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Norm: EN ISO 20345:2004/A1:2007  S3 SRC 

______________________________________________ 

 

Bovenmateriaal: Gevet nubuck Leder, waterafstotend 

Kleur:  Zwart  

Inlegzool:  Blowfit, hygienisch absorberend, antibacterie 

Voering:  3D AIR circulatie voeringmateriaal 

   Dual Micro hielvorming 

Hiel:   Schok absorberend 

Veiligheidsneus: Composiet (ultralicht) 

Veiligheidszool: Q zero Flex 4, non metallic 

Loopzool:  PU/PU, SRC antislip norm 

   Bestand tegen minerale oliën en zwakke zuren. 

Maten:  40 t/m 47 

Gewicht:           Maat  

Extra:  Dynamic control technologie, hielbescherming 

   WED antistatisch 

   Outdry Waterproof  

 

Branches: Bouw en andere zware werkomstandigheden 

 
 

 

 Sixton Corvara OUTDRY

Het merk Sixton Peak komt voort 
uit ruim 25jaar ervaring in en 
passie voor het ontwerpen en 
produceren van veiligheidsschoe-

nen. 
Door research, design en innova-
tie en de grote vakbekwaamheid 
zijn de veiligheidsschoenen van 
Sixton Peak de beste in hun 
soort.  
 

 
Nieuw !!  Waterproof !! 
 
Dragers van veiligheidsschoenen 
die in weer en wind moeten   
werken ondervinden dagelijks 

problemen van het werken onder 
natte omstandigheden. Bij het 
OUTDRY systeem kan het water 
niet door het bovenleer heen. 
Hierdoor blijft er geen water   
achter tussen het boven leer en 

voering en wordt de schoen niet 

onnodig zwaar.  Sixton Peak   
Safety Shoes heeft de exclusieve 
Europeese rechten voor het    
toepassen van OUTDRY in haar 
veiligheidsschoenen collectie. Op 
dit moment wordt het OUTDRY 
systeem toegepast in de af-

gebeelde modellen met het   
OUTDRY logo.  Sixton Peak     
garandeerd comfort en draag  
plezier voor iedereen.  

 
 

 
De Sixton Corvara OUTDRY zijn 
stevige veiligheidsschoenen waar-
bij geavanceerde materialen   
gebruikt worden. Dit zorgt ervoor 
dat de Sixton Corvara OUTDRY 
niet alleen een degelijke uit-

straling hebben, maar ook nog 
eens zeer comfortabel, flexibel en 
waterdicht zijn. 

De materialen en onderdelen die 
in deze schoen zijn verwerkt   
maken de schoen geschikt om te 
dragen tijdens werkzaamheden in 

de bouw of onder andere zware 
werkomstandigheden. 
De Sixton Corvara OUTDRY is 
verkrijgbaar in de kleur zwart. 
  
       

 
 

 
 
 

 


