
Proteja as suas mãos de sujidade e abrasões enquanto faz o seu trabalho diário com estilo. Com bom
aspeto, bom encaixe e durabilidade, estas luvas não forradas adornam as mãos e melhoram a
aderência em ambientes secos. Graças ao cabedal sintético e ao punho elástico, são flexíveis e
melhoram o conforto. O design único de flores é a assinatura da nossa coleção de luvas chamada
Tällberg.

Protege as mãos de
sujidade e abrasões,

adequadas para
trabalhos em

ambientes secos.

PROPRIEDADES

Bom ajuste
Flexíveis
Duráveis
Confortáveis
Boa aderência

CARACTERÍSTICAS

Dedo indicador reforçado
Sem crómio
Pontas dos dedos reforçadas

LUVAS DE TRABALHO POLIVALENTES

90030

LUVAS COM DESIGN DE FLORES, COM BOA ADERÊNCIA
Saiba mais
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PREVINE O RISCO DE
alergia ao crómio, lesões provocadas por substâncias
abrasivas, bolhas, escoriações, arranhões, lacerações,
contacto com sujidade, secagem, asperezas

AMBIENTE PRIMÁRIO DE USO
ambientes secos, ambientes limpos, ambientes sujos

ÁREA PRIMÁRIA DE USO
construção civil, transportes, condução de máquinas,
trabalho de armazém, trabalho em aeroporto, jardinagem

PRIMARY INDUSTRIES OF USE
horeca, agriculture, pulp and paper, transportation,
utilities, building and construction, logistics, facilities,
service, retail

INDÚSTRIAS PRIMÁRIAS DE USO
Manipulação média

ESPECIFICAÇÃO

TIPO Luvas de trabalho polivalentes
CATEGORIA Cat. I
COLEÇÃO Tällberg
MATERIAL DA PALMA Pele sintética
MATERIAL DA PARTE SUPERIOR Nylon
FORRO Sem forro
COMPRIMENTO 210-230 mm
DESTREZA 5
COR Preto, Rosa
PARES POR: LOTES/EMBALAGEM 6/60
TIPOS DE EMBALAGEM Gancho com etiqueta
MÉTODO DE FECHO Elástico 360°
ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS EXTERIORES

Poliuretano, Nylon

CONFORMIDADE
Cat. I TP TC 019:2011

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

TAMANHO N.º ART EAN

6 90030-6 7392626045293

7 90030-7 7392626045309

8 90030-8 7392626045316
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