
Pentru mâini calde în multe medii reci. Fabricată din Microthan +, Macrothan  și neopren,
ranforsată pentru o durabilitate suplimentară. Căptușeală cu lână, pentru iarnă. Funcțiile
ergonomice, cum ar fi degetul arătător ranforsat, cusăturile ranforsate, vârfurile degetelor
ranforsate, degetele pre-curbate și degetul mare conceput special, le conferă acestor mănuși
profesionale utilitate suplimentară în zilele lungi de lucru. Spate etanșat împotriva vântului.

Fabricată din
Microthan + și

Macrothan ,
ranforsată pentru o

durabilitate
suplimentară.

Căptușeală de iarnă.

®

®

® ®

PROPRIETĂŢI

Potrivire perfectă
Extrem de confortabilă
Flexibile
Durabile

CARACTERISTICI

Reflector
Detalii concepute special
Cusături ranforsate
Forme ergonomice
Vârfurile degetelor sunt ranforsate
Degete pre-curbate
Degete mari concepute special
Degete arătătoare ranforsate
Spate etanşat împotriva vântului
Fără crom
Palme ranforsate
Degete ranforsate
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PENTRU MÂINI CALDE ÎN MEDII RECI
aflați mai multe

2023-03-31 Toate valorile pentru produsul specificat sunt indicate fără toleranţe şi pot varia faţă de

valoarea reală pentru produsele individuale. Ne rezervăm dreptul de a modifica sau actualiza

informaţiile din acest document fără notificare prealabilă.

ejendals.com



PREVINE RISCUL DE
alergie la crom, vătămări prin abraziune, băşici, zgârieturi,
julituri, răni, contact cu murdăria, uscare, crăpare, contact
cu medii ude, contact cu frigul

MEDIUL DE UTILIZARE PRIMAR
medii cu vânt, medii întunecate, medii uscate, medii reci,
medii umede, medii murdare

ZONELE PRINCIPALE DE UTILIZARE
operarea maşinilor, lucrări de construcţii, tâmplărie,
construcţii, pregătirea terenului, inginerie, lucrări de
transport, conducerea maşinilor, lucrări la depozite de
mărfuri, lucrări la aeroport

INDUSTRIILE PRIMARE DE UTILIZARE
machinery and equipment, mro, transportation, utilities,
building and construction, logistics, horeca, facilities,
service, retail

TIPUL DE MUNCĂ
Manipulări medii

SPECIFICAŢIE

TIP Mănuși pentru lucrări de tot felul, Mănuşi de izolare la
frig
CATEGORIE Cat. II
COLECȚIE Pro
MATERIAL PALMĂ Macrothan
MATERIAL PENTRU PARTEA SUPERIOARĂ A MÂINII

Neopren
CĂPTUȘEALĂ Căptuşeală de iarnă

MATERIAL CĂPTUȘEALĂ Lână

LUNGIME 247-290 mm
DEXERIATE 5
CULOARE Negru, Gri, Galben
PERECHI PER: PACHET/CUTIE 6/60
TIPURI DE AMBALAJE Cârlig cu etichetă
METODĂ DE ÎNCHIDERE Elasticizat 360°
SPECIFICAŢIE MATERIAL INTERIOR Poliester
SPECIFICAŢIE MATERIAL INTERMEDIAR Polietilenă

SPECIFICAŢIE MATERIAL EXTERIOR Poliuretan,
Cloropren

®

CONFORMITATE
Cat. II TP TC 019:2011

Informaţii/UIS EN 388:2016
2141X

EN 420:2003
+A1:2009

EN 511:2006
12X

CARACTERISTICI
Căptuşeală
călduroasă

MĂRIME ART. NR. EAN

7 9232-7 7392626021341

8 9232-8 7392626021358

9 9232-9 7392626021365

10 9232-10 7392626021372

11 9232-11 7392626021389
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