PŘEHLED TRHU – OCHRANNÁ OBUV

OCHRANNÁ
PRACOVNÍ
OBUV

Model/číslo výrobku
Vhodný způsob použití

VÝROBCE: EJENDALS AB
JALAS® EXALTER 9518
pro vnitřní prostředí s nebezpečím penetrace
podešve ostrým předmětem, pro prostředí s teplým povrchem

Na trhu od
Splňuje následující normy/předpisy
Ochranný stupeň podle EN ISO 20345
K dispozici v těchto barvách
V těchto velikostech
Způsob zapínání (uzávěru) obuvi
Vnější materiál
Vnitřní materiál
Vlastnosti vnitřního materiálu
Vlastnosti stélky (vložky) obuvi

Tlumicí faktor
Materiál podešve
Tloušťka profilu podešve
Další vlastnosti podešve

Odolnost proti kontakt. teplu do ...°C
Odolnost proti chemikáliím
Antistatičnost
Tepelná izolace
Izolace proti chladu
Pevná ochrana prstů
Další vlastnosti

Adresa distributora
Tefefon
E-mail
Internet

36

EJENDALS AB
JALAS® E-SPORT 1615
pro vnitřní i vnější prostředí s nebezpečím penetrace podešve ostrým předmětem

EJENDALS AB
JALAS® ZENIT 1718
pro celoroční použití, uvnitř i venku s nebezpečím
penetrace podešve ostrým předmětem

EN ISO 20345:2011
S1P SRC HRO
černá
36 – 47
tkaničky

EN ISO 20345:2011
S3 SRC CI
černá s červenou
36 – 47
tkaničky

EN ISO 20345:2011
S3 SRC
černá s červenou
36 – 47
Boa® systém

syntetická kůže
hygienický polyamid
antibakteriální vlákna - eliminují vznik zápachu,
podporuje proudění vzduchu
anatomická, perforovaná přední část, absorpční
zóny v přední i zadní části stélky z materiálu
PORON® XRD®
PORON® XRD® (o 80 % lepší absorpce energie
oproti požadavku normy)
PU/gumová podešev (Vibram®) s integrovaným
stabilizátorem

PU povrstvená kůže, štípaná kůže
polyester, polyamid
podporuje proudění vzduchu

PU povrstvená kůže, štípaná kůže
polyester, polyamid
podporuje proudění vzduchu

Perforovaná přední část, absorpční zóny v přední
i zadní části stélky z materiálu Ergothan

anatomická, perforovaná přední část, absorpční
zóny v přední i zadní části stélky z materiálu
PORON® XRD®,
PORON® XRD® (o 50 % lepší absorpce energie
oproti požadavku normy)
PU/RPU podešev (extrémní přilnavost k různým
povrchům)

Ergothan (o 50% lepší absorpce energie oproti
požadavku normy)
PU podešev s integrovaným stabilizátorem

výborný grip za sucha i za mokra, nízká hmotnost, velmi lehká, odolná oleji, antistatická, ESD,
odolná vyšším teplotám – 300 °C, odolná oleji,
antistatická, ESD,
300 °C

výborný grip za sucha i za mokra, nízká hmotnost,
zvýšená ochrana špičky, odolná oleji, antistatická, ESD,

ano

ano

ano

hliníková tužinka

hliníková tužinka

hliníková tužinka
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