
CERTIFICERING BATA INDUSTRIALS
Bestellen via lab.plhw.nl



Over PLHW
Al jaren verzorgt Podolab Hoeksche Waard met veel succes de productie van steunzolen voor vele 

bedrijven. Alle medewerkers van PLHW worden intern opgeleid tot ware specialisten binnen het 

vak. Al onze medewerkers in staat om te werken volgens diverse systemen. Zo kunt u bij ons niet 

alleen terecht voor de uitbesteding voor het handmatig vervaardigen van zolen, maar vervaardigen 

wij ook zolen met moderne Cad Cam technieken.



Werkinstructie voor het vervaardigen 
van individuele orthopedische en 
podotherapeutische inlegzolen voor 
veiligheidsschoenen

WERKWIJZE: 

1. BORGING CERTIFICERING EN CERTIFICATEN OVERZICHT
 
2. WERKINSTRUCTIE/STAPPENPLAN
 
3. PROCEDURE BEHOUD VAN VEILIGHEIDSNORM

Deze werkinstructie bevat alle informatie welke relevant is voor de 

podotherapeut, podoloog en orthopedisch schoenmaker om een individuele 

inlegzool te vervaardigen met behoud van de normen EN-ISO-20345:2011  

welke in overeenstemming zijn met de bepalingen in de richtlijn 89/686/

EEC*96/58/EC. Deze instructie is uitsluitend toe te passen in combinatie met 

reeds gecertificeerde Bata Industrials veiligheidsschoenen.



Indien de standaard inlegzool uit een Bata veiligheidsschoen wordt verwijderd 

en vervangen door een reguliere of gepersonaliseerde inlegzool vervalt de EN 

norm onmiddellijk. Om hier een passende oplossing te bieden kunt u gebruik 

maken van de volgende productiewijze waarmee behoud van certificering 

gegarandeerd is. Het is van belang dat u deze instructie en procedure volledig 

en correct uitvoert. 

Het gebruik van de Bata Ortho Layer garandeert de juiste vochtregulering, 

slijtweerstand, elektrostatische ontlading, schokabsorptie en resthoogte onder 

de veiligheidsneus. 

Bij deze constructie kunnen de volgende collecties van Bata Industrials 

worden ingezet met behoud van de certificering:

 • Forward

 • Nova 

 • Enduro 

 • City 

1. Borging certificering



STAP 1

Bata Adapt heeft in samenwerking met PLHW de Bata Ortho Layer ontwikkeld 

voor het bekleden van uw eigen gepersonaliseerde inlegzolen. 

Het grote voordeel van de Bata Ortho Layer is dat u geheel vrij bent in het 

gebruik van uw eigen materialen voor het vervaardigen van uw inlegzolen. 

Dit betreft ook de verlijming van de Bata Ortho Layer op uw inlegzolen. U bent 

hierin niet verplicht ESD lijm te gebruiken. De samenstelling en de constructie 

van de Bata Ortho Layer zorgt er voor dat de EN norm wordt gewaarborgd. 

Let er op dat u uw inlegzool over de volledige lengte bekleed met de Bata 

Ortho Layer met inachtneming van de toegestane maximale lengte van de 

inlegzool. De maximale lengte waarin u uw steunzool mag vervaardigen staat 

per maat aan de onderzijde van de Bata Ortho Layer aangegeven.

Om de EN norm te waarborgen mag er geen opbouwmateriaal van uw 

inlegzolen onder de veiligheidsneus worden gebruikt ter hoogte van de 

aangegeven lengte zoals aangegeven in figuur 1. 

De Bata Ortho Layer is ontworpen met de maximaal toegestane dikte onder 

de veiligheidsneus. 

Figuur 1 illustreert het gebied onder de veiligheidsneus per maat.

De Bata Ortho Layer wordt geleverd in 4 maatgroepen van 4 maten elk. Om 

de inlegzool in de juiste lengte en pasvorm te krijgen is de Bata Ortho Layer 

aan de onderzijde voorzien van meerdere afteken lijnen. U kunt de inlegzool 

afknippen op de juiste lijn voor de gewenste maat.

2. Werkinstructie/stappenplan

Lengte X per maat

Maat 35/36 X = ≥ 58 mm

Maat 37/38 X = ≥ 61 mm

Maat 39/40 X = ≥ 65 mm

Maat 41/42 X = ≥ 68 mm

Maat 43/44 X = ≥ 72 mm

Maat 45/46 X = ≥ 75 mm

Maat 47/53 X = ≥ 79 mm

Figuur 1

Toelichting: Deze constructie is noodzakelijk in verband met het 
garanderen van de minimale resthoogte onder de veiligheidsneus.



Om de inlegzool eenvoudig op de juiste lengte af te knippen (3/4) alsmede de 

gehele inlegzool inclusief de Bata Ortho Layer (1/1) kunt u bij PLHW voor beide 

varianten grondzoolpatronen van de Bata binnenzool patronen bestellen. 

De grondzoolpatronen zijn te bestellen bij PLHW door te mailen met als 

onderwerp ‘Bata grondzoolpatroon’.

STAP 2

Registreer uw gepersonaliseerde inlegzolen in de registratiesoftware van 

PLHW/Bata. Ga hiervoor naar www.plhw.nl en klik op de button dealer login 

(let op: openen in Chrome, Edge of Safari).

Kijk voor een complete instructie van onze registratie software in PDF op 

(www.plhw.nl/downloads) of op YouTube.

Zodra u de gehele registratie heeft doorlopen krijgt u een dossiernummer 

en een ordernummer. Deze twee nummers vormen samen een unieke code 

die u onder de inlegzool dient te vermelden. 



Om de door u vervaardigde gepersonaliseerde inlegzool deel te laten uitmaken 

van de gecertificeerde Bata veiligheidsschoen is het noodzakelijk om deze 

inlegzool te registreren. 

Registratie vindt plaats via de website van PLHW: lab.plhw.nl. 

(let op: openen in Chrome, Edge of Safari).

De unieke code dient u ook aan de onderzijde van de inlegzool te noteren 

zoals beschreven in de werkinstructie stap 2.

3.  Procedure behoud van 
veiligheidsnorm




