
Inläggssulor är så 
mycket mer än bara 

hjälp för ont i fötterna!

Ont i ryggen? Ont i höften? Knäsmärtor?
Ofta beror besvären på en felbelastning i fötterna

- något som de fl esta har.

Många lider av besvären i åratal utan att ana
att det beror på fötterna, fl ertalet har en avvikande
fotställning som ”fortplantar” sig uppåt i kroppen.

Detta kan medföra att leder och ligament ligger an
på ett felaktigt sätt, vilket i sin tur kan resultera

i smärta och belastningsskador.

Dagligt arbete på hårda golv kan ge särskilt svåra besvär.

Felbelastningen kan stabiliseras genom
att använda rätt inläggssulor. 

Glöm dock inte att de måste ligga i en bra sko.
Kroppen får bättre balans och hållning, smärtorna

avtar eller upphör, tröttheten minskar
- och du kan leva ett friskare liv.

Allt fl er arbetsgivare börjar inse vad
välmående fötter betyder för sina anställda.

Drygt en dags frånvaro för ont i fötter, knä eller rygg,
kostar företaget  fl erfallt mer än vad ett par

nya skor och sulor kostar.

Bästa resultat för företag och personal får man
om skor och sulor provas ut i förebyggande

syfte redan från början.



Kategoribetäckning
Symbol Skyddsegenskaper SB S1 S2 S3 S4 S5 OB O1 O2 O3 O4 O5
SB Baskrav, Skyddsskor (Tåskydd 200 J) � � � � � �

OB Baskrav, Yrkesskor (Inget tåskydd) � � � � � �

A Antistatiska egenskaper � � � � � • � � � � �

E Energiupptagning i klacken � � � � � • � � � � �

WRU Vattentåligt ovandelsmaterial � � � �

P Spiktrampskydd � � • � �

- Mönstrad sula � � � �

C Elektriskt ledande skodon •

I Elektriskt isolerande skodon •

WR Vattentålig konstruktion •

M Metatarsal/mellanfotsskydd

CI Isolering mot kyla •

HI Isolering mot värme •

HRO Värmetålig slitsula

AN Vristskydd •

CR Skydd mot skärskador

ORO Oljebeständig slitsula (EN 345 / EN 347) � � � � � � �

FO Oljebeständig slitsula (EN ISO 20345 / EN ISO 20347) � � � �

SRA Halktestad på klinkers med NLS + + + + + + + + + + + +

SRB Halktestad på rostfri plåt med glycerol + + + + + + + + + + + +
SRC Halktestad på klinkers med NLS och på rostfri plåt med 

glycerol
+ + + + + + + + + + + +



Material Information - Tåhättor

Stål-
tåhätta

Skyddståhättor av stål har sedan mitten av 1900-talet varit det självklara alternativet vid tillverk-
ning av skyddsskor. 
Stålets styrka och egenskaper gör det möjlig att tillverka skyddståhättan av ett tunt stål vilket gör 
att den inte inkräktar på skons innermått. Ståltåhättan skyddsegenskaper påverkas inte av ålder 
eller av yttre omständigheter som kyla och värme. Ståltåhättans egenskaper är väl kända vilket gör 
den till ett säkert skydd.

Aluminium-
tåhätta

Efterfrågan av lättare skyddsskor har drivit på utvecklingen av alternativa material till skyddståhät-
tor. Genom sin låga vikt gör det att en skyddssko med aluminiumtåhätta väger runt 50 gram min-
dre än motsvarande med ståltåhätta. Eftersom hela viktreduktionen kommer i skons framdel gör 
det att skon får en bättre balans vilket ger minskad belastning och bättre komfort. Aluminiumtå-
hättans skyddsegenskaper påverkas inte av ålder eller av yttre omständigheter som värme och kyla.

Plast-
tåhätta

Efterfrågan av lättare skyddsskor har även drivit på utvecklingen av alternativa material till 
skyddståhättor i stål. 
Plasttåhättor har både den styrka och de egenskaper som krävs för att nå ett fullgott skydd enligt 
den EN-standard som gäller ( EN ISO 20345) för skyddsskor.

Plasttåhättan är ca 40 % lättare än en ståltåhätta. Plasttåhättan innebär att helt metallfria skydds-
kor nu fi nns tillgängliga på marknaden. Dessutom leder plast varken kyla eller värme.

Komposit-
tåhätta

Komposit är ett material sammansatt av olika delmaterial med olika funktioner eller egenskaper. 
Ex kompositplast – en mycket lätt skyddståhätta av skumplast, epoxyhartz och kolfi ber. 
Komposittåhättor kännetecknas av de är mycket  lätta, är isolerande, leder ej elektricitet, samt är 
icke magnetiska. Innehåller ej metall. 


