
Senhora

SANUS 01
Fúcsia | Castanho
36 – 41

SANUS 02
Azul | Branco
36 – 41

SANUS 04
Laranja | Castanho
36 – 41

SANUS 07
Azul Marinho | Azul Marinho
36 – 41

> Ficha técnica



Normas TécnicasEspecificações

Com a SANUS podes ter uma ergonomia natural, sem abdicares 
do teu estilo moderno e feminino.

Cuidados e limpeza
Lavagem: Humedecer um pano macio em água morna e esfregar diretamente 
sobre as sandálias. Não usar amaciadores ou detergentes.
Secagem: Deixar secar à temperatura ambiente.

Especificações Técnicas
•  Antiderrapante;
•  Resistente à abrasão;
•  Reciclável.

Antiderrapante

Microfibra

Tira ajustável

Resiliente

Microfibra
A microfibra tem um toque agradável promovendo maior conforto.

Absorção de impactos
O seu design especial ajuda a atenuar o aparecimento de micro lesões 
em tendões, ossos e articulações, reduzindo a sensação de pernas 
cansadas.

Tira ajustável
A tira permite ajustar o calçado ao peito do pé.

Antiderrapante
A sola foi desenhada para reduzir o risco de escorregamento.

Ventilado
Regula a temperatura e a humidade do pé.

Resistente à humidade
Dadas as suas características hidrofóbicas, o material possui uma 
grande resistência à água.

Resiliente
Retorna à forma original, mesmo depois de muitas utilizações e horas 
de uso.

Descrição
SANUS, é uma sandália profissional produzida em Walksoft™ e com os seguintes 
componentes:
•  Tira ajustável;
•  Forro em microfibra.

Utilizadores
A SANUS é ideal para atividades nas quais os profissionais passam muitas horas 
de pé e tendem a ter fadiga e desconforto nos pés e pernas, nomeadamente:

Institutos de 
Beleza/Cosmética

Materiais e Tecnologias

SANUS é produzida com tecnologia Walksoft™ (PU super leve e 
cortiça). O seu material não tóxico proporciona excelente capacidade de 
absorção de impactos, suavidade, resiliência e resistência à humidade.

SPAs

Fabricado e desenhado por: 
WOCK® 2016 by Walkemore, S.A.

WOCK® é uma marca registada por Walkemore, S.A.

CE 
Diretiva 89/686/CEE.

EN ISO 20347:2012 Cláusulas 5.3.3; 5.4.2; 5.4.4; 5.8.1.1; 5.8.2; 5.8.3; 
5.8.4; 6.2.4

SATRA TM 144:2011 
Resitência ao deslizamento


