
Šių pirštinių unikalus dizainas užtikrina pasaulinio lygio miklumą. Viršuje esantis kabliukas ir kilpa
padidina mobilumą. Pirštų sąnarius dengia ypač lanksti medžiaga, o "Microthan " sintetinė oda
užtikrina puikų sukibimą. Ergonomiškos funkcijos, pavyzdžiui, sustiprinta smiliaus apsauga,
sustiprintos siūlės, sustiprinti pirštų galiukai, išlenkti pirštai ir specialiai sukurtas nykštys šioms
aukštųjų technologijų darbinėms, įvairiems darbams skirtoms pirštinėms suteikia papildomo
komforto.

®

SAVYBĖS

Tvirtos
Puikus sukibimas
Ypač patogu avėti
Ypač lanksčios
Ypač didelis pirštų galiukų

jautrumas
Labai geras pralaidumas orui

YPATYBĖS

Sutvirtintas smilius
Sutvirtintos siūlės
Be chromo
Orui pralaidus viršus
išformuoti pirštai
Trumpas modelis
Paminkštintas delnas
Nuimami pirštai

MONTAVIMO PIRŠTINĖSV
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UNIKALUS DIZAINAS UŽTIKRINA PASAULINIO LYGIO MIKLUMĄ
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APSAUGO NUO
nubrozdinimų, įpjovimų, jbrėžimų, plėštinių žaizdų,
jdrėskimų, sąlyčio su purvu, išsausėjimo, pūslių,
suskeldėjimo, pradūrimas

PAGRINDINĖ NAUDOJIMO APLINKA
sausa aplinka, švari aplinka, šilta aplinka, purvina aplinka,
šlapia aplinka

PAGRINDINĖS NAUDOJIMO VIETOS
smulkus montavimas, surinkimas, medžio darbai, darbas
sandėlyje, mašinų vairavimas, darbas parduotuvėje,
remonto darbai

PAGRINDINĖS NAUDOJIMO PRAMONĖS SRITYS
metalų gamyba, mašinos ir įranga, mro, transportas,
komunalinės paslaugos, statyba ir konstrukcijos,
logistika, įranga, aptarnavimas, mažmeninė prekyba,
automobilių pramonė, žemės ūkis, kasyba, medienos
masė ir popierius

DARBO TIPAS
Lengvos

SPECIFIKACIJA

TIPAS Montavimo pirštinėsv
KATEGORIJA Cat. II
KOLEKCIJA Pro
DELNO PUSĖS MEDŽIAGA Microthan
VIRŠUTINĖ MEDŽIAGA Poliesteris
PAMUŠALAS Be pamušalo
ILGIS 181-219 mm
VIKRUMAS 5
SPALVA Juodos, Pilka, Geltona
PORŲ: PAKETE / DĖŽUTĖJE 6/60
PAKUOČIŲ TIPAI Kabliukas su pakabinimo etikete
UŽSEGIMO BŪDAS Lipukas
IŠORINĖS MEDŽIAGOS SPECIFIKACIJA Poliuretanas,
Poliesteris, Nailonas

®

ATITIKTIS
Cat. II TP TC 019:2011

Informacija / UIS Trumpas modelis
(EN 420)

EN 388:2016
1121X

EN 420
+A1

DYDIS ART. NR. EAN

7 9140-7 7392626027329

8 9140-8 7392626027336

9 9140-9 7392626027343

10 9140-10 7392626027350

11 9140-11 7392626027367
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