
Chráňte si ruky pred nečistotami a oderom a zároveň robte svoju každodennú všestrannú prácu
štýlovo. Vďaka peknému vzhľadu, dobrému strihu a odolnosti bude táto rukavica bez podšívky
zdobiť vaše ruky a zlepší priľnavosť v suchom prostredí. Vďaka umelej koži a elastickej manžete je
pružná a pohodlnejšia. Jedinečný kvetinový dizajn je hlavným znakom našej kolekcie rukavíc s
názvom Tällberg.

Chráni ruky pred
nečistotami a

oderom, vhodná na
všestranné práce v
suchom prostredí.

VLASTNOSTI

Dobre padnúce
Pružné
Odolné
Pohodlné
Dobrý úchop

FUNKCIE

Spevnený ukazovák
Neobsahujú chróm
Spevnené špičky prstov

VŠESTRANNÉ PRACOVNÉ RUKAVICE

90030

KVETINOVÝ RUKAVICA S DOBRÝM ÚCHOPOM
Zistiť viac
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CHRÁNI PRED RIZIKOM
alergia na chróm, odreniny, pľuzgiere, poškriabanie,
škrabance, rezné zranenia, kontakt s nečistotami,
vyschnutie, popraskanie

HLAVNÉ PROSTREDIA POUŽITIA
suché prostredia, čisté prostredia, nečisté prostredia

HLAVNÉ OBLASTI POUŽITIA
budovy a stavebníctvo, doprava, riadenie strojov, práca v
sklade, práca na letisku, záhradníctvo

HLAVNÉ PRIEMYSELNÉ ODVETVIA POUŽITIA
hotely a reštaurácie, poľnohospodárstvo, celulóza a
papier, doprava, energie, budovy a stavebníctvo, logistika,
hygienické zariadenia, servis, maloobchodný predaj

TYP PRÁCE
Stredne ťažké

ŠPECIFIKÁCIE

TYP Všestranné pracovné rukavice
KATEGÓRIA Cat. I
ZBIERKA Tällberg
MATERIÁL STRANY DLANE Syntetická koža
MATERIÁL HORNEJ ČASTI RUKY Nylon
PODŠÍVKA Nepodšité
DĹŽKA 210-230 mm
OBRATNOSŤ 5
FARBA Čierna, Ružová
PÁROV NA: ZVÄZOK/KARTÓN 6/60
TYPY OBALOV Háčik s visačkou
SPÔSOB UZATVÁRANIA Elastikované 360°
ŠPECIFIKÁCIE VONKAJŠIEHO MATERIÁLU Polyuretán,
Nylon

SÚLAD
Cat. I TP TC 019:2011

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

VEĽKOSŤ Č. TOV. EAN
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