
Univerzální rukavice z kvalitní kůže pro montážní práce. Lícová hovězina na dlaňové části poskytuje
vynikající ochranu proti odřeninám. Bavlněná hřbetní část zlepšuje prodyšnost. Elastická zápěstní
část pro pohodlné nošení. EN 388:2016, 2121X

VLASTNOSTI

Vysoká úroveň ochrany
Dobrá citlivost konečků prstů
Odolná
Dobrý úchop
Dobře padne

VLASTNOSTI

Zesílené prsty a palec

MONTÁŽNÍ RUKAVICE 
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Zjistit více
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CHRÁNÍ PŘED TĚMITO RIZIKY
odřeniny, puchýře, oděrky, škrábance, tržné rány, kontakt s
nečistotou

HLAVNÍ PROSTREDÍ PRO POUŽITÍ
znečištěná prostředí, drsné podmínky

HLAVNÍ OBLASTI POUŽITÍ
zemědělské práce, práce na letišti, montážní práce,
výstavba a konstrukce, tesařské práce, úklid, betonářské
práce, konstrukční práce, strojírenství, slévárna,
zahradnické práce, práce ve sklářství, instalační práce,
řízení strojů, ovládání strojů, práce na moři, práce s kovem,
těžba, opravářské práce, asanace, přepravní práce, práce
ve skladech, dřevařské práce

HLAVNÍ ODVETVÍ PRO POUŽITÍ
agriculture, mining, oil, gas, petrochemical, food
processing, pulp and paper, glass, bricks, concrete, metal
fabrication, machinery and equipment, mro, automotive,
transportation, utilities, building and construction,
logistics, facilities, service, retail

TYP PRÁCE
Středně těžké práce

SPECIFIKACE

TYP Montážní rukavice 
KATEGORIE Cat. II
MATERIÁL DLAŇOVÉ ČÁSTI Lícová hovězina
MATERIÁL VRCHNÍ ČÁSTI Bavlna
PODŠÍVKA Bez podšívky
DÉLKA 225-280 mm
ÚCHOPOVÁ SCHOPNOST 5
BARVA Šedá, Modrá, Černá, Bílá
POČET PÁRŮ VE SVAZKU/KARTONU 12/120
TYPY BALENÍ Háček s visačkou
ZPŮSOB ZAPÍNÁNÍ Elastická v úhlu 360°
SPECIFIKACE VNĚJŠÍHO MATERIÁLU Kůže, Bavlna,
Přírodní latex

PLNĚNÍ NOREM
Cat. II TP TC 019:2011

Informace/pokyny
pro uživatele

EN 388:2016
2121X

EN 420:2003
+A1:2009

VELIKOST Č. VÝR 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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