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Uusi naisten turvajalkinemallisto Jalakselta 

 

 

Jalas tuo markkinoille uuden, erittäin 

ergonomisen ja hyvin istuvan 

turvajalkinemalliston. Naisille suunnatussa 

mallistossa on haluttu huomioida naisen 

jalan rakenteen erityispiirteet. Huomiota on 

kiinnitetty esimerkiksi jalkineen painon 

tasaiseen jakautumiseen. Flow-mallisto 

tarjoaa vaihtoehdon myös pienijalkaisille 

naisille – tinkimättä kuitenkaan 

turvallisuudesta.  

 

 

 

Flow-malliston lanseeraamisen taustalla on naiskäyttäjien kasvanut määrä sekä tarve tuoda heille 

juuri naisten jaloille suunniteltuja turvajalkineita. 

 

– Näemme, että markkinoilla on yhä enemmän tarvetta pienille turvajalkineille, emmekä halua 

tarjota naisille vaihtoehdoksi vain unisex-mallia vaan panostaa maksimaaliseen ergonomiaan, 

kertoo Jalas-turvajalkineiden tuotepäällikkö Juho Järvinen. 

 

Huomiota kiinnitetty erityisesti painon jakautumiseen 

 

Jalas Flow-mallistossa on valittavissa kaksi eri mallia, joista toisessa on tarrakiinnitys ja toisessa 

nauhakiinnitys. Tarrakiinnityksellä varustettu malli on tarkoitettu ensisijaisesti sisätöihin ja siisteihin 

ympäristöön sekä kesällä lämpimän sään hengittäväksi vaihtoehdoksi. Nauhakiinnityksellinen malli 



sopii hyvin ulkokäyttöön ja haastavaankin ympäristöön, sillä se on todella suojaava ja siinä on vettä 

hylkivä päällinen. 

 

Flow-mallistossa on kiinnitetty erityistä huomiota jalkineen painon tasaiseen jakautumiseen ja 

istuvuuteen. Jalkineen lesti on hieman miesten malleja ja unisex-malleja kapeampi, ja jalkineen 

suojaominaisuuksissa on huomioitu pienten kokojen erityispiirteet. 

 

– Monissa malleissa turvajalkineen kärkisuoja on tehty raskaasta materiaalista, jolloin paino ei 

välttämättä jakaudu pienessä jalkineessa tasaisesti. Flow-malliston jalkineiden kärkisuoja on tehty 

alumiinista, jolloin jalkine on kevyempi ja paino jakautuu tasaisemmin. Turvallisuudesta ei ole 

kuitenkaan tingitty, vaan jalkine täyttää kaikki sille asetetut turvallisuusvaatimukset, kertoo Juho 

Järvinen. 

 

Hyvin istuvat ja jalalle sopivat turvajalkineet ovat elinehto paitsi jalkojen hyvinvoinnille, niin myös 

työskentelyn kokonaisvaltaisen turvallisuuden vuoksi. Flow-malliston jalkineet vaimentavat erittäin 

tehokkaasti jalkaan kohdistuvia iskuja ja tukevat jalan omaa muotoa. 

 

– Turvajalkineita käytetään koko työpäivän ajan. Tästä syystä jalkineiden pitää olla niin mukavat, 

että jalat eivät päivän aikana väsy. Se on ollut perusta kaikkien mallien suunnittelulle, kertoo 

Järvinen. 

 

Jalas Flow -mallisto lanseerataan syyskuussa 2016 EuroSafety-messuilla ja se on saatavilla 

marraskuusta alkaen.  

 

 

 
Tuotetiedot 
 

JALAS® 9615 Flow on huippuergonominen turvajalkine, 
jossa on erittäin hyvä iskunvaimennus ja istuvuus.  
Kuumuutta ja öljyä kestävä ulkopohja. Antistaattiset 
ominaisuudet. Hengittävä 
pohjallinen. Kiertojäykkyyttä lisäävä Stabilizator – 
järjestelmä. Heijastin. Kaksinkertaiset 
iskunvaimennusvyöhykkeet, täyttää IEC 61340-5-1 
(ESD) -vaatimukset. Antibakteerinen kuitu estää hajujen 
muodostumista. Alumiininen varvassuoja. Tarrakiinnitys. 
Sopii sekä sisä- että ulkokäyttöön ympäristöön, jossa 
tarvitaan varvas- ja naulaanastumissuojaa. Väri: musta, 
turkoosi. Koot: 34–43. SUOJAUSLUOKKA S1 P SRC 
HRO. Hinta n. 165 € sis. alv. 
 
 
 
 
 
 



   
JALAS® 9605 Flow on huippuergonominen turvajalkine, 
jossa on erittäin hyvä iskunvaimennus ja istuvuus. 
Kuumuutta ja öljyä kestävä ulkopohja. Antistaattiset 
ominaisuudet. Hengittävä pohjallinen. Kiertojäykkyyttä 
lisäävä Stabilizator – järjestelmä. Heijastin. Kaksinkertaiset 
iskunvaimennusvyöhykkeet, täyttää IEC 61340-5-1 
(ESD) -vaatimukset. Antibakteerinen kuitu estää hajujen 
muodostumista. Alumiininen varvassuoja. Tarrakiinnitys. 
Tarkoitettu ensisijaisesti kuivaan ympäristöön ja 
sisäkäyttöön, jossa tarvitaan varvas- ja 
naulaanastumissuojaa. Väri: musta, turkoosi. Koot: 34–43. 
SUOJAUSLUOKKA S1 P SRC HRO. Hinta n. 160 € sis. 
alv. 

 
  
 

 
Saatavuus Jalkineet saatavilla marraskuusta 2016 alkaen.  
 
Lisätiedot ja tiedustelut 
Ejendals Suomi Oy / Jalas, p. (06) 2146 111 
Tuotepäällikkö Juho Järvinen, p. 044 769 9761 juho.jarvinen@ejendals.com 
www.ejendals.fi 
 
Kuvat ja tuotelainaukset 
Viestintätoimisto Akvamariini Porter Novelli, p. (09) 241 0072, outi.karonen@akvamariini.fi 
 
Kuvia toimituksen käyttöön 
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Ejendals AB perheyritys perustettiin vuonna 1949, ja sen päätoimipaikka on Leksandissa 
Ruotsissa. Yritys on erikoistunut kehittämään laadukkaita työturvallisuutta edistäviä tuotteita, jotka 
suojaavat käsiä ja jalkoja. Ejendals on alallaan Euroopan johtavia yrityksiä, ja sen tuotemerkkejä 
ovat Tegera ja Jalas. Ejendals Suomi Oy valmistaa Jalas -työ- ja turvajalkineita ja työllistää yli 130 
työntekijää. Yrityksen liikevaihto on n. 50 miljoonaa euroa. Yritys perustettiin vuonna 1916 ja se 
liitettiin Ejendals-konserniin vuonna 2008. Ejendals Suomen pääkonttori on Jalasjärven Jokipiissä. 
Lisätietoa: http://www.ejendals.com/fi 


