JALAS® 8709H HIGH
ARCH
Branț pentru arcade înalte, material textil, E.V.A moale,
fibră electroconductoare pe bază de poliester, reazem
de control din TPU, zone de amortizare dublă a şocurilor
din Poron® XRD®, negru, albastru, suport pentru călcâi şi
arcadă, aprobate pentru utilizarea în toată incălțămintea
de siguranţă JALAS®, proiectate anatomic
PROPRIETĂŢI

Potrivire perfectă, extrem de confortabilă, respirabilă,
absorbţie excelentă a şocurilor

SPECIFICAŢIE
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TIP DE ACCESORIU Branțuri
GAMĂ DE MĂRIMI (UE) 34-35, 36-37, 38-39, 40-41, 42-43,

44-45, 46-47, 48-50

COLECŢIE Neutralizer
MATERIAL Material textil, E.V.A moale, fibră

electroconductoare pe bază de poliester, reazem de control
din TPU, zone de amortizare dublă a şocurilor din Poron®
XRD®
CULOARE Negru, Albastru

CARACTERISTICI

ESD, proiectate anatomic, forme ergonomice, suport pentru
călcâi şi arcadă, secţiune parte frontală perforată, se pot
tăia, arcadă înaltă, zone de amortizare dublă a şocurilor,
aprobate pentru utilizarea în toată incăltămintea de
siguranţă JALAS®
Sistem de absorbţie a şocurilor
Ergothan

PREVINE RISCUL DE

Antistatice, vătămări prin forţare

Proprietăţi antistatice

ESD

MĂRIME

ART. NR.

34-35

8709H-34-35 6408487439360

EAN NR.

36-37

8709H-36-37 6408487439377

38-39

8709H-38-39 6408487439384

40-41

8709H-40-41 6408487439391

42-43

8709H-42-43 6408487439407

44-45

8709H-44-45 6408487439414

46-47

8709H-46-47 6408487439421

48-50

8709H-48-50 6408487439438

ejendals ab
Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Toate valorile pentru produsul specificat sunt indicate fără toleranţe şi pot varia faţă
de valoarea reală pentru produsele individuale. Ne rezervăm dreptul de a modifica
sau actualiza informaţiile din acest document fără notificare prealabilă.
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JALAS® 8709H HIGH
ARCH
DESCRIERE CONFORMITATE
ESD: Descărcare electrostatică
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Sistem de absorbţie a şocurilor
Ergothan

Proprietăţi antistatice

ESD

ejendals ab
Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden
Toate valorile pentru produsul specificat sunt indicate fără toleranţe şi pot varia faţă
de valoarea reală pentru produsele individuale. Ne rezervăm dreptul de a modifica
sau actualiza informaţiile din acest document fără notificare prealabilă.
2021-02-22

Phone +46 (0) 247 360 00
Fax +46 (0) 247 360 10
info@ejendals.com
order@ejendals.com
www.ejendals.com

