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RIGLITE X SOLIDGRIP
RIGLITE X FUR SOLIDGRIP
EU 36 • 49
UK 31/2 • 14
US 4 • 16

+

Bekina® Boots
voetbedden

verhoog
uw comfort

FEATURES
IEUW
N
1. ultralichte instaplaars met treklussen
2. beschikbaar met of zonder wintervoering
3. met de uitduwnop kan je de laarzen makkelijk uittrekken
4. 100% waterdicht voor warme en droge voeten
5. SRC: uitstekende grip, hoge antislip en tractie op gladde oppervlakken
6. veiligheid: stalen top en zool (S5) voor optimale bescherming

waar
voor uw geld

veiligheid
eerst!

RIGLITE X SOLIDGRIP

Bekina® Boots NV - Berchemstraat 124 - 9690 Kluisbergen - België - www.bekina-boots.com

hygiëne

RIGLITE X SOLIDGRIP
RIGLITE X FUR SOLIDGRIP
Slijtvast, diep uitgesneden
zoolprofiel voor een
lange levensduur

Een unieke
polyurethaan-

Korte laars
Eenvoudig te
reinigen en
uitstekende
chemische
resistentie

Zachte en
flexibele
schacht

formulering en
een innovatief

Uitduwnop:
makkelijk
uittrekken

productieproces
NEOTANE Technology is de verzamelnaam voor een unieke mix van
ingrediënten en de innovatieve manier waarop deze verwerkt wordt.
Het hoogpresterende NEOTANE® materiaal is het directe resultaat van 55
jaar ervaring en de feedback van miljoenen eindgebruikers. Reeds decennialang werken we samen met de beste
leveranciers. Hierdoor bieden onze
NEOTANE®-laarzen u gegarandeerd de
hoogste kwaliteit.
®
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Sterke en ondoordringbare
buitenlaag

2

Structuur van kleine luchtbelletjes: licht en isolerend

3

Zelfregulerende
thermische binnenlaag

Multifunctionele, slipvaste buitenzool is SRC-gecertificeerd

O4

O4

S4

S4

S5

S5

RigliteX SolidGrip ref. XRN4PAB/7080AP198

RigliteX fur SolidGrip ref. XRN4PBB/7080AP229
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COMFORT: VEDERLICHT
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Onze laarzen zijn gemaakt met NEOTANE® Technology en daardoor aanzienlijk lichter dan
laarzen gemaakt uit andere materialen. Het gewicht van laarzen heeft een directe invloed
op het ervaren draagcomfort. Moet men een aanzienlijk deel van de werkdag rechtop staan,
dan kan men op het einde van de dag een intens gevoel van vermoeidheid in de lage rug en
benen ervaren. Op lange termijn zal dit de productiviteit negatief beïnvloeden.

