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Vrouwen willen maximale veiligheid als het op 

werkschoenen aankomt. Maar niet alleen veiligheid. 

Ze willen ook comfort, pasvorm en bovenal stijl. 

Bata Industrials weet wat vrouwen willen en heeft 

daarom speciaal voor vrouwen stijlvolle, comfortabele, 

hoogwaardige en beschermende veiligheidsschoenen 

ontwikkeld met de perfecte leest voor de vrouwenvoet. 

De WHAWOWA collectie bewijst dat ‘veilig’ ook licht, 

trendy en comfortabel kan zijn.

WHAWOWA: WHAT WOMEN WANT. 

Geen saaie neutrale of herenschoen in een kleinere maat 

meer! Maar een comfortabele veiligheidsschoen om de 

hele dag te dragen, elke dag, speciaal ontworpen voor 

vrouwen. Een perfect passende veiligheidsschoen die 

geen compromissen sluit als het gaat om stijl en comfort.

MEET WHAWOWA!

ONTDEK DE COLLECTIE.

De WHAWOWA collectie is ontworpen als een 

lifestyleschoen: stijlvol, vrouwelijk, licht en slank. 

Met de WHAWOWA collectie bieden we eindelijk een 

veiligheidsschoen met een perfecte leest voor vrouwen. 

Volledig aangepast aan de vorm en maat van de 

vrouwelijke voet. Uniek in zijn soort. Dit zorgt voor een 

betere pasvorm, geeft meer comfort, voorkomt blessures 

en geeft de schoen een slankere vorm.

De veiligheidsschoenen bieden daarnaast ultieme 

bescherming, dankzij de aluminium veiligheidsneus 

en de sterke antislipzool. Gemaakt van de beste en 

duurzaamste materialen en uitgerust met slimme 

technologieën, zoals de composiet FlexGuard® 

antipenetratie zool en de Oder Control voering.
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DIT IS WAT WE WILLEN.

Een comfortabele veiligheidsschoen om de hele dag te 

dragen, elke dag. Speciaal ontworpen voor vrouwen. 

Geen saaie neutrale of herenschoenen in een kleinere 

maat meer! 

Met de WHAWOWA collectie bieden we een 

veiligheidsschoen met een perfecte leest voor vrouwen. 

Volledig aangepast aan de vorm en de maat van de 

vrouwelijke voet. Dit zorgt voor een betere pasvorm, 

geeft meer comfort en voorkomt blessures. Een perfect 

passende veiligheidsschoen die eveneens geen 

compromissen sluit als het gaat om stijl en comfort.
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WHAWOWA EEN 

STAP VOORUIT IN 

INNOVATIE. SCHOKABSORBEREND SYSTEEM

In de EVA-middenzool is een schokabsorptiesysteem 

geïntegreerd en bij de bal en de hiel van de voet zijn 

schuiminzetten verwerkt: een nieuwe Super Critical 

Foaming-technologie. Het ontwerp van de middenzool, in 

combinatie met de schuimtechnologie in de tussenzool, 

geeft de zool extra schokabsorberende eigenschappen en 

het vermogen om energie terug te geven aan de drager. 

GECERTIFICEERDE ZOOL

De sportieve zolen van de WHAWOWA collectie hebben 

een lichtgewicht EVA-tussenzool die zorgt voor dat 

extra vering. De buitenzool is gemaakt van rubber met 

een dubbele dichtheid, perfect voor grip en tractie (SRC 

gecertificeerd). Het midden van de buitenzool heeft een 

zachtere dichtheid, wat zorgt voor extra grip. De zolen 

zijn zeer licht, flexibel en elastisch. En toch sterk en 

duurzaam, dankzij innovatieve technologieën.

VERBORGEN LADDERGRIP

Een laddergrip voorkomt uitglijden op traptreden, richels 

en laddersporten. Het laddergrip is subtiel in het design 

van de zool weggewerkt, dus geen compromissen op het 

gebied van stijl. Kies voor veiligheidsschoenen met een 

laddergrip en voel je meer in controle tijdens je werkdag.  

EASY ROLLING SYSTEM®

Je voeten blijven langer fit dankzij Bata’s Easy Rolling 

System®: de innovatieve vorm van de schoen laat op 

een natuurlijke manier je stap afwikkelen waardoor je 

gemakkelijker loopt en meer ondersteuning ervaart.

PU-INLEGZOOL

De PU inlegzool is om blessures en voetkwalen te 

verminderen of zelfs om te voorkomen. Comfort, 

demping en ondersteuning zijn net zo belangrijk als 

veiligheid, de WHAWOWA collectie is standaard uitgerust 

met een PU-inlegzool. Andere voordelen van de inlegzool 

hieronder toegelicht: 

•   Licht en ademend 

•   Antibacterieel 

•   Schok- en vochtabsorberend

•   Gemaakt van 100% gerecycled materiaal

•   Lichte ondersteuning van de voetboog

VROUWENLEEST

De WHAWOWA collectie is exclusief ontworpen voor 

de vrouwenvoet. En dat is uniek in de wereld van 

veiligheidsschoenen. De speciaal ontworpen damesleest 

biedt meer comfort, een betere pasvorm en voorkomt 

fysiek ongemak.

De leest van damesschoenen is smaller dan die van 

mannen. Damesschoenen hebben meer ruime bij 

de voorvoet (de bal van de voet) en de tenen dan 

herenschoenen, maar zijn smaller bij de hiel. Dit komt 

omdat vrouwen- en mannenvoeten anatomisch gezien 

nu eenmaal verschillen. Ook de hoogte en de lengte van 

de voetbogen verschillen tussen vrouwen en mannen. 

UITGERUST MET DE NIEUWSTE TECHNOLOGIEËN STELT WHAWOWA VROUWEN IN STAAT 

VEILIG, STIJLVOL EN COMFORTABEL TE WERKEN.



98  |  Bata Industrials

THIS IS WHAT 

WE NEED.

ANNA LEE ESD S1
› Gestikte polyamide en microfiber schacht/TPU-neusbescherming
› Aluminium veiligheidsneus
› Mesh-voering
› Odor Control
› EVA tussenzool
› Rubber loopzool
› Wijdte W

› Maten: 34-42

ADA ESD S3
› Volnerf leer en microfiber schacht/TPU-neusbescherming
› FlexGuard® composiet antipenetratie insert
› Aluminium veiligheidsneus
› Mesh-voering
› Odor Control
› EVA tussenzool
› Rubber loopzool
› Wijdte W

› Maten: 34-42

MARIE ESD S3 
› Waterafstotend Cordura® en microfiber schacht
› FlexGuard® composiet antipenetratie insert
› Aluminium veiligheidsneus
› Mesh-voering
› Odor Control
› EVA tussenzool
› Rubber loopzool
› Wijdte W

› Maten: 34-42

FLORENCE ESD S1P
› Volnerf leer en polyester schacht
› FlexGuard® composiet antipenetratie insert
› Aluminium veiligheidsneus
› Mesh-voering
› Odor Control
› EVA tussenzool
› Rubber loopzool
› Wijdte W

› Maten: 34-42

BIBIAN ESD S1P
› Gestikte polyamide en microfiber schacht/TPU-neusbescherming
› FlexGuard® composiet antipenetratie insert
› Aluminium veiligheidsneus
› Mesh-voering
› Odor Control
› EVA tussenzool
› Rubber loopzool
› Wijdte W

› Maten: 34-42

GEMAAKT VOOR DE VROUWEN VOET

Wanneer je werkt in sectoren zoals assemblage, 

automobiel, voeding of logistiek heb je maximale 

veiligheid nodig. Bij het kiezen van de juiste 

werkschoenen let je op veiligheid, comfort en prijs. 

Maar ook kleur en stijl, toch?  De collectie bestaat uit 

vijf modieuze modellen. Lichtgewichtschoenen die 

voldoen aan de meest gangbare veiligheidseisen.

WHAWOWA IS PERFECT 

TE COMBINEREN MET 

ONZE LADY SOKKEN.
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ADA ESD S3

Halfhoge bescherming in stijlvol leder.

Heb je bescherming en ondersteuning van de enkel 

nodig? Dan is de enkelhoge ADA ideaal voor jou. 

Uitgevoerd in stijlvol, sterk en water afstotend leder. 

De schoen is makkelijk schoon te maken. De schoen is 

uitgevoerd met een antipenetratie insert van FlexGuard® 

composiet voor extra veiligheid. ADA is geschikt voor werk 

in productie, verwerkingsindustrie, automobielindustrie/
assemblage en HoReCa.

MARIE ESD S3 

Waterafstotend en penetratiebestendig.

MARIE heeft een antipenetratie insert van FlexGuard® 

composiet. Dat maakt deze schoen penetratiebestendig. 

De schacht is van textiel en heeft waterafstotende 

eigenschappen. Deze combinatie maakt deze schoenen 

bij uitstek geschikt voor werk in de gezondheidszorg en 

productie/verwerking.

FLORENCE ESD S1P

Trendy lederen schoen voor op het werk én daarbuiten.

FLORENCE is ontworpen voor de vrouw die pendelt tussen 

kantoor en een omgeving waar veiligheidsschoenen 

vereist zijn. Florence heeft een lederen bovenwerk en 

een trendy lifestyle ontwerp. De antipenetratie insert van 

FlexGuard® composiet beschermt je voeten voor scherpe 

voorwerpen op de grond. De FLORENCE presteert perfect in 

een productie-, farmaceutische industrie of transport en 

logistieke omgeving.

WHAWOWA 

IN DETAIL. 

ANNA LEE ESD S1

Lichtgewicht veiligheidsschoen met ademende 

eigenschappen.

ANNA LEE heeft een lichtgewicht, gebreide schacht. 

Deze speciale ‘knit’ maakt de schoen extra 

ademend. De EVA-tussenzool zorgt voor comfort. De 

rubberen loopzool combineert de juiste hoeveelheid 

energieteruggave met schokabsorptie en stabiliteit. De 

perfecte schoen voor werk in logistiek en magazijn.

BIBIAN ESD S1P

Lichtgewicht veiligheidsschoen met ademende 

eigenschappen.

BIBIAN is hetzelfde als ANNA LEE, maar daarnaast heeft 

de BIBIAN een antipenetratie insert van FlexGuard® 

composiet. BIBIAN heeft een lichtgewicht, gebreide 

schacht. Deze speciale ‘knit’ maakt de schoen extra 

ademend. De EVA-tussenzool zorgt voor comfort. De 

rubberen loopzool combineert de juiste hoeveelheid 

energieteruggave met schokabsorptie en stabiliteit. De 

perfecte schoen voor werk in logistiek en magazijn.
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