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Voor professionals die in de meest veeleisende omgevingen werken,
is de CLOG het ideale schoeisel. De antistatische CLOG is gemaakt 
van Steri-Tech™, een hoogwaardig polymeer dat in de autoclaaf kan 

worden gesteriliseerd, hetgeen garant staat voor optimale hygiëne. In 
combinatie met het comfort dat het schokdempingsysteem biedt, 

haal je het einde van de dag in perfecte conditie.

 Bovendien is de klomp in 12 verschillende kleuren 
verkrijgbaar die volledig aansluiten bij 

jouw stijl.

OPTIMALE PRESTATIES.
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Ideaal voor:

Ziekenhuizen en andere zorginstellingen
Bedrijven gespecialiseerd in cosmetica/verzorgingsproducten
Farmaceutische industrie
Schoonmaakbedrijven
Voedingsindustrie
Cateraars

Steriliseerbaar: de CLOG is ontwikkeld voor professionals die werkzaam zijn in 
omgevingen waarin de hoogste eisen worden gesteld aan hygiÎ ne. De klomp is 
gemaakt van Steri Tech?, een hoogwaardig polymeer dat ervoor zorgt dat de klomp 
en de inlegzool in de autoclaaf kunnen worden gesteriliseerd tot een temperatuur 
van 134° C.

Schokdemping: De inlegzool is ontwikkeld om de meest veeleisende professionals 
optimaal comfort te bieden. De innovatieve geometrische vormgeving van de 
inlegzool zorgt ervoor dat schokken worden geabsorbeerd, minuscuul letsel van 
pezen, botten en gewrichten wordt voorkomen en het gevoel van vermoeide benen 
afneemt.
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Specificaties:

*

*



 ANTISTATISCH 

ANTISLIP 

VENTILEREND

SCHOKDEMPING

STERILISEERBAAR

BESCHERMING BOVENVOET 

Bevordert de afvoer en 
neutralisatie van statische 
elektriciteit.Profiel beperkt het risico 

van uitglijden.

Regelt de temperatuur en 
vochtigheid van de voet.

Vermindert minuscule 
afwijkingen in pezen, botten 
en gewrichten, waardoor het 
gevoel van vermoeide benen 
afneemt.

De Clog en de inlegzool zijn gemaakt van Steri-Tech-
TM, een hoogwaardig polymeer, zodat de klomp in 
een autoclaaf tot 134ºC kan worden gesteriliseerd.

Voorkomt dat vocht in de klomp 
loopt.
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CLOG ESD 01 CLOG ESD 02

CLOG 14 CLOG 15 CLOG 16

CLOG 06

CLOG 10
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 Professioneel schoeisel op het werk is essentieel om onaangename 
verassingen te voorkomen. Daarom is de NUBE ontworpen om jou de 

zekerheid te geven van optimale anti-slip prestaties. De speciale EvergripTM 
rubberen zool zorgt ervoor dat je de schoen kunt gebruiken op elke 
ondergrond. De innovatieve openingen aan de bovenkant van de 

schoen kunnen, wanneer nodig, opgevuld worden met een 
rubberen plug zodat er extra bescherming is tegen gemorste 

vloeistoffen.

NUBE, een grote stap vooruit, ook op 
gebied van comfort.

 

VEILIGHEID BIJ ELKE STAP.



It feets
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Ideaal voor:

Ziekenhuizen en andere zorginstellingen
Bedrijven gespecialiseerd in cosmetica/verzorgingsproducten
Farmaceutische industrie
Schoonmaakbedrijven
Voedingsindustrie
Cateraars

T‹ V: Dit schoeisel is getest en goedgekeurd door het T‹ V instituut in Duitsland, op 
gebied van anti slip en antistatische eigenschappen.   

Evergrip?: Het speciale profiel en het materiaal dat werd gebruikt bij de productie 
van het rubberen gedeelte van de zool bieden een uitstekende grip met de 
ondergrond zodat het slipgevaar geminimaliseerd wordt.  (SRC ñ  Slipbestendig)

Specificaties:



.

SUPERLICHT

ANTISTATISCH

EVERGRIPTM

SCHOKDEMPING

ADEMEND 

BESCHERMING

Deze schoen is gemaakt van EverliteTM, een materiaal dat niet 
alleen uitermate comfortabel maar ook bijzonder licht is.

Bevordert de afvoer en neutralisatie van 
opgebouwde statische elektriciteit.

Het speciale profiel en het materiaal dat werd 
gebruikt bij de productie van het rubberen gedeelte 

van de zool bieden een uitstekende grip met de 
ondergrond zodat het slipgevaar geminimaliseerd 

wordt.  (SRC – Slipbestendig)

Het schoeisel is gemaakt van Everlite™, 
een zeer flexibel materiaal dat de schok-
ken van het lopen opvangt. 

Reguleert de temperatuur en 
vochtigheid van de voet.

Biedt je de keuze tussen extra ventilatie of 
extra bescherming tegen het binnendringen 

van vloeistoffen in het schoeisel.
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Ware bewegingsvrijheid begint met het lichte gewicht en de beweeglijkheid 
die EVERLITE je kan bieden. 

Het gesloten hiel model voor een extra goede pasvorm is gemaakt van 
EverliteTM, een materiaal dat niet alleen superlicht en sterk, maar 
ook uitermate comfortabel is. Deze schoen is voorzien van een 

antistatische inlegzool voor extra veiligheid. 

Met EVERLITE kunt u nog efficiënter te werk 
gaan bij alles wat je doet.

ZO LICHT ALS EEn VEERTJE.   
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Superlicht: deze schoen is gemaakt van Everliteô ,, een hoogwaardig materiaal dat 
zeer sterk en ontzettend licht is. Ervaar het lichte gewicht van de EVERLITE: alsof u 
op wolken loopt. 

Gesloten hiel: EVERLITE is ontwikkeld om professionals veiliger en gemakkelijker 
te laten bewegen. Een van de bijzonderste eigenschappen van deze schoen is de 
gesloten hielvorm, die extra veiligheid biedt. Dit biedt de professional aanvullende 
ondersteuning op momenten dat extra beweeglijkheid vereist is.
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Ideaal voor:

Ziekenhuizen en andere zorginstellingen
Bedrijven gespecialiseerd in cosmetica/verzorgingsproducten
Farmaceutische industrie
Schoonmaakbedrijven
Voedingsindustrie
Cateraars

Specificaties:
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VERWIJDERBARE INLEGZOOL 

GESLOTEN HIEL 

SCHOKDEMPING 

Flexibel, ademend en wasbaar in de 
wasmachine tot 50°C.

Aanvullende ondersteuning 
voor de momenten waarop 
extra beweeglijkheid vereist is.

Het schoeisel is gemaakt van EverliteTM, 
een zeer flexibel materiaal dat de 
schokken van het lopen opvangt.

SUPERLICHT
Deze schoen is gemaakt van EverliteTM, een materiaal dat niet 
alleen uitermate comfortabel maar ook bijzonder licht is.BESCHERMING BOVENVOET 

Voorkomt dat vocht in de klomp loopt.

ANTISTATISCH 
ANTISLIP 

Bevordert de afvoer en neutralisatie 
van statische elektriciteit.

Profiel beperkt het risico 
van uitglijden.
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EVERLITE 01
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EVERLITE 02

EVERLITE 06

EVERLITE 10

EVERLITE 03
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WERK In STIJL.

Professionals die houden van stijl, verfijning en comfort zullen weg zijn 
van MOC, de eerste mocassin ter wereld die in de autoclaaf kan worden 
gereinigd. De MOC is voorzien van antistatische en antislipmaterialen 

alsmede een gesloten hiel en een verwijderbare inlegzool. De 
MOC is ook ontworpen voor professionals die optimale 
hygiëne en veiligheid en maximaal comfort verlangen.

 Nu kun je geheel in uw eigen stijl naar het 
werk komen.
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Steriliseerbaar: de MOC is ontwikkeld voor professionals die werkzaam zijn in 
omgevingen waarin de hoogste eisen worden gesteld aan hygiÎ ne. De schoen is 
gemaakt van Steri Tech?, een hoogwaardig polymeer dat ervoor zorgt dat de schoen in 
de autoclaaf kan worden gesteriliseerd tot 134º C (alleen de schoen, niet de inlegzool).

CoolmaxÆ  inlegzool: de Coolmaxg inlegzool is gemaakt van materiaal dat vocht 
weghoudt bij de voet. Tegelijkertijd bevordert de structuur ervan de luchtcirculatie 
die nodig is om vocht continu te laten opdrogen, zodat de voeten in de mocassin 
koel en droog blijven.
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Ideaal voor:

Ziekenhuizen en andere zorginstellingen
Bedrijven gespecialiseerd in cosmetica/verzorgingsproducten
Farmaceutische industrie
Schoonmaakbedrijven
Voedingsindustrie
Cateraars

Specificaties:

*
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ANTISTATISCH 

ANTISLIP 

Bevordert de afvoer en 
neutralisatie van statische 
elektriciteit.

Profiel beperkt het risico 
van uitglijden.

GESLOTEN HIEL 

STERILISEERBAAR 

COOLMAX Æ  TECHNOLOGIE 

Aanvullende ondersteuning voor 
de momenten waarop extra 
beweeglijkheid vereist is.

Deze schoen is gemaakt van Steri Tech?, een 
hoogwaardig polymeer, zodat de schoen in een 
autoclaaf tot 134ºC  kan worden gesteriliseerd.

De CoolmaxÆ  inlegzool bevordert de 
luchtcirculatie die nodig is om vocht 
continu te laten opdrogen.
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MOC Man 02

MOC Lady 06

MOC Man 06

MOC Lady 03
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Door zijn dynamische vormgeving en een unieke curve wordt je het lopen 
gemakkelijker gemaakt. Daardoor is de NEXO ideaal voor iedereen die 
werkzaamheden verricht waarvoor snelheid en beweeglijkheid vereist 

zijn. Voor de nodige hygiëne is de schoen gemaakt van Steri-TechTM, een 
hoogwaardig polymeer dat ervoor zorgt dat de schoen in een autoclaaf 
kan worden gesteriliseerd. NEXO beschikt bovendien over een extra 

antislipprofiel, een gesloten hiel voor aanvullende ondersteuning 
en schokdempingtechniek. 

Met NEXO houdt je de vaart erin zonder dat 
dit ten koste gaat van een stijlvolle 

uitstraling.

PROFESSIOnELE SnEAKER.
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Antislip: de geometrische vormgeving van het profiel zorgt voor een betere grip 
op de ondergrond, hetgeen het risico van uitglijden beperkt; NEXO is daarmee de 
perfecte schoen voor dynamische professionals.

Gesloten hiel: NEXO is ontwikkeld om professionals veiliger en gemakkelijker te 
laten bewegen. Een van de bijzonderste eigenschappen van deze schoen is dat 
deze extra veiligheid biedt dankzij de gesloten hielvorm. Dit biedt de professional 
aanvullende ondersteuning op momenten dat extra beweeglijkheid vereist is.
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Ideaal voor:

Ziekenhuizen en andere zorginstellingen
Bedrijven gespecialiseerd in cosmetica/verzorgingsproducten
Farmaceutische industrie
Schoonmaakbedrijven
Voedingsindustrie
Cateraars

Specificaties:
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ANTISTATISCH 

ANTISLIP 
Bevordert de afvoer en 
neutralisatie van statische 
elektriciteit.Profiel beperkt het risico van uitglijden.

GESLOTEN HIEL 

STERILISEERBAAR 

Aanvullende ondersteuning voor 
de momenten waarop extra 
beweeglijkheid vereist is.

Deze schoen is gemaakt van Steri-Tech™, een 
hoogwaardig polymeer, zodat de schoen in een 
autoclaaf tot 134ºC kan worden gesteriliseerd.

SCHOKDEMPING
Vermindert minuscule afwijkingen 
in pezen, botten en gewrichten, 
waardoor het gevoel van 
vermoeide benen afneemt.
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NEXO 02

NEXO 02

NEXO 03

NEXO 03

NEXO 04

NEXO 04
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ACCESSOIRES
Een accessoire is meer dan een aanvulling. Het kan een bestaand product veranderen in iets 
unieks, en kan een belangrijk verschil maken  in comfort, uitstraling en doelmatigheid. Daardoor 
maken de WOCK accessoires elk model persoonlijk.
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WOCK® maakt gebruikt van termen en namen die voor de meeste mensen niet bekend zijn. 
Daarom heeft WOCK® deze uitdrukkingen voor jou op een rijtje gezet.

SPECIFICATIES



GLOSSARY
Ademend 

Evergrip™ 

EN ISO 20344 : 2012 

Antislip 

Afvoerkanaaltjes

CE 

Portuguese shoes 

EN ISO 20344 : 2012  (6.2.2.2) 

EN ISO 20344 : 2012  (6.2.4)  

EN ISO 20344 : 2012  (5.3.3) Antistatisch 

EN ISO 20344 : 2011  

Gesloten hiel 

Bescherming tegen gemorste vloeistoffen 

Coolmax® Technologie 

Bescherming bovenkant 

Citroengeur  

ESD 

Regelt de temperatuur en vochtigheid van 
de voet.

Het speciale profiel en het materiaal dat 
werd gebruikt bij de productie van het 
rubberen gedeelte van de zool bieden een 
uitstekende grip met de ondergrond zodat 
het slipgevaar geminimaliseerd wordt.  
(SRC – Slipbestendig)

Persoonlijke beschermingsmiddelen – 
Werkschoeisel, klasse II.

Profiel beperkt het risico van uitglijden.

Hierdoor loopt het water weg van de voet, 
zodat deze droog blijft en het gemakkelijker 
wordt om op natte oppervlakken te lopen. 

Technisch bestand van zelfcertificering op 
basis van richtlijn 89/696/CEE.

Schoeisel 100% ontwikkeld en vervaardigd 
in Portugal.

Antistatische inlegzool.

Energie absorptie bij hiel.

SRC - SlipbestendigBevordert de afvoer en neutralisatie van 
opgebouwde statische elektriciteit.

Persoonlijke beschermingsmiddelen - 
Beproevingsmethoden voor schoeisel.

Dit biedt de professional aanvullende 
ondersteuning op momenten dat extra 
bewegelijkheid vereist is. 

Biedt de keuze tussen extra ventilatie 
of maximale bescherming welke het 
binnendringen van vloeistoffen voorkomt.

De Coolmax-inlegzool bevordert de 
luchtcirculatie die nodig is om vocht continu 
te laten opdrogen, wat resulteert in droge 
voeten. 

Voorkomt dat vocht in de klomp loopt.

Het schoeisel heeft een fris en zacht luchtje, 
met een citroengeur die het schoeisel 
verfrist.

Leidt elektrostatische energie tijdens het 
gebruik weg om ongewenste ontlading te 
voorkomen. Voldoet aan de eisen van norm 
IEC 61340-5.1** 



Verwijderbaar Bandje 

Wasbaar  

SATRA TM 144:2011 

Waterdicht 

Verwijderbare inlegzool 

Een verwijderbaar bandje biedt extra 
comfort en ondersteuning voor de hiel, 
zodat de klomp goed blijft zitten.

Het schoeisel is machinaal wasbaar.

Frictie (slipvastheid) van schoeisel en 
vloermateriaal.

Volledig waterdichte schoen die de voet 
beschermd tegen  vocht van buitenaf.   

Anatomisch verwijderbare inlegzool, flexibel 
en ademend.

GLOSSARY
Verhoogde hak 

Veerkrachtig 

Super licht 

TÜV 

Schokdemping (1) 

Schokdemping (2)

Uniseks 

Steriliseerbaar 

De verhoogde hak zorgt voor een betere 
lichaamshouding , zodat het gevoel van 
vermoeide benen afneemt.

Keert terug in de oorspronkelijke vorm, 
zelfs na vele uren gebruik. 

Deze schoen is gemaakt van Everlite™, 
een materiaal  dat niet alleen uitermate 
comfortabel, maar ook bijzonder licht is.

Dit schoeisel is getest en goedgekeurd door 
het TÜV instituut in Duitsland, voor antislip 
en antistatische eigenschappen.  

Vermindert minuscule afwijkingen in 
pezen, botten en gewrichten, waardoor het 
gevoel van vermoeide benen afneemt. 

Het schoeisel is gemaakt van hoogwaardig 
flexibel materiaal dat de klap tijdens het 
lopen opvangt. 

Stijl ontwikkeld voor zowel dames als heren.

Gemaakt van Steri-Tech™, een hoogwaardig 
polymeer, zodat de klomp in een autoclaaf 
tot 134°C kan worden gesteriliseerd.
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WAT WE DOEN



GESCHIEDENIS SUCCES KOMT VOORT UIT PASSIE 
EN HEEL, HEEL, HEEEEEL HARD WERKEN.

Oprichting van Procalçado® , begonnen met het ontwikkelen en verkopen van zolen onder de merknaam For Ever.

Procalçado® wordt Portugese marktleider in componenten voor schoeisel.

Oprichting van de 1ste productie unit.

Aankoop van de 2de productie unit, Probol.

Procalçado® en Probol verkopen vanaf nu direct aan consumenten onder het merk For Ever.
Aankoop van apparatuur voor het inspuiten van TPU zolen.

Aankoop van apparatuur voor het inspuiten van TPU zolen.

GAPI prijs voor technische innovatie in de categorie: ‘Innovatieve materialen en Componenten’.

Het verkrijgen van het certificaat voor de kwaliteit van ondernemerschap en de GAPI prijs in de categorie 
‘innovatieve materialen en componenten’.

Ontwikkeling van WOCK®  producten gebaseerd op het concept van gemodeleerd schoeisel. GAPI prijs in de 
categorie: ‘Innovatieve materialen en Componenten’. 

De commerciele aftrap van het 1ste WOCK®  product en de GAPI prijs voor ‘innovatieve materialen en 
componenten’. 

De aftrap van WOCK® op de international markt en de ontwikkeling van dicht schoeisel. GAPI prijs voor 
technische innovatie in de categorie: ‘Innovatieve materialen en Componenten’. Daarnaast ook een prijs voor 
zakelijke innovatie.

Aankoop van apparatuur voor de productie van EVA gemodeleerd schoeisel

Aankoop van nieuwe apparatuur voor het inspuiten van schoeisel en GAPI prijs in de categorie ‘profes-
sioneel schoeisel’.

Armor is distributeur van de WOCK® collectie in de Benelux.

Uitbreiding van faciliteiten, en de aankoop van machines voor rubber-injectie. Daarnaast winnaar van de 
GAPI award in de categorie ‘proffesional footwear’.

GAPI prijs voor innovatief schoeisel in de ‘beste merk’ categorie.
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100% ONTWIKKELD
EN GEPRODUCEERD
IN PORTUGAL






