
Chroń dłonie przed brudem i otarciami podczas codziennych prac ogólnych, zachowując styl. Dzięki
ładnemu wyglądowi, dobremu dopasowaniu i trwałości ta rękawica bez podszewki zdobi dłonie i
poprawia przyczepność w środowiskach suchych. Skóra syntetyczna i elastyczny mankiet
zapewniają elastyczność i poprawiają komfort. Unikalny kwiatowy wzór jest znakiem
rozpoznawczym naszej kolekcji rękawic o nazwie Tällberg.

Chroni dłonie przed
brudem i otarciami,

odpowiednia do prac
ogólnych w

środowiskach
suchych.

WŁAŚCIWOŚCI

Dobre dopasowanie
Elastyczne
Trwałe
Dobry chwyt
Wygodne

CECHY

Wolne od chromu
Wzmocnienie palca wskazującego
Wzmocnienie czubków palców

RĘKAWICE ROBOCZE DO PRAC OGÓLNYCH

90030

RĘKAWICA W KWIATOWE WZORY O DOBREJ PRZYCZEPNOŚCI
Dowiedz się więcej

2023-03-31 Wszystkie wartości dotyczące wyszczególnionych produktów podane są bez tolerancji i mogą

różnić się od rzeczywistych wartości dla poszczególnych produktów. Zastrzegamy sobie

prawo do zmian lub aktualizacji niniejszego dokumentu bez uprzedniego powiadomienia.
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ZAPOBIEGA RYZYKU
alergia na chrom, otarcia, pęcherze, zadrapania,
zadrapania, rany szarpane, kontakt z zanieczyszczeniami,
przesuszenie, spierzchnięcie

PODSTAWOWE ŚRODOWISKA UŻYTKOWANIA
środowiska suche, środowiska czyste, brudne środowisko

PODSTAWOWE OBSZARY UŻYTKOWANIA
budownictwo, prace transportowe, prowadzenie maszyn,
prace magazynowe, prace na lotnisku, ogrodnictwo

PODSTAWOWE BRANŻE PRZEMYSŁOWE
horeca, agriculture, pulp and paper, transportation,
utilities, building and construction, logistics, facilities,
service, retail

RODZAJE PRAC
Średnie

SPECYFIKACJA

TYP Rękawice robocze do prac ogólnych
KATEGORIA Cat. I
KOLEKCJA Tällberg
MATERIAŁ SPODU RĘKAWICY Skóra syntetyczna
MATERIAŁ WIERZCHU RĘKAWICY Nylon
PODSZEWKA Bez podszewki
DŁUGOŚĆ 210-230 mm
ZRECZNOSC 5
KOLOR Czarny, Różowy
LICZBA PAR W PACZCE/KARTONIE 6/60
RODZAJE OPAKOWAŃ Hak z przywieszką

SPOSÓB ZAPINANIA Elastyczne 360°
SPECYFIKACJA MATERIAŁU ZEWNĘTRZNEGO

Poliuretan, Nylon

ZGODNOŚĆ Z NORMAMI
Cat. I TP TC 019:2011

Informacja/Instrukcja
użytkowania

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

ROZMIAR
NR
PRODUKTUNR.

EAN

6 90030-6 7392626045293

7 90030-7 7392626045309

8 90030-8 7392626045316
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