
Protejați-vă mâinile de murdărie și abraziune când efectuați tot felul de lucrări zilnice cu stil. Cu
aspect plăcut, potrivire bună și durabilitate, aceste mănuși necăptușite vă acoperă mâinile și
îmbunătățesc priza în mediile uscate. Pielea sintetică și manșeta elastică fac mănușile să fie
flexibile și îmbunătățesc confortul. Designul unic de floare este o semnătură pentru colecția noastră
de mănuși denumită Tällberg.

Protejează mâinile de
murdărie și abraziune,
sunt potrivite pentru
tot felul de lucrări în

medii uscate.

PROPRIETĂŢI

Potrivire bună

Flexibile
Durabile
Confortabilă
Priză bună

CARACTERISTICI

Degete arătătoare ranforsate
Fără crom
Vârfurile degetelor sunt ranforsate

MĂNUȘI PENTRU LUCRĂRI DE TOT FELUL
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MĂNUȘI CU DESIGN DE FLOARE, CU PRIZĂ BUNĂ

aflați mai multe
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PREVINE RISCUL DE
alergie la crom, vătămări prin abraziune, băşici, zgârieturi,
julituri, răni, contact cu murdăria, uscare, crăpare

MEDIUL DE UTILIZARE PRIMAR
medii uscate, medii curate, medii murdare

ZONELE PRINCIPALE DE UTILIZARE
lucrări de construcţii, lucrări de transport, conducerea
maşinilor, lucrări la depozite de mărfuri, lucrări la
aeroport, grădinărit

INDUSTRIILE PRIMARE DE UTILIZARE
horeca, agriculture, pulp and paper, transportation,
utilities, building and construction, logistics, facilities,
service, retail

TIPUL DE MUNCĂ
Manipulări medii

SPECIFICAŢIE

TIP Mănuși pentru lucrări de tot felul
CATEGORIE Cat. I
COLECȚIE Tällberg
MATERIAL PALMĂ Piele sintetică

MATERIAL PENTRU PARTEA SUPERIOARĂ A MÂINII

Nailon
CĂPTUȘEALĂ Necăptuşite
LUNGIME 210-230 mm
DEXERIATE 5
CULOARE Negru, Roz
PERECHI PER: PACHET/CUTIE 6/60
TIPURI DE AMBALAJE Cârlig cu etichetă
METODĂ DE ÎNCHIDERE Elasticizat 360°
SPECIFICAŢIE MATERIAL EXTERIOR Poliuretan, Nailon

CONFORMITATE
Cat. I TP TC 019:2011

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

MĂRIME ART. NR. EAN

6 90030-6 7392626045293

7 90030-7 7392626045309

8 90030-8 7392626045316
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