
ZDROWIEJ PRACOWAĆ – KORZYSTAĆ Z INOWACJI  

Z HIGH-TECH TECHNOLOGIĄ SKANOWANIA STÓP- ATLAS® 



Załozenie: 

Pracownicy: 

Powierzchnia zakładu: 

Stan magazynu/ 
Dortmund: 

Produkcja: 

1910 

Obrót 2013: 

95Mio € 

1.450 

30.000m2 

2,1Mio 

Par obuwia 
ochronnego rocznie 

300.000p

par 

Dzienna wysyłka obuwia 
ochronnego: 

9.000 

Spólki: 

5 
 
Swiat  
Holandia 
Dania 
Brazylia 
Polska 
 
 



STATYSTYCZNE WYNIKI BADAŃ STÓP 
PRACOWNIKÓW  

 

» 65 % pracowników oraz 80 % młodzieży rozpoczynającej  
pracę używa niewłaściwego obuwia ochronnego  
pod względem długości obuwia jak i tęgości« 
 



WŁAŚCIWE DOPSOWANIE 

DLA PAŃSTWA ZDROWIA 

Konsekwencje noszenia żle dopasowanego obuwia ochronnego 
 wysokie ryzyko zwichnięć 
 częste potknięcia,wypadki poprzez poślizgnięcia  
 złe samopoczucie – niezadowoleni, mało efektywni pracownicy 
 kosztowne wymiany obuwia z powodu trudnosci z doborem prawidłowej 

rozmiarówki obuwia 
 
Istotne zalety podczas noszenia dopasowanego obuwia ochronnego 

 znikome ryzyko upadków, zwichnięć, potknięć  

 mniejsza absencja pracowników  

 większa świadomość dbałości o zdrowie, dobre samopoczucie, lepsza 

efektywność 



Zalety  ATLAS® Systemu skanowania 
 
:szybka, komfortowa obsługa, mobilność urządzenia  
 
:natychmiastowe wyniki skanowania na monitorze 
 
:indywidualne określenie długości i szerkości stóp 
 
:indywidualne określenie typu stopy -  
 system skanowania informuje o niedoskonałościach stóp 
oraz punktach ucisku 
 
 Przyjemne wyścielenie wnętrza obuwia 

zapewniający wysoki komfort zdrowotny zostanie 
zapewniony poprzez wkładki ATLAS® Ergo-Med ® 

      

ATLAS® TECHNOLOGIA SKANOWANIA STÓP 

DLA KAŻDEJ STOPY DOPASOWANE OBUWIE 



 zwiększenie dopowiedniej, dopasowanej do stopy przestrzeni w wewnątrz 
obuwia powoduje uniknięcie odcisków i odparzeń 

ATLAS® SYSTEM-SZEROKOŚCI 

OPTYMALNE DOPASOWANIE 

STANDARD 

 

EXTRA 

 

SPECJALNY 

 

SPECJALNY 



ERGO-MED® WKŁADKI 

ODPOCZYNEK DLA TWOICH STÓP 

INFORMACJA PRODUKTOWA 

Ergo-Med® Wkładki 

 

:certyfikowane do  obuwia ochronnego ATLAS® w/g 

 EN ISO 20345 

:funkcjonalny i przyjemny dla ciała materiał 

:odciążenie od punktów ucisku, bólu 

:wspaniała amortyzacja  

:aktywne wspomaganie ruchu 

:antystatyczne i przystosowane również do ESD 

 

: rozmiary 36 - 49 



JAKIEJ WKŁADKI ERGO-MED® -UŻYWACIE? 

PODDAJCIE SIĘ TESTOWI ODCISKU STOPY 

Ergo-Med zielona 
Niska: stopa płaska 
 

dla przyjemnego wyścielenia 
stopy i naturalnego odciążenia 
układu ruchowego, pleców. 

Ergo-Med niebieska 
Średnia: stopa normalna 
 

dla lekko wzmocnionego 
wsparcia stóp z przyjemnym 
wyścieleniem stopy i 
naturalnym odciążeniem układu 
ruchowego, pleców. 

Ergo-Med czerwona 
Wysoka: stopa wydrążona 
 

dla wyrażnego wsparcia stopy z 
przyjemnym wyścieleniem stopy 
i naturalnym odciążeniem 
układu ruchowego, pleców. 



ATLAS ® SKAN-TECHNOLOGIA 

KORZYŚCI DLA PRZEDSIĘBIORSTWA 

:dokladnie dopasowane obuwie dla lepszego samopoczucia 
 
:pewne chodzenie poprzez dobrze dopasowane obuwie 
 
:zmotywowani i zdrowi pracownicy 
 
 
 aktywny management  zdrowia opłaca się 



SZEROKI ZAKRES DORADZTWA 

 Informacje na temat mierzenia stóp uzyskacie Państwo pod adresem 
 www.atlas-obuwie.pl. 

ATLAS ® SERWIS 

Z PRZYJEMNOŚCIĄ DORADZIMY PAŃSTWU 



DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ !  
 
PAŃSTWA ZESPÓŁ ATLAS®    


