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JALAS Tempus-collectie

VEILIGE 
VOETEN
VOOR HET WERK EN 

VOOR HET LEVEN

Premium veiligheidsschoenen van Ejendals
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Ejendals presenteert



SCHOKDEMPEND

FLEXIBEL

GEWELDIGE GRIP

LICHT

COMFORTABEL

De JALAS® Tempus-collectie is een geheel nieuwe serie hoogwaardige, 
Scandinavische veiligheidsschoenen, die speciaal is ontwikkeld voor 
de Europese productiesectoren. De combinatie van veiligheid en 
comfort beschermt het lichaam tegen blessures en spiervermoeidheid, 
eigenschappen die ook bijdragen aan een betere levenskwaliteit.  
De JALAS® Tempus-collectie is verkrijgbaar in vier verschillende stijlen. 
Er is voor elk wat wils!

VEILIGE VOETEN.  
VOOR HET WERK EN VOOR HET LEVEN.



ALS JE SCHOENEN 
COMFORTABEL ZIJN, 
DAN BEN JIJ DAT OOK
JALAS®-schoenen staan bekend om hun hoge mate 
van comfort en ergonomie. De schoenen hebben een 
buitengewoon aangename pasvorm dankzij de unieke 
JALAS®-leest, die door de jaren heen steeds verder is 
ontwikkeld en verfijnd. Samen met alle andere eersteklas 
eigenschappen van JALAS®  blijft de gebruiker veilig en 
comfortabel gedurende de hele werkdag.



ZEER LICHT – ZEER FLEXIBEL

GEAVANCEERDE SCHOKDEMPING
De Tempus-schoenen voorkomen veelvoorkomende problemen zoals 
rug- en voetpijn door een geavanceerd schokdempingssysteem.  
Een lichtgewicht EVA-tussenzool zorgt voor een zachte en  
responsieve demping, en de meerlaagse FX2 Pro Slim-inlegzool  
bevat het hightechmateriaal Poron® XRD®.  Poron® XRD® is zacht  
en comfortabel tijdens het lopen, maar verhardt bij impact en  
absorbeert tot 90% van de energie. De energie wordt  
zo geabsorbeerd en kaatst niet terug.  
Het hele lichaam wordt beschermd.

PERFECTE PASVORM
JALAS® Tempus is zeer aangenaam om te dragen.  
Een perfecte pasvorm is essentieel voor het comfort en  
de veiligheid tijdens het lopen en staan op lange werkdagen.  
JALAS® 5668 Tempus is voorzien van het  
praktische BOA® Fit-systeem voor  
gemakkelijk aan- en uit "draaien".  
Dit komt ook de pasvorm ten goede.

Het gewicht is bijzonder laag, en dit is cruciaal voor het 
comfort. Het goed ademende bovenwerk is gemaakt van 
microvezels en textiel, en draagt bij aan het zeer lichte en droge 
gevoel. Dit is vooral bevorderlijk in warme omstandigheden.

Het hightechmateriaal 
Poron® XRD® absorbeert 
tot 90% van de energie.

Het BOA® Fit-systeem voor 
gemakkelijk aan- en uittrekken – en 
een prettige, aansluitende pasvorm.



VEILIGHEID
ZIT IN ONS DNA
FOCUS OP 
WERKEN MET 
VEILIGE VOETEN 
JALAS® Tempus-schoenen 
zijn voorzien van een 
veiligheidsneus en een 
zachte, flexibele inlegzool 
met perforatiebescherming 
van textielmateriaal. Voor 
extra duurzaamheid bij 
de tenen beschikken de 
schoenen over een PU-
gecoate leren bescherming.

GEWELDIGE 
GRIP EN 
SLIPWEERSTAND
De beproefde buitenzool is 
ontwikkeld en getest voor 
een ultieme slipweerstand. 
De zool heeft een zeer 
effectief grippatroon en is 
gemaakt van een speciaal 
nitrielrubber, dat zeer 
duurzaam is.

ANTISTATISCH 
EN ESD-
GECERTIFICEERD
De JALAS® Tempus-
schoenen zijn ook 
ESD- en antistatisch 
gecertificeerd, voor gebruik 
in ESD-beschermende 
werkomgevingen.  Dit is in 
veel sectoren erg belangrijk.



JALAS 5608 TEMPUS JALAS 5618 TEMPUS

JALAS 5668 TEMPUS JALAS 5628 TEMPUS

Lage, zwarte veiligheidsschoen met 
groene details en met BOA® Fit-systeem.
Maten 35–48.

Lage, zwarte veiligheidsschoen met roze 
details aan de binnenzijde en op de veterlussen.
Maten 35–42.

Lage, witte veiligheidsschoenen met 
een gekleurde buitenzool en veters. 
Maten 35–48.

Lage, zwarte veiligheidsschoen 
met witte details. 
Maten 35–48.

EEN MOOI DESIGN, OP EN BUITEN DE WERKVLOER
Door het comfort, het lage gewicht en de uitstraling zijn JALAS® Tempus-
schoenen indien nodig ook geschikt voor het reizen van en naar het werk.

Elke buitenzool heeft
een uniek patroon.



ONZE VISIE IS: NUL 
VERWONDINGEN AAN 
HANDEN EN VOETEN
Bij Ejendals houden we ons al heel lang bezig met het 
verminderen van het risico op vermijdbare verwondingen aan 
handen en voeten. We doen dat al 70 jaar. Wij bieden de beste 
veiligheidsuitrusting, die zorgvuldig is ontwikkeld en getest 
in samenwerking met toonaangevende experts op het gebied 
van materialen, functionaliteit en ergonomie.

We blijven voortdurend in gesprek met de gebruikers van 
onze veiligheidshandschoenen en -schoenen. Zo weten we 
altijd wat er van ons verwacht wordt.
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