
Meget varm handske med mange professionelle funktioner, herunder en vindtæt håndryg. Fremstillet
af syntetisk Macrothan +-læder i høj kvalitet med diamantmønstret greb i håndfladen. Bambus gør
handsken blød, åndbar og god til sart hud. Halvforet, kromfri og syet med forstærkede sømme. Til
professionelt allround-arbejde, navnlig i kolde og blæsende miljøer.

®

FORKLARING

Meget slidstærk
Meget god pasform
Ekstra komfortabel
God fingerspidsfølelse
Smidig
Ekstremt godt greb

EKSTRA FUNKTIONER

Specialdesignede detaljer
Kromfri
Refleks
Specialdesignet tommelfinger
Forstærkede sømme
Ergonomisk formet
Forstærket pegefinger
Forstærkede fingerspidser
Vindtæt overhånd

HANDSKER TIL ALLROUND-ARBEJDE
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DEN PERFEKTE HANDSKE TIL AT RIDE STORMEN AF
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MODVIRKER RISIKO FOR
kromallergi, slidskader, vabler, hudafskrabninger, rivsår,
kontakt med snavs, udtørring, revner i huden, kontakt med
fugt, kontakt med olie

PRIMÆRE ANVENDELSESOMRÅDER
mørke miljøer, blæsende områder, tørre miljøer, kolde
miljøer, fugtige miljøer, snavsede miljøer, glatte miljøer,
miljøer med olie og fedt

PRIMÆRE ANVENDELSESOMRÅDER
montagearbejde, maskinoperatør, byggearbejde,
tømrerarbejde, installationsarbejde, vvs-
installationsarbejde, anlægsarbejde, jordarbejde,
betonarbejde, værkstedsarbejde, transportarbejde,
maskinførerarbejde, lagerarbejde, lufthavnsarbejde,
minearbejde, træindustriarbejde, skovarbejde,
landbrugsarbejde, havearbejde

PRIMÆRE INDUSTRIANVENDELSESOMRÅDER
agriculture, pulp and paper, glass, bricks, concrete, metal
fabrication, mining, machinery and equipment, mro,
automotive, transportation, utilities, building and
construction, logistics, horeca, facilities, service, retail

ARBEJDSTYPE
Medium anvendelse

SPECIFIKATION

TYPE Handsker til allround-arbejde
KATEGORI Cat. II
KOLLEKTION Pro
HÅNDFLADENS MATERIALE Microthan +
MATERIALE I OVERHÅND Polyester
FOR Halvforet
FORETS MATERIALE Bambus
LÆNGDE 225-265 mm
FINGERSPIDS NIVEAU 5
GREBDESIGN Diamant
FARVE Sort, Grå
PAR PR.: BUNDT/ÆSKE 6/60
EMBALLAGETYPER Krog med mærkat
LUKKEMETODE Elastisk kant 360°
SPECIFIKATION INDVENDIGT MATERIALE Viskose
SPECIFIKATION UDVENDIGT MATERIALE Polyurethan,
Nylon, Polyester

®

OVERHOLDELSE
Cat. II TP TC 019:2011

Information/UIS EN 388:2016
2131X

EN 420:2003
+A1:2009

EGENSKABER
Vindtæt

STØRRELSE ART. NR EAN

8 9161-8 7392626056343

9 9161-9 7392626056374

10 9161-10 7392626056404

11 9161-11 7392626056435

12 9161-12 7392626056466
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