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Arbetshandske, OX-ON Winter, 8, gul,
latex/läder/polyester
Exklusiv vinterhandske
Smidigt getskinn
Otrolig passform
Välisolerad och extra varm
Fingertoppsförstärkning

Produktbeskrivning

Med OX-ON Winter Supreme 3600 får du en exklusiv och bekväm vinterhandske som garanterat håller fingrar och händer varma till och med under
extrem kyla. Vinterhandsken kan användas både professionellt och privat, vid arbeten under svåra och särskilt kalla förhållanden. OX-ON Winter
Supreme 3600 är det perfekta valet för arbetsuppgifter relaterade till transport, trädgård, kyl- och fryshus eller snöröjning. OX-ON-handsken har
mjukt och smidigt getskinn på handflata och fingertoppar samt en vind- och vattentät ovandel i grå softshell-polyester. Handsken är vinterfodrad
med 70 g Thinsulate, vilket garanterar en bekväm och utomordentligt varm handske. Den har också ett Hipora-membran som gör den 100 % vattentät.
Supreme 3600 är ett utmärkt val för dig som arbetar i kalla och våta miljöer, även under längre perioder.

Produktspecifikationer
Artikelbenämning

Arbetshandske

Varumärke

OX-ON

Undervarumärke

Winter

Storlek

8

Färg

Gul

Material

Latex, läder, polyester

Märkningar

CE, Hansecontrol

CE-kategori

CAT II

Produkt- eller teststandarder

EN 420, EN 388, EN 511

Direktiv, förordningar och lagstiftning

425/2016/EU

Förpackning
Enhet
kartong

Innehåll

Längd

Bredd

Höjd

60 kg

0.54 m

0.25 m

0.265 m

5708233216582

fp

6 kg

0.24 m

0.19 m

0.11 m

5708233216575

par

1 kg

0.235 m

0.12 m

0.025 m

5701952197484

91948

kg

PROD24288

EAN

5701952197484
CE-märkningen garanterar att en produkt är säker att använda och uppfyller alla säkerhetsföreskrifter. CE står för Conformité
Européenne (i överensstämmelse med EG-direktiven) och återfinns främst på elektronisk utrustning, säkerhetsutrustning,
byggnadsprodukter och medicinsk utrustning.
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Standarden används för
handskar som kräver skydd
mot kalla miljöer. Standarden
innehåller två specifika
tester för utvärdering av
värmeisolering: omgivande
kyla och kontaktkyla, samt
andra prestandatester för låg
temperatur utöver kraven i EN
388 och EN 420.

Standarden specificerar
kraven för skyddshandskar i
förhållande till allmänna krav
och testmetoder.
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Standarden specificerar
kraven för skyddshandskar
beträffande skydd mot
mekaniska risker.

