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Laja - Ja tunnet laadun.
Jalat ovat yksi henkilökohtaisimmista työvälineistä ja tietysti ihmisen tärkein kulkuväline. Jotta ne toimi-
sivat moitteettomasti, on niistä huolehdittava hyvin. On paljon jalkavaivoja, jalkojen ihottumia ja jalois-
ta johtuvia särkyjä, jotka voitaisiin välttää helposti valitsemalla päivittäiseen käyttöön hyvät työjalkineet. 
Tässä muutama vinkki, kun valitset työjalkinetta:

Ota huomioon käyttötarkoitus ja vuodenajat.
Jalkineen on oltava riittävän tilava. Laja -jalkinemallistossa on useita eri lestejä, joista voit valita jalallesi sopivan vaihto-
ehdon. Ainoana suomalaisena ammattijalkinevalmistajana teemme kattavan määrän jalkinemuokkausta. Erikoistilaukses-
ta jalkineen saa korotetulla pohjalla, pidennetyin remmein tai puolikkaat eri koossa.

Kevyt ja pitävä pohja.
Taipuisa ja kulutusta kestävä, suoravalettu polyuretaanipohja vaimentaa iskuja, estää liukastumista sekä sietää öljyjä, 
liuottimia ja useimpia kemikaaleja.

Pestävä vaihtopohjallinen.
Laja -ammattijalkineissa on irrotettavat ja pestävät pohjalliset, jotka sitovat kosteutta ja kestävät useita pesuja pitäen jalki-
neen hygieenisenä käyttökerrasta toiseen. Lähes kaikissa jalkineissa on vakiona irrotettavat ja pestävät pohjalliset.

Hengittävä tekstiilivuori.
Hengittävä ja kosteutta sitova tekstiilivuori ehkäisee jalkineen liiallista venymistä ja pidentää käyttöikää.

Kestävä päällinen.
Laadukas päällinen on hygieeninen ja kestää käytössä vuodesta toiseen. Helppohoitoinen, nihkeällä pyyhittävä polyure-
taanipinnoitettu nahka suojaa tehokkaasti kosteudelta ja lialta. Voit valita myös jalkineen, jossa on kevyempi ja hengittä-
vämpi mikrokuitupäällinen. Jalkine kestää tällöin myös konepesua (+40°C).

Suomalaista ammattijalkineiden aatelia vuodesta 1979
Laitosjalkine Oy on tarjonnut asiakkailleen mahdollisuuden panostaa työterveyteen, työturvallisuuteen ja työssä 
jaksamiseen jo yli kolmen vuosikymmenen ajan. Miljoonat tyytyväiset Laja -ammattijalkineiden käyttäjät Suomes-
sa ja ulkomailla ovat saaneet nauttia Laja -jalkineiden erinomaisista ominaisuuksista erilaisissa työympäristöis-
sä. Kotimaiset, omalla tehtaalla Hirsilässä valmistetut Laja -ammattijalkineet ovat saaneet Suomalaisen työn lii-
ton avainlipputunnuksen osoituksena suomalaisuudestaan.

Ammattijalkine on henkilönsuojain. Sen tehtävänä on minimoida vartaloon kohdistuvaa rasitusta ja suoja-
ta työympäristön erilaisilta vaaroilta, kuten liukastumisilta, putoavilta esineiltä, sähköiskuilta tai staattisen sähkön 
purkauksilta. Valmistamme työ-, suoja- ja turvajalkineita erilaisista materiaaleista riippuen työympäristön olosuh-
teista ja vaatimuksista.

Laja –ammattijalkineissa on CE –merkintä.
Laja -ammattijalkineet täyttävät henkilönsuojaindirektiivin PPE 89/686/EEC sekä kansainvälisten ammattijalkinestandar-
dien EN ISO 20345-347 ja EN 345-347 mukaiset vaatimukset. Jalkineista testataan työturvallisuuteen, laatuun ja käyttö-
mukavuuteen liittyviä ominaisuuksia. Laja-ammattijalkineet on sertifioitu ”Occupational” -luokkaan (merkintä OB tai O1). 
Huom! Laja –turvajalkineet ovat erillisessä turvajalkine-esitteessä.

Kevyt ABS –kovamuovista valmistettu varvassuojus suojaa putoavilta esineiltä.
Vältä turhaa ylisuojautumista. Jos raskaampi, turvajalkineissa käytetty varvassuojus on turhaa, voit valita jalkineen, jossa 
on kevyempi ABS –kovamuovista valmistettu varvassuojus.

Standardoitu EPA –jalkine.
Laja -ammattijalkine on antistaattinen, jolloin jalkineen rakenne aiheuttaa vähemmän staattisen sähkön varauksia kehoon. 
Kun tarvitaan erityistä staattisen sähkön purkautumista kehosta, valitaan Laja EPA -jalkine, jonka staattista sähköä johta-
vat ominaisuudet ovat parhaat mahdolliset. Jotta purkaus tapahtuu luotettavasti, tarvitaan myös lattia, joka purkaa staat-
tista sähköä. Laja EPA-jalkine on tyyppihyväksytty standardien IEC 61340-5-1 ja IEC 61340-4-3 mukaisesti. Jokaisen val-
mistuvan EPA -jalkineen sähköä johtava ominaisuus testataan erikseen.

Laja -ammattijalkineiden ylivoimaiset ominaisuudet muodostuvat tarkasta suunnittelutyöstä ja parhaasta mahdol-
lisesta ergonomisesta muotoilusta. Kaikki käytetyt materiaalit ja ratkaisut ovat kestävän kehityksen periaatteilla 
valittuja. Markkinoiden laadukkaimmat ja pitkäikäisimmät materiaalit kestävät vaativimmissakin olosuhteissa, jol-
loin jalkineilla on mahdollisimman pitkä käyttöikä.

Hyvillä työkengillä voidaan seisomista huomattavasti keventää sekä jalkojen ryhtivikojen ja muiden 
jalkavaivojen syntymistä ehkäistä. Käyttöjalkineiden tärkeimmät ominaisuudet ovat terveellisyys ja mu-
kavuus, jotka ovat oikeastaan yksi ja sama asia. Valitse oikeat jalkineet niin työhön kuin vapaa-aikaan – 
ja varmistat, että kulkuvälineesi säilyvät moitteettomassa kunnossa.

EPA

 Sertifioitu EPA-jalkine
Purkaa kehosta staattisen sähkön va-
rauksen turvallisesti jalkineen kautta 
puolijohtavaan lattiaan.

 Kantapäälle kohdistuvan iskun  
 vaimennus (E)

 Antistaattinen jalkine (A)
Vähentää staattisen sähkön varauksia 
ja rajoittaa virran kulkua kehossa säh-
köiskun sattuessa.

 Öljynkestävä (FO)
Jalkineen ulkopohja kestää öljyt, liuot-
timet ja yleisimmät kemikaalit.

 Kitkapohja
Pitävä ulkopohja.

 Liukutestattu
EN ISO 20344/A1-20347/A1:2007 
mukainen pohjan pitävyys.

 Kiertojäykkyystuki
Tekee jalkineen pohjasta tukevan. 
Ei sisällä metallia.

 Tekstiilivuori
Kosteutta sitova ja muotonsa pitävä 
tekstiilivuori pidentää jalkineen käyt-
töikää.

 Vaihtopohjallinen
Konepesun kestävä vaihtopohjalli-
nen (+30°C tai +40°C, oikea lämpöti-
la merkissä)

 Pesujalkine
Konepesun kestävä (+40°C)

 Medigo-iskunvaimennuspohjallinen
Ilmaa kierrättävä, miellyttävän pehmeä 
pohjallinen lisää kantapäälle ja päkiäl-
le kohdistuvaa iskunvaimennusta.

ABS

 ABS-varvassuojus
EN ISO 20347 -standardin mukai-
nen suojaava työjalkine kevyellä muo-
vikärjellä. Iskunkesto noin 10 J. Suoja-
luokka O. Ei magneettinen.

Fe

 Teräsvarvassuojus
EN ISO 20345 -standardin mukainen 
turvajalkine teräskärjellä. Iskun-/puris-
tuksenkesto 200 J/15 kN. Suojaluok-
ka S.

PG
 Kumikulutuspinta

Ulkopohjan kulutuspinta kuumankes-
tävää nitriilikumia (HRO).

 Lajatex-kalvorakenne
Vedenpitävä ja hengittävä kalvoraken-
ne estää jalan kastumisen.

 Kylmyyttä eristävä
Tehokkaasti kylmyyttä eristävä jalkine.

 Vetoketju
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Sairaalajalkineiden kehittämisessä on ollut tavoitteena edistää hoitoon liittyvien infektioiden ja niistä aiheutuvi-
en kustannusten hallintaa, potilas- ja työturvallisuutta sekä terveyspalveluiden kokonaistaloudellisuutta.

”Kehitystyön aloittaminen oli haasteellista, koska sairaaloiden kautta ei ollut saatavissa riittävästi tietoa jalkineiden ny-
kytilasta eikä jalkineiden hankkimisessa tai huollossa ollut yhtenäisiä käytäntöjä. Hankkeeseen mukaan lähteminen 
osoittautui kuitenkin erittäin tärkeäksi. Tuloksena ovat erityisesti diabeetikoille suunniteltu potilasjalkine, uusia työ- ja 
suojajalkinemalleja sekä uusia mm. antimikrobisia ominaisuuksia sisältäviä raaka-aineita sekä jalkineiden huoltosuosi-
tuksia,” toteaa toimitusjohtaja Sakari Anttila.

Kehittämämme jalkineet ovat osa suurempaa valtakunnallista hankekokonaisuutta, jota on koordinoinut TEKES ja VTT. 
Hankekokonaisuus on esitelty High-tech sairaalafoorumin seminaarissa Hanasaaressa 14.9.2012 ja http://ht-sairaala.
vtt.fi/. Hankkeessa laaditun VTT: n tutkimusraportin ”Leikkausosaston työasukonsepti” on uuden sairaala- ja puhdasti-
lamallistomme kehitystyön perusta.

Jalkineet kestävät pesua ja huoltoa korkeissa lämpötiloissa
Jalkinemalliston ominaisuutena on huollettavuus korkeissa yli +90 °C lämpötiloissa, (DEKO 190 huuhteludesinfiointi) 
ja/tai vesipesu +40 °C ja desinfektiopyyhintä yleisimmillä aineilla. Jalkineiden pohjassa on antimikrobikäsittely, joka li-
sää vastustuskykyä sairaalabakteereja vastaan. Lisäksi jalkineissa on huomioitu staattisen sähkön hallinta (ESD) IEC 
61340-5-1 ja henkilönsuojausominaisuudet EN ISO 20345-20347.

Koko mallisto erillisessä SAIRAALA- JA PUHDASTILAJALKINEET -esitteessä.

Medigo 74026
Sandaali Medigo-pohjalla, ilmatyyny kanta-
päällä. Pohjan kaukaloon sopii yksilöllinen tu-
kipohjallinen. Remmit solkisäätöiset. 
Päällinen: mikrokuitu 
Vuori: tekstiili 
Pohjallinen: Medigo 86400 
Koot: 35-48

 74026 HOX
 74026 VAMI
 74026 MUMI
 74026 HOMI

EPA

93°
höyrydesinf.

Energo 85946
Suojaavassa työjalkineessa on kevyt ABS-
muovikärki.Käännettävän kantaremmin säätö 
soljella. Energo-iskunvaimennus kantapäällä.
Päällinen: mikrokuitu
Vuori: tekstiili 
Pohjallinen: Energo Soft 126009
Koot: 35-47

 85946 HOX
 85946 VAMI
 85946 MUMI
 85946 HOMI

Turvajalkine 85746
 VAMI
 MUMI
 HOMI

93°
höyrydesinf.EPAABS

93°
höyrydesinf.

EPAABS

K k lli t

Poto 7997
Sandaalimallinen potilas- ja sisäjalkine tarrasäätöisillä 
remmeillä. Kantapäällä tarrasäätö. Iskua vaimentava 
Retro-kiilapohja. Jalkineessa huomioitu erityisesti sau-
marakenteiden ja sisäpohjan pehmeys. Erityisen peh-
meässä päällisessä Soft stretch -neulos.
Päällinen: mikrokuitu tai Soft stretch -neulos
Pohjavuori: mikrokuitu
Koot: 34-48

 7997 MU (Soft stretch neulos)
 7997 VAMI
 7997 MUMI
 7997 HOMI

93°
höyrydesinf.

Poto 7997

Energo 85956Turvajalkine 85756

93°
höyrydesinf.

EPAABS

t l j 3t

993°
höyrydesinf.

EPAABS

Poto 9300
Pistokasmallinen potilas- ja sisäjalkine koko-
naan suoravaletusta, iskua vaimentavasta po-
lyuretaanista.
Jalkine kestää vesipesun (+90 °C) sekä läm-
pödesinfioinnin höyryllä huuhteludesinfiointi-
koneessa (+ 93 °C).
Koot: 38-53 (kaksi kokoa samassa)

 9300 MU
 9300 HA

90°C

93°
höyrydesinf.

93°
höyrydesinf.EPAABS

Suojaavassa työjalkineessa on kevyt ABS-
muovikärki. Kantaosa on kuppimallinen. Ener-
go-iskunvaimennus kantapäällä. 
Päällinen: mikrokuitu 
Vuori: tekstiili 
Pohjallinen: Energo Soft 126009 
Koot: 35-47

 85956 VAMI
 85956 MUMI
 85956 HOMI 93°

höyrydesinf.EPAABS

Energo 86946
Suojaavassa työjalkineessa on kevyt ABS-
muovikärki. Kantaosa on kuppimallinen. Ener-
go-iskunvaimennus kantapäällä. 
Päällinen: mikrokuitu 
Vuori: tekstiili 
Pohjallinen: Energo Soft 126009 
Koot 35-47

 86946 VAMI
 86946 MUMI
 86946 HOMI

Turvajalkine 86746

Laitosjalkine Oy on kehittänyt uuden innovatiivisen 
sairaalajalkinemalliston infektioiden torjuntaan

Suomessa kuolee vuosit-
tain noin 750 potilasta, 
joilla on hoitoon liittyvä 
infektio eikä sellaista sai-
rautta, joka aiheuttaa 
välittömän kuoleman-
vaaran. Kustannuksia 
hoitoon liittyvistä infek-
tioista arvioidaan Suo-
men terveydenhuollolle 
kertyvän 200–500 mil-
joonaa euroa vuodessa. 
Ongelma on maailman-
laajuinen: Euroopassa 
hoitoon liittyviä infekti-
oita on arvioitu olevan 
yli neljällä miljoonalla ja 
Yhdysvalloissa noin 1.7 
miljoonalla potilaalla.
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Laja Classigo®

– Tullut jäädäkseen
Laja Classigo® on moderniin teknologiaan perustuva am-
mattijalkineiden klassikko, joka tarjoaa parasta ergonomiaa 
ja laadukkaita materiaaleja. Jalkine soveltuu erityisen hyvin 
työskentelyyn kovilla ja liukkailla pinnoilla. Päälliseen kiinni-
valettu ulkopohja ja pestävä irtopohjallinen tekevät jalkinees-
ta hygieenisen ja kestävän.

Laja Classigo® -mallisto muodostuu sandaaleista ja umpikärkisistä jal-
kineista, joissa käytetään kovaa kulutusta kestäviä ja helppohoitoisia 
materiaaleja. Classigo -jalkineessa on kosteutta imevä vuori, joka ehkäi-
see jalkineen venymistä ja pidentää käyttöikää. Classigo -malleja löytyy 
myös turvajalkineena, ks. Laja -turvajalkine-esite. Mallistossa on myös 
useita jalkinemalleja, jotka kestävät konepesun. Classigo -jalkineita saa 
myös staattista sähköä purkavalla ominaisuudella (EPA -jalkine).
EN ISO 20347, suojaluokka: OB+E+A+FO

Sairaala- ja puhdastilajalkineet löytyvät erillisestä esitteestä.

Laja Classigo® -jalkineen tunnusmerkki on tehok-
kaasti sekä päkiältä että kannalta vaimentava, 
paksu polyuretaanipohja, joka estää tehokkaasti 
tukielimiin kohdistuvaa rasitusta ja auttaa jak-
samaan pidempään. Joustava ja taipuisa pohja 
myötäilee askeleita. Pohjan voimakkaasti kuvioitu 
kosketuspinta sekä koron muotoillut etu- ja ta-
kaosat pienentävät tehokkaasti liukastumisriskiä. 
Kanta on korkeammalla kuin päkiä, jolloin paino 
jakautuu tasaisesti jalkaterän kolmelle tukipisteelle. 
Pohja on antistaattinen ja kestää öljyjä, liuottimia 
ja useimpia kemikaaleja.

Anatomisesti muotoiltu, pehmeä pohjallinen kestää 
useita konepesuja (+30°C). Energo Soft -pohjal-
linen (tilausnumero 126009) soveltuu kaikkiin 
Classigo -malleihin.

Classigo 6500P
Umpikärkinen jalkine käännettävällä kanta-
remmillä. Lisävarusteena kantaremmin tuke-
vuutta lisäävä Extra-kantatuki 19014.
Päällinen: PU-pinnoitettu nahka tai haljas
Vuori: tekstiili
Pohjallinen: Energo Soft 126009
Koot: 34-48

 6500PPUVA
 6500PMUBOA
 6500PRUHHPI (haljas)
 6500PRUHHMINT (haljas)
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Classigo 6500K
Kukkakuviollinen umpikärkinen jalkine kään-
nettävällä kantaremmillä. Lisävarusteena kan-
taremmin tukevuutta lisäävä Extra-kantatu-
ki 19014.
Päällinen: PU-pinnoitettu nahka tai haljas
Vuori: tekstiili
Pohjallinen: Energo Soft 126009
Lisävaruste: Extra-kantatuki 19014
Koot: 34-48

 6500KMU
 6500KMURO
 6500KMUTU
 6500KVA
 6500KPU

65006K, 65006
EPA-jalkine

Classigo 6504K
Kukkakuviollinen umpikärkinen jalkine kiinte-
ällä kantaremmillä. Rintavuuden säätö solki-
kiinnityksellä. Lisävarusteena kantaremmin 
tukevuutta lisäävä Extra-kantatuki 19014.
Päällinen: PU-pinnoitettu nahka 
Vuori: tekstiili
Pohjallinen: Energo Soft 126009
Lisävaruste: Extra-kantatuki 19014
Koot: 34-48

 6504KMU
 6504KMURO
 6504KMUTU
 6504KVA
 6504KPU

65046K, 65046, 65056
EPA-jalkine

Ilman brodeerausta
 6504MU
 6504VA
 6504PU

Päällä hengittävä rei’itys
 6505MU
 6505VA
 6505PU

Classigo 6500S
Sydänkuviollinen umpikärkinen jalkine kään-
nettävällä kantaremmillä. Lisävarusteena kan-
taremmin tukevuutta lisäävä Extra-kantatu-
ki 19014.
Päällinen: PU-pinnoitettu nahka 
Vuori: tekstiili
Pohjallinen: Energo Soft 126009
Lisävaruste: Extra-kantatuki 19014
Koot: 34-43

 6500SMUPU
 6500SMUTU
 6500SMUVI

Päällä hengittävä rei’itys
 6500RMU
 6500RVA
 6500RPU

Koot: 34-48

65006S, 65006R
EPA-jalkine

Classigo 6503
Umpikärkinen jalkine käännettävällä kanta-
remmillä. Tässä mallissa kantaremmin tuke-
vuutta lisäävä Extra-kantatuki 19014 vakiona.
Päällinen: PU-pinnoitettu nahka
Vuori: tekstiili
Pohjallinen: Energo Soft 126009
Vakiovaruste: Extra-kantatuki 19014
Koot: 34-48

 6503MUVA
 6503PUVA

Classigo 6407
Sandaali, jossa on kiinteän kantaremmin ja rin-
tavuuden säätö soljella. Lisävarusteena kanta-
remmin tukevuutta lisäävä Extra-kantatuki 
19014.
Päällinen: PU-pinnoitettu nahka
Vuori: tekstiili
Pohjallinen: Energo Soft 126009
Lisävaruste: Extra-kantatuki 19014
Koot: 34-48

 6407MU
 6407VA
 6407PU
 6407SI

EPA

EPA

EPA

Classigo 6101
Venykkeellinen sandaali käännettävällä kan-
taremmillä. Lisävarusteena kantaremmin tu-
kevuutta lisäävä Extra-kantatuki 19014.
Päällinen: PU-pinnoitettu nahka
Vuori: tekstiili
Pohjallinen: Energo Soft 126009
Lisävaruste: Extra-kantatuki 19014
Koot: 34-48

 6101MU
 6101PU
 6101SI

Classigo 6310
Sandaali, jossa rintavuuden säätö on kolmella 
tarralla ja kiinteän kantaremmin säätö soljella. 
Lisävarusteena kantaremmin tukevuutta lisää-
vä Extra-kantatuki 19014.
Päällinen: PU-pinnoitettu nahka tai haljas
Vuori: tekstiili
Pohjallinen: Energo Soft 126009
Lisävaruste: Extra-kantatuki 19014
Koot: 34-43

 6310MU
 6310PU
 6310SI
 6310VA
 6310MONZA (kuviohaljas)

Classigo 6401H
Sandaali, jossa rintavuuden säätö soljella. 
Malli 6402H kantaremmillä.
Päällinen: PU-pinnoitettu nahka  
Vuori: tekstiili
Pohjallinen: Energo Soft 126009
Lisävaruste: Extra-kantatuki 19014
Koot: 34-42

 6401HMUKU
 6401HPUVA
 6401HBEKU

64076
EPA-jalkineEPA

Ilman brodeerausta
 6500MU
 6500VA
 6500PU
 6500MUMARU (ruudullinen PU-nahka)
 6500MONZA (kuviohaljas)

63106
EPA-jalkineEPA
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Ilmastointi ja tuplaiskunvaimennus

Medigo -jalkineen tunnusmerkkejä ovat 
ilmastointi ja tuplaiskunvaimennus kan-
tapäällä. 

Jalkineen kaukaloon upotetussa pehmeässä, ana-
tomisesti muotoillussa Medigo -iskunvaimennus-
pohjallisessa on kantapään alla ilmatyyny. Kannan 
osuessa lattiaan ilmatyyny puristaa ilmaa päkiällä 
sijaitseviin kanaviin.  Askeleen rullatessa ilmaa virtaa 
takaisin kengän sisään lisäten jalkineen hengittä-
vyyttä. Pohjallisessa kantapään alla oleva ilmatyyny 
vähentää kantapäälle kohdistuvaa iskua ja hoitaa 
aristavaa kantapäätä. Pohjallisen paikalle voi myös 
upottaa yksilöllisen ortoosipohjallisen.

Ulkopohjan kuvioitu kosketuspinta ja koron muo-
toillut etu- ja takaosat pienentävät tehokkaasti 
liukastumisriskiä. Kanta on hiukan korkeammalla 
kuin päkiä, jolloin paino jakautuu tasaisesti kolmelle 
tukipisteelle. Pohjan kiertojäykkyystuki tekee jalkineen 
pohjasta tukevan. Pohja on antistaattinen ja kestää 
öljyjä, liuottimia ja useimpia kemikaaleja.

Medigo -pohjallinen (tilausnumero 86400) kestää 
useita konepesuja (+40°C) ja soveltuu kaikkiin 
Medigo -malleihin.

Laja Medigo®

– Hyvän olon jalkine
Laja Medigo® -jalkine on oikea valinta, jos haluat minimoida 
tukielimiin ja jalkateriin kohdistuvan rasituksen ja ennaltaeh-
käistä rasitusvammoja. Jalkineen kaukaloon upotetussa peh-
meässä Medigo -iskunvaimennuspohjallisessa on kantapään 
alla ilmatyyny, joka parantaa iskunvaimennusta ja helpottaa 
aristavien kantapäiden oloa.

Anatomisesti muotoiltu matala ja kiilamainen suoravalettu ulkopohja 
on valmistettu pitävästä, antistaattisesta polyuretaanista, joka estää te-
hokkaasti iskuja ja liukastumisia. Jalkine soveltuu erityisen hyvin työs-
kentelyyn kovilla ja liukkailla pinnoilla. Päälliseen kiinnivalettu ulkopohja 
ja pestävä irtopohjallinen tekevät jalkineesta hygieenisen ja kestävän.

Laja Medigo® -mallisto muodostuu sandaaleista ja umpikärkisistä jalki-
neista, joissa käytetään kovaa kulutusta kestäviä ja helppohoitoisia ma-
teriaaleja. Medigo -jalkineessa on kosteutta imevä vuori, joka ehkäisee 
jalkineen venymistä ja pidentää käyttöikää. Medigo -jalkineita saa myös 
staattista sähköä purkavalla ominaisuudella (EPA-jalkine).
EN ISO 20347, suojaluokka: OB+E+A+FO.

Sairaala- ja puhdastilajalkineet löytyvät erillisestä esitteestä.

Medigo 7514L
Umpikärkinen jalkine venykkeellä. Päällisessä 
hengittävä rei’itys. Tukeva kantaremmi.
Päällinen: PU-pinnoitettu nahka 
Vuori: tekstiili
Pohjallinen: Medigo 86400
Koot: 35-48

 7514LMU
 7514LPUMU
 7514LVAMU

75146L
EPA-jalkineEPA

Ilman lehtirei’itystä 
7514
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Medigo 7401
Sandaali monipuolisilla säätömahdollisuuksil-
la, solkikiinnitys. Lisävarusteena kantaremmin 
tukevuutta lisäävä Extra-kantatuki 19014.
Päällinen: PU-pinnoitettu nahka
Vuori: tekstiili
Pohjallinen: Medigo 86400
Lisävaruste: Extra-kantatuki 19014
Koot: 35-42

 7401MU
 7401PU
 7401MUVA
 7401MUTU
 7401MUMARU (ruudullinen PU-nahka)

74016
EPA-jalkineEPA

Medigo 7305
Sandaali, jonka kiinteässä kantaremmissä on 
venyke. Rintavuuden säätö tarralla.
Päällinen: PU-pinnoitettu nahka
Vuori: tekstiili
Pohjallinen: Medigo 86400
Koot: 35-42

 7305MU
 7305PU

73056
EPA-jalkineEPA

Medigo 7501K
Kukkakuviollinen umpikärkinen jalkine. Kiin-
teän kantaremmin ja rintavuuden säätö soljel-
la. Lisävarusteena kantaremmin tukevuutta li-
säävä Extra-kantatuki 19014.
Päällinen: PU-pinnoitettu nahka 
Vuori: tekstiili
Pohjallinen: Medigo 86400
Lisävaruste: Extra-kantatuki 19014
Koot: 35-48

 7501KMU
 7501KMUPU
 7501KMUTU

75016K, 75016
EPA-jalkineEPA

Ilman brodeerausta

 7501MU

 7501VA

Medigo 7512K
Kukkakuviollinen umpikärkinen jalkine kiin-
teällä kantaremmillä, jossa on säätö soljella. 
Rintavuuden säätö tarralla. Lisävarusteena 
kantaremmin tukevuutta lisäävä Extra-kanta-
tuki 19014.
Päällinen: PU-pinnoitettu nahka
Vuori: tekstiili
Pohjallinen: Medigo 86400
Lisävaruste: Extra-kantatuki 19014
Koot: 35-48

 7512KMU
 7512KMUPU
 7512KMUTU

75126K
EPA-jalkine

Medigo 7303
Sporttisandaali, jossa irrotettavan kantarem-
min ja rintavuuden säätö tarrakiinnityksellä.
Päällinen: PU-pinnoitettu nahka tai haljas
Vuori: tekstiili
Pohjallinen: Medigo 86400
Koot: 35-48

 7303MU (metalliton)
 7303PUMU
 7303TUMU (haljas)

EPA

73036
EPA-jalkine

Medigo 7313
Sandaali tukevalla kantaremmillä. Rintavuu-
den säätö tarrakiinnityksillä. Jalkineessa ei ole 
metalliosia.
Päällin en: PU-pinnoitettu nahka
Vuori: tekstiili
Pohjallinen: Medigo 86400
Koot: 35-42

 7313MU
 7313VA
 7313PU

73136
EPA-jalkineEPA

Medigo 7512
Umpikärkinen jalkine kiinteällä kantaremmillä, 
jossa on säätö soljella. Rintavuuden säätö tar-
ralla. Lisävarusteena kantaremmin tukevuutta 
lisäävä Extra-kantatuki 19014.
Päällinen: PU-pinnoitettu nahka
Vuori: tekstiili
Pohjallinen: Medigo 86400
Lisävaruste: Extra-kantatuki 19014
Koot: 35-48

 7512MU
 7512VA
 7512MUVA
 7512PUMU
 7512MUSI

75126
EPA-jalkine

 7512MUVA

 7512MUSI

EPA

EPA

 7303MU

 7303TUMU

Medigo 7512R
Umpikärkinen jalkine kiinteällä kantaremmil-
lä, jossa on säätö soljella. Rintavuuden säätö 
tarralla. Sivuissa hengittävä rei’itys. Lisävarus-
teena kantaremmin tukevuutta lisäävä Extra-
kantatuki 19014.
Päällinen: PU-pinnoitettu nahka 
Vuori: tekstiili
Pohjallinen: Medigo 86400
Lisävaruste: Extra-kantatuki 19014
Koot: 35-48

 7512RMU
 7512RPUVA
 7512RRUBE (haljas/PU-nahka)

75126R
EPA-jalkine

 7512RMUKE
 7512RSIVA

EPA
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Laja Retro®

– Turvallista mukavuutta
Monipuolisten suojausominaisuuksien ja materiaalien ansi-
osta Laja Retro® -mallistosta löydät hyvin istuvat jalkineet 
monenlaisiin työympäristöihin. 

Päälliseen kiinni valettu ulkopohja on antistaattista polyuretaania. Ret-
ron leveähkö lesti soveltuu sekä naisille että miehille. Laja Retro® -mal-
listo muodostuu sandaaleista, umpikärkisistä ja/tai -kantaisista jalkineis-
ta. Retro -malleissa on kulutusta kestävä vuori, joka ehkäisee jalkineen 
venymistä ja pidentää käyttöikää. Retro -jalkineita saa staattista sähköä 
purkavalla ominaisuudella (EPA-jalkine). Mallistossa on konepesun kes-
täviä mikrokuitujalkineita. 
ISO 20347, suojaluokka: OB+E+A+FO. 

Sairaala- ja puhdastilajalkineet löytyvät erillisestä esitteestä. 

Retropohja
Kun puhtaudella on väliä

Laja Retro -jalkineen lesti on anatomisesti 
muotoiltu, leveä ja suora. Ulkopohja on helppo 
pitää puhtaana. Liukastumista torjuva, suora-
valettu kiilamainen ulkopohja on tehokkaasti 
iskua vaimentava. Matalan pohjakuvioinnin 
ansioista pohjaan ei tartu liiaksi epäpuhtauk-
sia. Malleissa on irtopohjallinen, joka voidaan 
pestä koneessa +30°C

Retro 724PMalli 724 ilman punosta

Umpikärkinen jalkine, jossa käännettävän 
kantaremmin säätö soljella. Retro-kiilapohja. 
Lisävarusteena kantaremmin tukevuutta lisää-
vä Extra-kantatuki 19014. 
Päällinen: PU-pinnoitettu nahka
Vuori: tekstiili
Pohjallinen: Energo Soft 126009
Lisävaruste: Extra-kantatuki 19014
Koot: 34-48

 724PPUVA
 724PBEBOA
 724PMUBOA
 724PVAHOX
 724PKEVA

7246 ja 7246P
EPA-jalkineEPA
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Retro 712
Sandaali käännettävällä kantaremmillä ja Ret-
ro-kiilapohjalla. Joustava venyke päällisessä. 
Malli 711 ilman kantaremmiä.
Päällinen: PU-pinnoitettu nahka, haljas tai 
mikrokuitu
Vuori: tekstiili
Pohjallinen: Energo Soft 126009
Koot: 34-48

 712MU
 712MUVA
 712RUMU (haljas)

Malli 711 ilman kantaremmiä

7126
EPA-jalkineEPA

Retro 713
Sandaali ristikkäisremmeillä ja solkikiinnityk-
sellä.
Päällinen: PU-pinnoitettu nahka
Vuori: tekstiili
Pohjallinen: Energo Soft 126009
Koot: 34-42

 713MU
 713PU
 713SI
 713MUKE

7136
EPA-jalkineEPA

Retro 723K

7236K, 7236
EPA-jalkineEPA

Kukkakuvioinen umpikärkinen jalkine Retro-
kiilapohjalla. Kiinteä kantaremmi ja rintavuu-
den säätö soljella. Lisävarusteena kantarem-
min tukevuutta lisäävä Extra-kantatuki 19014.
Päällinen: PU-pinnoitettu nahka tai mikrokuitu 
Vuori: tekstiili
Pohjallinen: Energo Soft 126009
Lisävaruste: Extra-kantatuki 19014
Koot: 34-48

 723KMU
 723KVA
 723KPU

Ilman brodeerausta
 723MU
 723VA
 723PU

Retro 744

7436, 7446
EPA-jalkineEPA

Retro 7997
Sandaalimallinen sisäjalkine tarrasäätöiillä 
remmeillä. Kantapäällä tarrasäätö. Iskua vai-
mentava Retro-kiilapohja. Jalkineessa huo-
mioitu erityisesti saumarakenteiden ja si-
säpohjan pehmeys. Erityisen pehmeässä 
päällisessä Soft stretch -neulos.
Päällinen: mikrokuitu tai Soft stretch -neulos
Pohjavuori: mikrokuitu
Koot: 34-48

 7997MU (Soft stretch neulos)
 7997VAMI
 7997MUMI
 7997HOMI

 712KEVA
 712TUVA (haljas)
 712HOX (mikrok.)

Retro 725
Umpikärkinen jalkine, jossa on kantakappi ja 
säätö soljilla. 
Päällinen: PU-pinnoitettu nahka
Vuori: tekstiili
Pohjallinen: Energo Soft 126009
Koot: 34-48

 725MU
 725VA
 725PU

7256
EPA-jalkineEPA

Retro 721S

7216S
EPA-jalkineEPA

Retro 721
Umpikärkinen jalkine käännettävällä kanta-
remmillä ja Retro-kiilapohjalla. Lisävarusteena 
kantaremmin tukevuutta lisäävä Extra-kanta-
tuki 19014. Mallissa 721R on rei’itys sisäsi-
vulla.
Päällinen: PU-pinnoitettu nahka
Vuori: tekstiili
Pohjallinen: Energo Soft 126009
Lisävaruste: Extra-kantatuki 19014
Koot: 34-48

 721MU
 721VA
 721PU

7216 ja 7216R
EPA-jalkineEPA

 723KMURO
 723KMUTU
 723KVAHA

Sandaali Retro-kiilapohjalla. Kiinteän kanta-
remmin ja rintavuuden säätö soljella. Lisä-
varusteena kantaremmin tukevuutta lisäävä 
Extra-kantatuki 19014. Malli 743 ilman kan-
taremmiä.
Päällinen: PU-pinnoitettu nahka, mikrokui-
tu tai haljas
Vuori: tekstiili
Pohjallinen: Energo Soft 126009
Lisävaruste: Extra-kantatuki 19014
Koot: 34-48

 744MU
 744VA
 744PU

 744RUHH (haljas)
 744HOX (mikrok.)

Sydänkuvioinen umpikärkinen jalkine kään-
nettävällä kantaremmillä ja Retro-kiilapohjalla. 
Lisävarusteena kantaremmin tukevuutta lisää-
vä Extra-kantatuki 19014.
Päällinen: PU-pinnoitettu nahka tai haljas
Vuori: tekstiili
Pohjallinen: Energo Soft 126009
Lisävaruste: Extra-kantatuki 19014
Koot: 34-48

 721SMUMU
 721SMUPU
 721SMUTU

 721SVAHA
 721SMUVI
 721SRUKU (haljas)
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Laja Cloggo® 

– Nostalgiaa modernisti 
Puukengät ovat valloittaneet sydämet jo vuosikymmeniä. 
Laja Cloggo -puukenkämallistossa yhdistyvät ulkonäkö ja 
käyttömukavuus. Puupohja on helposti puhdistettavissa ja 
miellyttävä jalalle. Laja Cloggo- jalkineet, kuten myös mo-
net muut Laja -työjalkineet soveltuvat erinomaisesti myös 
vapaa-aikakäyttöön. Värit ja materiaalit vaihtuvat muotitren-
dien mukaisesti.

Cloggo 2414
Naisten puupohjainen sandaali, jossa rinta-
vuuden ja kantaremmin säätö soljilla.  
Päällinen: PU-pinnoitettu nahka tai haljas 
Vuori: tekstiili
Pohja: pajupuu, PU-nivel, PU-kulutuspinta
Koot: 36-42

 2414MU
 2414VA
 2414PU
 2414KE
 2414RU
 2414TUHA (haljas)
 2414MONZA (kuviohaljas)

2413 (ilman kantaremmiä, säätö  soljella)

Taipuisa puupohja

Laja Cloggo -jalkineen  pohja on aitoa ja tyylikästä 
pajupuuta. Pohja on anatomisesti muotoiltu, käyttö-
mukavuutta lisäävät myös päkiän kohdalla olevat, 
taipuisuutta antavat polyuretaani-nivelet. Ulkopohjan 
kulutuspinta on pitävää ja pehmeää polyuretaania, 
jossa on hyvä iskunvaimennus.
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Cloggo 2311
Naisten puupohjainen sandaali, jossa rinta-
vuudensäätö kahdella tarralla ja kiinteä kan-
taremmi soljella. 
Päällinen: PU-pinnoitettu nahka tai haljas
Vuori: tekstiili
Pohja: pajupuu, PU-nivel, PU-kulutuspinta
Koot: 36-42

 2311MU
 2311VA
 2311PU
 2311KE
 2311RU
 2311TUHA (haljas)
 2311MONZA (kuviohaljas)

 2311MU

 2311PU

 2311TUHA

Cloggo 2411
Naisten puupohjainen pistokas, jossa rinta-
vuudensäätö soljella.
Päällinen: PU-pinnoitettu nahka tai haljas 
Vuori: tekstiili
Pohja: pajupuu, PU-nivel, PU-kulutuspinta
Koot: 36-42

 2411MU
 2411VA
 2411PU
 2411KE
 2411RU
 2411TUHA (haljas)
 2411MONZA (kuviohaljas)

2412 (kantaremmillä)

Energo 8590K
Suojaava työjalkine ABS -muovikärjellä. Kiin-
teän kantaremmin ja rintavuuden säätö soljel-
la. Mallit 8570/8570K teräskärjellä.
Päällinen: PU-pinnoitettu nahka
Vuori: tekstiili
Pohjallinen: Energo Soft 126009
Lisävaruste: Extra-kantatuki 19014
Koot: 35-47

 8590KMU
 8590KVA
 8590KPU
 8590KMURO
 8590KMUTU

85906K ja 85906 
EPA-jalkine

Sileä malli
 8590MU
 8590VA
 8590PU

EPA

Energo 8313
Sandaali tukevalla kantaremmillä. Rintavuu-
den säätö tarrakiinnityksellä. Jalkineessa ei 
ole metalliosia. 
Päällinen: PU-pinnoitettu nahka
Vuori: tekstiili
Pohjallinen: Energo Soft 126009
Koot: 35-48

 8313MU
 8313VA
 8313PU

83136
EPA-jalkineEPA

Energo 8690
Suojaava työjalkine ABS-muovikärjellä. Kiin-
teä kantaosa ja rintavuuden säätö soljella. 
Malli 8670 teräskärjellä.
Päällinen: PU-pinnoitettu nahka 
Vuori: tekstiili
Pohjallinen: Energo Soft 126009
Koot: 35-47

 8690MU
 8690VA  
 8690PU

86906
EPA-jalkineEPAABS

Energo 8310
Sandaali, jossa rintavuuden säätö on kolmel-
la tarralla ja kiinteän kantaremmin säätö soljel-
la. Lisävarusteena kantaremmin tukevuutta li-
säävä Extra-kantatuki 19014. Malli 8309 ilman 
kantaremmiä.
Päällinen: PU-pinnoitettu nahka tai haljas 
Vuori: tekstiili
Pohjallinen: Energo Soft 126009
Lisävaruste: Extra-kantatuki 19014
Koot: 35-43

 8310MU
 8310VA
 8310PU

83106
EPA-jalkineEPA

 8310SI
 8310TUHA (haljas)
 8310MONZA (kuviohaljas)

Laja Energo® -jalkineen suunnittelussa on kiinnitetty erityistä huomiota jalkineen 
pitävyyteen ja  käyttömukavuuteen.

Kantapään alla on Energo -joustotyyny, joka antaa jalkineen kantaosalle miellyttävän iskunvai-
mennuksen. Pohjan kiertojäykkyystuki lisää jalkineen tukevuutta. Pohjan kuviointi aukeaa sivuille ja 
näin ehkäisee kosteilla ja likaisilla pinnoilla liukastumisia. Myös koron etu- ja takaosien muotoilut 
parantavat kantaosan kitkaominaisuuksia.

Kanta on korkeammalla kuin päkiä, jolloin paino jakautuu tasaisesti jalkaterän kolmelle tukipis-
teelle. Pohja on antistaattinen ja kestää öljyjä, liuottimia ja useimpia kemikaaleja.

Anatomisesti muotoiltu, pehmeä pohjallinen kestää useita konepesuja (30°C). Energo Soft -pohjal-
linen (tilausnumero 126009) soveltuu kaikkiin Energo -malleihin.

Laja Energo® Erityisen pitävä ja mukava pohja

Malli 8309 ilman kantaremmiä
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Erityisen pitävä ja mukava pohja

Laja Nicego® -suojajalkineen suunnittelussa 
on kiinnitetty erityistä huomiota jalkineen 
pitävyyteen ja  käyttömukavuuteen.

Pohja on valmistettu polyuretaanista suoravalamalla 
päälliseen kiinni. Pohjan kuviointi aukeaa sivuille ja 
näin ehkäisee kosteilla ja likaisilla pinnoilla liukas-
tumisia. Myös koron etu- ja takaosien muotoilut 
parantavat kantaosan kitkaominaisuuksia. Kan-
tapään alla on joustotyyny, joka antaa jalkineen 
kantaosalle miellyttävän iskunvaimennuksen. Poh-
jan kiertojäykkyystuki lisää jalkineen tukevuutta. 
Pohja on antistaattinen ja kestää öljyjä, liuottimia 
ja useimpia kemikaaleja.

Nicego -jalkineissa käytetään anatomisesti muo-
toiltuja pehmeitä pohjallisia, jotka kestävät useita 
konepesuja (+30°- 40°C). Riippuen mallista Nicego 
-jalkineissa on Energo Soft-, Safety Soft- tai Cool 
Soft -pohjallinen. Pohjalliset sivulla 15.

Laja Nicego®

– Mestari lestissään
Laja Nicego® -mallisto on suunniteltu erityisesti työympäris-
töihin, joissa jalkineelta vaaditaan enemmän suojaavia omi-
naisuuksia. Nicego -mallistosta löydät kevyet ja hengittävät 
suojajalkineet sisä- ja ulkokäyttöön. Ulkopohjan voimakas 
kuviointi tekee jalkineen pohjasta pitävän ja joustavan. Laja 
Nicego® -jalkineet, myös sandaalit, ovat tyyppihyväksyttyjä 
henkilönsuojaimia.

Laja Nicego® -jalkineen normaalilaajuinen lesti soveltuu sekä naisille 
että miehille. Nicego -malliston vetonaula on erityisesti naisille suun-
nitellut suojajalkineet, joiden kapeampi lesti istuu hyvin jalkaan, lisäten 
käyttömukavuutta. Anatomisesti muotoiltu ulkopohja on suoravalettu 
päälliseen kiinni, jolloin lika ei pääse tarttumaan pohjan ja päällisen 
reunan väliin. Jalkine soveltuu erityisen hyvin työskentelyyn kovilla ja 
liukkailla pinnoilla.

Laja Nicego® -mallisto muodostuu sandaaleista, umpikärkisistä ja/tai 
-kantaisista jalkineista. Nicego -jalkineessa on kosteutta imevä vuori, 
joka ehkäisee jalkineen venymistä ja pidentää käyttöikää. Nicego -jalki-
neita saa kevyellä ABS-varvassuojuksella sekä staattista sähköä purka-
valla ominaisuudella (EPA-jalkine). Laja Nicego® -mallistossa on useita 
konepesun kestäviä jalkineita. 
EN ISO 20347, suojaluokka: OB+E+A+FO, O1 ja O2. 

  

Mallit, joissa on vaihtoehtona 
200 J/15 kN varvassuojus 
(teräs tai komposiitti). 
Turvajalkineista on erillinen esite.

ABS / teräs / komposiitti
5391 5371 -
5591 5571 -
5694 5674 5684
5696 5676 -
5698 5678 -
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Nicego 5601
Pehmeäkärkinen nauhallinen nilkkurimallinen 
jalkine. Saatavana myös turvajalkineena.

Päällinen: PU-pinnoitettu nahka tai haljas
Vuori: tekstiili
Pohjallinen: Safety Soft 126008
Koot: 35-47

 5601MU
 5601MUPU (haljas)

Nicego 5696
Jalkine suojaavalla ABS-muovikärjellä. Rinta-
vuuden säätö tarralla. Saatavana myös turva-
jalkineena.
Päällinen: PU-pinnoitettu nahka
Vuori: tekstiili
Pohjallinen: Safety Soft 126008
Koot: 35-47

 5696MATTA

56966
EPA-jalkineEPAABS

Nicego 5600
Pehmeäkärkinen nauhallinen jalkine. Saata-
vana myös turvajalkineena.

Päällinen: PU-pinnoitettu nahka tai haljas
Vuori: tekstiili
Pohjallinen: Safety Soft 126008
Koot: 35-47

 5600MU
 5600MUPU (haljas)

Nicego 5591
Jalkine venykkeillä ja suojaavalla ABS-muo-
vikärjellä. Saatavana myös turvajalkineena. 
Pohjassa erityisen pitävä eGrip-kitkainsertti.
Päällinen: sileäpintainen mikrokuitu
Vuori: tekstiili
Pohjallinen: Safety Soft 126008
Koot: 35-47

 5591MUMI
 5591VAMI
 5591HOMI

55916
EPA-jalkineEPAABS

Nicego 5698
Jalkine suojaavalla ABS-muovikärjellä. Rinta-
vuuden säätö venykkeellä ja tarralla. Saatava-
na myös turvajalkineena.
Päällinen: sileäpintainen mikrokuitu
Vuori: tekstiili
Pohjallinen: Safety Soft 126008
Koot: 35-47

 5698MUMI

56986
EPA-jalkineEPAABS

Nicego 5694
Umpikärkinen sandaali suojaavalla ABS-muo-
vikärjellä ja kantakapilla. Kiinteän kantarem-
min ja rintavuuden säätö tarralla. Saatavana 
myös turvajalkineena.
Päällinen: sileäpintainen tai nupukkipintainen  
  mikrokuitu
Vuori: tekstiili
Pohjallinen: Safety Soft 126008
Koot: 35-47

 5694PUSIVA (nupukki)
 5694MUMI (mikrokuitu)
 5694VAMI (mikrokuitu)
 5694PUVA (nahka)

56946
EPA-jalkineEPAABS

Nicego 5305
Sporttisandaali, jonka kantaremmin ja rinta-
vuuden säätö tarralla. Erinomainen nilkan 
tuenta, kantakappi.
Päällinen: PU-pinnoitettu nahka
Vuori: tekstiili
Pohjallinen: Energo Soft 126009
Koot: 35-47

 5305MU
 5305PU

53056
EPA-jalkineEPA

Nicego 5391
Umpikärkinen sandaali suojaavalla ABS-muo-
vikärjellä. Kiinteän kantaremmin ja rintavuu-
den säätö tarralla. Saatavana myös turvajal-
kineena.
Päällinen: sileäpintainen tai nupukkipintainen  
  mikrokuitu
Vuori: tekstiili
Pohjallinen: Energo Soft 126009
Koot: 35-47

 5391PUSIVA (nupukki)
 5391MUMI (mikrokuitu)
 5391VAMI (mikrokuitu)

53916
EPA-jalkineEPAABS
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Mallisto saattaa vaihtua esitteen voimassaoloaikana.

– Ilo silmille 
ja jaloille
Etsitkö jalkineita, jotka sekä tuntuvat että näyttävät hyvil-
tä? Laja Citygo® -mallistossa käyttömukavuus ja sulavalin-
jainen salonkikelpoisuus kulkevat tukevasti käsi kädessä. 

Laja Citygo® -mallistosta löydät parhaan valikoiman ajattomia ja mo-
nipuolisia jalkineita. Tyylikkään ulkonäkönsä ansiosta Laja Citygo® 
-jalkineet sopivat niin arkeen kuin juhlaan – laadusta ja käyttömu-
kavuudesta tinkimättä. Jalkineissa on pitävät pohjat ja ergono-
miset lestit. 

Citygo 265
Naisten avokas puolikorkealla korolla ja pi-
tävällä TPU-kitkapohjalla. Päällinen ja vuori 
pehmeää nahkaa. Pehmustettu pohjavuori.
Päällinen: nahka
Koot: 3-8, puolinumeroilla

 265MU

Lisää
Laja Citygo® -jalkineita 

www.laja.com

Citygo 288
Miesten kävelykenkä nauhakiinnityksellä ja pi-
tävällä TPU-kitkapohjalla. Päällinen ja vuori 
pehmeää nahkaa. Pestävät irtopohjalliset.
Päällinen: nahka
Koot: 39-47

 288MU

Citygo 290
Miesten kävelykenkä pitävällä TPU-kitkapoh-
jalla. Suuaukossa venykkeet. Päällinen ja vuo-
ri pehmeää nahkaa. Pestävät irtopohjalliset.
Päällinen: nahka
Koot: 39-47

 290MU

Citygo 258
Naisten avokas puolikorkealla korolla ja pi-
tävällä TPU-kitkapohjalla. Päällinen ja vuori 
pehmeää nahkaa. 
Päällinen: nahka
Koot: 3-8, puolinumeroilla

 258MU

Citygo 264
Naisten avokas puolikorkealla korolla ja pitä-
vällä TPU-kitkapohjalla. Suuaukossa venyk-
keet. Päällinen ja vuori pehmeää nahkaa. 
Pehmustettu pohjavuori.
Päällinen: nahka
Koot: 35-43

 264MU

Citygo Grip+ 2801
Miesten nahkainen talvinilkkuri karvavuorella. 
Mallissa nauhat ja vetoketju.
Päällinen: nahka
Koot: 39-47

 2801MU

Grip+ pitopohja on TR-kumia ja se on erityisen 
pitävä liukkaissa olosuhteissa.

Mallisto saattaa vaihtua esitteen voimassaoloaikana.

Citygo Grip+ 2802
Naisten nahkainen talvinilkkuri karvavuorella. 
Mallissa nauhat ja vetoketju.
Päällinen: nahka
Koot: 35-42

 2802MU

Grip+ pitopohja on TR-kumia ja se on erityisen 
pitävä liukkaissa olosuhteissa.
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Medigo
86400

Koot: 35 - 48
Mikrokuitu/PU

Konepestävä (+40°C)
Harmaa

 EPA  EPA-jalkineisiin
Sopii Medigo-jalkineisiin.

Pohjallinen valettu polyuretaanis-
ta, pintamateriaali mikrokuitua. 

Kantapään alla pehmeä ilmatyy-
ny, joka lisää iskunvaimennusta ja 

kierrättää ilmaa jalkineessa.

Safety Soft
126008
Koot: 35 - 48
Tekstiili/PU

Konepestävä (+40°C)
Musta

EPA  EPA-jalkineisiin
Sopii umpikantaisiin malleihin.
Iskua vaimentava, anatominen 

pohjallinen, kantapään alla 
joustotyyny. Viilentävä, lämpöä 

tasaava, kosteutta imevä 
Coolmax  -pintamateriaali.

Energo Soft
126009
Koot: 34 - 48
Tekstiili/PU

Konepestävä (+30°C)
Musta

EPA  EPA-jalkineisiin
Sopii kaikkiin malleihin.

Hengittävät materiaalit. Imee ke-
hosta syntyvän kosteuden erittäin 

tehokkaasti ja kuivuu nopeasti.

Wool Soft
186006
Koot 35-48
100% villa

Konepestävä (+60°C)
Harmaa

 EPA  EPA-jalkineisiin
Sopii umpikantaisiin malleihin. 

Anatomisesti muotoiltu ja 
kosteutta imevä 

Flowgel
160006

Koot: 35 - 46 (2 kokoa samassa)
Mikrokuitu/PU

Konepestävä (+60°C)
Sininen

Hierova nestevirtauspohjallinen 
parantaa iskunvaimennusta ja ve-
renkiertoa jaloissa. Vähentää jal-
katerän ja jalan turpoamista sekä 
kantapäälle, polviin, lantioon ja 
selkään kohdistuvaa rasitusta. 

Helpottaa jalan kipupisteitä. 
Muotoiltava kärki.

Bekina 2703
Kevyt ja hengittävä, vedenpitävä polyuretaaniturva-
saapas kosteisiin ja kylmiin tiloihin (-30°C). Anatomi-
sesti muotoiltu ja liukastumista estävä ulkopohja. Kes-
tää rasvoja, öljyjä ja useimpia kemikaaleja. Laaja lesti 
ja leveä, lyhennettävä varsi. Testattu kylmäneristävyys 
(Cool insulation, CI) hidastaa lämpötilan alenemista jal-
kineessa. 
Koot: 35-47

 2703MU (Naulaanastumissuoja)
 2703VA

Fe

Epago 9326R
Antistaattisesta polyuretaanista kokonaan valettu jal-
kine. Päällä hengittävä rei’itys. Soveltuu käytettäväksi 
kohteissa, joissa jalkineita joudutaan usein pesemään, 
kestää myös höyrydesinfioinnin. Kuivuu nopeasti.
Päällinen: Polyuretaani
Koot: 38-47 (kaksi kokoa samassa)

 9326R

EPA

9326R
EPA-jalkine

Laja Poto® 

- Kestävät ja hygieeniset tohvelit

Laja Poto® -potilastohveli on turvallinen ja ergonominen valinta. Sen 
pohja on liukastumisia torjuva, kevyt, taipuisa ja jalalle miellyttävän 
pehmeä. Laja Poto® -potilastohvelin pohja on anatomisesti muotoiltu ja 
se on valettu antistaattisesta polyuretaanista päälliseen kiinni. Siinä ei 
ole irtoavia liimauksia. Pohjan ja päällisen väliin ei jää tilaa lialle ja bak-
teereille. Joissakin malleissa oleva tarrakiinnitys lisää jalkaan sopivuutta. 
Laja Poto® -potilastohvelit sopivat monenlaiseen jalkaan.

Laja Poto® -potilastohveli on vesipestävä (+40°C) ja kestää 
höyrydesinfioinnin (+93°C). Tarvittaessa jalkineeseen tehdään kuu-
maleimaus (maksimi 7 merkkiä).

Sairaala- ja puhdastilajalkineet löytyvät erillisestä esittees-
tä. 

Laja Jobigo® - Ja pysyt pystyssä

Laja Jobigo® -turvajalkinemalliston kehitystyössä erityishuomio on ollut 
liukastumisen torjunnassa. INNOBITE -tuotekehitysprojektin tulokse-
na jalkineiden pohjan pitävyys on vailla vertaa. Erinomaisen lesti-
muotoilun ansiosta jalkineet soveltuvat erimallisille jaloille erilaisiin 
olosuhteisiin.  Malliston muotoilussa ensisijaisia ominaisuuksia ovat 
suojaavuus, turvallisuus ja työergonomia. Tärkeänä tavoitteena on ollut 
jalkineen toimivuus ja kestävyys vaativissakin olosuhteissa. 

Laja Jobigo® -malliston jalkineet tarkemmin Turvajalkineet  
-esitteessä.

Extra kantatuki
Lisävarusteena kantaremmin tukevuutta 
lisäävä Extra-kantatuki 19014.

Poto 9110
Pistokasmallinen potilastohveli, jossa rinta-
vuutta lisäävä viilto.
Päällinen: sileäpintainen mikrokuitu
Koot: 34-48

 9110VAMI
 9110MUMI E t k t t ki

Jobigo 3801
Kangasvartinen puolustusvoimien kevyt ja hengittävä mai-
hari. Kitkapohjan kulutuspinta on kuuman kestävää kumia.
Päällinen: Haljas/tekstiili (3801) tai Nahka/tekstiili (3802)
Pohja: valettu PU-pohja kumikulutuspinnalla.
Pohjallinen: Safety Soft 126008
Koot: 35-48

 3802PGMU

PG

 3801PGHIHA 

(suojausluokka O2+HRO)



Laitosjalkine Oy

HELSINKI
puh 0400 652 698

KESKI-UUSIMAA, VANTAA
puh 0500 236 297

LÄNSI-UUSIMAA, ESPOO
puh 050 4026 628

KESKI-SUOMI
puh 050 3516 544

HÄME, PÄIJÄT-HÄME
puh 050 5879 526

KYMI, ETELÄ-KARJALA
puh 050 3302 190

POHJOIS-SUOMI
puh 0500 916 408

VARSINAIS-SUOMI
puh 050 5411 321

PIRKANMAA
SATAKUNTA
puh 050 3610 525

POHJANMAA
puh 050 5428 375

POHJOIS-SAVO, POHJOIS-KARJALA
puh 050 5827 276

Korpitie 15
35320 HIRSILÄ

puh (03) 3363 111
fax (03) 3363 300
info@laja.com

Edustajat

Tilaukset
Ilmaisnumero 
08001 40040
tilaus@laja.com

Näin tilaat omat Lajasi!
Tilaukset
Jalkineet voit tilata vaivattomasti sähköpostitse tilaus@laja.com tai 
ilmaisnumerostamme 08001 40040 (ark. klo 8 - 16).

Toimitus
Varastotuotteet lähetämme 1 - 2 viikon kuluessa tilauksen saapumisesta. 
Erikoistuotteiden toimitusaika on 4 - 5 viikkoa.

Lähetyskulut
Toimitamme kolme kenkäparia postipakettina veloituksetta postitoimipaikkaan. Veloitus pe-
rille toimituksesta.

Maksu
Yritystilaukset laskutamme 14 päivän maksuajalla. 
Yksityistilaukset toimitamme postiennakolla. Ei pientilauslisiä.

Vaihto ja palautus
Mikäli jalkineesi ovat väärän kokoiset, sinulla on mahdollisuus vaihtaa ne. Uudet, käyttämät-
tömät jalkineet voit vaihtaa kahden viikon kuluessa laskun päiväyksestä. Myöhemmin palau-
tettuja tai käytettyjä kenkiä emme vaihda tai korvaa.

Virhetakuu
Mikäli jalkineissa on valmistus- tai materiaalivirhe, ota välittömästi yhteyttä valmistajaan. 
Korjaamme jalkineet tai vaihdamme ne vastaaviin uusiin. Jalkineilla on vuoden takuu alku-
peräisestä toimitusajankohdasta. Takuukorvaus on osittainen riippuen jalkineiden käyttöiäs-
tä. Virheellisestä käytöstä tai huollosta aiheutuneita virheitä emme korvaa.

Maksuttomat palvelut eduksesi
Ammattitaitoinen jalkine-edustajamme järjestää veloituksetta kenkäesittelyn yrityksessänne 
teille sopivana ajankohtana.

Näytelaukku
Yrityksille ja yhteisöille lähetämme tarvittaessa näytelaukun veloituksetta postitse. Laukku si-
sältää näytekappaleet ennakkoon valitsemistanne malleista yleisimpinä kokoina.

Koko mallisto: www.laja.com


