-

Phone: - Email:

Saboti Medicali Wock Nube 021
Brand: Wock
Cod produs: SM021
Disponibilitate: 99
Weight: 0.00g
Dimensiuni: 0.00cm x 0.00cm x 0.00cm

Pret: 169,00RON
Ex Tax: 169,00RON

Short Description
NUBE este un sabot profesional, fabricat în întregime din materiale polimerice, respectiv
dispune de urm?toarele caracteristici:
*inser?ie antistatic?
*orificii de aerisire
*mecanism de protec?ie împotriva scurgerii lichidelor

Descriere
NUBE Pentru a evita surprizele nepl?cute, purta?i înc?l??minte adecvat? la locul de
munc?. Tocmai din acest motiv, WOCK a proiectat noul model de înc?l??minte
profesional? NUBE. Iar aceasta, pentru a reconfirma calit??ile acestui model – talp? antialunecare, din cauciuc evergrip - ?i a permite purtarea lui pe orice suprafa??.
Mecanismul inovator care permite închiderea orificiilor superioare de aerisire, adaug?
extra protec?ie dac? se vars? anumite lichide pe sabot. NUBE, tot ceea ce ai nevoie
pentru a ajunge mai departe, în mod confortabil.
DESCRIERE
NUBE, sabot profesional este fabricat, în întregime, din materiale polimerice, respectiv
dispune de urm?toarele caracteristici:
*inser?ie antistatic?
*orificii de aerisire
*mecanism de protec?ie împotriva scurgerii lichidelor

CARACTERISTICI
1. Protec?ie împotriva scurgerii lichidelor
Permite alegerea între extra ventila?ie sau protec?ie superioar?, care împiedic?
p?trunderea lichidelor în sabot.
2. Evergrip
Designul geometric ?i formula chimic? a cauciucului utilizat pentru fabricarea t?lpii
sabotului ofer? o aderen?? excep?ional? la sol, reducând riscul de alunecare.
3. Antistatic
Favorizeaz? eliminarea electricit??ii statice acumulate.
4. Permit circularea aerului
Regleaz? temperatura ?i umiditatea picioarelor.
5. Reducerea impactului
Sabotul este fabricat din Everlite, un material flexibil care reduce impactul la mers.
6. U?or
Sabotul este fabricat din Everlite, un material care, dincolo de rezisten?a ridicat?,
confortul ?i calitatea sa, este foarte u?or.
7. Baret? deta?abil?
Bareta deta?abil? asigur? confort ?i suport c?lcâiului, fixând piciorul în sabot.
8. Lavabil pân? la 50°C.
Sabotul poate fi introdus la ma?ina de sp?lat pân? la 50°C.
9. Unisex
Designul sabo?ilor permite purtarea acestora deopotriv? de femei ?i b?rba?i.
10. Portuguese Shoes
Înc?l??minte fabricat? în Portugalia.
UTILIZATORI
Ace?ti sabo?i sunt ideali pentru activit??ile în care profesioni?ii petrec multe ore în
picioare, iar, prin urmare, resimt o oboseal? accentuat? a picioarelor, mai exact:
*Spitale ?i alte Institu?ii medicale
*Saloane de cosmetic? ?i/sau de înfrumuse?are
*Industria farmaceutic?
*Industria alimentar?
*Catering
ÎNTRE?INERE ?I CUR??ARE
Sp?lare: Pot fi introdu?i la ma?ina de sp?lat pân? la 50°C. Totodat? pot fi steriliza?i cu
în?lbitor, hipoclorit de sodiu sau peroxid de hidrogen.
Uscare: Sterge?i sabo?ii cu o lavet? uscat? ?i l?sa?i s? se usuce la temperatura camerei.
STANDARDE TEHNICE
CE Dosar tehnic de auto-certificare în baza directivei 89/696/CEE.
EN ISO EN ISO 20347:2012 Echipament individual de protec?ie – înc?l??minte
profesional? – clasa II.
EN ISO 20347:2012 (534) SRC – rezisten?? la alunecare
EN ISO 20347: 2012 (6.2.2.2.) Inser?ie antistatic?

EN ISO 20347: 2012 (6.2.4.) Reducerea energiei existente la nivelul c?lcâielor.
SPECIFICA?II TEHNICE
Rezisten?? la c?ldur? – pân? la 50°C.
SRC – rezisten?? la alunecare.
Rezisten?? la abraziune.
Rezisten?? la combustibilii fosili.
Rezisten?? la solven?i ?i detergen?i.
Rezisten?? la acid lactic.
Rezisten?? la lichide (precum infiltrarea sângelui).
Rezisten?? la chimicale
Rezisten?? la ap? s?rat?.
Rezisten?? la gr?simi animale.
Reciclabil.
MATERIALE
Materialul utilizat pentru fabricarea acestui sabot se nume?te Everlite, în mod generic.
Acest material ofer? protec?ie împotriva mirosurilor nepl?cute, inhib? bacteriile ?i
dezvoltarea ciupercilor, iar totodat? nu este toxic.
ATEN?IE
NUBE este rezistent la sute de sp?lari la 50°C. Nu se recomand? folosirea în?lbitorilor pe
durata sp?l?rii acestora la 50°C, la ma?ina de sp?lat.
Rezisten?a materialului Everlite la sp?lare depinde de mai mul?i factori:
*tipul de detergent
*concentra?ia
*durata ciclurilor
*temperatura
*stres fizic pe durata ciclurilor
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