We
make
work
easier.

Enjoy life better.
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Acreditamos em profissionais diferentes
e iguais a si próprios.
Pessoas reais,
que vivem o trabalho ao máximo.
Que procuram andar sempre bem
para fazerem melhor.
Por isso, somos pelo bem–estar
e a favor do sorriso.
Inspiramo–nos em todos os bons dias,
orgulhosos de cada boa noite
com menos cansaço
e com mais sentimento
de missão cumprida.
Somos por ti.
Estamos contigo em cada passo,
porque é o teu bem–estar que nos move.
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TECNOLOGIAS

6

ISTO É
PERFORMANCE.
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Proteção durante todo o dia.

A parte mais leve do teu dia.

Desenvolvida pela WOCK® para
ambientes que requerem os mais altos
padrões de higiene, a tecnologia Steri–techTM permite esterilização até 134 °C
e tem propriedades antimicrobianas e
de resistência a odores.

A WOCK® criou a tecnologia FeeliteTM
para produzir calçado super leve e
altamente confortável.

Enquanto a sua capacidade antiestática
aumenta a segurança, o conforto
e qualidade estão devidamente
assegurados pela sua elevada
durabilidade e resistência ao uso.

Características principais

As características antimicrobianas e
de resistência a odores proporcionam
calçado limpo, enquanto a sua elevada
flexibilidade melhora o conforto para
os longos dias de trabalho.

Características principais

A aderência é o segredo
para a máxima segurança.

A WOCK® criou a Evergrip™ usando
uma fórmula química de borracha,
única e exclusiva, e uma textura
desenvolvida cientificamente para
promover uma melhor aderência
ao chão, reduzindo o risco de
escorregamento.
Esta tecnologia foi testada e aprovada
pelo instituto alemão TÜV, pelas suas
capacidades antiderrapantes (SRC) e
propriedades antiestáticas.

Características principais

Esterilizável

Super Leve

SRC — Aprovação antiderrapante

Lavável

Altamente flexível

Lavável

Antibacteriano

Lavável

Propriedades antiestáticas

Propriedades antiestáticas

Inibe a proliferação de bactérias

Utilizada nos modelos:

Utilizada nos modelos:
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Utilizada nos modelos:

Naturalmente confortável.

Sente a diferença.

Conhece
o teu
calçado,
conhece
os teus
pés.
A Walksoft™ combina os benefícios
da cortiça e do PU super leve, para
aumentar ainda mais a sensação de
conforto.
A cortiça não só favorece a resistência
à humidade, devido às suas
características hidrofóbicas, como
também apresenta propriedades
inerentes, como a suavidade e a
resiliência, que a tornam naturalmente
perfeita para o uso profissional.

Características principais

Grid DesignTM é uma tecnologia
desenvolvida pela WOCK®, baseada
numa geometria especial e única, em
grelha, que combina diferentes planos
e texturas, para criar o melhor sistema
de absorção de impactos alguma vez
sentido.
O seu desenho especial e preciso
permite elevada flexibilidade e perfeita
respirabilidade, enquanto oferece
maior conforto e ajuda a reduzir o risco
de micro lesões nos tendões, ossos e
articulações, bem como a sensação de
pernas cansadas.
Características principais

Resiliente

Absorção de impactos

Suave

Flexibilidade

Resistente à humidade

Lavável

Leve

Ventilado

Utilizada nos modelos:

Para descobrir mais informações
sobre como funcionam e são
produzidas as nossas tecnologias,
visita o nosso site e vê o que a
WOCK® consegue fazer.

Utilizada nos modelos:

www.wockshoes.com
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BLOC

BLOC é uma soca monobloco desenhada para
proprocionar conforto de longa duração e
fácil manutenção.
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134 ºC
Steri–techTM

Absorção
de Impactos

Esterilizável

Absorção
de Impactos

90 ºC

Antiestático

Proteção
Superior

Ventilado

Tira Amovível

Lavável

20347:2012

SATRA

ABSORÇÃO DE IMPACTOS
O design do calcanhar oferece um conforto sem paralelo.
Antiderrapante
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Aroma a Limão

CE

BLOC
Unissexo

BLOC 01

BLOC 02

BLOC 03

BLOC 04

Azul Marinho

Azul Médio

Verde

Fúcsia

34/35 – 46/47

34/35 – 46/47

BLOC 05

BLOC 06

Branco

Amarelo

34/35 – 46/47

34/35 – 46/47

34/35 – 42

34/35 – 42

Também disponível sem tira

Também disponível BLOC OPEN

• Tira BLOC

Tamanhos disponíveis: 34/35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46/47
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