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Python is ontstaan op 1 mei 2001. De werkschoenen zijn gemaakt voor  

veiligheidsklassen S1P en S3. Bij de ontwikkeling wordt rekening gehouden 

met de veranderende markt. Python combineert veiligheid, comfort, trendy  

 en casual. 

 

 

 
 

 

 

In 2020 hebben wij de modellen van Python Fresh geïntroduceerd. Deze 
unieke werkschoenen zijn speciaal ontwikkeld om transpiratie van je 

voeten tegen te gaan. Het is de 1ste gekoelde veiligheidsschoen die bewezen 

werkt tegen transpiratie. Met slechts 1 handeling van 2 minuten per 

3 dagen heb je gezondere voeten in je werkschoenen! 

 

 

 

 

In 2022 hebben we onze werkschoenen voorzien van ons eigen kwaliteitsstempel en zijn we gestart met onze 
6+6 circulaire productgarantie. Dat betekent dat je 12 maanden garantie hebt op productiefouten en hierdoor  

na 6 maanden nog steeds een restwaarde hebt. 

 

We doen dit omdat we geloven in een circulaire toekomst en in de kwaliteit van onze schoenen.  
Zie voor meer informatie pagina 16.  
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MET PYTHON ZET JE EEN VOORWAARTSE STAP: 

 DE WERKSCHOENEN WAAR JE 12 MAANDEN OP KUNT BOUWEN! 

 

 

 

   Python Nature        Python Jeans 
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100% ECO-VRIENDELIJK (MVO)  

      
 

 
 

 
 
Normering  S3-SRC-60 minuten waterafstotend 

Upper 100% ECO-vriendelijke gerecyclede Petflessen. 

        Voor- achterkant Leer met TPU voor extra bescherming.  

Binnenvoering 100% ECO-vriendelijke gerecyclede Petflessen. 
Water tong De tong is bevestigd aan de binnenvoering zodat er geen vuil 

in komt. 

Binnenzool Uitneembare antistatische inlegzool van memory foam 

(geheugenschuim dat zich vormt naar je voet en nadat het 
ingedrukt is geweest langzaam in zijn oorspronkelijke vorm 

terugkeert). 

Cambreur Ter ondersteuning van de voetholte en zorgt voor de juiste 

buiging daarvan (verhoogt de stabiliteit bij het lopen op vlak 
en oneffen terrein). 

Loopzool  PU/TPU: flexibel, duurzaam, slipweerstand (SRC) en 
     schokabsorptie bij de hiel. 

        Tussenzool  Anti-perforatie gemaakt van flexibel kevlar. 
Veiligheidsneus Staal. 

Maten   39 t/m 47 

 

 

PYTHON NATURE PS5100 
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VOORZIEN VAN EXTRA ADEMEND 3D TEXTIEL  

 
 

Normering  S3-SRC-60 minuten waterafstotend 

Upper Hardblauw extra ademend 3D-textiel (3D-
geweven polyester is luchtdoorlatend - ademend. Het is de 

benaming voor de manier waarop het geweven is. Het is 

makkelijk te onderhouden en te reinigen). 

        Voor- achterkant Leer met TPU voor extra bescherming. 
Binnenvoering Hardblauw ademend 3D-textiel (3D-mesh, geeft de 

schoenen een ademend vermogen. De stof is sterk, 

vochtabsorberend en sneldrogend voor maximaal 

draagcomfort). 
Water tong De tong is bevestigd aan de binnenvoering zodat er geen vuil 

in komt. 

Binnenzool Uitneembare antistatische inlegzool van memory foam 

(geheugenschuim dat zich vormt naar je voet en nadat het 
ingedrukt is geweest langzaam in zijn oorspronkelijke vorm 

terugkeert). 

Cambreur Ter ondersteuning van de voetholte en zorgt voor de juiste 

buiging daarvan (verhoogt de stabiliteit bij het lopen op vlak 

en oneffen terrein). 
Loopzool  PU/TPU: flexibel, duurzaam, slipweerstand (SRC) en 

     schokabsorptie bij de hiel. 

        Tussenzool  Anti-perforatie gemaakt van flexibel kevlar. 

Veiligheidsneus Staal.   
Maten   39 t/m 47 

PYTHON SKY PS5200 
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        VOORZIEN VAN ADEMEND TEXTIEL 
 

Normering laag S1P-SRC 

Normering hoog S3-SRC-60 minuten waterafstotend 

 
Upper Jeanskleurig ademend 3D-textiel (3D-geweven 

polyester is luchtdoorlatend - ademend. Het is de 

benaming voor de manier waarop het geweven is. Het is 

makkelijk te onderhouden en te reinigen). 
Voor- achterkant Leer met TPU voor extra bescherming. 

Binnenvoering Zwart ademend 3D-mesh (3D-mesh, geeft de schoenen een 

ademend vermogen. De stof is sterk, vochtabsorberend en 

sneldrogend voor maximaal draagcomfort). 
Binnenzool Uitneembare antistatische inlegzool van memory foam  

PYTHON JEANS PS5150 – S1P  (geheugenschuim dat zich vormt naar je voet en nadat het 

ingedrukt is geweest langzaam in zijn oorspronkelijke vorm 
terugkeert). 

Cambreur Ter ondersteuning van de voetholte en zorgt voor de juiste 

buiging daarvan (verhoogt de stabiliteit bij het lopen op vlak 

en oneffen terrein). 
Loopzool  PU/TPU: flexibel, duurzaam, slipweerstand (SRC) en 

     schokabsorptie bij de hiel. 

        Tussenzool  Anti-perforatie gemaakt van flexibel kevlar. 

Veiligheidsneus Staal   
Maten   39 t/m 47 

 

Extra Bij het hoge model is de tong bevestigd aan de 

binnenvoering zodat er geen vuil in komt. 

 

PYTHON JEANS PS5151 – S3        
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        VOOR HET ZWARE WERK 

 
 

 
Normering  S3-SRC-60 minuten waterafstotend 
Upper Zwart gevet nubuck leer 

Voorkant  Kruipneus  

Binnenvoering Grijs ademend 3D-mesh (3D-mesh geeft de schoenen een 

ademend vermogen. De stof is sterk, vochtabsorberend en 
sneldrogend voor maximaal draagcomfort). 

Water tong De tong is bevestigd aan de binnenvoering zodat er geen vuil 

in komt. 

Binnenzool Uitneembare ademende, antistatische en vochtabsorberende 
inlegzool. 

Loopzool PU/TPU flexibel, duurzaam, slipweerstand (SRC) en 

schokabsorptie bij de hiel. Het rubber heeft een hoge 

slijtvastheid. 

PYTHON TORONTO  Hittebestendig   HRO zool - bij 300 gr C contact gedurende 1 minuut of 

150 gr C gedurende 15 minuten.  
Tussenzool  Anti-perforatie gemaakt van flexibel kevlar.  

        Veiligheidsneus Composiet. 

Maten   38 t/m 48 

   

 

 

 

PYTHON VANCOUVER  
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        ROBUUST VS FLEXIBEL  

 
 

 
 

Normering hoog S3-SRC-60 minuten waterafstotend 
Upper Geel nubuckleer en mesh dat hoge prestaties, duurzaamheid 

en slijtvastheid biedt. 
Binnenvoering Zwart ademend mesh (geeft de schoenen een ademend 

vermogen. De stof is sterk, vochtabsorberend en 

sneldrogend voor maximaal draagcomfort). 

Water tong De tong is bevestigd aan de binnenvoering zodat er geen vuil 
in komt. 

Binnenzool Uitneembare antistatische zool van Polyurethaan met een 

mesh-afdeklaag voor een duurzaamheid, schokdemping en 

stevig loopcomfort. 
Loopzool EVA-rubber; flexibel, schokabsorberende eigenschappen,  

slipweerstand (SRC) en schokabsorptie bij de hiel. 

        Tussenzool  Anti-perforatie gemaakt van flexibel kevlar.  

        Veiligheidsneus Composiet. 
Maten   37 t/m 47 

   

 

 

 
PYTHON LEGEND SAND  
PS5500     
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IN SLECHTS 1 HANDELING VAN 2 MINUTEN PER 3 DAGEN GEZONDERE VOETEN IN JE WERKSCHOENEN MET 

BEWEZEN MINDER TRANSPRIRATIE! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DE MODELLEN PYTHON FRESH ZIJN SPECIAAL ONTWIKKELD OM WARME - EN/OF ZWEETVOETEN TE VOORKOMEN.  

DAARNAAST ZORGT DE KOELING OP JE WREEF VOOR EEN LAGERE TEMPERATUUR IN JE WERKSCHOEN.  
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IN SLECHTS 1 HANDELING VAN 2 MINUTEN PER 3 DAGEN GEZONDERE VOETEN IN 

JE WERKSCHOENEN: BEWEZEN MINDER TRANSPRIRATIE! 

 
 

 

 

 
Normering  S3-SRC-60 minuten waterafstotend 

        Upper   Zwart leer met hardblauwe stiksels. 

        Voor- achterkant Leer. 

      Binnenvoering Grijs ademend 3D-mesh (3D mesh geeft de schoenen een 
        ademend vermogen. De stof is sterk, vochtabsorberend en  

sneldrogend voor maximaal draagcomfort). 

Tong Coolingtong van Inuteq. Koeling op de wreef tot 15⁰ C lager 

dan de buitentemperatuur. Zorgt voor minder transpiratie en 
is antibacterieel. De spuit waarmee je de tong met water 

vult wordt gratis met de schoenen meegeleverd.  

De koelingtong is zo bevestigd dat er geen vuil in de schoen 

kan binnendringen. 

PYTHON FRESH 1.0 Binnenzool  Uitneembare antistatische inlegzool van memory foam  

   (geheugenschuim dat zich vormt naar je voet en nadat het 

   ingedrukt is. 
           geweest langzaam in zijn oorspronkelijke vorm terugkeert). 

Loopzool  PU/TPU: flexibel, duurzaam, slipweerstand (SRC) en  

           schokabsorptie bij de hiel. 

        Tussenzool  Anti-perforatie gemaakt van flexibel kevlar.  
        Veiligheidsneus Staal   

Maten 39 t/m 47  

       

 

 
 
 

PYTHON FRESH 2.0  
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IN SLECHTS 1 HANDELING VAN 2 MINUTEN PER 3 DAGEN GEZONDERE VOETEN IN 

JE WERKSCHOENEN: BEWEZEN MINDER TRANSPRIRATIE! 

 
Normering  S1P-SRC 

Upper Zwart-grijs 3D-textiel (3D-geweven 
polyester is luchtdoorlatend/ 

ademend. Het is makkelijk te 

onderhouden en te reinigen). 

        Voor - achterkant Leer 
Binnenvoering Grijs ademend 3D-mesh. (3D mesh geeft de schoenen een 

ademend vermogen. De stof is sterk, vochtabsorberend en 

sneldrogend voor maximaal draagcomfort). 

Tong Coolingtong van Inuteq. Koeling op de wreef tot 15⁰ C lager 
dan de buitentemperatuur. Zorgt voor minder transpiratie en 

is antibacterieel. De spuit waarmee je de tong met water 

vult, wordt gratis met de schoenen meegeleverd.  

De koelingtong is zo bevestigd dat er geen vuil in de schoen 
kan binnendringen. 

PYTHON FRESH 4.0 Binnenzool  Uitneembare antistatische inlegzool van memory foam  

(geheugenschuim dat zich vormt naar je voet en nadat het 

ingedrukt is geweest langzaam in zijn oorspronkelijke vorm 

terugkeert). 

Loopzool  PU/TPU: flexibel, duurzaam, slipweerstand (SRC) en  
           schokabsorptie bij de hiel. 

        Tussenzool  Anti-perforatie gemaakt van flexibel kevlar. 

Veiligheidsneus Staal. 

Maten   39 t/m 47 

 

 

PYTHON FRESH 3.0  
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        VOCHTAFVOEREND EN ADEMEND 

 
PYTHON LAGE WERKSOKKEN 

PS0002      
 
 

 

 

Kleur    zwart-grijs 
Aantal   1-pack 
Materiaal 55% katoen 

 12% polyamide 

 25% polyester / Coolmax  
 6% polyamide / Cordura  

 2% elastomer 

Maten 39-41 / 42-44 / 45-47 

Wasbaar op 40 graden 
Eigenschappen Antistatische, comfortabele naadloze sokken. Anatomisch 

gebreid teenstuk met links- en rechtsindicatie. Beschermt 

tegen bacteriën, virussen en schimmelvorming. 

PYTHON HOGE WERKSOKKEN    

PS0002       Optie   Houdt de voeten koeler in combinatie met het dragen 

van de Python Fresh veiligheidsschoen. 
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TOEBEHOREN 

 
PYTHON VETERS 
PL1001 TM PL1004     Kleur   zwart 

Materiaal  100% polyester  

Maten   100 cm ten behoeve van het lage modellen  PL1003 

            120 cm ten behoeve van de hoge modellen  PL1004 
 

Kleur   zwart-blauw 

Materiaal  100% polyester  

Maten   100 cm ten behoeve van het lage modellen  PL1002 
            120 cm ten behoeve van de hoge modellen  PL1001 

 
 
 

 

PYTHON MEMORY      

INLEGZOOL PL0001     Kleur   grijs 

Materiaal  100 % polyester 

Maten   39 t/m 47 

Wasbaar  op 30 graden 
Hoeveelheid  1 paar 

Materiaal ademende inlegzool van geheugenschuim dat zich vormt 

naar je voet en nadat het ingedrukt is geweest langzaam in 

zijn oorspronkelijke vorm terugkeert. Met een mesh-
afdeklaag. 
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Hoe werkt de 6+6 maanden circulaire garantie van Python:  

Welke garantie zit er op de schoenen? 
1. Wettelijke garantie 6 maanden. 

of 

2. Circulaire garantie > 6 tot 12 maanden. 

 
Hoe wordt de circulaire garantie berekend? 

De circulaire garantie is gebaseerd op de afschrijving van je schoenen uitgedrukt in een percentage. Het 

percentage is het aantal maanden dat je de schoenen gedragen hebt gedeeld door de minimale levensduur van  

12 maanden. Hoe langer je op de schoenen loopt, hoe groter de afschrijving en hoe minder de schoenen waard zijn.  
 

Waarom doen we dit? 

Wij geloven in de kwaliteit van de Python schoenen en willen meewerken aan een circulaire toekomst. Van de componenten uit de 

ontmantelde schoenen worden met bestaande en nieuwe recyclingtechnieken grondstoffen herwonnen. Deze grondstoffen worden 
ingezet om weer nieuwe producten, waaronder werk- en veiligheidsschoenen, te kunnen maken. 

 

Denk je gebruik te willen maken van de garantie? 

1. Stuur dan een mail naar info@dineg.nl. 
2. In de mail: een omschrijving en 3 foto’s: van de klacht – aankoopbewijs - telefoonnummer. 

3. Je ontvangt een aanbieding voor een nieuw paar op basis van garantie 1 of 2. 

4. Omdat het een 6+6 circulair garantieplan is zijn er twee opties om oude schoenen in te zamelen: 

a. Opsturen van je oude schoenen naar:  
Dineg B.V., Amstelkade 6, 3652 MD  Woerdense Verlaat.  

Het transport is voor eigen kosten. 

b. Maak gebruik van de Alliance inzamelbox (zie https://www.cfalliance.eu).  

 
Meer weten over het inzamelen van de schoenen? Kijk op de website: https://www.cfalliance.eu 

 

Wij zijn niet aansprakelijk voor de gevolgen van het onjuist gebruik van de schoenen! 

 

  

mailto:info@dineg.nl
https://www.cfalliance.eu/
https://www.cfalliance.eu/
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Hoe activeer je de koelingtong in de Python Fresh:  
 
1. Open de blauwe dop op de tong. 

2. Vul de tong met 20 ml kraanwater door middel van de gratis bijgeleverde spuit. 

3. Sluit de dop. 

4. Verdeel het water gelijkmatig over de koelingtong. 
5. De koelingtong is nu klaar voor gebruik.  

 

Eigenschappen van de koelingtong: 

 
- Vermindert de transpiratie van je voet. 

- Tot max. 15º C verkoeling t.o.v. de omgevingstemperatuur: 
 

 

 

 

 

 

- Tot max. 2,9º C verlaging van de temperatuur in je schoen: 

 

 

 

 

 

 

- Niet-giftig en duurzaam. 

- Biedt maximaal 1-3 dagen verkoeling, afhankelijk van de temperatuur, luchtstroming en luchtvochtigheid.  

- De schoen niet gebruiken als hefwerktuig om schade aan de werkschoen en tong te voorkomen! 
- De werkschoen is niet geschikt daar waar de gebruiker verplicht beschermende / luchtdichte kleding moet dragen.   
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Het merk Q1905 (www.q1905.com) is oer-Hollands, vrijgevochten, onafhankelijk en als Quick in het jaar 1905 ontstaan. Wij koesteren 

de rijke sporthistorie en vertalen dit naar onze veiligheidsschoenen.  

Q1905 is een merk in casual- en sportfashion. Met trots ontwikkelen en produceren wij een sportieve collectie veiligheidsschoenen als 

persoonlijk beschermingsmiddel. Wij hebben de eigentijdse en fashionuitstraling van Q1905 vertaald naar onze collectie 

veiligheidsschoenen in de veiligheidsklassen S1P en S3.  

Onze Q1905 veiligheidsschoenen zijn bijna niet van casual- of sportschoenen te onderscheiden, maar beschikken wel over alle 

functionaliteiten en veiligheidseisen zoals deze wettelijk zijn vastgelegd. 

 

 

1905          2023 
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        VEILIG EN SPORTIEF IN 3 KLEUREN 

 
 

 
 
 

 

Normering hoog S1P-SRC 
Upper Mesh (geweven stof die zeer luchtdoorlatend is) 

gecombineerd met suède en microfiber. 

Binnenvoering Ademend 3D-mesh (3D-mesh geeft de schoenen een  

Q1905 SPRINT GRIJS QS0550       ademend vermogen. De stof is sterk, vochtabsorberend en  

sneldrogend voor maximaal draagcomfort). 

Binnenzool Uitneembare ademende, antistatische en vochtabsorberende 

inlegzool. 
Loopzool PU/PU flexibel, duurzaam, slipweerstand (SRC) en 

schokabsorptie bij de hiel. 

        Tussenzool  Anti-perforatie gemaakt van flexibel kevlar.  

        Veiligheidsneus Staal. 
Maten   37 t/m 48 

  

 
Q1905 SPRINT ZWART QS0560 

 

 

 

Q1905 SPRINT BLAUW QS0570 
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        VEILIG, ADEMEND EN FLEXIBEL 

 
 

 
 

 
Normering  S1P-SRC-ESD-Staalvrij 
Upper Microfiber gecombineerd met Flying knitted (sterke vezels 

voor een licht bovenwerk, waardoor meer stretch en 

ventilatie). 

Binnenvoering Ademend 3D-mesh (3D-mesh geeft de schoenen een  
      ademend vermogen. De stof is sterk, vochtabsorberend en  

sneldrogend voor maximaal draagcomfort). 

Binnenzool Uitneembare ademende, antistatische en vochtabsorberende 

inlegzool. 
Loopzool PU/PU flexibel, duurzaam, slipweerstand (SRC) en 

schokabsorptie bij de hiel. 

        Tussenzool  Anti-perforatie gemaakt van flexibel kevlar.  

Q1905 SPRINT DARK QS0561   Veiligheidsneus Composiet. 

Maten   37 t/m 48 (dit model valt 1 maat kleiner) 

 

Extra Bij het hoge model is de tong bevestigd aan de 
binnenvoering zodat er geen vuil in komt. 

 

  

 

Q1905 SPRINT DARK QS0562   
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        VEILIG, SPORTIEF EN DUURZAAM 

 
 

 

 
 
Normering  S3-SRC-60 minuten waterafstotend 

Upper Suede gecombineerd met leer (duurzaam en sterk). 
Binnenvoering Ademend 3D-mesh (3D-mesh geeft de schoenen een  

      ademend vermogen. De stof is sterk, vochtabsorberend en  

sneldrogend voor maximaal draagcomfort). 

Binnenzool Uitneembare, ademende, antistatische en 
vochtabsorberende inlegzool van memory foam 

(geheugenschuim dat zich vormt naar je voet en nadat het 

ingedrukt is geweest langzaam in zijn oorspronkelijke vorm 

terugkeert). 
Loopzool PU/PU flexibel, duurzaam, slipweerstand (SRC) en 

schokabsorptie bij de hiel. 

        Tussenzool  Anti-perforatie gemaakt van flexibel kevlar.  

Q1905 SPORT BLAUW QS0920   Veiligheidsneus Staal. 

Maten   37 t/m 47  

 

Extra Bij het hoge model is de tong bevestigd aan de 
binnenvoering zodat er geen vuil in komt. 

 

 

 

 

Q1905 SPORT BLAUW QS0910   
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        VEILIG, SPORTIEF EN DUURZAAM 

 
 

 

 
 
Normering  S3-SRC-60 minuten waterafstotend 

Upper Suede gecombineerd met leer (duurzaam en sterk). 
Binnenvoering Ademend 3D-mesh (3D-mesh geeft de schoenen een  

      ademend vermogen. De stof is sterk, vochtabsorberend en  

sneldrogend voor maximaal draagcomfort). 

Binnenzool Uitneembare, ademende, antistatische en 
vochtabsorberende inlegzool van memory foam 

(geheugenschuim dat zich vormt naar je voet en nadat het 

ingedrukt is geweest langzaam in zijn oorspronkelijke vorm 

terugkeert). 
Loopzool PU/PU flexibel, duurzaam, slipweerstand (SRC) en 

schokabsorptie bij de hiel. 

        Tussenzool  Anti-perforatie gemaakt van flexibel kevlar.  

Q1905 SPORT ZWART QS0921   Veiligheidsneus Staal. 

Maten   37 t/m 47  

 

Extra Bij het hoge model is de tong bevestigd aan de 
binnenvoering zodat er geen vuil in komt. 

 

 

 

 

Q1905 SPORT ZWART QS0911   
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        VEILIG VS RETRO 

 
 

 

 
 

 
Normering  S3-SRC-60 minuten waterafstotend 

Upper Donkerblauw suède (duurzaam en sterk). 
Binnenvoering Cambrella (slijtvast en vochtregulerend voor maximaal 

draagcomfort). 

Binnenzool Uitneembare, ademende, antistatische en 

vochtabsorberende binnnzool. 

Loopzool PU/TPU flexibel, duurzaam, slipweerstand (SRC) en 
schokabsorptie bij de hiel. 

        Tussenzool  Anti-perforatie gemaakt van flexibel kevlar.  

Veiligheidsneus Staal. 

Maten   38 t/m 47 
 
 
 

            
 
 
 

 
Q1905 LONDEN BLAUW QS0150 
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        VEILIG EN VOLLEDIG LEER 

 
 

 
 
Normering  S3-SRC-60 minuten waterafstotend 

Upper QS0200 Zwart volnerf leer 
Upper QS0350 Grijs nubuck leer 

 

Binnenvoering Leer voor het maximaal draagcomfort. 

Water tong De tong is bevestigd aan de binnenvoering zodat er geen vuil 
in komt. 

Binnenzool Uitneembare, antistatische zool van Polyurethaan met een 

mesh-afdeklaag; duurzaam en schokdempend. 

Loopzool PU/PU flexibel, duurzaam, slipweerstand (SRC) en 
schokabsorptie bij de hiel. 

        Tussenzool  Anti-perforatie gemaakt van flexibel kevlar.    

Q1905 OLYMPIC QS0200    Veiligheidsneus Staal. 

 

Maten QS0200 39 t/m 47  

Maten QS0350 37 t/m 47 
 

 

 

 

 

Q1905 FLAME QS0350   
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        NAADLOOS EN ADEMEND 
 

 
Q1905 LAGE WERKSOKKEN BLAUW 
QS0001      

 

 

 

 
 

Kleur    blauw  (QS0001) 

zwart  (QS0002) 

        Aantal   2-pack 
Materiaal 77% katoen 

 17% polyamide 

 3% synthetische vezels 

 3% antistatische garens 
 2% elastomer 

Maten 37-40 / 41-44 / 45-47 

Wasbaar op 40 graden 

Eigenschappen Comfortabele naadloze sokken, veerkrachtig en ademend. 
De onderkant van de sok is versterkt. Anatomisch gebreid 

teenstuk met links- en rechtsindicatie.  

Q1905 LAGE WERKSOKKEN  ZWART   

QS0002        
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Gebruik, onderhoud en tips:  

Aan- en uittrekadviezen: 
-  Maak de sluiting altijd volledig los.  

- Gebruik een schoenlepel tegen onnodig vervormen.  

- Bij het aantrekken dien je je voeten goed tegen de achterkant van de schoen te plaatsen. Maak vervolgens de sluiting weer vast 

voor een goede fitting. Je voorkomt zo het schuiven van de voeten in de schoenen. 
 

Inloopadvies: 

Nieuwe schoenen zijn in het begin altijd stug. We raden dan ook aan je schoenen in te lopen.  

 
Transpiratie: 

Het dragen van gesloten schoenen kan het transpireren verergeren. Met de volgende maatregelen verminder je deze klacht:  

- Wissel regelmatig van schoenen. 

- Gebruik een anti-transpiratiecrème of een voetpoeder.  
-  Kies voor de Python Fresh: werkt bewezen tegen transpiratie. 

 

Wisselen:  

Je schoenen nemen transpiratievocht op. Je dient ze dan ook regelmatig te luchten. Wij adviseren de schoenen niet langer dan twee 
dagen achtereen te dragen. Wisselen is noodzakelijk, dit verlengt ook de levensduur van je schoenen.  

 

Onderhoud: 

Zorgvuldig onderhoud bevordert de gebruiksduur van je kostbare schoenen.  
- Poets leren schoenen regelmatig met een schoencrème. 

- Voor suède- en nubuckschoenen geldt dat je deze kunt borstelen met een suèdeborstel of een nubuckblokje.  

- Spuit je schoenen regelmatig in met een beschermspray.  

 
Zijn je schoenen erg nat? 

Zet ze nooit bij een warmtebron om ze sneller te laten drogen. Laat ze op kamertemperatuur drogen.  

 

Gaan je schoenen tijdens het lopen een beetje kraken?  
Strooi wat talkpoeder tussen het anti-perforatie- en binnenzool. 

 

Wat kun je zelf doen om problemen te voorkomen? 

- Controleer vóór het aantrekken van de schoen op de aanwezigheid van vuil, steentjes of iets dergelijks.  
- Zorg dat je schoenen niet knellen.  

- Controleer je voeten inclusief de onderkant regelmatig op wondjes en drukplekjes. 
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Normering:  

Wat is het verschil tussen een SB, S1, S1P, S2, S3: 
 

De S is de afkorting van “safety” en impliceert dat deze schoenen dienen te voldoen aan de norm van Safety Shoes 

(veiligheidsschoenen). De norm hiervoor is de EN-ISO (20)345. Deze schrijft o.a. voor dat schoenen dienen te beschikken over een 

beschermneus die bescherming biedt tegen mechanische beschadiging van de voorvoet. Dit houdt in dat bij een impact van 200J er geen 
beschadiging aan de voorvoet mag ontstaan. Binnen die norm bestaan er nog verschillende categorieën, welke hieronder kort worden 

toegelicht.  

 

SB: veiligheidsschoenen voor professioneel gebruik met een beschermneus die op een impact van 200J is getest. 
S1: gelijk aan SB, antistatische eigenschappen, energie absorberende hak, gesloten hiel, oliebestendige antislip zool. 

S1P: gelijk aan S1, penetratiebescherming 1100N. 

S3: gelijk aan S1P, zool met profiel, waterdicht voor een minimum van 60 minuten. 

 

 

Slipweerstand 

 

Veiligheidsschoenen worden onderworpen aan een antisliptest volgens NEN normen. 

 

SRA: slipweerstand op een keramische tegel met een laag schoonmaakmiddel. 

SRB: slipweerstand op een stalen plaat met glycerine (olie substantie).  

SRC: SRA + SRB (als de zool zowel de SRA + SRB test heeft doorstaan ontvangt  

 deze automatisch de SRC normering) 

 

 

ESD schoen 

Electro Static Discharge (ESD) schoenen voorkomen statische elektrische lading door snelle ontlading van statische elektriciteit. Door de 

lage weerstand van de schoenen zal de drager zichzelf niet (op)laden. Dit beschermt jezelf en omliggende apparatuur. 

ESD werkschoenen zijn bijvoorbeeld noodzakelijk voor mensen die met het bouwen van computers of gevoelige apparatuur bezig zijn. 
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Iconen behorende bij de veiligheidsschoenen:  
 

 

  ADEMEND        ANTI-PERFORATIE ZOOL 

 

  ANTIBACTERIEEL       S1P 

 

  ANTISTATISCH       S3 

 

  ANTISLIP        STAALVRIJ 

 

  ESD         VEILIGHEIDSNEUS 

 

  HIELABSORTIE       WATERAFSTOTEND 

 

  HITTEBESTENDIGE ZOOL      LEER 

 

  KOELINGTONG 
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