
EXTREMELY SAFE 
JUST GOT EVEN  
SAFER... FOR THE 
ENVIRONMENT
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EMMA SAFETY FOOTWEAR  
LOOPT AL MEER DAN 85 JAAR  

VOOROP IN DE ONTWIKKELING  
VAN VEILIGHEIDSSCHOENEN

VEILIGHEID EERST, 
WAT DE TOEKOMST

OOK BRENGT

Nu de wereld sneller verandert dan ooit, hebben wij onze 

organisatie daarop aangepast. Dit stelt ons in staat om vandaag 

al oplossingen te brengen voor de werkomstandigheden van 

morgen. Wat de toekomst ook brengt, wij zorgen ervoor dat jij  

en je collega’s er veilig in kunnen rondlopen.

CONTINUOUS IMPROVEMENT
Altijd blijven leren en verbeteren

NEW TECHNOLOGY
De nieuwste technologie toepassen

CUSTOMER INVOLVEMENT 
Maatwerkoplossingen via data-analyse en co-creatie

EVER-CHANGING WORLD
Veiligheidsschoenen voor een wereld in verandering

CIRCULAR ECONOMY
Nu verkrijgbaar: de eerste volledig circulaire 

veiligheidsschoenen ter wereld.

DE VIJF 
BASISPRINCIPES 
VAN EMMA

We werken elke dag keihard om veiligheidsschoenen beter te maken.

Veiliger en comfortabeler. Duurzamer en steeds meer samen met onze 

gebruikers. Altijd op zoek naar meerwaarde. 

Dat doen we met de volgende vijf basisprincipes als uitgangspunt: 



BASISPRINCIPES
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CONTINUOUS IMPROVEMENT
We geloven in een proces van continu leren en verbeteren. Alle inzichten die 

we vergaren, delen we met onze klanten en gebruiken we om onze schoenen 

verder te optimaliseren. Innovatie en vernieuwing gaan altijd door.

EVER-CHANGING WORLD
De wereld verandert sneller dan ooit, dat stelt ook voortdurend nieuwe eisen 

op het gebied van veiligheid. De volgende generatie banen kunnen  

we alleen veilig houden met de volgende generatie veiligheidsschoenen.

CUSTOMER INVOLVEMENT
We ontwikkelen schoenen steeds meer samen met onze klanten. Customer 

involvement verloopt zowel via analyse van schoenen en dataverzameling 

als via co-creatie. Onze visie is een toekomst waarin veiligheid is afgestemd 

op de individuele wensen en werkomstandigheden van elke gebruiker.

NEW TECHNOLOGY
Het verkennen van nieuwe technologieën en de toepassing daarvan zit in 

ons DNA. Geen techniek omwille van techniek, maar grenzen verleggen 

omdat we daardoor veiligheid, comfort en serviceniveau voor onze klanten 

kunnen verhogen.

CIRCULAR ECONOMY
Wij willen niet alleen de dragers van onze schoenen beschermen, maar ook 

de wereld om ons heen. In onze visie kan de veiligheids schoen van de toekomst 

alleen maar een duurzame veiligheidsschoen zijn.
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EEN BELANGRIJKE STAP VOORUIT: 

DE EERSTE CIRCULAIRE 
VEILIGHEIDSSCHOENEN TER WERELD!
Als voorloper in innovatie nemen we onze verantwoordelijkheid.

De afgelopen jaren hebben we heel hard gewerkt aan de ontwikkeling 

van veiligheidsschoenen die niet alleen nóg veiliger zijn, maar  

ook volledig circulair. Met succes! We zijn erin geslaagd de  

eerste circulaire veiligheidsschoenen ter wereld te ontwikkelen.  

Dat wil zeggen dat ze volledig te recyclen zijn en alle grondstoffen 

100% worden hergebruikt. Bijvoorbeeld in meubels, bouwmaterialen 

én in nieuwe veiligheidsschoenen. 

DE VOLGENDE STAP: ONZE VOLLEDIGE COLLECTIE CIRCULAIR IN 2019 
Op dit moment hebben we zes volledig circulaire veiligheids schoenen 

in het assortiment. Nu pakken we door. In de loop van 2018 gaan we 

een aantal van onze bestaande modellen zodanig aanpassen dat ook 

zij circulair worden. We streven ernaar in 2019 onze gehele collectie 

veiligheidsschoenen circulair te produceren.
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INLEGZOOL VAN 
70% GERECYCLED SCHUIM

VOERING MET EXTREEM 
HOGE SLIJTWEERSTAND 

CONFORM DE UITGANGSPUNTEN 
VAN THE POSITIVE FOOTPRINT 

ACHTERZIJDE 
VAN SLIJT VAST 
TPU

BREDERE 
VETERCONSTRUCTIE 

 VOOR BETER 
DRAAGCOMFORT 

VETERS VAN 
GERECYCLEDE 
PET-FLESSEN

STIKNADEN 
IN DE GROEF

DE EERSTE CIRCULAIRE  
VEILIGHEIDSSCHOEN  
TER WERELD

DIT IS HIJ DAN: 
DE AMAZONE

Vanuit onze grondhouding ‘veiligheid eerst’ hebben we 

de ontwikkeling van de Amazone uiteraard aangegrepen 

om een aantal serieuze veiligheidsverbeteringen door 

te voeren. Elke nieuwe EMMA-schoen moet een stap 

vooruit zijn in veiligheid.

Niets aan deze veiligheidsschoen gaat verloren. 

Bovendien is de Amazone zélf ook al deels gemaakt 

uit gerecycled materiaal, 70% van de inlegzool  

is namelijk geproduceerd uit PU schuimvullingen  

van oude (auto)stoelen en meubels. Ook de  

veters zijn gemaakt van gebruikte PET-flessen,  

die opnieuw gerecycled worden na gebruik.

AMAZONE
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“ DESIGNED FOR 
DISASSEMBLY 
AND RECYCLING”
RONNY VAN DER WEGEN
R&D DIRECTOR EMMA SAFETY FOOTWEAR

DESIGN
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 100%
EXTREMELY

SAFE
TPU COUNTER In tegenstelling tot leer werkt 

vocht, vuil en cement niet in op TPU. Ook de 

slijtweerstand van TPU is vele malen hoger.

STIKSEL De stiksels liggen lager dan het 

raakoppervlak van de schoen, waardoor het 

stiksel niet door scherpe en harde voorwerpen 

kan worden beschadigd. De schoen blijft 

langer intact en vuiligheid of vocht kan niet 

in de schoenen dringen. We hebben er ook 

bewust voor gekozen om minder delen te 

construeren. Wanneer een schoen kapotgaat 

is dit vaak bij het stiksel. Minder stiksel 

verkleint de kans hierop.

VETERSLUITING De constructie van de veter-

sluiting is verbreed en ligt 15mm verder naar 

voren. Hierdoor kan de drager zijn schoen 

over een groter deel van zijn voet personaliseren. 

Dit leidt tot een groter bereik aan pasvorm 

en een hoger draag- en loopcomfort.

MATERIAALKEUZE We hebben onderhouds-

armer materiaal toegepast, zoals oil nubuck 

over leder. Dat heeft minder onderhoud nodig 

dan niet-oliehoudende leersoorten. Daarnaast 

zijn de modellen Bryce en Zion uitgevoerd met 

microfiber onderdelen, waar cement geen 

invloed op heeft. Leer droogt en hardt uit, 

doordat cementpoeders er vocht en vetten 

aan onttrekken. Langer draag comfort is dus 

gegarandeerd, omdat Microfiber flexibel blijft.

 100%
EXTREMELY
COMFORTABLE
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 100%
EXTREMELY
CIRCULAR
ALLES WORDT HERGEBRUIKT Alle grond-

stoffen van de Amazone worden herge-

bruikt, bij voorbeeld in meubels, kleding én 

in nieuwe veiligheidsschoen en. Amazone  

is het resultaat van anders denken over  

de toekomst. Het is een veiligheidsschoen 

die je als klant in staat stelt positieve  

keuzes te maken voor mens en planeet.  

Met el  kaar zetten we de stap naar een  

circulaire samenwerking. 

EMMA SAFETY FOOTWEAR IS EEN VAN DE INITIATIEFNEMERS EN 
DRIJVENDE KRACHTEN ACHTER THE POSITIVE FOOTPRINT. DEZE 
BEWEGING STREEFT NAAR TRANSPARANTE PRODUCTIE, EEN CIRCU-
LAIRE ECONOMIE EN EEN POSITIEVE IMPACT OP MENS EN PLANEET. 

LEES MEER OVER THE POSITIVE FOOTPRINT EN SLUIT JE AAN VIA
THEPOSITIVEFOOTPRINT.COM

MADE WITH THE
POSITIVE FOOTPRINT
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ZO LATEN WE 
CIRCULAIR VOOR 
JOU WERKEN 
Samen met onze ketenpartners zorgen we voor een service apparaat dat 

voorziet in een zorgeloze retourlogistiek. Alle grondstoffen beginnen 

aan een volgend leven. Zonder dat je er zelf iets aan hoeft te doen. 

INZAMELEN 
GEBRUIKTE EMMA 

VEILIGHEIDSSCHOENEN  
BIJ EINDGEBRUIKER

OPHALEN INGEZAMELDE  
SCHOENEN OP LOCATIE

TRANSPORT NAAR PARTNER 
EMMA SAFETY FOOTWEAR VOOR  

VERDERE VERWERKING

UITLEZEN SPECIFICATIES 
COMPONENTEN  

EN GRONDSTOFFEN  
MIDDELS QR CODE

 

HERBESTEMMING 
COMPONENTEN 

EN GRONDSTOFFEN

RETOURLOGISTIEK

ONTMANTELING SCHOEN,  
DEELS DOOR MENSEN MET EEN 

ARBEIDSBEPERKING



THE POSITIVE FOOTPRINT
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MAAK MET ONS 
EEN POSITIEVE 
STAP VOORUIT
Onze circulaire collectie is het resultaat van anders 

denken over de toekomst. Het zijn veiligheidsschoenen 

die je als klant in staat stellen positieve keuzes te maken 

voor mens en planeet. Met elkaar zetten we de stap naar 

een circulaire samenwerking. 

THE POSITIVE FOOTPRINT
EMMA Safety Footwear is een van de initiatiefnemers  

en drijvende krachten achter The Positive Footprint. 

Deze beweging streeft naar transparante productie,  

een circulaire economie en een positieve impact op 

mens en planeet. Lees meer over The Positive Footprint 

en sluit je aan via thepositivefootprint.com.



EMMA APP
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INNOVATIE GAAT 
ALTIJD DOOR
Elk paar EMMA veiligheidsschoenen is voorzien van een unieke  

QR-code. Dat geeft ons de mogelijkheid om elk paar schoenen  

te koppelen aan de gebruiker en dat maakt de weg vrij voor  

nieuwe services en informatievoorziening. Als de gebruiker de  

QR-code scant met de speciale EMMA app verschijnt er nu al  

een materiaalpaspoort met een overzicht van alle materialen  

die in de schoen zijn gebruikt. Al deze materialen zijn gekozen  

om hun lange levensduur en veiligheid voor het milieu.  

Voor elk materiaal is een volgende gebruikstoepassing bepaald.

Zo grijpt denken over veiligheid en duurzaamheid in elkaar.  

Beide aspecten versterken elkaar juist op weg naar een steeds  

weer betere veiligheidsschoen.

IEDEREEN Z’N EIGEN EMMA
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NU VERKRIJGBAAR

Naast de Amazone hebben  

we nog vijf volledig circulaire 

veiligheidsschoenen in ons 

assortiment, allemaal in de  

categorie S3. Hierbinnen heb  

je de keuze uit verschillende 

uitvoeringen. 

Hou onze onze website in de gaten,  

want stap voor stap worden 

steeds meer van onze modellen  

100% circulair.

HIMALAYA
S3

TYPE Hoog
BOVENWERK Leer

BEZOLING PU/PU
OVERNEUS Ja

ZION
S3

TYPE Laag
BOVENWERK Microfiber

BEZOLING PU/Rubber
OVERNEUS Ja

NIEUWE CIRCULAIRE  
LIJN VAN EMMA

ALASKA
S3

TYPE Laag
BOVENWERK Leer

BEZOLING PU/PU
OVERNEUS Nee

AMAZONE
S3

TYPE Hoog
BOVENWERK Leer

BEZOLING PU/PU
OVERNEUS Nee

BRYCE
S3

TYPE Hoog
BOVENWERK Microfiber

BEZOLING PU/Rubber
OVERNEUS Ja

ANDES
S3

TYPE Laag
BOVENWERK Leer

BEZOLING PU/PU
OVERNEUS Ja



emmasafetyfootwear.com

WHAT’S NEXT?
Wij geloven dat iedereen, overal en altijd veilig moet kunnen 

werken. Samen met jou willen we de volgende generatie 

veiligheidsschoen ontwikkelen, afgestemd op jouw markt en 

werkomstandigheden. Nóg persoonlijker, nóg veiliger en net 

zo scherp geprijsd.


