
Качествени универсални кожени ръкавици за монтажни работи. Лицева телешка кожа отлично

защитава дланите от наранявания. Памучна горна част, позволяваща на кожата да диша.
Еластична зона около китката за комфортно прилягане. EN 388:2016, 2121X

СВОЙСТВА

Високо ниво на защита

Добра чувствителност на

пръстите

Издръжливост

Добър захват

Добро прилягане

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Подсилени пръсти и палец

МОНТАЖНИ РЪКАВИЦИ
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Научете повече
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ПРЕДОТВРАТЯВА РИСКА ОТ
нараняване от износване, мехури, ожулвания,
одраскване, разкъсвания, контакт със замърсявания

ОСНОВНИ ВИДОВЕ РАБОТНА СРЕДА
мръсна среда, тежка среда

ОСНОВНИ ОБЛАСТИ НА УПОТРЕБА
земеделска работа, работа на летище, сглобяване,
сгради и строителство, дърводелство, почистване,
работа по полагане на бетон, строителство,
инженерна дейност, леярство, градинарство,
дейности, свързани със стъкларската

промишленост, монтажна дейност, управление на

машини, експлоатация на машина, мореплаване и
морска дейност, металообработване, минна

индустрия, ремонтни дейности, санитарна

обработка, транспортна дейност, работа в склад,
дейности, свързани с дървопреработвателната

промишленост

ОСНОВНИ ОТРАСЛИ НА УПОТРЕБА

селско стопанство, минна индустрия, масло, газ,
петрохимикали, хранителна промишленост, пулпа и
хартия, стъкло, тухли, бетон, металообработка,
машини и оборудване, поддръжка и ремонт,
автомобили, транспорт, комунални услуги, сгради и
строителство, логистика, помощна дейност,
обслужване, търговия на дребно

ВИД РЪКАВИЦИ
Средно тежка работа

СПЕЦИФИКАЦИЯ

ТИП Монтажни ръкавици

КАТЕГОРИЯ Cat. II
МАТЕРИАЛ НА РЪКАВИЦАТА ОТКЪМ ДЛАНТА

Пълнозърнеста телешка кожа

МАТЕРИАЛ НА ГОРНАТА ЧАСТ НА РЪКАВИЦАТА

Памук

ПОДПЛАТА Без подплата

ДЪЛЖИНА 225-280 mm
СРЪЧНОСТ 5
ЦВЯТ Сиво, Синьо, Черно, Бяло

ЧИФТОВЕ В ПАКЕТ/КАШОН 12/120
ВИДОВЕ ОПАКОВКИ Закачалка с висящ етикет

МЕТОД НА ЗАКОПЧАВАНЕ Еластичност 360°
СПЕЦИФИКАЦИЯ НА МАТЕРИАЛА НА ВЪНШНАТА

ЧАСТ Кожа, Памук, Естествен латекс

СЪОТВЕТСТВИЕ

Cat. II TP TC 019:2011

Информация/UIS EN 388:2016
2121X

EN 420
+A1

РАЗМЕР
АРТИКУЛ

№
EAN

6 888-6 7392626060678

7 888-7 7392626034334

8 888-8 7392626034341

9 888-9 7392626034358

10 888-10 7392626034365

11 888-11 7392626034372

12 888-12 7392626034389
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