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UW LEVERANCIER:

Disclaimer: De gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de keuzes die hij maakt op grond van de informatie die OXXA® middels dit document verstrekt. 
De informatie mag dan ook niet worden beschouwd als leidend wanneer we spreken over de geschiktheid van het product voor een bepaalde 
toepassing. OXXA® behoudt zich het recht om veranderingen aan te brengen in de producten die op deze productsheet worden getoond. 
De kleuren van de op deze productsheet getoonde producten kunnen in werkelijkheid iets verschillen. Druk- en zetfouten zijn voorbehouden. 

KENMERKEN
• Laag model met vetersluiting, stalen neus en- tussenzool
• Gemaakt van buffelleder met waterafstotende eigenschappen
• Voorzien van overneus voor extra bescherming
• De tong van de veiligheidsschoen is voorzien van een  
comfortabel kussentje

• 2-densiteiten PU loopzool voor comfort en duurzaamheid
• Anatomisch gevormde leest met gebogen hiel en afgeronde 
randen voor meer comfort na langdurig dragen

• Zachte en ademende Cambrelle-voering met antibacteriële 
behandeling

• Uitneembare en comfortabele foam binnenzool
• De buitenzool is antislip, oliebestendig, schokabsorberend, 
bestand tegen max 100°C (voor 1 minuut blootstelling)  
contactwarmte en antistatisch

• Voldoet aan de antislipnorm SRC
• Kleur: zwart

Artikelnummer: 5.11.875.00

O.A. GESCHIKT VOOR WERKZAAMHEDEN IN
• Bouw  • Uitzendbranche  • Transport & logistiek  • Agri

WALKER
1875 S3

Voor een kopie van de conformiteitsverklaring verwijzen wij u graag door naar de 
volgende weblink: www.oxxa-safety.com/doc

EN ISO 20345:2011

MAAT ARTIKELNUMMER EAN-CODE
1 PAAR (DOOS)

EAN-CODE
10 PAAR (OMDOOS)

35 5.11.875.35 8718249065200 8718249065217

36 5.11.875.36 8718249065224 8718249065231

37 5.11.875.37 8718249065248 8718249065255

38 5.11.875.38 8718249065262 8718249065279

39 5.11.875.39 8718249065286 8718249065293

40 5.11.875.40 8718249065309 8718249065316

41 5.11.875.41 8718249065323 8718249065330

42 5.11.875.42 8718249065347 8718249065354

43 5.11.875.43 8718249065361 8718249065378

44 5.11.875.44 8718249065385 8718249065392

45 5.11.875.45 8718249065408 8718249065415

46 5.11.875.46 8718249065422 8718249065439

47 5.11.875.47 8718249065446 8718249065453

48 5.11.875.48 8718249065460 8718249065477

ARTIKELINFORMATIE

TESTINSTITUUT
Deze schoenen zijn gecertificeerd door: 
Mirta-Kontrol d.o.o. (Notified Body Nr 2474), 
Gradiška 3, 10040 Zagreb-Dubrava, Kroatië.


