
Nu introducerar vi nya JALAS® HEAVY DUTY Arctic Grip 

HEAVY DUTY 
ARCTIC GRIP



FÖR EXTREMA
FÖRHÅLLANDEN

Nu introducerar vi nya JALAS® Heavy Duty Arctic Grip 



Många arbetsmiljöer kräver metallfri säkerhetsutrustning. 
Det kan till exempel vara flygplatser eller industrier där
man hanterar explosiva material, eller där det finns starka
magnetiska fält.

Då fungerar inte vanliga säkerhetsskor som ofta har
metallförstärkningar som skydd eller sulor med metall för att
skydda mot kyla från marken. Därför har vi utvecklat helt
metallfria säkerhetsskor – JALAS® Heavy Duty Arctic Grip. 

METALLFRIA SKOR



METALLFRITT 
MÖTER ARCTIC GRIP

PRAKTISKT BOA® FIT SYSTEM
Skyddsko för åretruntbruk med Boa-Fit 
System, mjukt foder som andas samt anti-
halksula. Poron Xrd stötskydd. 
Airport friendly.

VINTERVARM
Varmfodrad säkerhetssko med 
pälsfoder och anti-halksula.
Poron Xrd stötskydd och 100% 
metallfri.

Tre nya metallfria och robusta skyddskor med mjukt foder och Vibram® Arctic 
Grip yttersula för säkert grepp på isiga och hala underlag.

LUFTIGA OCH ERGONOMISKA 
Skyddsko för åretruntbruk med 
mjukt foder som andas samt med 
anti-halksula. 100% metallfri.



• Skyddande

komposittåhätta

• PU Pronose för extra slitstyrka av

skons främre del

• Spiktrampskydd i PTC

• Vibram® Arctic Grip yttersula för

extremt hala, isiga underlag. Tål

temperatur upp till 300 °C

• Mjukt och komfortabelt foder som

andas och släpper ut fukt

1368: Ullpäls och polyesterfiber

1358: Funktionell fleece

1348: Polyamid

• FX2 Supreme innersula med dubbla

stötdämpningszoner

• BOA® Fit System (1358)

• Poron Xrd stötskydd skyddar och stödjer foten

(1358, 1368)

• Utformade för att passa fötter i arbete

• Nötningsbeständiga material 

• Värmebeständighet

• PU-belagd läderovandel för

vattenavstötning och enkel

rengöring

SPECIALUTVECKLADE FÖR 
DIG MED EXTRA HÖGA KRAV

EXTREMT
SKYDD

ERGONOMISK 
KOMFORT

SLITSTARK
KVALITET



Ser du trianglarna med de gula fläckarna? De kallas 
greppklackar och ger tre gånger bättre grepp på is än 
någon annan Vibram®-sula. Inklusive de med 
metalldubbar! Det finns även en greppklack som ändrar 
färg till blått när temperaturen sjunker under noll – mer 
kosmetiskt kanske, men en kul grej!

Gummit i Vibrams nya Arctic Grip-sula är tillverkat av 
hydrogenated nitrile butadiene rubber (HNBR). Det är 
känt för sin styrka, sina halkskyddsegenskaper och 
förmågan att motstå värme upp till 300 °C. Inte undra 
på att den kallas ”The most advanced cold weather 
gripping system ever created by Vibram”. 

VIBRAMS®

BÄSTA 
ISGREPP
NÅGONSIN



• HNBR-gummi och greppklackar

• Normal passform

• Stötupptagande och mjuk vinter PU mellansula  som förblir mjuk även i minusgrader

• Värmebeständig till 300 °C

• Antistatisk

• Oljebeständig

• Dräneringskanaler avlägsnar olja, vatten och smuts

• Greppklackar: olika ytmaterial och mönster ger “klisterliknande” grepp i olika faser av 

steget, speciellt på blöt is

• Stabiliserande hålfotsstödsystem ger säkert grepp på stegar och ökad stabilitet 

YTTERSULA: Vibram® Arctic Grip 

TRE GÅNGER 
BÄTTRE GREPP



Trött på allt snörande? Nu kan du ställa in en perfekt 
passform med ett mjukt och jämt tryck över foten tack 
vare vårt BOA® Fit System. Vi har lånat det från snowboard-
branschen och det passar perfekt för skyddsskor och 
bruksskor för extrema förhållanden. 

Det gör att du kan lägga mindre energi på att hålla dina 
fötter säkra och mer på att hålla kontroll. Systemet är 
utrustat med rostfria, belagda stålskosnören och justervred 
med snabbkopplingar som ger heldagskomfort och 
optimal låsning.

Trademark: Boa® Technology 

SNOWBOARD-
BOOTS MÖTER
SKYDDSSKOR



Ullen från merinofåret anses som en av de finaste 
i världen. Mjuk och följsam men också 
ventilerande och fuktabsorberande, även i kalla 
förhållanden. Och den hämmar bakterietillväxt. 
Det är med andra ord ingen överraskning att vi 
valde detta överlägsna material till 
vinterinnersulorna i vår Heavy Duty-kollektion. 

FÖR DINA FÖTTERS 
SKULL: MERINOULL 



JALAS®

FX2 SUPREME INNERSULA

MICROBAN®

• Skyddar mot bakterietillväxt och mögel

• Tester visar 99% minskning av lukt inom 18 till 24 timmar

MERINOULL

• Mjukt och följsamt naturmaterial

• Absorberar fukt och behåller värme

• Överlägsna ventilationsegenskaper bibehåller värme 

i kyla och håller innersulan sval i varma temperaturer

• Antibakteriell

PORON® XRD™

• Unika stötupptagande egenskaper

• Anpassar sig till om du står eller går

• Mjukare när du står

• Blir styvare när du går eller när foten utsätts för stötar

Modell 1348, 1358 och 1368



POLYESTERPÄLSFODER
• Isolerar mot extrem kyla
• Transporterar bort fukt
• Stoppar bakterier och dålig lukt
• God nötningsbeständighet

MJUK VINTER PU MELLANSULA
• Mjuk och flexibel även i kalla temperaturer

Vintermodellen 1368 är fodrad med 60% päls och 40% polyesterfibrer

FUNKTIONELLT, 
KÖLDISOLERANDE FODER



100% METALLFRI

MJUKT OCH 
SLITSTARKT FODER 

SOM ANDAS

JALAS® 1348 HEAVY DUTY
Arctic Grip 
All-year-round shoe
S3 SRC HRO CI HI

PU-BELAGD 
LÄDEROVANDEL
och Cordura® för 

komfort, slitstyrka och 
enkel rengöring.

FX2 SUPREME 
INNERSULA

Trelagers isolerande
innersula med merinoull 

och dubbla stötupptagande 
zoner vid trampdyna 

och häl. 

VIBRAM® ARCTIC 
GRIP YTTERSULA
Unikt grepp på isiga
underlag tack vare 

icke-metalliska
greppklackar. 



Reflex 
ger bättre synbarhet

Vibram® Arctic Grip yttersula
Anti-halksula med greppklackar och
HNBR-gummi. Ger utmärkt grepp även
på våt is och klarar temperaturer upp
till 300 °C 

FX2 supreme innersula
3-lagers, dubbla 
stötupptagande zoner. 

Foder 
i polyamide som andas

PTC spiktrampskydd

Komposittåhätta ger säkert 
skydd av tår  

PU Pronose innebär 
extra slitstyrka på skons 
främre del

PU-belagd läderovandel
och Cordura® för komfort, slitstyrka 
och enkel rengöring

100% metallfri

All-year-round shoe
S3 SRC HRO CI HI

100% METALLFRI

JALAS® 1348 HEAVY DUTY
Artic Grip



All-year-round boot
S3 SRC HRO CI HI

AIRPORT FRIENDLY

PORON Xrd
STÖTSKYDD

På skons plös, vrister
och sida. Skyddar foten
och fungerar också som
extra stöd för vristerna

FX2 SUPREME 
INNERSULA

Trelagers isolerande
innersula med 

merinoull och dubbla
stötupptagande zoner
vid trampdyna och häl

VIBRAM® ARCTIC 
GRIP YTTERSULA
Unikt grepp på isiga
underlag tack vare

icke-metalliska
greppklackar

BOA®

FIT SYSTEM
För snabb påtagning
och enkel justering
till säker och lagom
åtsittande passform

JALAS® 1358 HEAVY DUTY 
Arctic Grip



AIRPORT FRIENDLY

JALAS® 1358 HEAVY DUTY
Arctic Grip
All-year-round boot
S3 SRC HRO CI HI

Airport friendly

Dragögla
förhindrar skador på 
häldämpningen

Reflex
för bättre synbarhet

FX2 supreme innersula
3-lagers, dubbla 
stötupptagande zoner 

Poron Xrd stötskydd
skyddar foten och fungerar även
som extra vriststöd

Vibram® Arctic Grip yttersula
Anti-halksula med greppklackar och HNBR-
gummi. Ger utmärkt grepp även på våt is 
och klarar temperaturer upp till 300 °C

PTC spiktrampskydd

Komposittåhätta
ger säkert skydd av tår  

PU Pronose
innebär extra slitstyrka på 
skons främre del

PU-belagd läderovandel
och Cordura® för komfort, 
slitstyrka och enkel rengöring

Foder
i funktionell fleece för
åretrunt-användning



100% METALLFRI

JALAS® 1368 HEAVY DUTY
Arctic Grip
Winter Boot
S3 SRC HRO CI HI

PORON Xrd
STÖTSKYDD

På skons vrister och 
sida. Skyddar foten och 

fungerar också som
extra stöd för vristerna

ISOLERANDE 
PÄLSFODER

En blandning av tre
high-tech-material 
för maximal värme

och komfort

FX2 SUPREME 
INNERSULA

Trelagers isolerande 
innersula med merinoull 

och dubbla 
stötupptagande zoner vid 

trampdyna 
och häl  

VIBRAM® ARCTIC 
GRIP YTTERSULA
Unikt grepp på isiga
underlag tack vare

icke-metalliska
greppklackar



100% METALLFRI

JALAS® 1368 HEAVY DUTY
Arctic Grip
Winter Boot
S3 SRC HRO CI HI

Dragögla
förhindrar skador på
häldämpningen

Reflex
för bättre synbarhet 

FX2 supreme innersula
3-lagers, dubbla stötupptagande zoner

Poron Xrd stötskydd
skyddar foten och fungerar även 
som extra vriststöd

Vibram® Arctic Grip yttersula
Anti-halksula med greppklackar och HNBR-gummi. Ger
utmärkt grepp även på våt is och klarar temperaturer
upp till 300 °C

100% metallfri

Foder
ullpäls 60% och polyesterfibrer 40%

PU-belagd läderovandel
och Cordura® för komfort, slitstyrka 
och enkel rengöring

PU Pronose
innebär extra slitstyrka 
på skons främre del

Komposittåhätta
ger säkert skydd av tår  

PTC spiktrampskydd



» Bygg

» Logistik 

» Annat tungt arbete

» Arbetsmiljöer som kräver metallfri utrustning – som flygplatser eller   
industrier där man hanterar explosiva material eller där det finns 
starka magnetiska fält

» Arbetsmiljöer med isiga och andra hala underlag

DE NYA SKORNA RIKTAR SIG 

TILL KUNDER INOM

JALAS® HEAVY DUTY Arctic Grip

FÖR ÅTERFÖRSÄLJARE



KONKURRENTER OCH KONKURRENSFÖRDELAR

De främsta konkurrenterna är:
» Modell 1348: Sixton Explorer Arctic Grip 89118-08L

» Modell 1358: Sixton Roling Arctic Grip 89374-01L

» Modell 1368: Sixton Arctic Grip Terranova 89128-23L och Eldorado 89117-15L 

JALAS® HEAVY DUTY Artic Grip konkurrensfördelar är:
» Kombinationen metallfri och Vibram® Arctic Grip anti-halksula

» Låg modell med Arctic Grip sula

» Ny design med Poron Xrd stötskydd på plös, vrister och fotens sida. Skyddet
fungerar även som bra stöd för vristerna

» Nya modellen av BOA® Fit System som är smidigare att använda än den gamla
versionen

FÖR ÅTERFÖRSÄLJARE
JALAS® HEAVY DUTY Arctic Grip



MARKNADSAKTIVITETER

SEPTEMBER

EJENDALS WEBBSIDA

EJENDALS SOCIALA MEDIER

DIGITALA ANNONSER I FACKPRESS

BROSCHYR

BUTIKSMATERIAL

YTTERLIGARE MATERIAL TILLKOMMER

PRODUKT PÅ LAGER

FÖR ÅTERFÖRSÄLJARE
JALAS® HEAVY DUTY Arctic Grip

NYHETSBREV



BUTIKSMATERIAL

Följande butiksmaterial kommer att finnas 
tillgängligt med toppskyltar för dessa skor. 
OBS! Bilderna är inte slutgiltiga

FÖR ÅTERFÖRSÄLJARE
JALAS® HEAVY DUTY Arctic Grip


