
ELENA 

JJD23 

S3 SRC 

EN ISO 20345:2011 

Van 35 tot 42 

 Wit Aseptane™ 

 Zool J-DREAM TPU bi density 

 Antistatisch 

 Veiligheidsneus metal en perforatiebestendige tussenzool  niet metaal 

 Veiligheidsschoen laag van het tennistype, wit kleur.  

 Schacht van wit Aseptane™. Met hars geïmpregneerde microvezel, voorzien van optimale ademende 

capaciteiten, gecombineerd met een ongeëvenaarde waterdichtheid.   

 Voering van de schacht van textiel met alveolaire structuur op schuim, tegen bacteriënvorming behandeld. 

 Voering aan de voorkant van de voet in slijtvast non-woven textiel dat bestand is tegen de zuren van de 

transpiratie.  

 Wattering van de bovenkant van de ergonomische schacht op dicht en soepel schuim, voor meer comfort van de 

enkels en van de achillespees.     

 Tong en textiel,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. Veters 100 cm. 

 Inlegzool anatomisch J-Souplesse, uitgevoerd in soepel polyurethaan waarover een laag textiel aangebracht is. 

Geperforeerd boven de middelvoet voor een goede afvoer van het vocht. Hoog vermogen om de schokken aan de 

hielen op te vangen. Verwijderbaar. 

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

 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. 

 Stalen neus. Bestand tegen een schok met een energie van 200 joule. 

www.jallatte.com 

 Hoge weerstand tegen olie en koolwaterstoffen. 

 Discreet en performant dessin van de noppen, aangepast 

aan regelmatige verplaatsingen over industriële vloeren. 

 Slijtvastheid. 

 Absorptie van de schokken op de hiel > à  20 Joules 

 Antistatisch 

 Tweekleurige wandelzool met lineair en spits profiel, met sportief design, bestaand uit twee TPU's . 

   Een 'trendy' collectie gecombineerd met een doeltreffende en discrete beschermingstechnologie, die perfect 

geïntegreerd is in het geheel. 

Slipweerstand volgens de norm ISO 

20345:2011 Kwaliteit SRC 

(SRA+SRB) 

SRA Keramische vloer / Laurylsulfaat 

Plat 0,40 (>0,32) - Tal 0,39 (>0,28) 
 

SRB stalen vloer / Glycerine  

Plat 0,19 (>0,18) – talon 0,16 (>0,13) 
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Gewicht Bruto (38) : 1000 g  /   Netto (38) : 782 g 

Maat 35 tot 39 40 tot 42 

Verpakking 5 paar  10 paar 

Afmetingen kartonnen dozen (mm) 306 x 192 x 114 

Afmetingen dozen (mm) 590 x 210 x 320 590 x 410 x 320 


