


WOCK sko er skabt til professionelt brug i brancher, hvor du 
står eller går mange timer hver dag – antistatisk, skridsikker 
og stødabsorberende.

De vaskbare sko i letvægtsmateriale lever op til alle moderne 
hygiejnekrav. Skoen tilpasser sig individuelt efter hver vask, 
mens en anatomisk sål masserer foden og holder den frisk  
dagen igennem. 

Hygiejne og komfort er forenet i designet af WOCK arbejds-
sko, der bevarer din følelse af friskhed dagen igennem og altid 
tager sig præsentable ud. 

De to typer af sko i WOCK serien kan indgå i en eksisterende 
eller ny leje- og vaskeaftale, der sikrer hygiejnen og giver en 
høj grad af fleksibilitet. Du kan også købe skoene til eget brug.

WOCK® 
GENNEMTÆNKT DESIGN



WOCK Clog er komfortable hele arbejdsdagen, da det stød- 
absorberende system aflaster din krop. Åbent design og 
mulighed for at veksle mellem masserende og kølende kom-
fortsål sikrer følelsen af friskhed.

Stilen er sporty, og farverne spænder bredt. Miks på tværs 
kan markere din personlige stil eller funktion.

WOCK® CLOG
SPORTY KOMFORT

WOCK Clog er vaskbar ved op til 90 °C.

Hælestropper Terapeutisk indersål i flere farver Kølende komfortsål



Åndbar

Vaskbar

CE-mærket

Antistatisk
ISO 20347

Autoklaverbar

Stødabsorberende
ISO 20347

Løs indersål

Skridsikker
SATRA TM144

WOCK® CLOG
DESIGN OG FUNKTION

Antistatisk indsats
minimerer risiko for stød 

fra statisk elektricitet.
Stødabsorberende system
skåner ryg, knæ og led.

Anatomisk sål
masserer og stimulerer 
blodcirkulationen.

Ventilerende dyser
leder effektivt varme  

og fugt væk.
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WOCK® EVERLITE
ULTRALET KOMFORT

Lukket model

Wock Everlite er til dig, der har brug for en mere lukket sko 
med fast hælekap. Materialet gør skoen op til 70 procent 
lettere end tilsvarende sko til professionelt brug. 

Wock Everlite er en skridsikker og stødabsorberende sko 
i enkelt design, der beskytter dine fødder, selv hvis du  
arbejder helt eller delvist i et vådt miljø.



DE FORENEDE DAMPVASKERIER A/S (DFD) er en markedsledende  
servicevirksomhed inden for tekstil totalløsninger.

Med udgangspunkt i jeres forretning støtter vi op med specialiseret  
rådgivning og pålidelig service. Vi scanner konstant markedet for ny  
viden og teknologi – og skaber innovative løsninger, der styrker jeres  
forretning og sikrer en lettere og mere effektiv hverdag.

BÆREDYGTIGHED
GENNEM OMTANKE

FORNYELSE
& UDVIKLING

Med de nyeste teknologier i produktion og produktdesign – samt 
kreativt genbrug af kasserede tekstiler – sikrer vi jer de mest miljø- 
skånsomme løsninger. DFD er tildelt EU’s Miljøpris i kategorien god  
miljøforvaltning.

De Forenede Dampvaskerier A/S
Mesterlodden 23

2820 Gentofte
+45 39 75 02 11

www.dfd.dk
info@dfd.dk


