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CALÇADO ANTIDERRAPANTE

MODELO: B15265
NUMERAÇÃO: 33 ao 44
DESCRIÇÃO DO CALÇADO
Sapato ocupacional, linha Soft Grip, na cor branca,
impermeável, confeccionado em material polimérico
de alta performance com solado em borracha especial,
antiderrapante. Atende as normas da ABNT NBR ISO.
Com objetivo de garantir maior segurança ao longo da
rotina de trabalho, a linha Soft Grip da Kadesh foi
desenvolvida para proporcionar mais leveza no seu diaa-dia, minimizando impactos e permitindo o máximo
conforto e saúde para os pés.

Imagem Ilustrativa

CABEDAL

CERTIFICADO DE APROVAÇÃO

Em material polimérico de alta performance. Possui
um design moderno que se adapta aos pés do usuário,
garantindo exibilidade e conforto ao caminhar.
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REVESTIMENTO INTERNO
Não possui.

BIQUEIRA
Não possui.

PALMILHA INTERNA
Acompanha palmilha higiênica removível, dublada em
tecido para absorção do suor. Reduz o impacto
proporcionando conforto aos pés e um caminhar
uniforme e suave.

SOLADO
Solado em borracha especial, desenvolvido com
tecnologia full grip, antiderrapante. Seu sistema de
micro ranhuras assegura alta aderência, evitando
derrapagens e possibilitando com que os uídos
escorram instantaneamente, eliminando qualquer
película isoladora de atrito. Ideal para enfrentar
ambientes lisos e escorregadios, com presença de
água, resíduos de sabão/detergentes ou superfícies
gordurosas; resistente ao óleo combustível.

INDICAÇÕES
Os calçados da linha Soft Grip cumprem as exigências
dos prossionais que atuam nos mais variados
segmentos, tais como: hospitais, clínicas, laboratórios,
cozinhas e restaurantes, hotéis, serviços de limpeza, e
demais prestadores de serviços similares. Um
calçados ocupacional leve, macio e exível, que atende
as normas de segurança da NR 32 (proteção à
segurança e à saúde dos trabalhadores dos serviços de
saúde).
O solado antiderrapante deste produto é feito para
enfrentar pisos lisos e escorregadios. Evite utilizar em
pisos ásperos como asfaltos, calçadas ou em
ambientes onde o sistema antiderrapante não é
necessário. Desta forma, você estará preservando a
qualidade e durabilidade do produto.

EMBALAGEM
Embalagem individual em saco plástico e embalagem
coletiva em caixa de papelão com identicação da
referência e numeração.
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