
Din sikkerhed



APRILCLOG
De multifunktionelle sikkerhedssko 
fra APRILCLOG blev lanceret den 1. 
april 2015.

Vores sko er designet i overensstem-
melse med den nyeste teknologi. De 
er antistatiske, fremstillet af anti-
bakterielt materiale og har integre-
rede beskyttelses- og sikkerheds-
funktioner. Vores produkter har den 
højeste CIMAC-certificering. 

Inspirationen til vores skridsikre så-
ler kommer fra japanske fiskere. 

Vores sko kan vaskes op til 90°C og 
steriliseres ved 134°C, og fremstår 
efter flere vask stadig som nye. 

Vores sko er ISO-certificeret og har 
bestået alle kvalitetstest.

APRILCLOG har fokus på miljø og be-
varing af klodens ressourcer, og vo-
res sko er derfor lavet af 100% gen-
anvendelige materialer.



Anvendelse

• Hospitaler og andre 

 sundhedsinstitutioner

• Tandlægeklinikker

• Dyrlægeklinikker

• Laboratorier

• Apoteker

• Fødevareindustrien

• Autolakerere og malerfirmaer

• Rengøringsfirmaer

Lukket hæl Lukket hæl med 
stålkappe

Med rem Med rem og 
stålkappe

AnatomiskSkridsikker Antistatisk

Stødabsorberende

Autoklaverbar

Olieresistent ESD certifikat Antibakteriel



Varianter
ACFE 1 
ACFE 2 
ASFE 1 
ASFE 2 

Farver
Sort
Hvid
Pink
Blå
Grøn
Rød

Størrelser
36-47 (sort, hvid, blå, grøn)
35-42 (rød)
35-41 (pink)

Tekniske specifikationer
variant 1 & 2

Certifikater og normer  
ACFE 1:
EN ISO 20347-2012-04-SRC-FO-ESD-SB-A-E
Markings CE

ACFE 2:
EN ISO 20347-2012-04-SRC-A-E
ESD
Markings CE

ASFE 1:
EN ISO 20345-2011-S4-SRC-A-E-WRU-FO
ESD
Markings CE

ASFE 2:
EN ISO 20345-2011-S2-SRC-A-E
ESD
Markings CE

For udførlige tekniske specifikationer, se venligst datablad for hver enkel variant. 
Datablade findes på www.aprilclog.com.



Varianter
ACFE 7 
ACFE 8 
ASFE 7 
ASFE 8 

Farver
Sort
Hvid
Pink
Blå
Grøn
Rød

Størrelser
36-47 (sort, hvid, blå, grøn)
35-42 (rød)
35-41 (pink)

Tekniske specifikationer
variant 7 & 8

Certifikater og normer  
ACFE 7:
EN ISO 20347-2012-O2-WRU-SRC-FO-
ESD-SB-A-E
Markings CE

ACFE 8:
EN ISO 20347-2012-O2-WRU-SRB-SRC-A-E
ESD
Markings CE

ASFE 7:
EN ISO 20345-2011-S2-WRU-SRC-A-E-WRU-FO
ESD
Markings CE

ASFE 8:
EN ISO 20345-2011-SB-WRU-SRC-A-E
ESD
Markings CE

For udførlige tekniske specifikationer, se venligst datablad for hver enkel variant. 
Datablade findes på www.aprilclog.com.



APRILCLOG konceptet  –  100% genanvendelse

APRILCLOGS er lavet af 100% genanvendelige materialer, og returneres efter brug til fabrikken, hvor skoene genanvendes til gavn for miljøet.

APRILCLOG Vask Ultralyd Lufttørring Autoklavering Dispenser GenanvendelseFabrik



Sikker og genanvendelig
– clogs på den danske måde
Sikker, genanvendelig og autoklaverbar 
(lavet i et materiale, der kan steriliseres 
ved 134°C) – APRILCLOG tager markedet 
med storm. Et af de unikke træk ved 
APRILCLOGS er, at de ikke kun er 100% 
sikre, men også 100% genanvendelige.

I april 2014 begyndte den danske sko-
ekspert Conni Seidenfaden at eksperi-
mentere med udviklingen af   en auto-
klaverbar sikkerhedssko. Første forsøg 
var ret mislykket, da skoene simpelt-
hen smeltede. Faktisk tog det ikke min-
dre end fem år, før Seidenfaden havde 
det produkt, hun havde forestillet sig i 
hænderne – en antibakteriel, skridsik-
ker, ESD, vaskbar og åndbar 100% gen-
anvendelig sikkerhedssko. 

Efter at have lanceret det første APRIL-
CLOG-fodtøj i april 2015, bragte den ny-
lige lancering af det endelige produkt 

en eksplosion af interesse fra hospita-
ler, fødevareindustrien, laboratorier og 
andre industrier med behov for sund-
hedsbeskyttelsessko.

»Jeg tror,   at en af   årsagerne til efter-
spørgslen er, at vi har fokuseret på at 
gøre produkterne genanvendelige lige 
fra starten, mens mange andre virk-
somheder først for nylig er begyndt at 
undersøge det,« forklarer Seidenfaden.

GENBRUG OG MILJØ
Når man ser på baggrunden for mærket, 
er det ikke overraskende, at APRILCLOG 
er gået ind på markedet for sikkerheds-
sko. Seidenfaden, en fodtøjsspecialist 
med 25 års erfaring, har baseret de-
signet på skoene ikke kun på hendes 
egen knowhow, men på anmodninger 
og krav fra hendes mange kunder i fø-
devare- og sundhedsindustrien. Kernen 

i processen var også Seidenfadens øn-
ske om at skabe en sko, der ikke kun 
ville give et sikrere arbejdsmiljø, men 
også minimere produktets miljømæssi-
ge fodaftryk. 

»For mig har de vigtigste træk været 
dem, der fremmer et ansvarligt produkt 
både med hensyn til arbejdssikkerhed 
og med hensyn til bæredygtighed,« 
understreger Seidenfaden. »Derudover 
er der den økonomiske fordel ved ikke 
at skulle smide sko ud – hvis en virk-
somhed f.eks. har ekstra personale i en 
kortere periode, er det ikke nødvendigt 
at købe nye sko, da skoene kan vaskes 
og steriliseres og derefter er som nye.« 
Dette betyder også, at skoene, der bru-
ges af besøgende i f.eks. laboratorie-
miljøer, kan autoklaveres og genbruges 
uden nogen bekymring for brugeren el-
ler sikkerheden.

DESIGNET I DANMARK, FREMSTILLET I 
ITALIEN, INSPIRERET AF VERDEN
Mens APRILCLOG sko er designet i Dan-
mark og fremstillet i Italien af   nogle af 

landets mest erfarne fagfolk inden for 
sikkerhedssko, er teknologien og ma-
terialet til skoene blevet udviklet over 
hele verden.

Inspirationen til de skridsikre såler 
kom for eksempel fra japanske fiskere, 
og har opnået en maksimal CIMAC-cer-
tificering. »Alle andre komponenter og 
produktionen er også 100% ISO-certifi-
ceret. Og det hele er udviklet i henhold 
til den nyeste teknologi, hvilket bety-
der, at det er antistatisk, og sikkerheds-
materialet har en sikkerhedskappe af 
stål,« forklarer Seidenfaden og afrun-
der: »Og så er APRIlCLOG brændstof- og 
olieresistent, stødabsorberende og gi-
ver pålidelig beskyttelse mod elektro-
statisk afladning – det betyder, at vi ved 
at kombinere vores forskellige stilarter 
og funktioner kan tilbyde en sikker og 
behagelig arbejdssko til en meget bred 
vifte af industrier fra hospitaler til ve-
terinærklinikker og fødevareproduktio-
ner.«

Artikel fra SCAN Magazine



Dansk design · Fremstillet i Italien

APRILCLOG indlægssåler

Silicone indlægssål – tynd
God støbabsorbering

ESD indlægssåler
Øget ledningsevne

Silicone indlægssål – tyk
Ekstra støbabsorberende

Silicone indlægssål – magnetisk
Tynd og tyk – ??

Kokos indlægssåler
Autoklaverbar ved 134°C

APRILCLOG ApS
Falkevej 20
8766 Nr. Snede
Telefon: +45 75160160
Mail: info@aprilclog.com
Web: www.aprilclog.com

Kontakt os



WWW.APRILCLOG.COM
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