
Beskyt dine hænder mod snavs og slid, mens du udfører dit daglige allround-arbejde med stil. Med sit
flotte udseende, gode pasform og holdbarhed pryder denne uforede handske dine hænder og
forbedrer dit greb i tørre omgivelser. Det syntetiske læder og den elastiske manchet gør den
fleksibelt og forbedrer komforten. Det unikke blomsterdesign er en signatur for vores
handskekollektion ved navn Tällberg.

Beskytter hænderne
mod snavs og slid,

velegnet til alsidigt
arbejde i tørre miljøer.

FORKLARING

God pasform
Smidig
Slidstærk
Godt greb
Komfortabel

EKSTRA FUNKTIONER

Kromfri
Forstærket pegefinger
Forstærkede fingerspidser

HANDSKER TIL ALLROUND-ARBEJDE

90030

HANDSKE MED BLOMSTER OG GODT GREB
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MODVIRKER RISIKO FOR
kromallergi, slidskader, vabler, hudafskrabninger, rivsår,
kontakt med snavs, udtørring, revner i huden

PRIMÆRE ANVENDELSESOMRÅDER
tørre miljøer, rene miljøer, snavsede miljøer

PRIMÆRE ANVENDELSESOMRÅDER
byggearbejde, transportarbejde, maskinførerarbejde,
lagerarbejde, lufthavnsarbejde, havearbejde

PRIMÆRE INDUSTRIANVENDELSESOMRÅDER
horeca, agriculture, pulp and paper, transportation,
utilities, building and construction, logistics, facilities,
service, retail

ARBEJDSTYPE
Medium anvendelse

SPECIFIKATION

TYPE Handsker til allround-arbejde
KATEGORI Cat. I
KOLLEKTION Tällberg
HÅNDFLADENS MATERIALE Syntetisk læder
MATERIALE I OVERHÅND Nylon
FOR Uforet
LÆNGDE 210-230 mm
FINGERSPIDS NIVEAU 5
FARVE Sort, Pink
PAR PR.: BUNDT/ÆSKE 6/60
EMBALLAGETYPER Krog med mærkat
LUKKEMETODE Elastisk kant 360°
SPECIFIKATION UDVENDIGT MATERIALE Polyurethan,
Nylon

OVERHOLDELSE
Cat. I TP TC 019:2011

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

STØRRELSE ART. NR EAN

6 90030-6 7392626045293

7 90030-7 7392626045309

8 90030-8 7392626045316
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