
Mănuși din piele, de calitate superioară, necăptușite, cu dosul palmei sintetic, care oferă
sensibilitate extrem de bună la vârfurile degetelor și nivel ridicat de protecție împotriva bășicilor,
zgârieturilor, uzurii și murdăriei. Degetele arătătoare ranforsate și ranforsările de la vârfurile
degetelor fac mănușile să fie mai durabile, deoarece aceste părți sunt supuse unei uzuri mai mari.
Potrivite pentru toate tipurile de lucrări în medii uscate, mai ales pentru asamblarea fină și munca de
precizie.

PROPRIETĂŢI

Potrivire perfectă
Nivel ridicat de protecţie
Sensibilitate extrem de bună la
vârfurile degetelor

CARACTERISTICI

Degete arătătoare ranforsate
Vârfurile degetelor sunt ranforsate

MĂNUȘI PENTRU LUCRĂRI DE TOT FELUL, MĂNUȘI DE ASAMBLARE , MĂNUȘI
PENTRU LUCRĂRI DE PRECIZIE
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DEXTERITATE MARE ȘI POTRIVIRE PERFECTĂ

aflați mai multe
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PREVINE RISCUL DE
băşici, zgârieturi, julituri, răni, contact cu murdăria

MEDIUL DE UTILIZARE PRIMAR
medii uscate, medii murdare

ZONELE PRINCIPALE DE UTILIZARE
asamblare fină, lucrări de inspectare, operarea maşinilor,
lucrări de construcţii, tâmplărie, lucrări de instalare,
lucrări de transport, conducerea maşinilor, lucrări la
depozite de mărfuri, lucrări la aeroport, lucrări din
industria lemnului, lucrări de reparaţii

INDUSTRIILE PRIMARE DE UTILIZARE
utilities, transportation, automotive, building and
construction, logistics, service, retail

TIPUL DE MUNCĂ
Manipulări ușoare

SPECIFICAŢIE

TIP Mănuși pentru lucrări de tot felul, mănuși de
asamblare , Mănuși pentru lucrări de precizie
CATEGORIE Cat. II
MATERIAL PALMĂ Piele naturală de capră de calitate
superioară
MATERIAL PENTRU PARTEA SUPERIOARĂ A MÂINII

Nailon
CĂPTUȘEALĂ Necăptuşite
LUNGIME 230-260 mm
CULOARE Gri, Alb
PERECHI PER: PACHET/CUTIE 12/120
TIPURI DE AMBALAJE Cârlig cu etichetă
METODĂ DE ÎNCHIDERE Elasticizat 180°
SPECIFICAŢIE MATERIAL EXTERIOR Piele, Nailon, Latex
natural

CONFORMITATE
Cat. II Cat. II

TP TC 019:2011 Informaţii/UIS Model scurt (EN
420)

EN
388:2016+A1:2018
2010X

EN ISO 21420:2020

MĂRIME ART. NR. 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
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