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JALDELEVAN X2 

JJL02 
S3 HRO SRC 

EN ISO 20345:2011 

Van 39 tot 47 

 Waterafstotend nerfleer 

 Zool Lightane™ en Softane™/ Néotril 

 Antistatisch en niet-magnetisch 

 Veiligheidsneus en perforatiebestendige tussenzool  niet metaal. 

www.jallatte.com 

 Veiligheidsschoen hoog model wandel-sporttype, zwarte kleur. 

 Schacht van waterafstotend nerfleer, ademende capaciteit van het leer 10 keer hoger dan de waarde van de 
norm (0,8 mg/cm²/u). Dikte 1,9/2,1 mm. Inserts van de schacht die bestand is tegen slijtage. 

 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 6 paar rijgpennen die niet van metaal zijn. Veters 120 cm. 

 Voering van het voorste gedeelte van de voet ven leer voor een maximaal comfort. 

 Trekkers de achterkant, zodat de schoen gemakkelijker kan worden aangetrokken.. voorzien van een gekarteld reliëf, zodat 

de schoen gemakkelijk kan worden uitgetrokken. 

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

 Inlegzool volledig POLYJAL van polyurethaan en textiel, anatomisch, voorgevormd, geperforeerd aan de middelvoet en met 

geïntegreerd schokdempsysteem voor de hielen. 

 Veiligheidsneus 200 Joules Xetane™, 100 % vezelcomposiet. 

 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. 

LIGHTANE™ 

Lightane™ tweecomponenten wandelzool : 

- Comfortlaag van Softane™, dichtheid = 0,40: zorgt voor het comfort van de gebruiker tijdens het stappen, helpt trillingen 

opvangen en zorgt voor de thermische isolatie van de voetzool. 

- Contactlaag met de grond van rubber/Neotriel uitgerust met het innoverende '3A'-concept: :  

 
Progressieve schokdemper: 36 joule (> 20 joule) met dempend effect die de 

rug en de gewrichten tegen trillingen beschermt. 

• Antitorsie om de stabiliteit van de voet tijdens het stappen te 

optimaliseren. 

• Adhérence: selon la norme ISO 20345 : 2011.  

• Slijtvastheid. 

• Zelfreinigend profiel en noppen met diepe structuur voor een betere grip in 

moeilijke omstandigheden zoals onstabiel terrein en met olie besmeurde 

oppervlakken.. 
• Weerstand tegen warmte door contact : 300 °C 

Slipweerstand volgens de norm ISO 

20345:2011 Kwaliteit SRC 

(SRA+SRB) 

SRA Keramische vloer / Laurylsulfaat 

Plat 0,40 (>0,32) - Tal 0,42 (>0,28) 
 

SRB stalen vloer / Glycerine  

Plat 0,32 (>0,18) – talon 0,23 (>0,13) 
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Gewicht Bruto (42): 1536 g   /   Netto (42): 1318 g 

Maat  39 40 tot  42 43 tot  45 46 tot 47 

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 


