
Bescherm je handen in stijl tegen vuil en schaafwonden tijdens je dagelijkse werkzaamheden. Door
het mooie uiterlijk, de goede pasvorm en de duurzaamheid siert deze ongevoerde handschoen je
handen en wordt de grip in droge omgevingen verbeterd. Door het synthetische leer en de elastische
manchet is de handschoen flexibel en zeer comfortabel. Het unieke bloempatroon is kenmerkend
voor onze Tällberg-handschoencollectie.

Beschermt de handen
tegen vuil en

schaafwonden,
geschikt voor allround

werk in droge
omgevingen.

EIGENSCHAPPEN

Goede pasvorm
Flexibel
Duurzaam
Goede grip
Comfortabel

KENMERKEN

Chroomvrij
Versterkte wijsvinger
Versterkte vingertoppen

HANDSCHOENEN VOOR ALLROUND WERKZAAMHEDEN
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HANDSCHOEN MET BLOEMPATROON EN EEN GOEDE GRIP
Meer informatie
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VOORKOMT RISICO OP
chroomallergie, letsel door schuren, blaren, schaafwonden,
krassen, scheurwonden, aanraking met vuil, uitdroging,
kloven

PRIMAIRE GEBRUIKSOMGEVING
droge omgevingen, schone omgevingen, vuile omgevingen

PRIMAIRE GEBRUIKSGEBIEDEN
bouw en constructie, transportwerkzaamhden, machine
besturen, magazijnwerk, werk op de luchthaven, tuinieren

PRIMAIRE GEBRUIKSSECTOREN
horeca, agriculture, pulp and paper, transportation,
utilities, building and construction, logistics, facilities,
service, retail

TYPE WERKZAAMHEDEN
Algemene werkzaamheden

SPECIFICATIE

TYPE Handschoenen voor allround werkzaamheden
CATEGORIE Cat. I
VERZAMELING Tällberg
MATERIAAL HANDPALM Kunstleer
MATERIAAL BOVENHAND Nylon
VOERING Niet gevoerd
LENGTE 210-230 mm
MOTORIEK 5
KLEUR Zwart, Roze
PAREN PER: BUNDEL/DOOS 6/60
VERPAKKINGSTYPEN Haak met hangtag
SLUITMETHODE Elastisch 360°
SPECIFICATIE BUITENMATERIAAL Polyurethaan, Nylon

NALEVING
Cat. I TP TC 019:2011

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

AFMETING ART.NR. EAN

6 90030-6 7392626045293

7 90030-7 7392626045309

8 90030-8 7392626045316
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