ODĚVY ZÁSTĚRY - ČERVA

JEDNORÁZOVÁ
PE ZÁSTĚRA

BIANCA

VINYLOVÁ ZÁSTĚRA

Pracovní zástěra, PVC / polyester / PVC, rozměr 90 x 120
cm, ochrana proti působení vody a zašpinění

Pracovní vinylová zástěra, velikost 90 x 115 cm, síla 0,508 mm,
nylonové tkanice na uvázání

Disposable PE apron, 71 x 136 cm

Working apron, PVC / polyester / PVC, size 90 x 120 cm,
protection against water and dirt

Working vinyl apron, size 90 x 115 cm, thickness 0.508 mm,
nylon laces fastening

Určení: zemědělský průmysl
Applicaton: agricultural industry

Určení: zemědělský průmysl, chemický průmysl
Applicaton: agricultural industry, chemical industry

Určení: zemědělský průmysl
Applicaton: agricultural industry

Jednorázová zástěra, polyethylen, 71 x 136 cm

kód/code

0313000580999
0313000540999

barva/colour

kód/code

průsvitná/ transparent
průsvitná modrá/ transparent blue

0313001010999
0313001080999

100/5
MO

Q

ní
baleing
k
pac

kód/code

barva/colour

0313001680999
0313001510999

zelená/green
bílá/white
1/40
MO

Q

ní
baleing
k
pac

barva/colour

bílá/white
zelená/green
1/12
MO

Q

ní
baleing
k
pac
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GARMENTS APRONS - ČERVA

hliníková slitina
aluminium alloy

související zboží, str. 286
related products, page 286

kovové kroužky
metal chains

STRUVE

CAPELLA BÁT

CAPELLA BÁT SUPER

Ochranná zástěra, šedá hovězí štípenka, velikost 100 x 80 cm

Zástěra z destiček z odolné hliníkové slitiny BÁT, maximální
ochrana proti pořezání

Zástěra z vysoce odolných kovových kroužků BÁT SUPER,
maximální ochrana proti pořezání

Apron from plates from resistant aluminium alloy BÁT,
maximal protection against cutting

Apron from high resistant metal chains BÁT SUPER, maximal
protection against cutting

Určení: potravinářský průmysl
Applicaton: food industry

Určení: potravinářský průmysl
Applicaton: food industry

Protective apron, grey cow-split leather, size 100 x 80 cm

Určení: sváření
Applicaton: welding

kód/code
kód/code

0313000900999

barva/colour

bílá kůže/white leather

0313000399999 - 55x60 cm
0313000499999 - 55x75 cm

barva/colour

nerez/metal
nerez/metal

1/50
MO

Q

ní
baleing
k
pac

kód/code

0313000199999 - 55x60 cm
0313000299999 - 55x75 cm

barva/colour

hliník/aluminium
hliník/aluminium

1/1
MO

Q

ní
baleing
k
pac

1/1
MO

Q

ní
baleing
k
pac
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