
Vysoce kvalitní kožené rukavice bez podšívky se syntetickou hřbetní částí, které poskytují
neobyčejně dobrou citlivost konečků prstů a vysokou úroveň ochrany proti puchýřům, poškrábání,
roztržení a nečistotám. Zesílený ukazovák a výztuhy na špičkách prstů činí rukavice odolnější,
protože tyto části jsou vystaveny většímu opotřebení. Vhodné pro všechny typy prací v suchém
prostředí, zejména pro jemnou montáž a přesnou práci.

VLASTNOSTI

Dokonale padne
Vysoká úroveň ochrany
Neobyčejně dobrá citlivost
konečků prstů

VLASTNOSTI

Zesílený ukazovák
Zesílené konečky prstů
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VYSOKÁ OBRATNOST A PERFEKTNÍ STŘIH
Zjistit více
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CHRÁNÍ PŘED TĚMITO RIZIKY
puchýře, oděrky, škrábance, tržné rány, kontakt s
nečistotou

HLAVNÍ PROSTREDÍ PRO POUŽITÍ
suchá prostředí, znečištěná prostředí

HLAVNÍ OBLASTI POUŽITÍ
jemná montáž, inspekční práce, ovládání strojů, výstavba
a konstrukce, tesařské práce, instalační práce, přepravní
práce, řízení strojů, práce ve skladech, práce na letišti,
dřevařské práce, opravářské práce

HLAVNÍ ODVETVÍ PRO POUŽITÍ
utilities, transportation, automotive, building and
construction, logistics, service, retail

TYP PRÁCE
Lehké práce

SPECIFIKACE

TYP Montážní rukavice 
KATEGORIE Cat. II
MATERIÁL DLAŇOVÉ ČÁSTI Lícová kozinka nejvyšší
kvality
MATERIÁL VRCHNÍ ČÁSTI Polyester
PODŠÍVKA Bez podšívky
DÉLKA 230-260 mm
ÚCHOPOVÁ SCHOPNOST 5
BARVA Šedá, Bílá
POČET PÁRŮ VE SVAZKU/KARTONU 12/120
TYPY BALENÍ Háček s visačkou
ZPŮSOB ZAPÍNÁNÍ Elastická v úhlu 180°
SPECIFIKACE VNĚJŠÍHO MATERIÁLU Kůže, Polyester,
Přírodní latex

PLNĚNÍ NOREM
Cat. II Cat. II

TP TC 019:2011 Informace/pokyny
pro uživatele

EN
388:2016+A1:2018
2010X

EN ISO 21420:2020

VELIKOST Č. VÝR EAN

6 115-6 7392626005976

7 115-7 7392626005846

8 115-8 7392626005853

9 115-9 7392626005860

10 115-10 7392626005877

11 115-11 7392626005884

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com

115

2023-03-31 Všechny hodnoty pro popisovaný výrobek jsou uváděny bez tolerancí a mohou se lišit od

skutečných hodnot u jednotlivých výrobků. Vyhrazujeme si právo na pozměnění nebo

aktualizaci informací v tomto dokumentu bez předchozího oznámení.

ejendals.com

tel:+462473600
mailto:info@ejendals.com
http://www.ejendals.com/order@ejendals.com

