
08

A linha de calçado profissional BASIC PRO foi criada a pensar nas necessidades 
fundamentais de quem trabalha.

Segurança
A sua sola anti-derrapante garante segurança ao utilizador.

Conforto
A sua sola muito flexível, em conjunto com a sua palmilha anatómica
absorvente de choques, proporcionam um extremo conforto.

Disponíveis do tamanho 35 ao 41.

CALÇADO PROFISSIONAL
BASIC PRO

BP301 BP302

BP601 BP602

BP501 BP502

BP601A BP602A

Uma linha de calçado muito confortável para uso profissional e lazer.
A sua palmilha anatómica acomoda gentilmente o pé e apoia suavemente
o arco longitudinal e a região metatársica.
As suas propriedades “shock absorber” propiciam um caminhar repousado.
A sua sola é antiderrapante para maior segurança do utilizador.
A sua palmilha pode facilmente ser substituída por uma palmilha personalizada.

Disponíveis do tamanho 35 ao 41.
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CALÇADO PROFISSIONAL
FLEX PLUS SENHORA

BC701 BC702

BC801 BC802

BC703 BC705

BC803 BC805

BC704
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De carácter descontraído e aspecto moderno e feminino, no entanto 
verdadeiramente para uso profissional.
Fabricadas em pelaria muito macia e forradas a pele.
Sola em poliuretano leve com aplicações de borracha antiderrapante
para total segurança do utilizador.
A palmilha anatómica de conforto absorve os impactos do caminhar
e evita
a fadiga de pés e pernas.

Disponíveis do tamanho 35 ao 41.

CALÇADO PROFISSIONAL
I´M A NURSE
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WOCK11 WOCK13P AZ WOCK13P LAR WOCK 13P FUX

WOCK09

WOCK04WOCK01 WOCK02P

WOCK06 WOCK07

WOCK03

WOCK08

WOCK13P AMA

WOCK10

WOCK05 Desenvolvida para uso profissional, a soca WOCK alia às qualidades necessárias
ao uso intensivo, um conforto único neste tipo de calçado. Porque se destina
a pessoas que passam muito tempo de pé, tem um sistema de absorção
de impactos que promove o relaxamento muscular e ainda o controle
de temperatura e humidade.
Muito flexível.
Com dois tipos de palmilha em opção: Profissional (em SEBS esterilizável) ou 
Conforto (forrada a pele).
As socas de cores opacas podem ser vendidas com ou sem presilha.
As socas transparentes são vendidas apenas com presilha.
As palmilhas e presilhas podem ser vendidas em separado (ver tabela de preços)
As socas transparentes não são esterilizáveis.

Disponíveis do tamanho 35/36 ao 47/48.

CALÇADO PROFISSIONAL
WOCK

12
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CALÇADO PROFISSIONAL
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12



As socas WOCK EVERLITE, podem ser utilizadas tanto para uso profissional
como lazer. Concebidas com material extremamente leve trazem conforto
ao seu dia a dia pois proporcionam um caminhar natural e flexível.

Disponíveis do tamanho 35 ao 42.

WOCK EVERLITE 
CALÇADO PROFISSIONAL 

50

14

EVERLITE01 EVERLITE02

EVERLITE05 EVERLITE06

EVERLITE03 EVERLITE04

EVERLITE07 EVERLITE08

Uma linha de calçado masculino muito confortável para uso profissional.
As suas propriedades “shock absorber” propiciam um caminhar repousado.

Disponíveis do tamanho 39 ao 45.

CALÇADO PROFISSIONAL
FLEX PLUS HOMEM

15

2513801 25138032513802
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Soca de trabalho económica, confortável e flexível em pele.

Arianna: disponíveis do tamanho 35 ao 41.
Marco: disponíveis do tamanho 42 ao 45.

ARIANNA + MARCO 

ARIANNA1 / MARCO1 ARIANNA A / MARCO A

ARIANNA2 / MARCO2 ARIANNA2 A / MARCO2 A

CALÇADO PROFISSIONAL

16

HCLOG

Soca em termoplástico para uso profissional. 

Disponível com e sem descarga electrostática.
Cores: branco.
Disponíveis do tamanho 36/37 ao 44/45.

H-CLOG

90 134

Soca em TR para todos os fins.
Sector alimentar, limpezas, saúde e jardim
Completamente fechada.
Com palmilha de conforto em poliuretano macio.
Para utilização em situações de risco mínimo.

Disponíveis do tamanho 35/36 ao 45/46.

NOVA AQUA

40

17

AQUA 01 AQUA 02



Soca de trabalho económica, confortável e flexível em pele.

Arianna: disponíveis do tamanho 35 ao 41.
Marco: disponíveis do tamanho 42 ao 45.

ARIANNA + MARCO 

ARIANNA1 / MARCO1 ARIANNA A / MARCO A

ARIANNA2 / MARCO2 ARIANNA2 A / MARCO2 A

CALÇADO PROFISSIONAL

16

HCLOG

Soca em termoplástico para uso profissional. 

Disponível com e sem descarga electrostática.
Cores: branco.
Disponíveis do tamanho 36/37 ao 44/45.

H-CLOG

90 134

Soca em TR para todos os fins.
Sector alimentar, limpezas, saúde e jardim
Completamente fechada.
Com palmilha de conforto em poliuretano macio.
Para utilização em situações de risco mínimo.

Disponíveis do tamanho 35/36 ao 45/46.

NOVA AQUA

40

17

AQUA 01 AQUA 02



40

O material microporoso "texfiber" permite uma 
respiração do pé tão boa como a pele.

Disponíveis do tamanho 35 ao 45.

SAFE WAY COZINHA

Apropriada para um exigente serviço diário.
Fabricado com composto PVC/Borracha nitrílica, 
resistente a ácidos diluídos e gordura animal.

S014 sem biqueira de aço.
Disponíveis do tamanho 35 ao 45. S504 S014

SAFE WAY PVC

40

18

CALÇADO PROFISSIONAL

P311 A711P313
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