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UNTOUCHABLE IN HEAVY DUTY

Hij is er! De nieuwe collectie van Bata 

Industrials: STUR. Uniek in zijn soort. De eerste 

veiligheidsschoen die de hoogst mogelijke 

heavy duty-bescherming biedt, gecombineerd 

met optimaal comfort. Met de vertrouwde 

duurzaamheid van Bata Industrials. Met de 

ongekende ervaring in perfecte grip van Michelin. 

En met een design dat gezien mag worden. Een 

collectie waarin je onze jarenlange expertise en 

slimme technologieën ziet én voelt. 

STOER EN STIJLVOL COMFORT

Voor de nieuwe STUR collectie zijn alleen de beste 

en meest duurzame materialen gebruikt, zoals 

stoer pull up leer, sterk microfiber, hoogwaardig 

rubber en nylon met hoge slijtweerstand.  

Perfect voor het zware werk buiten, in koude, 

natte, modderige en zware werkomstandigheden. 

STUR is het bewijs dat een veilige heavy duty-

schoen of -laars er ook goed uit kan zien. 

De zeven modellen zijn in Italië ontworpen. 

Stijlvol, met oog voor detail. Een esthetisch 

aantrekkelijke, comfortabele en superieure 

ergonomische collectie, die voldoet aan de 

voorgeschreven beschermingsniveaus. 

SLIMME TECHNIEKEN

De nieuwe STUR collectie laat zien dat optimale 

veiligheid, comfort en duurzaamheid perfect te 

combineren zijn. Alle modellen hebben unieke 

kenmerken die ze geschikt maken voor specifieke 

extreme werkomstandigheden. Antibacterieel 

en ademend. Waterdicht door onze HDry® 

technologie. Altijd snel en moeiteloos de perfecte 

pasvorm met ons BOA® FIT systeem. En extra veilig 

door de antipenetratie insert van FlexGuard® 

kunststof in de zool. Stuk voor stuk belangrijke 

eisen voor een heavy duty-veiligheidsschoen. 

STUR is de eerste collectie met een drielaags zool 

van een extra sterk en slijtvast materiaal. 

Ontwikkeld in samenwerking met Michelin. 

Geïnspireerd op de band van een  

all-terrain voertuig. Voor de beste grip.

Het beste wat je voor deze prijs kunt krijgen.  

De STUR collectie heeft het allemaal in zich.  

Maak kennis met STUR! 

MEET STUR!
SAFETY, DURABILITY, 
COMFORT!
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De nieuwe STUR collectie is gemaakt voor extreme 

werkomstandigheden. De speciaal ontwikkelde Bata Fitting 

leest garandeert comfort. Ook de zool is uniek. De dubbele 

tussenzool vangt de schokken op en geeft de energie 

terug aan de drager. Dat vermindert de vermoeidheid 

aanzienlijk. De onderste tussenzool vormt als het ware  

een ‘box’ waarin de bovenste ligt. Dat zorgt voor een 

betere verbinding tussen de schacht en de loopzool, 

en daardoor voor extra stabiliteit. De boogvormige 

profielranden zorgen voor grip en controle op onregelmatig 

terrein, het gegroefde profiel voor goede hechting aan 

de ondergrond. Het design is Italiaans met een strakke 

en evenwichtige combinatie van subtiele kleuren en 

accessoires. Zo combineert STUR heavy duty-veiligheid  

met comfort, duurzaamheid en stijl. 

DUBBELE PU-TUSSENZOOL VOOR SCHOKABSORPTIE EN REBOUND

Deze twee PU-lagen zorgen voor een perfecte balans tussen rebound en 

schokabsorptie. De bovenste PU-tussenzool geeft heel veel energie terug. 

Dat vermindert vermoeidheid. De tweede PU-tussenzool zorgt voor een 

grote schokabsorptie na de impact. De energie die hij zo vasthoudt geeft 

de bovenste zool weer aan je voet terug. 

GEMAAKT VOOR EXTREME OMSTANDIGHEDEN

Alle zeven modellen hebben een schacht van hoogwaardig leer, sterk microfiber 
of het speciale ballistische nylon en zijn waterafstotend of voorzien van een 

waterdicht HDry® membraan. Uniek is de speciale dubbele injectie PU-PU/

rubberzool: de zolen samen bieden perfecte grip, stabiliteit, schokabsorptie en 

energieteruggave. Basalt en Galena zijn bovendien voorzien van een TPU 

enkelondersteuning die aanvullende stevigheid en stabiliteit biedt. De 

veiligheidsneus is gemaakt van aluminium, de antipenetratie insert is van 

FlexGuard® kunststof. Voor meer comfort hebben we deze materialen 

gecombineerd met een zeer comfortabele Premium Fit inlegzool en Odor Control. 

Bijna alle modellen hebben een 3D ademende mesh voering. 3D mesh is een 

open structuur die de lucht laat circuleren. In combinatie met de Odor Control 

behandeling zorgt dit voor fris aanvoelende voeten, de hele dag lang. 

MICHELIN LOOPZOOL

Al decennia lang werkt Michelin aan het ontwikkelen en 

verbeteren van de prestaties van hun banden. Een begrip 

als het gaat om grip. Speciaal voor de STUR collectie 

ontwikkelden wij in samenwerking met Michelin een 

PU-PU/rubberzool met dubbele injectie technologie. 

Gemaakt van een sterk heavy duty materiaal. Geïnspireerd 

door een agrarische Michelin band voor nog meer tractie, 

stabiliteit en schokabsorptie. De zool heeft een slijtvaste, 

meegespoten kruipneus en een technische uitstraling. 

Sterk en met de grip van een all terrain voertuig. 

Uitstekende prestaties van begin tot eind.

LICHTGEWICHT ALUMINIUM 

VEILIGHEIDSNEUS

De STUR schoenen zijn 

voorzien van een 

lichtgewicht aluminium 

veiligheidsneus. Veel 

lichter dan traditioneel 

staal en toch net zo veilig. 

De aluminium uitvoering 

is stevig en maakt lopen 

makkelijker en lichter, 

zonder dat dit ten koste 

gaat van de bescherming 

of veiligheid.

LEEST VOLGENS BATA-RECEPT

Alle STUR modellen hebben de bekende Bata Fitting: een speciaal voor en door 

ons ontwikkelde leest, ons geheime recept. Een leest is een mal gemaakt naar 

de gemiddelde vorm van voeten. Het is dezelfde leest die we gebruikten voor 

onze Traxx collectie. Een leest die zich al meer dan 20 jaar heeft bewezen en 

die zorgt voor de ultieme bescherming en comfort. 

STUR COLLECTIE
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Samen ontwikkelden we een heavy-duty 

rubberen zool voor STUR, geïnspireerd 

door een agrarische Michelin band. Deze 

band moet presteren op vuile en natte 

ondergronden, in zware omstandigheden. 

Samen slaagden we erin het uitzonderlijke 

profiel van deze band om te zetten in een 

rubberen loopzool met een geoptimaliseerd 

profiel dat uitstekende grip en stabiliteit 

biedt op elke ondergrond. Droog, nat, 

modderig of oneffen. De perfecte zool voor 

de technische veiligheidsschoenen uit de 

STUR collectie. 

Het hoogwaardige rubber maakt deze 

extreme zool nog veiliger en sterker. 

Uiterst duurzaam, slijtvast, hitte- en 

koudebestendig. Met groeven die zorgen 

dat modder en klei gemakkelijk los laten. 

Vergelijkbaar met een all terrain voertuig. 

En toch heel comfortabel en stijlvol door  

de gebruikte materialen en technieken.

Michelin is een begrip als het gaat om grip.  

Een erkend merk dat het ontwerp van banden 

vertaalt naar schoenzolen. De gewenste prestaties 

zijn daarbij het uitgangspunt. Bata Industrials 

heeft jarenlange ervaring in het ontwikkelen van 

de optimale interactie tussen de zool en de schacht 

van een veiligheidsschoen. Een heel belangrijke 

factor in het gezamenlijke ontwerpproces. 

ALL TERRAIN  

ZOOL: ONTWORPEN  

MET MICHELIN

Boogvormige 
profielranden voor 
grip en controle op 
onregelmatig terrein

Zijwaarts 
aflopende 
groeven 
ondersteunen 
het profiel en 
zorgen dat 
modder en klei 
gemakkelijk  
los laten 

Profiel ontworpen voor 
tractie in verschillende 
richtingen

Gegroefd profiel 
voor goede 
hechting aan de 
ondergrond

Stevig hiel-  
en teengebied  
voor meer 
duurzaamheid
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De zool bestaat uit drie verschillende samenstellingen: de rubberen 

loopzool en twee verschillende dichtheden PU voor de tussenzolen. 

Dankzij de dubbele injectietechnologie die we voor de tussenzolen 

hebben gebruikt, konden we een combinatie maken van twee 

verschillende componenten met verschillende zachtheden. Dit biedt  

een perfecte balans tussen stabiliteit, schokabsorptie en rebound.

PERFECTE BALANS  

TUSSEN REBOUND  

EN SCHOKABSORPTIE

REBOUND

De PU-tussenzool is stugger en zorgt voor de 

rebound. Dit gedeelte geeft heel veel energie 

terug en vermindert zo vermoeidheid. De perfecte 

rebound voor veiligheidsschoenen. 

SCHOKABSORPTIE 

De bovenste PU-tussenzool is gemaakt van 

zachter materiaal en zorgt voor een uitstekende 

schokabsorptie. Dit gedeelte absorbeert de 

schokken na de impact en houdt de energie vast 

die de bovenste tussenzool weer kan teruggeven. 

STABILITEIT

Het stijvere materiaal van de middenzool wordt 

ook aan de zijkanten gebruikt. De onderste 

tussenzool is een constructie waar de bovenste 

tussenzool in zit. Dat zorgt onder meer voor 

een betere verbinding tussen de schacht en de 

loopzool. En dat biedt nog meer stabiliteit 

(het ‘box’-principe). Dankzij de dubbele injectie 

kregen de tussenzolen verschillende zachtheden. 

De mal kreeg verschillende diktes. Zo creëerden 

we stabiliteit waar dat nodig is.  

De modellen Basalt en Galena zijn uitgerust  

met een enkelsteun van TPU-materiaal die  

de stabiliteit nog verder vergroot. Dit systeem 

helpt de enkel te ondersteunen en de schoen  

te stabiliseren.

FIT TOT HET EIND  
VAN JE WERKDAG!
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STUR COLLECTIE

SNEL EN MOEITELOOS 

DE PERFECTE 

PASVORM MET  

BOA
®

 FIT SYSTEM
Een aantal modellen heeft een instelbare draaiknop 

en een supersterke lichtgewicht kabel in flexibele 

kabelgeleiders waarmee de schoen kan worden 

aangesnoerd. Door aan de knop te draaien wordt 

de kabel aangetrokken, losgemaakt (quick release) 

en op zijn plaats geklikt. Het zorgt voor een 

gelijkmatige drukverdeling. Elke configuratie is 

speciaal ontworpen om te presteren.

• Instelbare pasvorm

•  Automatische, gelijkmatige drukverdeling  

bij elke stap 

•  Past zich aan op veranderende 

werkomstandigheden in de schoen

• Geen oncomfortabele drukpunten

•  Gaat niet los en voorkomt daarmee struikelen  

of vallen

DUURZAME KWALITEIT, GEGARANDEERD.

 

HDRY
®

 TECHNOLOGIE
Het model Kyanite is voorzien van de innovatieve 

HDry® technologie. De schacht van de schoen is 

aan de binnenkant gelamineerd met een speciale 

3D laag. Er zijn geen naden of openingen waar 

water door naar binnen kan. Echt waterproof dus. 

Zo blijft de schoen licht, ook als hij nat wordt. 

Daarnaast maakt de HDry® technologie dat de 

schoen ademend blijft. Dat zorgt voor optimale 

vochtregulatie en groot draagcomfort.

Extreme omstandigheden vragen om next level 

veiligheidsmaatregelen. STUR is ontworpen om optimaal 

te presteren in een gevaarlijke omgeving. 

VEILIGHEID 

ONDER ALLE 

OMSTANDIGHEDEN

BESTAND TEGEN HITTE
Model Scoria is uitgevoerd 
met een quick release 
klittenbandsluiting voor het 
makkelijk aan- en uittrekken 
van de veiligheidsschoenen 
en heeft hittebestendige en 
vlamvertragende stiksels. De 
halfhoge schoen is gemaakt 
van duurzaam volnerfleer dat 
grote weerstand biedt tegen 
las- en slijpvonken. Dat 
maakt dit model uitermate 
geschikt voor lassers die 
binnen of buiten werken.ALTIJD SCHERP OP SCHERP

Alle modellen in de STUR collectie hebben een FlexGuard® kunststof insert in de 
zool. Scherpe voorwerpen kunnen de schoen zo van onderaf niet doordringen. 
Model Diorite is bovendien gemaakt van ballistisch nylon. Ballistisch nylon staat 
bekend om zijn duurzaamheid en snijbestendigheid. Het is oorspronkelijk in de 
Tweede Wereldoorlog ontwikkeld als basismateriaal voor kleding om bijvoorbeeld 
piloten beter te beschermen tegen scherven en objecten bij beschietingen of een 
crash. Tegenwoordig wordt ballistisch nylon gebruikt voor allerlei toepassingen. 
Het is het perfecte materiaal voor een veiligheidsschoen die je voet ook 
beschermt tegen scherpe voorwerpen van bovenaf.
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STUR 
COLLECTIE

Dit halfhoge basismodel van STUR is gemaakt 

van pull up leer en heeft alle eigenschappen 

van een serieus heavy duty veiligheidsschoen: 

extreme grip, duurzaamheid en veel comfort. 

Deze eigenschappen, samen met de verbeterde 

stabiliteit maken dit een all season model, ideaal 

voor heavy duty werk in de buitenlucht. 

BASALT S3
OUTDOOR | ALL SEASON | HEAVY INDUSTRIAL
 ›
 › Pull up lederen/nylon schacht/PU-neusbescherming
 › FlexGuard® kunststof antipenetratie insert
 › Aluminium veiligheidsneus
 › Mesh-voering
 › Odor Control
 › Twee densiteiten PU-/rubber-zool (Michelin)
 › Wijdte W
 › Maten: 37-48

STUR is een serie veiligheidsschoenen met de hoogst  

mogelijke veiligheidsstandaard voor de juiste prijs.

Deze lage veiligheidsschoen van pull up leer 

heeft alles in zich om de perfecte bescherming te 

bieden in heavy duty werkomstandigheden. Het 

model combineert extreme grip, duurzaamheid en 

comfort met verbeterde stabiliteit. En is daarmee 

ideaal voor zwaar werk in de buitenlucht, in elk 

seizoen van het jaar. 

GALENA S3
OUTDOOR | ALL SEASON | HEAVY INDUSTRIAL
 ›
 › Pull up lederen/nylon schacht/PU neusbescherming
 › FlexGuard® kunststof antipenetratie insert
 › Aluminium veiligheidsneus
 › Mesh-voering 
 › Odor Control
 › Twee densiteiten PU-/rubber-zool (Michelin)
 › Wijdte W
 › Maten: 37-48
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VEEL COMFORT

STUR is bestand tegen modder, water en lage 

temperaturen. De hoge rebound en schokabsorptie van 

de PU tussenzool maakt deze schoen uiterst comfortabel 

om te dragen onder alle omstandigheden. 

 › Waterdicht/waterafstotend

 › Zelfreinigende zool

 › Hoge rebound en schokabsorptie

Comfort, duurzaamheid en veiligheid worden hier 

gecombineerd met bescherming van het hoogste 

niveau. Dit volnerf leren halfhoge model heeft 

een quick release sluiting voor het snel aan- en 

uittrekken van de schoenen. De hittebestendige 

stiksels werken vlamvertragend. Daarmee biedt 

dit halfhoge model de perfecte bescherming aan 

lassers, zowel binnen als buiten.

SCORIA S3
LASSEN | ALL SEASON | HEAVY INDUSTRIAL 

 › Geprint lederen schacht/PU-neusbescherming
 › FlexGuard® kunststof antipenetratie insert
 › Aluminium veiligheidsneus 
 › Klittenbandsluiting
 › Mesh-voering 
 › Odor Control
 › Twee densiteiten PU-/rubber-zool (Michelin)
 › Wijdte W
 › Maten: 37-48
 › EN20349-2:2017 (lasschoen)

Extreme omstandigheden vragen om veiligheid op 

hoog niveau. Dit halfhoge model van microfiber 

en ballistisch nylon is ontworpen om optimaal te 

presteren in een gevaarlijke omgeving met scherpe 

voorwerpen. De ondoordringbare FlexGuard® 

kunststof insert in de zool en het extra sterke 

ballistische nylon bieden de perfecte bescherming. 

DIORITE S3
OUTDOOR | ALL SEASON | HEAVY INDUSTRIAL |  
CUT RESISTANT
 ›
 › Microfiber/ballistisch nylon schacht/PU-neusbescherming
 › FlexGuard® kunststof antipenetratie insert
 › Aluminium veiligheidsneus
 › Mesh-voering 
 › Odor Control
 › Twee densiteiten PU-/rubber-zool (Michelin)
 › Wijdte W
 › Maten: 37-48

cut
resistant

STUR COLLECTIE
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EXTREME GRIP

We hebben samengewerkt met Michelin om een zool 

te creëren die de grip en de stabiliteit heeft van een 

terreinwagen. Het profiel van de zool zorgt voor adhesie 

en grip in verschillende richtingen.

 › Uitgebreide grip

 › Antislip

 › Verbeterde stabiliteit

Ga jij voor veiligheid in stijl? Dan is deze stijlvolle 

laars speciaal voor jou ontworpen. Gemaakt 

van pull up leer en gemakkelijk aan en uit te 

trekken. Ideaal voor die momenten dat je even 

van werkomgeving wisselt. De CI (cold insulating) 

gecertificeerde loopzool maakt de schoen uitermate 

geschikt voor koude omstandigheden. Extreme 

grip, duurzaamheid en comfort zijn ook hier 

vanzelfsprekend. 

BAUXITE S3
OUTDOOR | COLD WEATHER | HEAVY INDUSTRIAL

 › Pull up lederen schacht/PU-neusbescherming
 › FlexGuard® kunststof antipenetratie insert
 › Aluminium veiligheidsneus
 › Mesh-voering
 › Odor Control
 › Twee densiteiten PU-/rubber-zool (Michelin)
 › Wijdte W
 › Maten: 37-48

Deze halfhoge veiligheidsschoen van microfiber 

is ontworpen voor koude weersomstandigheden. 

De loopzool heeft een extra certificering, CI (cold 

insulating) die de voet warm houdt. Met het 

geïntegreerde BOA® Fit System sluit de schoen 

altijd perfect om de voet en zorgt zo voor extra 

comfort. De ideale combinatie van extreme grip, 

duurzaamheid en comfort. 

DIONTE S3
OUTDOOR | COLD WEATHER | HEAVY INDUSTRIAL
 ›
 › Microfiber/nylon schacht/PU-neusbescherming
 › FlexGuard® kunststof antipenetratie insert
 › Aluminium veiligheidsneus
 › BOA® Fit System
 › Mesh-voering 
 › Odor Control
 › Twee densiteiten PU-/rubber-zool (Michelin)
 › Wijdte W
 › Maten: 37-48
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HOUTHANDEL

BRRRR

OH YEAH!!
DE NIEUWE

 BATA STUR

 KYANITE S3!

WAAROM ZE DIE GENERATOR OOIT
TUSSEN DE SCHUUR EN RIVIER

HEBBEN GEPLAATST,
BLIJFT EEN RAADSEL...

HEB OOK HELEMAAL DE
VERKEERDE SCHOENEN AAN…

ALS JULLIE HET NU AL KOUD HEBBEN,
DAN GA IK ‘M MAAR RESETTEN!

JA WIM, FIJN ALS JIJ DAT KUNT DOEN.
PFFFF, HEB HET NU AL IJSKOUD!

HOPPA!, WIE IS ER HIER
DE STERKTSE?

EXTREME GRIP, PERFECT
GEÏSOLEERD EN WATERDICHT! 
EXACT WAT JE NODIG HEBT
IN ZO’N KOUDE, NATTE 
OMGEVING!

KRUNSSH
PRRRRRRRRRRRRRrrrrrr

KRK!KRK!

KRUNSSH

PRRRRRRRRRRRRR

'hmmMPFFF''hmmMPFFF'

KLEP! PRRRRRRRRRRRRRrrrrrr

STA STEVIG IN JE VEILIGHEIDSSCHOENEN MET DE

SPLINTERNIEUWE STUR COLLECTIE: PERFECT VOOR HET

ZWARE WERK! OOK IN MODDERIGE, KOUDE EN NATTE

CONDITIES. EXTREEM VEILIG EN COMFORTABEL, MAAR

COOL GENOEG OM MEE OVER STRAAT TE KUNNEN.

NU TE KOOP: DE BATA INDUSTRIALS STUR COLLECTIE.
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 › Sterk en slijtvast

 › Groot ademend vermogen

 › Robuust gebouwd

DUURZAAM 

STUR is ontwikkeld om te presteren onder zware ruwe 

omstandigheden en vertoont minder slijtage door het gebruik van 

slijtvaste en zeer duurzame materialen. De robuuste hiel en voorvoet 

bescherming zorgen voor nog meer duurzaamheid. 

Deze laars combineert veiligheid, duurzaamheid en 

comfort met de mogelijkheid om te presteren onder 

extreem koude weersomstandigheden. Gemaakt van 

hoogwaardig pull up leer en uitgevoerd met een 

isolerende voering van imitatiebont in de schacht. Bij 

de voet is de schoen voorzien van een isolerende Vegam 

voering. Vegam is een synthetisch isolatiemateriaal 

dat zeer goed ademt. Het houdt warmte efficiënt vast. 

De loopzool is CI-gecertificeerd (cold insulating). Met 

het geïntegreerde BOA® Fit System zorg je altijd snel en 

moeiteloos voor de perfecte sluiting en pasvorm. 

KYANITE S3
OUTDOOR | COLD WEATHER | HEAVY INDUSTRIAL
 ›
 › Pull up lederen/nylon schacht/PU-neusbescherming
 › FlexGuard® kunststof antipenetratie insert
 › Aluminium veiligheidsneus
 › BOA® Fit System
 › Imitatiebont-/VEGAM-voering
 › Odor Control
 › HDry® waterproof membraan
 › Twee densiteiten PU-/rubber-zool (Michelin)
 › Wijdte W
 › Maten: 37-48

bataindustrials.nl/stur

STUR COLLECTIE
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