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S3 CI SRC

EN ISO 20345:2011

Van 35 tot 48

▪ Schacht van AP 23 nerfleer

▪ Zool SOFTANE™ bidensity

▪ Antistatisch en niet-magnetisch

▪ Veiligheidsneus en perforatiebestendige tussenzool  niet metaal

www.jallatte.com

❖ Veiligheidslaars, natuurlijke kleur. Hoogte van de schacht 23,4 cm (maat 42) 

❖ Schacht van AP 23 nerfleer, water- en olieafstotend, exclusieve oplossing van Jallatte: 

➢ 10 % tot 15 % dikker dan de meeste andere leersoorten die bij veiligheidsschoenen worden gebruikt (2,4 

mm). 

➢ Bestendigheid tegen waterdoordringing hoger dan het minimum dat door de Europese norm vastgelegd 

is.

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

❖ Schrijlingse boord aan de bovenkant van de hielstukken.

❖ 2 trekkers aan de zijkant, zodat ze gemakkelijker kunnen worden aangetrokken.

❖ Volledig gevoerd met isothermische molton voor een betere bescherming tegen de koude

❖ Voering van de hiel van slijtvast non-woven textiel. 

❖ Memory beschermende binnenzool van polyurethaan en Elastopan thermogevoelig geheugenschuim van 

BASF, vermindert de drukpunten verbetert de gewichtsverdeling en vangt de schokken van de hak op. 

Anatomisch en geperforeerd. 

❖ SPRINGTANE ergonomische pasvorm, met brede neus van synthetisch polymeer voor een lager gewicht (50 % 

lichter dan staal). 

❖ Binnenzool 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.

❖ Softane™ comfortlaag met een dichtheid van 0.45./ Dichtheid van de 

slijtlaag 1.10

❖ Absorptie van de schokken op de hiel 30 Joules 

❖ Omhullend profiel voor een betere stabiliteit tijdens het stappen.

❖ Hoge weerstand tegen olie en koolwaterstoffen.

❖ Slijtvastheid 75 mm3.

❖ Zelfreinigend profiel. Multidirectionale noppen.

❖ Afgeronde asymmetrische hak ter hoogte van de steun voor een 

betere afrol tijdens het stappen.

❖ Zool van Softane™ bimateriaal uitgerust met de schokdemper met progressieve werking, die de rug en de 

gewrichten tegen trillingen beschermt.

Slipweerstand volgens de norm 

ISO 20345:2011 Kwaliteit SRC 

(SRA+SRB)

SRA Keramische vloer / Laurylsulfaat 

Plat 0,38 (>0,32) - Tal 0,30 (>0,28)

SRB stalen vloer / Glycerine 

Plat 0,19 (>0,18) – talon 0,14 (>0,13)
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SOFTANE™ Avant-Garde

Gewicht Bruto (42): 1532 g   /   Netto (42): 1314 g

Maat 35 tot  48

Verpakking 5 paar

Afmetingen kartonnen dozen (mm) 337 x 328 x 135

Afmetingen dozen (mm) 625 x 425 x 345


