
Apsaugokite rankas nuo nešvarumų ir trinties, stilingai atlikdami įvairius kasdienius darbus. Dėl
gražios išvaizdos, gero prigludimo ir ilgaamžiškumo šios pirštinės be pamušalo puošia jūsų rankas ir
gerina sukibimą sausoje aplinkoje. Sintetinė oda ir elastingas rankogalis daro ją lanksčią ir pagerina
komfortą. Unikalus gėlių dizainas yra mūsų pirštinių kolekcijos pavadinimu „Tällberg“ skiriamasis
ženklas.

Apsaugo rankas nuo
nešvarumų ir trinties,

tinka įvairiems
darbams sausoje

aplinkoje.

SAVYBĖS

Gerai priglunda
Lanksčios
Tvirtos
Patogios dėvėti
Geras sukibimas

YPATYBĖS

Sutvirtintas smilius
Be chromo
Sutvirtinti pirštų galai
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APSAUGO NUO
alergijos chromui, nubrozdinimų, pūslių, jdrėskimų,
jbrėžimų, plėštinių žaizdų, sąlyčio su purvu, išsausėjimo,
suskeldėjimo

PAGRINDINĖ NAUDOJIMO APLINKA
sausa aplinka, švari aplinka, purvina aplinka

PAGRINDINĖS NAUDOJIMO VIETOS
statyba ir konstrukcijos, transportavimo darbai, mašinų

vairavimas, darbas sandėlyje, darbas oro uoste,
sodininkystė

PAGRINDINĖS NAUDOJIMO PRAMONĖS SRITYS
maitinimo įstaigos, žemės ūkis, medienos masė ir
popierius, transportas, komunalinės paslaugos, statyba ir
konstrukcijos, logistika, įranga, aptarnavimas, mažmeninė

prekyba

DARBO TIPAS
Vidutinio sunkumo

SPECIFIKACIJA

TIPAS Universalios darbo pirštinės
KATEGORIJA Cat. I
KOLEKCIJA Tällberg
DELNO PUSĖS MEDŽIAGA Dirbtinė oda
VIRŠUTINĖ MEDŽIAGA Nailonas
PAMUŠALAS Be pamušalo
ILGIS 210-230 mm
VIKRUMAS 5
SPALVA Juodos, Rožinė

PORŲ: PAKETE / DĖŽUTĖJE 6/60
PAKUOČIŲ TIPAI Kabliukas su pakabinimo etikete
UŽSEGIMO BŪDAS 360° elastinis audinys
IŠORINĖS MEDŽIAGOS SPECIFIKACIJA Poliuretanas,
Nailonas

ATITIKTIS
Cat. I TP TC 019:2011

Informacija / UIS EU Regulation 2016/425 EN 420
+A1

DYDIS ART. NR. EAN

6 90030-6 7392626045293

7 90030-7 7392626045309

8 90030-8 7392626045316
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