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ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

DESCRIÇÃO DO PRODUTO 

Tênis de amarrar Safe Tech Kadesh, 100% têxtil, bordô, 

com solado em poliuretano (PU). Calçado altamente  

exível, leve e transpirável, com o conforto e a proteção 

necessária para enfrentar o dia-a-dia em diversos 

ambientes de trabalho. Atende as normas da ABNT 

NBR ISO.
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NUMERAÇÃO

CA 42814 (biqueira composite);

CA 42616 (biqueira polipropileno ou true line);

CA 44010 (biqueira composite, palmilha antiperfuro).

CERTIFICADOS DE APROVAÇÃO 

Embalagem individual em saco plástico e embalagem 

coletiva em caixa de papelão com identicação da 

referência e numeração. Opcional: caixa individual.

EMBALAGEM 

TÊNIS AMARRAR SAFE TECH KADESH

SOLADO 

REFERÊNCIA 

BD40511

Forração da gáspea com material em não tecido e forro 

do colarinho em tecido dublado, com melhor absorção 

e dessorção de suor, proporcionando melhor micro 

clima interno aos pés.

Contraforte, a parte mais estruturada do calcanhar, em 

mater ial  termoat ivado,  propic iando melhor 

conformação aos pés.

FORRAÇÃO 

Solado em poliuretano (PU) com design moderno 

estilo tênis, mais slim, resistente a óleo combustível, 

com propriedades antiderrapantes. Calçado que 

proporciona conforto, leveza, resistência à abrasão, 

com estabilidade e mobilidade ao caminhar.

Imagens Ilustrativas

Palmilha de montagem sintética, não tecido, 

costurada pelo sistema strobel e sobrepalmilha de 

conforto em EVA, removível, dublada em tecido para 

absorção do suor. Reduz o impacto proporcionando 

conforto aos pés e um caminhar uniforme e suave.

PALMILHA

Em PP (polipropileno), com reforço frontal e formato 

anatômico.

BIQUEIRA POLIPROPILENO

Confeccionado em material hidrorrepelente, tecido 

que garante a evaporação da umidade e proporciona 

melhor micro clima interno. Possui colarinho 

acolchoado com espuma, 8 mm, e ilhós passador em 

nylon, mais resistente.

CABEDAL 
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Em plástico carbono, composite, sem componentes 

metálicos, aprovada para proteção contra impacto no 

nível de energia de no mínimo 200 J e contra a carga de 

compressão de no mínimo 15 KN.

BIQUEIRA COMPOSITE

Em tecido de bras especiais, xada pelo sistema 

strobel. Proteção contra perfuração de objetos 

cortantes. Especicação de resistência a perfuração = 

1100N.

PALMILHA ANTIPERFURO 

COMPONENTES OPCIONAIS 

True line, apenas para conformação.

BIQUEIRA TRUE LINE


