
Modelo: 75FMSG600 – Sapato MOOV

Descrição do Calçado: calçado ocupacional de uso profissional, tipo de sapato adaptado para diversos 
ambientes de trabalho que proporciona conforto e atende todas as Normas de Segurança da ABNT NBR ISO 
20347 e 20344.

A linha Moov foi desenvolvida para profissionais que querem mover-se com segurança e leveza. Produzidos em 
TPR-EXP, um avançado composto de termoplásticos expandido que garante impermeabilidade e flexibilidade, os 
modelos se adaptam perfeitamente aos pés do usuário, proporcionando aderência e conforto ao caminhar.
Com solado confeccionado em Grip Rubber Flex in Natura, proporciona proteção 360 graus, enquanto o sistema 
de micro ranhuras transversais permite proteção contra derrapagens em todas as direções.

Numeração: 33 ao 44   Altura (base nº 44): 74mm

Padrão: confeccionado com material Elastômero 
Polimérico Termoplástico Expandido (TPR-EXP), o 
produto se adapta perfeitamente ao pé do usuário com a 
sensação de extensão do próprio corpo, o que garante um 
excepcional conforto e segurança.

Cores: preto, branco, azul e verde.

Padrão: possui ainda uma palmilha higiênica removível 
e lavável de 3mm de espessura, com agente bactericida 
e fungicida, proporcionando uma melhor absorção de 
impacto e suor aos pés do usuário - conforto extra.

Padrão: embalagem individual em saco plástico 
e embalagem coletiva em caixa de papelão com 
identificação da referência/numeração.

Padrão: novo conceito de tecnologia: “GRIP 
RUBBER FLEX IN NATURA”. Sem carga e sem 
contaminantes, que permite proteção 360 
graus e traz confiança para você executar as 
mais ousadas tarefas do seu dia a dia.

O solado é vulcanizado ao cabedal e revestido 
com micro ranhuras transversais, que fazem 
com que fluidos escorram instantaneamente 
ao toque, eliminando qualquer película 
isoladora de atrito ao caminhar sobre uma 
lâmina de água em superfícies engorduradas 
ou com sabão, por exemplo.

Descrição dos Componentes
• Cabedal • Solado

• Palmilha Removível

• Embalagem

Especificação Técnica
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