
Chraňte své ruce před nečistotami a odřeninami a zároveň vykonávejte nejrůznější činnosti stylově.
Hezký vzhled, dobrý střih a odolnost této rukavice bez podšívky hýčkají vaše ruce a zlepšují úchop v
suchém prostředí. Díky syntetické kůži a elastické manžetě jsou přizpůsobivé a přinášejí větší
pohodlí. Jedinečný květinový design je charakteristický pro naši kolekci rukavic s názvem Tällberg.

Chrání ruce před
nečistotami a

odřením, jsou vhodné
pro všestrannou práci

v suchém prostředí.

VLASTNOSTI

Dobře padne
Přizpůsobivá
Odolná
Pohodlná
Dobrý úchop

VLASTNOSTI

Zesílený ukazovák
Neobsahuje chrom
Zesílené konečky prstů

RUKAVICE PRO VŠEOBECNÉ PRÁCE
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RUKAVICE S KVĚTINOVÝM VZOREM S DOBRÝM ÚCHOPEM
Zjistit více

2023-03-31 Všechny hodnoty pro popisovaný výrobek jsou uváděny bez tolerancí a mohou se lišit od

skutečných hodnot u jednotlivých výrobků. Vyhrazujeme si právo na pozměnění nebo
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CHRÁNÍ PŘED TĚMITO RIZIKY
alergie na chrom, odřeniny, puchýře, oděrky, škrábance,
tržné rány, kontakt s nečistotou, vysychání, rozpraskání

HLAVNÍ PROSTREDÍ PRO POUŽITÍ
suchá prostředí, čistá prostředí, znečištěná prostředí

HLAVNÍ OBLASTI POUŽITÍ
výstavba a konstrukce, přepravní práce, řízení strojů,
práce ve skladech, práce na letišti, zahradnické práce

HLAVNÍ ODVETVÍ PRO POUŽITÍ
horeca, agriculture, pulp and paper, transportation,
utilities, building and construction, logistics, facilities,
service, retail

TYP PRÁCE
Středně těžké práce

SPECIFIKACE

TYP Rukavice pro všeobecné práce
KATEGORIE Cat. I
KOLEKCE Tällberg
MATERIÁL DLAŇOVÉ ČÁSTI Syntetická kůže
MATERIÁL VRCHNÍ ČÁSTI Nylon
PODŠÍVKA Bez podšívky
DÉLKA 210-230 mm
ÚCHOPOVÁ SCHOPNOST 5
BARVA Černá, Růžová
POČET PÁRŮ VE SVAZKU/KARTONU 6/60
TYPY BALENÍ Háček s visačkou
ZPŮSOB ZAPÍNÁNÍ Elastická v úhlu 360°
SPECIFIKACE VNĚJŠÍHO MATERIÁLU Polyuretan, Nylon

PLNĚNÍ NOREM
Cat. I TP TC 019:2011

Informace/pokyny
pro uživatele

EU Regulation 2016/425 EN 420:2003
+A1:2009
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