
Safety for 
everybody...



Al 85 jaar maakt Emma  

Safety Footwear in Nederland 

veiligheidsschoenen voor harde 

werkers over de hele wereld. 

Kijk voor meer informatie ook eens op orthopedischeVeiligheidsschoenen.nl 

waar u onder andere een animatie over de verschillende oplossingen van EMMA 

kunt bekijken. 

In elke branche of beroep waar normale schoenen het 

afleggen, is er altijd wel een EMMA veiligheidsschoen 

die de uitdaging wél aan kan. Vanaf ontwerp, de inkoop 

van grondstoffen tot de productie en distributie heb-

ben wij de volledige controle over de vereiste kwaliteit 

en veiligheidseisen. Emma combineert ambachtelijk 

vakmanschap met de modernste technieken zodat u 

blind kunt vertrouwen op uw veiligheidsschoenen.

90% van de dragers van veiligheidsschoenen heeft 

voldoende aan een reguliere veiligheidsschoen zoals 

wij deze voeren in ons assortiment; 9% heeft voor  

een optimaal draagcomfort echter behoefte aan kleine 

tot middelmatige aanpassingen aan hun veiligheids-

schoenen; 1% van de dragers heeft zelfs een volledig 

op maat gemaakte veiligheidsschoen nodig. Bij EMMA 

staat “safety for everybody” hoog in het vaandel en 

Semi-orthopediSche aanpaSSingen af fabriek

Semi-orthope  diSche 
veiligheidS -
Schoenen

veiligheidSSchoenen en (Semi-) orthopediSche oploSSingen

Steunzolen/Supplementen

gecertificeerde 
orthopediSche 
veiligheidS Schoenen  
volgenS flexibele 
maakwijze

baSiSaSSortiment 
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emma SafetY footwear
we care, work Safe!

SafetY for everYbodY
daarom introduceren wij een complete range met  

(semi-) orthopedische oplossingen. Zo kan iedereen  

aan het werk in volledig ISO gecertificeerde veilig-

heidsschoenen. In onderstaand schema vindt u de  

verschillende oplossingen die wij aanbieden naast ons 

reguliere aanbod van veiligheidsschoenen. In deze  

folder vertellen wij u graag meer over de door ons  

ontwikkelde oplossingen. 
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Semi-orthopediSche  
veiligheidSSchoenen

Semi-orthopediSche 
aanpaSSingen af fabriek

comodiuS conStanS

Sommige dragers van veiligheids schoenen 

hebben behoefte aan een aangepaste 

inlegzool. In onze reguliere schoenen kan 

daardoor een ruimteprobleem ontstaan. 

Daarom hebben wij de Comodius en 

Constans ontwikkeld.

Soms zijn semi-orthopedische 

aanpassingen van onze schoenen  

uit het basisassortiment noodzakelijk  

voor een perfecte ondersteuning en 

draagcomfort. Dergelijke aanpassingen 

kan EMMA in de eigen fabriek uitvoeren.

Beide schoenen zijn voorzien van extra ruimte en een verhoogde 

veiligheidsneus. Zo kan er zonder problemen gewerkt worden 

met een aangepaste inlegzool. De Comodius en Constans zijn 

schoenen uit de S3 veiligheidsklasse en afgewerkt met een 

hoge kwaliteit volnerf leren bovenwerk en een Nappaleer  

voering. Beide schoenen voldoen aan alle Europese veiligheids-

normen. De Comodius en Constans zijn onderdeel van het assor-

timent van EMMA en kunnen via onze dealers worden besteld. 

geSchikt bij o.a.

1.  brede voeten
2. oedeem in voeten
3. hamertenen
4. klauwtenen

geSchikt bij o.a.

1.  beenverkortingen
2. haglundSe exoStoSe
3. exoStoSe dorSum
4. licht hallux valguS
5. hallux limituS/ rigiduS

extra ruimte en  
verhoogde veiligheidSneuS 

19 Semi-orthopediSche 
aanpaSSingen 

Onze medewerker van de EMMA pasbus doet op locatie een  

meting en voetscan. Zo wordt bepaald welke aanpassingen er  

nodig zijn. Deze informatie wordt in de fabriek verwerkt en de 

nieuwe schoenen worden meteen na de productie aangepast.  

Ondersteuning van de voetholte, stabilisatie van de hiel of iets 

meer ruimte voor de tenen, het is allemaal mogelijk om uiteinde-

lijk tot de perfecte schoen te komen. 

veel mogelijkheden 

De aanpassingen die EMMA af fabriek kan uitvoeren zijn mogelijk 

op alle schoenen met een PU/PU zool uit ons basisassortiment. 

Samen met de 19 verschillende aanpassingen is het zo mogelijk 

om een schoen te leveren met een optimale pasvorm. Kijk op  

ORTHOPEDISCHEVEILIGHEIDSSCHOENEN.NL voor een overzicht 

van de mogelijke schoenen en bijbehorende aanpassingen. 



3 Steunzolen/ Supplementen

Als semi-orthopedische aanpassingen geen oplossing 

bieden is een op maat gemaakte steunzool een prima 

alternatief. Hiervoor wordt doorverwezen naar een 

podotherapeut of orthopeed die deze steunzolen opmeet 

en produceert. In het verleden maakten zij gebruik van 

hun eigen materialen waardoor bij gebruik in een EMMA 

veiligheidsschoen deze niet gecertificeerd was. 

EMMA geeft nu de podotherapeut en orthopeed de mogelijk-

heid om gebruik te maken van de EMMA HYDRO-TEC® ORTHO 

COVER om zo, gezamenlijk met een EMMA veiligheidsschoen, 

toch een gecertificeerde oplossing aan te kunnen bieden.

gecertificeerd conform  
de europeSe norm en iSo 20345:2011
EMMA levert aan de podotherapeut en orthopeed twee soorten 

afdekmateriaal, de HYDRO-TEC® ORTHO COVER MESH en de 

HYDRO-TEC® ORTHO COVER SUEDEC. Als deze materialen  

gebruikt worden conform de door EMMA vastgestelde richt-

lijnen en in combinatie met een EMMA veiligheidsschoen, blijft 

de schoen zijn certificering behouden en voldoet de schoen 

aan de strengste Europese veiligheidsnormen. 

geSchikt bij o.a.

1.  voorvoetklachten/ 
metatarSalgie

2.  hielSpoor/faSciitiS 
plantariS 

3.  lichtcomplexe StandS-
afwijkingen van de voet

4. mortonSe neuralgie
5. SeSamoÏditiS

gecertificeerde Steunzolen 
met hYdro-tec® ortho cover

hYdro-tec® 
ortho cover meSh

hYdro-tec® 
ortho cover Suedec

Om deze certificering te waarborgen ontvangt de betreffende  

podotherapeut / orthopeed een unieke code na registratie van  

de verrichte werkzaamheden binnen de Emma portalomgeving. 

Ook wordt geregistreerd welke eindgebruiker met welke Emma 

schoen gebruik maakt van de steunzool. Klant, schoen en 

steunzool zijn zo onlosmakelijk met elkaar verbonden met  

behoud van certificering. 



4 gecertificeerde orthopediSche veiligheidSSchoenen 
volgenS flexibele maakwijze

Als met semi-orthopedische aanpassingen en/ of steunzolen 

niet het gewenste effect bereikt kan worden dan levert  

EMMA hiervoor nu een nieuw alternatief: gecertificeerde 

orthopedische veiligheidsschoenen volgens flexibele 

maakwijze. Wij maken hiermee ons motto ”safety for 

everybody” waar; met deze oplossing is het voor iedereen 

mogelijk om een gecertificeerde veiligheidsschoen te dragen. 

De totstandkoming van deze veiligheidsschoenen is een coproductie. De ortho-

pedische schoentechnicus is verantwoordelijk voor het opmeten van de schoenen 

en productie van de leest. Vervolgens zorgt OSK Schoentechniek voor de  

productie van de schoen. EMMA levert hiervoor de gecertificeerde materialen 

aan en is verantwoordelijk voor de certificering van de schoen. EMMA heeft een 

viertal veiligheidsschoenen ontwikkeld en gecertificeerd voor dit doeleinde. 

flexibele maakwijze en certificering 
norm en iSo 20345:2011
Door de flexibele maakwijze heeft de orthopedisch schoentechnicus volledige 

vrijheid. Zolang er gebruik wordt gemaakt van de EMMA materialen conform  

de vastgestelde richtlijnen behoudt de schoen zijn certificering volgens de  

Europese veiligheidsnorm EN ISO 20345:2011. Hierdoor kan de schoentechnicus 

een ideale pasvorm creëren zonder concessies te hoeven doen. 

geSchikt bij o.a.

1.  bijzondere voetvormen en volumeS welke niet  
paSSen in de Semi-orthopediSche veiligheidSSchoen

2. enkelartroSe
3. voethefferS pareSe
4. beenlengteverSchillen groter dan 2 cm
5.  bedreigde voeten door diabeteS mellituS of 
 reumatoÏde artritiS

de orthopediSche 
veiligheidSSchoen met een ideale 
paSvorm zonder conceSSieS

ortho-nordic

ortho-neStor

ortho-paul

ortho-patrick
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