Unishore
Workwear

Grisport Active Pro Dyno
Werkschoen ESD S1P

Adviesverkoopprijs
excl. BTW: € 84,71 € 102,50

Productafbeeldingen

Omschrijving
De Grisport Active Pro Dyno Werkschoen ESD S1P is een moderne, lichtgewicht S1P veiligheidsschoen, waarin
de Gri-air® technologie gecombineerd met de Active® zool voor kwaliteit en comfort zorgen, zoals we van
het Italiaanse merk gewend zijn. De schoen is geschikt voor indoor gebruik en heeft een groot loopcomfort
en buitengewone demping, hetgeen te danken is aan de Active® zool, waarin de anti-perforatie tussenzool
perfect is gepositioneerd. Bovenop deze tussenzool zitten twee lagen, die optimale ondersteuning en
draagcomfort geven. De loopzool zorgt voor demping bij iedere stap. De combinatie van verschillende
lichtgewicht materialen, maken de zool licht en slijtvast. Op deze lichtgewicht schoen kunt u de hele dag
lopen, tijdens uw werk.
De buitenkant van de schoen bestaat uit een grof-gewoven upper en een voering, met daartussen een 3D
membraan, waardoor de schoen perfect aansluit, zonder deze te verstikken. De Gri-air® technologie in deze
werkschoen zorgt ervoor dat de schoen goed ademt, waardoor de warmte van uw voet naar buiten
afgevoerd wordt. Dankzij de inlegzool van activated carbon, bekend om de absorbering van nare geurtjes,
blijven uw voeten lang fris in deze werkschoenen.
De Active Pro serie bestaat uit vijf lichtgewicht S1P modellen: Viva (dames model), Disc, Dusk, Dash en Dyno
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Eigenschappen Grisport Active Pro Dyno Werkschoen ESD S1P:
Lichtgewicht, lage schoen
Dichte hiel
ESD
Extreem ademend
Antislip zool
Slijtvast
Extreme demping
Antiperforatie tussenzool
PU en TU laag met micro-bubbels in loopzool voor demping
Inlegzool van activated carbon
Zeer geschikt voor werk in een magazijn

Aanvullende informatie
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Eigenschappen

Ademend, ESD, Lichtgewicht, Penetratiebestendig,
Antislip, Geheel metaalvrij

Geslacht

Heren

Model

Laag model, Dichte hiel

Type

Werkschoen

Veiligheidsklasse

S1P

Type Zool

PU

Materiaal bovenwerk

Polyester, Overige materialen

Tussenzool

Metaalvrij

Stijl

Sportief, Sneaker

Materiaal

Bovendeel: Gri-Air Microfiber+TPU Film
• Voering: Polyester
• Zool: Pu Active Sole
• Gewicht per paar bij maat 42: 1150 gram
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Productopties
Kleur:

Grijs/Zwart

Maat:
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