
Edinstven dizajn te rokavice zagotavlja vrhunsko spretnost. Kavelj in zanka sta na zgornji strani za
večjo mobilnost. Členki so izdelani iz izjemno prožnega materiala, sintetično usnje Microthan  pa
zagotavlja odličen oprijem. Ergonomske funkcije, kot npr. ojačan del kazalca, ojačani šivi, ojačane
konice prstov, predhodno upognjeni prsti in posebej oblikovan palec, dajejo tej visokotehnološki
profesionalni rokavici za natančna dela dodatno uporabnost v dolgih delovnih dneh.

®

LASTNOSTI

Trpežne
Odličen oprijem
Zelo udobni
Izjemno fleksibilne
Izjemno dobra občutljivost konic
prstov
Zelo zračni

ZNAČILNOSTI

Ojačan del kazalca
Ojačani šivi
Brez kroma
Zračen hrbtni del
Predhodno upognjeni prsti
Kratki model
Podložena dlan
Odstranljivi prsti

MONTAŽNE ROKAVICE
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PREPREČUJE TVEGANJE
odrgnine, ureznine, ureznine, raztrganine, praske, stik z
umazanijo, izsušitev, žulje, kožne razpoke, prebode

GLAVNA OKOLJA UPORABE
suha okolja, čista okolja, topla okolja, umazana okolja,
vlažna okolja

GLAVNA PODROČJA UPORABE
fina montaža, montaža, mizarstvo, tesarstvo, skladiščenje,
vožnja stroja, trgovinska dela, popravila

GLAVNE PANOGE UPORABE
kovinska izdelava, stroji in oprema, popravila in remont,
transport, javne službe, gradbeništvo, logistika, objekti,
storitve, maloprodaja, avtomobilska, kmetijstvo,
rudarstvo, celuloza in papir

VRSTA DELA
Tanke

SPECIFIKACIJA

VRSTA Montažne rokavice
KATEGORIJA Cat. II
ZBIRKA Pro
MATERIAL NA STRANI DLANI Microthan
MATERIAL ZGORNJEGA DELA ROKE Poliester
PODLOGA Nepodloženo
DOLŽINA 181-219 mm
SPRETNOST 5
BARVA Črna, Siva, Rumena
PARI NA: SVEŽENJ/ŠKATLA 6/60
VRSTE EMBALAŽE Kavelj z visečo oznako
NAČIN ZAPIRANJA Zapiranje na ježka
SPECIFIKACIJA ZUNANJEGA MATERIALA Poliuretan,
Poliester, Najlon

®

SKLADNOST
Cat. II TP TC 019:2011

Informacije/UIS Kratek model (EN
420)

EN 388:2016
1121X

EN 420
+A1

VELIKOST ŠT. IZD. EAN

7 9140-7 7392626027329

8 9140-8 7392626027336

9 9140-9 7392626027343

10 9140-10 7392626027350

11 9140-11 7392626027367
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