COMFORT- EN
VEILIGHEIDSOPLOSSINGEN

AGRARISCH
THE ULTIMATE PERFORMANCE IN PROTECTION AND COMFORT

Comfort, levensduur en veiligheid
De technologie oplossingen van Dunlop®

AANDACHTSPUNTEN IN AGRI:

KERNASPECTEN VAN COMFORT:

• Veilig beschermd werken om ongelukken tijdens
de dagelijkse arbeid te voorkomen is essentieel.
Dit voorkomt ernstig letsel door vallend materiaal,
het werken met zwaar materieel en dieren, het
binnendringen van een scherp voorwerp en het risico
van uitglijden op vervuilde ondergronden zoals mestvloeren of het vallen van grote hoogten. Langdurige
arbeidsuitval en verlies van arbeidsproductiviteit met
alle financiële gevolgen kan daarmee worden beperkt.
• Draagcomfort is een belangrijke vereiste voor
eindgebruikers die werken in agri-omgevingen. Lange
werkdagen zijn meer regel dan uitzondering waarbij ook
frequent buiten wordt gewerkt. Of het nu staand werk is

Werken in agri betekent vaak lange uren maken in koude,
natte en gladde omstandigheden. Of het nou in de melkput
is, op het land of in de kas. Het risico op uitglijden,
vallen of geraakt worden door de hoef van een dier is
aanwezig en vereist degelijk schoeisel. Onderzoek onder
eindgebruikers toont aan dat er drie kernaspecten zijn als
het gaat om draagcomfort:

Miljoenen microscopische luchtbelletjes worden
in het synthetische materiaal gebracht tijdens
de productie. Dit geeft Purofort® zijn opmerkelijke
eigenschappen:

1) De vereiste van bescherming en veiligheid
tijdens het werk is essentieel. Men vraagt schoeisel
dat zowel beschermt tegen impact-, penetratie- en
uitglijgevaar als tegen kou, mest, zuren en chemicaliën.
Veiligheidslaarzen zijn daarvoor het meest geschikt

Bescherming en veiligheid
• Slipresistente zool
• Stalen neus en middenzool voor val/penetratie bescherming
• Chemisch resistent tegen mest, zuren, bloed, vetten en chemicaliën
• Eenvoudig te reinigen

op en rond het erf, in de stal, op het land of in de kassen,
aan het eind van de werkdag zijn droge, warme en fitte
voeten gewenst.
• Eindgebruikers in agri kopen vaak zelf hun
schoeisel. Focus voor producten met een lange
levensduur tegen een acceptabel prijsnivo. Goede
productkwaliteit is daarom belangrijk.
• Contaminatie in dierhouderijen is een gevaar voor
de gezondheid van de dierpopulatie en kan leiden tot
bedrijfsontruimingen. Met dramatische gevolgen voor de
ondernemer en zijn omgeving tot gevolg. Het voorkomen
in infectiegevaar door het toepassen van zone-codering
(bijv. in varkenshouderijen) en het dragen van het juiste
schoeisel om hygiëne te waarborgen is daarom van
groot belang.

waarbij stalen veiligheidselementen een belangrijke rol
spelen. Veilig werken verschaft rust aan de gebruiker.

• Antibacterieel behandelde voering voorkomt schimmelvorming en
zweetlucht

2) Laarzen moet een goede pasvorm hebben en droge
voeten bieden. Goede isolerende laarzen houden de
voeten warm, zijn licht in gewicht en bieden comfort
gedurende lange werkdagen.
3) Duurzaam oftewel sterk en slijt- en scheurvast
schoeisel dat lang meegaat is een belangrijke
productvereiste in agri. Laarzen in gebruik hebben het
nodige te verduren tijdens het inspannende werk op het
erf, in de stal, op de trekker en in het veld. Levensduur
is daarom een belangrijke vereiste.

TECHNOLOGIE

Vergelijkbare eigenschappen:
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Isolatie
Purofort®

Goede pasvorm
• Flexibel en soepel, zelfs bij extreem
lage temperaturen
• Schokabsorberend
• Gelaste voeringnaad voorkomt
schuurirritatie
• Ergonomisch gevormd voetbed
(Purofort®+)
• Basic en premium inlegzool voor nog
hoger draagcomfort
Warm
• Uitstekende thermisch isolatie:
-20 graden Celsius voor Purofort®/
Purofort®+
-50 graden Celcius voor Thermo+
Licht in gewicht
• Purofort® is 35% lichter dan conventionale
materialen zoals rubber en PVC
Duurzaam
• Gaat tot wel 2 keer langer mee dan
conventionele laarzen
• Zeer slijtvaste zool
• Trek- en scheurvast

Agri segmentatie
Dunlop onderscheidt in de agrarische sector
2 deelsegmenten; AgriProfessional en AgriConsumer.
Reden hiervoor is dat eindgebruikers die laarzen aanschaffen
voor gebruik, dit voornamelijk doen in agriretail oftewel de
retailketens en vakhandel waar allerhande benodigdheden
voor professioneel en huis-en-tuin-gebruik worden verkocht.
Hier komen zowel de professionele eindgebruikers als de
consumenten waarvoor Dunlop een specifiek assortiment
ter beschikking heeft.
In deze brochure presenteert Dunlop u het AgriProfessional en
het AgriConsumer assortiment.
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Draagcomfort
met gecertificeerde bescherming
EXCEPTIONEEL
DRAAGCOMFORT

EXCEPTIONEEL
DRAAGCOMFORT

EXCEPTIONELE
THERMISCHE ISOLATIE

Laarzen moet een goede pasvorm hebben en droge
voeten bieden. Purofort® biedt uitstekende isolerende
laarzen die de voeten warm houden, licht in gewicht
zijn en comfort bieden gedurende lange werkdagen.
Dunlop® laarzen zijn gecertificeerd volgens de meest
recente Europese normeringen.

NIEUW

ARTIKEL

Innovatieve
voering

OMSCHRIJVING
MAATSERIE
NORM
RESISTENTIE

C762933
Dunlop® Purofort®+ full safety
36-48, 49/50
EN ISO20345:2011.S5.CI.SRC
minerale, dierlijke en plantaardige oliën en vetten, desinfectiemiddelen, mest, oplosmiddelen, diverse chemicaliën
OIL

D760933
Dunlop® Purofort®+
36-48, 49/50
EN ISO20347:2012.04.FO.CI.SRC
minerale, dierlijke en plantaardige oliën en vetten, desinfectiemiddelen, mest, oplosmiddelen, diverse chemicaliën

C662933
Dunlop® Purofort® Thermo+ full safety
UK 5-13 | EU 37/38, 39/40, 41-43, 44/45, 46-48
EN ISO20345:2011.S5.CI.SRC
minerale, dierlijke en plantaardige oliën en vetten, desinfectiemiddelen, mest, oplosmiddelen, diverse chemicaliën

OIL

OIL

Dunlop introduceert een vernieuwde voering met
een innovatieve naadtechnologie. Deze biedt extra
draagcomfort door zijn unieke eigenschappen:
• Gelaste naad waardoor geen stiksel meer aan
de binnenzijde van de voering
• Extra sterke en gladde voeringsnaad voorkomt
huidirritatie
• Geen doorspuiting waardoor hogere kwaliteitsafwerking van de laars

UITSTEKEND
DRAAGCOMFORT

UITSTEKEND
DRAAGCOMFORT

UITSTEKEND
DRAAGCOMFORT

ANTI BACTERIEEL
Onze voeringen zijn antibacterieel behandeld
waardoor sprake is van een beter binnenklimaat in de
laars doordat schimmelvorming wordt voorkomen.

ARTIKEL
OMSCHRIJVING
MAATSERIE
NORM
RESISTENTIE

C462933
Dunlop® Purofort® Professional full safety
37-48
EN ISO20345:2011.S5.CI.SRA
minerale, dierlijke en plantaardige oliën en vetten, desinfectiemiddelen, mest, oplosmiddelen, diverse chemicaliën
OIL

NIEUW

DUNLOP ROOD
Tenslotte zijn al onze Purofort® laarzen nu voorzien
van een Dunlop rood gekleurde voering waarmee
de herkenbaarheid van dit kwaliteitsproduct wordt
versterkt.

OMSCHRIJVING
MAATSERIE
NORM
RESISTENTIE

C462943.VK
Dunlop® Purofort® Thermoflex full safety
37-48
EN ISO20345:2004.S5.CI.SRA
minerale, dierlijke en plantaardige oliën en vetten, desinfectiemiddelen, mest, oplosmiddelen, diverse chemicaliën

OIL

UITSTEKEND
DRAAGCOMFORT

ARTIKEL

D460933
Dunlop® Purofort® Professional
37-48
EN ISO20347:2012.04.FO.CI.SRA
minerale, dierlijke en plantaardige oliën en vetten, desinfectiemiddelen, mest, oplosmiddelen, diverse chemicaliën

P184833
Dunlop® Purofort® Terroir Pro
36-47
EN ISO20347:2012.04.FO.CI.SRA
minerale, dierlijke en plantaardige oliën en vetten, bloed, desinfectiemiddelen, mest, oplosmiddelen en diverse chemicaliën

OIL

Vernieuwde inlegzolen
Dunlop heeft haar inlegzolen vernieuwd
en zijn vervaardigd van Poliyou®, een
PU component waardoor ze een perfecte
match hebben met onze Purofort®
laarzen. We bieden een basis en een
premium versie. De basis versie is:
Comfortabeler
• Absorptie; de nieuwe inlegzolen
zijn in staat tot 3 maal toe hun eigen
gewicht in vocht op te nemen.

Tevens is de energie absorberende
eigenschap 100% verbeterd
• Geurbestendig: 30% beter dan
reguliere inlegzolen
Duurzamer
• Ze blijven in model bij het
in- en uitstappen en vervormen/
kreuken niet
Standaard op de Purofort®
Professional.

De premium versie biedt naast de
basiseigenschappen daar bovenop:
• Ergonomisch ontworpen voetbed
voor nog meer comfort om
vermoeidheid tegen te gaan
• Luchtventilatiekanalen om
luchtcirculatie in het tenengebied te
verbeteren
Standaard op de Thermo+, Purofort®+,
Terroir Pro en One modellen.

OIL
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GOED
DRAAGCOMFORT

Sterk
en duurzaam
Acifort® laarzen zijn sterk en bieden een langere
levensduur dan conventionele PVC laarzen met
een hoge resistentie tegen minerale, dierlijke en
plantaardige oliën en vetten, mest, bloed, zuren, basen,
desinfectiemiddelen en diverse chemicaliën.

Waar voor
je geld
ARTIKEL
OMSCHRIJVING
MAATSERIE
NORM
RESISTENTIE

Deze lijn producten vertegenwoordigt een specifiek prijs/
kwaliteitniveau, waarbij tijdelijke
inzet tegen een aantrekkelijke prijs
wordt geboden.

W486033
Dunlop® Acifort® Prestige
39/40, 41-47, 48/49
CE
minerale, dierlijke en plantaardige oliën en vetten, mest, bloed,
zuren, basen, desinfectiemiddelen en diverse chemicaliën
OIL

TECHNOLOGIE
Acifort = Acid + Comfort.
De unieke combinatie van PVC, Nitril rubber en
polymeren creëert een sterkere en comfortabele laars
met een langere levensduur. Acifort® mengsels zijn
gemaakt uit drie verschillende componenten:

GOED
DRAAGCOMFORT

• Anti-statische componenten
• Nitril rubber realiseert een meer comfortabele laars
en biedt een betere resistentie tegen oliën, vetten,
bloed, chemicaliën en slijtage
• Polymeren garanderen een langere levensduur voor
PVC laarzen
ARTIKEL

Bescherming en veiligheid
• SRA-anti-slip resistente buitenzolen voor
verschillende vloeromgevingen
• S5 veiligheidsnorm: met stalen neus en stalen
middenzool
• Kleurcodering: enkele laarzen zijn beschikbaar
in 2 verschillende kleurversies voor toepassing in
verschillende productiezones (dierhouderijen)
• Anti-staticiteit
• Betere resistentie tegen minerale, dierlijke en
plantaardige oliën en vetten, bloed, zuren, basen en
diverse chemicaliën
Comfort
• Energie absorberende eigenschappen maken deze
laarzen meer comfortabel dan standaard PVC laarzen
• Nieuwe voering biedt meer comfort en een beter
draaggevoel
• Antibacterieel behandelde voering voorkomt schimmelvorming en zweetlucht

OMSCHRIJVING
MAATSERIE
NORM
RESISTENTIE

OIL

Bacteriële infecties
Dierhouderijen lopen binnen de agrarische sector specifieke risico’s
als het gaat om infectiegevaar van de dierpopulatie. BSE, mond- en
klauwzeer, Q-koorts; allemaal voorgekomen infectiehaarden die
hebben geleid tot ingrijpende maatregelen.
Hygiëne en goede reiniging zijn daar van groot belang om ieder risico
op het overbrengen en veroorzaken van infecties te voorkomen.
Dunlop producten hebben vuillossende zolen die eenvoudig te reinigen
zijn na gebruik.

ARTIKEL
OMSCHRIJVING

142VP
Dunlop® Protomastor
full safety

MAATSERIE

36-48

NORM

EN ISO20345:2011.S5.SRA

OIL

GOED
DRAAGCOMFORT

ARTIKEL
OMSCHRIJVING
MAATSERIE

Duurzaam
• Verbeterde compound garandeert 50% meer
levensduur dan traditionele PVC laarzen
• Eenvoudig te reinigen

A442631
Dunlop® Acifort® Heavy Duty full safety
40-48
EN ISO20345:2011.S5.SRA
minerale, dierlijke en plantaardige oliën en vetten, mest, bloed,
zuren, basen, desinfectiemiddelen en diverse chemicaliën

Contaminatieoplossingen

NORM
RESISTENTIE

B440631
Dunlop® Acifort® Heavy Duty
40-48
EN ISO20347:2012.O4.FO.SRA
minerale, dierlijke en plantaardige oliën en vetten, mest, bloed,
zuren, basen, desinfectiemiddelen en diverse chemicaliën
OIL

ARTIKEL
OMSCHRIJVING
MAATSERIE
NORM
RESISTENTIE

B550631
Dunlop® Acifort® Biosecure
40-47
CE
minerale, dierlijke en plantaardige oliën en vetten, mest, bloed,
zuren, basen, desinfectiemiddelen en diverse chemicaliën

ARTIKEL
OMSCHRIJVING
MAATSERIE
NORM

380VP
Dunlop® Pricemastor
35-47
CE

OIL
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EXCEPTIONEEL
DRAAGCOMFORT

ARTIKEL
OMSCHRIJVING
MAATSERIE
EIGENSCHAPPEN

ARTIKEL
OMSCHRIJVING
MAATSERIE
EIGENSCHAPPEN

P184852
Dunlop® One
36-47
Lichtgewicht door Purofort® Technologie, koude-isolerend
tot -20 °C, waterdichte vetersluiting voor nog betere pasvorm,
premium inlegzool

ARTIKEL
OMSCHRIJVING
MAATSERIE
EIGENSCHAPPEN

K131510
Dunlop® Mini
20-30
Waterdicht

K151710
Dunlop® Mini
20-30
Waterdicht

Vrije tijd
Voor de vrije tijdsconsument die in
agridetailhandel zijn of haar schoeisel
aanschaft, heeft Dunlop een breed
assortiment laarzen voor gebruik rond
en om het huis. Of het nu nodig is voor
werken in de tuin of het wassen van
de auto.
Maar ook voor lange intensieve
wandelingen, diverse outdoor
activiteiten, in vieze natte maar ook
specifiek koude weersomstandigheden,
voor jong en oud; kortom, voor ieder
wat wils.

ARTIKEL
OMSCHRIJVING
MAATSERIE
EIGENSCHAPPEN

ARTIKEL
OMSCHRIJVING
MAATSERIE
EIGENSCHAPPEN

K401061
Dunlop® Blizzard fur lining
36-48
Comfortabele gevoerde winterlaars, anti slip zoolprofiel, koude-isolerend
tot -15 °C, waterdichte vetersluiting voor nog betere pasvorm

K486061
Dunlop® Blizzard fur lining
36-48
Comfortabele gevoerde winterlaars, anti slip zoolprofiel, koude-isolerend
tot -15 °C, waterdichte vetersluiting voor nog betere pasvorm

W486711
Dunlop® Hobby Retail
39/40, 41-45, 46/47, 48/49
Waterdicht, knielaars

W486711.AF
Dunlop® Hobby Calf Retail
39/40, 41-45, 46/47, 48/49
Waterdicht, kuitlaars

K254711
Dunlop® Sport Retail
31-42
Waterdicht, knielaars

K286711
Dunlop® Sport Retail

B350611
Dunlop® Bicolour Wellie shoe

814P
Dunlop® Monocolour Wellie shoe

31-42
Waterdicht, knielaars

35/36, 37-47
Waterdicht

35/36, 37-47
Waterdicht
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Sterk en
duurzaam

De Dunlop geschiedenis
INNOVATIE

Voor het werken in sloten en
mestkelders biedt Dunlop®
waadbroeken en lieslaarzen.
Beschermend tegen vocht, vuil
en comfortabel in gebruik.

Bij Dunlop ontwerpen, ontwikkelen en produceren
we onze eigen hoogkwalitatief waterdichte laarzen.
Gebouwd op jarenlange expertise met nieuwe
technologie.
ARTIKEL
OMSCHRIJVING

MAATSERIE
NORM
RESISTENTIE

142VP.PT
Dunlop® Protomastor® Chest Wader
full safety
39-47
EN ISO20345:2011.S5.SRA
Minerale, dierlijke en plantaardige
olien en vetten, desinfectiemiddelen,
diverse chemicaliën

hij zijn eerste bandenfabriek in Dublin, Ierland.
Zijn ontwikkeling veroorzaakte een revolutie in de
industrie.
In 1927 heeft Dunlop de handen ineengeslagen met
Liverpool Rubber Co Ltd en breidde hij zijn productie
uit met beschermend schoeisel. De Dunlop laars is
geboren.

EXPERTISE
Tegenwoordig is Dunlop een pan-Europese
organisatie gespecialiseerd in waterdichte laarzen
voor algemene doeleinden en professioneel gebruik.
We dragen bij het welzijn van bijna 10 miljoen
voeten wereldwijd iedere dag weer.

OIL

Product innovatie wordt uitgevoerd door onze technici
en R&D team, die U 100% kennis en toewijding garandeert voor iedere laars die we maken.

In 1996 fuseerde Dunlop met de Nederlandse
schoeiselspecialist Hevea BV om hun kennis en
vaardigheden te combineren. Samen hebben zij de
unieke Purofort® materiaaltechnologie ontwikkeld.
Het bedrijf is een combinatie van bedrijven met
wortels naar Nederland, het Verenigd Koninkrijk,
Ierland en Portugal; een krachtige combinatie van
ervaringen, expertise en fabricagecapaciteit uit
verschillende klimaten, culturen en markten.

Productie wordt uitgevoerd volgens stricte Europese
richtlijnen (REACH) door onze Dunlop specialisten in
onze Nederlandse en Portugese productielocaties.
Zo weet u precies wanneer, waar en hoe uw laars is
gemaakt.
Onze ervaren klantenservice completeert het team.
Dunlop laarzen kenmerken zich door innovatie,
bescherming en comfort. We brengen deze drie elementen samen om u uniek en professioneel schoeisel
te bieden die aansluit op uw eisen en wensen.
ARTIKEL
OMSCHRIJVING

MAATSERIE
NORM
RESISTENTIE

142VP.PP
Dunlop® Protomastor® Thigh Wader
full safety
39-47
EN ISO20345:2011.S5.SRA
minerale, dierlijke en plantaardige oliën
en vetten, desinfectiemiddelen, diverse
chemicaliën
OIL

388VP
Dunlop® Pricemastor® Chest Wader

386VP
Dunlop® Pricemastor® Thigh Wader

40-47
CE
Minerale, dierlijke en plantaardige
olien en vetten, desinfectiemiddelen,
diverse chemicaliën

40-47
CE
Minerale, dierlijke en plantaardige
olien en vetten, desinfectiemiddelen,
diverse chemicaliën

TRADITIE
Jaren van traditie gaan vooraf aan de laarzen van
Dunlop, oorspronkelijk ontwikkeld in de 19e eeuw door
een Schotse dierenarts genaamd John Boyd Dunlop.
John Boyd had een simpel idee dat de wereld
veranderde. In 1888 vroeg hij patent aan voor de
pneumatische rubberen band en in 1889 opende
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Laarseigenschappen

S5GECERTIFICEERD

O4GECERTIFICEERD

CEGECERTIFICEERD

BESCHERMENDE
NEUS
+ TUSSENZOOL

OIL

Hevea bv

WATERDICHT

ANTISLIP ZOOL

CHEMISCH
RESISTENT

ANTISTATISCH

T +31 (0)572 341 550
F +31 (0)572 362 206
E info@dunlopboots.com

OLIEBESTENDIGE
ZOOL

COMFORT

THERMISCHE
ISOLATIE

ENERGIE
ABSORBEREND

Getest en gecertificeerd door:

www.dunlopboots.com

