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EN Veiligheidsnormen
EN ISO 20345:2011
Teenbescherming getest met 200J impact en 15kN
compressiekracht. Oliebestendige buitenzool.
A
P
E
HRO
SRA
SRB
SRC
WRU
CI

Antistatisch Elektrische weerstand tussen 0,1 en
100MΩ
Penetratieweerstand buitenzool van 1100
Newton
Energieabsorptie hak 20 Joules
Olie- en hittebestendig tot 300 °C gedurende 60
seconden
Antislip: getest op keramische tegels bevochtigd
met een verdunde zeepoplossing
Antislip: getest op stalen bodem bevochtigd met
glycerol
Antislip: getest op SRA+SRB
Waterbestendig lederen bovenwerk
Koude isolatie tot -17°C (±2°C)

Korte codecombinaties:
S1
S2
S3
S5

SB + A + E + Gesloten hiel
Als S1 + WRU
Als S2 + P + Buitenzool met profiel
Als S3 behalve dat bovenkant van rubber of
polymeermateriaal is

Voor u ligt alweer de nieuwste editie van onze brochure: najaar/winter
2018/19.
Zeker in het komende najaar/winter seizoen kunt u op ons rekenen. Net
als afgelopen seizoen hebben we ons bezig gehouden met de nieuwste
ontwikkelingen op het gebied van veiligheidsschoeisel én uiteraard met
de continuering van onze bestaande producten waar we nog steeds trots
op zijn.
Buckler Boots heeft de originele rubber/neopreen S5 laars Buckbootz
BBZ6000 ontwikkeld in 2008 en al meer dan 10 jaar blijven we bij onze
claim dat deze ontwikkeling de uitstraling van de rubberen veiligheidslaars
blijvend heeft veranderd. De Buckbootz is een uitgebreide range safety
en non-safety laarzen en we staan klaar om u ook tijdens het komende
najaar/winter seizoen van dit geweldige product te kunnen blijven
voorzien.
Op het gebied van lederen veiligheidsschoeisel willen we graag
de modellen BSH009BK/BR, BSH008WPNM, BSH010BK/BR en
B701SMWP opnieuw onder de aandacht brengen. Deze producten
hebben zich jaar op jaar steeds bewezen als betrouwbare, duurzame
schoenen en laarzen die 100% waterdicht zijn en voldoen aan de hoogste
safety specificaties.
Buckler Boots is geen doorsnee merk – als merk en bedrijf zijn we
onafhankelijk en kunnen we volop onze inspiratie volgen. Met trots
presenteren we u dan ook onze nieuwste range Buckz Viz die we
onthullen op pagina’s 14, 15 en 16 en de nieuwe unisex safety sneakers
Guyz en Liz op pagina’s 23 en 24. Kwaliteit blijft de rode draad, ook in
onze nieuwste ontwikkelingen. Dat onze designs bovendien een stoere en
moderne uitstraling hebben is mooi meegenomen en onderscheidt ons
van anderen.
Namens het gehele Buckler Boots team wens ik u al het beste toe voor
komend (zakelijk) seizoen.

Met vriendelijke groet,

EN420 en EN388:
• Schuurweerstand • Snijweerstand
• Scheurweerstand • Perforatieweerstand

Beschermende neus

Kruipneus

Beschermende
tussenzool

YKK rits

Hitte bestendige zool

Waterbestendig

Olie bestendige zool

Geen strepen

Antislip zool

Brede leest

Waterdicht

EN 388

Antistatisch

Koude isolatie
ESD gecertificeerd
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Bas van den Beukel
Buckler Boots BV
Volg ons op social media:
facebook.com/bucklerbootsbv
@BucklerBootsBV
@buckler_boots

Buckshot 2
S3 HRO SRC
BSH010BR
•
•
•
•
•
•

Werklaars
Dark Brown Crazy Horse leder
Sterke kruipneus
Waterdicht
S3 HRO SRC
Maten 40 – 47
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Buckshot 2
S3 HRO SRC

BSH010BK
•
•
•
•
•
•

Werklaars
Black Crazy Horse leder
Sterke kruipneus
Waterdicht
S3 HRO SRC
Maten 40 – 47

De Buckler Boots Buckshot
modellen bestaan uit
veiligheidsschoeisel met
aangespoten rubberen zolen met
een PU tussenlaag voor comfort
en demping en zijn minimaal
S3 HRO SRC gecertificeerd.
FULL SAFETY SPECIFICATION
• Stalen neus*
• Stalen tussenzool*
• Antistatisch
• Energieabsorptie hak
• Loopzool met profiel
• Waterbestendig bovenwerk
• Antislip - maximale normering
• Olie- en hittebestendige zolen
(300ºC/60 sec)
*behalve de BSH008WPNM,
deze is voorzien van metaalvrije
equivalenten.
Aanbevolen werkgebieden:
• Bouw
• Industrie
• Agri/horticultuur
• Onderhoud
• Installatie
• Logistiek
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BSH010BR
•
•
•
•
•
•

Werklaars
Dark Brown Crazy Horse leder
Sterke kruipneus
Waterdicht
S3 HRO SRC
Maten 40 – 47

BSH009BR
•
•
•
•
•
•

Hoog model
Waterdicht
Dark Brown Crazy Horse leder
Sterke kruipneus
S3 HRO SRC
Maten 40 – 47

Buckshot 2
S3 HRO SRC
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Buckshot 2
S3 HRO SRC

BSH009BK
•
•
•
•
•
•

Hoog model
Waterdicht
Black Crazy Horse leder
Sterke kruipneus
S3 HRO SRC
Maten 40 – 47

De Buckler Boots Buckshot
modellen bestaan uit
veiligheidsschoeisel met
aangespoten rubberen zolen met
een PU tussenlaag voor comfort
en demping en zijn minimaal
S3 HRO SRC gecertificeerd.
Aanbevolen werkgebieden:
• Bouw
• Industrie
• Agri/horticultuur
• Onderhoud
• Installatie
• Logistiek
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BSH009BR
•
•
•
•
•
•

Hoog model
Waterdicht
Dark Brown Crazy Horse leder
Sterke kruipneus
S3 HRO SRC
Maten 40 – 47

BSH008WPNM

Buckshot 2
S3 HRO SRC

•
•
•
•
•

Hoog model met rits
Dark Brown Crazy Horse leder
Sterke kruipneus
Waterdicht
Composiet neus en Kevlar
tussenzool
• 100% metaalvrij
• S3 HRO SRC
• Maten 40 – 47

Alle Buckshot modellen worden
geproduceerd volgens de officiële
Europese S3 HRO SRC richtlijnen

FULL SAFETY SPECIFICATION

Waterdichte
ritssluiting

Driedubbel
gestikte hiel
support

• Stalen neus*
• Stalen tussenzool*
• Antistatisch
• Energieabsorptie hak
• Loopzool met profiel
• Waterbestendig bovenwerk
• Antislip - maximale normering
• Olie- en hittebestendige zolen
(300ºC/60 sec)
*behalve de BSH008WPNM,
deze is voorzien van metaalvrije
equivalenten.

BSH002BR
•
•
•
•
•
•

Hoog model
Dark Brown Crazy Horse leder
Sterke kruipneus
Waterdicht
S3 HRO SRC
Maten 40 – 47
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Buckshot 2
S3 HRO SRC

BSH007BK
•
•
•
•
•

Hoog model
Black Crazy Horse leder
Sterke kruipneus
S3 HRO SRC
Maten 40 – 47

De Buckler Boots Buckshot
modellen bestaan uit
veiligheidsschoeisel met
aangespoten rubberen zolen met
een PU tussenlaag voor comfort
en demping en zijn minimaal
S3 HRO SRC gecertificeerd.
Aanbevolen werkgebieden:
• Bouw
• Industrie
• Agri/horticultuur
• Onderhoud
• Installatie
• Logistiek
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BSH007BR
•
•
•
•
•

Hoog model
Dark Brown Crazy Horse leder
Sterke kruipneus
S3 HRO SRC
Maten 40 – 47

BSH006BK
•
•
•
•
•

Instapper
Black Crazy Horse leder
Sterke kruipneus
S3 HRO SRC
Maten 40 – 47

Buckshot 2
S3 HRO SRC
Alle Buckshot modellen worden
geproduceerd volgens de officiële
Europese S3 HRO SRC richtlijnen

FULL SAFETY SPECIFICATION
• Stalen neus*
• Stalen tussenzool*
• Antistatisch
• Energieabsorptie hak
• Loopzool met profiel
• Waterbestendig bovenwerk
• Antislip - maximale normering
• Olie- en hittebestendige zolen
(300ºC/60 sec)
*behalve de BSH008WPNM,
deze is voorzien van metaalvrije
equivalenten.

BSH006BR
•
•
•
•
•

Instapper
Dark Brown Crazy Horse leder
Sterke kruipneus
S3 HRO SRC
Maten 40 – 47
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Buckshot 2
Hybridz
S3 HRO SRC

BHYB2BR
• Middelhoge veterschoen met
elastiek voor makkelijke instap
• Dark Brown Crazy Horse leder
• Waterbestendig lederen bovenwerk
• Sterke kruipneus
• S3 HRO SRC
• Maten 40 – 47

Innovatie is altijd één van de
ingrediënten geweest in het
succes van Buckler Boots. Uit
een combinatie van onze sterke
punten is de Hybridz tot stand
gekomen: een veterschoen
en instapper in één.
Aanbevolen werkgebieden:
• Bouw
• Industrie
• Agri/horticultuur
• Onderhoud
• Installatie
• Logistiek
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BHYB2HY
• Middelhoge veterschoen met
elastiek voor makkelijke instap
• Honey Nubuck leder
• Waterbestendig lederen bovenwerk
• Sterke kruipneus
• S3 HRO SRC
• Maten 40 – 47

Buckbootz is een van de meest
herkenbare productlijnen van
Buckler Boots. De allereerste
EN S5 rubber/neopreen laars is
door Buckler Boots ontwikkeld en
geïntroduceerd in 2008.
Tien jaar van continue
ontwikkeling heeft geresulteerd
in een veiligheidslaars die
ongeëvenaard is als het gaat
om comfort, duurzaamheid en
veiligheid voor de vele duizenden
dragers die werken in koude,
zware en natte omstandigheden.
Onze kenmerkende blauw/
oranje uitvoering die als eerste
op de markt kwam is voor
velen een herkenbare laars op
bouwplaatsen door het hele
land. Door de jaren heen is daar
groen en zwart bijgekomen en nu
introduceren we een alternatieve
kleurstelling met de focus op
oranje.

EUROPA’S NR.1
ORIGINELE S5
RUBBER / NEOPREEN
VEILIGHEIDSLAARS

BBZ6000 BL
• EN S5 HRO CI SRC rubber/
neopreen laars
• Blauw
• 100% waterdicht
• Koude isolatie tot -17°C (±2°C)
• K3 rubberen zolen
• Aerospencer honinggraat
ademende voering
• Uitneembare inlegzolen
• Hi-viz strip voor extra
zichtbaarheid
• Maten 39 – 47

Safety
Buckbootz
S5 HRO CI SRC

®

11

Safety
Buckbootz
S5 HRO CI SRC
De meest opvallende
veiligheidslaars van zijn generatie.
De BBZ6000 is waterdicht
en voorzien van Aerospencer
voering, uitneembare inlegzolen
en hi-viz strips aan de zijkant.

BBZ6000 GR
• EN S5 HRO CI SRC rubber/
neopreen laars
• Olijfgroen
• 100% waterdicht
• Koude isolatie tot -17°C (±2°C)
• K3 rubberen zolen
• Aerospencer honinggraat
ademende voering
• Uitneembare inlegzolen
• Hi-viz strip voor extra
zichtbaarheid
• Maten 39 – 47

Aanbevolen werkgebieden:
• Agri/horticultuur
• Bouw
• Industrie
• Onderhoud
• Infrastructuur
• Grondwerkzaamheden

BBZ6000 OR
• EN S5 HRO CI SRC rubber/
neopreen laars
• Oranje/blauw
• 100% waterdicht
• Koude isolatie tot -17°C (±2°C)
• K3 rubberen zolen
• Aerospencer honinggraat
ademende voering
• Uitneembare inlegzolen
• Hi-viz strip voor extra
zichtbaarheid
• Maten 39 – 47

EUROPA’S NR.1
ORIGINELE S5
RUBBER / NEOPREEN
VEILIGHEIDSLAARS

®
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BBZ6000 BL
• EN S5 HRO CI SRC rubber/
neopreen laars
• Blauw
• 100% waterdicht
• Koude isolatie tot -17°C (±2°C)
• K3 rubberen zolen
• Aerospencer honinggraat
ademende voering
• Uitneembare inlegzolen
• Hi-viz strip voor extra
zichtbaarheid
• Maten 39 – 47

Safety
Buckbootz
S5 HRO CI SRC

FULL SAFETY SPECIFICATION

BBZ6000 BK
• EN S5 HRO CI SRC rubber/
neopreen laars
• Zwart
• 100% waterdicht
• Koude isolatie tot -17°C (±2°C)
• K3 rubberen zolen
• Aerospencer honinggraat
ademende voering
• Uitneembare inlegzolen
• Hi-viz strip voor extra
zichtbaarheid
• Maten 39 – 47

• Stalen neus
• Stalen tussenzool
• Antistatisch
• Energieabsorptie hak
• Loopzool met profiel
• Antislip - maximale normering
• Olie- en hittebestendige zolen
(300ºC/60 sec)
• Koude isolatie (CI) tot -17°C
(±2°C)

®
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TM

• Injection moulded constructie
• Black oiled nubuck leder met
waterbestendig Cordura® in EN
geel of oranje
• Footbedz comfort inlegzolen
• 100% waterdicht
• Sterke kruipneus
• 100% metaalvrij

Let there be light!
Buckler Boots - Hét merk dat aan het front staat van technologische baanbrekende
ontwikkelingen in de markt voor veiligheidschoeisel.
Buckler Boots staat bekend om:
BBZ6000: de allereerste rubber/neopreen EN S5 veiligheidslaars.
Buckflex: ook wel bekend als onze ingebouwde schoenlepel zorgt Buckflex ervoor
dat iedere instapper nog makkelijker aan te trekken is.
Hybridz: de baanbrekende veiligheidsschoen die het gemak van een instapper
combineert met de verstelbaarheid van een veterschoen.
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COMING SOON

En nu...
Buckz Viz: de in het oog springende collectie van high visibility
veiligheidsschoenen met de maximale veiligheidsspecificaties.
Buckz Viz is ontwikkeld met de hoogste standaarden en normeringen
op het gebied van veiligheid, gewichtsbesparing en comfort, tegen een
aantrekkelijke prijs. Dit alles komt samen in een visueel fantastische
range.
De veiligheidsspecificaties zijn inclusief waterbestendig Cordura® in
de kleuren EN safety yellow en EN safety orange, in combinatie met de
sterke basis van Buckler Boots: runderleder en rubberen loopzolen.

FULL SAFETY SPECIFICATION
• S3 HRO SRC
• Composiet neusbescherming
• Metaalvrije antipenetratie tussenzool
• Antistatisch
• Waterbestendig bovenwerk
• Energieabsorptie hak
• Loopzool met profiel
• Antislip - maximale normering
• Olie- en hittebestendige zolen
(300ºC/60 sec)

Dit zijn uitzonderlijke producten en we zijn er trots op dat we Buckz Viz
kunnen toevoegen aan de Buckler Boots innovaties.
15

Buckz Viz
S3 HRO SRC
BVIZ2 OR
• Hoog model
Beschikbaar • Waterdicht
• Black oiled nubuck leder
vanaf Q1
2019
met waterbestendig

BVIZ1 OR
• Hoog model met rits
• Waterdicht
Beschikbaar • Black oiled nubuck leder met
vanaf Q1
waterbestendig Cordura®
2019
• Sterke kruipneus
• Footbedz comfort inlegzolen
• S3 HRO SRC
• Maten 40 - 47

Cordura®
• Sterke kruipneus
• Footbedz comfort
inlegzolen
• S3 HRO SRC
• Maten 40 - 47

BVIZ2 YL
• Hoog model
• Waterdicht
Beschikbaar • Black oiled nubuck leder
met waterbestendig
vanaf Q1
2019
Cordura®
• Sterke kruipneus
• Footbedz comfort
inlegzolen
• S3 HRO SRC
• Maten 40 - 47
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BVIZ1 YL
• Hoog model met rits
• Waterdicht

Beschikbaar
• Black oiled nubuck leder met
vanaf Q1
waterbestendig Cordura®
2019

•
•
•
•

Sterke kruipneus
Footbedz comfort inlegzolen
S3 HRO SRC
Maten 40 - 47

Goodyear
Welted
Safety
B701SMWP
•
•
•
•
•
•
•

Werklaars
Crazy Horse leder
Stalen neus en stalen tussenzool
K3 zool
Waterdicht
SB P HRO SRC
Maten 40 – 47
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Goodyear
Welted
Safety

B701SMWP
•
•
•
•
•
•
•

Werklaars
Crazy Horse leder
Stalen neus en stalen tussenzool
K3 zool
Waterdicht
SB P HRO SRC
Maten 40 – 47

Aanbevolen werkgebieden:
• Bouw
• Industrie
• Agri/horticultuur
• Onderhoud
• Logistiek

B601SMWP
•
•
•
•
•
•
•
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Werklaars
Chocolate Oil leder
Stalen neus en stalen tussenzool
K3 zool
Waterdicht
SB P HRO SRC
Maten 40 – 47

B1555SM
•
•
•
•
•
•

Instapper
Waxed Brown Crazy Horse leder
Stalen neus en stalen tussenzool
K3 zool
SB P HRO SRC
Maten 40 – 47

Goodyear
Welted
Safety
Alle Buckler Goodyear Welted
Modellen worden geproduceerd
volgens de officiële Europese
SB P HRO SRC richtlijnen*

FULL SAFETY SPECIFICATION
• Stalen neus
• Stalen tussenzool
• Antislip - maximale normering
• Olie- en hittebestendige zolen
(300ºC/60 sec)
*Behalve de B1150SM. Deze
is voorzien van SRA antislip
zolen en veiligheidsnormering
SB P HRO SRA.

B1150SM Buckflex
•
•
•
•
•
•

Instapper
Chocolate Oil leder
Stalen neus en stalen tussenzool
K2 zool
SB P HRO SRA
Maten 38 – 47
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Goodyear
Welted
Safety

B1990SM Buckflex
•
•
•
•
•
•
•
•

Instapper
Dark Brown Crazy Horse leder
Stalen neus en stalen tussenzool
K3 zool
Bredere leest
Sterke dual layer kruipneus
S1 P HRO SRC
Maten 40 - 47

Aanbevolen werkgebieden:
• Bouw
• Industrie
• Agri/horticultuur
• Onderhoud
• Logistiek

B1151SM Buckflex
•
•
•
•
•
•
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Instapper
Autumn Oak leder
Stalen neus en stalen tussenzool
K3 zool
SB P HRO SRA
Maten 40 – 47

B425SM
•
•
•
•
•
•
•

Hoog model
Dark Brown Crazy Horse leder
Stalen neus en stalen tussenzool
Volledig runderleder gevoerd
K3 zool
SB P HRO SRC
Maten 40-47
Volledig
runderleder
gevoerd

Goodyear
Welted
Safety
Alle Buckler Goodyear Welted
Modellen worden geproduceerd
volgens de officiële Europese
SB P HRO SRC richtlijnen*

FULL SAFETY SPECIFICATION

B650SM
•
•
•
•
•
•
•
•

Hoog model
Honey Nubuck leder
Stalen neus en stalen tussenzool
K3 zool
Bredere leest
Sterke dual layer kruipneus
SB P HRO SRC
Maten 40-47

• Stalen neus
• Stalen tussenzool
• Antislip - maximale normering
• Olie- en hittebestendige zolen
(300ºC/60 sec)
*Behalve de B1150SM. Deze
is voorzien van SRA antislip
zolen en veiligheidsnormering
SB P HRO SRA.

B301SM
•
•
•
•
•
•
•

Hoog model
Chocolate Oil leder
Stalen neus en stalen tussenzool
Kruipneus
K3 zool
SB P HRO SRC
Maten 40 - 47
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BUCKLER BOOTS NON – SAFETY STYLES
BBZ5020
• Non safety rubber/neopreen
werklaars
• Olijfgroen
• Gevulkaniseerde K3 zool
• Uitneembare inlegzool
• Maten 39 - 47

B1300 Buckflex
•
•
•
•
•

B2800

Non safety instapper
Dark Brown Crazy Horse leder
Volledig runderleder gevoerd
K3 zool
Maten 40-47

•
•
•
•

Non safety instapper
Honey Nubuck leder
K3 zool
Maten 40-47

Volledig
runderleder
gevoerd

BBZ5060 PROPTOPTM
• Non safety rubber/neopreen
werklaars
• Olijfgroen
• Gevulkaniseerde K3 zool
• Uitneembare inlegzool
• PropTopTM ontwerp
• Maten 39 - 47

BBZ5666 PROPTOPTM
• Non safety rubber/neopreen
werklaars
• Dames model
• Zwart/blauw
• Gevulkaniseerde K3 zool
• Uitneembare inlegzool
• PropTopTM ontwerp
• Maten 38 - 42
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B1100 Buckflex
•
•
•
•

Non safety instapper
Sundance Tan Oil leder
K2 zool
Maten 40-46

B1500
•
•
•
•

Non safety instapper
Dark Brown Crazy Horse leder
K3 zool
Maten 40-47

B2700 Buckflex
•
•
•
•

Non safety instapper
Honey Nubuck leder
K3 zool
Maten 40-47

B1400 Buckflex
•
•
•
•

Non safety instapper
Chocolate Oil leder
K3 zool
Maten 40-47

Largo Bay
S1 P HRO SRC
Non-metallic
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Largo Bay
S1 P HRO SRC
Non-metallic
Buckler Boots introduceert
een dynamische nieuwe KPU/
leder unisex safety sneaker
in moderne styling met de
hoogste safety specificaties.
Zoals al ons schoeisel zijn ook
de Guyz en de Liz voorzien
van rubberen loopzolen voor
de beste grip, duurzaamheid
en maximale normeringen voor
olie- en hittebestendigheid.
Beschikbaar in dames (Liz)
en heren (Guyz) maten.

LIZ
• Laag model - dames
• Blauw leder met contrasterend
KPU en mesh bovenwerk
• 100% metaalvrij
• ESD gecertificeerd
• Non-marking rubberen loopzool
• Footbedz comfort inlegzool
• S1 P HRO SRC
• Maten 36 - 41

Beschikbaar vanaf
begin november

Geen strepen!

FULL SAFETY SPECIFICATION
• S1 P HRO SRC ESD
• Composiet neusbescherming
• Metaalvrije antipenetratie
tussenzool
• Antistatisch
• ESD gecertificeerd - klasse 2
• 100% metaalvrij
• Energieabsorptie hak
• Loopzool met profiel
• Antislip - maximale normering
• Olie- en hittebestendige zolen
(300ºC/60 sec)
VOOR GEBRUIK IN LICHTE
WERKOMSTANDIGHEDEN
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GUYZ
• Laag model - heren
• Blauw leder met contrasterend
KPU en mesh bovenwerk
• 100% metaalvrij
• ESD gecertificeerd
• Non-marking rubberen loopzool
• Footbedz comfort inlegzool
• S1 P HRO SRC
• Maten 40 - 47

Beschikbaar vanaf
begin november

Geen strepen!

Largo Bay
S1 P HRO SRC
Non-metallic

Kez
•
•
•
•
•
•
•

Laag model
KPU bovenwerk
100% metaalvrij
ESD gecertificeerd
Slijtvaste rubberen loopzolen
Zool laat geen strepen achter
PU tussenlaag voor comfort en
demping
• S1 P HRO SRC
• Maten 40-47

Geen strepen!

Alle Largo Bay Black modellen
worden geproduceerd volgens de
officiële Europese S1 P HRO SRC
richtlijnen
FULL SAFETY SPECIFICATION
• S1 P HRO SRC ESD
• Composiet neusbescherming
• Metaalvrije antipenetratie
tussenzool
• Antistatisch
• ESD gecertificeerd - klasse 2
• 100% metaalvrij
• Energieabsorptie hak
• Loopzool met profiel
• Antislip - maximale normering
• Olie- en hittebestendige zolen
(300ºC/60 sec)
Aanbevolen werkgebieden:
• Logistiek
• Warehousing
• Installatie
• Afbouw
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Largo Bay
S1 P HRO SRC
Non-metallic

Baz HY
•
•
•
•
•
•
•

Hoog model
Honey leder/KPU bovenwerk
100% metaalvrij
ESD gecertificeerd
Slijtvaste rubberen loopzolen
Zool laat geen strepen achter
PU tussenlaag voor comfort en
demping
• S1 P HRO SRC
• Maten 40-47

Alle Largo Bay Black modellen worden
geproduceerd volgens de officiële
Europese S1 P HRO SRC richtlijnen

FULL SAFETY SPECIFICATION
• S1 P HRO SRC ESD
• Composiet neusbescherming
• Metaalvrije antipenetratie
tussenzool
• Antistatisch
• ESD gecertificeerd - klasse 2
• 100% metaalvrij
• Energieabsorptie hak
• Loopzool met profiel
• Antislip - maximale normering
• Olie- en hittebestendige zolen
(300ºC/60 sec)

Geen strepen!

Aanbevolen werkgebieden:
• Logistiek
• Warehousing
• Installatie
• Afbouw

Baz BK
•
•
•
•
•
•
•

Hoog model
Zwart leder/KPU bovenwerk
100% metaalvrij
ESD gecertificeerd
Slijtvaste rubberen loopzolen
Zool laat geen strepen achter
PU tussenlaag voor comfort en
demping
• S1 P HRO SRC
• Maten 40-47

Geen strepen!
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Geen strepen!

EAZY BK
•
•
•
•
•

Hoog model
Black Crazy Horse leder
Sterke dual layer kruipneus
Slijtvaste rubberen loopzolen
PU tussenlaag voor comfort en
demping
• Zool laat geen strepen achter
• S3 HRO SRC
• Maten 40 – 47

Largo Bay
S3 HRO SRC

Alle Largo Bay modellen worden
geproduceerd volgens de officiële
Europese S3 HRO SRC richtlijnen

FULL SAFETY SPECIFICATION

Geen strepen!

EAZY BR

Geen strepen!

SAM

•
•
•
•
•

Hoog model
Dark Brown Crazy Horse leder
Sterke dual layer kruipneus
Slijtvaste rubberen loopzolen
PU tussenlaag voor comfort en
demping
• Zool laat geen strepen achter
• S3 HRO SRC
• Maten 40 – 47

• Stalen neus
• Metaalvrije antipenetratie
tussenzool
• Antistatisch
• Energieabsorptie hak
• Loopzool met profiel
• Waterbestendig bovenwerk
• Antislip - maximale normering
• Olie- en hittebestendige zolen
(300ºC/60 sec)

•
•
•
•

Laag model
Dark Brown Crazy Horse leder
Slijtvaste rubberen loopzolen
PU tussenlaag voor comfort en
demping
• Zool laat geen strepen achter
• S3 HRO SRC
• Maten 40 – 47
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DUKE BK

Largo Bay
S3 HRO SRC

•
•
•
•

Middelhoog model
Black Crazy Horse leder
Slijtvaste rubberen loopzolen
PU tussenlaag voor comfort en
demping
• Zool laat geen strepen achter
• S3 HRO SRC
• Maten 40 – 47

Geen strepen!

DUKE BR
•
•
•
•

Middelhoog model
Dark Brown Crazy Horse leder
Slijtvaste rubberen loopzolen
PU tussenlaag voor comfort en
demping
• Zool laat geen strepen achter
• S3 HRO SRC
• Maten 40 – 47

Buckler Boots Largo Bay
Safety Sneakers brengen de
streetlook en -feel naar uw
werkomgeving, waarbij ze
uiteraard voldoen aan de volledige
S3 HRO SRC normering.
Aanbevolen werkgebieden:
• Logistiek
• Warehousing
• Installatie
• Afbouw

Geen strepen!

VICTORY
•
•
•
•
•
•
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Hoog model
Preto leder
Slijtvaste rubberen loopzolen
Hoogste normering antislip zolen
S3 HRO SRC
Maten 36 t/m 48

Nubuckz zijn gecertificeerd volgens EN
standaarden S3 HRO SRC en zijn daarnaast
volledig metaalvrij. Beter dan dit wordt het
niet voor de gebruiker - volledige specificaties
• volnerf runderleder • injection moulded
constructie • rubberen loopzolen • keuze
uit vier modellen • comfortabele inlegzolen.
Dit alles tegen een lage prijs. Door de
injection moulded constructie worden er geen
concessies gedaan op kwaliteit - dit alles
wordt gesteund door onze unieke garantie
Body and Sole Together Forever.

Nubuckz
S3 HRO SRC
Non-metallic

NKZ102BK
•
•
•
•
•
•

Hoog model
Black Nubuck Leder
Sterke kruipneus
Comfortabele inlegzolen
Slijtvaste rubberen loopzolen
PU tussenlaag voor comfort en
demping
• 100% metaalvrij
• S3 HRO SRC
• Maten 40 – 47

Geen strepen!
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Nubuckz
S3 HRO SRC
Non-metallic

Buckler Boots Nubuckz
modellen zijn voorzien van
aangespoten PU/rubber zolen
en voldoen aan de Europese
S3 HRO SRC standaarden.

NKZ102BR
•
•
•
•
•
•

Hoog model
Dark Brown Nubuck Leder
Sterke kruipneus
Comfortabele inlegzolen
Slijtvaste rubberen loopzolen
PU tussenlaag voor comfort en
demping
• 100% metaalvrij
• S3 HRO SRC
• Maten 40 – 47

Geen strepen!

Aanbevolen werkgebieden:
• Bouw
• Industrie
• Agri/horticultuur
• Onderhoud
• Installatie
• Logistiek

NKZ101BR
•
•
•
•
•
•

Instapper
Dark Brown Crazy Horse leder
Sterke kruipneus
Comfortabele inlegzolen
Slijtvaste rubberen loopzolen
PU tussenlaag voor comfort en
demping
• 100% metaalvrij
• S3 HRO SRC
• Maten 40-47

Geen strepen!
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NKZ102BK
•
•
•
•
•
•

Hoog model
Black Nubuck Leder
Sterke kruipneus
Comfortabele inlegzolen
Slijtvaste rubberen loopzolen
PU tussenlaag voor comfort en
demping
• 100% metaalvrij
• S3 HRO SRC
• Maten 40-47

Nubuckz
S3 HRO SRC
Non-metallic
Alle Nubuckz modellen worden
geproduceerd volgens de officiële
Europese S3 HRO SRC richtlijnen

FULL SAFETY SPECIFICATION
• Composiet neusbescherming
• Metaalvrije antipenetratie
tussenzool
• Antistatisch
• 100% metaalvrij
• Energieabsorptie hak
• Loopzool met profiel
• Waterbestendig bovenwerk
• Antislip - maximale normering
• Olie- en hittebestendige zolen
(300ºC/60 sec)

Geen strepen!

NKZ101BK
•
•
•
•
•
•

Instapper
Black Nubuck Leder
Sterke kruipneus
Comfortabele inlegzolen
Slijtvaste rubberen loopzolen
PU tussenlaag voor comfort en
demping
• 100% metaalvrij
• S3 HRO SRC
• Maten 40-47

Geen strepen!
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OUR HEART AND SOLES
Zool patronen

Aan de basis van een goede werkschoen staat een sterke zool en er is nog nooit een Buckler
Boots model geweest dat geen rubberen loopzolen heeft gehad.
Voor ons bestaan er geen compromissen op het gebied van kwaliteit en we investeren daarom
veel in onze eigen ontwikkeling van sterke rubberen zolen.
Rubber is sterk, duurzaam, blijft flexibel onder een grote variatie van temperaturen en is slijt-,
slip-, olie- en hittebestendig (300°C/60 sec). Het heeft ook superieure grip in elke denkbare
werksituatie en is bestand tegen meerdere soorten chemicaliën.
Alle rubberen zolen die hiernaast staan omschreven zijn ontwikkeld door Buckler Boots.

K2
De oorspronkelijke Buckler Boots rubberen zool voor Goodyear
Welted modellen. Naar alle waarschijnlijkheid de sterkste in
zijn klasse. K2 heeft een nieuwe standaard voor duurzaam en
slijtvastheid neergezet in de markt. Gecertificeerd: HRO (olie- en
hittebestendig tot 300°C - 60 sec) en SRA (antislip).

Largo Bay Sole
Zelfs bij sneakers willen we bij Buckler Boots een sterke rubberen
zool, maar let wel, deze zool is net een beetje anders...
Onze Largo Bay 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, dit
alles zonder de sneakerlook op te offeren. Gecertificeerd: HRO
(olie- en hittebestendig tot 300°C - 60 sec) en SRC (maximale
normering antislip).

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

Buckshot 2
Een van de belangrijkste innovaties bij Buckler Boots van de
afgelopen tijd is onze nieuwe Buckshot zool. Aan deze zool is
meer dan een jaar ontwikkeling 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
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Nubuckz maakt gebruik van een injection moulded rubberen
loopzool met een diep profiel die optimaal samen werkt met
de PU tussenlaag en zorgt voor een hoog niveau van comfort.
Hierin verwerkt is de sterke kruipneus. Gecertificeerd: HRO
(olie- en hittebestendig tot 300°C - 60 sec) en SRC (maximale
normering antislip).

HandGuardz &
Accessoires
Buckler Boots Boot
Laces

Buckler Boots Full Cushion Boot Socks

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

• Heavy duty werksok van 60% wol
• Binnenkant verstevigd met badstof voor comfort en
duurzaamheid
• Comfortabel bij koud én warm weer
• Maat 41-46
• Beschikbaar in zwart en groen

GENUINE
BOOT
LACES
www.bucklerboots.com

Buckler Boots
Comfort Socks
• Lichtgewicht werksok van
71% katoen
• Zwart
• Versterkte teen en hiel
• Comfortabel voor iedere dag
• Maat 41-46

HandGuardz HG1
• EN gecertificeerd voor
gebruik in landbouw,
bouw en industrie
• Elastisch neopreen over
de duim en rug
• Grip verwerkt in de
vingertoppen en palm
• Verpakt per 12 stuks
• Maten L, XL en XXL

Schuurweerstand
Snijweerstand
Scheurweerstand
Perforatieweerstand

2
1
2
1

Buckler Boots
Laarzenknecht
• Nog eenvoudiger
uittrekken van Buckler
laarzen en instappers
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Gel, Wax en
Inlegzolen

Per direct
beschikbaar

FootbedzTM Insoles
• Footbedz TM inlegzolen zijn ontworpen om uw Buckler
Boots 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.
Footbedz TM 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 onmiddelijk naar de vorm van uw voet voor
optimaal comfort.
• Maten 40 t/m 47. Geen minimum hoeveelheden.

Buckler Boots Leather Gel
• Ideaal voor schoonhouden en onderhouden van alle
soorten lederen schoeisel zonder de natuurlijke leder
look te veranderen.
• 50ml per potje

Per direct
beschikbaar

Beschikbaar vanaf
begin december

Beezwax Leather Spray
• 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.
• 200ml per spray

BX001
• Buckskinz multi-pocket
werkbroek
• Verkrijgbaar in het zwart
• 380 grams 100% katoen
De beste basis voor
een werkbroek voor alle
seizoenen
• Verstevigd met Cordura
op cruciale plaatsen
• Wordt standaard geleverd
met gratis riem
• Onze Knee Pads passen
aan de binnenzijde van
de broek

Buckskinz
work trousers

Hoge kwaliteit werkbroek voorzien
van Cordura verstevigingen
en gemaakt van 100% 380
grams katoen. Deze multi
pocket werkbroek is het hele
jaar comfortabel om te dragen.
Cordura verstevigingen bij de
kniestukken en bij de zakken
zorgen voor extra duurzaamheid.
Riem inbegrepen bij broek.

Verpakt in onze bekende “pizzadoos” met alle functionaliteiten
duidelijk op de doos

BUCKSKINZ
KNEE PADS

Aanbevolen werkgebieden:
• Bouw

• Speciale verdikking
voor optimale
protectie
• Maximaal vormherstel

• Industrie
• Onderhoud
• Installatie
• Afbouw

Heupwijdten
Beenlengten

Ins

30

32

34

36

38

40

42

Cms

76

80

88

92

96

102

108

Regular: 31inches/79cms or Long: 33inches/84 cms

Buckskinz
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Najaar/Winter 2018/19
BROCHURE
Nederland, België, Luxemburg, Italië en
Duitsland:
Buckler Boots B.V.
Postadres:
Postbus 228
5060 AE Oisterwijk, Nederland
Goederenadres:
Sprendlingenstraat 57
5061 KM Oisterwijk, Nederland
Telefoon +31 (0)13 203 2434
info@bucklerboots.nl
www.bucklerboots.nl
UK, Ireland & Sweden:
Buckler Boots Ltd.
Fulton Road, Dundee, DD2 4SW.
Scotland.
Telephone +44 (0)1382 82 82 00
Fax +44 (0) 1382 61 16 70
info@bucklerboots.com
www.bucklerboots.com

BSH009 - Zie pagina 6

WATERDICHT LEDEREN
VEILIGHEIDSSCHOEISEL VOOR
HERFST/WINTER 2018-19
B701SMWP - Zie pagina 17

B601SMWP - Zie pagina 18

BSH010BR - Zie pagina 3

BSH008WPNM - Zie pagina 7

BSH009BK - Zie pagina 6

BSH002BR - Zie pagina 7

