
Een praktische handschoen die de handen warm houdt. Open de afdekklep wanneer je je vingers wil
gebruiken, en sluit de klep als je ze niet nodig hebt. Gemaakt van warm 40g Thinsulate -materiaal.
Handpalm en duim met leer versterkt voor een uitstekende duurzaamheid. De warme, flexibele
manchet zorgt voor een comfortabele pasvorm en houdt vuil buiten. Het openen en sluiten van de
klep is eenvoudig. Geschikt voor winterwerk waarbij een vingerloze handschoen nodig is.
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EIGENSCHAPPEN

Duurzaam
Comfortabel
Licht
Warm

KENMERKEN

Gewatteerde handpalm

KOUDE ISOLERENDE HANDSCHOENEN

T6030

PRAKTISCH, WARM EN AANPASBAAR
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VOORKOMT RISICO OP
aanraking met koude

PRIMAIRE GEBRUIKSOMGEVING
winderige omgevingen, koude omgevingen

PRIMAIRE GEBRUIKSGEBIEDEN
vissen, jacht, beveiligings- en politiewerk,
servicewerkzaamheden

PRIMAIRE GEBRUIKSSECTOREN
service

TYPE WERKZAAMHEDEN
Algemene werkzaamheden

SPECIFICATIE

TYPE Koude isolerende handschoenen
CATEGORIE Cat. I
MATERIAAL HANDPALM Splitnerf varkensleer
MATERIAAL BOVENHAND Polyester
VOERING Winter gevoerd
VOERINGSTOF Thinsulate  40g
LENGTE 290-300 mm
MOTORIEK

KLEUR Zwart
PAREN PER: BUNDEL/DOOS 12/60
VERPAKKINGSTYPEN Haak met hangtag
SLUITMETHODE Elastisch 360°
MANCHET STIJL Gebreide manchet
MANCHETMATERIAAL Textiel
SPECIFICATIE BINNENMATERIAAL Polyester
SPECIFICATIE BUITENMATERIAAL Polyester, Leer

™

NALEVING
Cat. I Cat. I

TP TC 019:2011 Informatie/UIS EN ISO 21420:2020

KENMERKEN
Warme voering

AFMETING ART.NR. EAN
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