OCHRANNÉ ODĚVY & OBUV
DO NÍZKÝCH A MRAZIVÝCH TEPLOT
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NEJLEPŠÍ MRAZÍRENSKÉ RUKAVICE

ENDURANCE 690
TRVANLIVÉ - POHODLNÉ - ODOLNÉ
Nejodolnější rukavice do chladného prostředí na trhu.
Perfektní stisk, trvanlivost, hřejivost a ohebnost.
- EN 388 ; EN 511 Certifikováno v souladu s bezpečnostními
a zdravotními požadavky
- Ergonomický design padnoucí křivkám ruky pro menší únavu nositele
- Aramidové vlákno zajišťuje v dlani extrémní odolnost proti opotřebení
- Technologie UltraGrip poskytuje lepší stisk v chladném prostředí
- Podšívka HollowFibre zvyšuje tepelnou ochranu
- Dvojité švy pro posílení ve slabších oblastech
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Jednoduše nejlepší CERTIFIKOVANÁ zimní obuv na trhu.
TRVANLIVOST - POHODLÍ - ODOLNOST
Ice Diamond - textilní zavazovací obuv s vyjímatelnou vložkou
Nyní s vylepšenou izolací a pevnějším materiálem dokazuje,
že je nejteplejší, nejlehčí, a nejuniverzálnější zimní botou na trhu.
- CERTIFIKOVÁNO - EN89/686/EEC
- Ergonomicky tvarovaný podpatek a oblast paty přináší pohodlí
a snižuje únavu nohy
- Silná stélka, kterou nepronikne chlad a kopíruje tvar nohy
- Speciální složení PU nezamrzá ani v mrazivých podmínkách,
takže nepopraská a drží tvar
- 3 vrstvá konstrukce slouží k zachycení co nejvíce vzduchu k udržení tepla
- Vyjímatelná vložka pro lepší pohodlí a snazší údržbu
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NAŠE NEJPRODÁVANĚJŠÍ KOLEKCE

X240 COLLECTION

V SOULADU S EU-TEPLO-TRVANLIVOST
Extrémně silná, teplá a flexibilní díky našim technologiím
StretchEasy a ReachEasy. Oděv určený pro užívání
v mrazících boxech a chladírnách
- EN 342 CERTIFIKOVANÝ oděv
- Podšívka límce z materiálu Micro-fleece ochrání krk a ústa
- Všité Hi-Viz plochy pro lepší viditelnost
- Úprava proti plísni v důsledku používání v extrémních podmínkách
- Elastické nylonové manžety zabrání úniku tepla
- Výplň oděvů je z materiálu vázajícího teplo
- Výztuhy z polyamidu snižuje riziko opotřebení
- Trojitý steh na manžetách s přidanou ochranou proti opotřebení
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