede 
materialen
BOA® Fit Systeem
Normaal
35-48
EN ISO 20347:2012 O2, FO, SRC, WR
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SLIDE MOON ART. SG10101

SMELLWELL ACTIVE WFP ART. SG20032

OPF FOOTBED LOW / MID / HIGH ART. SG21003 / SG21004 / SG21005

ORTHOLITE HYBRID INSOLE ART. SG21002

Zachte en comfortabele slipper.

Met trots presenteren wij onze laatste toevoeging aan ons accessoireassortiment, 
het Smell Well-product van het merk Solid Gear. SmellWell Freshener Inserts 
hebben een natuurlijke 3-in-1-oplossing die effectief vocht absorbeert, geurtjes 
verwijdert en een langdurige frisse geur achterlaat. Gooi ze gewoon in je 
schoenen en ervaar een echt verschil! Een doos bevat twee luchtverfrisser-
inzetstukken.

KENMERKEN:

Neemt geur en vocht op en laat je spullen ruiken.
Ontwikkeld, ontworpen en getest in Zweden.
Bevat een gepatenteerde mix van Moso-bamboe, houtskool 
en ontvochtigende mineralen en ontgeuren door vocht, 
geur, verontreinigende stoffen en bacteriën op te sluiten. 
Doordrenkt met een frisse geur.
Klimaatneutraal, REACH-gecertificeerd voor veiligheid en 
milieu en 100% niet giftig.
Gaat tot 6 maanden mee.

•

•

•
•

•

36–47

MATEN:

Door veiligheidsschoenen van Solid Gear te dragen, reikt onze belofte aan jou 
veel verder dan alleen het beschermen van je voet met onze schoenen. Stabili-
teit en ondersteuning zijn eigenschappen die langdurige blessures aan voet, knie 
en rug voorkomen. Het orthopedisch geprefabriceerd voetbed van Solid Gear is 
verkrijgbaar in verschillende voetbooghoogtes en biedt uitzonderlijk ademend 
vermogen en comfort. De unieke technologie van Customized, waarbij gebruik 
wordt gemaakt van biobased Pebax® Rnew®-materialen, zorgt bij elke stap voor 
een hoog energierendement, waardoor je minder vermoeid raakt. Gerecycled 
PU-schuim en ESD-eigenschappen. Gecertificeerd met schoenen en laarzen van 
Solid Gear.

FEATURES:

35–36
37–38
39–40
41–42
43–44
45–46
47–48

MATEN:

Stabiliseert de voet en maakt de
houding recht
Vermindert het risico op schade bij tillen
Voorkomt schadelijke overpronatie
Uitstekende lichtbeid en 
energieteruggave met biobased Pebax®

Gecertificeerd met Solid Gear

•

•
•
•

•

Solid Gear en OrthoLite® HybridTM wordt geleverd met een ongekend veel mi-
lieuvriendelijke onderdelen in de zool. De patentformulering combineert op unie-
ke wijze gerecycled rubber en productie afvalschuim, wat in totaal 40% eco-in-
houd oplevert voor compromisloze prestaties met minder impact op de planeet. 
Deze binnenzool wordt standaard geleverd in geselecteerde Solid Gear-stijlen, 
maar na zes maanden continu gebruik, raden we je aan de originele binnenzool 
te vervangen door een nieuwe gecertificeerde zool. Ook geschikt voor schoenen 
met ESD-functie.

FEATURES:

35–48
MATEN:

Milieuvriendelijk
Langdurige demping
Ademend vermogen op hoog niveau
Mag in de wasmachine
Geschikt voor schoenen met ESD-functie

•
•
•
•
•
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COMPRESSION SOK ART. SG30001

ACTIVE SOK 3-PACK ART. SG30004

HEAVY THERMO WINTER ART. SG30002

ULTRA THIN WOOL SOCK ART. SG30007

EXTREME PERFORMANCE WINTER ART. SG30006

PERFORMANCE WINTER 2-PACK ART. SG30005

Uitzonderlijke geweven structuur met dikker materiaal bij de tenen, zoom en bij de hiel 
voor schokabsorptie. Een comfortabele manchet houdt de compressiesok op zijn plek 
net onder de knie. De gelijkmatige compressie en ventilatie verhoogt je prestaties. 
Strakke pasvorm rondom de enkel en kuit. Voorzien van een platte onmerkbare 
naad bij de teen zorgt voor het hoogste comfort. SOLID GEAR Compressiesokken 
verbeteren je bloedcirculatie en verkorten de tijd die je spieren nodig hebben om te 
herstellen van werken of trainen en biedt een comfortabele ondersteuning tijdens 
lange wandelingen.

93 % Nylon
7 % Elastane

MATERIAAL:

35–38
39–42
43–46
47–49

MATEN:

De Active sok heeft extra materiaal bij de hiel en de teen en is gebreid in de 
hoogste kwaliteit voor een ergonomische pasvorm. Het materiaal is geur- 
en vochtafstotend. De sokken zijn zeer zacht en flexibel, waardoor blaren en 
eeltvorming worden voorkomen.

46 % Katoen
38 % Nylon
14 % Polypropylene
2 % Elastane

MATERIAAL:

35–38
39–42
43–46
47–49

MATEN:

De Heavy Thermo wintersokken zijn gemaakt van merino wol. Merino wol is 
een natuurlijke vochtdrager waardoor je droog en comfortabel blijft, ongeacht 
het weer. De sokken zijn verstevigd bij de hiel en de teen voor verbeterde 
slijtvastheid. Merino wol zorgt ervoor dat de sokken snel drogen, niet jeuken en 
geurtjes worden voorkomen.

54 % Merino Wol
44 % Polyamid nylon
2 % Elastane

MATERIAAL:

35–38
39–42
43–46
47–49

MATEN:

De SG Ultra Dunne wollen Sok is ontworpen voor maximaal ademend vermogen. 
Ondersteunt de achilleshiel en ventileert aan de bovenkant van de voet voor een 
comfortabel gevoel. De naadloze teen voorkomt irritatie en de dunne voering 
zorgt voor extra vering aan de onderkant.

51 % Nylon
47 % Merino Wol
2 % Elastane

MATERIAAL:
35–38
39–42
43–46
47–49

MATEN:

Volgens ons is dit de ultieme wintersok. We hebben de beste materialen 
gecombineerd met de meest geavanceerde technologie op het gebied van 
sokkenproductie. De warmteregulerende vocht wicking merino wol in combinatie 
met een extra voering in de zool van de voet biedt uitzonderlijke isolatie en comfort. 
De beste kwaliteit merino wol maakt deze sokken geschikt voor iedereen met 
koude tenen of die in een koude omgeving werken. De prettige pasvorm met de 
wijde manchet houdt de sok op zijn plek. Een aangepaste vorm voor de linker- en 
rechtervoet zorgt voor een perfecte pasvorm.

39 % Nylon
29 % Polyester Thermocool
13 % Merino Wol
15 % Polypropylene
2 % Copper
2 % Elastane

MATERIAL:

35–38
39–42
43–46
47–49

SIZES:

Deze warme en zachte sokken zijn geschikt voor zeer koude weersomstandigheden. 
Ze zijn gemaakt van merino wol en voorzien van een dikkere onderzijde, die zorgt 
voor uitstekende isolatie en comfort. De sokken zijn verstevigd bij de schacht voor 
extra bescherming wanneer je hoge winterlaarzen draagt.

33 % Merino Wol
33 % Acrylic
34 % Polyamide

MATERIAAL:

35–38
39–42
43–46
47–49

MATEN:
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EXTREME PERFORMANCE SUMMER ART. SG30008

ESD SOK MID ART. SG30012

COMBO WOOL SOK MID ART. SG30013

WICKING SOK MID ART. SG30014

GRIP SOK MID ART. SG30015

LIGHT PERFORMANCE SOK LOW
2-PACK BLACK / GREEN

ART. SG30016 / SG30017

Deze zomersokken zijn lichtgewicht en flexibel en hebben een superdun ontwerp 
voor een ongekend comfort. Gebreid in kanaaltjes voor maximale ventilatie. De 
sokken zijn gemaakt van Microlon, een materiaal dat vocht en geuren afstoot. De 
stof is zacht en soepel waardoor je minder kans hebt op blaren en eeltvorming.

48 % Coolmax
38 % Nylon
10 % Nanoglide
2 % Copper
2 % Elastane

MATERIAL:
35–38
39–42
43–46
47–49

SIZES:

Technische mid sok gemaakt van gerecycled en biobased Phoenix-
polyamidegaren. De onderkant van de sok bevat draden met koolstofvezel, 
speciaal geschikt voor schoenen van Solid Gear met ESD-functie. Versterkt in 
hiel en teen. Zeer ademend.

55% Polyamide
40% Recycled Infinyl
3% Elastane
2% Carbon fiber

MATERIAL:
35–38
39–42
43–46
47–49

SIZES:

Zorg ervoor dat je voeten genieten van het volledige comfort wanneer je schoenen 
van Solid Gear draagt, en laat je niet beperken door slechte sokken. De Combo 
Wollen Mid sok is zeer technisch en combineert merinowol en polyamide, dat 
uitstekende eigenschappen heeft op het gebied van vochttransport. Dit maximale 
ademend vermogen moet worden gecombineerd met Solid Gear schoenen en 
laarzen met GORE-TEX®. De sok is ook extra verstevigd onder, hiel en tenen, 
en op het scheenbeen, de belangrijkste contactgebieden en ook het meest 
gescheurd in schoenen of laarzen.

52% Polyamide
46% Merino Wol
2% Elastane

MATERIAL:

35–38
39–42
43–46
47–49

SIZES:

Zorg ervoor dat je voeten genieten van het volledige comfort wanneer je 
schoenen van Solid Gear draagt, en laat je niet beperken door slechte sokken. 
De Wicking Sok Mid heeft een slank design dat heerlijk aanvoelt aan je voet. 
Deels gemaakt van gerecycled en biobased Phoenix polyamide garen, dat 
zeer goede eigenschappen heeft qua vochttransport. Dit superieure ademend 
vermogen moet worden gecombineerd met Solid Gear schoenen en laarzen met 
GORE-TEX®. De sok is ook extra verstevigd onder, hiel en tenen, en op het 
scheenbeen, de belangrijkste contactgebieden en ook het meest gescheurd in 
schoenen of laarzen.

68% Polyamide
29% Recycled Infinyl
3% Elastane

MATERIAAL:
35–38
39–42
43–46
47–49

MATEN:

Een nieuwe manier om het comfort van Solid Gear schoenen te ervaren, 
aangezien deze sok wordt geleverd met een gripgaren eronder. De gebruiker 
kan echt voelen hoe de voet op zijn plaats blijft. De sok is ook gemaakt met 
gerecycled en biobased Phoenix-polyamidegaren. Ademend en versterkt in 
teen- en hielgebied.

53% Polyamide
25% Recycled Infinyl
14% PES
5% Polypropylene
3% Elastane

MATERIAAL:

35–38
39–42
43–46
47–49

MATEN:

MATERIAAL:

35–38
39–42
43–46
47–49

Laag en sportief. Deze dunne en lichtgewichte sok is gemaakt van het gerecyclede 
en biobased Phoenix-polyamidegaren. Maximale ventilatie en versterkt in teen- 
en hielgebied. Ziet en voelt geweldig samen met lage schoenen van Solid Gear. 
2-pack.

54% Polyamide
43% Recycled Infinyl
3% Elastane

MATEN:
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Veiligheidsschoenen moeten voldoen aan de eisen van de eu-
ropese richtlijnen betreffende persoonlijke beschermingsmid-
delen. De volgende labels van veiligheidsklassen zijn beschik-
baar op producten die zijn vervaardigd onder de bovenstaande 
richtlijnen en volgens de Europese normen CE EN ISO 20345:
2011.

VEILIGHEIDSSCHOEN VOORSCHRIFTEN

HRO:

WRU:

WR:

Neus 200J / 15000N, antistatische eigenschappen, 
schokabsorptie in de hiel, gesloten hielpartij, 
oliebestendige antislip zool.

Neus 200J / 15000N penetratiebescherming 
1100N, antistatische eigenschappen, 
schokabsorptie in de hiel, gesloten hielpartij, 
oliebestendige antislip zool.

Neus 200J / 15000N, antistatische 
eigenschappen, schokabsorptie in de hiel, 
gesloten hielpartij, oliebestendige antislip zool, 
waterdicht voor minimaal 60 minuten.

Neus 200J / 15000N Nagelbescherming 1100N, 
antistatische eigenschappen, schokabsorptie 
in de hiel, gesloten hiel, oliebestendige 
wrijvingszolen, patroonzool, waterbestendig 
gedurende minimaal 60 minuten.

Neus 200J / 15000N, antistatische eigenschappen, 
demping in de hiel, gesloten hielpartij, oliebesten-
dige antislip zool, materiaal rubber zool/PU.

Neus 200J /15000N, penetratie bescherming 
1100N, antistatische eigenschappen, demping in 
de hiel, gesloten hielpartij, oliebestendige antislip-
zool, profielzool, materiaal rubber zool/PU.

Hittebestendig zolen + 300°C

Bovenkant waterdicht tot 60 minuten

Waterdicht

Onze composiete platen zijn gemaakt van technische 
glasvezels en zijn lichter en sterker maar sterker dan hun 
voorgangers. Het ontwerp zorgt voor extra comfort en ver-
beterde flexibiliteit. Onze composiete platen zijn conform 
met de EU standaardnorm.

COMPOSIET ZOOL

BESCHERMING

Onze glasvezel beschermneus is lichter en veiliger dan de 
traditionele beschermneuzen. Bovendien is deze voorzien 
van een meerlaagse technologie die meer ruimte creëert en 
een sportieve uiterlijk heeft. Glasvezel is een nietgeleidend 
en metaalvrij materiaal. De beschermneus uit CE glasvezel
versterkt kunststof is gecertificeerd volgens de EU veilig-
heidsnorm.

GLASVEZEL BESCHERMNEUS

Carbon Nano composietmateriaal is 40% sterker dan 
normale glasvezel. Het dunnere ontwerp biedt meer ruimte 
voor een beter comfort. Voldoet aan alle internationale 
normen, zoals ASTM, CSA, EN 125685. Het is de eerste 
veiligheidbeschermneus gemaakt van koolstof nano 
technologie in de wereld. Geeft je schoenen een uitstekend 
licht comfort en een perfecte bescherming, met de meest 
innovatieve technologie.

CONTENDER COMPOSITE Inc. Heeft een leidende 
positie als het gaat om composiet veiliegheidsneuzen. 
Samen hebben we onze eigen glasvezelen Nanoneus 
ontwikkeld die 100% aansluiten bij onze producten.

SRA:

SRB:

SRC:

Slipresistent op keramische tegels + Sodium Lauryl Sulphate

Slip resistent op stalen vloeren met glycerol

(SRA + SRB): Slip resistent op vloeren met keramische tegels + 
Sodium Lauryl Sulphate, op stalen vloeren met glycerol

Neus 200J / 15000N Bescherming tegen 
penetratie 1100N, antistatische eigenschappen, 
schokabsorptie in hiel, gesloten hiel, oliebestendige 
wrijvingszolen, waterbestendig gedurende minimaal 
60 minuten.

ANDERE VEILIGHEIDSKLASSEN

VEILIGHEIDSKLASSEN IN ONZE SCHOENEN

VEILIGHEIDSNORMEN

S2

S2P

S4

S5

Antistatische eigenschappen, schokabsorptie in 
hiel, gesloten hiel, oliebestendige wrijvingszolen.

Antistatische eigenschappen, schokabsorptie in 
hiel, gesloten hiel, oliebestendige wrijvingszolen, 
minimaal 60 minuten waterbestendig.

ESD-bescherming zorgt voor de afvoer van statische 
elektriciteit. De schoenen hebben een weerstand tussen 0,1 
MOhm en 100 MOhm volgens ISO IEC 61340.

CORDURA® is een uiterst duurzaam en slijtvast weefsel met 
zeer goede ademende functie.

GORE-TEX® is een dun, geperforeerd membraan. De 
poriën zijn 20.000 maal kleiner dan een druppel water, maar 
700 keer groter dan een watermolecuul. Dit betekent dat 
waterdamp het membraan kan passeren, terwijl de druppel 
water wordt gestopt. Gore-Tex is 100% waterdicht met een 
uitstekende ademende functie.

Het BOA® FIT Systeem is snel, eenvoudig en duurzaam. 
De technologie is zo eenvoudig dat het praktisch door 
iedereen kan worden gebruikt. Met een verdeling van 
dezelfde druk over de voet kan de pasvorm van de voet 
aan jouw wensen worden aangepast. Een eenvoudige 
druk op het wiel en draaien tot je tevreden bent. 

Vibram® is een extra sterk rubber dat is ontworpen voor 
een zeer goede grip op ongelijke oppervlakken. Het is ook 
hittebestendig, en bestand tegen temperaturen tot 300°C.

Het FLEX-SYSTEEM is ontworpen om te werken met 
de biomechanische functies in onze voet. Het systeem 
ondersteunt onze natuurlijke bewegingen waardoor deze 
meer stabiliteit en ondersteuning geeft. De druk wordt 
verdeeld naar de ergonomische zones en bevordert de 
flexibiliteit van de voet.

SOLID GEAR STARKNIT is een bovenstuk dat is gecon-
strueerd als een solide stuk. Polyester garen wordt aan 
elkaar gebreid in een nauwkeurig en gedetailleerd proces
dat zorgt voor een vederlicht, handschoenachtige pasvorm 
zonder naden. Door de mogelijkheid om te verschillen in 
dikte aan de bovenkant, wordt de STARKNIT een
slimme constructie genoemd. Het breisel wordt aangepast 
afhankelijk van de functie die het moet uitvoeren, omdat het 
dikker is in gebieden waar je meer bescherming
nodig hebt en lichter waar je een hoger ademend vermogen 
en flexibiliteit nodig hebt.

TECHNOLOGIE

Een Algix-merk, lanceerde ‘s werelds eerste met algen 
gemengde EVA in de schoenenindustrie als duurzaam 
ingrediënt in flexibel schuim voor toepassingen met 
een hoge rebound, zoals schoenen, sportproducten en 
accessoires. De algen absorberen de vervuiling in het 
water en laten een oogstbare klodder achter die vervolgens 
wordt verwerkt om klaar te zijn om te mengen met EVA.

Leather Working Group is een internationale 
ledenorganisatie zonder winstoogmerk en verantwoordelijk 
voor ‘s werelds grootste duurzaamheidsprogramma 
voor leer. LWG streeft ernaar de milieu-impact van 
de leerindustrie te verbeteren door leerfabrikanten te 
beoordelen en te certificeren.

MATRYX® is het textiele deel waaruit de schoen bestaat. 
Samengesteld uit synthetische garens met een hoge 
sterktegraad (polyamide of polyester) gecoat met 
polyurethaan en technische garens (aramidevezel, 
koolstof, monofilament enz.) verdeeld in een enkel stuk 
per zone, bieden MATRYX® en zijn verschillende reeksen 
een mapping aangepast aan de behoeften en eisen van 
elke sport. Deze gepatenteerde technologie maakt het 
mogelijk om het aantal componenten met ongeveer 50% 
te verminderen en de montage van patroondelen zoveel 
mogelijk te vermijden.

SYMBOLEN

VEILIGHEIDSNEUS ANTI-PERFORATIE 
ZOOL

OLIEBESTENDIG METAALVRIJ ALLEEN METAAL AAN 
BOVENZIJDE

HITTEBESTENDIG WATERDICHT WATERAFSTOTEND GEVENTILEERDE 
BOVENKANT

WINTERVOERING

BOA SLUITSYSTEEM SNELLE VETERSLUITING RITSCI: Kou isolatie
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