
Velmi teplé rukavice s mnoha profesionálními funkcemi včetně větruodolné zadní části ruky.
Vyrobeno z kvalitní syntetické kůže Macrothan + s kosočtverečnou texturou úchopové části. Díky
bambusu jsou rukavice měkké, prodyšné a vhodné pro citlivou pokožku. Poloviční podšívka,
neobsahují chrom a mají zesílené švy. Pro profesionální všeobecné práce, zejména v chladném a
větrném prostředí.

®

VLASTNOSTI

Velmi odolná
Mimořádně pohodlná
Dobrá citlivost konečků prstů
Dokonale padne
Přizpůsobivá
Vynikající úchop

VLASTNOSTI

Speciální provedení detailů
Neobsahuje chrom
Výstražné prvky
Speciální provedení palce
Zesílené švy
Ergonomicky tvarovaná
Zesílený ukazovák
Zesílené konečky prstů
Větruvzdorná zadní část
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PERFEKTNÍ RUKAVICE DO BOUŘE
Zjistit více

2023-04-01 Všechny hodnoty pro popisovaný výrobek jsou uváděny bez tolerancí a mohou se lišit od

skutečných hodnot u jednotlivých výrobků. Vyhrazujeme si právo na pozměnění nebo

aktualizaci informací v tomto dokumentu bez předchozího oznámení.
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CHRÁNÍ PŘED TĚMITO RIZIKY
alergie na chrom, odřeniny, puchýře, oděrky, škrábance,
tržné rány, kontakt s nečistotou, vysychání, rozpraskání,
kontakt s vlhkostí, kontakt s olejem

HLAVNÍ PROSTREDÍ PRO POUŽITÍ
tmavá prostředí, větrné podmínky, suchá prostředí,
chladná prostředí, vlhká prostředí, znečištěná prostředí,
kluzká prostředí, prostředí s olejem a mastnotou

HLAVNÍ OBLASTI POUŽITÍ
montážní práce, ovládání strojů, výstavba a konstrukce,
tesařské práce, instalační práce, instalace
vzduchotechniky, konstrukční práce, příprava půdy,
betonářské práce, strojírenství, přepravní práce, řízení
strojů, práce ve skladech, práce na letišti, těžba,
dřevařské práce, lesnické práce, zemědělské práce,
zahradnické práce

HLAVNÍ ODVETVÍ PRO POUŽITÍ
agriculture, pulp and paper, glass, bricks, concrete, metal
fabrication, mining, machinery and equipment, mro,
automotive, transportation, utilities, building and
construction, logistics, horeca, facilities, service, retail

TYP PRÁCE
Středně těžké práce

SPECIFIKACE

TYP Rukavice pro všeobecné práce
KATEGORIE Cat. II
KOLEKCE Pro
MATERIÁL DLAŇOVÉ ČÁSTI Microthan +
MATERIÁL VRCHNÍ ČÁSTI Polyester
PODŠÍVKA Z poloviny podšitá
MATERIÁL PODŠÍVKY Bambus
DÉLKA 225-265 mm
ÚCHOPOVÁ SCHOPNOST 5
PROVEDENÍ ÚCHOPOVÉ ČÁSTI Kosočtverečná textura
úchopové části
BARVA Černá, Šedá
POČET PÁRŮ VE SVAZKU/KARTONU 6/60
TYPY BALENÍ Háček s visačkou
ZPŮSOB ZAPÍNÁNÍ Elastická v úhlu 360°
SPECIFIKACE VNITŘNÍHO MATERIÁLU Viskóza
SPECIFIKACE VNĚJŠÍHO MATERIÁLU Polyuretan, Nylon,
Polyester

®

PLNĚNÍ NOREM
Cat. II TP TC 019:2011

Informace/pokyny
pro uživatele

EN 388:2016
2131X

EN 420:2003
+A1:2009

VLASTNOSTI
Větruvzdorná

VELIKOST Č. VÝR EAN

8 9161-8 7392626056343

9 9161-9 7392626056374

10 9161-10 7392626056404

11 9161-11 7392626056435

12 9161-12 7392626056466
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