
Ръкавици от синтетична кожа Microthan , връх издръжливи за тежки дейности за сглобяване.
С Tegera WristControl за професионална работа, която изисква допълнително ергономично

поддържане на китката. Добра чувствителност на пръстите и отлично прилягане. Ергономични

характеристики като подсилен показалец, подсилени шевове, предварително извити пръсти и
специално проектиран палец. Изключително дълги и без хром.

®

СВОЙСТВА

Невероятно удобни

Отлично прилягане

Голяма издръжливост

Отличен захват

Добра чувствителност на

пръстите

Гъвкавост

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Много дълги

Акценти със специален дизайн

Ергономична форма

Предварително извити пръсти

Специален дизайн на палеца

С опора за китката

Подсилени шевове

Подсилени върхове на пръстите

Подсилен показалец

Без съдържание на хром

УНИВЕРСАЛНИ РАБОТНИ РЪКАВИЦИ
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ПРЕДОТВРАТЯВА РИСКА ОТ
алергия от хром, нараняване на китката,
нараняване от износване, мехури, ожулвания,
одраскване, разкъсвания, контакт със

замърсявания, изсушаване, напукване

ОСНОВНИ ВИДОВЕ РАБОТНА СРЕДА
суха среда, среда на работа с масла и греси, мръсна

среда, влажна среда, хлъзгава среда

ОСНОВНИ ОБЛАСТИ НА УПОТРЕБА

сглобяване, експлоатация на машина, сгради и
строителство, дърводелство, монтажна дейност, овк

инсталация, строителство, обработка на почвата,
транспортна дейност, управление на машини,
работа в склад, работа на летище, дейности,
свързани с дървопреработвателната

промишленост, дърводобив, земеделска работа,
градинарство, ремонтни дейности

ОСНОВНИ ОТРАСЛИ НА УПОТРЕБА
селско стопанство, минна индустрия, пулпа и
хартия, стъкло, тухли, бетон, металообработка,
машини и оборудване, поддръжка и ремонт,
автомобили, транспорт, комунални услуги, сгради и
строителство, логистика, хорека, помощна дейност,
обслужване, търговия на дребно

ВИД РЪКАВИЦИ
Средно тежка работа

СПЕЦИФИКАЦИЯ

ТИП Универсални работни ръкавици

КАТЕГОРИЯ Cat. II
КОЛЕКЦИЯ Pro
МАТЕРИАЛ НА РЪКАВИЦАТА ОТКЪМ ДЛАНТА

Microthan +
МАТЕРИАЛ НА ГОРНАТА ЧАСТ НА РЪКАВИЦАТА

Полиестер

ДЕБЕЛИНА 0,7 mm
ПОДПЛАТА Без подплата

ДЪЛЖИНА 230-265 mm
СРЪЧНОСТ 5
ДИЗАЙН НА ЗАХВАТА Диамантено сцепление

ЦВЯТ Сиво, Черно, Жълто

ЧИФТОВЕ В ПАКЕТ/КАШОН 6/60
ВИДОВЕ ОПАКОВКИ Закачалка с висящ етикет

МЕТОД НА ЗАКОПЧАВАНЕ Лента за закопчаване

ВИД МАНШЕТ Маншет за опора на китката

МАТЕРИАЛ НА МАНШЕТАТА Текстил

СПЕЦИФИКАЦИЯ НА МАТЕРИАЛА НА ВЪНШНАТА

ЧАСТ Полиуретан, Найлон, Полиестер

®

СЪОТВЕТСТВИЕ

Cat. II Cat. II

TP TC 019:2011 Информация/UIS EN
388:2016+A1:2018
2111X

EN ISO 21420:2020

РАЗМЕР
АРТИКУЛ

№
EAN

6 9196-6 7392626036406

7 9196-7 7392626036413

8 9196-8 7392626036420

9 9196-9 7392626036437

10 9196-10 7392626036444

11 9196-11 7392626036451
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