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Testa en ny känsla med Arbeskos X-40 inläggssula 
	  
	  
Arbesko lanserar nu en inläggssula i materialet X-40. X-40-inläggssulan verkar inte bara 
dämpande utan ger även energi tillbaka, ungefär som en trampolin. Det ger upp till 40 % 
bättre svikt för den som använder inläggssulan. 
	  
Hantverkaryrket	  är	  tungt,	  och	  fötterna	  är	  ofta	  den	  del	  av	  kroppen	  som	  utsätts	  för	  störst	  
belastning.	  Ett	  vanligt	  arbetspass	  kan	  utsätta	  fötterna	  för	  krafter	  som	  motsvarar	  3-‐4	  gånger	  din	  
kroppsvikt.	  Hur	  länge	  du	  orkar	  och	  hur	  trött	  du	  blir	  avgörs	  framför	  allt	  av	  vilka	  skor	  du	  använder.	  
Utöver	  att	  Arbeskos	  nya	  inläggssula	  X-‐40	  ger	  upp	  till	  40	  %	  bättre	  svikt	  är	  den	  också	  uppbyggd	  för	  
att	  ge	  stöd	  åt	  både	  hålfot	  och	  hälparti,	  transporterar	  bort	  fukt	  från	  foten	  och	  andas.	  Inläggssulan	  
ger	  en	  helt	  ny	  känsla	  med	  extra	  mycket	  komfort,	  och	  ger	  dig	  energi	  över	  till	  mer	  än	  bara	  jobbet.	  
	  

– X-‐40	  har	  precis	  de	  egenskaperna	  som	  vi	  vill	  ha	  när	  vi	  utformar	  inläggssulor.	  Det	  ger	  
användaren	  mycket	  bra	  dämpning	  och	  svikt,	  i	  kombination	  med	  att	  det	  gör	  inläggssulan	  
stark,	  andas	  och	  transporterar	  bort	  fukt,	  säger	  Peter	  Svensson,	  affärschef	  på	  Arbesko.	  Det	  
förstärker	  ytterligare	  vårt	  löfte	  om	  kvalitet,	  ergonomi,	  komfort	  och	  säkerhet.	  

	  
Lanseras	  i	  sex	  modeller	  från	  start	  
X-‐40-‐sulan	  kommer	  från	  start	  att	  lanseras	  i	  sex	  olika	  skomodeller,	  för	  att	  sedan	  fasas	  in	  i	  resten	  av	  
sortimentet.	  De	  kommer	  även	  finnas	  att	  köpa	  separat	  som	  tillbehör.	  Sulorna	  tillverkas	  av	  en	  av	  
världens	  största	  tillverkare	  av	  inläggssulor,	  Ortholite.	  	  
	  
Marknadsledande	  svenskt	  familjeföretag	  
Arbesko	  är	  ett	  familjeföretag	  i	  femte	  generationen	  och	  är	  marknadsledande	  i	  Sverige	  på	  
arbetsskor	  och	  skyddsskor.	  Företaget	  har	  både	  utveckling	  och	  tillverkning	  i	  Sverige,	  genom	  
huvudkontoret	  i	  Örebro	  och	  fabrikerna	  i	  Kumla	  och	  Strömstad.	  
	  
Mjuka	  skor,	  hårda	  fakta	  
4	  mm	   …	  tunn	  är	  inläggssulan	  X-‐40	  från	  Arbesko	  som	  ger	  40	  %	  bättre	  svikt	  och	  extra	  

komfort.	  
10	  månader	   …	  har	  det	  tagit	  för	  Arbeskos	  utvecklingsavdelning	  att	  tillsammans	  med	  Ortholite	  

utveckla	  och	  testa	  den	  nya	  inläggssulan	  X-‐40.	  
1839	   …	  var	  Anders	  Andersson	  först	  i	  Sverige	  med	  att	  sälja	  skor	  i	  parti	  och	  la	  därmed	  

grunden	  för	  det	  som	  i	  dag	  är	  Arbesko.	  
	  
	  
	  
Vill	  du	  och	  din	  redaktion	  prova	  inläggssulan	  X-‐40?	  
Skicka	  dina	  kontaktuppgifter	  och	  skostorlek	  till	  press@arbesko.se.	  	  
	  


