
  Dansk Erhvervsbeklædning 

  Dansk Skilte Reklame 
  Korsvang Centret 9 - 10 - DK 5610 Assens 
  Telefon +45 64713608* 

Alt i beklædning, fodtøj, rengøringsartikler og sikkerhedsudstyr, 

samt reklamegaver og strøartikler med tryk, broderi og gravering, efter opgave. 

Skilte, bannere og bilreklamer efter tilbud. 
 

info@danskerhvervsbeklaedning.dk www.web-butik.info  www.danskerhvervsbeklaedning.dk 
 

Vi kan lide at tro at vort koncept er skræddersyet til at dække Deres behov - skal vi gå efter mere? 

 

 

Sanita fodtøj 

- et godt fodfæste i restaurationsbranchen. 
 

 

 
 

 

Edge og Umami er serier af arbejdsko, der kombinerer stærkt design med kompromisløs komfort og funk-
tion. Uanset hvor mange timer om dagen, De er på fødderne, sikrer Edge og Umami mod klamme og trætte 
fødder. Samtidig sørger skoene for, at De står fast, selv når der er vand og olie på gulvet. De nyudviklede 
gummisåler er både lette og ekstreme skridhæmmende under alle forhold, og er lette at gøre rene, når ar-
bejdsdagen er omme. Sanita har også tilføjet en udskiftelig antibakteriel indlægssål, der mindsker stød og 
sikrer mod dårlig lugt. 
 

204024-2: CONCAVE-O1 
• EN ISO20347 
• Super let og funktionel tekstil snøresko 
• Coolmax© foer 
• Ekstrem skridhæmmende EVA/Gummisål 
• Udskiftelige antibakteriel Edge indlægssål 
• Størrelse 36 - 48 

204025-20: GRAPHIC-O1 
• EN ISO20347 
• Behagelig og funktionel snøresko 
• Overdel i canvas 
• Ekstremt skridhæmmende EVA/Gummisål 
• Udskiftelige antibakteriel indlægssål 
• Størrelse 36 - 48 

 

204022: CONVEX-O2 
• EN ISO20347 
• Behagelig og funktionel snøresko 
• Overdel i åndbar og vandafvisende mikrofiber 
• Coolmax© foer 
• Ekstrem skridhæmmende EVA/Gummisål 
• Udskiftelige antibakteriel Edge indlægssål 
• Størrelse 36 - 48 

 

905001: UMAMI-O2 
• EN ISO20345 
• Overdel i smidig og vandafvisende nubuck læder 
• Ekstremt skridhæmmende PU/gummisål 
• Udskiftelige antibakteriel indlægssål 
• S-bounce stødabsorbering 
• Størrelse 36 - 48 

 

905011: UMAMI-S2 
• EN ISO20345 
• Overdel i smidig og vandafvisende nubuck læder 
• Ekstremt skridhæmmende PU/gummisål 
• Udskiftelige antibakteriel indlægssål 
• S-bounce stødabsorbering 
• Størrelse 36 - 48 

905012: UMAMI-S2 
• EN ISO20345 
• Overdel i smidig og vandafvisende nubuck læder 
• Ekstremt skridhæmmende PU/gummisål 
• Udskiftelige antibakteriel indlægssål 
• S-bounce stødabsorbering 
• Størrelse 36 - 48 
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Super let og funktionel snøresko med overdel et smart tekstil design. 
Skoene er foret med Coolmax® for ø-get klima komfort. Ydersålen er lavet af ekstrem skridhæmmende EVA 
og gummi. Den udskiftelige Edge ind-lægssål er lavet i antibakterielle materialer der er med til at skabe godt 
fodklima. Den faste del af sålen giver stabilitet i svang og hæl. TPE GEL teknologi giver ekstra høj 
støjabsorbering i hælen. Forfoden har indbygget Reflexzonen der til at skabe øget komfort på en lang 
arbejdsdag. 

 

Serie: Edge 

CE Norm: , EN ISO20347:2012 

Sikkerhedsklasse: O1 

Skotype: Sko 

Branche: Horeca, Levnedsmiddel 

Primær farve: Grøn 

Køn: Unisex 

Størrelse: 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 
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CONCAVE-O1 
204024-74SE 

CONCAVE-O1 
204024-2SE 

 
 

CONCAVE-O1 
204024-79SE 

GRAPHIC-O1 
204025-20SE 

 

 
CONVEX-O2 
204022-2SE 

TRIDENT-O1 
204525-2SE 

 
KITE-O2 

204023-1SE 
 

 

Se mere om mulighederne på vor hjemmeside: www.5610.eu > www.danskerhvervsbeklaedning.dk  
 

> http://www.danskerhvervsbeklaedning.dk/fodtoej/152/152.htm  
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