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JALBADGER X2 

JJ730 

S3 CI HRO SRC 

EN ISO 20345:2011 

Van 35 tot 47 

 Waterafstotend nerfleer 

 Zool TRIFTANE™ Fighter 

 Antistatisch en niet-magnetisch 

 Veiligheidsneus en perforatiebestendige tussenzool  niet metaal. 

 Veiligheidsschoen hoog urban sport-type, uitgevoerd met een minimum aan naden voor een betere sterkte en 

dichtheid voor opspattende vloeistoffen. Zwarte kleur. 

 Schacht van waterafstotend nerfleer dikte 1,9/2,1 mm.  

 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. 

 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 6 paar oogjes die niet van metaal zijn. Veters 150 cm.  

 Hielstuk, dat ervoor zorgt dat de hiel goed blijft zitten. 

 Inlegzool J-Multitech bedekt het volledige oppervlak van de voet. Monobloc structuur van soepel polyurethaan 

bedekt met stof, ontworpen om de beweging van de voet te ondersteunen met het oog op een optimaal comfort 

en een betere absorptie van de energie ter hoogte van de hiel. Geperforeerd boven de middelvoet. Verwijderbaar. 

 Veiligheidsneus 200 Joules Xetane™, 100 % vezelcomposiet voor een lager gewicht (50 % lichter dan staal). 

Niet-magnetisch, geleidt ook geen warmte en koude.  

 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. 

 Triftane Fighter wandelzool van Oxytane / Néotril® . Lineair profiel en trendy design. Dankzij het exclusieve 

ontwerp van de Triftane Fighter zool, zijn ergonomie en een zorgvuldige selectie van de materialen kunnen 

uitzonderlijke prestaties worden gehaald op het vlak van het comfort, de bescherming en de grip.   

• Comfortlaag van polyurethaan oxytaan met hoge concentratie 

van gesloten cellen: verbetert de souplesse, de elasticiteit en het 

dempende vermogen dankzij een specifieke hardheid en dichtheid. 

• Slijtzool van Nitril: Het dessin van de zool respecteert de 

natuurlijke steunzones van de voet en voorkomt de ophoping van 

vloeistoffen en van vuil. Geoptimaliseerde grip op de grond. 

• Hoge weerstand tegen olie en koolwaterstoffen. 

• Weerstand tegen warmte door contact: 300 °C.  
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TRIFTANE™ Fighter 

Slipweerstand volgens de norm ISO 

20345:2011 Kwaliteit SRC 

(SRA+SRB) 

SRA Keramische vloer / Laurylsulfaat 

Plat 0,50 (>0,32) - Tal 0,48 (>0,28) 
 

SRB stalen vloer / Glycerine  

Plat 0,35 (>0,18) – talon 0,25 (>0,13) 

Gewicht Bruto (42): 1432 g   /   Netto (42): 1214 g 

Maat 35 tot  39 40 tot  42 43 tot  45 46 tot 47 

Verpakking 5 paar 10 paar 5 paar 

Afmetingen kartonnen 
dozen (mm) 340 x 210 x 133 340 x 245 x 133 

Afmetingen dozen (mm) 695 x 227 x 366 685 x 423 x 347 685 x 500 x 347 685 x 250 x 346 


