
The Artelli 
Work Shoes



Artelli werkschoenen

Onze voeten zijn het draagvlak van ons lichaam. Ze zijn zeer kwetsbaar, alsook 
onmisbaar bij alles wat we doen. Met onze veiligheidschoenen willen we voor u een 
veilige en comfortabele werksituatie creëren.

De eisen op het gebied van voetbescherming zijn de laatste jaren opmerkelijk 
verscherpt. Het assortiment van Artelli® beantwoordt aan deze eisen en aan de 
specifieke behoeften van de gebruiker. Of u nu in de industrie, bouw of logistiek werkt, 
ons assortiment laat u toe de gepaste keuze te maken voor elke werksituatie.   

De veiligheidsschoenen in ons aanbod combineren een optimale veiligheid met een 
maximaal comfort. Dankzij de nieuwste technologieën voldoen ze aan de strengste 
Europese normen en bieden ze bescherming in uiteenlopende werkomstandigheden.

Alle schoenen voor professioneel gebruik zijn CE-gekeurd volgens de toepassing van de geldende 
Europese normen. 

EN-IO 20345: Veiligheidsschoenen (safety)

S3 veiligheidschoenen bezitten volgende eigenschappen: 
gesloten hiel / antistatische zool / energieabsorberende hak / waterpenetratieweerstand en 
waterabsorptie / perforatiebestendige tussenzool / geprofileerde loopzool

S1P veiligheidschoenen bezitten volgende eigenschappen: 
S: gesloten hiel / antistatische zool / energieabsorberende hak 
P: penetratiebestendige tussenzool

HOE DE MEEST GESCHIKTE WERKSCHOEN KIEZEN? 
Om werkzaamheden aan te vatten, heeft u een betrouwbare en duurzame uitrusting nodig. En dat 
begint al bij uw schoenen. 
De juiste werkschoenen kiezen, is van cruciaal belang om een veilige werksituatie te creëren. 
Artelli® produceert verschillende types van werkschoenen, die telkens comfort en veiligheid 
combineren. Onze veiligheidsschoenen vindt u in verschillende prijscategorieën, waardoor u kan 
kiezen voor de werkschoen die precies past bij uw werkomgeving.



Waterafstotend

Topkwaliteit volnerf leder

Extra bescherming aan tip

Hittebestendig tot 300°C

Zelfreinigende zool

Alle werkschoenen van Artelli® zijn uitgerust met een 
ademende en voorgevormde inlegzool. 
Het resultaat: meer ventilatie en meer comfort. 
Deze innovatieve technologieën garanderen duurzaamheid 
en flexibiliteit op de werkvloer.

Vibram® zool: slijtvast, extra grip en vederlicht

Enkelbescherming in TPU

Hogere slijtvastheid 
aan de hiel DRY IN: 3D voering

voor optimale verluchting

Vibram® is een fabrikant van schoenzolen die voorop loopt met de ontwikkeling van nieuwe rubber en 
kunststof legeringen. De ideale schoenzool is zeer slijtvast, geeft enorm veel grip en is verderlicht. 
De onderzoekers van vibram® lopen voorop in de strijd om zo dicht mogelijk bij de ideale schoenzool te komen.
Kortom: de zolen van vibram® zijn veel lichter, slijtvaster en sterker dan de meeste andere zolen die 
de fabrikanten toepassen en het vibram®-logo op uw zolen staat dan ook garant voor een kwalitatief 
hoogwaardig onderwerk.



•  DRY IN - 3D voering
•  Enkelbescherming in TPU
•  Hogere bescherming en hogere slijtvastheid aan de hiel
•  Contactweerstand loopzool tegen hitte 300°C/60 sec
•  Voorzien van hielbeschermer tegen zijdelingse schokken 
•  Extra versteviging vooraan aan de neus
•  Schokabsorberende inlegzool

•  DRY IN - 3D voering
•  Enkelbescherming in TPU
•  Hogere bescherming en hogere slijtvastheid aan de hiel
•  Contactweerstand loopzool tegen hitte 300°C/60 sec
•  Voorzien van hielbeschermer tegen zijdelingse schokken 
•  Extra versteviging vooraan aan de neus
•  Schokabsorberende inlegzool

Sportieve hoge veiligheidsschoen, type outdoor, zeer 
comfortabel. Schacht in zwart waterafstotend volnerfleder van 
uitstekende en hoogwaardige kwaliteit. 
Binnenvoering in 3-dimensionele stof die snel opdroogt met 
open structuur voor een optimale verluchting.  
Sportief en comfortabel model met een zelfreinigende zool.

HOGE SCHOEN PRO-SPORT S3 SRC HRO 1025083(xxx)

MATERIAAL LOOPZOOL TUSSENZOOL NEUS INLEGZOOL CONFORM MIN. AFNAME MATEN GESCHIKT VOOR
waxed buffel 
volnerf leder

PU/VIBRAM kunststof staal anatomisch 
voorgevormd

EN 
20345:2011

1 paar 38-47 (003-012)  zware industrie, zware bouwnijverheid, 
assemblagewerkzaamheden, zowel 

binnen- als buitenwerk

MATERIAAL LOOPZOOL TUSSENZOOL NEUS INLEGZOOL CONFORM MIN. AFNAME MATEN GESCHIKT VOOR
waxed buffel 
volnerf leder

PU/VIBRAM kunststof staal anatomisch 
voorgevormd

EN 
20345:2011

1 paar 38-47 (003-012)  zware industrie, zware bouwnijverheid, 
assemblagewerkzaamheden, zowel 

binnen- als buitenwerk

Sportieve lage veiligheidsschoen, type outdoor, zeer 
comfortabel. Schacht in zwart waterafstotend volnerfleder van 
uitstekende en hoogwaardige kwaliteit. 
Binnenvoering in 3-dimensionele stof die snel opdroogt met 
open structuur voor een optimale verluchting.  
Sportief en comfortabel model met een zelfreinigende zool.

LAGE SCHOEN PRO-SPORT S3 SRC HRO 1025085(xxx)



•   Afgewerkt in 3D Cambrelle voor een ideale afvoer van 
transpiratie 

•   Gepolsterde enkelbescherming
•   Discreet reflecterende strip voor betere zichtbaarheid
•   Vetersluiting d.m.v. triangel voor makkelijk aantrekken 

van de veters 
•   Comfortabele inlegzool met extra demping voor 

maximaal draagcomfort

•   Afgewerkt in 3D Cambrelle voor een ideale afvoer van 
transpiratie 

•   Gepolsterde enkelbescherming
•   Discreet reflecterende strip voor betere zichtbaarheid
•   Vetersluiting d.m.v. triangel voor makkelijk aantrekken 

van de veters 
•   Comfortabele inlegzool met extra demping voor 

maximaal draagcomfort

Hoge veiligheidsschoen in zwart rundsnerfleder met PU/PU 
zool. De ergonomische inlegzool met extra demping zorgt 
voor maximaal draagcomfort. De extra beschermneus in PU 
voorkomt slijtage bij stoten en werkzaamheden op de knieën. 
De veters kunnen gemakkelijk aangetrokken worden dankzij de 
triangel vetersluiting.

Lage veiligheidsschoen in zwart rundsnerfleder met PU/PU 
zool. De ergonomische inlegzool met extra demping zorgt 
voor maximaal draagcomfort. De extra beschermneus in PU 
voorkomt slijtage bij stoten en werkzaamheden op de knieën. 
De veters kunnen gemakkelijk aangetrokken worden dankzij de 
triangel vetersluiting.

HOGE SCHOEN PRO-SORRENTO S3 SRC 1038727(xxx)

LAGE SCHOEN PRO-SORRENTO S3 SRC 1039412(xxx)

MATERIAAL LOOPZOOL TUSSENZOOL NEUS INLEGZOOL CONFORM MIN. AFNAME MATEN GESCHIKT VOOR
rundsnerfleder PU/PU staal staal comfort met 

extra demping
EN 

20345:2011
1 paar 38-48 (001-011)  zware bouwnijverheid, ruwbouw, 

metsers, klinkerleggers, vloerders, 
zowel binnen- als buitenwerk

MATERIAAL LOOPZOOL TUSSENZOOL NEUS INLEGZOOL CONFORM MIN. AFNAME MATEN GESCHIKT VOOR
rundsnerfleder PU/PU staal staal comfort met 

extra demping
EN 

20345:2011
1 paar 38-48 (001-011)  zware bouwnijverheid, ruwbouw, 

metsers, klinkerleggers, vloerders, 
zowel binnen- als buitenwerk



HOGE SCHOEN PRO-SNEAKER BRUIN S3 SRC 1028063(xxx)

HOGE SCHOEN PRO-SNEAKER ZWART S3 SRC 1026886(xxx)

  

Comfortabele trendy hoge veiligheidsschoen 
in waterafstotend buffel volnerfleder

•  Afgewerkt met een 3D binnenvoering voor 
een ideale afvoer van transpiratie

•  Extra enkelbescherming
•  Schokabsorberende inlegzool

MATERIAAL LOOPZOOL TUSSENZOOL NEUS INLEGZOOL CONFORM MIN. AFNAME MATEN GESCHIKT VOOR
buffel 

volnerfleder
PU/PU kunststof staal PU EN 

20345:2011
1 paar 39-47 (001-009)  zware toepassingen, industrie, 

assemblagewerkzaamheden, zowel 
binnen- als buitenwerk

Comfortabele trendy hoge veiligheidsschoen 
in waterafstotend buffel volnerfleder

•  Afgewerkt met een 3D binnenvoering voor 
een ideale afvoer van transpiratie

•  Extra enkelbescherming
•  Schokabsorberende inlegzool

MATERIAAL LOOPZOOL TUSSENZOOL NEUS INLEGZOOL CONFORM MIN. AFNAME MATEN GESCHIKT VOOR
buffel 

volnerfleder
PU/PU kunststof staal PU EN 

20345:2011
1 paar 39-47 (001-009)  zware toepassingen, industrie, 

assemblagewerkzaamheden, zowel 
binnen- als buitenwerk



LAGE SCHOEN PRO-SNEAKER ZWART S3 SRC 1036570(xxx)

LAGE SCHOEN PRO-SNEAKER BRUIN S3 SRC 1036572(xxx)

Comfortabele trendy lage veiligheidsschoen 
in waterafstotend buffel volnerfleder

•  Afgewerkt met een 3D binnenvoering voor 
een ideale afvoer van transpiratie

•  Extra enkelbescherming
•  Schokabsorberende inlegzool

MATERIAAL LOOPZOOL TUSSENZOOL NEUS INLEGZOOL CONFORM MIN. AFNAME MATEN GESCHIKT VOOR
buffel 

volnerfleder
PU/PU kunststof staal PU EN 

20345:2011
1 paar 39-47 (001-009)  zware toepassingen, industrie, 

assemblagewerkzaamheden, zowel 
binnen- als buitenwerk

Comfortabele trendy lage veiligheidsschoen 
in waterafstotend buffel volnerfleder

•  Afgewerkt met een 3D binnenvoering voor 
een ideale afvoer van transpiratie

•  Extra enkelbescherming
•  Schokabsorberende inlegzool

MATERIAAL LOOPZOOL TUSSENZOOL NEUS INLEGZOOL CONFORM MIN. AFNAME MATEN GESCHIKT VOOR
buffel 

volnerfleder
PU/PU kunststof staal PU EN 

20345:2011
1 paar 39-47 (001-009)  zware toepassingen, industrie, 

assemblagewerkzaamheden, zowel 
binnen- als buitenwerk



•  Afgewerkt in 3D Cambrelle voor een ideale afvoer van 
transpiratie 

•  Extra versteviging vooraan aan de neus  
•  Discreet reflecterende strip voor betere zichtbaarheid 
•  Vetersluiting d.m.v. lus voor makkelijk aantrekken van de 

veters 

•  Afgewerkt in 3D Cambrelle voor een ideale afvoer van 
transpiratie 

•  Extra versteviging vooraan aan de neus  
•  Discreet reflecterende strip voor betere zichtbaarheid 
•  Vetersluiting d.m.v. lus voor makkelijk aantrekken van de 

veters 

Sportieve hoge ‘ademende’ veiligheidsschoen, type ‘outdoor’. 
Met een 3D binnenvoering is deze comfortabele schoen 
uitermate geschikt voor middelzwaar werk zoals magazijnwerk, 
onderhoudsdiensten, etc.

Sportieve lage ‘ademende’ veiligheidsschoen, type ‘outdoor’. 
Met een 3D binnenvoering is deze comfortabele schoen 
uitermate geschikt voor middelzwaar werk zoals magazijnwerk, 
onderhoudsdiensten, etc.

HOGE SCHOEN PRO-ACTIVE S1P SRC 1025055(xxx)*

LAGE SCHOEN PRO-ACTIVE S1P SRC 1025056(xxx)*

MATERIAAL LOOPZOOL TUSSENZOOL NEUS INLEGZOOL CONFORM MIN. AFNAME MATEN GESCHIKT VOOR
volnerfleder PU/PU kunststof staal PU EN 

20345:2011
1 paar 39-47 (001-009)  middelzware toepassingen, industrie, 

distributiesector, magazijnwerk en 
onderhoudsdiensten

MATERIAAL LOOPZOOL TUSSENZOOL NEUS INLEGZOOL CONFORM MIN. AFNAME MATEN GESCHIKT VOOR
volnerfleder PU/PU kunststof staal PU EN 

20345:2011
1 paar 39-47 (001-009)  middelzware toepassingen, industrie, 

distributiesector, magazijnwerk en 
onderhoudsdiensten

* Phase out

 



LAGE SCHOEN BASE CAP S3 1032174(xxx)

Hoge basic veiligheidsschoen S3 uit splitleder 
voorzien van een stalen veiligheidsneus en 
metalen anti-perforatiezool. 

Lage basic veiligheidsschoen S3 uit splitleder 
voorzien van een stalen veiligheidsneus 
en metalen anti-perforatiezool. 

HOGE SCHOEN BASE CAP S3 1032175(xxx)

MATERIAAL LOOPZOOL TUSSENZOOL NEUS INLEGZOOL CONFORM MIN. AFNAME MATEN GESCHIKT VOOR
rund splitleder PU/PU staal staal basic EN 

20345:2011
1 paar 38-48 (001-011)  zware toepassingen, industrie, 

assemblagewerkzaamheden, zowel 
binnen- als buitenwerk

MATERIAAL LOOPZOOL TUSSENZOOL NEUS INLEGZOOL CONFORM MIN. AFNAME MATEN GESCHIKT VOOR
rund splitleder PU/PU staal staal basic EN 

20345:2011
1 paar 38-48 (001-011)  zware toepassingen, industrie, 

assemblagewerkzaamheden, zowel 
binnen- als buitenwerk

•   Soepele en lichte loopzool in PU/PU, bestand tegen oliën
•   Gewatteerde enkelbescherming
•   Triangelsluiting
•   Tong uit synthetisch PU

•   Soepele en lichte loopzool in PU/PU, bestand tegen oliën
•   Gewatteerde enkelbescherming
•   Triangelsluiting
•   Tong uit synthetisch PU





•   Opwaartse perforatie voor optimale ventilatie van de voet
•   3D Cambrelle binnenvoering voor een ideale afvoer van 

transpiratie

Hedendaagse sportieve veiligheidsschoen in grijs suede/velours 
met donkergrijze microvezels. 
De perforatie op de wreef zorgt voor luchtventilatie van de 
voorvoet en dus minder transpiratie.

MATERIAAL LOOPZOOL TUSSENZOOL NEUS INLEGZOOL CONFORM MIN. AFNAME MATEN GESCHIKT VOOR
suede PU/PU staal staal basic EN 

20345:2011
1 paar 38-47 (001-010)  middelzware toepassingen in droge 

omstandigheden, industrie, transport 
en distributiesector, magazijnwerk en 

onderhoudsdiensten

LAGE SCHOEN PRO-INTERIOR S1P SRC 1025070(xxx)*

* Phase out

Lederen veiligheidslaars met schacht in water- en 
olieafstotende nubuckleder van uitstekende en hoogwaardige 
kwaliteit voorzien van een wintervoering. De laars heeft een 
goede grip op olie en vette oppervlakken en is uitstekend 
inzetbaar tijdens de koude wintermaanden.

•  Voorzien van  voering
•  Extra versteviging vooraan aan de neus 
•  Grijplussen voor comfortabel aan- en uittrekken
•  Omgekeerde stiksels voor betere afvoer van vloeistoffen
•  Diep profiel voor reiniging van de zool tijdens het lopen
•  Wind- en waterdicht
•  CI Cold Insulated

MATERIAAL LOOPZOOL TUSSENZOOL NEUS INLEGZOOL
nubuck 

nerfleder
PU/PU kunststof composite PU

CONFORM MIN. AFNAME MATEN GESCHIKT VOOR
EN 

20345:2011
1 paar 38-47 (001-010)  zware industrie en 

bouwnijverheid

LAARS EXTREME BOOT CAP PLUS S3 1025073(xxx)



   

MATERIAAL KLEUR MATEN ART. NR.
100% polyester   zwart 90 cm 1010753

bruin 90 cm 1010754
zwart 120 cm 1010755
bruin 120 cm 1010756

Duurzame veters in 100% polyester. 
Ideaal voor veiligheidsschoenen. In blisterverpakking. 

SOK COMFORT ZWART  1033255(xxx)

MATERIAAL KLEUR MATEN

75% katoen/22% polyamide 
3% elastaan

zwart 39/42 (001)
43/46 (002)

Comfortabele werksok met versterkte teen en hiel
•  Comfortabele boord
•  Optimale pasvorm door verwerking van elastaan
•  Versterkte teen en hiel
•  Vocht- en luchtdoorlatend

SOK WINTER   1033257(xxx)

MATERIAAL KLEUR MATEN

30% wol/35% acryl 
33% polyester/2% elastaan

zwart 39/42 (001)
43/46 (002)

Warme, waterafstotende werksok, ideaal om tijdens de winter 
te dragen in uw veiligheidsschoenen.
•  Comfortabele boord
•  Versterkte teen en hiel
•  Versterkte zool voor extra comfort en bescherming 
• Waterafstotend
•  Anti-allergisch

VETERS ROND

Accessoires



      

Ledervet voor langere levensduur van 
veiligheidsschoenen in een handige pot. 
Het vet houdt het leder comfortabel, 
soepel en waterdicht.

INLEGZOOL WINTER  1031955(xxx)

MATERIAAL MATEN

toplaag: vilt 
onderlaag: aluminium 

tussenlaag: polyethyleen

39/42 (001)
43/46 (002)

Deze speciaal isolerende inlegzool voorkomt koude voeten. 
De vilten toplaag met hoge densiteit houdt uw voeten warm, 
terwijl de aluminium onderlaag en de polyethylene tussenlaag 
werken als isolator en zo voorkomen dat de koude de schoen 
binnendringt via de zool.

INLEGZOOL COMFORT  1031957(xxx)

MATERIAAL MATEN

bovenlaag: viscose 
onderlaag: geperforeerde latex

39/42 (001)
43/46 (002)

Absorberende, maar ademende en anti-bacterieële 
inlegzool, ideaal om te dragen in veiligheidsschoenen. 
Kan gewassen worden op 30°.

SCHOENVET 200ml  1010751





UITLEG PICTOGRAMMEN

Metalen neus 
en metalen 
tussenzool

Metalen neus en 
kunststof tussenzool

Kunststof neus en 
kunststof tussenzool

Hittebestendig

Extra licht

Het prestatieniveau van het leder wordt aangeduid door middel van dit icoon. 
Hoe meer sterretjes, hoe hoger de kwaliteit.

Waterafstotend

TIPS VOOR MAXIMALE HYGIENE IN VEILIGHEIDSSCHOENEN 
•  Draag bij voorkeur steeds sokken die specifiek ontworpen zijn voor 

veiligheidschoenen en verwissel elke dag van paar. 
•  Zorg voor optimale hygiëne. Was de voeten met aangepaste hygiënische 

producten en droog ze goed af (ook tussen de tenen).
•  Draag losse inlegzolen die je kan vervangen en laten drogen.
•  Bij werkzaamheden in extreem warme of vochtige omstandigheden maak 

je best gebruik van 2 paar schoenen. 
Wissel op tijd af en laat het gebruikte paar goed drogen. 

•  Gebruik desinfecterende producten bij extreem vuile werkzaamheden of 
vochtige omstandigheden.



AB Safety, Prins Boudewijnlaan 5, 2550 Kontich, Belgium 
Tel: + 32 3 820 79 79  •  Fax: + 32 3 828 53 68  •  info@ab-safety.eu  •  www.ab-safety.eu
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