Widdershoven
schoeiselprijslijst 2012
Naam product, materiaal,
normering, kleur

SANITA ORIGINAL, model 50
open hiel
leer, polyurethaan
EN 347, O, E, WRU

SANITA ORIGINAL, model 314
open hiel
leer, polyurethaan
EN 347, O, E, WRU

SANITA ORIGINAL, model 38
open hiel met riempje
leer, polyurethaan
EN 347, O, E

SANITA ORIGINAL, model 550
open hiel
leer, polyurethaan
EN 347, O, E, WRU

SANITA ORIGINAL, model 560
open hiel
leer, polyurethaan
EN 347, O, E

prijs per
paar in
artikel maten
EUR
SANITA ORIGINAL

kleur
wit

8150..

35-39

41,80

wit

8150..

40-48

46,20

zwart

8152..

35-39

41,80

zwart

8152..

40-48

46,20

wit

8126..

35-39

41,80

wit

8126..

40-48

46,20

zwart

8127..

35-39

41,80

zwart

8127..

40-48

46,20

wit

8110..

35-40

45,60

wit

8110..

41-47

49,80

zwart

8112..

35-40

45,60

zwart

8112..

41-47

49,80

hydrangea
blauw

8100..

35-39

41,90

hydrangea
blauw

8100..

40-47

46,20

rose garden

8106..

35-39

41,90

rose garden

8106..

40-47

46,20

mintgroen

8104..

35-39

41,90

mintgroen

8104..

40-47

46,20

paprikarood

8105..

35-39

41,90

paprikarood

8105..

40-47

46,20

wit / rode stip 8116..

35-42

42,20

wit / blauwe
stip

8117..

35-41

42,20

Omschrijving

Comfortabele en hygiënische klomp
met open hiel en buigzame
polyurethaan zool.
Sterk anti slip, geluidsarm en
comfortabel.
Echt leren binnenzool en leren kap
met sterke nieten in de kern van de
zool bevestigd.
Comfortabele en hygiënische klomp
met open hiel en buigzame
polyurethaan zool.
Sterk anti slip, geluidsarm en
comfortabel.
Echt leren binnenzool en leren kap
met sterke nieten in de kern van de
zool bevestigd.
Comfortabele en hygiënische klomp
met open hiel en riempje en
buigzame polyurethaan zool.
Sterk anti slip, geluidsarm en
comfortabel.
Echt leren binnenzool en leren kap
met sterke nieten aan de zool
bevestigd.
Comfortabele en hygiënische klomp
in vier kleuren met open hiel en
buigzame polyurethaan zool.
Sterk anti slip, geluidsarm en
comfortabel.
Echt leren binnenzool en leren kap
met sterke nieten aan de zool
bevestigd.

Twee kleuren klomp met open hiel
en buigzame polyurethaan zool.
Sterk anti slip, geluidsarm en
comfortabel.
Echt leren binnenzool en leren kap
met sterke nieten aan de zool
bevestigd.
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Afbeelding

50

314

38

550

560

Widdershoven
schoeiselprijslijst 2012
Naam product, materiaal,
normering, kleur
SANITA ORIGINAL, model 38Retro
open hiel met riempje
leer, polyurethaan

prijs per
paar in
artikel maten
EUR

kleur

retro blauw

retro roze

8133..

35-42

50,90

8134..

35-42

50,90

roze met
8141..
zilver opdruk

35-42

50,90

SANITA ORIGINAL, model 38Silver
open hiel met riempje
leer, polyurethaan

SANITA ORIGINAL, model 45
open hiel met riempje
leer, polyurethaan
EN 347, O, E, WRU

wit met
perforatie

SANITA ORIGINAL, model 38Flower
flower paars
open hiel met riempje
leer, polyurethaan

flower groen

SANITA ORIGINAL, model 6
dichte hiel
leer, polyurethaan
EN 347, O, E, WRU

SANITA ORIGINAL, model 313
dichte hiel
leer, polyurethaan
EN 347, O, E, WRU

8135..

35-42

8170.. 35-42

48,90

50,90

8169.. 35-42

50,90

wit

8160..

35-40

48,10

wit

8160..

41-48

53,60

zwart

8162..

23-34

40,10

zwart

8162..

35-40

48,10

zwart

8162..

41-48

53,60

wit

8124..

35-40

48,10

wit

8124..

41-48

53,60

zwart

8125..

35-40

48,10

zwart

8125..

41-48

53,60

Omschrijving
Comfortabele en hygiënische klomp
in retro kleuren en patronen met
open hiel en riempje en buigzame
polyurethaan zool.
Sterk anti slip, geluidsarm en
comfortabel.
Echt leren binnenzool en leren kap
met sterke nieten in de kern van de
zool bevestigd.
Comfortabele en hygiënische klomp
met open hiel en riempje en
buigzame polyurethaan zool.
Zilveren bloemetjes opdruk op rose
kap.
Sterk anti slip, geluidsarm en
comfortabel.
Echt leren binnenzool en leren kap
met sterke nieten in de kern van de
zool bevestigd.
Comfortabele en hygiënische klomp
met open hiel en riempje en
buigzame polyurethaan zool.
Elastische instaprand aan de
geperforeerde bovenkant voor meer
draagcomfort. Sterk anti slip,
geluidsarm en comfortabel. Echt
leren binnenzool en leren kap met
sterke nieten in de kern van de zool
bevestigd.
Comfortabele en hygiënische klomp
met open hiel en riempje en
buigzame polyurethaan zool. Flower
opdruk in paars of groen.
Sterk anti slip, geluidsarm en
comfortabel.
Echt leren binnenzool en leren kap
met sterke nieten in de kern van de
zool bevestigd.
Comfortabele en hygiënische klomp
met dichte hiel en buigzame
polyurethaan zool.
In zwart ook in kindermaten vanaf
maat 23 leverbaar.
Sterk anti slip, geluidsarm en
comfortabel.
Echt leren binnenzool en leren kap
met sterke nieten in de kern van de
zool bevestigd.
Comfortabele en hygiënische klomp
met dichte hiel en buigzame
polyurethaan zool.
Sterk anti slip, geluidsarm en
comfortabel.
Echt leren binnenzool en leren kap
met sterke nieten aan de zool
bevestigd.
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Afbeelding

38R

38S

45

38F

6

313

Widdershoven
schoeiselprijslijst 2012
Naam product, materiaal,
normering, kleur

SANITA ORIGINAL, model 506
dichte hiel
leer, polyurethaan
EN 347, O, E, WRU

prijs per
paar in
artikel maten
EUR

kleur

hydrangea
blauw

8102..

35-40

48,10

hydrangea
blauw

8102..

41-47

53,60

rose garden* 8103..

35-38

46,20

rose garden* 8103..

41

51,50

*levering zolang de voorraad strekt

geldig vanaf 01 januari 2012

Omschrijving

Afbeelding

Comfortabele en hygiënische klomp
in twee kleuren met dichte hiel en
buigzame polyurethaan zool.
Sterk anti slip, geluidsarm en
comfortabel.
Echt leren binnenzool en leren kap
met sterke nieten in de kern van de
zool bevestigd.

506

SANITA COLOURFUL
SANITA COLOURFUL, model 21
open hiel met riempje
leer, polyurethaan

SANITA ORIGINAL, model 28
open hiel
leer, polyurethaan

koraalrood

8164..

35-42

66,80

koraalrood

8166..

35-42

64,50

appelgroen

8165..

35-42

64,50

paars

8167..

35-42

64,50

wit

8168..

35-42

64,50

Zeer comfortabele lage klomp met
open hiel en buigezame
polyurethaan zool. Anti slip en anti
statisch, geluidsarm en lichtgewicht.
De kap is van echt leer met een
speciale glanzende coating. Zool en
bovenstuk zijn verlijmd met een zeer
sterke twee-componentenlijm.

Zeer comfortabele lage klomp met
open hiel en buigezame
polyurethaan zool. Anti slip en anti
statisch, geluidsarm en lichtgewicht.
De kap is van echt leer met een
speciale glanzende coating. Zool en
bovenstuk zijn verlijmd met een zeer
sterke twee-componentenlijm.

21

28

REPOSA
Reposa klomp
zacht kunststof
EN 347, EN 13287, ISO 7232

wit

8700..

35-46

34,90

blauw

8703..

35-46

34,90

donkerblauw 8707..

35-46

34,90

groen

8705..

35-46

34,90

geel

8702..

35-42

34,90

oranje

8708..

35-42

34,90

rood

8701..

35-42

34,90

violet

8706..

35-42

34,90

fuchsia

8704..

35-42

34,90

De professionele Reposa klompen
zijn modieus en comfortabel. Anti
statisch en anti slip. Gemaakt
volgens de strengste EUcertificeringen.

Widdershoven BV
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Reposa

Widdershoven
schoeiselprijslijst 2012
Naam product, materiaal,
normering, kleur

SANITA CLASSIC, model 1081
open hiel
leer, polyurethaan
EN 347, O, E, A, ORO, WRU, HRO

SANITA CLASSIC, model 1083
dichte hiel
leer, polyurethaan
EN 347, O2, HRO

kleur

prijs per
paar in
artikel maten
EUR
SANITA CLASSIC

wit

8180..

36-39

57,60

wit

8180..

40-48

64,50

zwart

8182..

36-39

57,60

zwart

8182..

40-48

64,50

wit

8181..

36-39

64,20

wit

8181..

40-47

70,60

zwart

8183..

36-39

64,20

zwart

8183..

40-48

70,60

geldig vanaf 01 januari 2012

Omschrijving

Afbeelding

Comfortabele en hygiënische klomp
met open hiel en buigzame
polyurethaan zool.
Sterk anti slip, geluidsarm en
comfortabel.
Echt leren binnenzool en leren kap
met zeer sterke 2-componentenlijm
aan de zool bevestigd.

1081

Comfortabele en hygiënische klomp
met dichte hiel en buigzame
polyurethaan zool.
Sterk anti slip, anti statisch,
geluidsarm en comfortabel.
Echt leren binnenzool en leren kap
met zeer sterke 2-componentenlijm
aan de zool bevestigd.

1083

SANITA SAFE
SANITA SAFE, model 1093, S2
open hiel
leer, polyurethaan
EN 347, SB, E, A, ORO, WRU, HRO

SANITA SAFE, model 1085, S2
dichte hiel
leer, polyurethaan
EN 345, S2, HRO

SANITA SAFE, model 1087, S3
dichte hiel
leer, polyurethaan
EN 345, S3, pro-nose

wit

8153..

36-40

69,90

wit

8153..

41-48

76,00

wit

8137..

36-40

71,40

wit

8137..

41-48

77,90

zwart

8138..

36-40

71,40

zwart

8138..

41-48

77,90

zwart

8123..

36-40

78,90

zwart

8123..

41-48

85,90

Comfortabele en hygiënische S2
klomp met open hiel en hielriempje
en buigzame polyurethaan zool.
Sterk anti slip, anti statisch,
geluidsarm en comfortabel.
Echt leren binnenzool en leren kap
met zeer sterke 2-componentenlijm
aan de zool bevestigd. Met stalen
neus.
Comfortabele en hygiënische S2
klomp met dichte hiel en buigzame
polyurethaan zool.
Sterk anti slip, anti statisch,
geluidsarm en comfortabel.
Echt leren binnenzool en leren kap
met zeer sterke 2-componentenlijm
aan de zool bevestigd.
Met stalen neus.

Comfortabele en hygiënische S3
klomp met dichte hiel en buigzame
polyurethaan zool.
Sterk anti slip, anti statisch,
geluidsarm en comfortabel.
Echt leren binnenzool en leren kap
met zeer sterke 2-componentenlijm
aan de zool bevestigd.
Met stalen neus, beschermneus en
stalen tussenzool.
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1085

1087

Widdershoven
schoeiselprijslijst 2012
Naam product, materiaal,
normering, kleur
SANITA SAFE, model 1089, S2
dichte hiel
leer, polyurethaan
EN 345, S2, HRO, pro-nose

kleur

prijs per
paar in
artikel maten
EUR

wit

8108..

36-39

74,70

wit

8108..

40-48

81,70

zwart

8109..

36-39

74,70

zwart

8109..

40-48

81,70

Omschrijving
Comfortabele en hygiënische S2
klomp met dichte hiel en buigzame
polyurethaan zool.
Sterk anti slip, anti statisch,
geluidsarm en comfortabel.
Echt leren binnenzool en leren kap
met zeer sterke 2-componentenlijm
aan de zool bevestigd.
Met stalen neus en pronose.

geldig vanaf 01 januari 2012

Afbeelding

1089

Food-Shoes®, Food-Mocs®
Food-Shoes®, Creon+, model 401,
S2
hoog veter
microvezel, polyurethaan
EN 345, S2

Food-Shoes®, Delphe+, model 402,
S2
laag veter
microvezel, polyurethaan
EN 345, S2

Food-Mocs®, Luna+, model 403, S2
laag instap
microvezel, polyurethaan
EN 345, S2

Food-Mocs®, Andros+, model 404,
S2
hoog instap
microvezel, polyurethaan
EN 345, S2

Food-Shoes® de Luxe, model 183,
S2
laag instap
leer, polyurethaan
EN 345, S2

wit

wit

wit

8721..

8722.

8723..

35-48

36-48

35-48

61,70

59,60

55,10

wit

8724..

35-48

61,70

wit

8637..

36-47

81,90

wit

8637..

48

92,20

Veiligheidsschoen met hoge
schacht en veters. Hightech
microvezel, ademend,
waterafstotend, lichtgewicht en
gemakkelijk in onderhoud.
Beschermneus van glasvezel
versterkt kunststof. Sterk antislip.
Voorheen model Kiel.
Veiligheidsschoen met lage schacht
en veters. Hightech microvezel,
ademend, waterafstotend,
lichtgewicht en gemakkelijk in
onderhoud. Beschermneus van
glasvezel versterkt kunststof. Sterk
antislip.

Veiligheidsschoen, instapper, laag
model. Hightech microvezel,
ademend, waterafstotend,
lichtgewicht en gemakkelijk in
onderhoud. Beschermneus van
glasvezel versterkt kunststof. Sterk
antislip.
Voorheen model Athena.
Veiligheidsschoen, hoog model,
instapper. Hightech microvezel,
ademend, waterafstotend,
lichtgewicht en gemakkelijk in
onderhoud. Beschermneus van
glasvezel versterkt kunststof. Sterk
antislip.
Voorheen model Apollo.
Zeer comfortabele instap
veiligheidsschoen.
Zachte profielzool met ingebouwde
shock absorber. Brede stelen neus
met bescherming tegen
beschadigingen aan de voorkant.
Extra voering bij hiel en tenen voor
maximaal draagcomfort.

Widdershoven BV
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Widdershoven
schoeiselprijslijst 2012
Naam product, materiaal,
normering, kleur
Food-Mocs®, Vesta+, model 413,
S2
laag instap
microvezel, polyurethaan
EN 345, S2

Food-Mocs®, Leos+, model 414, S2
hoog instap
microvezel, polyurethaan
EN 345, S2

kleur

zwart

zwart

prijs per
paar in
artikel maten
EUR

8725..

8726..

35-48

35-48

Omschrijving

geldig vanaf 01 januari 2012

Afbeelding

55,10

Veiligheidsschoen, laag model,
instapper. Hightech microvezel,
ademend, waterafstotend,
lichtgewicht en gemakkelijk in
onderhoud. Beschermneus van
glasvezel versterkt kunststof. Sterk
antislip.

413

61,60

Veiligheidsschoen, hoog model,
instapper. Hightech microvezel,
ademend, waterafstotend,
lichtgewicht en gemakkelijk in
onderhoud. Beschermneus van
glasvezel versterkt kunststof. Sterk
antislip.

414

Start'Up
Start'Up RALLYE, model 307, S1
laag model, veters
zwart leer, polyurethaan
EN 345, S1

zwart

8640..

35-48

Start'Up WINNER, model 209, S1
hoog model, veters
zwart leer, polyurethaan
EN 345, S1

zwart

8642..

35-48

Gaston Mille, model GM, S3
hoog model, veters
bruin Nubuck leer, polyurethaan
EN 345, S3

bruin

8340..

39-48

45,10

Overal inzetbare lage
veiligheidsschoen met veters door
haken.
Anti slip, antistatisch,
schokabsorberend.

Overal inzetbare hoge
veiligheidsschoen met veters door
haken.
Anti slip, antistatisch,
schokabsorberend.
Gaston Mille
47,60

69,90

Overal inzetbare hoge
veiligheidsschoen met veters.
Professioneel model met anti slip,
antistatische, schokabsoberende en
koudewerende eigenschappen.

Rallye

Winner

GM

Sanita Work Wear
Sanita Work Wear RUSHMORE,
model 9902, S3
laag model, klittenband
zwart Nubuck leer, polyurethaan zool
EN 345, S3

Sanita Work Wear BLUE RIDGE,
model 9904, S3
laag model, veters
zwart Nubuck leer, polyurethaan zool
EN 345, S3

zwart

zwart

8190..

8191..

40-47

40-47

70,60

Lage S3 veiligheidsschoen met
klittenband. Oliebestendige Nubuck
leer met ademende microvezel. Anti
slip en anti statisch, steungevende
en schokabsorberende binnenzool.
Brede pasvorm. Reflectie aan de
achterkant en vrij van metalen
delen.

9902

73,00

Lage S3 veiligheidsschoen met
veters. Oliebestendige Nubuck leer
met ademende microvezel. Anti slip
en anti statisch, steungevende en
schokabsorberende binnenzool.
Brede pasvorm. Reflectie aan de
achterkant en vrij van metalen
delen.

9904

Widdershoven BV
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Widdershoven
schoeiselprijslijst 2012
Naam product, materiaal,
normering, kleur
Sanita Work Wear AINOS, model
9927, S3
laag model, veters
zwart geolied Nubuck leer,
polyurethaan zool
EN 345, S3

Sanita Work Wear OLYMPUS,
model 9928, S3
hoog model, veters
zwart geolied Nubuck leer,
polyurethaan zool
EN 345, S3

prijs per
paar in
artikel maten
EUR

kleur

zwart

8192..

zwart

8193..

36-47

36-47

70,90

76,10

Laarzen

Omschrijving
Lage S3 veiligheidsschoen met
veters. Extra verduurzaamde kap
van oliebestendig nubuck leer voor
langere levensduur en meer
comfort. Anti slip en anti statisch,
steungevende en
schokabsorberende binnenzool.
Brede pasvorm. Reflectie aan de
achterkant en vrij van metalen
delen.
Hoge S3 veiligheidsschoen met
veters. Extra verduurzaamde kap
van oliebestendig nubuck leer voor
langere levensduur en meer
comfort. Anti slip en anti statisch,
steungevende en
schokabsorberende binnenzool.
Brede pasvorm. Reflectie aan de
achterkant en vrij van metalen
delen.

Afbeelding

9927

9928

Dunlop Edmar, model 171
veiligheidslaars
vinyl
EN 345, SB

wit/groen

8319..

36-47

29,90

Dunlop Edmar, model 295
dameslaars
vinyl
CE gekeurd

wit/groen

8315..

35-39

22,40

Witte dameslaars met groene anti
slip zool.
Wordt vervangen door model 380.

295

Dunlop Edmar, model 265
herenlaars
vinyl
CE gekeurd

wit/groen

8316..

36-47

22,40

Witte herenlaars met groene anti
slip zool.
Wordt vervangen door model 380.

265

Dunlop Purofort laars
met stalen neus

wit/blauw

8301..

37-39

53,00

wit/blauw

8302..

40-47

Witte veiligheidslaars met groene
anti slip zool en veiligheidsneus.

geldig vanaf 01 januari 2012

Witte veiligheidslaars met anti slip
zool.
Lichtgewicht voor meer
draagcomfort.

171

Purofort

53,00

Classic Company Line
Classic, model 1900
representatieve veterschoen
zwart nerfleder
EN 347, E, ORO

zwart

8313..

35-47

75,40

Representatieve zwarte veterschoen
voor horeca, catering en hospitality.
Veiligheid, comfort en een lange
levensduur.

Miss MTS

Widdershoven BV
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Widdershoven
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Naam product, materiaal,
normering, kleur
Miss MTS JULIA
laag instap, klittenband
nubuck leer, polyurethaan
EN 345, S3

prijs per
paar in
artikel maten
EUR

kleur

rood

8613..

35-42

Omschrijving

Afbeelding

61,70

Eigentijdse veiligheidsschoen voor
de vrouwelijke werknemer. Met
sterke antislip en
schokabsorberende eigenschappen
door speciale PU/TPU zool. Anti
statisch en anti magnetisch. Met
kunststof beschermneus en
beschermende Kevlar tussenzool.

Julia

46,30

Eigentijdse veiligheidsschoen voor
de vrouwelijke werknemer. Met
sterke antislip en
schokabsorberende eigenschappen
door speciale PU/TPU zool. Anti
statisch en anti magnetisch. Met
kunststof beschermneus en
beschermende Kevlar tussenzool.

Clara

61,70

Eigentijdse veiligheidsschoen voor
de vrouwelijke werknemer. Met
sterke antislip en
schokabsorberende eigenschappen
door speciale PU/TPU zool. Anti
statisch en anti magnetisch. Met
kunststof beschermneus en
beschermende Kevlar tussenzool.

Angela

betreft een uitlopend model
maatserie beperkt leverbaar

Miss MTS CLARA
laag instap
leer, polyurethaan
EN 345, P

wit

8615..

35-42

betreft een uitlopend model
maatserie beperkt leverbaar

Miss MTS ANGELA
laag instap, klittenband
leer, polyurethaan
EN 345, S1, P

zwart

8619..

35-42

geldig vanaf 01 januari 2012

betreft een uitlopend model
maatserie beperkt leverbaar

Evolution +
Evolution+ ISIS+
laag sportmodel, veters
suède leer, polyurethaan, Cordura®
EN 345, S1

beige/zwart

8727..

38-48

59,90

Sportieve veiligheidsschoen met
heel veel draagcomfort.
Laag model met veters.
Anti slip, anti statisch,
schokabsorberend.

ISIS

betreft een uitlopend model
maatserie beperkt leverbaar
Evolution+ RHEA+
laag model, veters
zwart leer, polyurethaan, Cordura®
EN 345, S3

zwart met
kleuraccent

8728..

38-48

69,90

3 uur waterproof lage
veiligheidsschoen met veters.
Zonder metalen delen.
Anti slip, anti statisch,
schokabsorberend.

RHEA

betreft een uitlopend model
maatserie beperkt leverbaar
Evolution+ CRONOS+
hoog model, veters
zwart leer, polyurethaan, Cordura®
EN 345, S3

zwart met
kleuraccent

8729..

38-48

79,90

3 uur waterproof hoge
veiligheidsschoen met veters.
Zonder metalen delen.
Anti slip, anti statisch,
schokabsorberend.

betreft een uitlopend model
maatserie beperkt leverbaar
Futura

Widdershoven BV
Economiestraat 10 6135 KV Sittard
T.046-4526250 F.046-4511626 E.verkoop@widdershoven.nl

CRONOS

Widdershoven
schoeiselprijslijst 2012
Naam product, materiaal,
normering, kleur
Futura Agora
laag model veiligheidsschoen met
klittenbandsluiting
polyurethaan supergrip zool
EN 345, S1

prijs per
paar in
artikel maten
EUR

kleur

zwart

8620..

38-48

66,95

Omschrijving
Lage veiligheidsschoen met snelle
klittenbandsluiting.
Anti slip, antistatisch,
schokabsorberend.
Vrij van metalen delen.
Open model voor warme omgeving.

geldig vanaf 01 januari 2012

Afbeelding

Agora

betreft een uitlopend model
maatserie beperkt leverbaar
Futura Orion
hoog model veiligheidsschoen met
veters
polyurethaan supergrip zool
EN 345, S3

zwart

8625..

38-48

78,80

Hoge veiligheidsschoen met veters.
S3
Anti slip, antistatisch,
schokabsorberend.
Waterafstotende eigenschappen.

Orion

betreft een uitlopend model
maatserie beperkt leverbaar
Futura Artemis
laag model veiligheidsschoen met
veters
polyurethaan supergrip zool
EN 345, S1

zwart/blauw

8621..

38-48

66,95

Lage veiligheidsschoen met veters.
Anti slip, antistatisch,
schokabsorberend.
Sportief model.

Artemis

betreft een uitlopend model
maatserie beperkt leverbaar
Futura Magnus
laag model veiligheidsschoen met
veters
polyurethaan supergrip zool
EN 345, S1

grijs/blauw

8624..

38-48

64,60

Lage veiligheidsschoen met veters.
Anti slip, antistatisch,
schokabsorberend.
Grijs suède leer in schacht. Sportief
model.

Magnus

betreft een uitlopend model
maatserie beperkt leverbaar
Futura Gandor
laag model veiligheidsschoen met
veters
polyurethaan supergrip zool
EN 345, S1

Lage veiligheidsschoen met veters.
Anti slip, antistatisch,
schokabsorberend. Sportief model.
zwart/grijs

8623..

38-48

Gandor

59,30

betreft een uitlopend model
maatserie beperkt leverbaar
Futura Sirius
laag model veiligheidsschoen met
veters
polyurethaan supergrip zool
EN 345, S3

zwart

8627..

38-48

69,40

Lage veiligheidsschoen met veters.
S3
Anti slip, antistatisch,
schokabsorberend.
Waterafstotende eigenschappen.

betreft een uitlopend model
maatserie beperkt leverbaar

Widdershoven BV
Economiestraat 10 6135 KV Sittard
T.046-4526250 F.046-4511626 E.verkoop@widdershoven.nl

Sirius

