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Sanita Original klompen    de klompen met de flexibele zool
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De Sanita Original klompen

Sanita Original klompen zien er goed 
uit, zijn vlot en sportief en combine-
ren de positieve eigenschappen van 
een gezondheidsklomp (binnenzool 
gevormd naar het model van de voet) 
met de positieve kwaliteiten van 
de uiterst buigzame zool. De structuur 
van de zool maakt de Sanita Original 
klomp niet alleen sterk anti-slip, maar 
ook geluidsarm en bestand tegen  
veelvuldig buigen tijdens het lopen,  
tillen, bukken en alle andere 
werkomstandigheden.

MET 

RIEMPJE

SANITA ORIGINAL KLOMPEN model 50
echt leer - buigzame zool

achter open (open hiel)

wit en zwart

maat 35 t/m 39 

maat 40 t/m 48

normering: EN 347 + O + E + WRU

SANITA ORIGINAL KLOMPEN  model 314
echt leer - buigzame zool

achter open (open hiel)

wit en zwart

maat 35 t/m 39 

maat 40 t/m 48

normering: EN 347 + O + E + WRU

SANITA ORIGINAL KLOMPEN  model 38
echt leer - buigzame zool

convertible (met riempje)

wit en zwart

maat 35 t/m 40 

maat 41 t/m 47 

normering: EN 347 + O + E
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de klompen met de flexibele zool Sanita Original klompen

Nieuwe kleuren!

De kleur Hydrangea blauw heeft voor 
zowel dames als heren in alle opzichten 
een hygiënische uitstraling, en wordt 
met name gebruikt in een witte of een 
hygiënische werkomgeving waar de 
kleur wit vaak te wit en de kleur zwart 
uit den boze is. Wij denken hierbij aan 
ziekenhuizen, instellingen, para-medi-
sche sector, en food-retail.
De overige kleuren voldoen duidelijk 
aan de vraag naar meer kleur in een  
omgeving die traditioneel een witte 
uitstraling heeft. Het gaat om  
toepassingen in de “health & care”  
sector, als sauna- en beauty-centers, 
gezondheidscentra, para-medische  
sector, institutionele sector, zwemba-
den, fitness-centers, schoonheidssalons 
etc.
 

 model 550 SANITA ORIGINAL KLOMPEN
echt leer - buigzame zool

achter open (open hiel)

Hydrangea (blauw)

maat 35 t/m 39

maat 40 t/m 47

normering: EN 347 + O + E + WRU

 model 550 SANITA ORIGINAL KLOMPEN
echt leer - buigzame zool

achter open (open hiel)

Rose Garden

maat 35 t/m 39

maat 40 t/m 41

normering: EN 347 + O + E + WRU

 model 550 SANITA ORIGINAL KLOMPEN
echt leer - buigzame zool

achter open (open hiel)

mintgroen

maat 35 t/m 39

maat 40 t/m 47

normering: EN 347 + O + E + WRU
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Sanita Original klompen de klompen met de flexibele zool

De voordelen van de  
Sanita Original klompen  
op een rijtje:

• buigzame zool die de beweging van  
 de voet volgt

• een zeer lichte en verende tred

• schokabsorberende zool,  
 die rug en benen spaart

• bovenwerk en binnenzool 
 van echt leer

• sterk en duurzaam

• bestand tegen koude  
 werkomstandigheden

• anti-slip

• gemakkelijk in onderhoud

• anti-statisch (voor alle witte en  
 gekleurde klompen, echter niet voor  
 de zwarte klompen)

SANITA ORIGINAL KLOMPEN  model 550
echt leer - buigzame zool

achter open (open hiel)

paprikarood

maat 35 t/m 39

maat 40 t/m 47

normering: EN 347 + O + E + WRU

SANITA ORIGINAL KLOMPEN model 560
echt leer - buigzame zool

achter open (open hiel)

wit met rode stippen

maat 35 t/m 42

normering: EN 347 + O + E

SANITA ORIGINAL KLOMPEN model 560
echt leer - buigzame zool

achter open (open hiel)

wit met blauwe stippen

maat 35 t/m 41

normering: EN 347 + O + E
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de klompen met de flexibele zool Sanita Original klompen

Jette Sønderskov, arts, 
Århus, Denemarken

Ik kocht mijn eerste paar Sanita  
klompen 4 of 5 jaar geleden en ben er 

erg blij mee. Ik draag ze speciaal
tijdens mijn werk, omdat het belangrijk 
is om goed kwaliteitsschoeisel aan je  
voeten te hebben als je uren achter 

elkaar moet staan of lopen.
Sanita klompen hebben een zachte  

flexibele zool, dat betekent dat je ze lang 
kan dragen zonder rugpijn of zere voeten 

te krijgen – en ze zien er nog goed uit 
bovendien. 

Waarom ik koos voor 
Sanita klompen….

 model 38R SANITA ORIGINAL KLOMPEN
echt leer

buigzame zool

convertible (met riempje)

retro blauw

maat 35 t/m 42

 model 38R SANITA ORIGINAL KLOMPEN
echt leer

buigzame zool

convertible (met riempje)

retro roze

maat 35 t/m 42

 model 38S SANITA ORIGINAL KLOMPEN
echt leer

buigzame zool

convertible (met riempje)

roze met zilveren bloemetjes

maat 35 t/m 42
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Sanita Original klompen de klompen met de flexibele zool

De Sanita Original klompen

Sanita Original klompen zien er goed 
uit, zijn vlot en sportief en combine-
ren de positieve eigenschappen van 
een gezond heidsklomp (binnenzool 
gevormd naar het model van de voet) 
met de positieve kwaliteiten van de 
uiterst buigzame zool. De structuur 
van de zool maakt de Sanita Original 
klomp niet alleen sterk anti-slip, 
maar ook geluidsarm en bestand 
tegen veelvuldig buigen tijdens het 
lopen, tillen, bukken en alle andere 
werk omstandigheden.

SANITA ORIGINAL KLOMPEN model 38F
echt leer 

buigzame zool

convertible (met riempje)

flower paars

maat 35 t/m 42

SANITA ORIGINAL KLOMPEN model 45
echt leer 

buigzame zool

convertible, met elastische instaprand

wit met perforatie 

maat 35 t/m 42

normering: EN 347 + O + E + WRU 

SANITA ORIGINAL KLOMPEN model 38F
echt leer 

buigzame zool

convertible (met riempje)

flower groen

maat 35 t/m 42



* De kleur Rose Garden (met naturel binnenzool) is nog verkrijgbaar 
 in de maten 35, 36, 37 en 41 en zolang de voorraad strekt 

Legendarische klompen

Sanita klompen zijn afkomstig uit Ikast 
in Denemarken. In de afgelopen 100 
jaar zijn de klassieke klompen steeds 
aangepast en gemoderniseerd aan de 
hand van de kennis en ervaring  
opgedaan met moderne technologie. 
Tegenwoordig stelt dat ons in staat 
klompen te maken die voldoen aan de 
steeds kritischer eisen die men stelt 
aan beroepsmatig te dragen klompen. 

Deens design

* Zwart vanaf maat 23 (kindermaten)
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de klompen met de flexibele zool Sanita Original klompen

 model 6 SANITA ORIGINAL KLOMPEN
echt leer - buigzame zool

achter gesloten (dichte hiel)

wit en zwart*

maat 35 t/m 40

maat 41 t/m 48

normering: EN 347 + O + E + WRU

 model 313 SANITA ORIGINAL KLOMPEN
echt leer - buigzame zool

achter gesloten (dichte hiel)

wit en zwart

maat 35 t/m 40

maat 41 t/m 48

normering: EN 347 + O + E + WRU

 model 506 SANITA ORIGINAL KLOMPEN
echt leer - buigzame zool

achter gesloten (dichte hiel)

Hydrangea (blauw) en Rose Garden*

maat 35 t/m 40

maat 41 t/m 47

normering: EN 347 + O + E + WRU
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Sanita Colourful met de flexibele zool

Een nieuwe lijn Sanita klompen,
for ladies only

• echt leer
• buigzame anti-slipzool
• anti-statisch
• open hiel
• licht in gewicht
• zeer comfortabel
• speciale glanzende pu-coating  

De nieuwste materialen in een moderne 
vormgeving (Danish Design) en in actu-
ele kleuren zorgen voor een aantrekke-
lijke serie klompen voor verpleegkundig 
en medisch personeel (v). De witte zool 
is volledig van polyurethaan gemaakt 
en op het loopvlak voorzien van een 
duidelijk anti-slip profiel. Polyurethaan 
zolen zijn uiterst licht in gewicht en 
geluidsarm; uw collega’s horen u wel, 

maar niet uw klossende klompen. 
Het bovenstuk is van echt leer 

en voorzien van een speciale 
glanzende coating. Zool en 

bovenstuk zijn met 
elkaar verlijmd voor 
een betere hygiëne. 

De witte binnenzool 
is ook van echt leer.

SANITA COLOURFUL model 28
achter open (open hiel)

buigzame zool

Koraalrood, appelgroen, paars en wit

maat 35 t/m 42

SANITA COLOURFUL model 21
achter open (open hiel)

buigzame zool

met riempje

koraalrood

maat 35 t/m 42
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Voor professionele toepassing

De Reposa klompen zijn klompen voor 
professioneel gebruik met 4 certifice-
ringen: CE-merk, anti-statisch, anti-slip 
en hielbandje (veilig); daardoor zijn ze 
uitstekend geschikt voor gebruik in de 
gezondheidssector. Ter vergelijking: 
andere uiterst populaire, gekleurde 
klompen hebben geen enkele certifi-
cering, zelfs geen CE-verklaring en zijn 
daarom in veel ziekenhuizen inmiddels 
verboden. Daarnaast zijn de Reposa 
klompen te steriliseren bij 122o C (max. 
20 min.) of bij 134o C (max. 10 min.) 
en daarom bijzonder geschikt voor een 
bacterievrije of bacteriearme werk om-
geving. 

Reposa klompen, naar ontwerp van 
bureau Studio Testa uit Milaan, worden 
in Italië gemaakt in een uiterst lichte en 
soepele kunststof.

KENMERKEN

• Lichtgewicht • Comfortabel • EEG-product • Gepatenteerd 

• Brede pasvorm • Zacht en soepel • Koel en ademend 

• Anti-slip (ENV 13287) • Geen metalen delen 

• Recyclebaar • Anti-statisch (ISO 7232) 

• Gecertificeerd (EN 347) • Draaibaar hielbandje 

• Schokabsorberende binnenzool 

• Binnenzool naar de vorm van de voet  

• Veiligheidssluiting  • Wasbaar in wasmachine 

• Bestand tegen autoclaaf: 122o C (20 minuten) 
 of 134o C (10 minuten).

Beschikbare kleuren: 

wit, blauw, donkerblauw en groen  in de maat 35 t/m 46 

geel, oranje, rood, violet en fuchsia  in de maat 35 t/m 42

R E P O S A
KLOMPEN 
S P E C I A L

special Reposa klompen



De Sanita Classic klom-
pen, zowel model 1081 
als 1083, zijn goedge-
keurd door de APMA, 
de American Podiatric 
Medical Association.  

De APMA goedkeuring wordt verleend 
aan schoeisel dat een positieve invloed 
heeft op de gezondheid van de voeten. 
Meer informatie over de Apma is te 
vinden op www.apma.org
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Sanita Classic klompen met de flexibele zool

S2

De voordelen van de  
Sanita Classic klompen  
op een rijtje:

• buigzame zool die de beweging van  
 de voet volgt

• een zeer lichte en verende tred

• schokabsorberende zool,  
 die rug en benen spaart

• bovenwerk en binnenzool 
 van echt leer

• sterk en duurzaam

• bestand tegen koude  
 werkomstandigheden

• anti-slip

• gemakkelijk in onderhoud

• anti-statisch

SANITA CLASSIC KLOMPEN model 1083
echt leer - buigzame anti-slip zool

zeer comfortabel - achter gesloten (dichte hiel)

wit en zwart

maat 36 t/m 39

maat 40 t/m 47

normering: EN 347 + O2 + HRO

SANITA CLASSIC KLOMPEN model 1081
echt leer - buigzame anti-slip zool

zeer comfortabel - achter open (open hiel)

wit en zwart

maat 36 t/m 39

maat 40 t/m 48

normering: EN 347 + O + E + A + ORO + WRU + HRO

SANITA SAFE KLOMPEN model 1093
echt leer – buigzame anti-slipzool

met stalen neus – alleen in wit

convertible (met riempje)

maat 36 t/m 40

maat 41 t/m 48

normering: EN 347 + SB + E + A + ORO + WRU + HRO
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met de flexibele zool Sanita Safe klompen

Geen nietjes in zool

In tegenstelling tot de Sanita Original 
klom  pen van blz. 2, 3, 4, 5, 6 en 7 heb-
ben alle klompen op bladzijde 10 en 11 
geen nietjes; de bevestiging van het leer 
aan de zool, d.m.v. 2-componentenlijm, 
is onzichtbaar en onlosmaakbaar en 
maakt de klomp glad, naadloos en bij 
uitstek geschikt voor het dragen onder 
extreem  
hygiënische omstandigheden.
Alle klompen hebben een uiterst buig-
zame en slipvaste zool en hebben een 
binnenzool gevormd naar de anatomie 
van de voet. De structuur van de zool 
maakt deze klompen niet alleen geluids-
arm, maar ook bestand tegen alle gewo-
ne en bijzondere werkomstandig heden, 
zoals veelvuldig buigen tijdens lopen,  
tillen, bukken en traplopen.

S2

S3

S2

  model 1085 SANITA SAFE KLOMPEN
echt leer - buigzame anti-slip zool

met stalen neus 

wit en zwart

maat 36 t/m 40

maat 41 t/m 48

normering: EN 345 + S2 + HRO

  model 1087 SANITA SAFE KLOMPEN
echt leer - buigzame anti-slip zool

met stalen neus en tussenzool (S3)

met extra beschermneus - alleen in zwart

maat 36 t/m 40

maat 41 t/m 48

normering: EN 345 + S3 + Pronose

  model 1089 SANITA SAFE KLOMPEN
echt leer - buigzame anti-slip zool

met stalen neus - met extra beschermneus

wit en zwart

maat 36 t/m 39

maat 40 t/m 48

normering: EN 345 + S2 + HRO + Pronose
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Food-Shoes® & Food-Mocs® veilig, hygiënisch en comfortabel
NOG MEER HYGIËNE 

DOOR MINDER STIKNADEN

De voordelen van de witte 
Food-Shoes® en Food-Mocs® 
op een rijtje:

• Model 402/403/404: 
 bovendeel nu uit één stuk 
 minder naden = méér hygiëne  

• van high tech microvezel

• ademend en waterafstotend

• hygienisch en vuilwerend

• oliebestendig

• anti-statisch 

• gemakkelijk schoon te maken

• met Cambrelle+ Amicor®
   anti-bacteriële binnenvoering

FOOD-SHOES® model 402
veiligheidsschoen - microvezel

anti-slip zool

laag model met veters (Delphe+)

wit

maat 36 t/m 48

normering: EN 345 + S2

FOOD-MOCS® model 403
veiligheidsschoen - microvezel

anti-slip zool

laag instapmodel (Luna+)

wit

maat 35 t/m 48

normering: EN 345 + S2

FOOD-SHOES® model 401
veiligheidsschoen - microvezel

anti-slip zool

hoog model met veters (Creon+)

wit

maat 35 t/m 48

normering: EN 345 + S2



veilig, hygiënisch en comfortabel Food-Shoes® & Food-Mocs®

• licht in gewicht

• polyurethaan zool

• vlot ontwerp

• schokabsorberende tussenzool

• shock-absorber in de hak

• sterk anti-slip

• kunststof veiligheidsneus,
   extra breed

• extra brede pasvorm

• zonder metalen delen
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 model 404 FOOD-MOCS®

veiligheidsschoen - microvezel

anti-slip zool

hoog instapmodel (Andros+)

wit

maat 35 t/m 48

normering: EN 345 + S2

 model 183 FOOD-SHOES® DE LUXE
veiligheidsschoen - leer

met stalen neus

laag instapmodel zonder veters 

met Shock-Absorber®

met extra beschermneus

met Texon® binnenzool

met Cambrelle® gevoerd

wit

maat 36 t/m 47

maat 48

normering:  EN 345 + S2

stalen neus met 
extra beschermneus

Texon® 

binnenzool

ingebouwde 
Shock-Absorber®

anti-slip
profielzool

binnenzijde
gevoerd

gepolsterde
instaprand



De voordelen van de zwarte 
Food-Mocs® op een rijtje:

• bovendeel nu uit één stuk
   minder naden = meer hygiëne 

• van high tech microvezel

• ademend en waterafstotend

• hygienisch en vuilwerend

• oliebestendig

• anti-statisch 

• gemakkelijk schoon te maken

• met Cambrelle+ Amicor®
   anti-bacteriële binnenvoering

• licht in gewicht

• polyurethaan zool

• vlot ontwerp

• schokabsorberende tussenzool

• shock-absorber in de hak

• sterk anti-slip

• kunststof veiligheidsneus,
   extra breed

• extra brede pasvorm

• zonder metalen delen
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Food-Mocs® veilig, hygiënisch en comfortabel

Food-Mocs® zorgen 
voor een nieuwe trend !

De schoenen zijn niet langer van leer gemaakt,  
maar van high tech microvezel, ademend, water-
afstotend, licht in gewicht, soepel en gemakkelijk 
in onderhoud. De ultralichte met glasvezel versterkte 
kunststof neus geeft de voorkant van de voet de 
onmisbare bescherming.

NIEUW: DE POPULAIRSTE 

MODELLEN NU OOK IN ZWART

FOOD-MOCS® model 413
veiligheidsschoen - microvezel

anti-slip zool

laag instapmodel (Vesta+)

zwart

maat 35 t/m 48

normering: EN 345 + S2

FOOD-MOCS® model 414
veiligheidsschoen - microvezel

anti-slip zool

hoog instapmodel (Leos+)

zwart

maat 35 t/m 48

normering: EN 345 + S2
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sportief, veilig en licht Traditionele veiligheidsschoenen

Winner en Rallye

• functionele werkschoen S1

• op veel locaties inzetbaar

• antistatisch

• met stalen veiligheidsneus

• grote en ruime veiligheidsneus

• slipvaste polyurethaan zool

• geïnjecteerde zool in 2 lagen

• geprofileerde zool

• schokabsorberend

• warmtewerend

• koudewerend

• voering met luchtcirculatie

• veters door haken 

 model 307 RALLYE WERKSCHOEN
veiligheidsschoen

echt leer - zwart

laag model veterschoen

anti-slip, schokabsorberend

maat 35 t/m 48

normering: EN 345 + S1

 model 209 WINNER WERKSCHOEN
veiligheidsschoen

echt leer - zwart

hoog model veterschoen

anti-slip, schokabsorberend

maat 35 t/m 48 

normering: EN 345 + S1

 model GM GM WERKSCHOEN
veiligheidsschoen

echt Nubuck leer - bruin

hoog model veterschoen

anti-slip, schokabsorberend

maat 39 t/m 48

normering: EN 345 + S3
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Sanita Work Wear omschrijving

Dansk Design

Waar kwaliteit en comfort elkaar 
ontmoeten

Al meer dan 100 jaar heeft  Sanita de 
technische vaardigheden en kennis van 
materiaal en anatomie gebruikt om 
comfortabel schoeisel te produceren. 
Een van de uitgangspunten daarbij is 
altijd: hardwerkende voeten verdienen 
goed zittende schoenen. 

Dankzij die lange ervaring en kennis 
heeft Sanita lichte en comfortabele 
schoenen ontwikkeld die geheel vrij zijn 
van metalen delen; de schoenen zijn 
van een hoogstaande kwaliteit, flexibel 
en duurzaam. Zij hebben een uitsteken-
de pasvorm, een tijdloze vormgeving 
en zien er ook nog eens goed uit.  Maar 
het belangrijkste is wel dat zij uw voe-
ten vrijheid en welbehagen schenken. 

BLUE RIDGE model 9904
veiligheidsschoen

Nubuck leer met ademend microvezeldoek

anti-statisch, oliebestendig

laag model veterschoen

antislip, schokabsorberend 

maat 40 t/m 47 – brede pasvorm

normering: EN 345 + S3

RUSHMORE model 9902
veiligheidsschoen

Nubuck leer met ademend microvezeldoek

anti-statisch, oliebestendig

laag model klittenband schoen

antislip, schokabsorberend 

maat 40 t/m 47 – brede pasvorm

normering: EN 345 + S3

Als Deense onderneming voldoet Sanita zelf al 
jaren zelf aan de hoogste normen: ISO 9001 

gecertificeerd voor de kwaliteit van het pro-
duct, ISO 14001 voor het milieu, en GB/T 
28001 voor de gezondheid en veiligheid 
van het personeel.
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omschrijving Sanita Work Wear
17

Sanita Work Wear

De voordelen op een rijtje:

• normering EN 345 + S3

• zwart Nubuck leer (2 modellen)

• geölied Nubuck leer, extra duurzaam  
  (2 modellen)

• kunststof veiligheidsneus

• kunststof veiligheidszool

• vrij van metalen delen

• met kruipneus

• polyurethaan loopzool 

• met anti-slip profiel

• anti-statisch

• oliebestendig

• reflecterende hiel 

• transpiratie uitademende voering

• brede pasvorm

• steungevende en schokabsorberende 
 binnenzool

• verwijderbare binnenzool

  model 9927 AINOS
veiligheidsschoen

geölied  Nubuck leer, extra duurzaam

anti-statisch, oliebestendig

laag model veterschoen

antislip, schokabsorberend 

maat 36 t/m 47 – brede pasvorm

normering: EN 345 + S3

  model 9928 OLYMPUS
veiligheidsschoen

geölied  Nubuck leer, extra duurzaam

anti-statisch, oliebestendig

hoog model veterschoen

antislip, schokabsorberend 

maat 36 t/m 47 – brede pasvorm

normering: EN 345 + S3
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Dunlop Edmar Laarzen economisch geprijsd en functioneel

Dunlop Purofort laars

Licht-gewicht voor meer draagcomfort; 

bel of mail ons voor de actuele prijs.

DUNLOP EDMAR LAARZEN

295 171 265

* Deze beide modellen worden vervangen door één model 380

DAMESLAARS model 295*          
wit vinyl met groene zool

anti-slip

maat 35 t/m 39

normering: CE

 VEILIGHEIDSLAARS model 171         
wit vinyl met groene zool

anti-slip

maat 36 t/m 47

normering: EN 345 + SB

HERENLAARS model 265*      
wit vinyl met groene zool

anti-slip

maat 39 t/m 48

normering: CE
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Professionele schoenen vereisen door de zwaardere 
werkomstandigheden en de hogere eisen m.b.t. de  
hygiëne juist meer aandacht en zorg dan schoenen voor 
gebruik in de vrije tijd.
Maak het leer regelmatig schoon met een vochtige doek, 
en maak de profielen van de zolen regelmatig schoon 
met een kleine Vikan borstel.
Het bovenleer van schoenen en klompen wordt vochtig 
door het gebruik en door transpiratie van de voet; zorg 

A antistatische resistentie,  
 min. 100 KOhm - max. 1000 Mohm

CE het schoeisel voldoet aan de Europese richtlijn

E de hak absorbeert schokken, stoten en een druk
 van minimaal 20 Joule

EN345 schoen met veiligheidsneus bestand tegen   
 een schok van 200 Joule en een druk van 
 1500 daN

EN347 schoeisel geproduceerd van synthetische en 
 natuurlijke materialen volgens de 
 EN richtlijn zonder veiligheidsneus

HRO hittebestendige zool, 
 300o C gedurende 60 seconden

O beroepsschoeisel, voldoet aan norm EN 347

O1 norm O, plus A, plus E, plus gesloten hiel

O2 norm O1, plus WRU

ORO buitenzool resistent tegen vetten en zuren

P voorzien van stalen tussenzool ter 
 bescherming tegen perforatie, 
 min 1100N

SB fundamentele veiligheidsschoen,  
 voldoet aan norm EN 345

S1 schoen voldoet aan de norm EN 345, 
 aangevuld met A en E

S2 schoen voldoet aan de norm S1,  
 aangevuld met WRU

S3 schoen voldoet aan de norm S2, 
 aangevuld met P

WRU door waterafstotende coating bestand  
 tegen invloed van vocht en water 
 gedurende een bepaalde tijdsduur

Toelichting op de normering die vermeld is bij de verschillende soorten schoenen, klompen en laarzen:

COLLONIL ZWART 
zwarte schoencreme - 50 ml

COLLONIL WIT
witte schoencreme - 50 ml

COLLONIL WATERSTOP
maakt wit leer waterafstotend - 75 ml
COLLONIL RUSTICAL
kleurloze spray voor nubuckleer - 200 ml
PROTECTORCREME
neutraal; maakt alle kleuren leer  
soepel en waterafstotend - 100 ml
GLANOLINE
neutraal; maakt alle kleuren leer  
soepel en vochtwerend - 250 ml

Schoenonderhoud
ook voor 

professionele schoenen

ervoor dat het leer op natuurlijke wijze goed kan drogen,  
met voldoende ventilatie en luchtcirculatie.
Het proces van dragen en drogen zorgt ervoor dat leer op 
den duur uitdroogt; geef het leer daarom voldoende voeding 
en geef het leer geen kans om uit te drogen. 
Vet, schoensmeer, of andere onderhouds producten,  
in combinatie met de juiste zorg en aandacht, verlengen de 
levensduur van schoenen en klompen.

van de schoenen Normering
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