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ΚΡΑΤΗΜΑ

ΠΡΟΣΦΥΣΗ

ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ

ΠΕΔΗΣΗ

ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ  ΤΩΝ  ΚΡΑΔΑΣΜΩΝ

ΑΥΤΟΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

Σχεδιαστές, εμπειρογνώμονες ανάπτυξης μοντέλων, έμπειροι βιοτέχνες και επαγγελματίες της ιατρικής έρευνας: πίσω από κάθε υπόδημα GET LINE της 

Payper υπάρχει ολόκληρη η δουλειά μίας ομάδας ειδικών. Μία πολυθεματική ομάδα συμβάλει για να συνδυαστεί η προσοχή προς τα απαραίτητα κριτήρια 

ασφάλειας και υγείας με το απαράμιλλο ιταλικό στυλ, μεταφράζοντας καινοτόμες τεχνικές λεπτομέρειες σε ραφινάτα και διακριτικά χαρακτηριστικά.

ΤΑ ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ MADE 
IN ITALY ΤΗΣ  PAYPER:
Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΥΝΑΝΤΑ 
ΤΟ ΝΤΙΖΑΙΝ .

1  ΠΑΝΩ ΜΕΡΟΣ. Υλοποιημένο με δέρματα υψηλότατης ποιότητας, πάχους 1,8/2 mm, με υδατοαπωθητική και αντιρρυπαντική επεξεργασία, υψηλής 

ανθεκτικότητας και διαπνοής, συνδυάζονται επίσης με τεχνικά υφάσματα αποτροπής σχισίματος με νήμα CORDURA®. Διαθέτει ενισχυτικά υποστηρίγματα 

και γλωσσίδια από γνήσιο δέρμα.

2  ΦΟΔΡΑ. Εσωτερικά το παπούτσι είναι πλήρως φοδραρισμένο από νάιλον διαπνέον, αντιιδρωτικό και ανθεκτικό στην τριβή. Στο πίσω μέρος υπάρχει 

ένα υποπτέρνιο, που αποτρέπει την αθέλητη αφαίρεση του παπουτσιού, για μεγαλύτερη σταθερότητα.

3  ΚΑΨΟΥΛΙΑ. 16 καψούλια metalfree για τις εκδόσεις MID και 12/14 για τις εκδόσεις LOW επιτρέπουν ένασφιχτό δέσιμο για να διατηρείται το πόδι καλά 

σταθεροποιημένο, με βέβαιο αποτέλεσμα αποτροπής διαστρέμματος.

4  ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΤΑΚΟΥΝΙΟΥ. Συμπαγές ενισχυτικό κατά των προσκρούσεων από δέρμα με αντανακλαστικό ένθετο. Προσφέρει μεγαλύτερη 

σταθερότητα στο πίσω μέρος. Στα μοντέλα GET FORCE είναι από δέρμα bycast με κοκκώδη επιφάνεια pampas, πολύ ανθεκτική στη φθορά.

5  ΜΠΡΟΣΤΙΝΟ ΜΕΡΟΣ. Το καινοτόμο TOP.ALU.CAP. χυτού αλουμινίου, ελαφρύ και εξαιρετικά ανθεκτικό στις προσκρούσεις μέχρι 200 Joule, εγγυάται 

μεγάλη ασφάλεια και μεγαλύτερο εσωτερικό διάστημα για την κίνηση των δακτύλων και ταυτόχρονα βελτιώνει το ντιζάιν του υποδήματος.

6  ΠΕΛΜΑ. Η κατασκευή, από αφρό πολυουρεθάνης ανοικτών κυψελών, του πέλματος ORTHOLITE® βοηθά τη διαπνοή του ατμού, επιτρέποντας στον αέρα να 

κυκλοφορεί στο εσωτερικό και γύρω από τον αφρό, δημιουργώντας ένα περιβάλλον δροσερό, στεγνό, χωρίς δυσάρεστες οσμές. Το πέλμα έχει μία εξαίσια μνήμη 
εργονομικής μορφής (δεν παραμορφώνεται με την πάροδο του χρόνου) με διαφορετικά πάχη μεταξύ της καμάρας του πέλματος και της φτέρνας για να υποβοηθά 

τη σωστή στάση του σώματος. Ελαφρότατο, μπορεί να αποσπάται και πλένεται στο πλυντήριο, υλοποιημένο με 5% ανακυκλωμένο λάστιχο.

7  ΠΑΤΟΣ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΣ ΣΤΗ ΔΙΑΤΡΗΣΗ. Υφαντικό έλασμα ανθεκτικό στη διάτρηση με υψηλά επίπεδα ασφαλείας χάρη σε ιδιαίτερες τεχνικές ύφανσης 

και στο λαμινάρισμα των στρωμάτων που το αποτελούν. Ελαφρύς και μονωτικός, καλύπτει το 100% της επιφάνειας στήριξης του ποδιού.

8  ΑΨΙΔΩΜΑ. Έλασμα κατά της συστροφής (shank) στο πίσω μέρος: εξαιρετικά ανθεκτικό, από ενισχυμένες συνθετικές ίνες, ενισχύει τη σταθερότητα 

του υποδήματος.

9  ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΣΟΛΑ. Ορθοπεδικό περίγραμμα (πιο ψηλή στο τακούνι σε σχέση με την καμάρα του πέλματος) από καινοτόμα υπερελαφριά 

πολυουρεθάνη με μεγάλη ικανότητα απομνημόνευσης του σχήματος, που την κάνουν ανθεκτική στη συμπίεση, αδύνατο να παραμορφωθεί και κατά 

συνέπεια σταθερή και άνετη. Επιπλέον έχει βέλτιστη αντοχή στην υδρόλυση, στη φυσιολογική διάβρωση και στο κιτρίνισμα.

10  ΑΝΤΙΚΡΑΔΑΣΜΙΚΟ. Το αποτελεσματικό MASTER BALANCE, από PU πολυαιθέρα υψηλής αντοχής και πυκνότητας, αποσβένει τη μετάδοση των 
κραδασμών στη φτέρνα, αποτρέπει την αναπήδηση, επιτρέπει την αποκατάσταση της σωστής στάσης του σώματος ανά πάσα στιγμή.

11  ΣΟΛΑ. Η ξεχωριστή X TRAIL GRIP, υλοποιημένη από μία αποκλειστική τεχνολογία TPU (διογκωμένη θερμοπλαστική πολυουρεθάνη), διαθέτει 

προστατευτικό τακουνιού και προστασία μπροστινού μέρους, έχει πιστοποίηση ESD και SRC. Ανθεκτική στη φθορά τόσο στις χαμηλές όσο και στις 

μεσαίες-υψηλές θερμοκρασίες, εξασφαλίζει υψηλή σταθερότητα χάρη στο τέλειο αντιολισθητικό grip.
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Το υπόδημα παίζει έναν σημαντικό ρόλο για 
την ευεξία του ατόμου, κυρίως όταν πρόκειται 
για ένα επαγγελματικό παπούτσι που φοριέται 
για πολλές ώρες την ημέρα και πρέπει να 
προστατεύει το πόδι, να μειώνει την κούραση 
και να προλαμβάνει τις ενοχλήσεις από μια 
εσφαλμένη στάση του σώματος. Για να 
αναγνωρίσουμε ποιο είναι το σωστότερο 

για εμάς, είναι καλό, λοιπόν, να μη 
σταθούμε σε αντιλήψεις φαινομενικών ή 

γενικών πλεονεκτημάτων όπως: 

  υπερβολική μαλακότητα, 

  υπερβολική ελαστικότητα,

  μεγάλη ελαφρότητα.
Απαιτήσεις αυτού του είδους μπορούν να 
θεωρούνται καλές για τις έντονες και σύντομες 
αθλητικές δραστηριότητες, αλλά όχι για ένα 
εργασιακό πλαίσιο.

ΣΥΝΕΙΔΗΤΗ
ΕΥΕΞΙΑ

Σ ΤΑΘ Ε Ρ ΟΤ Η ΤΑ
Κ Α Ι  Ε Ρ ΓΟ Ν Ο Μ Ι Α

Ένα πόδι καλά ακινητοποιημένο στο εσωτερικό ενός υποδήματος 
GET με εργονομική πατούσα επιτρέπει τη διατήρηση της 
σωστής στάσης του σώματος και προλαμβάνει τις φυσικές 
μικροαντισταθμίσεις που μπορούν να προκαλέσουν βλάβες στην 
υγεία, όπως φλεγμονές και αρθραλγίες. Η σωστή σκληρότητα και οι 
σωστές διαστάσεις του παπουτσιού ευνοούν την προσαρμογή 
στη διάπλαση του ποδιού και κατά συνέπεια την καλύτερη 

σταθερότητα της στάσης του σώματος.

GET PLUS
  Εργονομικό πέλμα και ενδιάμεση σόλα, με διαφοροποιημένο 
   πάχος μεταξύ φτέρνας και καμάρας του ποδιού

   Γερό πίσω μέρος του επάνω μέρους, ενισχυμένο από 
προστατευτικό τακουνιού και αψίδωμα κατά της συστροφής

   Ισορροπημένο αντικραδασμικό, μελετημένο για την 
αποκατάσταση της σωστής στάσης του σώματος

  Σόλα υψηλού grip
   Αριθμός καψουλιών ανώτερος από τον μέσο όρο, για σφιχτό 

δέσιμο

  Διαθεσιμότητα μεσαίων νούμερων

 ΣΩΣΤΗ ΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ 

Π Ι Σ ΤΟ Π Ο Ι Η Μ Ε Ν Η
Α Σ ΦΑ Λ Ε Ι Α

Τα υποδήματα ασφαλείας πρέπει να προστατεύουν καλά το πόδι 
από εξωτερικούς παράγοντες και κινδύνους ατυχήματος. Χρειάζεται 
να επαληθεύουμε πάντοτε αυτά που είναι καταλληλότερα 
για τη δραστηριότητά μας: για να το κάνουμε, δεν αρκούν 
αόριστες τεκμηριώσεις αλλά χρειάζεται να ελέγχουμε πάντοτε τις 
ενδεδειγμένες πιστοποιήσεις. Τα παπούτσια GET αναγράφουν τις 
συγκεκριμένες νομοθετικές πιστοποιήσεις στη σήμανση της 
ετικέτας εσωτερικά και συνοδεύονται πάντοτε από πολύγλωσσο 
ενημερωτικό σημείωμα.

GET PLUS
   Πιστοποίηση ESD 

   Μπροστινό μέρος κατά της σύνθλιψης, εξαιρετικά ανθεκτικό

   Πάτος ανθεκτικός στη διάτρηση στο 100% της επιφάνειας 
στήριξης

  Αψίδωμα κατά της συστροφής

  Αντιολισθητική σόλα SRC, ολοκληρωμένη με προστατ-
   ευτικό τακουνιού και προστασία μπροστινού μέρους

  Ενίσχυση κατά των προσκρούσεων στο πίσω μέρος του

   επάνω μέρους

 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ 



Δ Ι ΑΧ Υ Σ Η  Τ Η Σ 
Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Σ

Η κινητική ενέργεια, που το σώμα παράγει με την κίνηση, μεταφέρεται στο 
έδαφος, λόγω της βαρύτητας, μέσω των υποδημάτων. Ένα παπούτσι GET είναι 
σχεδιασμένο για να υποστηρίζει τέλεια το βάρος του σώματος και να διαχέει 
σωστά αυτή την ενέργεια. Η πυκνότητα, που έχουν τα πάχη και οι ικανότητες 
απομνημόνευσης των επιλεγμένων υλικών αποκλείουν την υπερβολική 
συμπίεση (σύνθλιψη), την αναπήδηση, τον κραδασμό, αποτρέποντας με αυτόν 
τον τρόπο την επιστροφή της ενέργειας στο σώμα, αιτία της κόπωσης των κάτω 
άκρων και των προβλημάτων στη μέση.

GET PLUS
  Ενδιάμεση σόλα που είναι αδύνατο να παραμορφωθεί
   Αντικραδασμικό κατά της αναπήδησης
  Πέλμα με υψηλή αντοχή στη συμπίεση και εξαιρετική μνήμη 

   σχήματος

 ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΚΟΠΩΣΗΣ 

Α Ν Ε Σ Η 
Π Ο Ι ΟΤ Η ΤΑ Σ

Ένα παπούτσι εργασίας δεν πρέπει να είναι μονάχα ασφαλές και σταθερό αλλά 
και αναπαυτικό, γιατί συνοδεύει το άτομο για όλη την ημέρα. Η έννοια της 
άνεσης συνδέεται απευθείας με τον χώρο εργασίας και περιλαμβάνει πτυχές 
όπως η διαπνοή, η μη εφίδρωση, η αίσθηση δροσιάς, η θερμική μόνωση, η 
μη κόπωση. Απαιτήσεις βάσει των οποίων είναι βασική η επιλογή των υλικών 
υψηλής ποιότητας, όπως αυτών με τα οποία υλοποιούνται τα παπούτσια GET, 
για να προσφέρουν στα πόδια τα μεγαλύτερα πλεονεκτήματα.

GET PLUS
  Διαπνέοντα υλικά με υδατοαπωθητική επεξεργασία για το επάνω μέρος
  Φόδρα από νάιλον αντιιδρωτικό
   Πέλμα πλήρους διαπνοής και κατά των οσμών
  Ενδιάμεση σόλα και πέλμα με μονωτικές ιδιότητες από επαφή 
  Διαμορφωμένο μπροστινό μέρος για μεγαλύτερη ελευθερία κινήσεων 
   των δάκτυλων

 ΑΞΙΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ 



payperwear.com

GET FORCE MID

GET FORCE LD MID

GET FORCE LD LOW

GET TEXFORCE LD LOW

GET FRESH LD LOW

GET FORCE LOW

GET TEXFORCE LOW

GET FRESH LOW

ΠΕΛΜΑ ΤΟΜΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ 

Όχι άσφαλτος, όχι πολύ υψηλές θερμοκρασίες (σόλα), όχι υγρή κοπριά, όχι βιομηχανία γαλακτοκομικών. 

  001445-0437  
ΔΕΡΜΑΤΙΝΑ ΝΗΜΑΤΑ

  001467-0437  
ΔΕΡΜΑΤΙΝΑ ΝΗΜΑΤΑ

 001445-0414 
NABUK

 001506-0414 
NABUK

 001507-0414 
NABUK

        001516-0464        
ΣΟΥΕΤ + CORDURA AIR ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

   001515-0463   
ΣΑΤΕΝ

 001467-0414 
NABUK

        001481-0464        
ΣΟΥΕΤ + CORDURA AIR ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

    001508-0463   
ΣΑΤΕΝ

S0002
ΜΑΥΡΟ

S0002
ΜΑΥΡΟ

S0000
ΑΠΟΛΥΤΟ ΜΑΥΡΟ

S0000
ΑΠΟΛΥΤΟ ΜΑΥΡΟ

S0005
ΜΑΥΡΟ
ΜΑΥΡΟ

S0300
ΜΠΛΕ ΝΑΥΤΙΚΟ
ΛΙΜΕΝΙΚΟ

S0004
ΜΑΥΡΟ

S0104
ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΓΚΡΙ
ΜΑΥΡΟ

S0301
ΜΠΛΕ ΝΑΥΤΙΚΟ

S1003
ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΓΚΡΙ 
ΑΝΟΙΧΤΟ ΓΚΡΙ

S1005
ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΓΚΡΙ

S0201
ΧΑΚΙ / ΣΤΟ ΧΡΩΜΑ 
ΤΗΣ ΑΜΜΟΥ

S0202
ΧΑΚΙ

S0200
ΧΑΚΙ
ΑΠΟΜΙΜΗΣΗ ΓΚΡΙ

S0003
ΜΑΥΡΟ

S1002
ΧΡΩΜΑ ΚΑΠΝΟΥ

S1001
ΧΡΩΜΑ ΚΑΠΝΟΥ

S1100
ΣΟΚΟΛΑΤΙ

S3000
ΚΟΚΚΙΝΟ

S0100
ΚΙΤΡΙΝΟ ΩΧΡΑ

S0001
ΜΑΥΡΟ

S0000
ΑΠΟΛΥΤΟ ΜΑΥΡΟ

S0000
ΑΠΟΛΥΤΟ ΜΑΥΡΟ

S0005
ΜΑΥΡΟ
ΜΑΥΡΟ

S0004
ΜΑΥΡΟ

S1000
ΧΡΩΜΑ ΚΑΠΝΟΥ

S0100
ΚΙΤΡΙΝΟ ΩΧΡΑ

S0100
ΚΙΤΡΙΝΟ ΩΧΡΑ

S0300
ΜΠΛΕ ΝΑΥΤΙΚΟ
ΛΙΜΕΝΙΚΟ

S0301
ΜΠΛΕ ΝΑΥΤΙΚΟ

S1001
ΧΡΩΜΑ ΚΑΠΝΟΥ

S1000
ΧΡΩΜΑ ΚΑΠΝΟΥ

S1002
ΧΡΩΜΑ ΚΑΠΝΟΥ

S0104
ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΓΚΡΙ
ΜΑΥΡΟ

S1100
ΣΟΚΟΛΑΤΙ

S3000
ΚΟΚΚΙΝΟ

S3000
ΚΟΚΚΙΝΟ

S0201
ΧΑΚΙ / ΣΤΟ ΧΡΩΜΑ 
ΤΗΣ ΑΜΜΟΥ

S3000
ΚΟΚΚΙΝΟ

S0100
ΚΙΤΡΙΝΟ ΩΧΡΑ

S1100
ΣΟΚΟΛΑΤΙ

S1100
ΣΟΚΟΛΑΤΙ

S1003
ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΓΚΡΙ 
ΑΝΟΙΧΤΟ ΓΚΡΙ

S0202
ΧΑΚΙ

M
A

N
L

A
D

Y

S1005
ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΓΚΡΙ

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ



ΥΓΙΕΙΝΑ, ΑΣΦΑΛΗ, ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΑ,
ΠΟΛΥΤΙΜΑ, ΞΕΧΩΡΙΣΤΑ.

payperwear.com


