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Waterdicht de beste
Met trots presenteren we u wederom onze nieuwste najaar/winter 
brochure. In deze uitgave leggen we onder andere de nadruk op 
waterdichtheid. Met onze productlijnen BuckBootz, Buckshot, Goodyear 
Welted en Largo Bay kunnen we iedere klus aan, van -17°C tot +30°C, 
hoe zwaar deze ook is.

We introduceren enkele nieuwe producten, maar ook verbeteringen op 
huidige producten zoals de BuckBootz S5 Safety. Daarnaast geven we 
aandacht aan onze sneakers die afgelopen zomer geïntroduceerd zijn 
en bijzonder goed zijn ontvangen.

Waterdicht en ijskoud op nr. 1
Allereerst onze gerenommeerde Buckbootz BBZ6000 S5 Safety rubber/
neopreen laarzen – Europa’s nr. 1 in deze productcategorie.
Velen van u hebben in de afgelopen jaren kennis gemaakt met onze 
BBZ6000 S5 Safety – de beste combinatie van een goede bescherming 
en optimaal comfort. De certificering van de BBZ6000 S5 Safety is 
verder uitgebreid met een CI certificaat (koude isolatie tot -17°C) en 
hiervoor hebben we geen aanpassingen aan het product gemaakt: 
uw huidige paar heeft dit certificaat dus ook. Dat deze toevoeging in 
certificering zo makkelijk behaald werd laat maar weer zien dat dit een 
product is dat zelfs ons nog kan blijven verbazen. Probeer ze nu (zie 
pagina’s 3-6).

Onze waterdichte lederen laarzen staan al sinds jaar en dag bij 
vele van onze dealers als zeer goed bekend. Maar we zien ook in 
het afgelopen jaar een steeds grotere toename in de verkoop van 
waterdichte schoenen, vooral door de BSH008WPNM (zie pagina 8) 
en de BSH009BK/BR (zie pagina 10). Dit komt voornamelijk door onze 
garantie dat 100% waterdicht ook echt 100% waterdicht is.

Niet meer dan normaal toch?...

Bijna één op de drie Buckler Boots safety modellen is waterdicht – 
een mix van lederen en rubber/neopreen producten, allemaal van 
hoogwaardige kwaliteit die tot de top in hun klasse behoren...

Uitgesneakerd? Nee.
De introductie van onze nieuwe Largo Bay lijn laat zien dat Nederland 
nog steeds niet klaar is met sneakers. En terecht. Een vernieuwend 
design en een sterke en comfortabele constructie hebben bewezen dat 
een nieuwe sneaker introduceren nog steeds succesvol kan zijn. Probeer 
ze zelf en ervaar het comfort en de duurzaamheid! (zie pagina’s 21-23).

We wensen u veel (werk)succes en een drukke najaars/winter periode 
toe! 

Met vriendelijke groet,

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

EN ISO 20345:2011

Teenbescherming getest met 200J impact en 15kN 
compressiekracht. Oliebestendige buitenzool.

A  Antistatisch Elektrische weerstand tussen 0,1 en 
100MΩ

P  Penetratieweerstand buitenzool van 1100 
Newton

E  Energieabsorptie hak 20 Joules
HRO Olie- en hittebestendig tot 300 °C gedurende 60 

seconden
SRA  Antislip: getest op keramische tegels bevochtigd 

met een verdunde zeepoplossing
SRB Antislip: getest op stalen bodem bevochtigd met 

glycerol
SRC Antislip: getest op SRA+SRB 
WRU Waterbestendig lederen bovenwerk
CI Koude isolatie tot -17°C (±2°C)

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 

polymeermateriaal is

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

WelkomInhoud

EN Veiligheidsnormen

Beschermende neus

Beschermende 
tussenzool

Hitte bestendige zool

Olie bestendige zool

Antislip zool

Waterdicht

Antistatisch Koude isolatie

Kruipneus

YKK rits

Waterbestendig

Geen strepen

Brede leest

EN 388

Buckler Boots BBZ6000 S5 HRO CI SRC rubber/neopreen 
veiligheidslaarzen.

• Stalen neus
• Stalen tussenzool
• Antistatisch
• Energieabsorptie hak
• Rubberen zool met profiel
• Olie- en hittebestendig tot 300°C/60 seconden
• Hoogste normering antislip
• Koude isolatie tot -17°C (±2°C)

TM
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Buckler Boots BBZ6000 S5 HRO CI SRC rubber/neopreen 
veiligheidslaarzen.

• Stalen neus
• Stalen tussenzool
• Antistatisch
• Energieabsorptie hak
• Rubberen zool met profiel
• Olie- en hittebestendig tot 300°C/60 seconden
• Hoogste normering antislip
• Koude isolatie tot -17°C (±2°C)

TM
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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.

Aanbevolen werkgebieden:

• Agri/horticultuur

• Bouw

• Industrie

• Onderhoud

• Infrastructuur

• Grondwerkzaamheden

Buckler Boots BBZ6000 S5 
HRO CI SRC rubber/neopreen 
veiligheidslaarzen.

• Stalen neus

• Stalen tussenzool

• Antistatisch

• Energieabsorptie hak

• Rubberen zool met profiel

• Olie- en hittebestendig tot 300°C

• Hoogste normering antislip

• Koude isolatie (CI) tot -17°C
(±2°C)

Safety 
Buckbootz 
S5 HRO CI SRC

BBZ6000BL
• 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

4

BBZ6000BK
• 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

TM

BBZ6000GR
• EN S5 HRO CI SRC rubber/

neopreen laars
• Olijfgroen
• 100% waterdicht
• K3 rubberen zolen
• Koude isolatie tot -17°C (±2°C)
• Aerospencer honinggraat

ademende voering
• Uitneembare inlegzolen
• Hi-viz strip voor extra zichtbaarheid
• Maten 39 – 47

5

Safety 
Buckbootz 

S5 HRO CI SRC

TM
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BBZ6000GR
• 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

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.

Aanbevolen werkgebieden:

• Agri/horticultuur

• Bouw

• Industrie

• Onderhoud

• Infrastructuur

• Grondwerkzaamheden

Aerospencer honinggraat ademende voering

TM
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Buckshot 2 
S3 HRO WRU 

SRC

De nieuwe generatie Buckshot

BSH010BR
• Werklaars
• Dark Brown Crazy Horse leder
• Sterke kruipneus
• Waterdicht
• S3 HRO WRU SRC
•  Maten 40 – 47



BSH008WPNM
• Hoog model met rits
• Dark Brown Crazy Horse leder
• Sterke kruipneus
• Waterdicht
• Composiet neus en Kevlar tussenzool
• 100% metaalvrij
• S3 HRO WRU SRC
•  Maten 40 – 47

8

De Buckler Boots Buckshot 
modellen bestaan uit 
veiligheidschoeisel met 
aangespoten rubberen zolen met 
een PU tussenlaag voor comfort 
en demping en zijn minimaal S3 
HRO WRU SRC gecertificeerd. 

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

Buckshot 2 
S3 HRO WRU 
SRC

Driedubbel 
gestikte hiel 
support

Waterdichte 
ritssluiting

BSH005
•  Laag model
• Black Oil Full Grain leder
• Sterke kruipneus
• S3 HRO WRU SRC
•  Maten 40 – 47

9

Alle Buckshot modellen worden 
geproduceerd volgens de officiële 

Europese S3 HRO WRU SRC richtlijnen

EN ISO 20345:2011 
SB P A HRO WRU SRC

• Stalen neus* 

• Stalen tussenzool* 

• Antistatisch

• Olie- en hittebestendige 
loopzool (300ºC) 

• Hoogste normering antislip zolen 

• Waterbestendig lederen bovenwerk

*Behalve de BSH008WPNM, deze 
is metaalvrij en voorzien van een 

composiet neus en Kevlar tussenzool

Buckshot 2 
S3 HRO WRU 

SRC

BSH010BR
• Werklaars
• Dark Brown Crazy Horse leder
• Sterke kruipneus
• Waterdicht
• S3 HRO WRU SRC
•  Maten 40 – 47

BSH002BR
•  Hoog model
• Dark Brown Crazy Horse leder
• Sterke kruipneus
• Waterdicht
• S3 HRO WRU SRC
•  Maten 40 – 47

Leverbaar vanaf 
eind oktober



BSH008WPNM
• Hoog model met rits
• Dark Brown Crazy Horse leder
• Sterke kruipneus
• Waterdicht
• Composiet neus en Kevlar tussenzool
• 100% metaalvrij
• S3 HRO WRU SRC
•  Maten 40 – 47

8

De Buckler Boots Buckshot 
modellen bestaan uit 
veiligheidschoeisel met 
aangespoten rubberen zolen met 
een PU tussenlaag voor comfort 
en demping en zijn minimaal S3 
HRO WRU SRC gecertificeerd. 
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• Agri/horticultuur
• Onderhoud
• Installatie
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Buckshot 2 
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SRC

Driedubbel 
gestikte hiel 
support

Waterdichte 
ritssluiting

BSH005
•  Laag model
• Black Oil Full Grain leder
• Sterke kruipneus
• S3 HRO WRU SRC
•  Maten 40 – 47

9

Alle Buckshot modellen worden 
geproduceerd volgens de officiële 

Europese S3 HRO WRU SRC richtlijnen

EN ISO 20345:2011 
SB P A HRO WRU SRC

• Stalen neus* 

• Stalen tussenzool* 

• Antistatisch

• Olie- en hittebestendige 
loopzool (300ºC) 

• Hoogste normering antislip zolen 

• Waterbestendig lederen bovenwerk

*Behalve de BSH008WPNM, deze 
is metaalvrij en voorzien van een 

composiet neus en Kevlar tussenzool

Buckshot 2 
S3 HRO WRU 

SRC

BSH010BR
• Werklaars
• Dark Brown Crazy Horse leder
• Sterke kruipneus
• Waterdicht
• S3 HRO WRU SRC
•  Maten 40 – 47

BSH002BR
•  Hoog model
• Dark Brown Crazy Horse leder
• Sterke kruipneus
• Waterdicht
• S3 HRO WRU SRC
•  Maten 40 – 47

Leverbaar vanaf 
eind oktober
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De Buckler Boots Buckshot 
modellen bestaan uit 
veiligheidschoeisel met 
aangespoten rubberen zolen met 
een PU tussenlaag voor comfort 
en demping en zijn minimaal S3 
HRO WRU SRC gecertificeerd. 

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

Buckshot 2 
S3 HRO WRU 
SRC

BSH007BK
• Hoog model
• Black Oil Full Grain leder
• Sterke kruipneus
• S3 HRO WRU SRC
•  Maten 40 – 47

BSH007BR
• Hoog model
• Dark Brown Crazy Horse leder
• Sterke kruipneus
• S3 HRO WRU SRC
•  Maten 40 – 47
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De Buckler Boots Buckshot 
modellen bestaan uit 
veiligheidschoeisel met 
aangespoten rubberen zolen met 
een PU tussenlaag voor comfort 
en demping en zijn minimaal S3 
HRO WRU SRC gecertificeerd. 

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

Buckshot 2 
S3 HRO WRU 
SRC

BSH007BK
• Hoog model
• Black Oil Full Grain leder
• Sterke kruipneus
• S3 HRO WRU SRC
•  Maten 40 – 47

BSH007BR
• Hoog model
• Dark Brown Crazy Horse leder
• Sterke kruipneus
• S3 HRO WRU SRC
•  Maten 40 – 47

BSH009BR
• Hoog model
• Waterdicht
• Dark Brown Crazy Horse leder
• Sterke kruipneus
• S3 HRO WRU SRC
•  Maten 40 – 47

BSH009BK
• Hoog model
• Waterdicht
• Black Crazy Horse leder
• Sterke kruipneus
• S3 HRO WRU SRC
•  Maten 40 – 47

11

Alle Buckshot modellen worden 
geproduceerd volgens de officiële 

Europese S3 HRO WRU SRC richtlijnen

EN ISO 20345:2011 
SB P A HRO WRU SRC

• Stalen neus* 

• Stalen tussenzool* 

• Antistatisch

• Olie- en hittebestendige 
loopzool (300ºC) 

• Hoogste normering antislip zolen 

• Waterbestendig lederen bovenwerk

*Behalve de BSH008WPNM, deze 
is metaalvrij en voorzien van een 

composiet neus en Kevlar tussenzool

Buckshot 2 
S3 HRO WRU 

SRC



12

De Buckler Boots Buckshot 
modellen bestaan uit 
veiligheidschoeisel met 
aangespoten rubberen zolen met 
een PU tussenlaag voor comfort 
en demping en zijn minimaal S3 
HRO WRU SRC gecertificeerd. 

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

Buckshot 2 
S3 HRO WRU 
SRC

BSH006BR
• Instapper
• Dark Brown Crazy Horse leder
• Sterke kruipneus
• S3 HRO WRU SRC
•  Maten 40 – 47

BSH006BK
• Instapper
• Black Crazy Horse leder
• Sterke kruipneus
• S3 HRO WRU SRC
•  Maten 40 – 47
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De Buckler Boots Buckshot 
modellen bestaan uit 
veiligheidschoeisel met 
aangespoten rubberen zolen met 
een PU tussenlaag voor comfort 
en demping en zijn minimaal S3 
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• Bouw
• Industrie
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• Onderhoud
• Installatie
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Buckshot 2 
S3 HRO WRU 
SRC

BSH006BR
• Instapper
• Dark Brown Crazy Horse leder
• Sterke kruipneus
• S3 HRO WRU SRC
•  Maten 40 – 47

BSH006BK
• Instapper
• Black Crazy Horse leder
• Sterke kruipneus
• S3 HRO WRU SRC
•  Maten 40 – 47
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Buckshot 2 
Hybridz 

S3 HRO WRU 
SRC

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

BHYB2HY
• Middelhoge veterschoen met

elastiek voor makkelijke instap
• Honey Nubuck leder
• Waterbestendig lederen bovenwerk
• Sterke kruipneus
• S3 HRO WRU SRC
•  Maten 40 – 47

BHYB2BR
• Middelhoge veterschoen met

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

Beschikbaar 
vanaf november
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Zool patronen

OUR HEART 
AND SOLES
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.

Antelope
Een bekende zool 
binnen het Buckler 
Boots gamma die er 
zowel goed uit ziet als 
sterk is en speciaal 
is ontwikkeld voor 
gebruik binnen onze 
verlijmde constructie.

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 bij de K2 
zool.

Gecertificeerd: HRO 
(olie- en hittebestendig 
tot 300°C - 60 sec) 
en SRC (maximale 
normering antislip).

Buckshot 2
Een van de 
belangrijkste 
ontwikkelingen bij 
Buckler Boots van 
de afgelopen tijd 
is onze nieuwe 
Buckshot zool. Deze 
zool is meer dan een 
jaar doorontwikkeld 
en wordt nu 
geïntroduceerd op 
onze Buckshot 2 
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).

Largo Bay Sole
Zelfs bij sneakers willen 
we bij Buckler Boots 
een sterke rubberen 
zool, maar let wel, deze 
zool is net weer 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).

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). 

Geen strepen!
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Zool patronen

OUR HEART 
AND SOLES
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.

Antelope
Een bekende zool 
binnen het Buckler 
Boots gamma die er 
zowel goed uit ziet als 
sterk is en speciaal 
is ontwikkeld voor 
gebruik binnen onze 
verlijmde constructie.

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 bij de K2 
zool.

Gecertificeerd: HRO 
(olie- en hittebestendig 
tot 300°C - 60 sec) 
en SRC (maximale 
normering antislip).

Buckshot 2
Een van de 
belangrijkste 
ontwikkelingen bij 
Buckler Boots van 
de afgelopen tijd 
is onze nieuwe 
Buckshot zool. Deze 
zool is meer dan een 
jaar doorontwikkeld 
en wordt nu 
geïntroduceerd op 
onze Buckshot 2 
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).

Largo Bay Sole
Zelfs bij sneakers willen 
we bij Buckler Boots 
een sterke rubberen 
zool, maar let wel, deze 
zool is net weer 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).

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). 

Geen strepen!
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Goodyear 
Welted 
Safety

B701SMWP
• Werklaars
• Crazy Horse leder
• Stalen neus en stalen tussenzool
• K3 zool
• Waterdicht
• SB P HRO WRU SRC
•  Maten 40 – 47



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

B601BK
• Werklaars
• Black Oil Full Grain leder
• Stalen neus en stalen tussenzool
• K3 zool
• Waterdicht
• SB P HRO WRU SRC
•  Maten 40 – 47

16

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

Goodyear 
Welted 
Safety



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

B601BK
• Werklaars
• Black Oil Full Grain leder
• Stalen neus en stalen tussenzool
• K3 zool
• Waterdicht
• SB P HRO WRU SRC
•  Maten 40 – 47
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 Aanbevolen werkgebieden:
• Bouw
• Industrie
• Agri/horticultuur
• Onderhoud
• Logistiek

Goodyear 
Welted 
Safety
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Goodyear 
Welted 
Safety

B701SMWP
• Werklaars
• Crazy Horse leder
• Stalen neus en stalen tussenzool
• K3 zool
• Waterdicht
• SB P HRO WRU SRC
•  Maten 40 – 47

Body and Sole Together Forever
Buckler Boots Exclusieve Garantie 

Om te bewijzen dat we daadwerkelijk zeer hoogwaardige 
producten maken geven wij een unieke garantie op ieder 
Buckler Boots product: Body and Sole Together Forever.

Wij garanderen dat het bovenwerk nooit loslaat van de 
zool gedurende de levensduur van de zool. Deze garantie 

gaat uit van normaal gebruik en vervalt bij slijtage.

Deze mate van garantie is een maatstaf voor het vertrouwen dat 
we hebben in ons product en in onze nieuwste ontwikkelingen.

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

EN ISO 20345:2011 

• Stalen neus 

• Stalen tussenzool 

• Olie- en hittebestendige 
loopzool (300ºC) 

• Hoogste normering antislip zolen 

• Waterbestendig lederen bovenwerk

*Behalve B1150SM en B1151SM.
Deze zijn voorzien van SRA anti-
slip zolen en veiligheidsnormering

SB P HRO SRA.



Goodyear 
Welted 
Safety
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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

B1150SM Buckflex 
• Instapper
• Chocolate Oil leder
• Stalen neus en stalen tussenzool
• K2 zool
• SB P HRO SRA
•  Maten 38 – 47

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



Goodyear 
Welted 
Safety
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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

B1150SM Buckflex 
• Instapper
• Chocolate Oil leder
• Stalen neus en stalen tussenzool
• K2 zool
• SB P HRO SRA
•  Maten 38 – 47

 Aanbevolen werkgebieden:
• Bouw
• Industrie
• Agri/horticultuur
• Onderhoud
• Logistiek
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Goodyear 
Welted 
Safety

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

EN ISO 20345:2011 

• Stalen neus 

• Stalen tussenzool 

• Olie- en hittebestendige 
loopzool (300ºC) 

• Hoogste normering antislip zolen 

• Waterbestendig lederen bovenwerk

*Behalve B1150SM en B1151SM.
Deze zijn voorzien van SRA anti-
slip zolen en veiligheidsnormering

SB P HRO SRA.

B1151SM Buckflex
• Instapper
• Autumn Oak leder
• Stalen neus en stalen tussenzool
• K2 zool
• SB P HRO SRA
•  Maten 40 – 47

B1555SM
• Instapper
• Waxed Brown Crazy Horse leder
• Stalen neus en stalen tussenzool
• K3 zool
• SB P HRO SRC
•  Maten 40 – 47
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Goodyear 
Welted 
Safety

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

B301SM 
• Hoog model
• Chocolate Oil leder
• Stalen neus en stalen tussenzool
• Kruipneus
• K3 zool
• SB P HRO SRC
•  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

B550SM
• Hoog model
• Autumn Oak leder
• Stalen neus en stalen tussenzool
• K3 zool
• Bredere leest
• Sterke dual layer kruipneus
• SB P HRO SRC
•  Maten 40-47
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Goodyear 
Welted 
Safety

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

B301SM 
• Hoog model
• Chocolate Oil leder
• Stalen neus en stalen tussenzool
• Kruipneus
• K3 zool
• SB P HRO SRC
•  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

B550SM
• Hoog model
• Autumn Oak leder
• Stalen neus en stalen tussenzool
• K3 zool
• Bredere leest
• Sterke dual layer kruipneus
• SB P HRO SRC
•  Maten 40-47

2121

EAZY BR
• 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 WRU SRC
•  Maten 40 – 47

Geen strepen!
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SAM
• Laag model
• Dark Brown Crazy Horse leder
• Slijtvaste rubberen loopzolen
• PU tussenlaag voor comfort en

demping
• Zool laat geen strepen achter
• S3 HRO WRU SRC
•  Maten 40 – 47

DUKE BK
• Middelhoog model
• Black Crazy Horse leder
• Slijtvaste rubberen loopzolen
• PU tussenlaag voor comfort en

demping
• Zool laat geen strepen achter
• S3 HRO WRU SRC
•  Maten 40 – 47

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 WRU 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 
WRU SRC normering.

Aanbevolen werkgebieden:
• Logistiek
• Warehousing
• Installatie
• Afbouw

Largo Bay 
S3 HRO WRU 
SRC

Geen strepen!

Geen strepen!

Geen strepen!
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SAM
• Laag model
• Dark Brown Crazy Horse leder
• Slijtvaste rubberen loopzolen
• PU tussenlaag voor comfort en

demping
• Zool laat geen strepen achter
• S3 HRO WRU SRC
•  Maten 40 – 47

DUKE BK
• Middelhoog model
• Black Crazy Horse leder
• Slijtvaste rubberen loopzolen
• PU tussenlaag voor comfort en

demping
• Zool laat geen strepen achter
• S3 HRO WRU SRC
•  Maten 40 – 47

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 WRU 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 
WRU SRC normering.

Aanbevolen werkgebieden:
• Logistiek
• Warehousing
• Installatie
• Afbouw

Largo Bay 
S3 HRO WRU 
SRC

Geen strepen!

Geen strepen!

Geen strepen!

EAZY BR
• 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 WRU SRC
•  Maten 40 – 47

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 WRU SRC
•  Maten 40 – 47 Alle Largo Bay modellen worden 

geproduceerd volgens de officiële 
Europese S3 HRO WRU SRC richtlijnen

EN ISO 20345:2011 
SB P A HRO WRU SRC

• Stalen neus 

• Kevlar tussenzool

• Antistatisch

• Olie- en hittebestendige 
loopzool (300ºC) 

• Hoogste normering antislip zolen 

• Waterbestendig lederen bovenwerk

Largo Bay 
S3 HRO WRU 

SRC

Geen strepen!

Geen strepen!
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Largo Bay 
S3 HRO WRU 
SRC

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

VENTURE
• Hoog model
• Castanho leder
• Slijtvaste rubberen loopzolen
• Hoogste normering antislip zolen
• S3 HRO WRU SRC
• Maten 40 t/m 47

Buckler Boots Largo Bay Safety 
Sneakers brengen de streetlook 
en -feel naar uw werkomgeving, 
waarbij ze uiteraard voldoen 
aan de volledige S3 HRO 
WRU SRC normering.

Aanbevolen werkgebieden:
• Logistiek
• Warehousing
• Installatie
• Afbouw

24



Largo Bay 
S3 HRO WRU 
SRC

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

VENTURE
• Hoog model
• Castanho leder
• Slijtvaste rubberen loopzolen
• Hoogste normering antislip zolen
• S3 HRO WRU SRC
• Maten 40 t/m 47

Buckler Boots Largo Bay Safety 
Sneakers brengen de streetlook 
en -feel naar uw werkomgeving, 
waarbij ze uiteraard voldoen 
aan de volledige S3 HRO 
WRU SRC normering.

Aanbevolen werkgebieden:
• Logistiek
• Warehousing
• Installatie
• Afbouw
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Alle Largo Bay modellen worden 
geproduceerd volgens de officiële 

Europese S3 HRO WRU SRC richtlijnen

EN ISO 20345:2011 
SB P A HRO WRU SRC

• Stalen neus 

• Kevlar tussenzool

• Antistatisch

• Olie- en hittebestendige 
loopzool (300ºC) 

• Hoogste normering antislip zolen 

• Waterbestendig lederen bovenwerk

Largo Bay 
S3 HRO WRU 

SRC

VANCE
• Laag model
• Castanho leder/suede
• Slijtvaste rubberen loopzolen
• Hoogste normering antislip zolen
• S3 HRO WRU SRC
• Maten 40 t/m 47

VECTRA
• Instapper
• Castanho leder
• Slijtvaste rubberen loopzolen Slijtvaste rubberen loopzolen
• Hoogste normering antislip zolen Hoogste normering antislip zolen
• S3 HRO WRU SRC
• Maten 40 t/m 47

VANTAGE
• Hoog model
• Cinzento leder
• Slijtvaste rubberen loopzolen
• Hoogste normering antislip zolen
• S3 HRO WRU SRC
• Maten 40 t/m 47
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TM

Naast onze BBZ6000 S5 Safety 
hebben we binnen Buckler Boots 
ook een sterke non-safety lijn. 
Deze uitermate comfortabele 
rubber/neopreen laarzen zijn 
sinds jaar en dag een top seller 
in het Verenigd Koninkrijk. 
Uitgerust met onze K3 zool voor 
maximale duurzaamheid en grip.

Aanbevolen werkgebieden:
• Agri/horticultuur /

zonder veiligheid
• Algemeen
• Vrije tijd

Mens
Non-Safety 
Buckbootz 

27

BBZ5020
• Rubber/neopreen werklaars
• Olijfgroen
• Gevulkaniseerde K3 zool
• Uitneembare inlegzool
• Maten 39 - 47

BBZ5060 PROPTOPTM

• Rubber/neopreen werklaars
• Olijfgroen
• Gevulkaniseerde K3 zool
• Uitneembare inlegzool
• PropTopTM ontwerp
• Maten 39 - 47

TM



Ladies
Non-Safety 
Buckbootz 

Naast onze BBZ6000 S5 Safety 
hebben we binnen Buckler Boots 
ook een sterke non-safety lijn. 
Deze uitermate comfortabele 
rubber/neopreen laarzen zijn 
sinds jaar en dag een top seller 
in het Verenigd Koninkrijk. 
Uitgerust met onze K3 zool voor 
maximale duurzaamheid en grip.

Aanbevolen werkgebieden:
• Agri/horticultuur /

zonder veiligheid
• Algemeen
• Vrije tijd

BBZ5333 SPRINGER
• Rubber/neopreen instapper
• Dames model
• Zwart
• Gevulkaniseerde rubberen zool
• Maten 38 - 42

28

De rubber/neopreen dames laars voor dagelijks gebruik.

Als marktleider in rubber/neopreen S5 veiligheidslaarzen in Europa vinden we zelf dat we 
wel het een en ander weten van rubber/neopreen laarzen.

Voor onze agri/outdoor klanten hebben we daarom de BBZ5020 en BBZ5060 voor 
heren ontwikkeld - de laatste is voorzien van het  innovatieve PropTopTM design - en dit 
is wat we ook gedaan hebben met onze nieuwe non safety Buckbootz voor dames: 
BBZ5666.

BBZ5666 PROPTOPTM

• Rubber/neopreen laars
• Dames model
• Zwart/blauw
• Gevulkaniseerde K3 zool
• Uitneembare inlegzool
• PropTopTM ontwerp
• Maten 38 - 42

TM



Ladies
Non-Safety 
Buckbootz 

Naast onze BBZ6000 S5 Safety 
hebben we binnen Buckler Boots 
ook een sterke non-safety lijn. 
Deze uitermate comfortabele 
rubber/neopreen laarzen zijn 
sinds jaar en dag een top seller 
in het Verenigd Koninkrijk. 
Uitgerust met onze K3 zool voor 
maximale duurzaamheid en grip.

Aanbevolen werkgebieden:
• Agri/horticultuur /

zonder veiligheid
• Algemeen
• Vrije tijd

BBZ5333 SPRINGER
• Rubber/neopreen instapper
• Dames model
• Zwart
• Gevulkaniseerde rubberen zool
• Maten 38 - 42

28

De rubber/neopreen dames laars voor dagelijks gebruik.

Als marktleider in rubber/neopreen S5 veiligheidslaarzen in Europa vinden we zelf dat we 
wel het een en ander weten van rubber/neopreen laarzen.

Voor onze agri/outdoor klanten hebben we daarom de BBZ5020 en BBZ5060 voor 
heren ontwikkeld - de laatste is voorzien van het  innovatieve PropTopTM design - en dit 
is wat we ook gedaan hebben met onze nieuwe non safety Buckbootz voor dames: 
BBZ5666.

BBZ5666 PROPTOPTM

• Rubber/neopreen laars
• Dames model
• Zwart/blauw
• Gevulkaniseerde K3 zool
• Uitneembare inlegzool
• PropTopTM ontwerp
• Maten 38 - 42

TM
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Non safety

Buckler Boots 
non safety 
modellen

29

B1400 Buckflex
• Non safety instapper
• Chocolate Oil leder
• K3 zool
• Maten 40-47
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Alle Buckler Boots non safety 
modellen zijn voorzien van een 
unieke aanduiding “non-safety” 
die permanent bevestigd zit aan 
de schoen. Op deze manier kunt u 
makkelijker de non-safety van de 
safety modellen onderscheiden.

Aanbevolen werkgebieden:
• Agri/horticultuur /

zonder veiligheid
• Vrije tijd

Goodyear 
Welted 
Non safety

B1400 Buckflex
• Non safety instapper
• Chocolate Oil leder
• K3 zool
• Maten 40-47

B1500
• Non safety instapper
• Dark Brown Crazy Horse leder
• K3 zool
• Maten 40-47

B1800
• Non safety hoog model
• Dark Brown Crazy Horse leder
• K3 zool
• Maten 40 - 47



30

Alle Buckler Boots non safety 
modellen zijn voorzien van een 
unieke aanduiding “non-safety” 
die permanent bevestigd zit aan 
de schoen. Op deze manier kunt u 
makkelijker de non-safety van de 
safety modellen onderscheiden.

Aanbevolen werkgebieden:
• Agri/horticultuur /

zonder veiligheid
• Vrije tijd

Goodyear 
Welted 
Non safety

B1400 Buckflex
• Non safety instapper
• Chocolate Oil leder
• K3 zool
• Maten 40-47

B1500
• Non safety instapper
• Dark Brown Crazy Horse leder
• K3 zool
• Maten 40-47

B1800
• Non safety hoog model
• Dark Brown Crazy Horse leder
• K3 zool
• Maten 40 - 47

B1100 Buckflex
• Non safety instapper
• Sundance Tan Oil leder
• K2 zool
• Maten 40-46

B1300 Buckflex
• Non safety instapper
• Dark Brown Crazy Horse leder
• Volledig runderleder gevoerd
• K3 zool
• Maten 40-47
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Goodyear 
Welted 

Non safety

Alle Buckler Boots non safety 
modellen zijn voorzien van een 
unieke aanduiding “non-safety” 
die permanent bevestigd zit aan 
de schoen. Op deze manier kunt u 
makkelijker de non-safety van de 
safety modellen onderscheiden.

Aanbevolen werkgebieden:
• Agri/horticultuur /

zonder veiligheid
• Vrije tijd

B1700 Buckflex
• Non safety instapper
• Autumn Oak Antique leder
• K3 zool
• Maten 40-47

Volledig 
runderleder 

gevoerd
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HandGuardz

Runderleder is sinds generaties 
het beste materiaal om hele goede 
handschoenen te maken voor 
gebruikers die hoge eisen stellen 
aan hun handschoenen. Geen 
verrassing voor Buckler, want 
het is ook voor ons het favoriete 
materiaal. De nieuwe Buckler 
HandGuardz HG3 handschoenen 
met runderleder en enkele andere 
oersterke en flexibele materialen 
tillen de handbescherming en het 
comfort naar een hoger niveau.

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

HandGuardz HG3
• EN gecertificeerd voor gebruik in landbouw, bouw en industrie 
• Gemaakt van echt runderleder
• Elastisch neopreen over de duim en rug
• Handpalm bevat antivibratie materiaal
• Flexibele knokkelbescherming
• Elastisch spandex op de rug
• Verpakt per 12 stuks
• Maten L, XL en XXL
• Verpakt per 12 stuks
• Maten L, XL en XXL

Schuurweerstand 2                              
Snijweerstand 1
Scheurweerstand 2                              
Perforatieweerstand 1

Schuurweerstand 3                              
Snijweerstand 1
Scheurweerstand 2                              
Perforatieweerstand 2
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BUCKSKINZ 
KNEE PADS
• Speciale verdikking

voor optimale protectie
• Maximaal vormherstel

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

Heupwijdten
Ins 30 32 34 36 38 40 42

Cms 76 80 88 92 96 102 108

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

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

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.

Aanbevolen werkgebieden:

• Bouw

• Industrie

• Onderhoud

• Installatie

• Afbouw

Buckskinz
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Accessories

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

Buckler Boots 
Comfort Socks
• Lichtgewicht werksok van

71% katoen
• Zwart
• Versterkte teen en hiel
• Comfortabel voor iedere dag
• Maat 41-46

GENUINE
BOOT
LACES

www.bucklerboots.com

Buckler Boots Full Cushion Boot Socks
• 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

Buckler 
Laarzenknecht
• Nog eenvoudiger

uittrekken van Buckler
laarzen en instappers

Alle Buckler Boots modellen zijn volgens de Europese
normen getest en vervaardigd. De kwaliteitsnormen
die Buckler Boots stelt aan haar producten zijn vaak 
hoger dan de Europese normen. Een voorbeeld 
hiervan zijn veterhaken. Geen enkel Buckler Boots 
product zal ooit voorzien zijn van veterhaken, 
simpelweg omdat we dit als gevaarlijk beschouwen. 
Veters kunnen onbedoeld blijven hangen achter 
veterhaken en dit kan zware gevolgen hebben tijdens 
het werken…

Alle componenten van Buckler Boots schoenen 
worden ook nog separaat getest en zijn daarmee 
dus toegelaten op de Europese markt. Na het apart 
testen wordt de schoen of laars nog in zijn geheel – 
voorzien van de dezelfde componenten – getest.

Alle S1, S2 en S3 schoenen moeten onder andere 
voldoen aan de antistatische eigenschappen volgens
de Europese normering. Wanneer een schoen 
niet antistatisch is of daarop niet getest is, dan 
volgt bijvoorbeeld de normering SB P voor stalen/
composiet neus en stalen/kevlar tussenzool. Los 
van deze antistatische eigenschap is de normering 

van een Buckler Boots product toch vaak hoger door 
dat bijna al onze producten HRO WRU SRC getest 
zijn, dat wil zeggen olie- en hittebestendige zool 
(300°C/60 seconden), waterbestendig bovenwerk 
en hoogste normering antislip.

Soms worden we geconfronteerd met de stelling dat 
stalen neuzen verboden zouden zijn en dat in plaats 
hiervan composiet gebruikt zou moeten worden. 
Niets is echter minder waar. Staal is nog steeds het 
meest gebruikte materiaal voor de beschermende 
neus, mede door redenen als dikte van het materiaal, 
prijs en beschikbaarheid.

De test voor beschermende neuzen (ongeacht het
materiaal, aluminium, staal of composiet) vereist 
een bepaalde resthoogte na de impact van een 
specifieke kracht op het zwakste deel van de 
beschermende neus. Al onze producten voldoen 
ruimschoots aan deze normering.

Buckler Boots handelt open en transparant: al onze 
certificaten staan per product op onze website en 
zijn voor iedereen te downloaden en in te zien. 
Gewoon – open en eerlijk.

Testen – Het grotere geheel

Antistatisch test

Compressie test
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Deze keer een iets andere opzet. Veel mensen zijn niet altijd goed op de hoogte van de huidige eisen omtrent de 
normering. Hieronder een aantal feiten en fabels:

Testen en certifi caten - Duidelijk en eerlijk

Feiten  

• Alle Buckler Boots producten zijn volgens de 
meest recente EN normen getest.

Alle testcertifi caten van Buckler Boots schoeisel zijn 
te downloaden via onze website.

• Buckler Boots test naast de volledige schoen, 
ook de losse componenten van de schoen.

Dat klopt, dit doen we zodat we altijd kunnen 
waarborgen dat alleen de beste stalen/composiet 
neuzen of beschermende tussenzolen gebruikt 
worden.

• De veiligheid is belangrijk, maar ook de kwaliteit.

Naast de beveiligingscomponenten testen we 
ook het leder dat we gebruiken. Dit doen we door 
middel van fl ex en stretch testen waarin het leder 
zover mogelijk wordt gestrekt. Dit doen we om te 
zien hoe lang leder mooi blijft op de schoen.

Voor alle Buckler Boots producten wordt alleen het 
beste runderleder gebruikt.

Antistatisch test

Compressie test

34

Fabels  

• Stalen neuzen mogen niet meer.

Dit is helaas een gerucht dat we vaak tegenkomen in de 
markt. Niets is echter minder waar. Staal is zelfs nog steeds 
het meest gebruikte product voor beschermende neuzen.

• Iedereen heeft altijd en overal S3 schoenen nodig.

Ook dit is een gerucht dat we vaak horen. Normeringen 
zijn er, net zoals werkzaamheden, in vele vormen en 
maten. Goed advies van een specialist is hierin vaak het 
belangrijkst.

• Rubber laarzen zijn niet comfortabel en daar kan ik geen
dag op werken.

Vijf jaar geleden zou deze uitspraak aan de andere kant 
hebben gestaan. Echter sinds we onze BuckBootz S5 
Safety hebben geïntroduceerd is niets minder waar. Door de 
toevoeging van neopreen bij rubberlaarzen hebben we het 
beste van beide werelden kunnen creëren.

Er is maar één manier om erachter te komen dat dit de 
waarheid is… Probeer ze zelf!

Buckler Boots handelt open en transparant: al onze certifi caten staan per product op onze 
website en zijn voor iedereen te downloaden en in te zien. Gewoon – open en eerlijk.
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NU beschikbaar!
Probeer ze zelf!

Largo Bay Sole
Zelfs bij sneakers willen we 
bij Buckler Boots een sterke 
rubberen zool, maar let wel, 
deze zool is net weer 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).
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DUKE BK
• Middelhoog model
• Black Crazy Horse leder
• Slijtvaste rubberen loopzolen
• PU tussenlaag voor comfort en

demping
• Zool laat geen strepen achter
• S3 HRO WRU SRC
•  Maten 40 – 47
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Nederland, België, Luxemburg en 
Duitsland: 
Buckler Boots B.V. 
Postadres:
Postbus 228
5060 AE Oisterwijk, Nederland
Goederenadres:
Sprendlingenstraat 57
5061 KM Oisterwijk, Nederland 
Telefoon +31 (0) 650 24 38 42   

+31 (0) 653 57 60 97
info@bucklerboots.nl 
www.bucklerboots.nl

UK & Ireland:
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

Uw Buckler Boots Dealer is: 


