
Táto rukavica so zimnou vložkou je nepremokavá so Sympatex . Je odolná a s najlepším úchopom s
Microthan +. Ergonomické funkcie ako spevnený ukazovák, spevnené švy, spevnené špičky prstov,
tvarované zakrivenie prstov a špeciálne navrhnutý palec dodávajú tejto high-tech profesionálnej
rukavici na všestrannú prácu dodatočnú užitočnosť počas dlhých pracovných dní. Membrána
Sympatex  neobsahuje PTFE.
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VLASTNOSTI

Zvlášť pohodlné
Pružné
Veľmi odolné
Vynikajúca priľnavosť

FUNKCIE

Reflexný prvok
Špeciálne prevedenie detailov
Spevnené špičky prstov
Tvarované zakrivenie prstov
Nepremokavé
Špeciálne navrhnutý palec
Ergonomicky tvarované
Spevnený ukazovák
Neobsahujú chróm
Spevnené švy
Odoláva vetru
Membrána Sympatex
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TEPLÁ A NEPREMOKAVÁ SO SYMPATEX
Zistiť viac

®
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CHRÁNI PRED RIZIKOM
alergia na chróm, odreniny, pľuzgiere, poškriabanie,
škrabance, rezné zranenia, kontakt s nečistotami,
vyschnutie, popraskanie, kontakt s vlhkosťou, kontakt s
chladom

HLAVNÉ PROSTREDIA POUŽITIA
tmavé prostredia, veterné prostredia, suché prostredia,
studené prostredia, mokré prostredia, vlhké prostredia,
olejnaté a mastné prostredia, nečisté prostredia, klzké
prostredia, náročné prostredia

HLAVNÉ OBLASTI POUŽITIA
obsluha strojov, budovy a stavebníctvo, truhlárstvo,
stavba, príprava pôdy, doprava, práca na letisku, baníctvo,
práca v drevárskom priemysle, lesníctvo,
poľnohospodárska práca, záhradníctvo

HLAVNÉ PRIEMYSELNÉ ODVETVIA POUŽITIA
poľnohospodárstvo, baníctvo, celulóza a papier, sklo,
tehly, betón, výroba kovov, strojové zariadenia a
vybavenie, mro, automobilový priemysel, doprava,
energie, budovy a stavebníctvo, logistika, hotely a
reštaurácie, hygienické zariadenia, servis, maloobchodný
predaj

TYP PRÁCE
Stredne ťažké

ŠPECIFIKÁCIE

TYP Všestranné pracovné rukavice, Rukavice s izoláciou
proti chladu
KATEGÓRIA Cat. II
ZBIERKA Pro
MATERIÁL STRANY DLANE Microthan +
MATERIÁL HORNEJ ČASTI RUKY Polyester
PODŠÍVKA So zimnou vložkou
MATERIÁL PODŠÍVKY Vlna
DĹŽKA 260-295 mm
OBRATNOSŤ 5
DIZAJN ÚCHOPU Diamantový vzorec úchopu
FARBA Čierna, Sivá, Žltá
PÁROV NA: ZVÄZOK/KARTÓN 6/60
TYPY OBALOV Háčik s visačkou
SPÔSOB UZATVÁRANIA Elastikované 360°
ŠPECIFIKÁCIE VNÚTORNÉHO MATERIÁLU Polyester
ŠPECIFIKÁCIE PROSTREDNÉHO MATERIÁLU Polyetylén
ŠPECIFIKÁCIE VONKAJŠIEHO MATERIÁLU Polyuretán,
Nylon, Polyester

®

SÚLAD
Cat. II TP TC 019:2011

Informácie/UIS EN 388:2016
2121X

EN 420
+A1

EN 511
111

EN 511 cl. 5.2 Flexibility
behavior (-20°C)

EN 511 cl. 5.4 Extreme cold
flexibility (-50°C)

FUNKCIE
Teplá vložka Odoláva vetru Nepremokavé

VEĽKOSŤ Č. TOV. EAN

8 9126-8 7392626030503

9 9126-9 7392626030510

10 9126-10 7392626030527

11 9126-11 7392626030534
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