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3Run on urheilullinen ja nuorekas mallisto, 
joka on kehitetty tasaisilla pinnoilla 
työskenteleville henkilöille - niin sisätiloissa ja 
kuin ulkonakin. 3Run on 3D-sukupolven 
kenkä. Pohjassa on injektoituna kolme 
erilaista PU-kerrosta, joista jokaisella on oma, 
erityinen tehtävänsä. Näin on saatu yhteen 
pohjaan yhdistettyä erilaisia ominaisuuksia, ja 
3Run antaa käyttäjälleen maksimaalisen 
mukavuuden, pohjan pidon ja vakauden. 
Jotkut malleista on varustettu anti torsion - 
kiertojäykisteellä, joka tukee jalkaa kaikissa 
tilanteissa.

POHJA

SHAMAL S3
GI-3R173O-
CE UNI EN ISO 20345:2012 S3 SRC

Matalavartinen kenkä hengittävää ja kulutusta kestävää teknistä 
kangasta sekä MIKROWASH - materiaalia, paksuus 1,8-2,0 mm.
Vuori hengittävää ja kulutuksenkestävää materiaalia.
Pehmeä, kevyesti topattu läppä.
TÄYSIN METALLITON KENKÄ. 

VARVASSUOJA 200J polymeerinen komposiitti (täyttää vaatimukset EN 
12568) 
VÄLIPOHJA naulaanastumissuoja joustava komposiittikangas (täyttää 
vaatimukset EN 12568) 
POHJA 3RUN kolmikerroksinen, antistaattinen polyuretaanipohja. 
Kestää hyvin hydrolyysia (ISO 5423:92), hiilivetyjä ja hankausta, 
vaimentaa iskuja ja on erittäin pitävä SRC
MEMORY vaihdettava pohjallinen, johon kolmen materiaalin yhdistelmä 
tuo extramukavuutta. Pehmeä, jalan mukaan muotoutuva Memory-
vaahto vähentää jalkoihin kohdistuvaa painetta, suojaten kantapään ja 
päkiän aluetta rasitukselta. Hengittävä, anatominen, iskuja vaimentava, 
antistaattinen ja antibakteerinen.

Koot 36-47 Kengän paino koko 42 gr. 495

3RUN

Kokoonpano ja autoteollisuus Puu- ja metalliteollisuus

Logistiikka ja kevyt teollisuus



MICRO WASH on kromiton materiaali, jonka 
valmistuksessa on käytetty hengittävää 
polyuretaania. Erittäin kevyt ja hengittävä, sopii 
elintarvike- ja sairaalasektoreille. Suosittu 
vaihtoehto myös silloin, jos kenkiä käytetään 
paljon kosteissa olosuhteissa. Kestää happoja, 
myös öljyhappoa. Voidaan pestä vedellä ja 
neutraalilla saippualla 40° asteessa.

MEMORY FOAM pohjallinen tuntuu todella 
mukavalta jalassa, sillä sen innovatiivinen 
valmistusmateriaali muotoutuu jalan muodon 
mukaan. Sen lisäksi, että pohjallinen tuntuu 
kävellessä miellyttävältä, se tukee jalan 
asentoa, parantaa kengän istuvuutta ja jakaa 
kehon painon tasaisemmin jalkapohjan 
alueelle. Lisäksi se vakauttaa jalkaa ja 
vähentää iskun vaikutuksia jalan osuessa 
maahan, eli tällä pohjallisella takaat 
erinomaisen iskunvaimennuksen.

3D on käänteentekevä sertifioitu teknologia, 
jonka avulla on luotu ainoa kenkä, jossa kolme 
erilaista polyuretaanikerrosta on injektoitu 
yhteen. Ulommainen kerros on kovempi, mikä 
mahdollistaa maksimaalisen kestävyyden ja 
täydelliset SRC-ominaisuudet. Keskimmäinen 
kerros, joka on pehmeämpi, takaa mukavuuden 
kävellessä. Ylin kerros, lähimpänä päällistä, 
antaa jalalle vakautta. Kolme kerrosta ja 
kolmen värin yhdistelmä ovat tämän uuden 
kenkäsukupolven erityispiirteitä.

POHJAN PITO - TESTITULOKSET PLUS
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