
Védje meg a kezét a szennyeződésektől és a horzsolásoktól, miközben stílusosan végzi a napi teljes
körű munkát. Ez a szép külsejű, jól illeszkedő, tartós, béleletlen kesztyű jól áll a kézen, és jó fogást
biztosít száraz környezetben. A szintetikus bőr és az elasztikus mandzsetta rugalmassá és
kényelmessé teszi a kesztyűt. Az egyedi virágminta a Tällberg nevű kesztyűkollekciónk jellemzője.

Véd a
szennyeződésektől és

a horzsolástól,
alkalmas a száraz

környezetben végzett
teljes körű

munkavégzéshez.

TULAJDONSÁGOK

Jó illeszkedés
Rugalmas
Tartós
Kényelmes
Jó fogást biztosít

JELLEMZŐK

Megerősített mutatóujj
Krómmentes
Megerősített ujjbegyek

ÁLTALÁNOS MUNKAKESZTYŰK
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VIRÁGMINTÁS, JÓL TAPADÓ KESZTYŰ

Tudjon meg többet
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A KÖVETKEZŐ KOCKÁZATOKAT HÁRÍTJA EL
krómallergia, dörzsölés okozta sérülések, hólyagok,
horzsolások, karcolások, sebek, érintkezés
szennyeződéssel, kiszáradás, kirepedezés

ELSŐDLEGES HASZNÁLATI KÖRNYEZET
száraz környezetek, tiszta környezetek, piszkos
környezetek

ELSŐDLEGES FELHASZNÁLÁSI TERÜLET
építési munkák, szállítmányozási munka, gépek vezetése,
raktári munka, repülőtéri munka, kertészet

ELSŐDLEGES FELHASZNÁLÁSI ÁGAZATOK
horeca, agriculture, pulp and paper, transportation,
utilities, building and construction, logistics, facilities,
service, retail

MUNKA TÍPUSA
Közepes kesztyűk

MŰSZAKI ADATOK

TÍPUS Általános munkakesztyűk
KATEGÓRIA Cat. I
KOLLEKCIÓ Tällberg
TENYÉRRÉSZ ANYAGA Szintetikus bőr
FELSŐRÉSZ ANYAGA Nejlon
BÉLÉS Béleletlen
HOSSZ 210-230 mm
KEZELHETOSÉG 5
SZÍN Fekete, Rózsaszín
KÖTEGENKÉNTI/KARTONONKÉNTI PÁROK SZÁMA 6/60
CSOMAGOLÁSTÍPUSOK Akasztó függőcímkével
ZÁRÁSI MÓDSZER Rugalmas 360°
KÜLSŐ RÉSZ ANYAGÁNAK SPECIFIKÁCIÓJA Poliuretán,
Nejlon

MEGFELELŐSÉG
Cat. I TP TC 019:2011

Információ/UIS EU Regulation 2016/425 EN 420:2003
+A1:2009

MÉRET CIKKSZÁM EAN

6 90030-6 7392626045293

7 90030-7 7392626045309

8 90030-8 7392626045316
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