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Všechny hodnoty pro popisovaný výrobek jsou uváděny bez tolerancí a mohou se lišit 
od skutečných hodnot u jednotlivých výrobků. Vyhrazujeme si právo na pozměnění 
nebo aktualizaci informací v tomto dokumentu bez předchozího oznámení.
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JALAS®  8711L  LOW 
ARCH SUPPORT
Stélka pro nízkou klenbu, textil, měkká pěna EVA, 
elektricky vodivá vlákna na bázi polyesteru, korekční 
podložka z tuhé pěny EVA, absorpční zóna v přední i 
zadní části z materiálu Poron® XRD®, oranžová, černá, 
opora paty/klenby, schválena k použití ve veškeré 
ochranné obuvi JALAS®, anatomické provedení 
 

VLASTNOSTI 
Dokonale padne, prodyšná, vynikající tlumení nárazů 

 
SPECIFIKACE

TYP DOPLŇKU Stélky 

VELIKOSTI (EU) 34-35, 36-37, 38-39, 40-41, 42-43, 44-45, 
46-47, 48-50 

KOLEKCE Neutralizer 

MATERIÁL Textil, měkká pěna EVA, elektricky vodivá vlákna 
na bázi polyesteru, korekční podložka z tuhé pěny EVA, 
absorpční zóna v přední i zadní části z materiálu Poron® XRD® 

BARVA Oranžová, černá 

VLASTNOSTI 
Ochrana před elektrostatickým výbojem, anatomické 
provedení, opora paty/klenby, perforovaná přední část, 
střihatelná, nízká klenba, absorpční zóna v přední i zadní 
části, schválena k použití ve veškeré ochranné obuvi JALAS® 
 

CHRÁNÍ PŘED TĚMITO RIZIKY 
Statická elektřina, namožení 
 

VELIKOST Č. VÝR. Č. EAN

34-35 8711L-34-35 6408487439520

36-37 8711L-36-37 6408487439537

38-39 8711L-38-39 6408487439544

40-41 8711L-40-41 6408487439551

42-43 8711L-42-43 6408487439568

44-45 8711L-44-45 6408487439575

46-47 8711L-46-47 6408487439582

48-50 8711L-48-50 6408487439599

Antistatické vlastnosti

Ochrana před elektrostatickým 
výbojem

Systém tlumení nárazů Ergothan



www.ejendals.com 

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

Phone +46 (0) 247 360 00  
Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com
order@ejendals.com

2(2)

Všechny hodnoty pro popisovaný výrobek jsou uváděny bez tolerancí a mohou se lišit 
od skutečných hodnot u jednotlivých výrobků. Vyhrazujeme si právo na pozměnění 
nebo aktualizaci informací v tomto dokumentu bez předchozího oznámení.

2019-05-28

JALAS®  8711L  LOW 
ARCH SUPPORT
 POPIS SHODY 

ESD: elektrostatický výboj

Antistatické vlastnosti

Ochrana před elektrostatickým 
výbojem

Systém tlumení nárazů Ergothan


