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Ergonomi,
sikkerhed og 
komfort
Fødderne skal holde til rigtig meget livet
igennem. Derfor er det simpelthen en 
menneskeret, at gå i bekvemt og ergonomisk 
rigtigt fodtøj - ikke mindst på jobbet, hvor du 
faktisk tilbringer det meste af dit vågne liv.
Samtidig er det et krav at skoene yder den 
nødvendige beskyttelse i enhver arbejds-
situation.
Hos J.A.K. Workwear kan vi tilbyde dig 
2 serier af kvalitetssko og støvler, der hver 
især matcher de strenge krav, vi stiller til de 
produkter, vi lægger navn til.
Det er detaljerne, der gør forskellen: 
Funktion, design og komfort.. 
Vore erfarne konsulenter rådgiver jer gerne 
i de rette modeller til jeres arbejdsplads og job-
funktion samt til brugernes tilfredshed 
og dermed trivsel.
Arbejdsdagen er simpelthen for lang til dårligt 
fodtøj.
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Sikkerhedsfodtøj skal være produceret i overensstemmelse 
med præcise bestemmelser i arbejdsmiljøloven.

I den fælles-europæiske lov fra 1993 skelnes mellem 
forskellige typer af sikkerhedsfodtøj baseret på risikofaktoren. 
Normen stiller krav inden for hver af de forskellige kategorier.
”Den 16. februar 2013 blev de seneste tilføjelser til normen 
offentlig gjort i den officielle EU bekendtgørelse. Nyhederne 
vedrører normen for test af personlige værnemidler, 
EN 20344:2011, som erstatter EN 20344:2004, samt normen for 
sikkerhedsfodtøj, EN 20345:2011, som erstatter EN 20345:2004.”

Sikkerhedsfodtøj (overholdende EN ISO 20345) skal være 
udstyret med følgende:
• skridhæmmende ydersål
• tåværn, der beskytter mod faldende objekter 
  og trykpåvirkning
• sømværn (nogle klasser)

Normerner angiver endvidere krav til elektrisk ledeevne, 
termisk isolering, støddæmpning i hælen, samt vandmodstand.
Fodtøj som produceres i overensstemmelse med loven, skal 
mærkes med CE symbolet i henhold til det europæiske direktiv 
om personlige værnemidler 89/686 EEC.
Personlige værnemidler skal være let genkendelige gennem 
mærkning med specifikke labels, lige som producent og 
produktionsdato skal tilkendegives.

Hvad betyder EN ISO 20345:2011 Sikkerhedsklasser
• SB = Basiskrav

• S1 = SB + A + E + FO

  SB + lukket hælområde, antistatiske egenskaber, 

  stødabsorbering i hælen + kulbrinteresistens

• S2 = S1 + WRU

  S1+ vandafvisende overdel

• S3 = S2 + P

  S2 + sømværn, profileret ydersål

• P = Sømværn

• E = Stødabsorbering i hælen

• WR = Vandtæt fodtøj

• WRU = Vandafvisende skaft

• HRO = Varmebestandig op til 300°C i 1 min.

• CI = Isolerende mod kulde ned til -17°C

• ESD = Afleder antistatiske spændinger

• SRA: skridfast på flisegulv med sæbeopløsning

• SRB: skridfasthed på metalgulv med glycerin

• SRC: SRC: SRA + SRB
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Base sikkerhedssko er det sikre valg i 
ordets bogstaveligste forstand. Sikkerhed, 
komfort og funktionalitet er nøgleord, når 
italienske Base designer vores absolut 
bredeste serie af sikkerhedsfodtøj - til 
enhver branche.
Base OutDry® membranen holder dine
fødder tørre, trods det lunefulde danske vejr.
Med et par Base sikkerhedssko er du sikret 
en arbejdsdag med masser af komfort, da 
serien byder på sko med god ventilation og 
komfortable stødabsorberende såler.
Stik fødderne i disse Italienske sikkerheds-
sko i højkvalitets skind og gå en tryg 
hverdag i møde.

Den perfekte
sikkerhedssko 
med de rette
kvalifikationer

Tåværn

Sømværn

Stødabsorberende sål

Vandafvisende

Varmebestandig 1min / 300°C

Varmeresistent op til 150° C

Kulderesistent ned til - 20°C

Olie- og kemikalieresistent

Antistatisk sål

Ekstra fleksibel og stødabsorberende ydersål

Tåværn med ekstra plads til tæerne

Permanent virkende antibakterielt for

100% metalfrihed

Den vandtætte OutDry® membran

Komfort der tilpasser sig dine omgivelser

Signaturforklaring
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B168B S1P SRC

EN ISO 20345:2011 

Str. 36-49
Vægt: 600 g

Overdel i ruskind
Antibakterielt for
Fresh ’n’ Flex sømværn
PU-sål, monodensitet

Let og komfortabel sikkerhedssko med overdel 
af ruskind og sål af PU. En faceliftet udgave af en bestseller, 
som er blevet rigtig godt modtaget. Fleksibel ydersål og vores 
Fresh’n’Flex sømværn giver en rigtig behagelig gangafvikling. 
Pasformen er rigtig god og bevirker sammen med det bløde 
skind, at skoen er meget komfortabel.

B155 S1P SRC

EN ISO 20345:2011 

Str. 36-49
Vægt: 600 g

Overdel i ruskind og Lycra® 
Antibakterielt for
Fresh‘n Flex sømværn
PU sål, monodensitet

Let og komfortabel sikkerhedssko med overdel af ruskind og 
tekstil samt sål af PU. Den fleksible sål og gode pasform gør 
skoen meget komfortabel. Den er udstyret med tåkappe i stål 
og det fleksible Fresh’n Flex sømværn. En meget populær 
sko i mange indendørs industrier.
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B647 S1P ESD SRC

EN ISO 20345:2011 

Str. 34-49
Vægt: 500 g

Overdel i microfiber
Antibakterielt for
Dry’n Air indlægssål
Fresh‘n Flex sømværn
PU/TPU-skin sål
Metalfri

Meget let og komfortabel sikkerhedssko med den særdeles fleksible 
TPU-Skin® ydersål, som mindsker trætheden i fødderne. Den patenterede 
indlægssål, Dry’n Air®, giver en fantastisk støddæmpning og hjælper foden 
af med fugten. Skoen har overdel af mikrofiber, hvilket gør skoen let; og 
antibakterielt for, der sikrer et sundt fodklima.

B474 S1P ESD SRC

EN ISO 20345:2011 

Str. 36-47
Vægt: 600 g

Overdel i ruskind og Lycra® 
Antibakterielt for
Fresh‘n Flex sømværn
PU/TPU-skin sål

Praktisk og komfortabel sikkerhedssko med overdel af ruskind og 
lycra. Den elastiske lukning giver et godt greb om foden uden at 
stramme. Ydersålen TPU-Skin® giver en utrolig fleksibel sko, som 
modvirker trætte fødder, og det antibakterielle for sikrer et sundt 
fodklima.
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B493 S1P ESD SRC

EN ISO 20345:2011 

Str. 39-47
Vægt: 700 g

Overdel i narvlæder
Antibakterielt for
Fresh‘n Flex sømværn
PU/TPU-skin sål

Klassisk og slidstærk sandal i læder
med PU-forstærket slidnæse. De mange lufthuller sikrer 
god ventilation både i hæl og forfod. Ydersålen er den 
patenterede TPU-Skin®, som giver maksimal fleksibilitet; 
og den mellembrede læst sikrer perfekt pasform.

B955 S1P ESD SRC

EN ISO 20345:2011 

Str.: 36-48
Vægt: 600 g

Overdel i mikrofiber
AirTech PU-sål
Bred pasform (12)
Fresh ’n’ Flex sømværn
Antibakterielt for
Metalfri

Let og fleksibel sandal i klassisk design med to velcrostropper og stort luftindtag. 
Overdel i blødt smudsafvisende mikrofiber. Sålen er monodensitet PU, som sikrer 
optimale ESD egenskaber og stødabsorbering. Fresh’n Flex sømværn, komfortabel 
indlægssål og bred pasform medvirker til super komfort I denne sandal. Denne model 
er metalfri.
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B496 S1P ESD SRC

EN ISO 20345:2011 

Str. 36-47
Vægt: 600 g

Overdel mikrofiber og mesh
Antibakterielt for
Fresh‘n Flex sømværn
PU/TPU-skin sål

Luftig sko med overdel af mesh og microfiber samt PU-forstærket 
snude. Den meget fleksible TPU-Skin® ydersål mindsker træthed i 
fødderne. Skoen har en perfekt pasform og er meget let, hvilket gør 
den meget komfortabel. Permanent virkende antibakterielt for giver et 
sundt fodklima.

B822 S1P ESD SRC

EN ISO 20345:2011 

Str.: 36-50
Vægt: 600 g

BOA® L6-lukning
Overdel i slidstærk tekstil 
Solid slidnæse
Antibakterielt for
Fresh‘n Flex sømværn
PU/TPU-skin sål

Let og fleksibel sko i high-tech tekstil med god slidstyrke. 
Perfekt kombination af letvægt og slidstyrke, ekstra forstærket med 
kraftig slidnæse. BOA® L6 lukning sikrer hurtig snøring, der holder. 
Den fleksible Tpu-skin® sål og Fresh’n Flex fibersømværn minimerer 
trætheden i fødderne; og den behagelige indlægssål med stød-
absorbering og den brede pasform fuldender den optimale komfort. 
Denne sko er 100% metalfri. 
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B1005A S1P HRO SRC

EN ISO 20345:2011 

Str.: 39-48
Vægt: 600 g

I-daptive komfortsystem
BOA® L6-lukning
Overdel i slidstærk tekstil 
Antibakterielt for
Fresh‘n Flex sømværn
PU/nitril sål

Fleksibel og sporty sko med unik komfort. Det enestående i-daptive komfortsystem 
tilpasser stødabsorberingen til enhver situation, så belastningen på fødder og led 
minimeres. Overdelen er udført i slidstærkt tekstil, som gør skoen anvendelig i 
mange arbejdsområder; og med BOA® L6 lukningen sikres et hurtigt fit. Ydersål af 
nitrilgummi øger slidstyrken og gør den varmeresistent. Det sporty design kombi-
neres med god pasform i kraft af tåværn af aluminium. K-JUMP er en del af Kaptiv 
serien, hvor komfort og design er i en klasse for sig.

B1005C S1P HRO SRC

EN ISO 20345:2011 

Str.: 36-48
Vægt: 600 g

I-daptive komfortsystem
BOA® L6-lukning
Overdel i slidstærk tekstil 
Antibakterielt for
Fresh‘n Flex sømværn
PU/nitril sål

Fleksibel sko i stilrent design og med unik komfort. Det enestående i-daptive 
komfortsystem tilpasser stødabsorberingen til enhver situation, så belastningen 
på fødder og led minimeres. Overdelen er udført i slidstærkt tekstil, som gør skoen 
anvendelig i mange arbejdsområder; og med BOA® L6 lukningen sikres et hurtigt 
fit. Ydersål af nitrilgummi øger slidstyrken og gør den varmeresistent. Det sporty 
design kombineres med god pasform i kraft af tåværn af aluminium. K-RUSH er en 
del af Kaptiv serien, hvor komfort og design er i en klasse for sig.
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B1006A S1P HRO SRC

EN ISO 20345:2011 

Str.: 36-48
Vægt: 600 g

I-daptive komfortsystem
Elastisk lukning
Overdel i slidstærk tekstil 
Antibakterielt for
Fresh‘n Flex sømværn
PU/nitril sål

Fleksibel sko med unik komfort og sporty look. Det enestående i-daptive 
komfortsystem tilpasser stødabsorberingen til enhver situation, så belastningen 
på fødder og led minimeres. Overdelen er udført i slidstærkt tekstil, som gør 
skoen anvendelig i mange arbejdsområder; og den elastiske snørefri lukning gør 
skoen hurtig at få på og af. Ydersål af nitrilgummi øger slidstyrken og gør den 
varmeresistent. Det sporty design kombineres med god pasform i kraft af tåværn 
af aluminium. K-BALANCE er en del af Kaptiv serien, hvor komfort og design er i 
en klasse for sig.

B153 S3 SRC

EN ISO 20345:2011 

Str. 36-49
Vægt: 600 g

Overdel i læder 
Antibakterielt for
Fresh‘n Flex sømværn
PU sål, monodensitet

God sikkerhedssko med overdel af vandafvisende læder og sål af PU. 
Den fleksible sål og gode pasform gør skoen meget komfortabel. Den 
er udstyret med tåkappe i stål og det fleksible Fresh’n Flex sømværn. 
Den enkle udførelse giver skoen et meget attraktivt prisniveau.
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B118 S3 SRC

EN ISO 20345:2011 

Str. 36-49
Vægt: 600 g

Overdel i narvlæder 
Antibakterielt for
Fresh‘n Flex sømværn
PU/TPU-skin sål

Klassisk slidstærk sko med overdel af kraftigt og 
vandafvisende læder. Den fleksible TPU-Skin® ydersål 
modvirker træthed i fødderne og den mellembrede læst giver 
en perfekt pasform. Skoen passer ind i mange forskellige 
anvendelsesområder og giver rigtig god værdi til prisen. 
Antibakterielt for sikrer et sundt fodklima.

B887N S3 HRO CI SRC

EN ISO 20345:2011 

Str. 39-48
Vægt: 700 g

Overdel i narvlæder
Bred pasform (12)
Antibakterielt for
Fresh ’n’ Flex sømværn
PU/Nitril sål + Life Plus
Metalfri

Den perfekte sko til murer- og entreprenørbranchen har slidstærk og 
fleksibel ydersål af nitrilgummi, en kraftig slidnæse og stabilisering af hælen. 
Skoen er udført i kraftigt læder og uden syninger på ydersiden, så den er 
skabt til det hårde brug. Den varmebestandige ydersål gør endvidere denne 
model velegnet til den sorte industri. Skoen har en bred pasform og er 
100% metalfri.



158

B899 S3 HRO SRC

EN ISO 20345:2011 

Str. 39-48
Vægt: 700 g

Overdel i narvlæder
Ildfaste syninger
Bred pasform (12)
Fresh ’n’ Flex sømværn
PU/Nitril sål + Life Plus
Antibakterielt for
Metalfri

Den perfekte velcrosko til både sort industri samt murer- og entreprenørbranchen. 
Skoen har en slidstærk og fleksibel nitrilsål, en kraftig slidnæse, stabilisering af hælen 
og en solid velcro-lukning. Den er udført i kraftigt læder og uden syninger på ydersiden, 
så den er skabt til det hårde brug. Syningerne er udført med ildfast tråd, så skoen er 
velegnet til svejsning. Skoen har en bred pasform og er 100% metalfri.

B894 S3 WR HRO CI SRC

EN ISO 20345:2011 

Str. 39-50
Vægt: 600 g

Overdel i narvlæder
Bred pasform (12)
Antibakterielt for
Fresh ’n’ Flex sømværn
PU/Nitril sål + Life Plus
Metalfri

Vandtæt og åndbar sko 
i slidstærkt fuldnarvslæder med den effektive og åndbare OutDry® membran. 
Ydersål af nitrilgummi for optimal slidstyrke i krævende arbejdsmiljøer. 
Mellemsålen er i stødabsorberende PU med Base Protections Life Plus 
teknologi, der forlænger sålens levetid i våde miljøer. Skoen har en bred 
pasform, som giver god plads til tæerne samt antibakterielt for, som sikrer 
et sundt fodklima. Skoen er 100% metalfri.
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B897 S3 WR SRC

EN ISO 20345:2011 

Str. 39-50
Vægt: 600 g

Overdel i slidstærk tekstil
Bred pasform (12)
Antibakterielt for
Fresh ’n’ Flex sømværn
PU/TPU-skin sål + Life Plus
Metalfri

Vandtæt og åndbar sko i tekstil og læder med den effektive og åndbare 
OutDry® membran. Ydersålen TPU-Skin® sikrer en stor fleksibilitet, som gør 
skoen behagelig at have på. Mellemsålen er i stødabsorberende PU med Base 
Protections Life Plus teknologi, der forlænger sålens levetid i våde miljøer. 
Skoen har en bred pasform, som sikrer en god komfort, samt permanent 
antibakterielt for. Skoen er 100% metalfri.

B266 S3 HRO SRC

EN ISO 20345:2011 

Str.: 39-48
Vægt: 600 g

Overdel i Nubuck og ruskind
Bred pasform (11,5)
Antibakterielt for
Dry’n’Air GEL indlægssål
Fresh ’n’ Flex sømværn
PU/TPU-skin sål

Smart og let sneaker med vandafvisende overdel af nubuck og ruskind. 
Nyt cool design, der matcher enhver arbejdsbeklædning. Sålen er utroligt 
fleksibel i kraft af Tpu-Skin® teknologien, og den unikke GEL-indlægssål giver 
maksimal komfort. Alu-tåværnet med god bredde giver plads til fødderne, og 
det antibakterielle for giver sundt fodklima.



17

B957 S3 ESD SRC

EN ISO 20345:2011 

Str.: 36-48
Vægt: 600 g

Overdel i mikrofiber
AirTech PU-sål
Bred pasform (12)
Fresh ’n’ Flex sømværn
Antibakterielt for
Metalfri

Let og fleksibel snøresko i blødt, vandafvisende mikrofiber. Sålen er 
monodensitet PU, som sikrer optimale ESD egenskaber og stødabsorbering. 
Fresh’n Flex sømværn, komfortabel indlægssål og bred pasform medvirker til 
super komfort I denne sko. Denne model er metalfri.

B820 S3 HRO CI SRC

EN ISO 20345:2011 

Str.: 39-50
Vægt: 600 g

BOA® L6-lukning
Overdel i narvlæder
Bred pasform (12)
Antibakterielt for
Fresh ’n’ Flex sømværn
PU/Nitril sål + Life Plus

Robust og slidstærk sko i fuldnarvet læder med kraftig slidnæse. BOA® 
L6 lukning sikrer hurtig snøring. Ydersålen i varmeresistent nitril er 
velegnet til hård belastning og sikrer stabilitet i ujævnt terræn. Det høje 
skaft øger stabiliteten, så vridskader forhindres. Fleksibelt Fresh’n Flex 
sømværn, komfortabel indlægssål og bred pasform gør denne model til 
en meget behagelig oplevelse for fødderne. 
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B1000B S3 HRO SRC

EN ISO 20345:2011 

Str.: 36-48
Vægt: 600 g

I-daptive komfortsystem
Slidstærk Nubuck
Antibakterielt for
Fresh‘n Flex sømværn
PU/nitril sål
Fedt design

Slidstærk og komfortabel sko med unik komfort og fedt design. Det enestående 
i-daptive® komfortsystem tilpasser stødabsorberingen til enhver situation, så 
belastningen på fødder og led minimeres. Overdelen er udført i slidstærkt nubuck, 
som gør skoen anvendelig i mange arbejdsområder. Ydersål af nitrilgummi øger 
slidstyrken og gør den varmeresistent. Det sporty design kombineres med god 
pasform i kraft af tåværn af aluminium. K-BALANCE er en del af Kaptiv serien, 
hvor komfort og design er i en klasse for sig.

B154 S3 SRC

EN ISO 20345:2011 

Str. 36-49
Vægt: 600 g

Overdel i læder 
Antibakterielt for
Fresh‘n Flex sømværn
PU sål, monodensitet

God sikkerhedsstøvlet med overdel af vandafvisende læder og sål 
af PU. Den fleksible sål og gode pasform gør støvletten meget
komfortabel. Den er udstyret med tåkappe i stål og det fleksible 
Fresh’n Flex sømværn. Den enkle udførelse giver denne støvlet et 
meget attraktivt prisniveau.



B119 S3 SRC

EN ISO 20345:2011 

Str. 36-49
Vægt: 600 g

Overdel i narvlæder 
Antibakterielt for
Fresh‘n Flex sømværn
PU/TPU-skin sål

Klassisk slidstærk støvlet med overdel af kraftigt og 
vandafvisende læder. Den fleksible TPU-Skin® ydersål modvirker 
træthed i fødderne og den mellembrede læst giver en perfekt 
pasform. Støvletten giver ekstra god stabilitet i foden, når 
terrænet bliver ujævnt, og giver rigtig god værdi til prisen. 
Antibakterielt for sikrer et sundt fodklima.
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B898 S3 WR SRC

EN ISO 20345:2011 

Str. 39-50
Vægt: 800 g

Overdel i slidstærk tekstil
Bred pasform (12)
Antibakterielt for
Fresh ’n’ Flex sømværn
PU/TPU-skin sål + Life Plus
Metalfri

Vandtæt og åndbar støvlet i tekstil og læder med den effektive og åndbare 
OutDry® membran. Ydersålen TPU-Skin® sikrer en stor fleksibilitet, som 
gør skoen behagelig at bære. Mellemsålen er i stødabsorberende PU med 
Base Protections Life Plus teknologi, der forlænger sålens levetid i våde 
miljøer. Skoen har en bred pasform, som sikrer en god komfort, samt 
permanent antibakterielt for. Støvletten er 100% metalfri.
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B895 S3 WR  HRO CI SRC

EN ISO 20345:2011 

Str. 39-50
Vægt: 700 g

Overdel i narvlæder
Bred pasform (12)
Primaloft for; ned til -10°
Fresh ’n’ Flex sømværn
PU/Nitril sål + Life Plus
Metalfri

Vandtæt og åndbar støvlet 
i slidstærkt fuldnarvslæder med den effektive og åndbare OutDry® 
membran. Ydersål af nitrilgummi for optimal slidstyrke i krævende 
arbejdsmiljøer. Stødabsorberende mellemsål med Base Protections Life 
Plus teknologi, der forlænger sålens levetid i våde miljøer. Den brede 
pasform giver god plads til tæerne. Støvletten er udstyret med 
Primaloft® for, som holder foden varm selv ved kolde temperaturer 
ned til -10°. 100% metalfri.

B896 S3 WR HRO CI SRC

EN ISO 20345:2011 

Str. 39-50
Vægt: 800 g

Overdel i narvlæder
Bred pasform (12)
Primaloft for; 
ned til -30°
Fresh ’n’ Flex sømværn
PU/Nitril sål + Life Plus
Metalfri

Vandtæt og åndbar højskaftet støvle i slidstærkt fuldnarvslæder med 
den effektive og åndbare OutDry® membran. Ydersål af nitrilgummi for optimal 
slidstyrke i krævende arbejdsmiljøer. Mellemsålen er i stødabsorberende PU med 
Base Protections Life Plus teknologi, der forlænger sålens levetid i våde miljøer. 
Bred pasform, som sikrer en god komfort, samt Primaloft® for, som holder foden 
varm ved temperaturer ned til -30°. Støvlen er 100% metalfri.
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B888N S3 HRO CI SRC

EN ISO 20345:2011 

Str. 39-48
Vægt: 700 g

Overdel i narvlæder
Bred pasform (12)
Antibakterielt for
Fresh ’n’ Flex sømværn
PU/Nitril sål + Life Plus
Metalfri

Den perfekte støvlet til murer- og entreprenørbranchen har slidstærk og 
fleksibel ydersål af nitrilgummi, en kraftig slidnæse og stabilisering af hælen. 
Støvletten er udført i kraftigt læder og uden syninger på ydersiden, så den er 
skabt til det hårde brug. Den varmebestandige ydersål gør endvidere denne 
model velegnet til den sorte industri. Støvletten har en bred pasform og er 
100% metalfri.

B958 S3 ESD SRC

EN ISO 20345:2011 

Str.: 36-48
Vægt: 600 g

Overdel i mikrofiber
AirTech PU-sål
Bred pasform (12)
Fresh ’n’ Flex sømværn
Antibakterielt for
Metalfri

Let og fleksibel støvlet i blødt, vandafvisende mikrofiber. Sålen er 
monodensitet PU, som sikrer optimale ESD egenskaber og stødabsorbering. 
Støvletten har god ankelstøtte, som formindsker vridskader. Fresh’n Flex 
sømværn, komfortabel indlægssål og bred pasform medvirker til super komfort 
I denne sandal. Denne model er metalfri.
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SKO

B821 S3 HRO CI SRC

EN ISO 20345:2011 

Str.: 39-50
Vægt: 700 g

BOA® L6-lukning
Overdel i narvlæder
Bred pasform (12)
God støtte om anklen
Antibakterielt for
Fresh ’n’ Flex sømværn
PU/Nitril sål + Life Plus

Robust og slidstærk støvlet i fuldnarvet læder med kraftig slidnæse. BOA® L6 
lukning sikrer hurtig snøring. Ydersålen i varmeresistent nitril er velegnet til 
hård belastning og sikrer stabilitet i ujævnt terræn. Det høje skaft øger stabili-
teten, så vridskader forhindres. Fleksibelt Fresh’n Flex sømværn, komfortabel 
indlægssål og bred pasform gør denne model til en meget behagelig oplevelse 
for fødderne. 

B1001B S3 HRO SRC

EN ISO 20345:2011 

Str.: 39-48
Vægt: 600 g

I-daptive komfortsystem
Slidstærk Nubuck
God ankelstøtte
Antibakterielt for
Fresh‘n Flex sømværn
PU/nitril sål
Fedt design

Slidstærk og komfortabel støvlet med unik komfort og fedt design. Det enestående idaptive® 
komfortsystem tilpasser stødabsorberingen til enhver situation, så belastningen på fødder 
og led minimeres. Overdelen er udført i slidstærkt nubuck, som gør skoen anvendelig i 
mange arbejdsområder, og ankelstøtten reducerer risikoen for vridskader. Ydersål af nitril-
gummi øger slidstyrken og gør den varmeresistent. Det sporty design kombineres med god 
pasform i kraft af tåværn af aluminium. K-BALANCE er en del af Kaptiv serien, hvor komfort 
og design er i en klasse for sig.
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B880 S3 HRO CI SRC

EN ISO 20345:2011 

Str.: 39-48
Vægt: 600 g

Overdel i narvlæder
Ildfaste syninger
Bred pasform (12)
Fresh ’n’ Flex sømværn
PU/Nitril sål + Life Plus
Antibakterielt for
Metalfri

Robust og slidstærk svejsestøvlet i fuldnarvet læder med flamme-
hæmmende syninger og kraftig slidnæse. Snørebåndet sikrer, at støvletten 
kan tilpasses foden for optimal komfort, og beskyttelseskappen er lavet i 
blødt skind, der ikke skarver mod vristen. Fleksibelt Fresh’n Flex sømværn, 
komfortabel indlægssål og bred pasform gør denne model til en meget 
behagelig oplevelse for fødderne.



J.A.K. 
SKO
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Jalas fremstiller sikkerhedssko af højeste 
kvalitet. Sko, der minimerer farer, samtidig 
med, at de forbedrer dit velbe-findende. 
For Jalas handler sikkerhed ikke kun om 
beskyttelse mod faldende eller skarpe 
genstande for enhver pris 
- komfort i hverdagen samt forebyggelse 
af langvarige skader er en vigtig del af 
Jalas’ DNA. Stadig forskning og udvikling 
indenfor materialer og ergonomi resul-
terer i forbedring af din kropsholdning, 
hvilket giver en bedre arbejdsevne 
- samtidig med, at det forhindrer slid- og 
belastningsskader på dine fødder og 
andre dele af kroppen. 
Høj bærekomfort, lav vægt og god venti-
lation er yderligere vigtige faktorer, der 
gør Jalas til det perfekte arbejdsfodtøj.
Alle fortjener gode sko på jobbet.

Høj kvalitet
og funktionelt
design

Tåværn i aluminium

Tåværn i komposit

Beskyttelsessål i stål

Vandafvisende

Vandtæt

Oliebestandig ydersål

Varmebestandig ydersål

Rummelig pasform

Ergothan støddæmpningssystem

Lynlås

ProNose tåslidsforstærkning

Stabilisator

Antistatiske egenskaber

Vintermodel

ESD

Signaturforklaring
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7118 S1P SRC

EN ISO 20345:2011 

Str. 35 – 48
Vægt: 600 g

Beskyttelsessål i plasma-
behandlet tekstil (PTC) 

Lækker og let ny sikkerhedssko i et sporty look fyldt med en god stødabsorbering. Den er 
ergonomisk opbygget, så den skåner kroppen bedst muligt og giver god komfort, når du er 
på arbejde. Med en indlægssål i Poron XRD-skum for yderligere absorbering, Boa lukke-
system, oliebestandig og skridhæmmende ydersål, samt åndbar overdel. 

Oliebestandig ydersål 
Ergothan støddæmpnings-
system
Antistatiske egenskaber
ESD - godkendt
Tåværn i letvægtsaluminium 

7138 S3 SRC

EN ISO 20345:2011 

Str. 35 – 48
Vægt: 600 g

Beskyttelsessål i plasma-
behandlet tekstil (PTC) 
Oliebestandig ydersål

Lækker og let ny sikkerhedssko i et sporty look fyldt med en god stødabsorbering. Den er 
ergonomisk opbygget, så den skåner kroppen bedst muligt og giver god komfort, når du er 
på arbejde. Med en indlægssål i Poron XRD-skum for yderligere absorbering, Boa lukke-
system, oliebestandig og skridhæmmende ydersål, samt åndbar og vandafvisende overdel.

Ergothan støddæmpnings-
system 
Antistatiske egenskaber
ESD - godkendt
Tåværn i letvægtsaluminium 
Vandafvisende
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1718 JALAS EASYROLL  S3  SRC ESD

EN ISO 20345:2011 

Str. 36-47
Vægt: 700 g

Overdel i nubuck
Ekstra lag præget læder
Vandafvisende
Bred pasform
Sømværn
Pronose

Vores mest hårdføre sikkerhedssko, fleksibel, blød letvægts sikkerhedssko, antistatisk, 
oliebestandig samt 300° varmebestandig Nitril slidsål, FX2 Poron XRD ergonomisk indlægs-
sål med mellemlag i Merinould for svedabsorbering, BOA lukkesystem, stigegreb, stærk 
vridningsstabilitet.

Tåværn i letvægts 
aluminium 
Antibakterielt 
Drilex for
RPU slidsål, 
ekstremt 
skridhæmmende
TPU hælkappe for 
stabilitet

1738 JALAS EASYROLL S3 SRC ESD

EN ISO 20345:2011 

Str. 36-47
Vægt: 600 g

Overdel i nubuck
Ekstra lag præget læder
Vandafvisende
Bred pasform
Sømværn
Pronose

Lækker allround sikkerhedssko, ultra fleksibel, blød og komfortabel sikkerhedssko, antista-
tisk og oliebestandig RPU ydersål, FX2 Poron XRD ergonomisk indlægssål med mellemlag 
i Merinould for svedabsorbering, BOA lukkesystem, stigegreb, Stabilizator gelink sikrer 
optimal vridningsstabilitet.

Tåværn i letvægts 
aluminium 
Antibakterielt Drilex for
RPU slidsål, ekstremt 
skridhæmmende
TPU hælkappe 
for stabilitet
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SKO

1848 JALAS TITAN S3 SRC CI HRO ESD

EN ISO 20345:2011 

Str. 35-50
Vægt: 800 g

Overdel i PU behandlet 
læder
Kevlar sømme
Vandafvisende
Bred pasform

Den perfekte svejsestøvlet, ultra fleksibel, blød og komfortabel, antistatisk, oliebestandig 
samt 300° varmebestandig Nitril slidsål, FX2 Pro ergonomisk indlægssål med Poron XRD 
stødabsorbering, velcroluk, stigegreb, stærk vridningsstabilitet.

Sømværn
Pronose 
Tåværn i letvægts 
aluminium
Antibakterielt 
Drilex for
Enduro, skrid- 
hæmmende slidsål
Thinsulate varmeisolering

1878 JALAS OFF ROAD S3 SRC CI HRO ESD

EN ISO 20345:2011 

Str: 35-50
Vægt: 800 g

Overdel i PU behandlet 
læder
Lynlås luk
Vandafvisende
Bred pasform

Den perfekte støvle, godkendt til Off Shore og Vind, ultra fleksibel, blød og komfortabel, 
antistatisk, oliebestandig samt 300° varmebestandig Nitril slidsål, FX2 Pro ergonomisk 
indlægssål med Poron XRD stødabsorbering, snøreluk og hægter, stigegreb, stærk 
vridningsstabilitet.

Sømværn
Pronose 
Tåværn i letvægts 
aluminium
Tech mikrofleece for
Enduro, skrid-
hæmmende slidsål
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30010 S5  SRA

EN ISO 20345:2011 

Str: 37 - 48

Sikkerhedsstøvle i PVC

Stål tåkap
Sømværn
Antistatik sål
Stødabsorberende sål
Varmeresistent
Olieresistent
Vandtæt
Antislip

JAK Worker SB PE SRB S5

EN ISO 20345:2011 

Str: 38 – 48
 
Letvægtsstøvle i EVA skum

Sømværn og tåkap i alu
Kulderesistent ned til -30°
Udtagelig og vaskbar indersok
Stødabsorbernde sål
Vandafvisende
Antistatisk sål



Base indlægssål

Str. 39- 47

Stødabsorberende indlægssål
Dobbelt gelindlæg
Antibakteriel

Snørebånd

100 cm,
120 cm

Jalas indlægssål

Str. 34-50
 
Ergothan støddæmpningssystem
Blød E.V.A skum
ESD godkendt
Antistatiske egenskaber
Åndbar
 
3 forskellige modeller:
Orange sål: lav svangstøtte
Grøn sål: almindelig svangstøtte
Blå sål:  høj svangstøtte
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J.A.K. 
ACCESSORIES

Plantare Air Gel indlægssål

str. 34 - 48

Dry’n Air GEL sål
Optimal komfort for fødderne 
Ekstra stødabsorbering i hælen
Luftkanaler for bedre fodklima
Antibakteriel
Antistatiske egenskaber
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30600 
Tennisstrømpe

Kvalitet: 
80 % Bomuld
15 % Polyamid
5 % Elastan

39000
Plain strømpe

Kvalitet:
80 % Bomuld
15 % Polyamid
5 % Elastan

36750 
Arbejdsstrømpe - kort

Kvalitet:
42 % Polypropylen/prolen
24 % ekstraf in merino uld
24 % low pilling polyacrylic
5 % Polyamid
2 % Elastan
3 % Lycra

38000
Dri Release

Kvalitet:
73 % Drirelease
18 % Lycra
5 % Polyamid
4 % Elastan

39800
Bamboo strømpe

Kvalitet:
80 % Bamboo
18 % Polyamid
2 % Elastan
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Vallensbækvej 46
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Web: www.jak.as

Webshop:  www.jakbutik.dk

E-mail: info@jak.as


