
TOGETHER
WE GO TO
THE EXTREME.
Extreme safety for extreme conditions.

NL



EXTREME 
VEILIGHEID
VOOR EXTREME 
OMSTANDIGHEDEN

NIEUWE 
MAMMOET 
COLLECTIE
DIT JAAR VERKRIJGBAAR

Al meer dan 200 jaar voert Mammoet de meest uitdagende hijs- en transportwerkzaamheden uit. Het bedrijf doet 

dat over de hele wereld. De oplossingen van Mammoet zijn gericht op de petrochemische, offshore, energie, 

maritieme en civieltechnische sectoren. In de loop der jaren heeft Mammoet wereldwijd erkenning gekregen voor haar 

vastberadenheid om het onhaalbare te bereiken, hoe afgelegen de locatie ook is en hoe extreem de omstandigheden 

ook zijn.

Meer dan 5.000 Mammoet professionals zijn de drijvende kracht achter het succes van het bedrijf. Mammoet zorgt er dan ook 

voor dat alle werkkleding – inclusief schoenen – uitgebreid wordt getest. De professionals van Mammoet werken onder de meest 

extreme omstandigheden, van extreem koude temperaturen in moeilijk te bereiken niemandsland tot de zinderende hitte van 

zandvlaktes. Het is daarom van essentieel belang dat elke Workwear collectie de beste bescherming biedt, zodat alle Mammoet 

professionals hun werkzaamheden veilig kunnen uitvoeren.

Voor de nieuwe collectie veiligheidsschoenen en laarzen hebben Mammoet en Bata Industrials de handen ineengeslagen. 

Met als gezamenlijk doel: professionals de best mogelijke veiligheid bieden. En daar zijn wij trots op. Beide bedrijven hebben een 

lange geschiedenis als marktleider in hun vakgebied. Zowel het hoofdkantoor van Mammoet als Bata Industrials is gevestigd in 

Nederland en beide bedrijven halen maximale waarde uit hun wereldwijde aanwezigheid. Bata Industrials is onderdeel van de 

Bata Shoe Organization, ‘s werelds grootste schoenenfabrikant. Des te meer reden om de kennis en kunde te bundelen 

en een nieuwe schoenencollectie te ontwikkelen, die voldoet aan de hoogste veiligheidseisen voor veiligheidsschoenen.

Om voortdurend de grenzen van veiligheid, gezondheid en comfort te verleggen, combineert Bata Industrials haar 

uitgebreide vakkennis en ervaring met eersteklas materialen, de meest geavanceerde technieken en de nieuwste 

inzichten in design en comfort. De missie van Bata is duidelijk: wereldwijd de veiligheid van professionals 

garanderen. Zodat vakmensen sterk in hun schoenen staan, met vertrouwen lopen en onder alle 

omstandigheden veilig kunnen werken. Bata Industrials heeft haar reputatie als marktleider op het gebied 

van veiligheidsschoenen hoog te houden. Daarom biedt Mammoet’s nieuwe collectie de beste 

bescherming voor professionals én onder alle omstandigheden, hoe extreem ook.

Mammoet’s nieuwste collectie veiligheidsschoenen en laarzen is getest door onze eigen professionals en 

goedgekeurd op kwaliteit, comfort, veiligheid en functionaliteit. De complete collectie is ontworpen om te 

voldoen aan de hoogste verwachtingen van professionals, die in de meest uitdagende omgevingen 

en onder de meest extreme omstandigheden werken. Denk aan (zware) industrielocaties, locaties 

voor energieopwekking, petrochemische en offshore locaties.

Mammoet professionals dragen de veiligheidsschoenen en laarzen van het 

bedrijf met trots. Wij geloven dat iedere professional toegang moet hebben 

tot de beste bescherming die er is. Daarom is deze unieke Mammoet collectie 

beschikbaar voor alle professionals over de hele wereld, of ze nu voor 

Mammoet werken of niet. De herkenbare identiteit van Mammoet Workwear 

is volledig geïntegreerd in het ontwerp van de schoenen. Als je goed kijkt, 

ontdek je deze tot in de kleinste details.

BOLSTER S3
hoog model met rits

 › Volnerf lederen schacht/ 
rubberen neusbescherming
 › Ritssluiting
 › FlexGuard® antipenetratie insert
 › Composiet veiligheidsneus
 › Bata Cool Comfort® ventilerende  
mesh-voering 
 › HDry® waterproof membraan
 › Odor Control 
 › PU/rubber zool 
 › PU inlegzool
 › Wijdte XW
 › Maten: 36-49 
 

€ 157,00 excl. btw

BARGE S3
laars

 › Volnerf lederen schacht/ 
rubberen neusbescherming
 › FlexGuard® antipenetratie insert
 › Composiet veiligheidsneus
 › Bata Cool Comfort® ventilerende 
mesh-voering 
 › HDry® waterproof membraan
 › Odor Control
 › PU/rubber zool 
 › PU inlegzool
 › Wijdte XW
 › Maten: 36-49 
 

€ 148,30 excl. btw

WINCH S3
half hoog model

 › Volnerf lederen schacht/ 
rubberen neusbescherming
 › Metalen veterhaken
 › FlexGuard® antipenetratie insert
 › Composiet veiligheidsneus
 › Bata Cool Comfort® ventilerende  
mesh-voering 
 › HDry® waterproof membraan
 › Odor Control
 › PU/rubber zool 
 › PU inlegzool
 › Wijdte XW
 › Maten: 36-49 

€ 136,90 excl. btw

ANCHOR S3
half hoog model met rits 

 › Volnerf lederen schacht/ 
rubberen neusbescherming
 › Ritssluiting
 › FlexGuard® antipenetratie insert
 › Composiet veiligheidsneus
 › Bata Cool Comfort® ventilerende  
mesh-voering 
 › HDry® waterproof membraan
 › Odor Control
 › PU/rubber zool 
 › PU inlegzool
 › Wijdte XW
 › Maten: 36-49 

€ 142,60 excl. btw

Mammoet Allround
sok

 › Links en rechts anatomisch gevormd
 › Kuitlengte sok (ook te dragen in de Bolster en Barge)
 › Voorvoet- en beenondersteuning
 › Flex Fit op wreef en hiel
 › Hiel-, teen-, enkel- en achillesbescherming
 › Gladde boord
 › Comfortabele naad
 › ESD
 › Samenstelling: 49% katoen, 22% polyamide, 
17% Pro-Cool® (polyester), 9% Amicor™ (acryl),  
2% Lycra® (elastaan), 1% Bekinox® (metaalvezel)
 › Verkrijgbaar in: zwart met rode accenten
 › Maten: 35-38 / 39-42 / 43-46 / 47-50 

€ 8,25 excl. btw
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EXTREME
SAFETY 

FOR EXTREME 
CONDITIONS

ONTDEK MEER OP:
WWW.MAMMOETWORKWEAR.COM


