
 

 

 

 

Technisch Specificatieblad Ferney Group BV  
 
Ferney Group BV Datum: 06-11-2018 

Ampèrestraat 15 TSFK    18/1513879 t/m 1513880 

1704 SM Heerhugowaard Rev     : A 

Nederland Blad    : 1/2 

 

Productnaam: Kelfort® technische sokken zwart 
 

Opgesteld door:     WB Bekrachtigd door:    LB 

  
 

Het product: De Kelfort® technische sokken zwart hebben een goede pasvorm 

en versterking bij de hiel en tenen.  

 De Kelfort® technische sokken zijn gebundeld per 3 paar.  

 De sokken zijn gemaakt van 34% katoen, 32% polyamide, 29% 

polyester, 3% viscose en 2% elastaan. 

 

De toepassing: Sokken worden vaak vergeten wanneer we kijken naar 

beschermende werkkleding. Het is echter belangrijk dat wanneer je 

de hele dag actief aan het werk bent, je sokken lekker zitten en je 

niet belemmeren bij wat je doet. Daarom is het slim om goede 

technische sokken te kopen die aansluiten bij de werkzaamheden 

die je verricht. Onderschat de waarde van goede sokken niet! 

Zo bieden de sokken vaak extra ondersteuning, zijn ze slijtvast en 

zorgen ze dat je voeten de juiste temperatuur hebben.  

 

Eigenschappen: - Versterking bij hiel en teen. 

 - Voorzien van elastische band bovenin.  

 - Sterke kwaliteit. 

 - Vochtafvoerend. 

 - Voetbed met zacht polyamide voor extra comfort. 

 - Geschikt voor gebruik in robuuste werkschoenen, laarzen 

  en rubberlaarzen. 

 - Gebundeld per drie paar met hanger. 

 -  Geproduceerd conform Oeko-Tex Standaard  

  100 keurmerk. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Technisch Specificatieblad Ferney Group BV  
 
Ferney Group BV Datum: 30-10-2018 

Ampèrestraat 15 TSFK    18/1513879 t/m 1513880 

1704 SM Heerhugowaard Rev     : A 

Nederland Blad    : 2/2 

 

Productnaam: Kelfort® technische sokken zwart 

  
 

Leveringsvorm: 

Kleur: Zwart. 

Maten: 39 t/m 43 of 44 t/m 48. 

EAN-codes: 1513879 => maat 39-43 => 8714678124433 (set). 

 1513879 => maat 39-43 => 8714678124457 (doos à 34 sets). 

 1513879 => maat 39-43 => 8714678124471 (pallet à 680 sets). 

 1513880 => maat 44-48 => 8714678124440 (set). 

 1513880 => maat 44-48 => 8714678124464 (doos à 34 sets). 

 1513880 => maat 44-48 => 8714678124488 (pallet à 952 sets). 

Afmetingen artikel: 26,5 x 10,0 x 7,0 cm (l x b x h) (per sok) (geldt voor beide maten). 

Verpakking: Set van 3 paar gebundeld. 

Opslag: Bewaren op een droge plaats tussen +5 °C en +25 °C en niet in 

direct zonlicht. 

 

Wasvoorschrift:  

  
 

Technische gegevens:  
Materiaal: 34% katoen, 32% polyamide, 29% polyester, 3% viscose en 2% 

elastaan. 

Gewicht: Netto 70 g per paar (geldt voor beide maten). 

Keuringsnorm: N.v.t. 

Notified body: N.v.t. 

Zie ook: Zie QR-code. 

 

 

 

 

 

 


