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•   Palmilha Reblast
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Absorção de
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Amovível

Super Leve

Materiais e Tecnologias

Especificações

Utilizadores
REBLAST 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:

Descrição
REBLAST é uma sapatilha produzida com sola em EVA e um rasto em borracha. 
Alia fused printing com mesh na gáspea, com os seguintes componentes:
•   Palmilha amovível;
•   Atacadores.

REBLAST é produzida com tecnologia FEELITE™, cujo material super 
leve, proporciona elevado conforto.

A sapatilha REBLAST oferece extrema leveza e alta tecnicidade 
num look fresco e funcional.

A tecnologia PROBREATH™ traz a proteção e respirabilidade que se aliam 
ao antiderrapante para um desempenho fluido e pleno.

Instituições Geriátricas
e de Fisioterapia

Todas as pessoas 
com uma vida ativa

Indústria de
Catering

Institutos de 
Beleza/Cosmética

Ventilado
Regula a temperatura e a humidade do pé.

Super Leve
A tecnologia Feelite™ produz calçado extraordinariamente leve, 
resistente e confortável.

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.

Sapato fechado
Suporte adicional no calcanhar, para momentos que exigem agilidade 
extra.

30 ºC30 ºC
Lavável 
O calçado pode ser lavado à máquina até 30 ºC.

Palmilha amovível
É amovível para permitir melhor limpeza.

Atenção
REBLAST resiste a várias lavagens a 30°C na máquina de lavar. Não é
recomendado o uso de agentes de branqueamento durante ciclos de lavagem
na máquina a 30 °C.
Para conservar o calçado novo e bonito por muito mais tempo, é fundamental 
seguir algumas recomendações: Evite molhar o calçado, mas caso isto ocorra, 
nunca o coloque ao sol. Deixe-o secar à sombra e longe também de qualquer 
outra fonte de calor, pois o calor danifica os materiais, a cor e a textura. 
Um pano macio é o principal aliado deste tipo de calçado e a sua limpeza deve 
ser feita semanalmente ou quando houver necessidade.

Especificações Técnicas
• Lavável à máquina até 30 °C;
• Antiderrapante;
• Resistente à abrasão.

Cuidados e limpeza
Lavagem: Pode ser lavado à máquina até 30 °C. A palmilha não pode ser lavada 
na máquina. Deve ser passado um pano húmido.
Secagem: Limpar com um pano seco ou deixar secar à temperatura ambiente.

Fabricado e desenhado por: 
WOCK® 2022 by Walkemore, S.A.

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

Unissexo
O modelo foi desenhado para ser utilizado por homem e senhora.

CE 
Regulamento (UE) 2016/425.

Normas Técnicas


