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Bata adapt®

Bata adapt staat voor individuele voetzorg voor dragers van 

veiligheidsschoenen. Het eenvoudige stappenprogramma van Bata 

adapt ontzorgt de werknemer, de werkgever en de medisch specialist 

met uitgebreide mogelijkheden en persoonlijke metingen.

Ultiem én blijvend veilig draagcomfort
Veiligheidsschoenen zijn een vereiste in veel industrieën, maar 

helaas dragen veel werknemers te kleine, te brede of zelfs onveilige 

veiligheidsschoenen. Bata adapt is (dan) de oplossing. Dit programma 

van Bata Industrials biedt een ultiem draagcomfort, ook voor voeten 

met klachten of medische problemen.

De Bata adapt pasbus 
Onze ervaren footwear-consultant komt met de Bata adapt pasbus  

naar uw locatie om de voeten van uw medewerkers op te meten met  

specialistische scanapparatuur. De Bata adapt pasbus is te bestellen 

via onze Customer Service, telefoon 0031 (0)499 - 362 912.

Veiligheidsschoenen op maat met Bata adapt®



Voor werknemers
Ze zijn een belangrijk instrument in het dagelijkse werk: perfect passende en lekker zittende 

veiligheidsschoenen, om de hele dag comfortabel en klachtenvrij te lopen en werken.  

Die schoenen moeten uiteraard – gecertificeerd, ook voor ESD – veilig blijven.

Stap 1: Breedtematen
Voor loopcomfort en voetgezondheid moeten uw veiligheidsschoenen de juiste 

lengte- én breedtemaat hebben. Bata Industrials heeft veiligheidsschoenen in meerdere 

breedtematen; u hoeft voor een bredere schoen dus niet meer over te stappen op een 

grotere lengtemaat. Te grote veiligheidsschoenen zorgen namelijk voor onveilige situaties, 

vermoeidheid en verminderd loopcomfort. Een slecht passende veiligheidsschoen geeft veel 

wrijving, en dat zorgt voor irritaties, blaren en zweetvoeten.

Lederen veiligheidsschoenen bevatten chroom. Bent u daar allergisch voor, of voor 

synthetische producten? Dan heeft Bata voor u hypo allergene veiligheidsschoenen met 

microfiber.

Stap 2: Inlegzolen en sokken
De tweede adapt-stap kijkt ín de veiligheidsschoen: naar uw werksokken. Te dunne 

sokken geven onvoldoende comfort en ondersteuning. Met de juiste werksokken, die 

passen bij de werkomstandigheden, voorkomt u wrijving (en dus irritaties, blaren en 

transpiratie).

Nog een punt van aandacht ín uw veiligheidsschoen: inlegzolen. Bata heeft daarvoor 

verschillende oplossingen, zoals de extra-comfortzolen Superior Fit die meer support geven. 

Gestandaardiseerde orthopedische inlegzolen kunnen ook in uw Bata veiligheidsschoenen 

worden toegepast; denk aan speciale inlegzolen voor het ontlasten van de hiel bij 

hiel klachten.

Stap 3:  Podotherapeutische en ortho pedische oplossingen
Bata Industrials heeft een systeem ontwikkeld waarbij de oplossing van de medisch 

specialist kan worden toegevoegd, terwijl de veiligheidsschoen altijd gecertificeerd en veilig 

blijft. Uw podoloog, podotherapeut of orthopedisch specialist kan dus voor u een op maat 

gemaakte inlegzool van EVA of PU vervaardigen volgens ons recept of bestellen; deze kan 

vervolgens probleemloos in de veiligheidsschoen van Bata Industrials.

We kunnen zelfs semi-orthopedische veiligheidsschoenen (SOS) helemaal op maat voor u 

maken.

Het Bata adapt stappenplan
Het Bata adapt stappenplan biedt simpel en snel een passende oplossing 

voor perfect zittende en gecertificeerd veilige veiligheidsschoenen.
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S A F E T Y  F O O T W E A R  S O L U T I O N  C E N T E R

Voor werkgevers
Als goed werkgever voorziet u uw medewerkers natuurlijk graag van  

de juiste veiligheidsschoenen; dat is ook uw verantwoordelijkheid.  

Geven de verstrekte veiligheidsschoenen problemen, dan kan dit leiden  

tot gezondheidsklachten, verzuim en gevaarlijke werkomstandigheden. 

Ook het zelf vervangen van de inlegzool door een andere,  

niet-gecertificeerde (steun-)zool kan voor onveilige situaties zorgen.

Laat de Bata adapt pasbus voorrijden
Onze footwear-consultant rijdt de Bata adapt pasbus bij zowel grote  

als kleine bedrijven voor. De bus is uitgerust met specialistische  

scan apparatuur, die de voeten van uw werknemers nauwkeurig 

opmeten op uw bedrijfslocatie. Aan de hand van die metingen zijn 

de juiste en perfect passende veiligheidsschoenen samen te stellen.

U kunt de pasbus bestellen via telefoonnummer 0031 (0)499 - 362 912: 

de medewerkers van onze Customer Service helpen u graag verder. 

Voor medisch specialisten
Waar nodig werkt Bata Industrials van harte samen met medisch specialisten 

als podologen, podotherapeuten en orthopedisch specialisten. Bata adapt 

geeft hen de vrijheid om de beste oplossing te kiezen voor de dragers van Bata 

Industrials veiligheidsschoenen.

Bata adapt biedt oplossingen met onder meer PU- (via IETEC) en EVA-

inlegzolen. Door het vervaardigen van de voetbedden en orthopedische 

aanpassingen met de juiste materialen en aan de hand van duidelijke 

voorschriften, blijven de veiligheidsschoenen gecertificeerd en veilig. Met 

de juiste werksokken en in de correcte lengte- en breedtemaat zijn de 

veiligheidsschoenen bovendien comfortabel en worden gezondheidsklachten 

voorkomen.

Medische opties
1. Gestandaardiseerde inlegzolen voor het bestrijden van bijvoorbeeld

hielklachten. Daarnaast zijn er ook extra comfortabele inlegzolen, zoals

de Superior Fit.

2. Inlegzolen van PU- of EVA-materiaal, compleet op maat te bestellen.

De veiligheidsschoen blijft hiermee gecertificeerd en u krijgt een

geregistreerd nummer van het certificaat.

3. Bata Ortholayer is een ESD deklaagje voor de inlegzool zelf die wordt

vervaardigd door de medisch specialist. Daarmee blijft de veiligheidsschoen

gecertificeerd en ontvangt u een geregistreerd nummer van certificatie.

4. Het Bata Block ESD van EVA-materiaal in een duidelijk te herkennen kleur.

Hiermee kan de medisch specialist een inlegzool zelf precies op maat

vormen. Bij vervaardiging met het Bata Block ESD blijft de

veiligheidsschoen gecertificeerd en krijgt u een geregistreerd

nummer van certificering.

5. Orthopedische oplossingen zoals bijvoorbeeld een

zool-hak verhoging of een afwikkelbalk. Deze zijn

eveneens bij Bata Industrials te bestellen.
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Op bataindustrials.nl/adapt vindt u meer 

informatie over het stappenplan, de diverse 

opties en de oplossingen in gecertificeerde 

veiligheidsschoenen van Bata Industrials. 

Medisch specialisten vinden daar ook 

productie voorschriften voor inlegzolen en 

andere orthopedische oplossingen.

U kunt ook contact opnemen met de 

Customer Service van Bata Industrials: 

telefoon 0031 (0)499 - 362 912.

Onze medewerkers helpen u 

graag verder!

MEER WETEN?
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