
VAKKENNIS

Eeckelaers is al 27 jaar actief in
deze sector. We mogen dus wel
stellen  dat  hij  al  zijn  collecties
perfect  kent.  Elke  collectie  is
speciaal ontwikkeld voor verschil-
lende,  zeer  specifieke  sectoren.
Zo  is  Go  Safe  bedoeld  voor
vakmensen in de bouw en biedt
Lavoro meer technische producten
voor  lassers,  brandweermannen,
horecapersoneel enz.
No  Risk  maakt  schoenen  met
stalen  neuzen  en  zoolplaten,
neuzen van composiet  en kevlar-
zolen,  neuzen van aluminium en
kevlarzolen,  en  schoenen  die
uitermate  vochtbestendig  zijn,
speciaal bedoeld voor tuiniers of
mensen  die  vliegtuigen  lossen
bijvoorbeeld.
De Portcal  collectie  is  dan weer
meer  een  basiscollectie  met  een
zo breed mogelijk  assortiment  in
verschillende prijsklassen.

ZEER SPECIFIEKE SCHOENEN

Safetimo  kan  aan  heel  veel
verschillende  en  specifieke
verzoeken  voldoen.  Het  bedrijf
verkoopt  bijvoorbeeld  schoenen
met  nitrilzolen  die  bestand  zijn
tegen  temperaturen  tot  300 °C,
speciale schoenen voor diabetici
met  drie  modellen  van  binnen-
zolen  en  antistatische  ESD-
schoenen  voor  de  elektronische
industrie.  Het  is  eigenlijk  heel
eenvoudig:  hier  is  voor  elk
beroep wel een geschikte schoen
te vinden.

TOPKWALITEIT

Het  aanbod  is  duidelijk  enorm
uitgebreid  en  afgestemd op alle
mogelijke beroepen en hun speci-

fieke behoeften. Uiteraard zijn de
producten die Safetimo verkoopt,
van topkwaliteit.
Goed om te weten is dat er van
veel  modellen  ook  damesversies
bestaan  en  dat  sommige
modellen  leverbaar  zijn  van
maat 48 tot maat 53. Sommige
modellen  zijn  volledig  met  leer
gevoerd en worden geleverd met
leren zolen.

BINNEN 24 UUR GELEVERD

Elk  jaar  verdeelt  Safetimo  maar
liefst  50.000 paar  schoenen en

laarzen  in  België,  Frankrijk  en
Luxemburg.  Het  bedrijf  heeft  in
België een opslagplaats met een
voorraad van ruim 15.000 paar
schoenen  die  wachten  op  een
nieuwe eigenaar.
De levering verloopt snel. Binnen
24 uur  voor  België  en  48 uur
voor  Frankrijk  zijn  de  schoenen
binnen bij  de doorverkoper, een
geoliede  service  die  Stéphane
Eeckelaers  kan  verzekeren
dankzij  de  hulp  van  een  trans-
porteur.  We vermelden  nog dat
Safetimo  altijd  op  zoek  is  naar
professionele  doorverkopers,  die

mogen  rekenen  op  de  nodige
ondersteuning,  opleiding,  marke-
tingtools en stalen.
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SAFETIMO
Hier vindt u voor elk beroep een geschikte schoen!

et Belgische bedrijf Safetimo verdeelt via geselecteerde professionele
doorverkopers de exclusieve Portugese merken van werkschoenen van No

Risk, Lavoro, Go Safe en Portcal in België, Frankrijk en Luxemburg. Het bedrijf is
vooral gespecialiseerd in de verkoop van PBM's (persoonlijke beschermings-
middelen) en wordt sinds de oprichting in 1996 geleid door Stéphane Eeckelaers.

H

R E P O R T A G E

Safetimo 
Chemin de Tout Vent 10
1325 Bonlez
Tel.: 010/68.89.27
Fax: 010/68.85.56
safetimo@skynet.be
www.safetimo.be

Stéphane Eeckelaers leidt zijn bedrijf alleen, voor een
optimale efficiency en een persoonlijke service 

De stand van No Risk 
in Düsseldorf 2011

In de opslagplaats in België staat een voorraad van maar
liefst 15.000 paar schoenen, waardoor de levering binnen 

24 uur mogelijk is

Een voorbeeld uit de collectie No Risk


