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“SORRY JOHN!”

“DOORBRAAK IN 
ENKELBESCHERMING”

“OPTIMALE BESCHERMING VAN 
JE ENKELS VOOR ALLES WAT JE 

TEGENKOMT”
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VEILIGHEIDSSTANDAARDEN ZOALS HIERONDER BESCHREVEN VOLDOEN 
AAN ZOWEL DE CE ALS UKCA EISEN VOOR CERTIFICATIE

EN ISO 20345:2011
SB: teenbescherming getest met 200J impact en 15kN 
compressiekracht. Oliebestendige buitenzool.
A  Antistatisch elektrische weerstand tussen 100kΩ en 1000MΩ
P  Penetratieweerstand buitenzool van 1100 Newton
E  Energieabsorptie hak 20 Joules
HRO Olie- en hittebestendig tot 300°C gedurende 60 seconden
SRC Antislip getest op keramische tegels met zeepoplossing en 

stalen ondergrond met glycerol
WRU Waterbestendig bovenwerk
CI Koude isolatie (CI) tot -17°C (±2°C)
AN 10J ankel impact bescherming
HI Hittebestendige zool tot 150°C voor 30 minuten

Korte codecombinaties:
S1  SB + A + E + gesloten hiel
S2  Als S1 + WRU
S3  Als S2 + P + buitenzool met profiel
S5 Als S3 behalve dat bovenkant van rubber of kunststof is
ESD Elektrostatische ontlading klasse 2

INHOUD

VEILIGHEIDSNORMERING

WELKOM
Buckbootz voorjaar/zomer 2022 brochure

NIEUWE SUB BRANDING
Binnen de presentatie van de verschillende Buckbootz 
product ranges gebruiken we al jaren sub branding voor 
Buckshot, Tradez, Nubuckz, Buckz Viz etc. We hechten er 
veel waarde aan dat onze producten, met alle verschillende 
keuzes en specificaties, goed herkenbaar zijn. Tot twee 
jaar geleden was dit ook zo voor de verpakking. We 
hebben de beslissing gemaakt om dit te standaardiseren 
en nu gaan we nog een stap verder door alle sub branding 
te conformeren aan de huidige Buckbootz branding. In 
deze brochure is deze verandering verwerkt.

INNOVATIE
Buckbootz staat al jaren bekend om haar innovatieve 
producten. Hier zijn we trots op. Met de introductie van 
bANg guardz® hebben we alle pre-order verkooprecords 
die we eerder hebben behaald verbroken. Samen met 
onze collega’s in de UK hebben we ruim de helft van de 
beschikbare voorraad al in pre-orders verkocht. We willen 
al onze dealers graag bedanken voor het vertrouwen in ons 
en onze producten. Mocht u de BSH012 of BSH014 nog 
niet hebben staan, dan raden we u aan eens een kijkje te 

nemen op pagina’s 3-4-5 in deze brochure. Dit revolutionaire 
design voor de instapper zorgt voor de eerste instapper met 
gecertificeerde enkelbescherming. Beide modellen zijn 
voorzien van de hoogste specs en volledig metaalvrij en 
volledig waterdicht.

Naast de introductie pack die we eerder al rondgestuurd 
hebben naar al onze dealers met afbeeldingen, product-
informatie, infocards en spec sheets is er nu ook video 
content beschikbaar die, met een goede dosis droge humor, 
demonstreert waarom iedereen een paar bANg guardz® 
nodig heeft. Houd de volgende email nieuwsbrief in de 
gaten of kijk in de komende weken op www.buckbootz.nl 
voor de video!

Op naar een succesvol lente/zomer seizoen!.

Met vriendelijke groet,

Bas van den Beukel, Managing Director, Buckler Boots B.V.

BESTELLEN? VRAGEN?
U kunt uw orders plaatsen via email: orders@buckbootz.nl of via uw accountmanager. 
Orders geplaatst vóór 12:00 uur worden dezelfde middag nog verzonden. Emails met vragen naar info@buckbootz.nl worden 
altijd binnen 24 uur afgehandeld.



NOG EEN BAANBREKENDE BUCKBOOTZ INNOVATIE

Na twee jaar van constante ontwerpontwikkeling en draagtesten 
kondigt Buckbootz een grote doorbraak aan in het ontwerpen van 
instappers met de lancering van een sensationele nieuwe instapper: 
bANg guardz®.

Zoals zovele goede ideeën is de oplossing voor het bieden 
van enkelbescherming in een instapper eenvoudig: plaats het 
stretchgedeelte in het bovenste deel van de voorkant van de 
instapper, zodat de enkelbeschermers aan de zijkanten kunnen 
worden aangebracht. Dat is echter pas het begin van het verhaal. 
De echte uitdaging zit hem in het perfectioneren van de combinatie 
van het bovenwerk en de componenten van de laars, zodat het 
draaggemak van de normale instapper niet in het gedrang komt. 
Dat voor elkaar krijgen heeft een indrukwekkende bonus opgeleverd: 
het is ongelooflijk hoe comfortabel de bANg guardz® instappers 
en zijn soortgenoot met veters zijn. De standaard EN/UKCA-
enkelbescherming (certificatie code: AN) die in deze modellen is 
ingebouwd biedt het extra voordeel van een onovertroffen pasvorm, 
comfort en ondersteuning. Beide modellen worden ook geleverd 
met Buckbootz Achilles Clasp-hielsteunen en S3 HRO AN SRC-
certificering (zie pagina 04/05 voor details), en beiden zijn 100% 
waterdicht - zelfs het elastiek op de instapper is waterdicht!

bANg guardz® voegt zich bij een lange lijst van door Buckbootz 
beschermde ontwerpen die uniek zijn en volledig nieuwe dimensies 
hebben gegeven aan de prestaties, de functionaliteit en het comfort 
van veiligheidsschoenen.

ZE ZEIDEN 
DAT HET 
NIET KON!
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bANg Guardz® S3 HRO AN SRC
Een baanbrekende Buckbootz innovatie

BSH012 BK
• Hoge veterschoen
• Waterdicht
• Metaalvrij
• Black crazy horse leder
• Buckshot zool
• Uitneembare comfortabele inlegzolen
• Reflecterende accenten
• Sterke kruipneus
• Maten 40 - 47
• Sectoren: Agri, Bouw, Industrie, 

GWW, Installatie, Onderhoud

BSH012 BR
• Hoge veterschoen
• Waterdicht
• Metaalvrij
• Dark brown crazy horse leder
• Buckshot zool
• Uitneembare comfortabele inlegzolen
• Reflecterende accenten
• Sterke kruipneus
• Maten 40 - 47
• Sectoren: Agri, Bouw, Industrie, 

GWW, Installatie, Onderhoud

VEILIGHEIDSSPECS
• S3 HRO AN SRC
• Composiet beschermneus
• Antipenetratie metaalvrije tussenzool
• Antistatisch
• Enkelbescherming (10J impact) (AN)
• Antislip - maximale test (SRC)
• Olie- en hittebestendige zool (300ºC/60 

sec) (HRO)
• Non marking rubberen buitenzool

VEILIGHEIDSSPECS
• S3 HRO AN SRC
• Composiet beschermneus
• Antipenetratie metaalvrije tussenzool
• Antistatisch
• Enkelbescherming (10J impact) (AN)
• Antislip - maximale test (SRC)
• Olie- en hittebestendige zool (300ºC/60 

sec) (HRO)
• Non marking rubberen buitenzool

WATER
DICHT

WATER
DICHT
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bANg Guardz® S3 HRO AN SRC
Een baanbrekende Buckbootz innovatie

BSH014 BK
• Instapper
• Waterdicht
• Metaalvrij
• Black crazy horse leder
• Buckshot zool
• Uitneembare comfortabele inlegzolen
• Reflecterende accenten
• Sterke kruipneus
• Maten 40 - 47
• Sectoren: Agri, Bouw, Industrie, 

GWW, Installatie, Onderhoud

BSH014 BR
• Instapper
• Waterdicht
• Metaalvrij
• Dark brown crazy horse leder
• Buckshot zool
• Uitneembare comfortabele inlegzolen
• Reflecterende accenten
• Sterke kruipneus
• Maten 40 - 47
• Sectoren: Agri, Bouw, Industrie, 

GWW, Installatie, Onderhoud

VEILIGHEIDSSPECS
• S3 HRO AN SRC
• Composiet beschermneus
• Antipenetratie metaalvrije tussenzool
• Antistatisch
• Enkelbescherming (10J impact) (AN)
• Antislip - maximale test (SRC)
• Olie- en hittebestendige zool (300ºC/60 

sec) (HRO)
• Non marking rubberen buitenzool

VEILIGHEIDSSPECS
• S3 HRO AN SRC
• Composiet beschermneus
• Antipenetratie metaalvrije tussenzool
• Antistatisch
• Enkelbescherming (10J impact) (AN)
• Antislip - maximale test (SRC)
• Olie- en hittebestendige zool (300ºC/60 

sec) (HRO)
• Non marking rubberen buitenzool

WATER
DICHT

WATER
DICHT
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PIONIERS
EN LEIDERS IN 

HI-VIS VEILIGHEIDS-
SCHOEISEL

BUCKZ VIZ ONLINE 

ALS NR. 1 B
EOORDEELD 

DOOR ONZE KLANTEN BUCKZ VIZ S3 HRO SRC NON-METALLIC
High visibility, waterproof, injection moulded veiligheidsschoenen

NAIL
STOP 

MIDSOLE

BVIZ1 OR BK
• Hoge veterschoen met rits
• Waterdicht
• Black oiled nubuck leder
• High viz oranje waterdicht Cordura®

• Buckz Viz zool
• Waterdichte YKK rits
• Metaalvrij
• Uitneembare comfortabele inlegzolen
• Maten 40 - 47
• Sectoren: Agri, Bouw, Industrie, 

GWW, Installatie, Onderhoud

VEILIGHEIDSSPECS
• S3 HRO SRC
• Non marking zolen
• Super lichtgewicht beschermneus 
• Antipenetratie tussenzool    
• 360º high visibility contrasterende 

accenten en reflectie tot 100 meter 
• Antistatisch
• Olie- en hittebestendige zool (300ºC/60 

sec) (HRO)
• Antislip - maximale test (SRC)

WATER
DICHT

6
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BUCKZ VIZ S3 HRO SRC NON-METALLIC
High visibility, waterproof, injection moulded veiligheidsschoenen

BVIZ2 OR BK
• Middelhoge veterschoen
• Waterdicht
• Black oiled nubuck leder
• High viz oranje waterdicht Cordura®

• Buckz Viz zool
• Metaalvrij
• Uitneembare comfortabele inlegzolen
• Achilles Clasp hielversteviging
• Maten 40 - 47
• Sectoren: Agri, Bouw, Industrie, 

GWW, Installatie, Onderhoud

VEILIGHEIDSSPECS
• S3 HRO SRC
• Non marking zolen
• Super lichtgewicht beschermneus 
• Antipenetratie tussenzool
• 360º high visibility contrasterende 

accenten en reflectie tot 100 meter    
• Antistatisch
• Olie- en hittebestendige zool (300ºC/60 

sec) (HRO)
• Antislip - maximale test (SRC)

BVIZ3 OR BK
• Instapper
• Waterdicht
• Black oiled nubuck leder
• High Viz oranje waterdicht Cordura®

• Buckz Viz zool
• Metaalvrij
• Uitneembare comfortabele inlegzolen
• Achilles Clasp hielversteviging
• Maten 40 - 47
• Sectoren: Agri, Bouw, Industrie, 

GWW, Installatie, Onderhoud

VEILIGHEIDSSPECS
• S3 HRO SRC
• Non marking zolen
• Super lichtgewicht beschermneus 
• Antipenetratie tussenzool
• 360º high visibility contrasterende 

accenten en reflectie tot 100 meter    
• Antistatisch
• Olie- en hittebestendige zool (300ºC/60 

sec) (HRO)
• Antislip - maximale test (SRC)

NAIL
STOP 

MIDSOLE

NAIL
STOP 

MIDSOLE

WATER
DICHT

WATER
DICHT
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BUCKZ VIZ S3 HRO SRC NON-METALLIC
High visibility, waterproof, injection moulded veiligheidsschoenen

BVIZ1 YL BK
• Hoge veterschoen met rits
• Waterdicht
• Black oiled nubuck leder
• High viz geel waterdicht Cordura®

• Buckz Viz zool
• Waterdichte YKK rits
• Metaalvrij
• Uitneembare comfortabele inlegzolen
• Maten 40 - 47
• Sectoren: Agri, Bouw, Industrie, 

GWW, Installatie, Onderhoud

VEILIGHEIDSSPECS
• S3 HRO SRC
• Non marking zolen
• Super lichtgewicht beschermneus 
• Antipenetratie tussenzool    
• 360º high visibility contrasterende 

accenten en reflectie tot 100 meter 
• Antistatisch
• Olie- en hittebestendige zool (300ºC/60 

sec) (HRO)
• Antislip - maximale test (SRC)

NAIL
STOP 

MIDSOLE

BVIZ2 YL BK
• Middelhoge veterschoen
• Waterdicht
• Black oiled nubuck leder
• High viz geel waterdicht Cordura®

• Buckz Viz zool
• Metaalvrij
• Uitneembare comfortabele inlegzolen
• Achilles Clasp hielversteviging
• Maten 40 - 47
• Sectoren: Agri, Bouw, Industrie, 

GWW, Installatie, Onderhoud

VEILIGHEIDSSPECS
• S3 HRO SRC
• Non marking zolen
• Super lichtgewicht beschermneus 
• Antipenetratie tussenzool
• 360º high visibility contrasterende 

accenten en reflectie tot 100 meter    
• Antistatisch
• Olie- en hittebestendige zool (300ºC/60 

sec) (HRO)
• Antislip - maximale test (SRC)

NAIL
STOP 

MIDSOLE

WATER
DICHT

WATER
DICHT
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BVIZ3 YL BK
• Instapper
• Waterdicht
• Black oiled nubuck leder
• High viz geel waterdicht Cordura®

• Buckz Viz zool
• Metaalvrij
• Uitneembare comfortabele inlegzolen
• Achilles Clasp hielversteviging
• Maten 40 - 47
• Sectoren: Agri, Bouw, Industrie, 

GWW, Installatie, Onderhoud

VEILIGHEIDSSPECS
• S3 HRO SRC
• Non marking zolen
• Super lichtgewicht beschermneus 
• Antipenetratie tussenzool
• 360º high visibility contrasterende 

accenten en reflectie tot 100 meter    
• Antistatisch
• Olie- en hittebestendige zool (300ºC/60 

sec) (HRO)
• Antislip - maximale test (SRC)

BUCKSHOT  2 ® S3 HRO SRC
Premium injection moulded waterdicht veiligheidsschoeisel

NAIL
STOP 

MIDSOLE

WATER
DICHT
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BUCKSHOT  2 ® S3 HRO SRC
Premium injection moulded waterdicht veiligheidsschoeisel

BSH002 BR
• Hoge veterschoen
• Waterdicht
• Dark brown crazy horse leder
• Buckshot zool
• Uitneembare comfortabele  

inlegzolen
• Sterke kruipneus
• Maten 40 - 47
• Sectoren: Agri, Bouw, Industrie, 

GWW, Installatie, Onderhoud

VEILIGHEIDSSPECS
• S3 HRO SRC
• Stalen beschermneus 
• Stalen tussenzool
• High visibility reflecterende accenten    
• Antistatisch
• Olie- en hittebestendige zool 

(300ºC/60 sec) (HRO)
• Antislip - maximale test (SRC)

WATER
DICHT

NAIL
STOP 

MIDSOLE

VEILIGHEIDSSPECS
• S3 HRO SRC
• Stalen beschermneus 
• Stalen tussenzool
• High visibility reflecterende accenten
• Antistatisch
• Non marking zolen
• Olie- en hittebestendige zool  

(300ºC/60 sec) (HRO)
• Antislip - maximale test (SRC)

BHYB2 BR
• Instapper mét veters
• Waterdicht
• Dark Brown Crazy Horse leder
• Buckshot zool
• Uitneembare comfortabele  

inlegzolen
• Achilles Clasp hielversteviging
• Maten 40 - 47
• Sectoren: Agri, Bouw, Industrie, 

GWW, Installatie, Onderhoud

NAIL
STOP 

MIDSOLE

WATER
DICHT
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BUCKSHOT  2 ® S3 HRO SRC
Premium injection moulded waterdicht veiligheidsschoeisel

BSH009 BR
• Hoge veterschoen
• Waterdicht
• Dark brown crazy horse leder
• Buckshot zool
• Uitneembare comfortabele  

inlegzolen
• Sterke kruipneus
• Maten 40 - 47
• Sectoren: Agri, Bouw, Industrie, 

GWW, Installatie, Onderhoud

BSH009 BK
• Hoge veterschoen
• Waterdicht
• Black crazy horse leder
• Buckshot zool
• Uitneembare comfortabele  

inlegzolen
• Sterke kruipneus
• Maten 40 - 47
• Sectoren: Agri, Bouw, Industrie, 

GWW, Installatie, Onderhoud

VEILIGHEIDSSPECS
• S3 HRO SRC
• Stalen beschermneus
• Stalen tussenzool
• Antistatisch
• Olie- en hittebestendige zool 

(300ºC/60 sec) (HRO)
• Antislip - maximale test (SRC)

VEILIGHEIDSSPECS
• S3 HRO SRC
• Stalen beschermneus
• Stalen tussenzool
• Antistatisch
• Olie- en hittebestendige zool 

(300ºC/60 sec) (HRO)
• Antislip - maximale test (SRC)

NAIL
STOP 

MIDSOLE

NAIL
STOP 

MIDSOLE

WATER
DICHT

WATER
DICHT
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BUCKSHOT  2 ® S3 HRO SRC
Premium injection moulded waterdicht veiligheidsschoeisel

12

BSH010 BK
• Werklaars
• Waterdicht
• Black crazy horse leder
• Buckshot zool
• Uitneembare comfortabele inlegzolen
• Sterke kruipneus
• Maten 40 - 47
• Sectoren: Agri, Bouw, Industrie, 

GWW, Installatie, Onderhoud

BSH010 BR
• Werklaars
• Waterdicht
• Dark brown crazy horse leder
• Buckshot zool
• Uitneembare comfortabele inlegzolen
• Sterke kruipneus
• Maten 40 - 47
• Sectoren: Agri, Bouw, Industrie, 

GWW, Installatie, Onderhoud

VEILIGHEIDSSPECS
• S3 HRO SRC
• Stalen beschermneus
• Stalen tussenzool
• Antistatisch
• Olie- en hittebestendige zool 

(300ºC/60 sec) (HRO)
• Antislip - maximale test (SRC)

VEILIGHEIDSSPECS
• S3 HRO SRC
• Stalen beschermneus
• Stalen tussenzool
• Antistatisch
• Olie- en hittebestendige zool 

(300ºC/60 sec) (HRO)
• Antislip - maximale test (SRC)

NAIL
STOP 

MIDSOLE

NAIL
STOP 

MIDSOLE

WATER
DICHT

WATER
DICHT
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BUCKSHOT  2 ® S3 HRO SRC
Premium injection moulded waterdicht veiligheidsschoeisel

BSH006 BR
• Instapper
• Waterdicht
• Dark brown crazy horse leder
• Buckshot zool
• Uitneembare comfortabele inlegzolen
• Sterke kruipneus
• Achilles Clasp hielversteviging
• Maten 40 - 47
• Sectoren: Agri, Bouw, Industrie, 

GWW, Installatie, Onderhoud

BSH006 BK
• Instapper
• Waterdicht
• Black crazy horse leder
• Buckshot zool
• Uitneembare comfortabele inlegzolen
• Sterke kruipneus
• Achilles Clasp hielversteviging
• Maten 40 - 47
• Sectoren: Agri, Bouw, Industrie, 

GWW, Installatie, Onderhoud

VEILIGHEIDSSPECS
• S3 HRO SRC
• Stalen beschermneus 
• Stalen tussenzool
• High visibility reflecterende accenten    
• Antistatisch
• Olie- en hittebestendige zool 

(300ºC/60 sec) (HRO)
• Antislip - maximale test (SRC)

VEILIGHEIDSSPECS
• S3 HRO SRC
• Stalen beschermneus 
• Stalen tussenzool
• High visibility reflecterende accenten    
• Antistatisch
• Olie- en hittebestendige zool 

(300ºC/60 sec) (HRO)
• Antislip - maximale test (SRC)

NAIL
STOP 

MIDSOLE

NAIL
STOP 

MIDSOLE

WATER
DICHT

WATER
DICHT
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BSH008
• Hoge veterschoen met rits
• Waterdicht
• Dark brown crazy horse leder
• Buckshot zool
• Waterdichte YKK rits
• Metaalvrij
• Uitneembare comfortabele inlegzolen
• Maten 40 - 47
• Sectoren: Agri, Bouw, Industrie, 

GWW, Installatie, Onderhoud

VEILIGHEIDSSPECS
• S3 HRO SRC
• Metaalvrije beschermneus 
• Antipenetratie metaalvrije tussenzool
• High visibility reflecterende accenten    
• Antistatisch
• Olie- en hittebestendige zool 

(300ºC/60 sec) (HRO)
• Antislip - maximale test (SRC)

Voorzien van 
waterdichte 

YKK rits

WATER
DICHT

NAIL
STOP 

MIDSOLE

BSH011 BR
• Hoge veterschoen
• Waterdicht
• Dark brown crazy horse leder
• Buckshot zool
• Uitneembare comfortabele inlegzolen
• Sterke kruipneus
• Maten 40 - 47
• Sectoren: Agri, Bouw, Industrie, 

GWW, Installatie, Onderhoud

VEILIGHEIDSSPECS
• S3 HRO SRC
• Stalen beschermneus 
• Antipenetratie metaalvrije tussenzool    
• Antistatisch
• Olie- en hittebestendige zool 

(300ºC/60 sec) (HRO)
• Antislip - maximale test (SRC)

Flex punt boven hak 
voor extra comfort 

tijdens rijden

WATER
DICHT

NAIL
STOP 

MIDSOLE

BUCKSHOT  2 ® S3 HRO SRC
Premium injection moulded waterdicht veiligheidsschoeisel



ONDERHOUD VAN UW BUCKBOOTZ

Buckbootz lederen schoeisel
Zowel onze Buckbootz Beezwax Leather Spray als onze Buckbootz Leather 
Gel voedt de volnerf lederen bovenwerken van uw Buckbootz schoeisel. Bij 
de gel wrijft u de beschermlaag goed in het leder en wordt het leder hierdoor 
onmiddellijk gevoed. De spray is makkelijk in gebruik en zorgt ook voor wat 
extra waterbestendigheid. Beide producten verzorgen uw lederen schoeisel met 
behoud van de natuurlijk hoge kwaliteit en look.

 
Schoeisel dat gebruikt wordt in zware werkomstandigheden kan een stuk langer 
meegaan als u minimaal één keer per week het vuil of modder verwijdert met 
een borstel en een klein beetje water. Als u daarna uw schoenen laat opdrogen, 
dan kunt u ze weer behandelen met spray of gel. Het is sowieso een goed idee 
om ze voor het eerste gebruik ook te behandelen met spray of gel.

Nooit bij de kachel laten drogen!
Natte schoenen moeten op natuurlijke wijze kunnen drogen, voordat u het leder 
behandelt met Buckbootz Leather Gel. De gel moet er niet te dik op worden 
aangebracht: als u ziet dat het leder de gel niet meer absorbeert, dan stopt u. 
Overmatig aanbrengen van gel kan ervoor zorgen dat het leder beschadigt.

 
Het laten opdrogen van uw schoenen bij een kachel of andere warmtebron 
zorgt ervoor dat het leder krimpt en begint te scheuren en te breken. Dit kan niet 
hersteld worden.

BBZ Buckbootz rubber/neopreen laarzen
Buckbootz rubber/neopreen laarzen moeten na elke werkdag kort worden 
afgespoten met water. Juist de bescherming, die dit type laarzen met zich 
meebrengt, zorgt ervoor dat ze in contact komen met allerlei (chemische)  
stoffen van buitenaf, die de structuur van het rubber kunnen aantasten als  
ze niet verwijderd worden. Dit kan scheuren veroorzaken. Met name het 
regelmatig afspuiten met water van uw Buckbootz rubber/neopreen laarzen 
verlengt de levensduur aanzienlijk. Afspuiten met warm water na contact met 
diesel, benzine, smeermiddelen en andere petroleum derivaten.

Buckz Viz Hi-Viz Cordura®

Uw Buckbootz BVIZ1 en BVIZ2 modellen die zijn voorzien van Hi-Viz oranje en 
geel Cordura kunnen gewoon worden afgedaan met water en een borstel.

ONZE NAAM STAAT 
NIET OP POWERTOOLS OF 
GRAAFMACHINES.
ALLEEN OP SCHOENEN.

15
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VEILIGHEIDSSPECS
• S3 SRC
• Antistatisch
• Super lichtgewicht beschermneus 
• Antipenetratie tussenzool 
• Non marking rubberen zolen
• Antislip - maximale test (SRC)

Blitz BR
• Lichtgewicht middelhoge veterschoen
• Waterdicht
• Donkerbruin volnerf runderleder
• TRADEZ zool
• TPU kruipneus en hielversteviging
• Metaalvrij
• Uitneembare comfortabele inlegzolen
• Maten 40 - 47
• Sectoren: Afbouw, Industrie, 

GWW, Installatie, Onderhoud

TRADEZ®

 S1 P HRO SRC NON-METALLIC

VEILIGHEIDSSPECS
• S3 SRC
• Antistatisch
• Super lichtgewicht beschermneus 
• Antipenetratie tussenzool 
• Non marking rubberen zolen
• Antislip - maximale test (SRC)

Blitz HY
• Lichtgewicht middelhoge veterschoen
• Waterdicht
• Honey volnerf runderleder
• TRADEZ zool
• TPU kruipneus en hielversteviging
• Metaalvrij
• Uitneembare comfortabele inlegzolen
• Maten 40 - 47
• Sectoren: Afbouw, Industrie, 

GWW, Installatie, Onderhoud

NAIL
STOP 

MIDSOLE

NAIL
STOP 

MIDSOLE

WATER
DICHT

WATER
DICHT
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TRADEZ® S1 P HRO SRC NON-METALLIC

VEILIGHEIDSSPECS
• S3 SRC
• Antistatisch
• Super lichtgewicht beschermneus 
• Antipenetratie tussenzool 
• Non marking rubberen zolen
• Antislip - maximale test (SRC)

Blitz BK
• Lichtgewicht middelhoge veterschoen
• Waterdicht
• Zwart volnerf runderleder
• TRADEZ zool
• TPU kruipneus en hielversteviging
• Metaalvrij
• Uitneembare comfortabele inlegzolen
• Maten 40 - 47
• Sectoren: Afbouw, Industrie, 

GWW, Installatie, Onderhoud

NAIL
STOP 

MIDSOLE

NAIL
STOP 

MIDSOLE

VEILIGHEIDSSPECS
• S1 P HRO SRC ESD
• Antistatisch
• Super lichtgewicht beschermneus 
• Antipenetratie tussenzool 
• ESD klasse II gecertificeerd (ESD)
• Non marking rubberen zolen
•  Olie- en hittebestendige zool 
 (300ºC/60 sec) (HRO)
• Antislip - maximale test (SRC)

Baz BK
• Middelhoge veterschoen
• Zwart leder/kunststof  

bovenwerk
• TRADEZ LB zool
• Metaalvrij
• Uitneembare comfortabele inlegzolen
• Maten 40 - 47
• Sectoren: Afbouw, Industrie, 

Installatie, Onderhoud

WATER
DICHT
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TRADEZ®

 S1 P HRO SRC NON-METALLIC

VEILIGHEIDSSPECS
• S1 P HRO SRC ESD
• Antistatisch
• Super lichtgewicht beschermneus 
• Antipenetratie tussenzool 
• ESD klasse II gecertificeerd (ESD)
• Non marking rubberen zolen 
• Olie- en hittebestendige zool 
 (300ºC/60 sec) (HRO)
• Antislip - maximale test (SRC)

Baz HY
• Middelhoge veterschoen
• Honey leder/kunststof  

bovenwerk
• TRADEZ LB zool
• Metaalvrij
• Uitneembare comfortabele 

inlegzolen
• Maten 40 - 47
• Sectoren: Afbouw, Industrie, 

Installatie, Onderhoud

VEILIGHEIDSSPECS
• S1 P HRO SRC ESD
• Antistatisch
• Super lichtgewicht beschermneus 
• Antipenetratie tussenzool 
• ESD klasse II gecertificeerd (ESD)
• Non marking rubberen zolen 
• Olie- en hittebestendige zool 
 (300ºC/60 sec) (HRO)
• Antislip - maximale test (SRC)

Kez
• Lage veterschoen
• Zwart kunststof  

bovenwerk
• TRADEZ LB zool
• Metaalvrij
• Uitneembare comfortabele  

inlegzolen
• Maten 40 - 47
• Sectoren: Afbouw, Industrie, 

Installatie, Onderhoud

NAIL
STOP 

MIDSOLE

NAIL
STOP 

MIDSOLE



19

VEILIGHEIDSSPECS
• S3 HRO SRC
• Stalen beschermneus 
• Antipenetratie tussenzool 
• Antistatisch
• Non marking rubberen zolen
• Olie- en hittebestendige zool (300ºC/60 

sec) (HRO)
• Antislip - maximale test (SRC)

VEILIGHEIDSSPECS
• S3 HRO SRC
• Stalen beschermneus 
• Antipenetratie tussenzool 
• Antistatisch
• Non marking rubberen zolen
• Olie- en hittebestendige zool (300ºC/60 

sec) (HRO)
• Antislip - maximale test (SRC)

Eazy BK
• Hoge veterschoen
• Black crazy horse leder
• TRADEZ LB zool
• Uitneembare comfortabele 

inlegzolen
• Tweelaags rubberen kruipneus
• Maten 40 - 47

Sam BK
• Lage veterschoen
• Black crazy horse leder
• TRADEZ LB zool
• Uitneembare comfortabele 

inlegzolen
• Maten 40-47

NAIL
STOP 

MIDSOLE

NAIL
STOP 

MIDSOLE

19

TRADEZ® S1 P HRO SRC NON-METALLIC
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TRADEZ®

 S1 P HRO SRC NON-METALLIC

GUYZ
• S1 P HRO SRC ESD
• Lage veterschoen
• Metaalvrij
• Blauw leder/kunststof bovenwerk
• Super lichtgewicht beschermneus
• Uitneembare comfortabele inlegzolen
• Non marking rubberen zolen
• Antipenetratie tussenzool
• Antistatisch
• ESD klasse II gecertificeerd (ESD)
• Olie- en hittebestendige zool 

(300ºC/60 sec) (HRO)
• Antislip - maximale test (SRC)
• Maten Guyz: 40 - 46
• Sectoren: Afbouw, Industrie,  

Installatie, Onderhoud

LIZ
• S1 P HRO SRC ESD
• Lage veterschoen
• Metaalvrij
• Blauw leder/kunststof bovenwerk
• Super lichtgewicht beschermneus
• Uitneembare comfortabele inlegzolen
• Non marking rubberen zolen
• Antipenetratie tussenzool
• Antistatisch
• ESD klasse II gecertificeerd (ESD
• Olie- en hittebestendige zool 

(300ºC/60 sec) (HRO)
• Antislip - maximale test (SRC)
• Maten Liz: 36 - 41
• Sectoren: Afbouw, Industrie,  

Installatie, Onderhoud

NAIL
STOP 

MIDSOLE

NAIL
STOP 

MIDSOLE

NUBUCKZ S3 HRO SRC NON-METALLIC
Injection moulded veiligheidsschoeisel

Nubuckz zijn gecertificeerd volgens EN standaarden S3 HRO SRC en zijn daarnaast 
volledig metaalvrij. Beter dan dit wordt het niet voor de gebruiker:

• volnerf runderleder • injection moulded constructie • rubberen loopzolen 
• keuze uit vier modellen • comfortabele inlegzolen.

En dit alles tegen een gunstige prijs. Door de injection moulded constructie worden 
er geen concessies gedaan aan de kwaliteit. Dit alles wordt gesteund door onze 
unieke garantie Body and Sole Together Forever®.
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NUBUCKZ S3 HRO SRC NON-METALLIC
Injection moulded veiligheidsschoeisel

NKZ101 BK
• Instapper
• Black nubuck leder
• Nubuckz zool
• Sterke kruipneus
• Metaalvrij
• Uitneembare comfortabele 

inlegzolen
• Maten 40 - 47
• Sectoren: Agri, Bouw, Industrie, 

GWW, Installatie, Onderhoud

VEILIGHEIDSSPECS
• S3 HRO SRC
• Antistatisch
• Metaalvrije beschermneus 
• Antipenetratie metaalvrije tussenzool 
• 360º reflecterende accenten
• Non marking rubberen zolen
• Olie- en hittebestendige zool (300ºC/60 

sec) (HRO)
• Antislip - maximale test (SRC)

NAIL
STOP 

MIDSOLE

NKZ102 BK
• Middelhoge veterschoen
• Black nubuck leder
• Nubuckz zool
• Sterke kruipneus
• Metaalvrij
• Uitneembare comfortabele 

inlegzolen
• Maten 40 - 47
• Sectoren: Agri, Bouw, Industrie, 

GWW, Installatie, Onderhoud

VEILIGHEIDSSPECS
• S3 HRO SRC
• Antistatisch
• Metaalvrije beschermneus 
• Antipenetratie metaalvrije tussenzool 
• Rondom reflecterende accenten
• Non marking rubberen zolen
• Olie- en hittebestendige zool (300ºC/60 

sec) (HRO)
• Antislip - maximale test (SRC)

NAIL
STOP 

MIDSOLE
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NUBUCKZ S3 HRO SRC NON-METALLIC
Injection moulded veiligheidsschoeisel

NKZ101 BR
• Instapper
• Dark brown nubuck leder
• Nubuckz zool
• Sterke kruipneus
• Metaalvrij
• Uitneembare comfortabele 

inlegzolen
• Maten 38 - 47
• Sectoren: Agri, Bouw, Industrie, 

GWW, Installatie, Onderhoud

NKZ102 BR
• Middelhoge veterschoen
• Dark brown nubuck leder
• Nubuckz zool
• Sterke kruipneus
• Metaalvrij
• Uitneembare comfortabele 

inlegzolen
• Maten 40 - 47
• Sectoren: Agri, Bouw, Industrie, 

GWW, Installatie, Onderhoud

VEILIGHEIDSSPECS
• S3 HRO SRC
• Antistatisch
• Metaalvrije beschermneus 
• Antipenetratie metaalvrije tussenzool 
• 360º reflecterende accenten
• Non marking rubberen zolen
• Olie- en hittebestendige zool (300ºC/60 

sec) (HRO)
• Antislip - maximale test (SRC)

VEILIGHEIDSSPECS
• S3 HRO SRC
• Antistatisch
• Metaalvrije beschermneus 
• Antipenetratie metaalvrije tussenzool 
• Rondom reflecterende accenten
• Non marking rubberen zolen
• Olie- en hittebestendige zool (300ºC/60 

sec) (HRO)
• Antislip - maximale test (SRC)

NAIL
STOP 

MIDSOLE

NAIL
STOP 

MIDSOLE
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VEILIGHEIDSSPECS
• SB P HRO SRC
• Stalen beschermneus 
• Stalen tussenzool    
• Olie- en hittebestendige zool 

(300ºC/60 sec) (HRO)
• Antislip - maximale test (SRC)

B701SMWP
• Werklaars
• Waterdicht
• Dark brown crazy horse leder
• K3 zool
• Enkelversteviging voor nog betere fit
• Uitneembare comfortabele inlegzolen
• Maten 40 - 47
• Sectoren: Agri, Bouw, Industrie, 

GWW, Installatie, Onderhoud

GOODYEAR WELTED SAFETY SB P HRO SRC
Traditioneel premium kwaliteit veiligheidsschoeisel

NAIL
STOP 

MIDSOLE

WATER
DICHT



24

GOODYEAR WELTED SAFETY SB P HRO SRC
Traditioneel premium kwaliteit veiligheidsschoeisel

VEILIGHEIDSSPECS
• SB P HRO SRC
• Stalen beschermneus 
• Stalen tussenzool    
• Olie- en hittebestendige zool 

(300ºC/60 sec) (HRO)
• Antislip - maximale test (SRC)

B1555SM
• Instapper
• Waxed brown crazy  

horse leder
• K3 zool
• Uitneembare comfortabele inlegzolen
• Maten 40 - 47
• Sectoren: Agri, Bouw, Industrie, 

GWW, Installatie, Onderhoud

VEILIGHEIDSSPECS
• SB P HRO SRC
• Stalen beschermneus 
• Stalen tussenzool    
• Olie- en hittebestendige zool 

(300ºC/60 sec) (HRO)
• Antislip - maximale test (SRC)

B1150SM MAX Buckflex
• Instapper
• Chocolate oil leder
• K3 zool
• Uitneembare comfortabele inlegzolen
• Buckflex ingebouwde schoenlepel
• Maten 38 - 47
• Sectoren: Agri, Bouw, Industrie, 

GWW, Installatie, Onderhoud

NAIL
STOP 

MIDSOLE

NAIL
STOP 

MIDSOLE
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GOODYEAR WELTED SAFETY SB P HRO SRC
Traditioneel premium kwaliteit veiligheidsschoeisel

VEILIGHEIDSSPECS
• SB P HRO SRC
• Stalen beschermneus 
• Stalen tussenzool    
• Olie- en hittebestendige zool 

(300ºC/60 sec) (HRO)
• Antislip - maximale test (SRC)

B650SM
• Hoge veterschoen
• Honey nubuck leder
• K3 zool
• Uitneembare comfortabele inlegzolen
• Tweelaags rubberen kruipneus
• Maten 40 - 47
• Sectoren: Agri, Bouw, Industrie, 

GWW, Installatie, Onderhoud

Runderleder 
gevoerd

VEILIGHEIDSSPECS
• SB P HRO SRC
• Stalen beschermneus 
• Stalen tussenzool    
• Olie- en hittebestendige zool 

(300ºC/60 sec) (HRO)
• Antislip - maximale test (SRC)

B425SM
• Hoge veterschoen
• Dark brown crazy  

horse leder
• K3 zool
• Volledig runderleder gevoerd
• Maten 40 - 47
• Sectoren: Agri, Bouw, Industrie, 

GWW, Installatie, Onderhoud

NAIL
STOP 

MIDSOLE

NAIL
STOP 

MIDSOLE
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GOODYEAR WELTED NON-SAFETY
Traditioneel premium kwaliteit schoeisel

B1300 Buckflex
• Non-safety instapper
• Dark brown crazy horse leder
• Volledig runderleder gevoerd
• Buckflex ingebouwde schoenlepel
• K3 zool
•  Maten 40 - 47

Runderleder 
gevoerd

B1500 Buckflex
• Non-safety instapper
• Dark brown crazy horse leder
• Buckflex ingebouwde schoenlepel
• K3 zool
•  Maten 40 - 47



“DEZE LAARZEN 
ZIJN TE GEK!
#BUCKBOOTZ”
 

BBZ BUCKBOOTZ SAFETY S5 HRO CI HI AN SRC
BBZ 8000. De nieuwe generatie rubber/neopreen EN S5 veiligheidslaars

27
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BBZ BUCKBOOTZ SAFETY S5 HRO CI HI AN SRC
BBZ 8000. De nieuwe generatie rubber/neopreen EN S5 veiligheidslaars

28

VEILIGHEIDSSPECS
• S5 HRO CI HI AN SRC
• Super lichtgewicht beschermneus 
• Antipenetratie tussenzool    
• 360º high visibility contrasterende 

accenten en reflectie tot 100 meter
• Antistatisch
• Olie- en hittebestendige non marking zool 

(300ºC/60sec) (HRO)
• Koude isolatie tot -17°C (±2°C) (CI) 
• Hittebestendige zool 150°C / 30 min (HI)
• Enkelbescherming (10J impact) (AN)
• Antislip - maximale test (SRC)

BBZ8000 BK YL
• Zwart/high visibility geel
• Waterdicht
• 5mm neopreen met rubber 

beschermlaag en high visibility 
Aerospencer voering

• K12 zool
• Enkel en achilles support
• Metaalvrij
• Uitneembare wasbare inlegzool
•  Maten 37 - 47
•  Sectoren: Agri, Bouw, Industrie, 

GWW, Food, Offshore

VEILIGHEIDSSPECS
• S5 HRO CI HI AN SRC
• Super lichtgewicht beschermneus 
• Antipenetratie tussenzool    
• 360º high visibility contrasterende 

accenten en reflectie tot 100 meter
• Antistatisch
• Olie- en hittebestendige non marking zool 

(300ºC/60sec) (HRO)
• Koude isolatie tot -17°C (±2°C) (CI) 
• Hittebestendige zool 150°C / 30 min (HI)
• Enkelbescherming (10J impact) (AN)
• Antislip - maximale test (SRC)

BBZ8000 BL OR
• Blauw/high visibility oranje
• Waterdicht
• 5mm neopreen met rubber 

beschermlaag en high visibility 
Aerospencer voering

• K12 zool
• Enkel en achilles support
• Metaalvrij
• Uitneembare wasbare inlegzool
•  Maten 37 - 47
•  Sectoren: Agri, Bouw, Industrie, 

GWW, Food, Offshore

NAIL
STOP 

MIDSOLE

NAIL
STOP 

MIDSOLE

WATER
DICHT

WATER
DICHT
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BBZ8000. EEN REVOLUTIE
IN WATERDICHTE
VEILIGHEIDSLAARZEN.

BBZ BUCKBOOTZ SAFETY S5 HRO CI HI AN SRC
BBZ 8000. De nieuwe generatie rubber/neopreen EN S5 veiligheidslaars

VEILIGHEIDSSPECS
• S5 HRO CI HI AN SRC
• Super lichtgewicht beschermneus 
• Antipenetratie tussenzool    
• 360º high visibility contrasterende 

accenten en reflectie tot 100 meter
• Antistatisch
• Olie- en hittebestendige non marking zool 

(300ºC/60sec) (HRO)
• Koude isolatie tot -17°C (±2°C) (CI) 
• Hittebestendige zool 150°C / 30 min (HI)
• Enkelbescherming (10J impact) (AN)
• Antislip - maximale test (SRC)

BBZ8000 BK OR
• Zwart/high visibility oranje
• Waterdicht
• 5mm neopreen met rubber 

beschermlaag en high visibility 
Aerospencer voering

• K12 zool
• Enkel en achilles support
• Metaalvrij
• Uitneembare wasbare inlegzool
•  Maten 37 - 47
•  Sectoren: Agri, Bouw, Industrie, 

GWW, Food, Offshore

NAIL
STOP 

MIDSOLE

WATER
DICHT

29
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VEILIGHEIDSSPECS
•  S5 HRO CI HI SRC
• Stalen beschermneus 
• Stalen tussenzool   
• Antistatisch
• Olie- en hittebestendige rubberen 

zool (300ºC/60 sec) (HRO)
• Koude isolatie tot -17°C (±2°C) (CI)
• Antislip - maximale test (SRC)

BBZ6000 OR
• Oranje/blauw
• Waterdicht
• 5mm neopreen met rubber 

beschermlaag en Aerospencer voering
•  K3 zool
•  Uitneembare wasbare inlegzolen
•  Maten 39-47
•  Sectoren: Agri, Bouw, Industrie, GWW, 

Food, Offshore

VEILIGHEIDSSPECS
•  S5 HRO CI HI SRC
• Stalen beschermneus 
• Stalen tussenzool   
• Antistatisch
• Olie- en hittebestendige rubberen 

zool (300ºC/60 sec) (HRO)
• Koude isolatie tot -17°C (±2°C) (CI)
• Antislip - maximale test (SRC)

BBZ6000 GR
• Groen
• Waterdicht
• 5mm neopreen met rubber 

beschermlaag en Aerospencer voering
•  K3 zool
•  Uitneembare wasbare inlegzolen
•  Maten 39-47
•  Sectoren: Agri, Bouw, Industrie, GWW, 

Food, Offshore

WATER
DICHT

WATER
DICHT

NAIL
STOP 

MIDSOLE

NAIL
STOP 

MIDSOLE

BBZ BUCKBOOTZ SAFETY S5 HRO CI HI SRC
BBZ 6000. De originele rubber/neopreen EN S5 veiligheidslaars



31

VEILIGHEIDSSPECS
•  S5 HRO CI HI SRC
• Stalen beschermneus 
• Stalen tussenzool   
• Antistatisch
• Olie- en hittebestendige rubberen 

zool (300ºC/60 sec) (HRO)
• Koude isolatie tot -17°C (±2°C) (CI)
• Antislip - maximale test (SRC)

VEILIGHEIDSSPECS
•  S5 HRO CI HI SRC
• Stalen beschermneus 
• Stalen tussenzool   
• Antistatisch
• Olie- en hittebestendige rubberen 

zool (300ºC/60 sec) (HRO)
• Koude isolatie tot -17°C (±2°C) (CI)
• Antislip - maximale test (SRC)

BBZ6000 BL
• Blauw/oranje
• Waterdicht
• 5mm neopreen met rubber 

beschermlaag en Aerospencer voering
•  K3 zool
•  Uitneembare wasbare inlegzolen
•  Maten 39-47
•  Sectoren: Agri, Bouw, Industrie, GWW, 

Food, Offshore

BBZ6000 BK
• Zwart
• Waterdicht
• 5mm neopreen met rubber 

beschermlaag en Aerospencer voering
•  K3 zool
•  Uitneembare wasbare inlegzolen
•  Maten 39-47
•  Sectoren: Agri, Bouw, Industrie, GWW, 

Food, Offshore

WATER
DICHT

WATER
DICHT

NAIL
STOP 

MIDSOLE

NAIL
STOP 

MIDSOLE

BBZ BUCKBOOTZ SAFETY S5 HRO CI HI SRC
BBZ 6000. De originele rubber/neopreen EN S5 veiligheidslaars
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CONTACTINFORMATIE
Voor ons Dealer netwerk

BUCKBOOTZ ACCESSORIES
Next level accessoires geven een extra dimensie aan uw Buckbootz ervaring

GENUINE
B00T
LACES
55”/139cm

www.buckbootz.com
www.buckbootz.nl

GENUINE
B00T
LACES
55”/139cm

www.buckbootz.com
www.buckbootz.nl

GENUINE
B00T LACES

www.buckbootz.com
www.buckbootz.nl

GENUINE
B00T LACES

www.buckbootz.com
www.buckbootz.nl

Beezwax 
Leather Spray
• Bestelcode 

BUCSPRAY-12PK
• Onderhoudt 

en voedt alle 
soorten leder 
door gebruik te 
maken van een 
speciale mix 
van bijenwas en 
kokosnootolie 
wat daarnaast 
zorgt voor 
een betere 
waterdichtheid en 
de kleur herstelt.

• Dealer pack: 
12x200ml spray’s 
per omdoos.

Buckbootz Boot 
Laces
• Bestelcode  

BLCEBN (bruin)  
en BLCEBK (zwart),  
10 paar per doos

• Leverbaar in zwart en bruin
• Originele Buckler veters
• 140 cm lang

Buckbootz Leather Gel
• Bestelcode BUCGEL-6PK
• Ideaal voor schoonhouden en 

onderhouden van alle soorten lederen 
schoeisel zonder de natuurlijke leder 
look te veranderen.

• Dealer pack:  
6x50ml potjes per omdoos.

FootbedzTM Insoles
• Bestelcode FOOTBEDZ-40 t/m FOOTBEDZ-47
• FootbedzTM inlegzolen zijn ontworpen om uw Buckbootz nóg beter en comfortabeler te laten 

aanvoelen. Uw inlegzolen zijn tenslotte het eerste contactpunt van uw voet tijdens het dragen 
van onze schoenen en laarzen en daardoor een belangrijk punt in uw ervaring met het comfort 
van onze schoenen en laarzen. FootbedzTM zijn ontworpen met een design van drie lagen; een 
polyester ademende toplaag, een comfortabele full cushion tussenlaag en een antislip latex 
basislaag met activerend carbon. Footbedz vormen zich onmiddellijk naar de vorm van uw voet 
voor optimaal comfort.

• Maten 40 t/m 47. Geen minimum hoeveelheden.

Uw sales team 
NATIONAL ACCOUNTS / INKOOPGROEPEN 
Bas van den Beukel 
06 5357 6097 
bas@buckbootz.nl 
 

ACCOUNTMANAGER 
Nordwin Simonis 
06 2133 1169 
nordwin@buckbootz.nl 
 

COMMERCIEEL MEDEWERKER BINNENDIENST 
Thijs van de Zanden 
013 203 2434 
thijs@buckbootz.nl

Garantie aanvragen 
Stuur uw garantieaanvragen voorzien van foto’s van het 
probleem naar: retouren@buckbootz.nl.

Overige vragen 

Email naar info@buckbootz.nl of bel naar 013 203 2434.

Video meetings 
Al ons sales personeel is beschikbaar voor video 
meetings via Teams of Zoom.
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BUCKBOOTZ BOOT SOCKS
Buckbootz Socks zorgen voor de perfecte fit van uw Buckbootz

Buckbootz Cool Socks
• Bestelcode: 

BSOKZCOOLBK-6PK-S/M/L
• Een sterke all season werksok 

voorzien van Coolmax® voor 
een optimale regeling van uw 
lichaamstemperatuur.

• Elastische schacht voor extra 
support en stimulatie van de 
bloedsomloop

• Extra bescherming teen en  
hak voor langere levensduur  
van de sok

• Verstevigde hiel en voetbed voor 
optimale schokabsorptie

• 68% Coolmax®,  
30% Polyamide,  
2% Elastaan Lycra®

• Verpakt per 6 stuks
• Maten:  

S (39-42),  
M (43-46),  
L (47-50)

Buckbootz  
Cordura® Socks
• Bestelcode  

BSOKZCORDURABK-6PK-S/M/L
• Werksok met badstof binnenlaag 

verstevigd met Cordura® in hak 
en teen.

• Verstevigd voetbed voor optimale 
schokabsorptie

• 53% Katoen, 22% Polyamide, 
11% Coolmax®, 8% Cordura®, 
6% Elastaan Lycra®

• Verpakt per 6 stuks
• Maten:  

S (39-42),  
M (43-46),  
L (47-50)



OUR HEART AND SOLES
Er is nog nooit een Buckbootz product geweest zonder rubberen zool

34

Tradez® - Baz/Kez/Guyz/Liz
Bij Buckbootz willen we zelfs bij sneakers een sterke rubberen 
zool, maar let wel, deze zool is net een beetje anders. Onze 
TRADEZ LB rubberen zool is voorzien van een goed profiel, 
een golvend patroon voor antislip eigenschappen en een iets 
verhoogde hak. Daarnaast laat deze zool geen strepen achter... 
en dit alles zonder de sneakerlook op te offeren. Gecertificeerd: 
HRO (olie- en hittebestendig tot 300°C - 60 sec) en SRC 
(maximale normering antislip) en Non marking.

Tradez® Blitz
Deze eigentijdse rubberen zool vindt u op de Blitz. Het design is 
grof en stoer en past goed in de hedendaagse fashion trends. 
Het design wordt gecomplementeerd door thermopoluyrethaan 
inserts in de hiel en onder het middenvoet. Gecertificeerd: SRC 
(maximale normering antislip) en Non marking.

K12/BBZ8000
BBZ8000 is vanaf de grond opgebouwd tot een geweldig product. 
Daarom is het ook zo belangrijk dat de loopzool de allerlaatste 
designs en technieken gebruikt om grip te maximimaliseren, 
levensduur te verlengen en gewicht te besparen. Gecertificeerd: 
HRO (olie- en hittebestendig tot 300°C - 60 sec) en SRC  
(maximale normering antislip) en Non marking.

K3
De nieuwe generatie rubberen zolen voor Goodyear Welted 
modellen en Buckbootz. Het nieuwe patroon heeft voor een 
significante gewichtsreductie gezorgd en dit met dezelfde 
duurzaamheid en sterkte als de K2 zool. Gecertificeerd: HRO 
(olie- en hittebestendig tot 300°C - 60 sec) en SRC (maximale
normering antislip).

Buckshot 2
Één van de belangrijkste innovaties bij Buckbootz van de 
afgelopen tijd is onze nieuwe Buckshot zool. Hier is meer dan 
een jaar ontwikkeling aan vooraf gegaan. De Buckshot 2 zool 
zit standaard onder alle Buckshot modellen. De zool is voorzien 
van een golvend patroon voor maximale antislip resultaten, een 
goed profiel en een sterk rubberen loopvlak. Gecertificeerd: HRO 
(olie- en hittebestendig tot 300°C - 60 sec) en SRC (maximale 
normering antislip).

Nubuckz/Buckz Viz
Buckz Viz en Nubuckz maken gebruik van een injection moulded 
rubberen loopzool met een diep profiel dat optimaal samenwerkt 
met de PU tussenlaag en zorgt voor een hoog niveau van comfort. 
Hierin is de sterke kruipneus verwerkt. Gecertificeerd: HRO 
(olie- en hittebestendig tot 300°C - 60 sec) en SRC (maximale 
normering antislip) en Non marking.



POINT OF SALE
Gebruik de POS code bij uw bestelling

35

Displays, instore borden en 
counterdisplays worden in 
overleg met uw accountmanager 
beschikbaar gesteld om de 
verkoop te ondersteunen en te 
stimuleren op uw locatie.

POS AS1 Hardplastic 
schapplank

POS B1 60x30cm 
instore bord

200cm x 75cm spandoek POS B6

BUCSTAND 8

POSCDU-GWY

POSCDU – BVZ POSCDU-HYB

POSCDU-TDZ POSCDU-BBZ6000

POSCDU-BBZ8000

POSCDU-NKZ

POSCDU-BSH2

POSCDU-KPU
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ALS IK ERGENS 
AAN BEGIN, 
STREEF IK 
ALTIJD NAAR 
PERFECTIE
“Iemand zei tegen mij dat ik geobsedeerd 
was met de kleine details. Alsof dat iets 
slechts is! Ik vond het een compliment. Alles 
wat ik maak kan altijd beter. Perfectie is 
moeilijk, maar dat betekent niet dat dat niet 
het doel moet zijn.”

United Kingdom:
Buckler Boots Ltd.
Upstate House, Gemini Crescent, 
Dundee Technology Park, Dundee, DD2 1SW, Scotland, UK.
Telephone +44 (0) 1382 82 82 00
info@buckbootz.com
www.buckbootz.com 

Nederland, België, Duitsland, Oostenrijk, Italië, 
Luxemburg en Republiek Ierland:
Buckler Boots B.V.
Brakman 52, 5047 SW, Tilburg, Nederland
Telefoon +31 (0) 13 203 2434  
info@buckbootz.nl  
www.buckbootz.nl


