
Mănuşă din piele, complet căptuşite, 0,6-0,8 mm piele naturală de capră, spandex, lână, Cat. II,
degete arătătoare ranforsate, vârfurile degetelor sunt ranforsate, căptuşeală de iarnă, pentru tot
felul de lucrări

Mănuşă din piele,
complet căptuşite,

0,6-0,8 mm piele
naturală de capră,

spandex, lână, Cat. II,
degete arătătoare

ranforsate, vârfurile
degetelor sunt

ranforsate,
căptuşeală de iarnă,

pentru tot felul de
lucrări

PROPRIETĂŢI

Potrivire perfectă
Extrem de confortabilă
Călduroasă

Sensibilitate bună la vârfurile
degetelor
Flexibile

CARACTERISTICI

Degete arătătoare ranforsate
Vârfurile degetelor sunt ranforsate
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PREVINE RISCUL DE
previne riscul de:, vătămări prin abraziune, băşici,
zgârieturi, julituri, răni

MEDIUL DE UTILIZARE PRIMAR
de exterior, utilizare tot anul, medii reci

ZONELE PRINCIPALE DE UTILIZARE
operarea maşinilor, lucrări de construcţii, tâmplărie,
lucrări de instalare, construcţii, lucrări de transport,
conducerea maşinilor, lucrări la depozite de mărfuri,
lucrări din industria lemnului, lucrări forestiere, lucrări de
reparaţii, salubrizare, curăţare, lucrări de servicii

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

TIPUL DE MUNCĂ
Manipulări medii

SPECIFICAŢIE

TIP Mănuși pentru lucrări de tot felul, Mănuşi de izolare la
frig
CATEGORIE Cat. II
COLECȚIE Dynamic Strength
MATERIAL PALMĂ Piele naturală de capră
MATERIAL PENTRU PARTEA SUPERIOARĂ A MÂINII

Spandex
CĂPTUȘEALĂ Complet căptuşite
MATERIAL CĂPTUȘEALĂ Lână

LUNGIME 220-270 mm
DEXERIATE 5
CULOARE Alb, Gri
PERECHI PER: PACHET/CUTIE 6/60
TIPURI DE AMBALAJE Etichetă cu orificiu de agăţare
METODĂ DE ÎNCHIDERE Elasticizat 360°
SPECIFICAŢIE MATERIAL INTERIOR Poliester
SPECIFICAŢIE MATERIAL EXTERIOR Piele, Poliester,
Elastan

CONFORMITATE
Cat. II TP TC 019:2011

Informaţii/UIS EN 388:2016
3111X

EN 420:2003
+A1:2009

EN 511:2006
11X

CARACTERISTICI
Căptuşeală
călduroasă

MĂRIME ART. NR. EAN

7 7792-7 7340118345864

8 7792-8 7340118345956

9 7792-9 7340118346045

10 7792-10 7340118346137

11 7792-11 7340118346229

12 7792-12 7340118346311
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