
Mycket varm handske med proffsdetaljer som t ex en vindtät baksida. Gjord av Macrothan +, ett
syntetiskt kvalitetsläder med diamantmönstrat grepp i handflatan. Bambu gör att handsken blir
mjuk, andas och är snäll mot ömtålig hud. Halvfodrad, kromfri och sydd med förstärkta sömmar. För
professionellt allround-arbete, särskilt i kalla och blåsiga miljöer.

®

EGENSKAPER

Mycket slitstark
Utmärkt bra passform
Extra bekväm
Bra fingertoppskänsla
Smidig
Extremt bra grepp

FUNKTIONER

Specialdesignade detaljer
Kromfri
Reflex
Specialdesignad tumme
Förstärkta sömmar
Ergonomiskt utformad
Förstärkt pekfinger
Förstärkta fingertoppar
Vindtät ovanhand

ALLROUNDHANDSKAR

9161

EN HANDSKE FÖR ATT RIDA UT STORMEN
Se mer
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MOTVERKAR RISK FÖR
kromallergi, nötningsskador, blåsor, skrubbsår, rivsår,
kontakt med smuts, uttorkning, självsprickor, kontakt med
fukt, kontakt med olja

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER
mörka miljöer, blåsiga miljöer, torra miljöer, kalla miljöer,
fuktiga miljöer, smutsiga miljöer, hala miljöer, oljiga
miljöer

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSOMRÅDEN
monteringsarbeten, maskinoperatör, byggarbeten,
snickeriarbeten, installationsarbeten, vvs-
installationsarbeten, anläggningsarbeten,
markberedningsarbeten, betongarbeten,
verkstadsarbeten, transportarbeten, maskinförararbeten,
lagerarbeten, flygplatsarbeten, gruvarbeten,
träindustriarbeten, skogsarbeten, jordbruksarbeten,
trädgårdsarbeten

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSBRANSCHER
agriculture, pulp and paper, glass, bricks, concrete, metal
fabrication, mining, machinery and equipment, mro,
automotive, transportation, utilities, building and
construction, logistics, horeca, facilities, service, retail

TYP AV ARBETE
Medeltungt arbete

SPECIFIKATION

TYP Allroundhandskar
KATEGORI Cat. II
KOLLEKTION Pro
INNERHANDSMATERIAL Microthan +
MATERIAL PÅ HANDENS OVANDEL Polyester
FODER Halvfodrad
FODERMATERIAL Bambu
LÄNGD 225-265 mm
SMIDIGHET 5
GREPPMÖNSTER Diamant greppmönster
FÄRG Svart, Grå
PAR PER: BUNT/KARTONG 6/60
FÖRPACKNINGSTYPER Krok med hangtag
KNÄPPNING Resår 360°
SPECIFIKATION INVÄNDIGT MATERIAL Viskos
SPECIFIKATION YTTERMATERIAL Polyuretan, Nylon,
Polyester

®

KRAVUPPFYLLNAD
Cat. II TP TC 019:2011

Information/UIS EN 388:2016
2131X

EN 420:2003
+A1:2009

FUNKTIONER
Vindtät

STORLEK ART. NR EAN

8 9161-8 7392626056343

9 9161-9 7392626056374

10 9161-10 7392626056404

11 9161-11 7392626056435

12 9161-12 7392626056466
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