
















Resumo do produto
Na OrthoLite, estamos sempre fomentando a inovação, seja em relação ao desempenho de
nossos produtos ou à forma como eles impactam o meio ambiente. Em resposta à demanda do
consumidor por produtos mais ecologicamente responsáveis, nossa nova 
chegou para mudar o cenário tecnológico atual. Essa nova formulação exclisova, com patente
requerida, mistura 5% de borracha reciclada, 15% de espuma de resíduo de produção e 80% de
nossa exclusiva espuma de célula aberta. A OrthoLite Hybrid  tem isso tudo e ainda mantém
todos os atributos de desempenho que fizeram a fama da OrthoLite, e tudo isso com menos
impacto ao meio ambiente. Isso significa o uso de menos petróleo e menos energia, além de
menos resíduos lançados em aterros sanitários. E também significa todo o conforto que o seu 
consumidor espera, como os recursos ecologicamente corretos que eles exigem.

OrthoLite Hybrid

Aplicação
A Ortholite Hybrid é ideal para várias aplicações nas quais amortecimento e desempenho
são de grande importância, incluindo palmilhas, sistema strobel e cabedal. A formulação híbrida
cria uma ambiente mais fresco e seco dentro do calçado: assim, o consumidor pode se sentir e
se sair melhor em suas atividades. Ela também reafirma as metas de sustentabilidade da marca,
oferecendo-lhe uma ótima oportunidade de mostrar ao seu consumidor por que você escolheu
a OrthoLite.

Formulação
Híbrida 

Data de lançamento
Imediata

Quantidade mínima
Padrão 20% de conteúdo

ecológico
total

15% de espuma
de redíduo de
produção

5% de borracha
reciclada

Densidade:
0,12 g/cm³

Cor disponível:
Pérola com manchas de
cores variadasEspessura:

2mm-20mm
*Tolerância de espessura +/- 0,3mm

Dureza:
25   Asker  C
*Tolerância de dureza +/-4  Asker C

Tamanho da folha:
110cm x 200cm
110cm x 170cm
110cm x 147cm

Resultados de testes

concluído e aprovado.
- teste.

Vantagens da espuma OrthoLite:

Amortecimento
de longo prazo

Alto nível de
respirabilidade

Leve Lavável Antimicrobiana Ecológica
eco

Todas as espumas
da OrthoLite são
ecologicamente
corretas, contendo
5% de borracha
reciclada.












