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Rękawice Strażackie PROLINE ECO
Czterowarstwowe tekstylne rękawice strażackie wykonane z materiału Protex
z wodoszczelną częścią chwytną z dzianiny aramidowej powleczonej PCV,
zwiększającego odporność i zapewniającego pewny chwyt.

125,00 zł
netto
153,75 zł
brutto
Cechy charakterystyczne:
•
•

•

•

•
•
•
•
•

Część grzbietowa wykonana jest z materiału tekstylnego PROTEX
zapewniającego ochronę przed promieniowaniem cieplnym i płomieniem,
Część chwytna przygotowana jest z dzianiny aramidowej powleczonej powłoką z
PCV co zapewnia odporność na ciepło, ścieranie i przecięcie, a jednocześnie
dobre czucie i komfort pracy,
Wewnętrzna wyściółka aramidowa dodatkowo zwiększa komfort termiczny, a
dzięki specjalnej metodzie szycia, zapobiega jej wysuwaniu przy wyciąganiu ręki
z mokrej rękawicy,
Rękawica posiada specjalną membranę wodoodporną paroprzepuszczalną nie
przepuszczającą jednocześnie cieczy, krwi, bakterii oraz substancji chemicznych
do wnętrza rękawicy,
Posiada mankiet ¾ doskonale współpracujący z rękawami ubrania specjalnego,
który chroni,
Krój szycia 3D powoduje anatomiczne dopasowanie się rękawicy do dłoni,
Proline ECO są testowane i certyfikowane według normy EN 659:2004+A1:2008 ,
Posiada świadectwo dopuszczenia CNBOP nr 2053/2014,
Dostępne rozmiary : od 7 do 12 – bardzo duże ilości dostępne „od ręki” na
magazynie !

Rękawice Strażackie KOMFORT ECO
Trójwarstwowe rękawice strażackie, skórzane Komfort ECO z membraną
wodoszczelną i mankietem chroniącym nadgarstek.

95,00 zł
netto
116,85 zł
brutto
Cechy charakterystyczne:
•
•

•
•
•
•
•

Trzywarstwowe, pięciopalczaste rękawice wykonane ze skóry z mankietem,
Posiadają wodoszczelną, paroprzepuszczalną membranę, która zapobiega
przedostawaniu się do wnętrza rękawicy wody, substancji chemicznych i innych
cieczy a także bakterii,
Membrana umożliwia odprowadzanie wilgoci z wnętrza rękawicy, co
zapobiega nadmiernemu poceniu się dłoni,
Podszewka rękawicy wykonana z bawełny,
Obszar śródręcza wykonany ze wzmocnionej warstwy materiału
pochłaniającego wstrząsy,
Posiadają świadectwo dopuszczenia CNBOP nr: 2054/2014,
Dostępne w rozmiarach: od 7 do 12 – bardzo duże ilości dostępne „od ręki” na
magazynie !

Przy zapytaniach o większe ilości możliwa obniżka cen.
Zamówienia i zapytania prosimy składać na
handlowy@kadimex.pl

www.kadimex.pl/kontakt

