
Een comfortabele en duurzame handschoen voor het hele jaar door, die de handen warm houdt en vuil
of schaafwonden op je handen helpt voorkomen. Geschikt voor allround werk in droge en wat
koudere omgevingen. Deze handschoen is gemaakt van fijn leer met een synthetische rugzijde en een
dunne fleecevoering, die zorgt voor een goede pasvorm en een betere grip.

EIGENSCHAPPEN

Goede pasvorm
Duurzaam
Goede grip
Goede vingertopgevoeligheid
Flexibel
Comfortabel

KENMERKEN

Versterkte wijsvinger
Versterkte vingertoppen
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VOOR BESCHERMING TEGEN LICHTE KOU
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VOORKOMT RISICO OP
letsel door schuren, blaren, schaafwonden, krassen,
scheurwonden, aanraking met vuil

PRIMAIRE GEBRUIKSOMGEVING
gebruik het hele jaar door, koude omgevingen

PRIMAIRE GEBRUIKSGEBIEDEN
assemblage, machinebediening, bouw en constructie,
timmerwerk, engineering, transportwerkzaamhden,
machine besturen, magazijnwerk, werk op de luchthaven,
reparatiewerkzaamheden

PRIMAIRE GEBRUIKSSECTOREN
automotive, transportation, building and construction,
logistics, retail

TYPE WERKZAAMHEDEN
Fijne werkzaamheden

SPECIFICATIE

TYPE Handschoenen voor allround werkzaamheden,
Koude isolerende handschoenen
CATEGORIE Cat. II
MATERIAAL HANDPALM Volnerf geitenleer
MATERIAAL BOVENHAND Nylon
VOERING Winter gevoerd
VOERINGSTOF Fleece
LENGTE 225-255 mm
MOTORIEK 4
KLEUR Zwart, Groen, Wit
PAREN PER: BUNDEL/DOOS 6/60
VERPAKKINGSTYPEN Haak met hangtag
SLUITMETHODE Elastisch 360°
SPECIFICATIE BINNENMATERIAAL Polyester
SPECIFICATIE BUITENMATERIAAL Leer, Nylon,
Natuurlatex

NALEVING
Cat. II TP TC 019:2011

Informatie/UIS EN 388:2016
2121X

EN 420:2003
+A1:2009

EN 511:2006
11X

KENMERKEN
Warme voering

AFMETING ART.NR. EAN

7 235-7 7392626062917

8 235-8 7392626062924

9 235-9 7392626062931

10 235-10 7392626062948

11 235-11 7392626062955
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