
Veľmi mäkká pohodlná a odolná rukavica vyrobená z priedušnej syntetickej kože Macrothan ,
ideálna voľba pre dlhé pracovné dni s montážnymi prácami a precíznou prácou. Ergonomické funkcie
ako spevnený ukazovák, spevnené švy, spevnené špičky prstov, tvarované zakrivenie prstov a
špeciálne navrhnutý palec dodávajú tejto profesionálnej rukavici dodatočnú užitočnosť. Zatváranie
háčikom a slučkou prispieva k dokonalému uchyteniu.

Vyrobená z priedušnej
syntetickej kože

Macrothan , ideálna
voľba pre dlhé
pracovné dni.

®

®

VLASTNOSTI

Vynikajúco padnúce
Zvlášť pohodlné
Pružné
Odolné

FUNKCIE

Spevnený ukazovák
Spevnené švy
Špeciálne prevedenie detailov
Ergonomicky tvarované
Reflexný prvok
Spevnené špičky prstov
Neobsahujú chróm
Spevnená dlaň

Tvarované zakrivenie prstov
Špeciálne navrhnutý palec

VŠESTRANNÉ PRACOVNÉ RUKAVICE
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MÄKKÁ, POHODLNÁ A ODOLNÁ
Zistiť viac
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CHRÁNI PRED RIZIKOM
alergia na chróm, odreniny, pľuzgiere, poškriabanie,
škrabance, rezné zranenia, kontakt s nečistotami,
vyschnutie, popraskanie

HLAVNÉ PROSTREDIA POUŽITIA
tmavé prostredia, suché prostredia, nečisté prostredia

HLAVNÉ OBLASTI POUŽITIA
montáž, kontrolné práce, obsluha strojov, budovy a
stavebníctvo, inštalačné práce, doprava, riadenie strojov,
práca v sklade, práca na letisku

HLAVNÉ PRIEMYSELNÉ ODVETVIA POUŽITIA
strojové zariadenia a vybavenie, mro, automobilový
priemysel, doprava, logistika, hotely a reštaurácie,
hygienické zariadenia, servis, maloobchodný predaj

TYP PRÁCE
Stredne ťažké

ŠPECIFIKÁCIE

TYP Všestranné pracovné rukavice
KATEGÓRIA Cat. II
ZBIERKA Pro
MATERIÁL STRANY DLANE Macrothan
MATERIÁL HORNEJ ČASTI RUKY Polyester
PODŠÍVKA Nepodšité
DĹŽKA 215-255 mm
OBRATNOSŤ 5
FARBA Čierna, Sivá, Žltá
PÁROV NA: ZVÄZOK/KARTÓN 6/60
TYPY OBALOV Háčik s visačkou
SPÔSOB UZATVÁRANIA Suchý zips
ŠPECIFIKÁCIE VNÚTORNÉHO MATERIÁLU Akryl
ŠPECIFIKÁCIE PROSTREDNÉHO MATERIÁLU Polyetylén
ŠPECIFIKÁCIE VONKAJŠIEHO MATERIÁLU Polyuretán,
Polyester

®

SÚLAD
Cat. II TP TC 019:2011

Informácie/UIS EN 388:2016
2142X

EN 420
+A1

VEĽKOSŤ Č. TOV. EAN

7 9200-7 7392626012332

8 9200-8 7392626012349

9 9200-9 7392626012356

10 9200-10 7392626012363

11 9200-11 7392626012400
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