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Seriously
safe.
Seriously
boosting.
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De trendy Radiance collectie is gemaakt van 

lichtgewicht, ademende stoffen. De perfecte grip is te 

danken aan de robuuste Vibram® loopzool. Dit type 

loopzool is vooral bekend om zijn superieure kwaliteit 

en prestaties op het gebied van SRC slipweerstand. 

Elk model is EN ISO 20345:2011 gecertificeerd en 

voorzien van een veiligheidsneus van composiet en 

een metaalvrije antipenetratie insert. Al deze specifieke 

functies zijn ontworpen om je voeten veilig, gezond en 

comfortabel te houden. 

Maar wat als bescherming en stijl even belangrijk voor 

je zijn? De Radiance collectie heeft het allemaal in 

huis! Met deze sportieve veiligheidsschoenen geef je je 

werkkleding extra pit.  

 

Op het eerste gezicht lijkt de schoen op een gewone, 

subtiel gekleurde sneaker. Maar binnenin schuilt de 

meest geavanceerde technologie voor het bieden van 

maximaal comfort. Neem een kijkje dichterbij en je 

vindt nog meer speciale eigenschappen, zoals een 

lichtgewicht EVA tussenzool met 3B-Motion technologie: 

Bata’s Boosting Base. Deze technologie geeft je voeten 

een enorme powerboost bij elke stap die je zet. 

Met al deze unieke eigenschappen, in combinatie 

met een inlegzool gemaakt van hoog elastisch EVA, 

biedt de schoen een optimaal niveau van comfort en 

energieteruggave.

 

Het unieke aan deze schoenen is dat je voeten na een 

lange dag werken nog steeds comfortabel aanvoelen en 

je nog veel energie over hebt! RADIANCE SAFETY SHOES, 

SERIOUSLY BOOSTING.

Veiligheidsschoenen 
hoeven niet langer 
saai te zijn!
  

De Radiance collectie is ontworpen met oog voor stijl en veiligheid.. 

Naast de sportieve look beschikt de veiligheidsschoen over een hele reeks.  

eigenschappen om maximale bescherming en comfort te bieden. De hele dag door. 

De Radiance collectie is dan ook de perfecte mix van design, veiligheid en comfort.
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De Radiance veiligheidsschoen is voorzien van onze eigen 3B-Motion technologie: Bata’s Boosting 

Base. Het hoogste niveau van comfort voor je voeten. De speciale lichtgewicht tussenzool met 

unieke moleculaire EVA-structuur zorgt ervoor dat er weinig energie verloren gaat als je de grond 

raakt. De hoge demping en elastische eigenschappen zorgen voor nog meer comfort. Je krijgt 

tijdens het lopen een echte power BOOST en voelt je nog energieker.

ENERGIETERUGGAVE 
Als één van de wereldwijde marktleiders in veiligheidsschoenen 
heeft Bata Industrials de eigenschappen van EVA in de tussenzool 
zorgvuldig aangepast aan de behoeftes op de werkvloer. EVA is 
een veel voorkomend dempingsmateriaal in moderne 
sportschoenen, maar de bewegingen die je tijdens het werk 
maakt, zijn anders dan tijdens het joggen; je tilt, draait, knielt, 
buigt, enzovoort. Het is daarom van essentieel belang dat 
veiligheidsschoenen zowel je voeten als knieën maximaal 
ondersteunen. Daarom hebben we tal van testen uitgevoerd om 
een perfecte balans te creëren tussen demping, energieteruggave 
en stabiliteit.

COMFORT 
Geen oncomfortabele, harde rubberen of een te 
zachte, structuurloze tussenzool: in plaats daarvan zijn 
we gaan experimenteren met de hardheid van de 
tussenzool. Dankzij onze 3B-Motion technologie zijn 
we erin geslaagd een perfecte rebound bij de hiel te 
creëren. Deze technologie zorgt voor meer dan alleen 
een soepel en comfortabel gevoel. Je voelt de boost bij 
elke stap die je zet!

STABILITEIT 
De hardheid van de tussenzool is 48 shore C. Testen 
hebben aangetoond dat dit de optimale hardheid is 

voor een perfecte balans tussen maximaal voetcomfort 
en maximale stabiliteit. Op het bovenmateriaal ter 

hoogte van de hiel bevindt zich de stabilisator. Deze 
stabilisator zorgt voor maximale stabiliteit.

 3B-MOTION: 

BATA’S BOOSTING BASE

  BOOST  
  YOUR FEET
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Naast de Bata Boosting Base biedt onze 

Radiance collectie de ultieme demping voor 

optimaal comfort, de hele dag door. De 

inlegzool is gemaakt van hoog elastisch EVA 

materiaal. Dit materiaal staat bekend om zijn 

veiligheid, extreem lichte gewicht, ademend 

vermogen en maximale schokabsorptie. De 

unieke, dempende inlegzool is ontworpen 

om de energieteruggave aanzienlijk te 

verhogen. Dankzij deze inlegzool en de speciale 

lichtgewicht EVA tussenzool krijg je het gevoel 

alsof je op wolken loopt.

Extra 
comfort
Uniek dempend 
voetbed

> ENERGIETERUGGAVE

> LICHTGEWICHT

> ADEMEND

> FLEXIBEL

> SCHOKABSORBEREND

> ESD 

> ANTIBACTERIEEL 
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Afzet

Stabiliteit

Stabiliteit

Afremmen

Grip

Grip

De Vibram® loopzool 

Grip

Onze veiligheidsschoenen met Vibram® loopzool garanderen

maximale stabiliteit, grip en comfort en geven tegelijkertijd

bij iedere stap een extra boost.

De Vibram® loopzool is vooral bekend om zijn prestaties op het gebied 

van SRC-slipweerstand. Vibram® is ‘s werelds grootste specialist in 

loopzolen voor een verscheidenheid aan schoenen. Het Italiaanse 

bedrijf is vernoemd naar zijn oprichter, Vitale Bramani. Bramani is 

de uitvinder van de eerste rubberen nokkenzool: een dikke rubberen 

zool met diepe inkepingen, waarmee de stabiliteit en tractie wordt 

verbeterd. Deze zolen werden voor het eerst gebruikt op bergschoenen, 

ter vervanging van lederen zolen met spijkers.
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Seriously safe. Seriously boosting.

Radiance 
collectie

VIM ESD S1P

 › Slijtbestendig textiel/naadloze TPU film schacht/ 
TPU-neusbescherming 

 › Veterogen
 › FlexGuard® antipenetratie insert
 › Composiet veiligheidsneus
 › Ventilerende mesh-voering 
 › EVA/rubber zool (Vibram®)
 › EVA inlegzool
 › Wijdte W
 › Maten: 35-47

FIT ESD S1P

 › Slijtbestendig textiel/naadloze TPU film schacht/ 
TPU-neusbescherming 

 › Veterogen
 › FlexGuard® antipenetratie insert
 › Composiet veiligheidsneus
 › Ventilerende mesh-voering 
 › EVA/rubber zool (Vibram®)
 › EVA inlegzool
 › Wijdte W
 › Maten: 35-47

ENERGY ESD S3

 › Mesh/naadloze TPU film schacht/TPU-neusbescherming 
 › Veterogen
 › FlexGuard® antipenetratie insert
 › Composiet veiligheidsneus
 › Ventilerende mesh-voering 
 › EVA/rubber zool (Vibram®)
 › EVA inlegzool
 › Wijdte W
 › Maten: 35-47

UP ESD S3

 › Mesh/naadloze TPU film schacht/TPU-neusbescherming 
 › Veterogen
 › FlexGuard® antipenetratie insert
 › Composiet veiligheidsneus
 › Ventilerende mesh-voering 
 › EVA/rubber zool (Vibram®)
 › EVA inlegzool
 › Wijdte W
 › Maten: 35-47

SPARK ESD S1P

 › Slijtbestendig textiel/naadloze TPU film schacht/ 
TPU-neusbescherming 

 › Veterogen
 › FlexGuard® antipenetratie insert
 › Composiet veiligheidsneus
 › Ventilerende mesh-voering
 › EVA/rubber zool (Vibram®)
 › EVA inlegzool
 › Wijdte W
 › Maten: 35-47
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