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GEZONDER WERKEN 
INNOVATIES BELEVEN

Gezond werken en werkprestaties 

verbeteren – dat drijft ons bij iedere 

ontwikkeling

Ervaar de innovatieve highlights,

unieke kwaliteit en individuele

oplossingen op de werkvloer.
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Scant u nu uw voeten met de  
nieuwe ATLAS® App en bepaal uw 
exacte schoenmaat en breedte.

NAAR DOWNLOAD

A A ® A

Service: +31 30 63 90 468

info@atlasschoenen.nl
www.atlasschoenen.nl

ATLAS® A

EENVOUDIG SCANNEN: 

 altijd en overal op
 pixel-niveau precisie

 GESCHIKTE 
 VEILIGHEIDSSCHOENEN:

 voor elke werkplek

 PRODUCT-
 BESCHRIJVINGEN:

 gedetailleerd en informatief

 FIT FOR WORK: 

 GEZONDER WERKEN
 INNOVATIES BELEVEN

A
ATLAS ®

INTERACTIEVE VOETMETING

KEUZELIJST EN E-MAIL 
VERZENDING VAN UW  
PRODUCTKEUZE

www.atlasschoenen.nl
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GEZOND WERKEN

ACTIEVE VOCHTREGULERING

De aktiv-X functionele binnenvoering werkt vocht-
regulerend en zorgt ervoor dat de schoenen snel kun-
nen drogen. De aktiv-X binnenvoering geeft niet af, is 
huidvriendelijk, schuurt niet en is actief ademend. Bo-
vendien is de aktiv-X binnenvoering naar de Oeko-Tex® 
standard 100 getest.

DYNAMISCHE KLIMAATREGULERING 

De ATLAS® clima-stream® generatie veiligheidsscho-
enen verhoogt de ademende activiteit en past zich 
optimaal aan de omgevingstemperatuur aan. Het ge-
bruik van hoogwaardig, ademend bovenleder en licht 
materiaal voor de binnenvoering, zorgen samen met 
de Klima Komfort® inlegzool voor dit unieke comfort. 
Bovendien is het clima-stream® concept naar de Oe-
ko-Tex® standard 100 getest.

®

KWALITEIT

Bij ATLAS® wordt uitsluitend rundleder gebruikt
van de hoogste kwaliteit. De lederen delen van de
schoenen worden in onze eigen fabriek in het zuiden
van Brazilië vervaardigd. Een uiterst zorgvuldige
selectie van het leder garandeert dat alleen het
hoogstwaardigste, vlekkeloze en zachte leder voor
onze schoenen wordt gebruikt. ATLAS® breidt haar
samenwerkingsportfolio op het gebied van inkoop
grondstoffen uit met een lidmaatschap van de
Leather Working Group (LWG). Dit lidmaatschap
bestaat sinds begin 2016 en bezegelt uitsluitend 
verwerking van milieuvriendelijke lederhuiden in de 
ATLAS® productie locaties.

METAALVRIJE TUSSENZOOL 

Met de penetratiebeschermende XP® technologie bie-
dt ATLAS® een innovatieve tussenzool. De XP® tus-
senzool is metaalvrij, waardoor deze extreem licht en 

(torsie). Dit betekent in de praktijk: Als men onver-
wacht op een oneffen ondergrond komt, biedt de 

-
door wordt het gevaar op verzwikking ook actief ge-
reduceerd. De XP® zool voldoet aan de EN ISO 20345 
S1P en S3 eisen. 

ESD - ELECTRO STATIC DISCHARGE

Voor alle werkomgevingen waarin gewerkt wordt met
elektrostatische lading, biedt ATLAS® een collectie 
moderne ESD-veiligheidsschoenen aan. De ESD mo-
dellen voorkomen het overbrengen van elektrosta-
tische lading op gevoelige bouw-elementen, waardoor 
deze niet in gevaar komen. Degene die omgaat met 
hightechproducten, heeft een speciale uitrusting no-
dig die de producten beschermt. Deze speciale mo-
dellen zijn antistatisch in het bereik tussen 1 x 105 
tot 3,5 x 107 Ohm. Hierdoor wordt bij de drager elek-
trostatische oplading voorkomen. Deze kan bij onto-

-
derdelen zwaar beschadigen of zelfs vernietigen.

met

®

DEMPING
GEZOND WERKEN

Het nieuwe 3D dempingssysteem van ATLAS® maakt 
merkbaar zacht en moeiteloos lopen mogelijk. De 3D 
zool met perfect loopcomfort bestaat uit drie basis-
componenten:

Drukverlichtend. Dynamisch.Demping.

DRUKVERLICHTENDE INLEGZOOL
DEMPENDE COMFORTABELE TUSSENZOOL
DYNAMISCHE LOOPZOOL

MEMBER OF

( 1 x 105 bis 3,5 x 107 )

Overgangsweerstand

Antistatisch conform

ESD-Bereik
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® veiligheidsschoenen  
 naar EN ISO 20345
:actief ademend en huidvriendelijk
 bovenmateriaal
:ontlasting voor pijn- en drukpunten
:uitstekende demping
:actieve bewegingsondersteuning
:antistatisch en ESD geschikt
:36 - 49

Beleef met lopen en wandelen een waar welness-gevoel: Deze exclusieve Ergo-Med® inlegzolen  
bieden u ontspanning voor uw voeten.

Door ondersteuning van de longitudinale boog – in drie verschillende sterktes – passen de inleg-
zolen zich optimaal aan, aan uw voeten en zorgen hiermee voor een comfortabel zacht voetbed. 
Pijngevoelige drukpunten worden door de uitstekende demping en een gelijkmatige gewichtsverde-
ling, merkbaar ontlast. De hoogwaardige Ergo-Med® inlegzolen zijn voor ATLAS® veiligheidsschoenen 

schoenen gedragen worden. U ervaart de ontspanning stap voor stap.

Ergo-Med®

         blue

Heeft u een normale klassieke voet?
Ongeveer 75 % van de bevolking heeft een 
‚normale‘ voet. Door zwaardere belasting, 
bijvoorbeeld in uw werk, kan het toch voor 
komen dat u klachten krijgt. Als voetbed 
adviseert ATLAS® hier inlegzool medium: 
Ergo-Med® blue.

Heeft u last van symptomen van overbelas- 
ting door een holvoet?
Ongeveer 5 % van de bevolking heeft 
deze aangeboren imperfectie. De hol-
ling in lengterichting van de voet bli-
jft bij de holvoet, ook onder belasting, 
overmatig sterk. De voet kan hierdoor 
nauwelijks een dempende werking uit-
voeren. De inlegzool Ergo-Med® red van  
ATLAS® biedt verlichting.

WELK ERGO-MED® TYPE BENT U?

Kies zelf uw persoonlijke Ergo-Med® inlegzool.

Neigt u naar een doorgezakte – of platvoet?
U bent niet de enige met deze symptomen.
Zodra de voetboog onder dagelijkse belas-
ting doorzakt, spreken we van een doorge- 
zakte voet. Dit betreft ongeveer 15 % van 
de bevolking. Raakt de voetboog de grond 
dan spreken we van een platvoet. Ca. 5 % 
van de bevolking heeft deze afwijking. Onze 
oplossing: Ergo-Med® green.

Inlegzool ‚low‘ 
Voor een aangename, lage 
en zachte bedding voor 
de voeten en een natuur-
lijke ontlasting van de rug.

Inlegzool ‚medium‘
 
Voor een licht verhoogde 
voetondersteuning, een aan-
genaam zachte bedding en 
een natuurlijke ontlasting 
van de rug.

Inlegzool ‚high‘ 

Voor een verhoogde voet-
ondersteuning, een aan-
genaam zachte bedding en 
een natuurlijke ontlasting 
van de rug.

en n

p n
van de bevolk
oplossing: Erg

t v

Ergo-Med® blue.

j en
voeren. De inle
TLAS® biedt veATLAS

E
Ergo-Med®

          red

Ergo-Med®

        green

PRODUCTINFORMATIE

INLEGZOLENErgo-Med®
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FLASH 4000  S1       EN ISO 20345 S1     SRC   |  ESD 
FLASH 4005 XP® S1P EN ISO 20345 S1P   SRC   |  ESD  |  XP® metaalvrije penetratiebescherming

Mesh-bovenmateriaal | geïntegreerde klimaatzone | | alu-tec® aluminium neus 
carbon vezelversterkte neusbescherming  | aktiv-X binnenvoering | ESD uitvoering | 3D dempingssysteem  
MPU® Light-zooltechnologie | 36 - 49

ERVAAR PURE ENERGIE
IN UW WERKOMGEVING

FLASH 4000

etaalvrije penetratiebescherming

Mesh-bovenmateriaal | geïntegreerde klimaatzone | | alu-tec® aluminium neus 
carbon vezelversterkte neusbescherming | aktiv-X binnenvoering | ESD uitvoering | 3D dempingssysteem 
MPU® Light-zooltechnologie | 36 - 49

FLAASSSHHH 44000000  S1 EN ISO 20345 S1     SRC  |  ESD 
FFLLAAASSHH 4005 XP® S1P EN ISO 20345 S1P   SRC |  ESD | XP® m
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ONTDEK HET CLIMA-STREAM® CONCEPT
MET HET LUCHTIGE LOOPCOMFORT

BREATHE OUT

MATEN
36 - 49

®

MATEN
36 - 49
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FLASH 2600  S1       EN ISO 20345 S1     SRC   |  ESD 
FLASH 2605 XP® S1P EN ISO 20345 S1P   SRC   |  ESD  |  XP® metaalvrije penetratiebescherming

Sportline-bovenmateriaal met geïntegreerde Clima-Zone |  | alu-tec® aluminium neus 
carbon vezelversterkte neusbescherming | aktiv-X binnenvoering | ESD uitvoering | 3D dempingssysteem  
geschikt voor orthopedische inlegzolen | MPU® Light-zooltechnologie | 36 - 49

FLASH 2000  S1       EN ISO 20345 S1     SRC   |  ESD 
FLASH 2005 XP® S1P EN ISO 20345 S1P   SRC   |  ESD   |   XP® metaalvrije penetratiebescherming

Sportline-bovenmateriaal met geïntegreerde Clima-Zone |  | alu-tec® aluminium neus 
carbon vezelversterkte neusbescherming | aktiv-X binnenvoering | ESD uitvoering | 3D dempingssysteem  
geschikt voor orthopedische inlegzolen | MPU® Light-zooltechnologie | 36 - 49
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CX 56 GREY | ESD
EN ISO 20345 S1 SRC

stalen veiligheidsneus

CX 565 GREY | ESD  
EN ISO 20345 S1P SRC

metalen penetratiebescherming

met Stalen neus

actief ademend microvezel-bovenmateriaal | aktiv-X binnenvoering | verwisselbare  
comfort inlegzolen met demping bij de hiel | ESD uitvoering | geschikt voor  

orthopedische inlegzolen | MPU® zooltechnologie | 39 - 48
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CX 561 GREY | ESD  
EN ISO 20347 SRC 

Voor een stijlvol voorkomen
met beroepsschoenen 
zonder veiligheidsneus



CX 50 BLACK  | ESD
EN ISO 20345 S1 SRC

CX 505 BLACK  | ESD
EN ISO 20345 S1P SRC
metalen penetratiebescherming

CX 320 | ESD
EN ISO 20345 S2 SRC

CX 325 | ESD
EN ISO 20345 S3 SRC
metalen penetratiebescherming

zacht volnerf rundleder
MPU® zooltechnologie

39 - 48

CX 340 | ESD
EN ISO 20345 S2 SRC

CX 345 | ESD
EN ISO 20345 S3 SRC
metalen penetratiebescherming

zacht volnerf rundleder
MPU® zooltechnologie

39 - 48
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actief ademend Microvezel-bovenmateriaal | stalen beschermingskap 
 aktiv-X binnenvoering | verwisselbare inlegzolen met hieldemping | ESD-uitvoering

geschikt voor orthopedische inlegzolen | MPU® zooltechnologie | 39 - 48

rming

C

C
cherming

er
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actief ademend Microvezel-bovenmateriaal | Stalen neus 
anatomische damespasvorm | aktiv-X binnenvoering | verwisselbare comfort inlegzolen 

met demping bij de hiel | ESD uitvoering | MPU® zooltechnologie | 35 - 43

CX 46 GREY  | ESD  
EN ISO 20345 S1 SRC

CX 40 BLACK  | ESD  
EN ISO 20345 S1 SRC

actief ademend Microvezel-
bovenmateriaal

20

WOMEN

CX 200  | ESD
EN ISO 20345 S2 SRC
zacht volnerf rundleder

LAAT U VERRASSEN 
DOOR ONWEERSTAANBAAR DESIGN
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VEILIG LOPEN MET XP® METAALVRIJE 
PENETRATIEBESCHERMING

HET ALL-ROUND TALENT

SL525 XP® BLUE  S3 | ESD   EN ISO 20345 S3 SRC 

XP® metaalvrije penetratiebescherming | waterbestendig-glad leder | stalen beschermingskap 
| overneus | aktiv-X binnenvoering | verwisselbare inlegzolen | 3D-dempings- 

systeem | geschikt voor orthopedische inlegzolen | ESD uitvoering | Outdoor loopzool | 39 - 49

MATEN
39 - 49 TECHNOLOGY

TEST THE BEST

ONGELOOFLIJK LICHT.
BUITENGEWOON
DYNAMISCH.
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:SL245 XP® BLUE  S3 | ESD
:EN ISO 20345 S3 SRC
:XP® metaalvrije penetratiebescherming

:hydrofobe SOFT-Nubuckleder
:Stalen beschermingskap

:Overneus
:clima-stream® concept
:aktiv-X binnenvoering
:geschikt voor orthopedische inlegzolen
:3D-dempingssysteem
:ESD uitvoering
:Outdoor loopzool

:39 - 49

TECHNOLOGY

TECHNOLOGY

TECHNOLOGY

:SL64 BLUE  S2 | ESD
:EN ISO 20345 S2 SRC

:SL645 XP® BLUE  S3 | ESD
:EN ISO 20345 S3 SRC
:XP® metaalvrije penetratiebescherming

:waterbestendig-glad leder
:alu-tec® aluminium neus
:aktiv-X binnenvoering
:3D-dempingssysteem
:carbon vezelversterkte 
 neusbescherming
:ESD uitvoering
:geschikt voor orthopedische inlegzolen
:MPU® Light-zooltechnologie

:36 - 49

:ook in breedte W12 (extra breed) 
 en speciale breedtematen 
 W13 en W14 verkrijgbaar

:SL845 XP® BLUE  S3 | ESD
:EN ISO 20345 S3 SRC
:XP® metaalvrije penetratiebescherming

:waterbestendig-glad leder

:alu-tec® aluminium neus
:aktiv-X binnenvoering
:3D-dempingssysteem
:carbon vezelversterkte 
 neusbescherming
:ESD uitvoering
:geschikt voor orthopedische inlegzolen
:MPU® Light-zooltechnologie

:36 - 49

:ook in breedte W12 (extra breed) 
 en speciale breedtematen 
 W13 en W14 verkrijgbaar

24

:SL725 XP® BLUE  S3 | ESD
:EN ISO 20345 S3 SRC
:XP® metaalvrije penetratiebescherming

:waterbestendig-glad leder
:Stalen beschermingskap

:Overneus
:aktiv-X binnenvoering
:geschikt voor orthopedische inlegzolen
:3D-dempingssysteem
:ESD uitvoering
:Outdoor loopzool

:39 - 49

TECHNOLOGY

DE NIEUWE 
ALLROUNDER
VOOR AMBACHT & INDUSTRIE  

24



:alu-tec® 565 XP®  S3 | ESD
:EN ISO 20345 S3 SRC
:XP® metaalvrije penetratiebescherming

:alu-tec® aluminium neus
:waterbestendig-glad leder

:carbon vezelversterkte neusbescherming
:aktiv-X binnenvoering
:verwisselbare inlegzolen
:3D-dempingssysteem
:geschikt voor orthopedische 
 inlegzolen
:ESD uitvoering
:MPU® Light-zooltechnologie

:36 - 50

:XP® 435  S3 | ESD
:EN ISO 20345 S3 SRC
:XP® metaalvrije penetratiebescherming

:TX 460  S2 | ESD
:EN ISO 20345 S2 SRC

:waterbestendig-glad leder

:carbon vezelversterkte neusbescherming
:aktiv-X binnenvoering
:verwisselbare inlegzolen
:3D-dempingssysteem
:geschikt voor orthopedische 
 inlegzolen
:ESD uitvoering
:MPU® Light-zooltechnologie

:36 - 49

herming

cherming

TECHNOLOGY

TECHNOLOGY

26

DE INNOVATIEVE 
XP®- PENETRATIEBESCHERMING
ZONDER METAAL

LICHT, FLEXIBEL 
EN METAALVRIJ

XP®- PENETR
ZONDER ME

alu-tec® 735 XP®  S3 | ESD
EN ISO 20345 S3 SRC | XP® metaalvrije penetratiebescherming

waterbestendig-glad leder | alu-tec® aluminium neus | | carbon vezelversterkte 
neusbescherming | aktiv-X binnenvoering | verwisselbare inlegzolen | 3D-dempingssysteem
geschikt voor orthopedische inlegzolen | Outdoor loopzool | ESD uitvoering | 39 - 48

TECHNOLOGY
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EENVOUDIG & SNEL
Het Boa® sluitsysteem maakt snel aan- en 
uittrekken mogelijk.

FINE TUNING 
1 Klik = 1 mm - Met één hand laat 
het Boa® sluitsysteem zich onge-
compliceerd instellen en per milime-
ter aanpassen.

PERFECTE PASVORM
De op maat gemaakte Lace Guides zorgen 
voor een gelijkmatige drukverdeling en een 
hoog draagcomfort.
Eenmaal ingesteld blijft de pasvorm onge-
wijzigd.

+ DUURZAAM
Boa® Laces zijn tegen de hoogste 
belastingen bestand.
Het Boa® sluitsysteem is vuilafwe-
rend en eenvoudig te reinigen.

snel sluiten van de schoen

eenvoudig bijstellen

Om te sluiten weer indrukken en vast 

draaien

28

OPENEN

SLUITEN

FLASH 3200 BOA®  S1       EN ISO 20345 S1     SRC   |  ESD 

FLASH 3205 XP® BOA® S1P  EN ISO 20345 S1P   SRC   |  ESD
       XP® metaalvrije penetratiebescherming

Boa® sluitsysteem | Sportline-bovenmateriaal met geïntegreerde Clima-Zone 
| alu-tec® aluminium neus | carbon vezelversterkte neusbescherming 

aktiv-X binnenvoering | ESD uitvoering | 3D dempingssysteem | geschikt voor 
orthopedische inlegzolen | MPU® Light-zooltechnologie | 36 - 49

URRZZ

&

+

++
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&

:SL940 BOA®  S1 | ESD
:EN ISO 20345 S1 SRC

:SL9405 XP® BOA®  S1P | ESD
:EN ISO 20345 S1P SRC
:XP® metaalvrije penetratiebescherming

:SPORTLINE-bovenmateriaal
:Boa® sluitsysteem

:36 - 49

TECHNOLOGY

:SL9645 XP® BOA®  S3 | ESD
:EN ISO 20345 S3 SRC
:XP® metaalvrije penetratiebescherming

:waterbestendig-glad leder
:Boa® sluitsysteem
:alu-tec® aluminium neus
:carbon vezelversterkte  
 neusbescherming
:aktiv-X binnenvoering
:verwisselbare inlegzolen
:3D-dempingssysteem
:geschikt voor orthopedische inlegzolen
:ESD uitvoering
:MPU® Light-zooltechnologie

:36 - 49

TECHNOLOGY

:SL9845 XP® BOA®  S3 | ESD
:EN ISO 20345 S3 SRC
:XP® metaalvrije penetratiebescherming

:waterbestendig-glad leder
:Boa® sluitsysteem
:alu-tec® aluminium neus
:carbon vezelversterkte  
 neusbescherming
:aktiv-X binnenvoering
:verwisselbare inlegzolen
:3D-dempingssysteem
:geschikt voor orthopedische inlegzolen
:ESD uitvoering
:MPU® Light-zooltechnologie

:36 - 49

TECHNOLOGY

MET HET BOA® SLUITSYSTEEM 
HEEFT U DE DRAAI ERIN.

:alu-tec® aluminium neus
:carbon vezelversterkte  
 neusbescherming
:aktiv-X binnenvoering
:verwisselbare inlegzolen
:3D-dempingssysteem
:geschikt voor orthopedische inlegzolen
:ESD uitvoering
:MPU® Light-zooltechnologie
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:waterbestendig-glad leder
:aktiv-X binnenvoering
:verwisselbare inlegzolen

UITVOERING  

:3D-dempingssysteem
:geschikt voor orthopedische
 inlegzolen

:ANATOMIC BOUW 450 S3
:EN ISO 20345 S3 SRC
:metalen penetratiebescherming

 waterbestendig-glad leder
 MPU® Light-zooltechnologie

:36 - 50

:ANATOMIC BOUW 460 S3
:EN ISO 20345 S3 SRC
:metalen penetratiebescherming

 waterbestendig-glad leder
 overneus
 Outdoor loopzool

:39 - 49

ANATOMIC BOUW

:ANATOMIC BOUW 500 2.0  S3
:EN ISO 20345 S3 SRC
:metalen penetratiebescherming

:39 - 50

 waterbestendig-glad leder
 overneus
 Outdoor loopzool

32
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:ANATOMIC BOUW 826  S3
:EN ISO 20345 S3 SRC
:metalen penetratiebescherming

:overneus
:zijdelinge aantreklussen
:waterbestendig-glad leder
:aktiv-X binnenvoering
:verwisselbare inlegzolen
:3D-dempingssysteem
:geschikt voor orthopedische inlegzolen
:Outdoor loopzool

:39 - 49

:XP® 505  S3
:EN ISO 20345 S3 SRC
:XP® metaalvrije penetratiebescherming

:waterbestendig-glad leder
:overneus
:aktiv-X binnenvoering
:verwisselbare inlegzolen
:3D-dempingssysteem
:geschikt voor  
 orthopedische inlegzolen
:Outdoor loopzool

:39 - 49

34

:XP® 155  S3
:EN ISO 20345 S3 SRC
:XP® metaalvrije penetratiebescherming

:TX 84  S2
:EN ISO 20345 S2 SRC

:waterbestendig-glad leder
:aktiv-X binnenvoering
:verwisselbare inlegzolen
:3D-dempingssysteem
:geschikt voor orthopedische 
 inlegzolen
:Outdoor loopzool

:36 - 50

TECHNOLOGY

TECHNOLOGY

100 jaren
1910 - 2010ATLAS®

GEZONDER WERKEN

INNOVATIES BELEVEN

ng
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ATLAS® bovenmateriaal

Beschermingslaag

GORE-TEX® membraan

Functioneel vlies

Speciale binnenvoering

®

GORE-TEX® ALL-SEASONS

GTX 745 2.0 GORE-TEX®  S3 CI  EN ISO 20345 S3 SRC

XP® metaalvrije penetratiebescherming | GORE-TEX® binnenvoering | waterbestendig-glad leder 
overneus |  | verwisselbare inlegzolen | 3D-dempingssysteem | geschikt voor 
orthopedische inlegzolen | Outdoor loopzooltechnologie | 39 - 49
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TECHNOLOGY

:GTX 563 2.0 GORE-TEX®  S3 CI
:EN ISO 20345 S3 SRC
:XP® metaalvrije penetratiebescherming

 GORE-TEX® binnenvoering
 waterbestendig-glad leder
 alu-tec® aluminium neus
 
 carbon vezelversterkte

   neusbescherming
 MPU® Light-zooltechnologie

:36 - 49

TEX®  S3 CI

bescherming

g
er

gie

:GORE-TEX® binnenvoering
 Performance Comfort

UITVOERING 

:verwisselbare inlegzolen
:3D-dempingssysteem
:geschikt voor orthopedische inlegzolen

:GTX 780 2.0 GORE-TEX®  S2 CI
:EN ISO 20345 S2 SRC

 GORE-TEX® binnenvoering
 waterbestendig-glad leder
 
 Outdoor loopzooltechnologie

:36 - 49

X®  S2 CI

:GTX 535 GORE-TEX®  S3 CI
:EN ISO 20345 S3 SRC
:XP® metaalvrije penetratiebescherming

 GORE-TEX® binnenvoering
 waterbestendig-glad leder
 alu-tec® aluminium neus
 carbon vezelversterkte neusbescherming
 Outdoor loopzooltechnologie

:36 - 49

TECHNOLOGY
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:GTX 985 Thermo BOA
:EN ISO 20345 S3 SRC
:XP® metaalvrije penetratiebescherming

 GORE-TEX® thermo-bontvoering
 Boa® sluitsysteem
 waterbestendig-glad leder
 alu-tec® aluminium neus
 verwisselbare Thermo-inlegzolen
 3D-dempingssysteem
 geschikt voor orthopedische inlegzolen
 ICE-AGE Outdoor Sohlentechnologie

:38 - 49

41

:GTX 945 XP® Thermo  S3 CI
:EN ISO 20345 S3 SRC
:XP® metaalvrije penetratiebescherming

 GORE-TEX® thermo-bontvoering

:36 - 49

:GTX 955 GORE-TEX®  S3 CI
:EN ISO 20345 S3 SRC
:XP® metaalvrije penetratiebescherming

 vetersluiting met rits aan zijkant voor  
   een snelle in- en uitstap

:38 - 49

TECHNOLOGY

TECHNOLOGY

:GTX 835 GORE-TEX®  S3 CI
:EN ISO 20345 S3 SRC
:penetratiebeschermende tussenzool

 GORE-TEX® binnenvoering
 overneus
 Kevlar-nadensysteem

:39 - 49

TECHNOLOGY

:GORE-TEX® binnenvoering
 Performance Comfort
:waterbestendig-glad leder
:verwisselbare inlegzolen

UITVOERING 

:3D-dempingssysteem
:geschikt voor orthopedische 
 inlegzolen
:ICE-AGE Outdoor Zooltechnologie

GOED BESCHERMD

MET GORE-TEX® 

BONTVOERING

&
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TECHNOLOGY

:AB 825 XP®  S3 CI
:EN ISO 20345 S3 SRC
:XP® metaalvrije penetratiebescherming

:waterbestendig-glad leder
:thermo-bontvoering
:overneus
:zijdelinge aantreklussen
:verwisselbare inlegzolen
:3D-dempingssysteem
:geschikt voor orthopedische 
 inlegzolen
:thermoïsolerende schoenbasis
:ICE-AGE Outdoor loopzooltechnologie

:38 - 49

TECHNOLOGY

:AB 822 XP®  S3 CI
:EN ISO 20345 S3 SRC
:XP® metaalvrije penetratiebescherming

:waterbestendig-glad leder
:thermo-bontvoering
:overneus
:zijdelinge aantreklussen
:verwisselbare inlegzolen
:3D-dempingssysteem
:geschikt voor orthopedische 
 inlegzolen
:thermoïsolerende schoenbasis
:ICE-AGE Outdoor loopzooltechnologie

:39 - 49

:DUOBOUW 730  S3 HI 
:EN ISO 20345 S3 SRC 

:metalen penetratiebescherming

 overneus

:39 - 49

:DUOSOFT 750 HI HRO  S2
:EN ISO 20345 S2 SRC

:DUOSOFT 725 HI HRO  S3
:EN ISO 20345 S3 SRC
:metalen penetratiebescherming

:38 - 50

:DUOSOFT 905 HI HRO  S3
:EN ISO 20345 S3 SRC
:metalen penetratiebescherming

 overneus

:39 - 50
:38 - 50

SOF T® TECHNOLOGIE

:waterbestendig-glad leder
:aktiv-X binnenvoering
:verwisselbare inlegzolen

UITVOERING 

:3D-dempingssysteem
:geschikt voor orthopedische inlegzolen
:DUOSOFT® loopzool

THERMO-BONTVOERING
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:SL80 BLUE  S2 | ESD
:EN ISO 20345 S2 SRC

:SL805 XP® BLUE  S3 | ESD
:EN ISO 20345 S3 SRC
:XP® metaalvrije penetratiebescherming

 hydrofobe SOFT-Nubuckleder
 

:36 - 49

:ook leverbaar in 
 breedte 12 (extra breed)

TECHNOLOGY

TECHNOLOGY

:SL60 BLUE  S2 | ESD
:EN ISO 20345 S2 SRC

:SL605 XP® BLUE  S3 | ESD
:EN ISO 20345 S3 SRC
:XP® metaalvrije penetratiebescherming

 hydrofobe SOFT-Nubuckleder

:36 - 49 

:ook leverbaar in 
 breedte 12 (extra breed)

TECHNOLOGY

:alu-tec® aluminium neus
:carbon vezelversterkte
 neusbescherming
:aktiv-X binnenvoering

UITVOERING

:verwisselbare inlegzolen
:3D-dempingssysteem
:geschikt voor orthopedische inlegzolen
:MPU® Light-zooltechnologie

:SL82 BLUE  S1 | ESD
:EN ISO 20345 S1 SRC

:SL825 XP® BLUE  S1P | ESD
:EN ISO 20345 S1P SRC
:XP® metaalvrije penetratiebescherming

 SPORTLINE-bovenmateriaal
 clima-stream® concept

:36 - 49

:ook leverbaar in 
 breedte 12 (extra breed)



:SL46 BLUE  S1 | ESD
:EN ISO 20345 S1 SRC

:SL465 XP® BLUE  S1P | ESD
:EN ISO 20345 S1P SRC
:XP® metaalvrije penetratiebescherming

:36 - 49

TECHNOLOGY

:SL40 BLUE  S1 | ESD
:EN ISO 20345 S1 SRC

:SL405 XP® BLUE  S1P | ESD
:EN ISO 20345 S1P SRC
:XP® metaalvrije penetratiebescherming

:SPORTLINE-bovenmateriaal
:clima-stream® concept
:carbon vezelversterkte  
 neusbescherming

:36 - 49

TECHNOLOGY

:SL42 BLUE  S1 | ESD
:EN ISO 20345 S1 SRC

:SPORTLINE-bovenmateriaal
:clima-stream® concept

:39 - 49

SD

1P | ESD

escherming

:alu-tec® aluminium neus
:SPORTLINE-bovenmateriaal
:clima-stream® concept
:aktiv-X binnenvoering

UITVOERING

:verwisselbare inlegzolen
:3D-dempingssysteem
:geschikt voor orthopedische inlegzolen
:MPU® Light-zooltechnologie

 SPORTLINE-bovenmateriaal
 klittenbandsluiting
 clima-stream® concept
 carbon vezelversterkte  

   neusbescherming
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:alu-tec® 62  S2 | ESD
:EN ISO 20345 S2 SRC

:alu-tec® 625 XP®  S3 | ESD
:EN ISO 20345 S2 SRC
:XP® metaalvrije penetratiebescherming

 hydrofobe SOFT-Nubuckleder
 
 ESD uitvoering

:36 - 49

TECHNOLOGY

:TX 40  S2
:EN ISO 20345 S2 SRC

 hydrofobe SOFT-Nubuckleder
 klittenbandsluiting

:36 - 49

TECHNOLOGY

:CF 2 BLACK  S1 | ESD
:EN ISO 20345 S1 SRC

:XP® 205  S1P | ESD
:EN ISO 20345 S1P SRC
:XP® metaalvrije  
 penetratiebescherming

 SPORTLINE-bovenmateriaal
 
 clima-stream® concept
 ESD uitvoering
 carbon vezelversterkte  

   neusbescherming

:36 - 49

:TX 48  S2
:EN ISO 20345 S2 SRC

 waterbestendig-glad leder

:36 - 50

:TX 360  S1 | ESD
:EN ISO 20345 S1 SRC

 SPORTLINE-bovenmateriaal
 klittenbandsluiting
 clima-stream® concept
 ESD uitvoering
 carbon vezelversterkte  

   neusbescherming

:36 - 50

:aktiv-X binnenvoering
:verwisselbare inlegzolen
:3D-dempingssysteem

UITVOERING

:geschikt voor orthopedische  
 inlegzolen
:MPU® Light-zooltechnologie
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:GX 120 BLACK  S2 | ESD
:EN ISO 20345 S2 SRC

 waterbestendig-glad leder
 verwisselbare inlegzolen
 geschikt voor orthopedische inlegzolen

:35 - 43

:GX 390 BLACK  SB | ESD
:EN ISO 20345 SB SRC

 hydrofobe SOFT-Nubuckleder
 clima-stream® concept

:35 - 43

:GX 350 BLACK  S1 | ESD
:EN ISO 20345 S1 SRC 

 klittenbandsluiting
 clima-stream® concept
 verwisselbare inlegzolen
 geschikt voor orthopedische inlegzolen

:35 - 43

’S STYLE

:GX 132 GREEN  S1 | ESD
:EN ISO 20345 S1 SRC

:GX 135 GREEN  S1P | ESD
:EN ISO 20345 S1P SRC
:penetratiebeschermende tussenzool

 SPORTLINE-bovenmateriaal
 clima-stream® concept
 verwisselbare inlegzolen
 geschikt voor orthopedische inlegzolen

:35 - 43

:WOMEN’S FIT:
 anatomische dames pasvorm
:aktiv-X binnenvoering

:ESD uitvoering
:3D-dempingssysteem
:MPU® Light-zooltechnologie

UITVOERING

:GX 805  S3 | ESD
:EN ISO 20345 S3
:XP® metaalvrije penetratiebescherming

 hydrofobe SOFT-Nubuckleder
 
 geschikt voor orthopedische inlegzolen

:35 - 43

TECHNOLOGY

:GX 130 BLACK  S1 | ESD
:EN ISO 20345 S1 SRC

 SPORTLINE-bovenmateriaal
 clima-stream® concept
 verwisselbare inlegzolen
 geschikt voor orthopedische inlegzolen

:35 - 43
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SNEAKER LINE

:A515 XP®  S3 | ESD
:EN ISO 20345 S3
:XP® metaalvrije  
 penetratiebescherming

 waterbestendig-glad leder

:36 - 49

:A585 XP®  S3 | ESD
:EN ISO 20345 S3
:XP® metaalvrije  
 penetratiebescherming

 waterbestendig-glad leder

:36 - 49

TECHNOLOGY TECHNOLOGY

:A100  S2 | ESD
:EN ISO 20345 S2

:A105 XP®  S3 | ESD
:EN ISO 20345 S3
:XP® metaalvrije  
 penetratiebescherming

 waterbestendig-glad leder

:36 - 49

:A280  S2 | ESD
:EN ISO 20345 S2

:A285 XP®  S3 | ESD
:EN ISO 20345 S3
:XP® metaalvrije  
 penetratiebescherming

 waterbestendig-glad leder

:36 - 49

TECHNOLOGY TECHNOLOGY

:A460  S1 | ESD
:EN ISO 20345 S1

 WOMEN’S FIT: 
   anatomische dames pasvorm
 SPORTLINE-bovenmateriaal
 clima-stream® concept

:36 - 43

:A240  S1 | ESD
:EN ISO 20345 S1

 SPORTLINE-bovenmateriaal
 clima-stream® concept

:36 - 49

:A420  S1 | ESD
:EN ISO 20345 S1

 SPORTLINE-bovenmateriaal
 clima-stream® concept

:36 - 47

:aktiv-X binnenvoering
:verwisselbare inlegzolen
:3D-dempingssysteem

UITVOERING

:geschikt voor orthopedische  
 inlegzolen
:Sneaker zooltechnologie
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CLEAN & WHITE 2.0

:CL 370 2.0  SB | ESD
:EN ISO 20345 SB SRC

 Dames klomp
 hydrofobe ademend microvezel
 Comfort-voetbed
 clima-stream® concept

:35 - 43

:CL 46 2.0  S1 | ESD
:EN ISO 20345 S1 SRC

 sandaal
 hydrofobe ademend microvezel
 clima-stream® concept
 geschikt voor  

   orthopedische inlegzolen

:36 - 49

:CL 20 2.0  S2 | ESD
:EN ISO 20345 S2 SRC

 hydrofobe ademend microvezel
 geschikt voor  

   orthopedische inlegzolen

:36 - 49

:CL GX 350 2.0  S1 | ESD
:EN ISO 20345 S1 SRC

 Dames sandaal
 hydrofobe ademend microvezel
 clima-stream® concept
 geschikt voor  

   orthopedische inlegzolen

:35 - 43

:CL 400 2.0  S2 | ESD
:EN ISO 20345 S2 SRC

 hydrofobe ademend microvezel
 geschikt voor  

   orthopedische inlegzolen

:36 - 49

D

crovezel

n

:CL 570 2.0  S2 | ESD
:EN ISO 20345 S2 SRC

 hydrofobe ademend microvezel
 geschikt voor  

   orthopedische inlegzolen

:36 - 49

:aktiv-X binnenvoering
:3D-dempingssysteem
:geschikt voor orthopedische inlegzolen
:ESD uitvoering
:MPU® Light-zooltechnologie

UITVOERING
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METAALVERWERKENDE INDUSTRIE  
CONFORM EN ISO 20349

De norm EN ISO 20349 stelt aangescherpte ei-
sen aan de uitvoering van gieterij- en laslaarzen. De 
schoenen moeten verschillende testmethoden posi-
tief doorstaan, in combinatie met extreme hitte en 
contactwerking met gesmolten metaal. Dit geldt in 
het bijzonder voor de gesteldheid van het bovenmate-
riaal en de hittebestendigheid van de zool. In een omv-
angrijke gieterijtest door TÜV Rheinland heeft ATLAS® 
aan alle eisen van EN ISO 20349 voor gieterij- en las-
laarzen voldaan.

:DUOSOFT 930  S3
:EN ISO 20349 Fe HI1 HRO P SRC
:metalen penetratiebescherming

:DUOSOFT® loopzool
:39 - 48

SPECIALISTISCHE SCHOEN VOOR DE 

:WATERBESTENDIG-GLAD 
 LEDER

Het boven materiaal van deze 
laars is van speciaal gelooid 
waterproof leder. Het leder is 
extreem robuust, duurzaam 
en toch actief ademend.

:KEVLAR-NADENSYSTEEM

Ter bescherming van de boven-
ste platte naden bestaan deze 
uit hoogwaardig kevlar.

:ZIJDELINGE 
 PANIEKSLUITINGEN

Zijdelinge snelsluitingen maken
een snelle in- en uitstap uit de 
veiligheidslaars mogelijk.

:THERMO-HITTE-
 BESCHERMINGSKAP

De thermische hittebescher-
mingskap biedt bescherming 
tegen spetters van gesmolten 
metaal.

:DUOSOFT 765 HI  S3
:EN ISO 20349 WG HI1 HRO P SRC
:metalen penetratiebescherming

:DUOSOFT® loopzool
:39 - 49

RC

:DUOSOFT 797  S3
:EN ISO 20349 Fe HI1 HRO P SRC
:metalen penetratiebescherming

:DUOSOFT® loopzool
:38 - 48

:dragende naden van Kevlar
:3D-dempingssysteem
:geschikt voor orthopedische inlegzolen
:DUOSOFT® loopzool
:speciaal gelooid waterproof leder:
 extreem robuust, duurzaam en 
 actief ademend

UITVOERING 5756



   Klima 
     Komfort®

             ESD

CHECKLIST VOOR UW ORTHOPEDISCHE INLEGZOLEN

1. Kiest u uit het ATLAS® as-
sortiment een model die wordt 
aangeduid met het symbool 
voor inlegzolen.

 
2. Indien uw orthopeed een medisch noodza-
kelijke aanpassing heeft voorgescheven, geeft 
u de gekozen ATLAS® 
veiligheidsschoen met het recept af bij uw lo-
kale orthopedisch specialist. 

3. Uw orthopedisch specialist maakt ver-
volgens, -
structie

(handleiding) bijgevoegd in de schoenen-doos, 
uw individueel op maat gemaakte inlegzool. De in 
de schoen aanwezige ATLAS® Klima Komfort® 
inlegzool vormt hiervoor de basis. 

Voor uw persoonlijke inlegzolen zijn ook 
de ATLAS® Ergo-Med® inlegzolen beschik-

ook gedownload worden op onze homepage  
www.atlasschoenen.nl

4. De afrekening vindt plaats via de orthope-
disch specialist.

geraadpleegd worden voor aanpassing van de inlegzolen. Meer informatie over inlegzolen vindt u op 
www.atlasschoenen.nl

ORTHOPEDISCHE 
INLEGZOLEN

Orthopedische inlegzolen mogen alleen in combinatie met een geldige goedkeuring in veiligheidsschoe-
nen worden ingelegd om aan de norm EN ISO 20345 te kunnen blijven voldoen. De model testen wer-
den door TÜV Rheinland uitgevoerd. De aanpassing van de inlegzolen worden door uw orthopedisch 
specialist voorgeschreven. ATLAS® biedt voor orthopedische inlegzolen een groot assortiment aan 
praktijkgerichte oplossingen:

UW INLEGZOLEN VIA DE LOKALE ORTHOPEDISCH SPECIALIST.
Kiest u uit het ATLAS® assortiment een model welke wordt aangemerkt met het symbool voor inleg-
zolen. Indien uw orthopeed een medisch noodzakelijke aanpassing heeft voorgeschreven, geeft u de 
gekozen ATLAS®

Voor uw persoonlijke inlegzool staan zowel de Ergo-Med® - als de Klima Komfort® inlegzool tot uw 
beschikking. Uw orthopedische specialist maakt dan, met inachtneming van de bijgesloten productie-
instructies (gebruiksaanwijzing), uw persoonlijk op maat gemaakte inlegzool. De meest actuele ver-
sie van de productie-instructies en uitgebreide informatie kunt u verkrijgen via onze homepage op  
www.atlasschoenen.nl 

Ergo-Med®

         blue
Ergo-Med®

          red
Ergo-Med®

        green
‚low‘ ‚medium‘ ‚high‘ 

ATLAS® biedt voor orthopedische steunzolen een groot assortiment aan 
verschillende inlays.  

U KUNT MET UW ORTHOPEDISCH SPECIALIST, 
KIEZEN UIT DE VOLGENDE INLEGZOLEN: 

GOEDGEKEURDE INLEGZOLEN VOOR ATLAS® VEILIGHEIDSSCHOENEN

ANNEMIEKE FABRY
+31 30 63 90 468
info@atlasschoenen.nl
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Orthopedische schoen aanpassingen omvatten het opnemen van orthopedische elementen 
zoals bijvoorbeeld afrolhulpen, schoen- en hakverhogingen. Deze worden vanuit functionaliteit 
en gezondheidsoogpunt individueel geïntegreerd en helpen bestaande klachten verminderen of 
juist klachten te voorkomen. De orthopedische elementen moeten goedgekeurd zijn om aan de 
norm EN ISO 20345 te blijven voldoen De model testen werden uitgevoerd door TÜV Rheinland.

1. Kies een schoenmodel in uw maat en 
breedte uit in de onderstaande ATLAS® 
Ergo-Med® Serie.

2. Informeert u ons over de voorgeschreven 
aanpassing tesamen met het voorgeschre-
ven recept.

3. ATLAS® zal de noodzakelijke aanpassing 
uitvoeren.

4. De levering en factuur van de voorgenomen
aanpassingen worden afgehandeld door ATLAS®

of de ATLAS® dealer.

ORTHOPEDISCHE SCHOEN AANPASSINGEN

A A ® 
 

:ERGO-MED 460  S2
:EN ISO 20345 S2 SRC

:ERGO-MED 465 XP®  S3
:EN ISO 20345 S3 SRC
:XP® metaalvrije penetratiebescherming

:W10 / W12
:W13 / W14
:36 - 50

TECHNOLOGY

:ERGO-MED 600  S2
:EN ISO 20345 S2 SRC

:ERGO-MED 645 XP®  S3
:EN ISO 20345 S3 SRC
:XP® metaalvrije penetratiebescherming

:W10 / W12
:W13 / W14
:36 - 50

TECHNOLOGY

:ERGO-MED 737 XP®  S3
:EN ISO 20345 S3 SRC
:XP® metaalvrije penetratiebescherming

:waterbestendig-glad leder

:W10 / W12
:W13 / W14
:36 - 499

:ERGO-MED 735 XP®  S3
:EN ISO 20345 S3 SRC
:XP® metaalvrije penetratiebescherming

:hydrofobe SOFT-Nubuckleder

:W10 / W12
:W13 / W14
:36 - 50

TECHNOLOGYTECHNOLOGY

:ERGO-MED 360  S1
:EN ISO 20345 S1 SRC

:W10 / W12
:W13 / W14
:36 - 50

j
norm EN ISO 20345 te blijven vold

:ERGO-MED CF 4  S1
:EN ISO 20345 S1 SRC

:W10 / W12
:W13 / W14
:36 - 50

testen werden uitgevoerd door TÜ ANNEMIEKE FABRY | +31 30 63 90 468 | info@atlasschoenen.nl

:ERGO-MED AB 846 XP®  S3
:EN ISO 20345 S3 SRC
:XP® metaalvrije penetratiebescherming

:thermo-bontvoering

:W10 / W12
:W13 / W14
:36 - 50

TECHNOLOGY
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