
Labai šiltos pirštinės su daugybe profesionalių funkcijų, įskaitant vėjui atsparią plaštakos dalį.
Pagamintos iš "Macrothan +" kokybiškos sintetinės odos su deimantinio rašto sukimbančiu
paviršiumi delne. Dėl bambuko pirštinės yra minkštos, pralaidžios orui ir tinka jautriai odai. Išklotos
pamušalu, be chromo ir susiūtos sustiprintomis siūlėmis. Tinka įvairiems profesionaliems darbams,
ypač šaltoje ir vėjuotoje aplinkoje.

®

SAVYBĖS

Labai tvirtos
Ypač patogu avėti
Didelis pirštų galiukų jautrumas
Puikiai priglunda
Lanksčios
Puikus sukibimas

YPATYBĖS

Specialaus dizaino detalės
Be chromo
Atšvaitai
Specialaus dizaino nykštys
Sutvirtintos siūlės
Ergonomiškos formos
Sutvirtintas smilius
Sutvirtinti pirštų galai
Neperpučiamas viršus
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APSAUGO NUO
alergijos chromui, nubrozdinimų, pūslių, jdrėskimų,
jbrėžimų, plėštinių žaizdų, sąlyčio su purvu, išsausėjimo,
suskeldėjimo, sąlyčio su didele drėgme, drėgme ar
tepalais

PAGRINDINĖ NAUDOJIMO APLINKA
tamsi aplinka, vėjuota aplinka, sausa aplinka, šaltoje
aplinkoje, šlapia aplinka, purvina aplinka, slidi aplinka,
riebaluota aplinka

PAGRINDINĖS NAUDOJIMO VIETOS
surinkimas, mašinų valdymas, statyba ir konstrukcijos,
medžio darbai, įrengimo darbai, švok įrengimas, statyba,
dirvos paruošimas, betonavimo darbai, inžinerija,
transportavimo darbai, mašinų vairavimas, darbas
sandėlyje, darbas oro uoste, kasyba, medienos pramonės
darbai, miško darbai, žemės ūkio darbai, sodininkystė

PAGRINDINĖS NAUDOJIMO PRAMONĖS SRITYS
žemės ūkis, medienos masė ir popierius, stiklas, plytos,
betonas, metalų gamyba, kasyba, mašinos ir įranga, mro,
automobilių pramonė, transportas, komunalinės
paslaugos, statyba ir konstrukcijos, logistika, maitinimo
įstaigos, įranga, aptarnavimas, mažmeninė prekyba

DARBO TIPAS
Vidutinio sunkumo

SPECIFIKACIJA

TIPAS Universalios darbo pirštinės
KATEGORIJA Cat. II
KOLEKCIJA Pro
DELNO PUSĖS MEDŽIAGA Microthan +
VIRŠUTINĖ MEDŽIAGA Poliesteris
PAMUŠALAS Dalinis pamušalas
PAMUŠALO MEDŽIAGA Bambukas
ILGIS 225-265 mm
VIKRUMAS 5
SUKIBIMO DIZAINAS Deimantų formos sukibimo
paviršius
SPALVA Juodos, Pilka
PORŲ: PAKETE / DĖŽUTĖJE 6/60
PAKUOČIŲ TIPAI Kabliukas su pakabinimo etikete
UŽSEGIMO BŪDAS 360° elastinis audinys
VIDINĖS MEDŽIAGOS SPECIFIKACIJA Viskozė

IŠORINĖS MEDŽIAGOS SPECIFIKACIJA Poliuretanas,
Nailonas, Poliesteris

®

ATITIKTIS
Cat. II TP TC 019:2011

Informacija / UIS EN 388:2016
2131X

EN 420
+A1

FUNKCIJOS
Neperpuč iamos

DYDIS ART. NR. 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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