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Så langt går den 
gennemsnitlige  

industriarbejder hver dag. Det svarer  
nogenlunde til at gå to gange rundt om 
jorden i den tid, en industriarbejder er  
på arbejdsmarkedet. Derfor er det ikke 
overraskende, at de 26 knogler og 33 led 
i foden, bliver udsat for stor belastning.  

Hos JALAS® by Ejendals har vi brugt  
100 år på at beskytte fødderne med  
en ambition om en sikker dag uden  
fodskader. Derfor tilbyder vi scannings-
service*, den såkaldte JALAS® FootStop 
Service (FSS). 

 FSS bliver nu brugt af utallige butikker 
og er det perfekte værktøj til at hjælpe 
dig med at vælge den helt rigtige 
indlægs sål for fremragende komfort  
og sikkerhed.

* Se JALAS® FSS vilkår og betingelser i separat annonce.
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SMERTER I LÆNDEN STARTER 
OFTE MED FØDDERNE

JALAS® FSS – DEN VIDENSKABELIGE  
BASEREDE TEKNOLOGI TIL FAGFOLK

HVAD GØR JALAS® NEUTRALIZER  
INDLÆGSSÅLER LANGT BEDRE END ANDRE

Som specialister i beskyttelse af fødderne, 
mener vi at alle fødder er forskellige.  
Nogle er bredere, fladere og udsat for 
større tryk under fodsålen. For andre  
kan det være nødvendigt med større 
stødabsorbering under hælen. 

Og sikkerhedsproblemer stopper ikke 
med fodindlæg eller fodpuder alene.  
Mange fødder bliver eksempelvis udsat 
for ”repetitive strain injury” (RSI), belast-
ninger ved ensidigt gentaget arbejde, der 
kan påvirke ankler, underben, knæ, hofter 
og lænd. Dette centrale problem kan løses 
ved at finde de rigtige indlægssåler.

JALAS® Neutralizer indlægssåler er 
blevet udviklet baseret på vores 100 
års fodbeskyttelse og omfattende  
kundefeedback. De bliver godkendt  
og certificeret til brug sammen med 
alle JALAS® sikkerhedssko. 

Støtte af lav, almindelig  
eller høj svang
Uanset, om du har lav, almindelig  
eller høj svang, har vi indlægssåler,  
der giver den rigtige support. Vi kalder 
dem “neutralizers”, fordi de eliminerer  
uønskede fodgener og giver den  
nødvendige stivhed og stabilitet til  

at forhindre foden i at rulle indad, eller 
at du bliver platfodet. 

Absorberer 90% af energien 
De dobbelt stødabsorberende zoner 
med ekstra affjedring er fremstillet af 
Poron® XRD®, et high-tech materiale, 
der absorberer op til 90% af energien 
ved hurtig slaghastighed. Materialet 
bruges af professionelle sportsfolk,  
og former sig efter foden samt giver 
maksimal slagbeskyttelse. Kort og 
godt alt, du har brug for, til at bevare 
fødderne mere aktive og komfortable 
– hele dagen.

LUFTHULLER TIL REGULERING 
AF TEMPERATUREN

STØDABSORBERINGSZONER 
FORAN I PORON® XRD®

ANATOMISK UDFORMET TIL STØTTE AF LAV, 
ALMINDELIG ELLER HØJ SVANG

EKSTRA STØTTE  
AF HÆLEN

STØDABSORBE- 
RINGSZONER BAG,  

I PORON® XRD®

OPFYLDER DET ANTISTATISKE  
KRAV IEC 61340-5-1

CONTROL BAR FOR 
BEDRE STABILITET

“Problemer med fødderne  
kan påvirke hele kroppen både,  

ben, ryg, hals og skuldre.”
Dr. Paul Ross, Podiatry Center, 

Bethesda, MD and Springfield, VA, USA.

JALAS® FSS er udviklet af special-
læger, og anvender software til kort-
lægning af belastningspunkter for at 
måle din svangtype og trykpunkterne. 
Scannerne hjælper med at finde frem 
til problemområder, der kan forårsage 
belastningsproblemer, hælsporer og 
andre gener. Med FSS er det nemt at 
vælge den helt rigtige indlægsål til dig.

Komplet scanningssystem
JALAS® FSS omfatter en topmoderne 
fodscanner, display med skærm, 
bærbar PC, gulvmåtte og software.  
Der findes også en bærbar enhed.  

I dag benyttes JALAS® FSS af utallige 
forretninger over hele verden.

Sådan fungerer det
Det er nemt og tager kun 10 sekunder 
at lave en analyse af fødderne ved 
hjælp af FSS, og du behøver ikke tage 
strømperne af. På nogle sekunder har   
scanneren registreret målene på dine 
fødder og svang. Du får resultatet med 
det samme. På displayet kan du se, 
hvordan og hvor dine fødder bliver 
belastet, og du får også at vide, om  
du har lav, almindelig eller høj svang.
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