
VOOR 
SCANDINAVISCHE 
OMSTANDIGHEDEN
JALAS® EXALTER EN JALAS® HEAVY DUTY 
ECHT WATERDICHT VOOR ALLE SEIZOENEN DANKZIJ GORE-TEX



• Echt waterdicht met GORE-TEX producttechnologie ter bescherming tegen regen, smeltwater  
en sneeuw.

•  Het GORE-TEX-membraan in combinatie met het bovenmateriaal van de schoenen ademt  
en ventileert, wat betekent dat de voeten de hele dag droog blijven.

•  Dezelfde kwaliteit en comfort waar JALAS® Exalter en JALAS® Heavy Duty bekend om staan.

•  Schokabsorptie en een voortreffelijke ergonomie helpen bij het voorkomen van blessures aan 
voeten en rug.

•  Hoog en winter gevoerd om te beschermen tegen zeer koude en natte werkomstandigheden.

•  Een watertong zorgt ervoor dat er geen water in de schoen kan komen.

• Veilige buitenzolen met veel grip zorgen voor stevigheid en stabiliteit op natte en gladde 
oppervlakken.

•  Ons assortiment bestrijkt alle seizoenen; van warmer weer en gebruik binnenshuis tot alle 
weersomstandigheden die kou met zich meebrengt.

HET SCANDINAVISCHE ERFGOED VAN JALAS GARANDEERT 
DAT UW VOETEN DROOG EN WARM BLIJVEN

GETEST EN BEWEZEN 
VOOR ZWAAR 
WERK IN REGEN, 
SMELTWATER  
EN SNEEUW
De nieuwe JALAS® Exalter en JALAS®Heavy Duty-serie met GORE-TEX 
producttechnologie zijn ons premium standaard veiligheidsgamma gemaakt 
voor de ruige Scandinavische omstandigheden; een assortiment dat echt 
waterdicht is en geschikt voor werk in alle seizoenen. De JALAS® Nordic Heritage 
veiligheidsschoenen en laarzen zijn gemaakt met kenmerken die perfect passen 
bij hard werken in veeleisende omstandigheden, zodat uw voeten droog, veilig en 
comfortabel blijven – en klaar om te gaan waar u ook bent.



• Hoge veiligheidsschoen
• Voor het koude seizoen
• Microvezel bovenmateriaal
• Het hoge ontwerp biedt enkelondersteuning 

en uitgebreide impactbescherming
• Maten: 34 – 47

JALAS®  9988 EXALTER GTX
• Lage veiligheidsschoen
• Voor het warme seizoen
• Microvezel bovenmateriaal
• Sokachtige constructie voor meer comfort
• Maten: 34 – 47

JALAS®  9968 EXALTER GTX

JALAS® EXALTER GTX modellen
Gebaseerd op de populaire Exalter-collectie met alle voortreffelijke kenmerken die u zult 
herkennen. De JALAS® Exalter GTX-serie heeft een Vibram ® nitrilrubberen buitenzool 
waarmee u zich vrij en stabiel kunt bewegen tijdens een groot aantal diverse activiteiten. 
De verbeterde bescherming aan de neus en het microvezel bovenwerk bieden extra 
ondersteuning en bescherming tegen slijtage en verlengen de levensduur van de schoen. 
Bewezen veiligheidskenmerken zijn de lichte, aluminium neus en spijkerbescherming 
van zacht textiel. Het BOA® Fit systeem aan de zijkant garandeert de afwezigheid van 
drukpunten bij het werken op knieën. Loop veilig.

ECHT 
WATERDICHT 
& ADEMEND

• Hoge veiligheidsschoen
• Voor het koude seizoen
• Bovenmateriaal: Volnerfleer /  

functioneel textiel/ microvezel
• Het hoge ontwerp biedt extra bescherming tegen 

impact en koude, natte omstandigheden
• Maten: 34 – 47

JALAS®  9998 EXALTER GTX

NL Naleving: S3 SRC HRO WR



JALAS® 1398 HEAVY DUTY GTX-model
De ultieme winterveiligheidslaars! Uitgerust met warme bontvoering en ontworpen om 
extreem koude, natte en veeleisende werkomgevingen te weerstaan. Vibram® Arctic Grip Pro 
buitenzool geeft u uitstekende grip op natte, koude en ijzige oppervlakken. Twee aan de zijkant 
gemonteerde BOA® Fit systemen zorgen voor een perfecte pasvorm van zowel schoen als 
schacht in verschillende werksituaties. Bewezen veiligheidskenmerken zijn onder andere onze 
lichte en metaalvrije composiet neus en spijkerbescherming van zacht textiel.  
Loop deze winter met vertrouwen.

BESTAND TEGEN 
DE ZWAARSTE 
KOU, SNEEUW 
EN NATTE 
OMSTANDIGHEDEN

BEKIJK DE VIDEO

• Hoog model
• Bontvoering voor het zeer koude winterseizoen
• Vibram® Arctic Grip Pro buitenzool
• Duurzaam en zeer beschermend bovenmateriaal 

van volnerfleer en functioneel textiel
• Maten: 35 – 48

JALAS®  1398 HEAVY DUTY GTX

NL Naleving: S3 SRC CI HRO WR
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WIJ WETEN 
WAT ER 
NODIG IS

www.ejendals.com

JALAS® heeft meer dan 100 jaar ervaring en kennis op het gebied van 
het verminderen van het risico op letsel voor werkende voeten, vooral in 
zware omgevingen zoals het koude Scandinavische klimaat. We weten 
hoe belangrijk de juiste veiligheidsschoenen zijn in natte, koude en ruwe 
omstandigheden.

Daarom streeft JALAS® er voortdurend naar om veiligheidsschoenen 
en -laarzen te ontwikkelen met zowel innovatieve als technologisch 
geavanceerde functies om werkende mannen en vrouwen te 
ondersteunen. Allemaal met het doel om onze medemensen te helpen 
veilig en comfortabel te blijven – in alle weersomstandigheden.


