
Uitstekende lederen koude-isolerende kwaliteitshandschoen voor allround werk. Eersteklas
geitenleer voor een uitstekende gevoeligheid en slijtagebescherming. Fleece binnenvoering voor
warme en comfortabele handen. Elastische polyester rugzijde voor een betere pasvorm. Klittenband
bij de pols voor een betere afsluiting en bescherming tegen kou/wind.

EIGENSCHAPPEN

Duurzaam
Extreem goede
vingertopgevoeligheid
Extra flexibel
Uitstekende pasvorm
Extra comfortabel
Warm
Hoog beschermingsniveau

KENMERKEN

Versterkte wijsvinger
Versterkte vingers en duim
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VOORKOMT RISICO OP
letsel door schuren, blaren, schaafwonden, krassen,
scheurwonden, aanraking met vuil, aanraking met koude

PRIMAIRE GEBRUIKSOMGEVING
koude omgevingen, buiten, gebruik het hele jaar door

PRIMAIRE GEBRUIKSGEBIEDEN
werk in de houtindustrie, werk in de bosbouw, werk in de
landbouw, tuinieren, reparatiewerkzaamheden, militaire
werkzaamheden, sanitair, reiniging, machine besturen,
magazijnwerk, assemblage, machinebediening, bouw en
constructie, timmerwerk, installatiewerkzaamheden,
constructie, bodemvoorbereiding,
transportwerkzaamhden

PRIMAIRE GEBRUIKSSECTOREN
service, retail, transportation, building and construction,
logistics, automotive

TYPE WERKZAAMHEDEN
Fijne werkzaamheden

SPECIFICATIE

TYPE Handschoenen voor precisiewerk, Koude isolerende
handschoenen
CATEGORIE Cat. II
MATERIAAL HANDPALM Volnerf geitenleer van
topkwaliteit
MATERIAAL BOVENHAND Polyester
VOERING Winter gevoerd
VOERINGSTOF Fleece
LENGTE 230-285 mm
MOTORIEK 5
KLEUR Grijs, Wit
PAREN PER: BUNDEL/DOOS 12/60
VERPAKKINGSTYPEN Haak met hangtag
SLUITMETHODE Klittenband
SPECIFICATIE BINNENMATERIAAL Polyester
SPECIFICATIE BUITENMATERIAAL Leer, Polyester,
Natuurlatex

NALEVING
Cat. II Cat. II

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

EN ISO 21420:2020 EN 511:2006
01X

KENMERKEN
Warme voering

AFMETING ART.NR. EAN

6 117-6 7392626011168

7 117-7 7392626010611

8 117-8 7392626010628

9 117-9 7392626010635

10 117-10 7392626010642

11 117-11 7392626010659
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