
Skydda dina händer från smuts och nötning medan du gör ditt dagliga allroundarbete med stil. Med
sin snygga design, bra passform och hållbarhet, pryder denna ofodrade handske dina händer och
förbättrar ditt grepp i torra miljöer. Syntetlädret och den elastiska mudden gör den flexibel och
förbättrar komforten. Den unika blomdesignen är en signatur för vår handskkollektion ”Tällberg”.

Skyddar händerna
från smuts och

nötning, lämplig för
allroundarbete i torra

miljöer.

EGENSKAPER

Bra passform
Smidig
Slitstark
Bra grepp
Bekväm

FUNKTIONER

Kromfri
Förstärkt pekfinger
Förstärkta fingertoppar

ALLROUNDHANDSKAR
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HANDSKE MED BLOMDEKOR OCH BRA GREPP
Se mer
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MOTVERKAR RISK FÖR
kromallergi, nötningsskador, blåsor, skrubbsår, rivsår,
kontakt med smuts, uttorkning, självsprickor

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER
torra miljöer, rena miljöer, smutsiga miljöer

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSOMRÅDEN
byggarbeten, transportarbeten, maskinförararbeten,
lagerarbeten, flygplatsarbeten, trädgårdsarbeten

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSBRANSCHER
horeca, agriculture, pulp and paper, transportation,
utilities, building and construction, logistics, facilities,
service, retail

TYP AV ARBETE
Medeltungt arbete

SPECIFIKATION

TYP Allroundhandskar
KATEGORI Cat. I
KOLLEKTION Tällberg
INNERHANDSMATERIAL Syntetläder
MATERIAL PÅ HANDENS OVANDEL Nylon
FODER Ofodrad
LÄNGD 210-230 mm
SMIDIGHET 5
FÄRG Svart, Rosa
PAR PER: BUNT/KARTONG 6/60
FÖRPACKNINGSTYPER Krok med hangtag
KNÄPPNING Resår 360°
SPECIFIKATION YTTERMATERIAL Polyuretan, Nylon

KRAVUPPFYLLNAD
Cat. I TP TC 019:2011

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

STORLEK ART. NR EAN

6 90030-6 7392626045293

7 90030-7 7392626045309

8 90030-8 7392626045316
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