
Защитете ръцете си от мръсотия и ожулване, докато вършите разнообразните си ежедневни

задачи със стил. С добре изглеждащия си външен вид, доброто прилягане и издръжливост,
тези ръкавици без подплата красят ръцете ви и подобрява захвата ви в сухи среди.
Еластичният маншет от синтетична кожа ги правят гъвкави и подобрява удобството.
Неповторимият дизайн на цветя е емблематичен за нашата колекция ръкавици Tällberg.

Предпазва ръцете

от мръсотия и
ожулване,

подходящи за

всякакви работи в
сухи среди.

СВОЙСТВА

Добро прилягане

Гъвкавост

Издръжливост

Удобни

Добър захват

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Подсилен показалец

Без съдържание на хром

Подсилени върхове на пръстите

УНИВЕРСАЛНИ РАБОТНИ РЪКАВИЦИ

90030

РЪКАВИЦИ С ДИЗАЙН НА ЦВЕТЯ С ДОБЪР ЗАХВАТ

Научете повече
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Всички стойности за конкретния продукт са посочени без отклонения и могат да се

различават от реалната стойност на индивидуалните продукти. Запазваме си

правото да променяме или обновяваме информацията в този документ без

предизвестие.

ejendals.com



ПРЕДОТВРАТЯВА РИСКА ОТ
алергия от хром, нараняване от износване, мехури,
ожулвания, одраскване, разкъсвания, контакт със

замърсявания, изсушаване, напукване

ОСНОВНИ ВИДОВЕ РАБОТНА СРЕДА
суха среда, чиста среда, мръсна среда

ОСНОВНИ ОБЛАСТИ НА УПОТРЕБА
сгради и строителство, транспортна дейност,
управление на машини, работа в склад, работа на

летище, градинарство

ОСНОВНИ ОТРАСЛИ НА УПОТРЕБА
хорека, селско стопанство, пулпа и хартия,
транспорт, комунални услуги, сгради и
строителство, логистика, помощна дейност,
обслужване, търговия на дребно

ВИД РЪКАВИЦИ
Средно тежка работа

СПЕЦИФИКАЦИЯ

ТИП Универсални работни ръкавици

КАТЕГОРИЯ Cat. I
КОЛЕКЦИЯ Tällberg
МАТЕРИАЛ НА РЪКАВИЦАТА ОТКЪМ ДЛАНТА

Синтетична кожа

МАТЕРИАЛ НА ГОРНАТА ЧАСТ НА РЪКАВИЦАТА

Найлон

ПОДПЛАТА Без подплата

ДЪЛЖИНА 210-230 mm
СРЪЧНОСТ 5
ЦВЯТ Черно, розово

ЧИФТОВЕ В ПАКЕТ/КАШОН 6/60
ВИДОВЕ ОПАКОВКИ Закачалка с висящ етикет

МЕТОД НА ЗАКОПЧАВАНЕ Еластичност 360°
СПЕЦИФИКАЦИЯ НА МАТЕРИАЛА НА ВЪНШНАТА

ЧАСТ Полиуретан, Найлон

СЪОТВЕТСТВИЕ

Cat. I TP TC 019:2011

Информация/UIS EU Regulation 2016/425 EN 420
+A1

РАЗМЕР
АРТИКУЛ

№
EAN

6 90030-6 7392626045293

7 90030-7 7392626045309

8 90030-8 7392626045316
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