
Rukavica z vysokokvalitnej kože bez podšívky so syntetickým chrbtom ruky, ktorá poskytuje
extrémnu citlivosť končekov prstov a vysoký stupeň ochrany pred pľuzgiermi, škrabancami,
roztrhnutím a nečistotami. Spevnený ukazovák a výstuže na končekoch prstov robia rukavicu
odolnejšou, pretože tieto časti sú vystavené väčšiemu opotrebovaniu. Vhodná na všetky typy prác v
suchom prostredí, najmä na jemnú montáž a precízne práce.

VLASTNOSTI

Vynikajúco padnúce
Vysoký stupeň ochrany
Extrémne citlivosť končekov prstov

FUNKCIE

Spevnený ukazovák
Spevnené špičky prstov

MONTÁŽNE RUKAVICE
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VYSOKÁ OBRATNOSŤ A DOKONALO PADNÚCA
Zistiť viac
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CHRÁNI PRED RIZIKOM
pľuzgiere, poškriabanie, škrabance, rezné zranenia,
kontakt s nečistotami

HLAVNÉ PROSTREDIA POUŽITIA
suché prostredia, nečisté prostredia

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

HLAVNÉ PRIEMYSELNÉ ODVETVIA POUŽITIA
energie, doprava, automobilový priemysel, budovy a
stavebníctvo, logistika, servis, maloobchodný predaj

TYP PRÁCE
Ľahké

ŠPECIFIKÁCIE

TYP montážne rukavice
KATEGÓRIA Cat. II
MATERIÁL STRANY DLANE Kozia koža najvyššej kvality s
plnou gramážou
MATERIÁL HORNEJ ČASTI RUKY Polyester
PODŠÍVKA Nepodšité
DĹŽKA 230-260 mm
OBRATNOSŤ 5
FARBA Sivá, Biela
PÁROV NA: ZVÄZOK/KARTÓN 12/120
TYPY OBALOV Háčik s visačkou
SPÔSOB UZATVÁRANIA Elastické v 180° uhle
ŠPECIFIKÁCIE VONKAJŠIEHO MATERIÁLU Koža,
Polyester, Prírodný latex

SÚLAD
Cat. II Cat. II

TP TC 019:2011 Informácie/UIS EN
388:2016+A1:2018
2010X

EN ISO 21420:2020

VEĽKOSŤ Č. TOV. EAN

6 115-6 7392626005976

7 115-7 7392626005846

8 115-8 7392626005853

9 115-9 7392626005860

10 115-10 7392626005877

11 115-11 7392626005884
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