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Diverse leveranciers veiligheidsschoenen
Wij leveren podotherapeutische zolen met behoud
van certificering voor verschillende merken
veiligheidsschoenen. Samen met onze leveranciers zorgen
wij ervoor dat jij geschikt schoeisel bij je werkzaamheden
vindt. Zij de veiligheidsschoenen, wij de veiligheidszolen.
Informeer bij jouw podotherapeut welke specifieke
merken veiligheidsschoenen zij kunnen voorzien met
podotherapeutische zolen met behoud van certificering.
Denk daarbij aan merken als: Emma, Elten, HKS, Neskrid,
Bata etc.

Geen ‘halve zolen’ meer in veiligheidsschoenen
Veiligheidsschoenen moeten voldoen aan bepaalde
eisen. Volstrekt logisch. Ze zijn er niet voor niets.
Fabrikanten geven een certificaat af voor zowel de
schoenen als de zolen, zoals zij deze produceren. Hoe zit
dat dan wanneer je je eigen zolen in veiligheidsschoenen
wilt gebruiken?
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Halve zolen

Elektrische weerstand en antistatisciteit

Bij één op de zeven voeten is het nodig om zolen op

Veiligheidsschoenen en de zolen die er in zitten zijn

maat te laten maken. Deze wijken daardoor af van de

antistatisch. Dat werkt door de combinatie van de

standaarden en worden niet gecertificeerd. Hiermee

veiligheidsschoenen met de zolen die in de schoenen

vervalt de aansprakelijkheid van de fabrikant en komt het

zitten. Eigen zolen zijn standaard niet antistatisch,

risico bij de werkgever en werknemer te liggen. ‘Halve

waardoor je risico loopt op elektrische schokken of zelf

zolen’ dus.

lading over te dragen op gevoelige apparatuur.
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Gevaar voor beklemming

Gelukkig is er een oplossing!

Een aanpassing in of aan een schoen brengt risico’s

Gelukkig komen steeds meer fabrikanten met een

met zich mee. Zo is de ruimte in de schoen wat hoger

passende oplossing. Samen met ons. Wij kunnen

voor het geval er iets op de tenen valt. De schoen heeft

antistatische zolen maken met voldoende ruimte voor

hierdoor een ‘kreukelzone’. Wanneer je deze ruimte in

de tenen en dekken deze af met het materiaal dat bij de

gebruik hebt genomen door eigen zolen er in te plaatsen,

veiligheidsschoenen hoort. Zo kunnen we voldoen aan de

kan de fabrikant de veiligheid van je tenen niet meer

eisen van de veiligheidsschoenen. En loop jij er veilig bij

garanderen.

én behoudt de schoen met de zool de certificering!
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