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prijs per 
paar in 

EUR Omschrijving Afbeelding

Pricemastor

witte pvc laars, groene zool

CE genormeerd

wit/groen

380BV
8317.. 35-47 28,00

Witte professionele laars met groene zool. 
Een ideale laars voor tijdelijke werkkrachten of 
voor hen die in gebieden met een laag 
sliprisico werken.

Protomastor Safety

witte pvc veiligheidslaars, groene zool

EN 20345:2011, SB, E, FO, SRA
171BV

wit/groen

171BV
8319.. 36-47 30,00

Witte veiligheidslaars met groene anti slip zool 
en veiligheidsneus. 
Een ideale laars voor algemene toepassingen 
in de voedselverwerkingsbranche.

Acifort Classic Safety

witte pvc veiligheidslaars, blauwe zool

EN ISO 20345:2011, S4, SRC

wit/blauw

A181331
8310.. 36-47 49,50

Vernieuwde witte veiligheidslaars van 
topkwaliteit pvc met blauwe SRC anti slip 
zool. 
Een veiligheidslaars met een zeer gladde 
schacht voor een uitmuntende hygiëne in de 
voedinsmiddelensector.

Purofort FoodPro Multigrip

witte laars, blauwe zool

EN ISO 20347:2012, O4, FO, CI, SRC

wit/blauw

DA60131
8321.. 35/36-

48 66,50

Deze nieuwe Purofort laarzen zijn speciaal 
ontworpen voor de voedselverwerkende 
industrie. Dit is de non-safety variant van de 
hieronder beschreven FoodPro Multigrip 
safety laarzen.

wit/blauw

CA61131
8322.. 36-48 71,95

blauw/blauw

CA61631
8323.. 36-48 71,95

groen/bruin

CA61831
8324.. 37-48 71,95

FoodPro insole grijs/zwart
Z930005 8346..

35/36
37-48
49/50

8,00

Inlegzool voor de Purofort FoodPro. Extra dik: 
100% verbeterde schokdemping. 
Geurbestrijding: 30% beter dan traditionele 
laarzen. Behouden hun vorm bij aan- en 
uittrekken van de laarzen.

Purofort FoodPro Multigrip Safety

witte, blauwe of groene veiligheidslaars met 
blauwe of bruine zool

EN ISO 20345:2011, S4, CI, SRC

Purofort technologie: 
lichtgewicht en duurzaam 
(Purofort gaat 3x langer mee dan gewone 
pvc laarzen).

Deze nieuwe Purofort laarzen zijn speciaal 
ontworpen voor de voedselverwerkende 
industrie.
Veiligheid: slipbestendige loopzool (SRC: de 
hoogste categorie slipweerstand).
Hygiëne: extra glad ontwerp van de schacht: 
eenvoudig te reinigen.
Drie kleuren: voor kleurcodering op de 
werkplek bijvoorbeeld per afdeling of shift.
Antibacteriële voering.

Purofort Thermo+ Full Safety
witte veiligheidslaars, blauwe zool
EN ISO 20345:2011, S5, CI, SRC
E662143

Purofort technologie: 
lichtgewicht en duurzaam 
(Purofort gaat 3x langer mee dan gewone 
pvc laarzen).

De essentiële Purofort laars voor gebruik in 
koelruimten of in omgevingen met lage 
temperaturen.
Veilig dankzij zijn stalen neus en anti 
penetratiezool. 
Geschikt voor condities tot -50°C en 
beschermt daardoor tegen zeer koude 
omstandigheden. De warmtevasthoudende 
zool zorgt daarbij dat gebruikers comfortabel 
kunnen blijven werken.
De schokabsorptie technologie in de 
loopzool en de flexibele bovenzool bieden 
voldoende bewegingsvrijheid.

groen/zwart
C662933 8326..

37/38
39/40
41-43
44/45
46/48

159,40

> Alle prijzen zijn in euro, exclusief BTW; drukfouten en prijswijzigingen voorbehouden.


