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VEILIGHEID 
KWALITEIT
SPORTIEF
BETROUWBAAR

SAFEET zegt het al: veilige voeten is waar het om draait bij Safeet. Door gebruik te 

maken van de laatste productietechnieken, onze jarenlange ervaring en know-how 

presenteren wij u een compact assortiment veiligheidsschoenen. 

Onze veiligheidsschoenen zitten vol met details die u niet zult vinden bij  

vergelijkbare schoenen in dit prijs-segment.

Safeet veiligheidsschoenen zijn met zorg én oog voor detail ontwikkeld.  

Met een sportief uiterlijk is deze collectie voor een zeer brede doelgroep inzetbaar. 

SAFEET keeps your feet safe ! 
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OMSCHRIJVING
De Safeet Builder 30-208 is een volnerflederen 
veiligheidsschoen met duo-densiteit PU zool en 
verkrijgbaar in de maten 37 t/m 48. 
Deze lage veiligheidsschoen is S3 gecertificeerd, 
heeft een stalen neus, kunststof tussenzool en een 
overneus. Door de vochtregulerende binnenvoering 
houdt u droge voeten. Verder zorgt de gevoerde 
tong en contrefort voor extra comfort. Tenslotte is 
deze schoen voorzien van een hoog kwalitatieve 
voorgevormde PU inlegzool van Safeet. 
Kortom: Safeet zorgt ervoor dat u een stevig  
en probleemloos paar Heavy Duty veiligheids-
schoenen draagt.

EIGENSCHAPPEN
• Dubbel densiteit PU  •  S3 en overneus
 antislip zool  •  Shock absorberend
•   Gevoerde tong •  Hakverhoging

TOEPASSINGEN
Bouw  |  Offshore  |  Industrie  |  Landbouw  |  
Scheepvaart 

CERTIFICERING
 |  S3  |  SRC  |  EN ISO 20345:2011

PRODUCT & ORDER INFORMATIE 

Materiaal
• rundleder volnerf
• stalen neus
• kunststof tussenzool

Kleur zwart 

Zool duo-densiteit PU

Maat 37 t/m 48

Artikelnummer 4.01.30.208.00

Verp. eenheid 10 x 1 (10 paar)

SF 30-208 Builder
S3 veiligheidsschoen, laag model
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SF 30-308 Builder
S3 veiligheidsschoen, hoog model

OMSCHRIJVING
De Safeet Builder 30-308 is een volnerflederen 
veiligheidsschoen met duo-densiteit PU zool en 
verkrijgbaar in de maten 36 t/m 48. 
Deze hoge veiligheidsschoen is S3 gecertificeerd, 
heeft een stalen neus, kunststof tussenzool en een 
overneus. Door de vochtregulerende binnenvoering 
houdt u droge voeten. Verder zorgt de gevoerde 
tong en contrefort voor extra comfort. Tenslotte is 
deze schoen voorzien van een hoog kwalitatieve 
voorgevormde PU inlegzool van Safeet. 
Kortom: Safeet zorgt ervoor dat u een stevig  
en probleemloos paar Heavy Duty veiligheids-
schoenen draagt.

EIGENSCHAPPEN
• Dubbel densiteit PU  •  S3 en overneus
 antislip zool  •  Shock absorberend
•   Gevoerde tong •  Hakverhoging

TOEPASSINGEN
Bouw  |  Offshore  |  Industrie  |  Landbouw  |  
Scheepvaart 

CERTIFICERING
 |  S3  |  SRC  |  EN ISO 20345:2011

PRODUCT & ORDER INFORMATIE 

Materiaal
• rundleder volnerf
• stalen neus
• kunststof tussenzool

Kleur zwart 

Zool duo-densiteit PU

Maat 36 t/m 48

Artikelnummer 4.01.30.308.00

Verp. eenheid 10 x 1 (10 paar)

7
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OMSCHRIJVING
De Safeet Builder 30-307 is een lederen veilig-
heidsschoen, gemaakt van eerste klas “Crazy 
Horse” leather met duo-densiteit PU zool en 
verkrijgbaar in de maten 36 t/m 48. 
Deze hoge veiligheidsschoen is S3 gecertificeerd, 
heeft een stalen neus, kunststof tussenzool en een 
overneus. Door de vochtregulerende binnenvoering 
houdt u droge voeten. Verder zorgt de gevoerde 
tong en contrefort voor extra comfort. Tenslotte is 
deze schoen voorzien van een hoog kwalitatieve 
voorgevormde PU inlegzool van Safeet. Kortom: 
Safeet zorgt ervoor dat u een stevig en probleem-
loos paar Heavy Duty veiligheidsschoenen draagt.

EIGENSCHAPPEN
• Dubbel densiteit PU  •  S3 en overneus
 antislip zool  •  Shock absorberend
•   Gevoerde tong •  Hakverhoging

TOEPASSINGEN
Bouw  |  Offshore  |  Industrie  |  Landbouw  |  
Scheepvaart 

CERTIFICERING
 |  S3  |  SRC  |  EN ISO 20345:2011

PRODUCT & ORDER INFORMATIE 

Materiaal
• Crazy Horse leather
• stalen neus
• kunststof tussenzool

Kleur bruin / zwart 

Zool duo-densiteit PU

Maat 36 t/m 48

Artikelnummer 4.01.30.307.00

Verp. eenheid 10 x 1 (10 paar)

SF 30-307 Builder
S3 veiligheidsschoen, hoog model
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SF 30-600 Lucca
S3 veiligheidslaars, gevoerd model

OMSCHRIJVING
De Safeet Lucca 30-600 is een gevoerde, lederen 
veiligheidslaars, gemaakt van 1e klas “Crazy Horse” 
leather met een robuuste dubbel densiteit PU zool 
en verkrijgbaar in de maten 39 t/m 48. De laars 
is S3 gecertificeerd, heeft een stalen neus, stalen 
tussenzool en overneus. De wintervoering houdt u 
heerlijk warme voeten en de contrefort zorgt voor 
extra steun in de hiel. Tenslotte is de laars is v.v. 
vierdubbele stiknaden en een hoog kwalitatieve 
voorgevormde PU inlegzool van Safeet. Kortom: 
Safeet zorgt ervoor dat u een stevig en probleem-
loos paar Heavy Duty veiligheidslaarzen draagt.

EIGENSCHAPPEN
• PU antislip zool •  S3 en overneus
• Wintervoering •  Shock absorberend
• Treklussen •  Hakverhoging
• Hoogwaardige Safeet PU inlegzool

TOEPASSINGEN
Bouw  |  Offshore  |  Industrie  |  Landbouw  |  
Scheepvaart 

CERTIFICERING
 |  S3  |  SRC  |  EN ISO 20345:2011

PRODUCT & ORDER INFORMATIE 

Materiaal

• crazy Horse leather
• bontvoering  
• stalen neus
• stalen tussenzool

Kleur bruin  

Zool duo-densiteit PU

Maat 39 t/m 48

Artikelnummer 4.01.30.600.00

Verp. eenheid 5 x 1 (5 paar)

BONTGEVOERD
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SF 20-260 LENVIK
S3 veiligheidsschoen, laag model

OMSCHRIJVING
De Safeet Lenvik 20-260 is een nubuck lederen 
veiligheidsschoen met een duo-densiteit PU zool 
en verkrijgbaar in de maten 37 t/m 47. Deze veilig-
heidsschoen is S3 gecertificeerd, heeft een stalen 
neus, stalen tussenzool en een overneus. Door de 
vochtregulerende binnenvoering houdt u droge 
voeten. Verder zorgt de gevoerde tong en contre-
fort voor extra comfort. De voorkant van de schoen 
bestaat uit één stuk leder zonder stiknaad. Kortom: 
Safeet zorgt ervoor dat u een stevig en probleem-
loos paar veiligheidsschoenen draagt. 

EIGENSCHAPPEN
• Dubbel densiteit PU  •  Sportief uiterlijk
 antislip zool  •  S3 en overneus
•  Gevoerde tong  •  Shock absorberend 
•  Hakverhoging  •  Geen zijnaad 
•  Treklus

TOEPASSINGEN
Bouw | Logistiek | Industrie | Scholen &  
uitzendbureau’s

CERTIFICERING
 |  S3  |  EN ISO 20345:2011

PRODUCT & ORDER INFORMATIE 

Materiaal • rundleder (nubuck) 
• stalen neus 
• stalen tussenzool

Kleur zwart / groen

Zool dubbeldensiteit PU

Maat 37 t/m 47

Art. nr. 4.01.20.260.00

Verp. eenheid 10 x 1 (10 paar)
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SF 20-360 LARVIK
S3 veiligheidsschoen, hoog model

OMSCHRIJVING
De Safeet Larvik 20-360 is een nubuck lederen 
veiligheidsschoen met een duo-densiteit PU zool 
en verkrijgbaar in de maten 36 t/m 47. Deze veilig-
heidsschoen is S3 gecertificeerd, heeft een stalen 
neus, stalen tussenzool en een overneus. Door de 
vochtregulerende binnenvoering houdt u droge 
voeten. Verder zorgt de gevoerde tong en contre-
fort voor extra comfort. De voorkant van de schoen 
bestaat uit één stuk leder zonder stiknaad. Kortom: 
Safeet zorgt ervoor dat u een stevig en probleem-
loos paar veiligheidsschoenen draagt. 

EIGENSCHAPPEN
• Dubbel densiteit PU  •  Sportief uiterlijk
 antislip zool  •  S3 en overneus
•  Gevoerde tong  •  Shock absorberend 
•  Hakverhoging  •  Geen zijnaad 
•  Treklus

TOEPASSINGEN
Bouw | Logistiek | Industrie | Scholen &  
uitzendbureau’s

CERTIFICERING
 |  S3  |  EN ISO 20345:2011

PRODUCT & ORDER INFORMATIE 

Materiaal • rundleder (nubuck) 
• stalen neus 
• stalen tussenzool

Kleur zwart / groen

Zool dubbeldensiteit PU

Maat 36 t/m 47

Art. nr. 4.01.20.360.00

Verp. eenheid 10 x 1 (10 paar)
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SF 20-400 ASKIM
S1P veiligheidsschoen, laag model

OMSCHRIJVING
De Safeet Askim 20-400 is een sportieve kunststof 
veiligheidsschoen met een duo-densiteit PU zool en 
verkrijgbaar in de maten 37 t/m 47. Deze veiligheids-
schoen is S1P gecertificeerd, heeft een stalen neus 
en stalen tussenzool. Door de geperforeerde buiten-
kant gemaakt van KPU, is deze schoen slijtvast en 
ademend. De voorkant van de schoen is extra ver-
stevigd. Door de vochtregulerende binnenvoering 
houdt u drogere voeten. Verder zorgt de gevoerde 
tong en contrefort voor extra comfort. Kortom: Sa-
feet zorgt ervoor dat u een stevig en probleemloos 
paar veiligheidsschoenen draagt.

EIGENSCHAPPEN
• Dubbel densiteit PU  •  Sportief loopprofiel
 antislip zool  •  S1P en overneus
•  Gevoerde tong  •  Shock absorberend 
•  Ademend  •  Treklus

TOEPASSINGEN
Logistiek | Industrie | Scholen & uitzendbureau’s

CERTIFICERING
 |  S1P  |  EN ISO 20345:2011

PRODUCT & ORDER INFORMATIE 

Materiaal • KPU kunststof 
• stalen neus 
• stalen tussenzool

Kleur zwart / groen

Zool dubbeldensiteit PU

Maat 37 t/m 47

Art. nr. 4.01.20.400.00

Verp. eenheid 10 x 1 (10 paar)
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SF 10-600 MONZA
S3 veiligheidslaars

OMSCHRIJVING
De Safeet Monza 10-600 is een lederen veiligheid-
slaars met PU zool en verkrijgbaar in de maten 39 
t/m 48. Deze veiligheidslaars is S3 gecertificeerd, 
heeft een stalen neus, stalen tussenzool en een 
stalen overneus. Door de wintervoering houdt u 
heerlijk warme voeten. Verder zorgt de contre-
fort voor extra steun in de hiel en is de laars v.v. 
driedubbele stiknaden. Kortom: Safeet zorgt ervoor 
dat u een stevig en probleemloos paar veiligheids-
laarzen draagt.

EIGENSCHAPPEN
• PU antislip zool   •  Hakverhoging
• S3 en overneus  •  Treklus
•  Wintervoering
•  Shock absorberend

TOEPASSINGEN
Logistiek | Industrie | Scholen & uitzendbureau’s

CERTIFICERING
 |  S3  |  EN ISO 20345:2011

PRODUCT & ORDER INFORMATIE 

Materiaal • rundleder volnerf  
• stalen neus 
• stalen tussenzool

Kleur zwart

Zool PU

Maat 39 t/m 48

Art. nr. 4.01.10.600.00

Verp. eenheid 10 x 1 (10 paar)

BONTGEVOERD
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SF 10-200 ELBA
S3 veiligheidsschoen, laag model

OMSCHRIJVING
De Safeet Elba 10-200 is een lederen veiligheids-
schoen met PU zool en verkrijgbaar in de maten  
35 t/m 48. Deze veiligheidsschoen is S3 gecertifi-
ceerd, heeft een stalen neus, stalen tussenzool en 
een overneus. Door de vochtregulerende binnen-
voering houdt u droge voeten. Verder zorgt de 
gevoerde tong en contrefort voor extra comfort en 
is de schoen v.v. vierdubbele stiknaden. 
Kortom: Safeet zorgt ervoor dat u een stevig en 
probleemloos paar veiligheidsschoenen draagt. 

EIGENSCHAPPEN
• PU antislip zool  •  Hakverhoging
• S3 en overneus  •  Vierdubbele stiknaden
•  Gevoerde tong
•  Shock absorberend

TOEPASSINGEN
Logistiek | Industrie | Scholen & uitzendbureau’s

CERTIFICERING
 |  S3  |  EN ISO 20345:2011

PRODUCT & ORDER INFORMATIE 

Materiaal • rundleder volnerf  
• stalen neus 
• stalen tussenzool

Kleur zwart

Zool PU

Maat 35 t/m 48

Art. nr. 4.01.10.200.00

Verp. eenheid 10 x 1 (10 paar)
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SF 10-300 PISA
S3 veiligheidsschoen, hoog model

OMSCHRIJVING
De Safeet Pisa 10-300 is een lederen veiligheids-
schoen met PU zool en verkrijgbaar in de maten  
35 t/m 48. Deze veiligheidsschoen is S3 gecertifi-
ceerd, heeft een stalen neus, stalen tussenzool en 
een overneus. Door de vochtregulerende binnen-
voering houdt u droge voeten. Verder zorgt de 
gevoerde tong en contrefort voor extra comfort en 
is de schoen v.v. vierdubbele stiknaden. 
Kortom: Safeet zorgt ervoor dat u een stevig en 
probleemloos paar veiligheidsschoenen draagt. 

EIGENSCHAPPEN
• PU antislip zool  •  Hakverhoging
• S3 en overneus  •  Vierdubbele stiknaden
•  Gevoerde tong
•  Shock absorberend

TOEPASSINGEN
Logistiek | Industrie | Scholen & uitzendbureau’s

CERTIFICERING
 |  S3  |  EN ISO 20345:2011

PRODUCT & ORDER INFORMATIE 

Materiaal • rundleder volnerf  
• stalen neus 
• stalen tussenzool

Kleur zwart

Zool PU

Maat 35 t/m 48

Art. nr. 4.01.10.300.00

Verp. eenheid 10 x 1 (10 paar)
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SF 20-200 BERGEN
S3 veiligheidsschoen, laag model

OMSCHRIJVING
De Safeet Bergen 20-200 is een volnerflederen 
veiligheidsschoen met een duo-densiteit PU 
zool en verkrijgbaar in de maten 36 t/m 47. Deze 
veiligheidsschoen is S3 gecertificeerd, heeft een 
stalen neus, stalen tussenzool en een overneus. 
Door de vochtregulerende binnenvoering houdt 
u droge voeten. Verder zorgt de gevoerde tong 
en contrefort voor extra comfort. Kortom: Safeet 
zorgt ervoor dat u een stevig en probleemloos paar 
veiligheidsschoenen draagt.

EIGENSCHAPPEN
• Dubbel densiteit PU  •  Hakverhoging
 antislip zool  •  Vierdubbele stiknaden
•  S3 en overneus 
•   Gevoerde tong 
•  Shock absorberend
 

TOEPASSINGEN
Logistiek | Industrie | Scholen & uitzendbureau’s

CERTIFICERING
 |  S3  |  EN ISO 20345:2011

PRODUCT & ORDER INFORMATIE 

Materiaal • rundleder volnerf  
• stalen neus 
• stalen tussenzool

Kleur zwart / bruin

Zool dubbeldensiteit PU

Maat 36 t/m 47

Art. nr. 4.01.20.200.00

Verp. eenheid 10 x 1 (10 paar)



17SAFEET KEEPS YOUR FEET SAFE

SF 20-300 BORAS
S3 veiligheidsschoen, hoog model

OMSCHRIJVING
De Safeet Boras 20-300 is een volnerflederen 
veiligheidsschoen met een duo-densiteit PU 
zool en verkrijgbaar in de maten 36 t/m 47. Deze 
veiligheidsschoen is S3 gecertificeerd, heeft een 
stalen neus, stalen tussenzool en een overneus. 
Door de vochtregulerende binnenvoering houdt 
u droge voeten. Verder zorgt de gevoerde tong 
en contrefort voor extra comfort. Kortom: Safeet 
zorgt ervoor dat u een stevig en probleemloos paar 
veiligheidsschoenen draagt.

EIGENSCHAPPEN
• Dubbel densiteit PU  •   Gevoerde tong 
 antislip zool   (extra hoog)
•  S3 en overneus •  Hakverhoging 
•  Vierdubbele stiknaden  
•  Shock absorberend
 

TOEPASSINGEN
Logistiek | Industrie | Scholen & uitzendbureau’s

CERTIFICERING
 |  S3  |  EN ISO 20345:2011

PRODUCT & ORDER INFORMATIE 

Materiaal • rundleder volnerf  
• stalen neus 
• stalen tussenzool

Kleur zwart / bruin

Zool dubbeldensiteit PU

Maat 36 t/m 47

Art. nr. 4.01.20.300.00

Verp. eenheid 10 x 1 (10 paar)
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SF 20-270 HAMAR
S3 veiligheidsschoen, laag model

OMSCHRIJVING
De Safeet Hamar 20-270 is een volnerf lederen 
veiligheidsschoen met een duo-densiteit PU zool in 
maat 37 t/m 47. Deze veiligheidsschoen is S3 ge- 
certificeerd, heeft een composiet neus, kevlar tussen-
zool en is “Metal Free”. Hierdoor is deze schoen 
lichter. Door de vochtregulerende binnenvoering 
houdt u droge voeten. Verder zorgt de gevoerde 
tong en contrefort voor extra comfort. De voorkant 
van de schoen bestaat uit 1 stuk leder zonder stik-
naad. Kortom: Safeet zorgt ervoor dat u een stevig 
en probleemloos paar veiligheidsschoenen draagt. 

EIGENSCHAPPEN
• Dubbel densiteit • S3 Composiet
 PU antislip zool  • Overneus
• Metal Free • Lichtgewicht 
• Gevoerde tong  • Shock absorberend
• Hakverhoging  • Geen zijnaad  

TOEPASSINGEN
Bouw | Vliegvelden | Security | Logistiek | Industrie | 
Industrie waar detectie poortje gebruikt worden.

CERTIFICERING
 |  S3  |  EN ISO 20345:2011

PRODUCT & ORDER INFORMATIE 

Materiaal • rundleder volnerf  
• composiet
• kevlar

Kleur zwart

Zool dubbeldensiteit PU

Maat 37 t/m 47

Art. nr. 4.01.20.270.00

Verp. eenheid 10 x 1 (10 paar)

METAL FREE

UITLOPEND MODEL
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Veiligheids- en werkschoenen zijn opgedeeld in:
•  Klasse I geeft aan dat de schoen van leer of textiel 

is gemaakt.
•  Klasse II geeft aan dat de schoen/laars van  

rubber of polymeer is gemaakt. 

De Safeet collectie is breed inzetbaar en beschikt 
altijd over een veiligheidszool met de  S1P en S3 
gecertificeerde veiligheidsschoenen.

Categorie S1P: 
Schoenen binnen deze categorie beschikken over 
een veiligheidsneus die bescherming biedt tegen 
een energie niveau van 200 joule. Deze schoenen 
hebben een gesloten hiel, antistatische en olie- 
bestendige zool en een anti-penetratiezool. 

Categorie S3: 
Schoenen binnen deze categorie beschikken over 
dezelfde eigenschappen als een S1P schoen én 
zijn daarnaast ook waterbestendig*.

Meer informatie
De volledige uitleg vind u in de gebruikershand-
leiding van de schoenen. Uiteraard staat onze  
afdeling verkoop u ook graag te woord bij vragen.

Veiligheid
Toelichting veiligheidscategorieën

Beschermende eigenschappen per categorie 

KLASSE
CATEGORIE 

I/II I/II I I I II II

SB S1 S1P S2 S3 S4 S5

Antislip*** (SRA/SRB/SRC) 4 4 4 4 4 4

Veiligheidsneus 4 4 4 4 4 4 4

Ondoordringbare zool 4 4 4

Gesloten hiel 4 4 4 4
rubber of 
kunststof 

laars

rubber of 
kunststof 

laars

Brandbestendige zool 4 4 4 4 4 4

Antistatische eigenschappen 4 4 4 4 4 4

Energie-absorberend vermogen in de hiel 4 4 4 4 4 4

Waterdichtheid 4* 4* 4** 4**
Geprofileerde loopzool 4 4
* Niet waterdoorlatend gedurende 60 minuten **Absoluut niet waterdoorlatend  *** Kan SRA, SRB of SRC zijn

Alle veiligheidsschoenen van Safeet zijn gemaakt in overeenstemming met de wettelijke vereisten 
van Richtlijn (EU) 2016/425 met betrekking tot persoonlijke beschermingsmiddelen. 

De Europese Unie heeft zeven veiligheidscategorieën ontwikkeld die terug te vinden zijn in de  
EN ISO 20345:2011. Elke categorie biedt weer bescherming tegen andere risico’s. Zo vind je snel de 
juiste veiligheidsschoen passend bij de werkzaamheden en omstandigheden.



Uw Safeet dealer:
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www.presidentsafety.nl 
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