
Beskytt hendene mot skitt og slitasje mens du gjør det daglige allround-arbeidet med stil. Denne
ufôrede hansken har et fint utseende og utmerket passform og holdbarhet, noe som gir deg god stil
og godt grep i tørre miljøer. Det syntetiske skinnet og den elastiske mansjetten gjør den fleksibel og
forbedrer komforten. Den unike blomsterdesignen er en signatur for hanskekolleksjonen Tällberg.

Beskytter hendene
mot skitt og slitasje,

egnet for allround-
arbeid i tørre miljøer.

BETYDNING

God passform
Smidig
Slitesterk
Godt grep
Behagelig

TILLEGGSEGENSKAPER

Kromfri
Forsterket pekefinger
Forsterkede fingertupper

ALLSIDIGE ARBEIDSHANSKER
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BLOMSTERDESIGNET HANSKE MED GODT GREP
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MOTVIRKER RISIKO FOR
kromallergi, slipeskader, blemmer, skrubbsår, kutt,
kontakt med urenheter, uttørking, sprukken hud

VIKTIGSTE BRUKSMILJØER
tørre miljøer, rene miljøer, skitne miljøer

VIKTIGSTE BRUKSOMRÅDER
bygningsarbeid, transportarbeid, maskinførerarbeid,
lagerarbeid, flyplassarbeid, hagearbeid

VIKTIGSTE BRUKSOMRÅDER
horeca, agriculture, pulp and paper, transportation,
utilities, building and construction, logistics, facilities,
service, retail

TYPE ARBEID
Middels tungt arbeid

SPESIFIKASJON

TYPE Allsidige arbeidshansker
KATEGORI Cat. I
KOLLEKSJON Tällberg
HÅNDFLATEMATERIALE Syntetisk lær
MATERIALE I HÅNDBAK Nylon
FÔR Uforet
LENGDE 210-230 mm
BEVEGELSEFRIHET 5
FARGE Svart, Rosa
PAR PER: BUNT/ESKE 6/60
EMBALLASJETYPER Krok med håndtak
LUKKEMETODE Elastisk kant 360°
SPESIFIKASJON YTTERMATERIALE Polyuretan, Nylon

SAMSVAR
Cat. I TP TC 019:2011

Informasjon/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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