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Waterproof yet breathable, SHOWA 282 uses thermal

insulation and our state-of-the-art TEMRES technology

to keep hands warm, dry and well-protected in cold

climates for optimal comfort and performance.

 

EIGENSCHAPPEN

Ademende en waterdichte geavanceerde technologie

● Vaste geïsoleerde acrylvoering

● Volledig dubbele polyurethaanbekleding

● Waterdichte technologie

● Gefabriceerd ademend membraan tussen bekleding en voering

● Afwerking met een microgeruwde nitrielcoating

● Anatomisch handvormontwerp

● Naadloos gebreid

 

VOORDELEN

Biedt warmte en bescherming tegen vloeistoffen in koude

omstandigheden en biedt tegelijk het comfort van een ademende

handschoen

● Geïsoleerde voering biedt bescherming tegen koude en zorgt de

hele dag voor warmte en comfort

● Vloeistofdichte technologie biedt bescherming tegen water en

vloeistoffen

● Ademende technologie zorgt ervoor dat warme lucht en vocht naar

buiten kan ontsnappen zodat uw handen droog blijven

● Optimaal comfort en flexibiliteit van PU

● Laat uitermate nauwkeurige handelingen toe en biedt een optimale

grip

● Handvorm met ergonomisch ontwerp die de natuurlijke buiging van

een menselijke hand nabootst en zo vermoeidheid aan de handen

vermindert

● Geen huidirritatie door naadloos gebreide liner

 

BRANCHE

Landbouw

Commerciële visserij

Levensmiddelen

Tuinieren

Schoonmaakwerk

Gemeentelijke diensten

Nutsbedrijven

Opslag en distributie

 
IDEALE TOEPASSINGEN

● Koelsystemen

● Werken met planten en groenten

● Wassen/schoonmaken

● Loodgieterij

MATERIAAL

● Vaste acrylvoering

● Nylon

● Naadloos breiwerk

BEKLEDING

● Polyurethaan

NORMEN

Cat. II EN 388:2003

4221

EN 511

021
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VERPAKKING

● 10 Paar per polybag

● 6 Polybags per doos

● 60 Paar per doos

MATEN

● 8/M

● 9/L

● 10/XL

● 11/XXL

KLEUR

● Blauw

 

JE BENT MISSCHIEN OOK GEÏNTERESSEERD IN

SHOWA

TEMRES 281

MATERIAAL

Nailon

BEKLEDING

Poliuretano

 

GEBRUIKERSINSTRUCTIES

Gloves provide protection from chemical and mechanical hazards

shown.

Do not use gloves that show signs of wear. If required, cleanse outer

surface of glove with running water. Discard used gloves in

compliance with local regulations. Do not wear gloves when there is a

risk of entanglement by moving parts of machines.

 
DISCLAIMER

The descriptions, characteristics, applications and photos are given for

information purposes and do not constitute a contractual

commitment. The manufacturer reserves the right to make any

modifications it deems necessary.
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