
 

Ref: SUALMA
SAPATO ALMA HEALTH TECH

FICHA TÉCNICA
SAPATO ALMA HEALTH TECH EM MALHA RESPIRÁVEL

 
Descrição

 Sapatos de conforto com tecnologia Health Tech 
 Malha respirável macia e de secagem rápida

 Palmilha removível com absorve impactos
Sola super leve e anti-derrapante

 
Health Tech é uma tecnologia exclusiva da Suecos® que integra um
design ergonómico nas diferentes peças do calçado com materiais de
elevada tecnologia e de última geração, para conseguir um calçado
que favoreça a saúde e o bem-estar dos profissionais e de quem
procura mais conforto no seu dia a dia.

 - O tecido superior em malha respirável molda-se ao pé e mantém-no
seco.

 - O forro CoolTech é um tecido técnico macio que favorece a secagem
rápida da humidade.

 - A palmilha removível Air System Honeycomb com portas de
ventilação, distribui a pressão de passo ao longo da sola.

 - A sola é ultra-leve e anti-derrapante em material com base em EVA,
fornece grande absorção de impactos.

 
Caraterísticas técnicas:

 - Fabricados em malha que favorece a transpiração da pele;
 - Ultraligeiros;

 - Ergonómicos;
 - Fecho através de atacadores;

 - Resistentes ao deslizamento SRC;
 - Resistência a flexão;

 - Absorção de energia no calcanhar;
 

Indicações:
 Clínicas, Farmácias, SPAs

 
Manutenção:

 - Não lavar em máquina de roupa, se necessário, utilizar um
programa curto de água fria (máx. 50º). Não centrifugar. Para secar
não utilizar máquina de secar nem expor a fontes de calor;

 - Observar com regularidade a espessura e o relevo do rasto -
Dependendo do solo e da forma de caminhar, podem perder-se as
suas caraterísticas anti-deslizantes.

 
Materiais

 Marcação CE
 Parâmetros ensaiados segundo a normativa EN ISO 20347:2012

 
Tamanhos

 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46 

AZUL
 Azul

AZUL_MAR
 Azul Marinho

BRANCO
 Branco

CASTANHO
 Castanho

DAWNBLUE
 Azul Manhã

OURO
Dourado

PEACHYKEEN
 Pêssego

PRATA
 Metalizado

PRETO ROSA TAUPE VERMELHO

 



Preto Rosa Taupe Vermelho

VINO
 Vinho


