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PU-TUSSENZOOL
Deze lichte PU-tussenzool wordt direct  
gespoten en absorbeert schokken over het 
hele voetoppervlak.

4

MTSP TORSION CONTROL ELEMENT
Het extra lange, markante MTSP Torsion Control 
Element zorgt voor meer stabiliteit over het 
hele oppervlak van de voet en zorgt bovendien 
voor een actieve voorstuwing en dynamische 
loopbeweging.

DRIVERS HEEL
De door motorsport geïnspireerde, afgeronde en 
rond de hiel opgetrokken loopzool ondersteunt 
de natuurlijk afrolbeweging van de voet en helpt 
sterke slijtage te voorkomen, met name bij het 
rijden met de (vracht-)auto.

3

EVERCUSHION® PLUS
Dit voetbed voor topprestaties is een combinatie 
van cellulair zacht polyurethaan en PORON®.  
Het beschermt de hiel betrouwbaar tegen stoten. 
De extra schokdemping door PORON® is ook  
bestand tegen de meest intensieve dagelijkse
uitdagingen en staat garant voor langdurig comfort 
en permanente prestaties.

FAP®

De flexibele anti-perforatie tussenzool
die gemaakt is van keramisch gecoate
vezels, beschermt de voeten tegen scherpe
voorwerpen.

1

MOTO PROTECT ZOOL
De dempende Duo-PU antislip zool is pure  
motorsport. Net als bij een bandenprofiel worden 
vloeistoffen weggeleid en de grip op elke  
ondergrond verbeterd (SRC). Het MSTP
Torsion Control Element geeft extra stabiliteit.

 64.341.0  TOURING BLACK LOW  
S3 ESD SRC

 Plus   ESD
 Bovenwerk  glad volledig rundleder

 Bescherming fiberglas neus en flexibele FAP®lite  
antiperforatiezool

 Plus  metaalvrij, inwendige veters zonder uitstekende
  elementen voor een opmerkelijk slank design
 Voering  BreathActive functionele voering
 

 Voetbed  evercushion® plus
 Zool  MOTO PROTECT - antislip DUO-PU zool met
  MTSP Torsion Control Element en DRIVERS 

HEEL voor een natuurlijke afrolbeweging
 Maten  36 - 47

NEW NEW NEW

 64.343.0  TOURING BLUE LOW 
SB E P WRU FO SRC

 64.342.0  TOURING STONE LOW 
S3 SRC

 64.344.0  TOURING BLACK SUEDE LOW 
S3 ESD SRC

 64.345.0  TOURING WHITE LOW 
S3 SRC

 Bovenwerk functionele lederen

 Bovenwerk waterafstotend suede leer

 Plus ESD
 Bovenwerk waterafstotend suede leer

 Bovenwerk duurzaam microfiber

UNISEXSLIP RESISTANT DRIVERS HEELCOMPOSITE METAL FREE
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TAKE THE POLSE POSITION

MOTO PROTECT
De nieuwe generatie MOTO PROTECT - nog meer prestaties en

motorsport-feeling tijdens het werk. De Duo-PU zool met dempende
tussenzool en stabiliserende MTSP Torsion Control Element zorgt voor

een overtuigend veilige en comfortabele tred. Door de veters (aan de
binnenkant) en de Drivers Heel ontstaat de perfecte mix uit ultieme

prestaties, draagcomfort en motorsport-look.

KENMERKEN 
VAN ALLE MOTO PROTECT MODELLEN

 63.261.0  TOURING BLACK MID 
S3 ESD SRC

 Plus  ESD, versteviging rond de enkels
 Bovenwerk  glad volledig rundleder

 63.263.0  TOURING BLUE MID 
SB E P WRU FO SRC

 Plus versteviging rond de enkels
 Bovenwerk functionele lederen

ELECTRICAL HAZARD

*

 63.262.0  TOURING STONE MID 
S3 SRC

 Plus versteviging rond de enkels
 Bovenwerk waterafstotend suede leer

* Bescherming tegen elektrische schokken (elektrisch isolerende schoenen).
Voor werkomgevingen waarin er mogelijk contact is met onder spanning staande elektrische geleiders.

Conform Amerikaanse norm ASTM F2413 - 2018 tot 18.000 volt.

NEW NEW

NEW NEW

NEW

ELECTRICAL HAZARD

*

* *
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Concessionaire PUMA SAFETY

puma-safety.com
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