
Środowiska suche

Skóra syntetyczna
Oferowana przez nas skóra  
syntetyczna jest wykonana z  
nowoczesnych materiałów  
umożliwiających wytwarzanie 
zaawansowanych ergonomicznie 
wzorów. Zapewnia ona idealną 
wrażliwość dotykową. Doskonale 
nadaje się dla osób uczulonych na 
chrom.

Wytrzymałe rękawice zapewniające 
elastyczność i ochronę

Skóra
Skóra jest mocna, giętka i
dostosowuje się do zmian
warunków atmosferycznych oraz
temperatury. Wszystkie nasze
wyroby skórzane produkowane są
ze starannie wyselekcjonowanych
i specjalnie garbowanych skór w
celu zapewnienia jak najwyższej
wytrzymałości i elastyczności.
Dostępne są również rękawice
skórzane, do produkcji których nie
używa się chromu.

Dziane (i powlekane)
Rękawice dziane umożliwiają bardzo 
precyzyjne dopasowanie Nieustannie 
pracujemy nad uzyskaniem w rękawicach 
TEGERA® najwyższego poziomu 
dopasowania, jakości i ergonomii. 
Ponadto kontrolujemy mieszanki 
materiałów, z których są one wykonane, 
pod kątem dostosowania ich do  
różnych zastosowań roboczych oraz 
zmaksymalizowania takich właściwości, 
jak zręczność, przyczepność i  
wytrzymałość, a także zwiększenia 
wygody użytkowania. Rodzaje powleczeń 
i powłok mogą być różne w zależności od 
przeznaczenia i rodzaju pracy.

Środowiska mokre/zaolejoneŚrodowiska lekko  
wilgotne/zaolejone

ejendals.com/tegera
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MICROTHAN+:  
Doskonała przyczepność i wytrzymałość

9123
Odblaskowe

kolory

9120 
Na rzepy

9111 
Z mankietem

Wzmocnione i wyściełane
wnętrze dłoni. Dobra

wrażliwość dotykowa.

166 
Na rzepy

Bez powłoki

Nakropek na wewnętrznej części dłoni zapewnia lepszy chwyt

Bez zawartości chromu

326

294 290

6615

Pełne powleczenie

4149205

690 
Z mankietem

955A 
Nitryl

722 
Nitryl

723A 
Nitryl

747A 
Nitryl

617 
Lateks

618 
Lateks

612 
Lateks

882 
Nitryl

Hydrofobowa chwytna część dłoni Powlekana chwytna 
część dłoni Powlekane do 3/4 wysokości

Hydrofobowe rękawice skórzane

Skóra syntetycznaMACROTHAN:  
Miękkie i oddychające

Hydrofobowa chwytna część dłoni i kostki

Hydro- i olejofobowa  
chwytna część dłoni

Olejo- i hydrofobowe (360°)  
Doskonała przyczepność w  
środowiskach zaolejonych

9200 
Na rzepy

516 
W połowie z 
podszewką

Do ekranów
dotykowych

Objaśnienie symboli


