Emma Safety Footwear introduceerde onlangs een speciale, vernieuwde lijn
veiligheidsschoenen voor de voedingsindustrie. De drie modellen, Vera, Vaya en Vila,
zijn tot stand gekomen door nauwe samenwerking tussen de voedingssector en het
ontwikkelteam van Emma. Hygiëne staat natuurlijk centraal in de voedingsindustrie.
Dat zie je terug in deze nieuwe modellen veiligheidsschoenen.
Veiligheidsschoenen in de voedingsindustrie moeten aan specifieke eisen voldoen. Zo
moeten ze uiteraard gemakkelijk te reinigen zijn (hygiënisch), beschermen tegen slipgevaar
en tegen stoten. De nieuwe schoenen van Emma voldoen hier optimaal aan. De modellen
Vera, Vaya en Vila bieden de volgende voordelen:







de robuuste, stalen neus beschermt de voet optimaal
makkelijk afwasbare bovenzijde van microfiber
antibacteriële bescherming zorgt voor extra hygiëne
gekleurde zolen volgens HACCP-richtlijnen
de slipvaste zool voorkomt uitglijden
hydro control houdt de voeten droog en geeft optimale hygiëne

De nieuwe lijn witte werkschoenen van Emma Safety Footwear is er in drie varianten; Vera,
Vaya en Vila. De Vera schoen heeft een andere belijning gekregen. Het nieuwe model is
makkelijker te reinigen dankzij de omgeslagen naden en het microfiber materiaal. Een lagere
instap is het enige verschil van de nieuwe Vaya, ten opzichte van het vorige model. De Vila
is een hoog model en heeft een vetersluiting, die wordt afgedekt door een beschermhoes.
Alle modellen bevatten zo min mogelijk naden, waardoor vuil en bacteriën geen kans krijgen.
‘No stains, no slips, no worries’, zo luidde de campagnenaam van de vernieuwde
schoenenlijn.
Bekijk hier de Vera schoen in actie.

Emma Safety Footwear ontwikkelt veiligheidsschoenen voor de meest uiteenlopende
toepassingen en werkzaamheden. Emma staat bekend om haar innovaties en ontwikkelt zelf
technologieën. De veiligheidsschoenen van Emma kenmerken zich door duurzaamheid en
het hoge comfort. Meer informatie.

De medewerkers van Wiltec weten alles over de nieuwe veiligheidsschoenen van Emma en
vertellen er graag over. Dat geldt ook voor de vele andere modellen van Emma.

