
Fire Gloves Leather
Warmte- en snijwerende lederen handschoenen met Kevlar draad op de na-

den. Perfecte pasvorm met elastische sluiting aan de polsen.
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Ontdek onze 
producten

FIRE GLOVES LEATHER 2MZO

 

BELANGRIJKSTE KENMERKEN:
• Nappaleer

• Mouwvernauwing d.m.v. klittenbandsluiting

• Kevlar draad

• Voering met snijbestendig isolatiemateriaal (100% para-aramide)

• Eurotex membraan

BESCHIKBARE MATEN:
• 9 - 11

GECERTIFICEERD:
• SOLAS

• EN 659 : 2003 + A1 : 2008

• EN 420:2003 +A1:2009

KLEUR:
• 398 Zwart/Geel

ARTIKEL NUMMER:
2MZOA2VL1
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