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JALISIS SAS  

J0645 

S3 CI HRO SRC 

EN ISO 20345:2011 

Van 37 tot 48 

 Waterafstotend nerfleer 

 Zool TRIFTANE™  

 Antistatisch en niet-magnetisch 

 Veiligheidsneus en perforatiebestendige tussenzool  niet metaal. 

 Veiligheidsschoen hoog urban sport-type, Zwarte kleur. 
 Schacht van waterafstotend nerfleer dikte 1,9/2,1 mm. Bestand tegen opspattende vloeistoffen. 
 Voering van de hielstukken van '3D'-meshmateriaal. Driedimensionale stof met een combinatie van schuimstof 

voor de bescherming en het comfort en een open structuur (rooster) voor de verluchting rondom van de voet. 
 Voering aan de voorkant van de voet in slijtvast non-woven textiel dat bestand is tegen de zuren van de 

transpiratie. 
 Schoenartikel dat thermische isolatie biedt tegen de koude.  
 Wattering van de bovenkant van de ergonomische schacht op dicht en soepel schuim, voor meer comfort en een 

betere bescherming van de enkels en van de achillespees.  
 Tong gewatteerd voor meer comfort ter hoogte van de wreef, in combinatie met een leren kraag om de 

doordringing van materiaal in de schoen te voorkomen. 
 Sluiting met veters over 5 paar rijgnaalden. Veters 120 cm.  
 Trekkers aan de voorkant en de achterkant, zodat de schoen gemakkelijker kan worden aangetrokken. 
 Hielstuk, dat ervoor zorgt dat de hiel goed blijft zitten. 
 Inlegzool die het volledige oppervlak van de voet bedekt, verwijderbaar, antistatisch, anatomisch en met systeem 

dat de schokken van de hiel dempt. Vermogen om bovenmatige hoeveelheid zweet te absorberen en te 
desorberen. 

 Ergonomische pasvorm, met brede neus van geperforeerd synthetisch polymeer voor een lager gewicht (50 % 
lichter dan staal).  

 Binnenzool en perforatiebestendige tussenzool van FleXtane™ By Jallatte, conform de norm 12568: 2010, 
antistatisch, 100 % composiet. Rechtstreeks op de schacht genaaid en zorgend voor 100 % dekking van de voet 
voor een volledige bescherming.  

 100 % composietmaterialen: lichter dan staal, niet-magnetisch en geleidt warmte noch koude. 

 TECHNOLOGIE TRIFTANE™-zool met hoge gripcoëfficiënt om risico's op wegglijden op natte en vette 
ondergrond te voorkomen, bestaande uit drie delen : De noppen van de TRIFTANE™-zool hebben scherpe 
randen, waarmee de vloeistoffilm wordt gebroken die zich tussen de zool en de grond kan vormen. Hun verdeling 
en hun vorm zorgen voor een permanent contact met de grond. De beschermende rooster van NBR zorgt voor de 
stevigheid van het geheel en draagt op die manier bij tot een langere levensduur. 

 • Comfortlaag van Softane: (dichtheid 0.45) Zorgt voor souplesse en 

een laag gewicht, dempt de schokken en de trillingen. 

• De basiszool van NBR draagt het reliëf. Het contactoppervlak met 

de grond is geoptimaliseerd.  

• De beschermende rooster van NBR zorgt voor de stevigheid van 

het geheel en draagt op die manier bij tot een langere levensduur. 

• Absorptie van de schokken op de hiel 24 joules. 

• Slijtvastheid 115 mm3  
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Slipweerstand volgens de norm ISO 

20345:2011 Kwaliteit SRC 

(SRA+SRB) 

SRA Keramische vloer / Laurylsulfaat 

Plat 0,61 (>0,32) - Tal 0,46 (>0,28) 
 

SRB stalen vloer / Glycerine  

Plat 0,26 (>0,18) – talon 0,28 (>0,13) 

TRIFTANE™ GP 

Gewicht Bruto (42): 1580 g   /   Netto (42): 1280 g 

Maat 37 tot  39 40 tot  42 43 tot  45 46 tot 48 

Verpakking 5 paar 10 paar 5 paar 

Afmetingen kartonnen 
dozen (mm) 342 x 213 x 114 350 x 245 x 133 

Afmetingen dozen (mm) 590 x 220 x 348 590 x 437 x 348 685 x 500 x 355 685 x 250 x 358 


