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Ο ιδρώτας είναι εκτός παιχνιδιού. 
Χάρη στο ειδικό υλικό φοδραρίσματος που αποτελείται από δύο στρώματα : το εσωτερικό που έλκει και απορροφά τον ιδρώτα 
και το εξωτερικό που είναι μεγαλύτερης διάρκειας ζωής και πυκνότητας Ένας συνδυασμός που έχει σαν αποτέλεσμα ένα 
ανθεκτικό, μαλακό και διαπνέον υλικό, ιδανικό για να βγει off-side ο ιδρώτας και οι δυσάρεστες οσμές.

La transpiration est hors jeu. 
Le mérite en revient à la doublure spéciale en tissu composée d’une double épaisseur : une face interne qui attire et absorbe la 
transpiration, une face externe plus compacte et durable. Une combinaison développée pour créer un tissu résistant, doux et 
respirant, parfait pour mettre hors jeu la transpiration et les mauvaises odeurs.

Sweat is off-side.
Thanks to the special fabric lining composed of a double layer: an inner part that attracts and absorbs sweat, and a more 
compact and durable outer part. A combination developed to create a strong, soft and breathable fabric, perfect for putting 
sweat and unpleasant odours off-side. 

Μέγιστη σταθερότητα σε κάθε γήπεδο.
Χάρη στην καμάρα σταθεροποίησης το πόδι παραμένει ασφαλές κάθε στιγμή, σε κάθε δάπεδο εργασίας.
Το σύστημα ελέγχει το λύγισμα και την στρέψη του παπουτσιού εξασφαλίζοντας ελευθερία κινήσεων στο πόδι αλλά μόνο στα 
σωστά σημεία. Μία αποκλειστική τεχνολογία που συνδυάζει την μέγιστη άνεση με την μέγιστη ασφάλεια.  

Stabilité maximale sur tous les terrains.
Quelle que soit la surface de travail, grâce à la voûte stabilisatrice, le pied est toujours en sécurité.
Le système contrôle la torsion et la flexion de la chaussure, en ne permettant les mouvements que dans les points corrects. Une 
technologie exclusive qui associe le plus grand confort à la sécurité maximale.

Maximum stability on any field.
Thanks to the stabilizer arch, the foot remains safe at all times, on any work surface.
The system controls the bending and flexing of the shoe, allowing freedom of movement only in the correct points. An 
exclusive technology that combines maximum comfort with maximum safety.

Προστασία από κάθε “τρικλοποδιά”.
Ένα συνθετικό υλικό, με μικρό βάρος αλλά μεγάλη αποτελεσματικότητα. Το ένθετο δακτύλων  FLYcap εγγυάται μέγιστη προ-
στασία με μοναδική άνεση. Επιπλέον, προστατεύει το πόδι από μικροτραυματισμούς, είναι το ιδανικό θερμικό και ηλεκτρικό 
μονωτικό, απρόσβλητο από νερό, οξέα, ατμοσφαιρικούς παράγοντες . Το ένθετο δακτύλων ALcap από αλουμίνιο, διαθέτει 
όμοια χαρακτηριστικά με ένα χαλύβδινο ένθετο αλλά με το πλεονέκτημα του μισού βάρους. Έτσι, διευκολύνει κάθε κίνηση.

Protection contre les « tacles » dangereux.
Une protection en matériau composite, légère et efficace. L’embout FLYcap garantit la protection maximale et une commodité d’utilisation 
extraordinaire. En plus de protéger le bout du pied contre les petits traumatismes, c’est un parfait isolant thermique et électrique, inattaquable 
par l’eau, les acides et les agents atmosphériques. L’embout en aluminium ALcap possède les mêmes caractéristiques de protection qu’un 
embout en acier avec l’avantage qu’il pèse la moitié et qu’il allège tous les mouvements.

Protection against dangerous “tackles”.
A light and efficient protection made of composite material. The FLYcap toe cap guarantees maximum protection and 
exceptional practicality in use. Besides protecting the toes from minor traumas, it offers perfect thermal and electrical insulation 
and is resistant to water, acids and atmospheric agents. The aluminium ALcap toe cap offers the same protection as a steel toe 
cap, with the great advantage of weighing half as much and making all movements lighter.
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ROZEZERO
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Ένας τοίχος προστασίας .
Μία πρωτοποριακή, ελαφριά σόλα που εγγυάται μηδενική ανοχή στη διάτρηση (σύμφωνα με την προδιαγραφή EN 12568:2010) 
που διαθέτει χαρακτηριστικά εξαιρετικής ευκαμψίας. Χάρη στην ελαστικότητα του υλικού κατασκευής της, προστατεύει στο 
μέγιστο την καμάρα του ποδιού χωρίς να μειώνει καθόλου την απόλυτη άνεση.

Une barrière de défense.
Cette semelle innovante est légère, antiperforation « zéro » (conformément à la loi EN 12568:2010) et présente des 
caractéristiques de flexibilité exceptionnelles. Grâce à l’élasticité du matériau qui la compose, elle protège au maximum la 
plante du pied sans renoncer au confort.

A defensive wall.
This innovative midsole is light, prevents perforation (antiperforation “zero” - according to the law EN 12568:2010) and has 
exceptional flexibility. Thanks to the elasticity of the material with which it is made, it protects the sole of the foot in comfort. 

METALFREE

Ο χάλυβας κάθεται στον πάγκο !
Χωρίς μεταλλικά μέρη, με την προστασία του ένθετου δακτύλων από συνθετικά υλικά FLYcap και την υφασμάτινη 
αντιδιατρητική σόλα Rexist, τα παπούτσια ασφαλείας χωρίς μεταλλικά μέρη, είναι ιδανικά για άνετη χρήση.

Le métal reste sur le banc.
Dépourvues de parties en métal, protégées par l’embout FLYcap en matériau composite et par une semelle intercalaire 
antiperforation en tissu, les chaussures metalfree sont idéales pour se déplacer en tout confort.

Metal remains on the bench.
With no metal parts, protected by the FLYcap toe cap in composite material and by the fabric antiperforation midsole, metalfree 
footwear is ideal for more comfortable movement.

Dooublele
Lacescesaces
Για γρήγορες αλλαγές.
Χάρη στα διπλά κορδόνια διαφορετικού χρώματος, μπορείτε να ξεχωρίζετε εύκολα τα παπούτσια σας από αυτά των 
συναδέλφων αλλά πάνω από όλα, να έχετε άμεσα διαθέσιμο ένα ανταλλακτικό ζευγάρι σε περίπτωση φθοράς.

Pour des remplacements rapides.
Un double lacet de couleur différente pour personnaliser les chaussures, mais surtout, pour disposer d’une pièce de rechange 
pour un élément de la chaussure fortement exposé à l’usure.

For quick substitutions.
A double lace in different colours to personalise the footwear, but above all to provide an immediate spare for a shoe 
component that is subject to wear. 

     
Ύφασμα με επεξεργασία Teflon®.

Tissu avec traitement Teflon®.

Teflon® treated fabric.


