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Wietszyce 41
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tel: 723 895 900

Rękawice Holik Hunter PBI
Rozmiary: Wybierz rozmiar,

link do produktu:
https://strefa998.pl/rekawice-strazackie/1857-6253-rekawice-holik-hunter-pbi.html#/rozmiary_re
kawic-wybierz_rozmiar

Cena: 453,53 zł brutto

Producent:  Holik

Nr referencyjny:  KAD024

Stan:  Nowy

Inne kombinacje produktu:

Rozmiary cena brutto
Wybierz rozmiar 453,53 zł
8 453,53 zł
9 453,53 zł
10 453,53 zł
11 453,53 zł
12 453,53 zł

Informacje

Czterowarstwowe rękawice strażackie ze ściągaczem, w których podstawową warstwę ochronną
stanowi bardzo odporny materiał PBI

Cechy produktu

PRODUCENT Rękawic HOLIK

Opis produktu

Rękawice specjalne Holik Hunter PBI

Rękawice specjalne Holik Hunter PBI

Holik Hunter to w pełni tekstylne rękawice strażackie z krótkim, dzianinowym mankietem wykonanym z Kevlaru®, odblaskowym elementem zwiększającym
widoczność i karabinkiem do zawieszania rękawic na odzieży. Anatomiczna budowa rękawic doskonale imituje kształt dłoni, przez co są one wyjątkowo
komfortowe.
Rękawice są testowane i certyfikowane według normy EN 659:2004+A1:2008 – Rękawice ochronne dla strażaków.

https://strefa998.pl/rekawice-strazackie/1857-6253-rekawice-holik-hunter-pbi.html#/rozmiary_rekawic-wybierz_rozmiar
https://strefa998.pl/rekawice-strazackie/1857-6253-rekawice-holik-hunter-pbi.html#/rozmiary_rekawic-wybierz_rozmiar


Czterowarstwowe rękawice strażackie ze ściągaczem

Rękawice HOLIK HUNTER powstały z wykorzystaniem wyjątkowo odpornych i posiadających doskonałą stabilność cieplną i chemiczną włókien matrycowym
PBI®, zwiększających ochronę przed zagrożeniami mechanicznymi oraz cieplnymi. Warstwy z Kevlaru ® i Nomexu ® zwiększają odporność na temperaturę,
ścieranie oraz cięcie. Rękawice posiadają dodatkowy system wzmocnień aramidowych amortyzujących uderzenia i stanowiących ochronę stawów i opuszków
palców oraz powłokę silikonową zapewniającą odporność na ciepło, ścieranie i przecięcie.

Budowa warstwowa

Podstawowa warstwa w części grzbietowej rękawicy wykonana z materiału PBI®. Część chwytna wykonana z elastycznego Kevlaru® zapewniającego dobre
czucie i komfort podczas pracy, dodatkowo pokrytego warstwą silikonu.
Wodoszczelna, paroprzepuszczalna membrana Porelle® nieprzepuszczająca cieczy, krwi, bakterii oraz substancji chemicznych.
Kolejne warstwy z Kevlaru® i Nomexu®.
Bezpośrednią ochronę rąk zapewnia ostatnia warstwa – podszewka aramidowa o zwiększonej gramaturze, która gwarantuje komfort podczas zakładania oraz
zdejmowania rękawic nawet gdy są mokre.

Jak dobrać rozmiar rękawic – tabela rozmiarów

Zmierz obwód dłoni w zaznaczonym na zdjęciu miejscu i porównaj wynik z tabelą.



Dostępne rozmiary: 6 – 7 – 8 – 9 – 10 – 11 – 12


