GLOVES CHEMICAL - ČERVA
FLAMINGO
4121

111

Šitý bavlněný úplet celomáčený v PVC, polyuretanová vložka,
podšívka z teplákoviny, délka 35 cm, signální oranžová barva,
velikost 11
Sewn cotton interlock dipped in PVC, polyurethane layer, jersey
lining, length 35 cm, signal orange colour, size 11
Určení: chemický průmysl
Applicaton: chemical industry
12/72

kód/code

0119000199110

barva/colour

MO

Q

oranžová/orange

ní
baleing
k
pac

PETREL
JKL

Šitá bílá bavlněná teplákovina máčená v PVC, délka 35 cm,
protiskluzová úprava povrchu rukavice, tmavozelená barva,
velikost 10
Sewn cotton jersey dipped in PVC, length 35 cm, anti-slip ﬁnish,
dark green colour, size 10
Určení: chemický průmysl
Applicaton: chemical industry
kód/code

protiskluzová úprava
anti-slip ﬁnish

0110000899110

barva/colour

zelená/green
12/72
MO

Q

ní
baleing
k
pac

REDSTART
4111

Šitý bavlněný úplet máčený v PVC, červenohnědá barva,
délka 27, 35 a 40 cm, velikost 10
Sewn cotton interlock dipped in PVC, redbrown colour,
length 27, 35 and 40 cm, size 10
Určení: stavebnictví, strojírenský průmysl, chemický průmysl,
těžební průmysl
Applicaton: building & construction, engineering industry,
chemical industry, extractive industry
kód/code

0107001099100 - 27 cm
0107001299100 - 35 cm
0107001399100 - 40 cm

barva/colour

červená/red
červená/red
červená/red

12/120
MO

Q

ní
baleing
k
pac

* see explanation on page 391
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RUKAVICE CHEMICKÉ - ČERVA
STORK
2101

Přírodní kaučuk máčený v neoprenu, 0,55 mm, délka 33 cm,
velurová úprava vnitřního povrchu, velikosti 7 - 11
Natural rubber dipped in neoprene, 0,55 mm, length 33 cm,
ﬂocklined, sizes 7 - 11
Určení: chemický průmysl
Applicaton: chemical industry
12/144

kód/code

0110000299xxx*

barva/colour

MO

Q

zelená-žlutá/green-yellow

ní
baleing
k
pac

STARLING
Latexové rukavice pro domácnost, velurová úprava vnitřního
povrchu, protiskluzové struktury na dlani a prstech, barva žlutá,
velikosti 7 - 10
Latex household gloves, ﬂock-lined, embossed grip on palm and
ﬁngers, yellow colour, sizes 7 - 10
Určení: úklidové práce
Applicaton: for cleaning
kód/code

0111000199xxx*

barva/colour

žlutá/yellow
12/120
MO

Q

ní
baleing
k
pac

BARBET
1341

100% přírodní kaučuk 0,70 mm, délka 33 cm, velurová úprava
vnitřního povrchu, velikosti 7 - 11
100% natural rubber 0,70 mm, length 33 cm, ﬂocklined,
sizes 7 - 11
Určení: chemický průmysl
Applicaton: chemical industry
12/144

kód/code

0110000199xxx*

barva/colour

oranžová/orange

MO

Q

ní
baleing
k
pac

* vysvětlivky na straně 391
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GLOVES CHEMICAL - ČERVA
GREBE
4101

JKL

Nitril 0,38 mm, délka 33 cm, velurová úprava, reliéfní povrch
dlaně a prstů, velikosti 7 - 11
Nitril 0,38 mm, length 33 cm, ﬂocklined, embossed grip,
sizes 7 - 11
Určení: chemický průmysl, farmaceutický průmysl
Applicaton: chemical industry, pharmaceutical industry
12/144

kód/code

0110000510xxx*

barva/colour

MO

Q

zelená/green

ní
baleing
k
pac

SKYLARK
4101

Nitril 0,45 mm, délka 38 cm, velurová úprava, reliéfní povrch
dlaně a prstů, barva zelená, velikosti 8 - 11
Nitril 0,45 mm, length 38 cm, ﬂocklined, embossed grip, green
colour, sizes 8 - 11
Určení: chemický průmysl, farmaceutický průmysl
Applicaton: chemical industry, pharmaceutical industry
kód/code

0110000699xxx*

barva/colour

zelená/green
12/144
MO

Q

ní
baleing
k
pac

ARGUS
3131

AKL

Neopren 0,70 mm, délka 33 cm, velurová úprava, reliéfní povrch
dlaně a prstů, velikosti 8 - 11
Neopren 0,70 mm, length 33 cm, ﬂocklined, embossed grip,
sizes 8 - 11
Určení: chemický průmysl, farmaceutický průmysl
Applicaton: chemical industry, pharmaceutical industry
12/144

kód/code

0110000799xxx*

barva/colour

černá/black

MO

Q

ní
baleing
k
pac

* see explanation on page 391
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