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Vestigingen Van 
de groep

Rahman Industries Limited

IndIA
• Veiligheidsschoenen  
• Leer
• Bovenwerken 

UAE 
• Casual schoenen 
• Veiligheidsschoenen 

FrAncE
• Veiligheidsschoenen 

SpAIn
• Veiligheidsschoenen 

SoUth AFrIcA
• Veiligheidsschoenen 

RAHMAN 
groUp
slechts weinige bedrijven in de wereld, die 
werkzaam zijn in de pBM-sector, kunnen trots zijn 
op een dergelijk hoog niveau van know-how als 
rahman groep. een stap voor stap  opgebouwde 
wereldwijde expertise, vanaf de basis van de 
grondstoffen (rahman groep is ook leerfabrikant), 
tot het vermogen van het ontwerpen van producten 
passend bij de specifieke behoeften van de klant. 
een geschiedenis van het bedrijf die gekenmerkt 
wordt door jaarlijkse nieuwe doelen, visie naar de 
toekomst en het samenvoegen van verschillende 
visies, ervaringen en culturen in haar producten. 
Begrippen als internationalisering, differentiatie 
en onderscheidend vermogen zijn niet alleen 
eigenschappen, maar ook een opdracht voor 
de hele groep die aanwezig is in alle belangrijke 
markten met diverse productielocaties en merken.

perf is gevormd uit dit universum. Het is een 
combinatie van italiaans design en geavanceerde 
technologieën, die in elk land van de wereld 
resultaten bieden. dit is de essentie van de 
rahman group, een breed en sterk team 
van mensen, waar de verschillende culturen, 
ervaringen en technologieën eerste klas producten 
voortbrengen.
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BedRIjfswAARdeN

2013
De geboorte van een nieuw merk.

Een naam die doet denken aan de basis die overal aan ten grondslag ligt: 
Passion for Performances

Een team van experts met een visie om niet alleen schoenen te maken maar 
oplossingen te bieden.
Het is niet alleen werk, maar een innerlijke drang om te zoeken naar perfectie 
in elk detail. 

In engineering, in het ontwerpen, in de productie. Nooit op zoek naar de 
minimale vereisten. Perf creëert nieuwe vormen, technologieën en stijlen die 
leiden tot hogere normen keer op keer.

Om te experimenteren en innoveren met slechts een doel: het verbeteren van 
de prestaties elke dag.

Onze collecties zijn gewijd aan de helden van onze tijd, voor alle werknemers. 
Van degenen die gebouwen, wegen, auto’s en schepen maken, zij die werken 
aan de winning van olie en gas in de meest extreme omstandigheden, tot de 
mensen die ons leven comfortabeler te maken.

Dat is de PERF Wereld. Ervaring in product en passie.

Simpelweg zorgen voor een betere werkdag.
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ErgonomiE = DEsign + TEchnologiE
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Anatomie 
en Comfort

DE
SI

gN
 &
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OM

FO
RT

de snelle technologische groei van de vorige 
eeuw heeft bijgedragen aan de ontwikkeling 
van beter presterend materiaal, geschikt 
om de menselijke grenzen te ondersteunen. 
Haar taak was om de werkzaamheden 
aan de rand van psychofysische 
mogelijkheden te verbeteren. 
de studie van dergelijke 
limieten omvat kennis van 
antropologie, psychologie, 
techniek, fysiologie en 
andere wetenschappen om 
nieuwe systemen en technologieën 
uit te werken. na deze snelle industriële 
ontwikkeling volgden nieuwe uitdaging ter 
verbetering van de relaties tussen mens en 
machine, man en werkomgeving, waarbij 
veiligheid en efficiëntie op de eerste plaats 
staan.
dit zijn de fundamenten van perf’s 
productontwikkeling. Het 
combineren van  technologieën 
om risico’s op de werkplek 
te verminderen met 
het beste ontwerp, 
voor het hoogste 
comfort.
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•	 gEhEEl mETaalvrij
•	 lichT En sTErk
•	 vErbETErDE EnErgiE absorpTiE ronDom DE hiEl
•	 pU ExTra inlEgzool

line eigenschappen
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buitenzool 
•	 maximalE sTabiliTEiT
•	 vErhoogDE slipwEErsTanDs-coëfficiënT
•	 psD insErT
•	

Niet-magnetische, perforatie bestendige composiet 
tussenzool. Deze is 40% lichter en flexibeler dan 
een stalen tussenzool en garandeert tegelijkertijd 
een optimale bescherming van 100% van het voet 
oppervlak.

Extreem ademende polyamide voering. Het 
absorbeert vocht snel en zorgt voor een groter 
comfort gedurende de hele werkdag. Optimale 
weerstand tegen slijtage en anti-bacterieel.

posiTiEvE schok TEchnologiE
Optimale opname van spanningen op de wervelkolom 
door het gebruik van geëxpandeerd PU, gecombineerd met 
geheugeneffect materiaal en een uitgehold oppervlak.

 inlegzool
10mm PU inlegzool, bedekt met antibacteriële stof.

TE
Ch

NO
LO

gY
line eigenschappen

Niet-magnetische neus, uit 
composietmaterialen. 50% lichter dan staal

Licht en ultra-ademend synthetisch weefsel, 
handhaaft het interne microklimaat op het 
ideale niveau zelfs bij hoge temperaturen. 
Garandeert een uitzonderlijke weerstand tegen 
slijtage.
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TEMPEST
S1p Src

BovEnkAnt Geperforeerd suède leer 

voErIng

nEUS  Metaalvrij

tUSSEnzool  Metaalvrij

InlEgzool  

zool

MAAt 36-47 
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BovEnkAnt Geperforeerd suède leer  

voErIng

nEUS  Metaalvrij

tUSSEnzool  Metaalvrij

InlEgzool  

zool

MAAt 36-47 

Blizzard
S1p Src

11
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Typhoon high
S3 Src

BovEnkAnt Waterbestendig nubuck leer met 
anti-slijtage materiaal 

voErIng

nEUS  Metaalvrij

tUSSEnzool  Metaalvrij

InlEgzool  

zool

MAAt 36-47 
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Typhoon Low 
S3 Src

BovEnkAnt Waterbestendig nubuck leer met 
anti-slijtage materiaal

voErIng

nEUS  Metaalvrij

tUSSEnzool  Metaalvrij

InlEgzool  

zool

MAAt 36-47 
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Tornado high
S3 Src

BovEnkAnt Waterbestendig leer  

voErIng

nEUS  Metaalvrij

tUSSEnzool  Metaalvrij

InlEgzool  

zool

MAAt 36-47 
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Tornado Low 
S3 Src

BovEnkAnt Waterbestendig leer 

voErIng

nEUS  Metaalvrij

tUSSEnzool  Metaalvrij

InlEgzool  

zool

MAAt 36-47 



16
16

hurricane
S1p Src

BovEnkAnt Nubuck leer 

voErIng

nEUS  Metaalvrij

tUSSEnzool  Metaalvrij

InlEgzool  

zool

MAAt 36-47 
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gALE
S1p Src

BovEnkAnt Nerfleer

voErIng

nEUS  Metaalvrij

tUSSEnzool  Metaalvrij

InlEgzool  

zool

MAAt 36-47 
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Thunder
S1p Src 

BovEnkAnt Suede leer met ademende 
inserts

voErIng

nEUS  Metaalvrij

tUSSEnzool  Metaalvrij

InlEgzool  

zool

MAAt 36-47 
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FLANKER
S1p Src

BovEnkAnt Suede leer met ademende 
camouflagestof inserts  

voErIng

nEUS  Metaalvrij

tUSSEnzool  Metaalvrij

InlEgzool  

zool

MAAt 36-47 
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Avalanche
S3 cI Src

BovEnkAnt Waterbestendig nerfleer 

voErIng Synthetische voering voor 
thermische isolatie

nEUS  Metaalvrij

tUSSEnzool  Metaalvrij

InlEgzool  

zool

MAAt 36-47 
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Blast
S3 Src

BovEnkAnt Waterbestendig microfiber  

voErIng

nEUS  Metaalvrij

tUSSEnzool  Metaalvrij

InlEgzool  

zool

MAAt 36-47 
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Sniper BROWN
S3 Src

BovEnkAnt Waterbestendig nubuck leer

voErIng

nEUS  Metaalvrij

tUSSEnzool  Metaalvrij

InlEgzool  

zool

MAAt 36-47 
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Sniper Black
S3 Src

BovEnkAnt Waterbestendig nubuck leer

voErIng

nEUS  Metaalvrij

tUSSEnzool  Metaalvrij

InlEgzool  

zool

MAAt 36-47 
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Norfolk
S3 Src

BovEnkAnt
Waterbestendig volnerfleer, 
goed bestand tegen olie en 
koolwaterstoffen

voErIng

nEUS  Metaalvrij

tUSSEnzool  Metaalvrij

InlEgzool  

zool

MAAt 36-47 
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Beaufort
S3 cI Src

BovEnkAnt
Waterbestendig volnerfleer, 
goed bestand tegen olie en 
koolwaterstoffen

voErIng Synthetische voering voor 
thermische isolatie

nEUS  Metaalvrij

tUSSEnzool  Metaalvrij

InlEgzool  

zool

MAAt 36-47 



Als talent, design en technologie elkaar ontmoeten 
kunnen wonderbaarlijke dingen gebeuren pErF lcr hondA 2013 oFFIcIEEl SponSor

26



pErF lcr hondA 2013 oFFIcIEEl SponSor
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PERF T-SHIRT

100% Katoen
wit/zwart
maten: s,M,L,XL

perF tas Met WieLen

tas met wielen gemaakt van polyester 
met verschillende compartimenten. 
Verstelbare en verwijderbare schouderband.

PERF & LCR HONDA 
MOTO GP CAPS

Katoenen caps met elastische verstelband
rood/blauw

one size fits all
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PE
RF

 W
OR

LD

PERF DOOS 

perF dispLaY 

Maatregelen: H 170cm x B 45cm x d 35cm
4 schoen weergave, gemaakt van staal,

praktisch en duurzaam.
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Symbol Standard requirements

SRA 
Testing ground: ceramic ≥ 0.32 flat footwear
Lubricant: cleanser ≥ 0.28 footwear with a 7° heel incline

SRB
Testing ground: steel ≥ 0.18  calzatura piana
Lubricant: glycerine ≥ 0.13 footwear with a 7° heel incline

SRC Both requirements stated above

Resslip resistance - Norm: eN IsO 2034X:2011 (where X= 5 o 7)

sUMMarY oF 
eUropean 
LegisLation

the european legislation in force since 1993 distinguishes the type of footwear according to the level of risk, 
establishing the specific requirements for each category.

1. safety footwear eN IsO 20345:2011 
 (from the english: saFetY) these are provided with toe caps made to give protection against knocks up to an 

energy level of 200 joules and against the risk of crushing with a maximum load of 15.000 n.

2. Occupational footwear 20347:2012
(from the english: oCCUpationaL) they are not provided with protective toe caps.

the pierce resistant sole guarantees resistance to perforations of up to a load of 1.100 n. the identification symbol is p.

the quick release device must be used in the event of danger of infiltration by incandescent parts and/or corrosive liquids.

the safety footwear is Category ii – with eC Mark, in compliance with the european directive eeC 89/686. We are therefore 
listing the markings which are used by law to allow identification of the specific requirements of the footwear, as well as 
the data regarding the manufacturer and the date of manufacture.

  sB s1 s2 s3 oB o1 o2 o3

a antistatic footwear     –  •  •  • –  •  •  • from 1x105 oHM bis 1x109 oHM

e Heel energy absorption   –  •  •  • –  •  •  • ≥ 20 Joule

WrU Water resistant Upper  –  –  •  •  –  –  •  • > 60’ – absorbition ≤ 30%

p pierce resistant midsole  –  –  –  •  –  –  –  • ≥ 1100 n.

Ci insulation from cold  –  –  –  –  –  –  –  – ∆ tem. ≤ 10° C.

Hi insulation from heat  –  –  –  –  –  –  –  – ∆ temp. ≤ 22° C.

C Conductive footwear  –  –  –  –     < 1x105 oHM

Hro Heat resistance on contact  –  –  –  –  –  –  –  – at 300° C. for 60” (seconds) – does not melt.an

an ankle protection    –  –  –  –  –  –  –  – average value ≥ 20 kn

is electrical isolation (dielectric)   –  –  –  –  –  –  –  – class 00 or Classe 0

Wr Water resistance   –  –  –  –  –  –  –  – no penetration for first 15’ (minutes).   

          after 100 (lengths) no more than 3 cm2

          of water must enter (spot)

M Metatarsal protection  –  –  –  –  –  –  –  – Height after impact ≥ 40 mm (size 42) 

Cr Cut resistance of Upper  –  –  –  –  –  –  –  – Factor i ≥ 2,5

Fo  resistance of to hydrocarbons  –  •  •  •  –  –  –  – requirement always present according to

ex oro          en iso 20345:2007 and en iso 20346:2007,

          but to specify with initials Fo when included in

          en iso 20347:2007.

• requested requirements; ---: non compulsory requirements, check stamp on footweartura

en iso 20345:2011 en iso 20347:2012 Minimum required values en iso 20345:2011

      en iso 20347:2012

PeRf ITALIA srl

Head Office:
Via Barletta,100
76125 - trani (Bt)
italia

Registered Office:
Via X strada,1/a
36071 - arzignano (Vi)
italia





follow us on

www.perf-safety.com


