
WALK
ON AIR
Een nieuwe collectie. Een nieuwe technologie.

JALAS® TIO-COLLECTIE

NIEUW!



DE NIEUWE JALAS® 
THREE IN ONE-
TECHNOLOGIE VOOR 
ZACHTHEID EN 
STABILITEIT

"Zeer zacht" en "zeer stabiel" klinkt misschien als een 
tegenstelling. Echter, de innovatieve JALAS® TIO-technologie 
stelt ons in staat om zeer zachte – en stabiele – schoenen te 
produceren, die lange werkdagen kunnen trotseren zonder 
pijn en vermoeidheid te veroorzaken. De zolen bevatten 
JALAS® ComSoft Air™, een materiaal met micro-luchtbellen, 
die zorgen voor een langdurige, lichtgewicht zachtheid en 
een goede slipweerstand. Tijd om te ervaren hoe het is om op 
wolken te lopen!



TIO BETEKENT THREE IN ONE. EEN UNIEKE NIEUWE 
BUITENZOOL DIE BESTAAT UIT DRIE LAGEN.

JALAS® TIO NADER 
BEKEKEN

De micro-luchtbellen in de Three In One-zool 
zorgen voor een uitzonderlijke zachtheid en 
comfort. Je loopt echt op wolken!

HET JALAS® COMSOFT 
AIR™-MATERIAAL

 ▪ De micro-luchtbellen creëren "zuignappen" voor slipweerstand en zorgen 
voor een uitstekende grip op gladde, natte en olieachtige oppervlakken.

 ▪ Zeer duurzaam en met een uitzonderlijk goede grip, zelfs na slijtage.

SLIPWEERSTAND OM VEILIG TE LOPEN

 ▪ Micro-luchtbellen zorgen voor een langdurige zachtheid.

 ▪ Schokabsorberend om de rug, knieën en voeten te ontzien.

 ▪ De vorm van de zool zorgt voor een zacht loopgevoel en creëert voorwaartse energie.

ZACHTHEID VOOR ULTIEM COMFORT

 ▪ Grotere dichtheid voor een betere stabiliteit.

 ▪ Hogere zijkanten voor extra stabiliteit.

 ▪ Voorkomt het draaien van de voet.

STABILITEIT OM JE RUG EN KNIEËN TE BESCHERMEN

Door het zachtjes aanspannen worden drukpunten 
weggenomen en past de asymmetrische sluiting 
zich aan jouw individuele voetvorm aan.

Draaien en aanspannen 

NIEUWE UITSTRALING, NIEUW 
GEVOEL MET HET TRI-PANEL 
BOA® FIT-SYSTEEM

Houdt de voet comfortabel 
op zijn plek en zorgt voor 
stabiliteit. 

Zachte fixatie van de voet
Comfort en prestaties de hele dag 
door, voor ontspannen voeten.

Comfort de hele dag door



Laag model veiligheidsschoen met 
waterafstotend bovenwerk en Tri-panel 
BOA® Fit-systeem voor een uitstekende 
pasvorm.

JALAS® 2068 TIO
Laag model veiligheidsschoen voorzien van 
met gaas bedekte ventilatie-openingen 
voor een goed ademend vermogen. 
Tri-panel BOA® Fit-systeem voor een 
uitstekende pasvorm.

JALAS® 2058 TIO

BLIJF VEILIG EN 
COMFORTABEL

Teenbescherming in lichtgewicht aluminium. 
Zachte en flexibele inlegzool van textiel met 
perforatiebescherming beschermt tegen 
scherpe voorwerpen op de grond.

DE SCHOENEN 
BESCHERMEN JE TEGEN 
VEEL VOORKOMEND LETSEL

Omdat lopen en staan deel uitmaken van 
het werk, is stabiel schoeisel belangrijk bij 
het voorkomen van vermoeide spieren in je 
lichaam. 

De witte laag in de buitenzool en een 
cambreur binnenin de schoen zorgen 
voor de stabiliteit in onze TIO-schoenen. 
Tel daarbij de zachtheid door de micro-
luchtbellen op, en je lange werkdagen 
zullen écht comfortabel zijn.

ALS 
ZACHTHEID 
NIET 
GENOEG IS

De zachtheid en het comfort van de schoenen 
wordt zelfs nog versterkt door de nieuwe 
inlegzool met een extra zachte laag en twee 
zones met schokabsorberend Poron® XRD®, 
het nieuwe hightechmateriaal dat 90% van 
de impactenergie absorbeert. De inlegzool 
beschikt over een C²  Climate control-functie, 
inclusief ventilatie-openingen en -kanaaltjes. 
Hierdoor blijven de voeten koel.

NIEUWE FX3 SOFT-
INLEGZOOL VOOR 
ULTIEM COMFORT

De uitstekende ergonomie helpt om 
vermoeide spieren en letsel te voorkomen. 
De voor- en achterzijde van de schoen zijn 
goed uitgebalanceerd. Dit is van belang voor 
het totaalcomfort.

GOEDE ERGONOMIE VOOR 
COMFORT DE HELE DAG DOOR

De sok-achtige constructie zorgt voor zeer zachte, 
comfortabele schoenen die gemakkelijk aan- en 
uit te trekken zijn. Door het lage totaalgewicht 
van de schoenen bespaar je energie.

ALS JE SCHOENEN 
COMFORTABEL ZIJN, DAN BEN 
JIJ DAT OOK

De JALAS® TIO-technologie en het nieuwe Tri-Panel BOA® Fit- systeem 
worden uiteraard gecombineerd met alle andere hoogwaardige 
eigenschappen van JALAS® – eigenschappen die de hele werkdag door 
zorgen voor veiligheid, comfort en energie:

Laag model veiligheidsschoen met 
waterafstotend bovenwerk en BOA® Fit-
systeem aan de zijkanten.

JALAS® 2028 TIO

Alle JALAS®-schoenen hebben een 
stabiliserende voetboogondersteuning voor 
een veilige grip op ladders. Door een conisch 
profielpatroon laten vuil en modder snel los. 
Vloeistoffen worden snel afgevoerd met 
behulp van afvoerkanaaltjes.

DE UNIEKE BUITENZOOL VAN 
JALAS® ONDERSTEUNT JE IN 
JE WERKOMGEVING

LIKE 
WALKING 
ON AIR

Het doet er niet toe hoezeer we het 
comfort en de zachtheid van de JALAS® 
TIO-schoenen proberen uit te leggen. Je 
moet het gewoon ervaren! Bekijk onze 
drie nieuwe modellen eens van dichtbij.
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WIJ WETEN 
WAT ER 
NODIG IS
JALAS® houdt zich al heel lang bezig met het verminderen van 
het risico op vermijdbare verwondingen aan voeten. Dat doen 
we al meer dan 100 jaar. 

Door innovatieve en unieke kenmerken en met gebruik van 
baanbrekende technologieën helpt JALAS® vrouwen en 
mannen om veilig en comfortabel te blijven werken, ongeacht 
weersomstandigheden en andere omgevingsfactoren.
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