
Rokavice iz sintetičnega Microthan + usnja, zimsko podložene s flisom. S Tegera WristControl za
profesionalno delo, ki zahteva dodatno ergonomsko podporo za zapestje. Odličen oprijem,
prileganje. Ergonomske funkcije, kot so ojačan del kazalca, ojačani šivi, predhodno upognjeni prsti in
posebej oblikovan palec. Izjemno dolge, brez kroma in odporne na vlago.

Rokavice iz umetnega
usnja za delo, ki

zahteva dodatno
zaščito za zapestje.

®

LASTNOSTI

Zelo udobni
Popolno prileganje
Fleksibilne
Odličen oprijem

ZNAČILNOSTI

Vodoodbojno
Odsevnik
Posebno zasnovane podrobnosti
Posebej dolge
Ergonomska oblika
Predhodno upognjeni prsti
Posebna zasnova palca
Podpora za zapestje
Ojačani šivi
Ojačane konice prstov
Ojačan del kazalca
Brez kroma
Odporno na vlago
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ZIMSKO PODLOŽENE S PODPORO ZA ZAPESTJE
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PREPREČUJE TVEGANJE
alergija na krom, poškodbe zapestja, odrgnine, žulje,
praske, ureznine, raztrganine, stik z umazanijo, izsušitev,
kožne razpoke, stik z vlažnostjo, stik z mrazom

GLAVNA OKOLJA UPORABE
temna okolja, suha okolja, hladna okolja, vlažna okolja,
umazana okolja, spolzka okolja

GLAVNA PODROČJA UPORABE
upravljanje stroja, gradbeništvo, mizarstvo, tesarstvo,
inštalacijska dela, gradbeništvo, priprava tal, inženiring,
prevozništvo, vožnja stroja, skladiščenje, letališka dela,
rudarstvo

GLAVNE PANOGE UPORABE
kmetijstvo, rudarstvo, celuloza in papir, steklo, opeke,
beton, kovinska izdelava, stroji in oprema, popravila in
remont, avtomobilska, transport, javne službe,
gradbeništvo, logistika, hotelirstvo, restavracije, bari,
objekti, storitve, maloprodaja

VRSTA DELA
Srednje debele

SPECIFIKACIJA

VRSTA Delovne rokavice za različna dela, Rokavice za
zaščito pred mrazom
KATEGORIJA Cat. II
ZBIRKA Pro
MATERIAL NA STRANI DLANI Microthan +
MATERIAL ZGORNJEGA DELA ROKE Poliester
PODLOGA Zimsko podloženo
MATERIAL PODLOGE Pliš
DOLŽINA 255-280 mm
SPRETNOST 5
ZASNOVA OPRIJEMA Karo vzorec oprijema
BARVA Črna, Siva, Rumena
PARI NA: SVEŽENJ/ŠKATLA 6/60
VRSTE EMBALAŽE Kavelj z visečo oznako
NAČIN ZAPIRANJA Zapiranje na ježka
VRSTA ZAVIHKA Manšeta s podporo zapestju
MATERIAL MANŠETE Tekstil
SPECIFIKACIJA NOTRANJEGA MATERIALA Akril
SPECIFIKACIJA VMESNEGA MATERIALA Polietilen
SPECIFIKACIJA ZUNANJEGA MATERIALA Poliuretan,
Najlon, Poliester

®

SKLADNOST
Cat. II TP TC 019:2011

Informacije/UIS EN 388:2016
2222X

EN 420
+A1

EN 511
21X

EN 511 cl. 5.2 Flexibility
behavior (-20°C)

FUNKCIJE
Vodoodbojno Topla podloga

VELIKOST ŠT. IZD. EAN

8 9190-8 7392626030541

9 9190-9 7392626030558

10 9190-10 7392626030565

11 9190-11 7392626030572
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