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A751 - Manusi Depozit Frigorific Apacha
Colectie:  Manusi cu Protectie Termica
Gama:  Manusi
Materiale:   Neopren,  Insulatex,  Nailon,  Membrana
Impermeabila,  Piele
Pachet interior:  12
Pachet exterior:  72

Informatii despre produs
Special concepute pentru a fi utilizate în medii reci, indiferent dacă este
vorba de un depozit frigorific interior sau de condiții de iarnă excesive.
Membrana respirabilă  impermeabilă  păstrează mâinile  uscate și  reduce
riscul  de  formare  a  umidității  periculoase.  Manșeta  tricotată  elastică
asigură  o  potrivire  confortabilă  și  sigură.  Suporturile  de  prindere
îmbunătățite  de  pe  palma  mănușii  permit  o  prindere  sigură  în  toate
condițiile.

Manusi cu Protectie Termica
Când sunt prezente pericole termice la rece, abilitățile motorii ale mâinilor
pot fi reduse foarte mult, ceea ce duce la un risc crescut de accidente și
răniri.  Sunt  disponibile  mănuși  de  protecție  termică  special  concepute
pentru a combate aceste medii periculoase.

Manusi
Este disponibilă o gamă largă și din ce în ce mai largă de produse de
protecție a mâinilor. Pentru a contribui la satisfacerea tuturor nevoilor.
Doar  cele  mai  bune  materiale  și  metode  de  fabricație  sunt  folosite  în
producția  gamei  extinse  de  produse  de  protecție  a  mâinilor  de  la
Portwests....

Standarde
EN ISO 21420
EN 388:2016 - (3544X)
EN 511 (33X)

Caracteristici
Speacial creat pentru a fi folosit in conditii reci●

Captuseala moale Insulatex ofera caldura si confort●

Imbrăcăminte impermeabilă care mentine utilizatorul uscat si protejat●

Mansete tricotate pentru confort si caldura●

Model texturat pentru aderenta sporita.●

Pielea din zona palmei îmbunătățește foarte mult durabilitatea●

Pungă de vânzare cu amănuntul care ajută la prezentarea pentru●

vânzările cu amănuntul

Certificare CE●
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Cod de comoditate: 6116930000

Organism de testare
Numarul certificarii: 2777/13935-01/E00-00

DIMENSIUNI CARTON / GREUTATE

Produs Culoare Lungime Latime Inaltime Greutatea (kg) Cubic (m3) EAN13 DUN14
A751BKRL Negru 60.0 45.0 60.0 0.2480 0.1620 5036108322008 15036108810779
A751BKRXL Negru 60.0 45.0 60.0 0.2520 0.1620 5036108322015 15036108810786
A751BKRXXL Negru 60.0 45.0 60.0 0.2750 0.1620 5036108322022 15036108810793


