PS01 - PW Avenger Γιαλιά Ασφαλείας
Συλλογή: Αξεσουάρ Προστασίας Οφθαλμών
Σειρά: Προστασία Οφθαλμών
Υλικά: Πολυανθρακικό
Ποσότης Κουτιού : 300

Πληροφόρηση Προϊόντος
Ισχυρά και ευέλικτα, μοντέρνα και κομψά τα PW Avenger Γυαλιά
Ασφάλειας είναι ένα πρωτεύον προϊόν ασφάλειας που προσφέρει ανώτερη
προστασία των ματιών στον χρήστη.Ένα σύγχρονο από καουτσούκ
φινίρισμα παρέχει επιπλέον άνεση για τον χρήστη, ενώ το ευέλικτο
πλαίσιο και ρυθμιζόμενα μαλακά κλιπ μύτης εξασφαλίζουν τέλεια
εφαρμογή.Αυτό το εξαιρετικά σύγχρονο γιαλοί ασφάλειας δίνει στο χρήστη
μια στενή αλλά και άνετη εφαρμογή χάρη στο στυλ περιτυλίγματος γύρω
από το πρόσωπο.

Χαρακτηριστικά

Προστασία Οφθαλμών
Η PORTWEST σειρά προστασίας για τα μάτια περιλαμβάνει γυαλιά,
γυαλιά ασφαλείας και προσωπίδες, που έχουν σχεδιαστεί για να
προστατεύουν τα μάτια και το πρόσωπο των εργαζομένων από τους
τραυματισμούς που μπορούν να εμφανιστούν κατά τη διάρκεια
δραστηριοτήτων εργασίας. Τα διαφορετικά επίπεδα των γυαλιών σας
επιτρέπουν να επιλέξετε τον πιο κατάλληλο σχεδιασμό και άνεση σε
όλους: ΤΕΧΝΙΚΑ ΓΥΑΛΙΑ στυλ υψηλής απόδοσης και μοντέρνου στύλ,
ΣΠΟΡ ΓΥΑΛΙΑ ελαφριά και μοντέρνου σχεδιασμού ΚΛΑΣΣΙΚΑ ΓΥΑΛΙΑ:
απαραίτητα ΜΑΠ στυλ γυαλιά ασφαλείας.

●

Αντιχαρακτική επίστρωση για πρόσθετη ανθεκτικότητα

●

αντιθαμβωτική επικάλυψη για πρόσθετη άνεση στο χρήστη

●

Μαλακές άκρες χεριών για εξαιρετική άνεση

●

Μαλακή γέφυρα μύτης για ασφαλή και άνετη εφατμογή

●

Ατομικά συσκευασμένα για αυτόματους πωλητές

●

Λιανική τσάντα η οποία βοηθά την παρουσίαση για τις λιανικές
πωλήσεις

Χρώματα
Σειρά
Διαυγές

-

Μαυρο Καπνού

-

Πρότυπα
EN 166 (1 FT )
EN 170 (2C-1.2 (clear))
EN 172 (5-3.1 (smoke))
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PS01 - PW Avenger Γιαλιά Ασφαλείας
Κωδικός Εμπορευμάτων: 9004901000
Οίκος Δοκιμών
Inspec (Αριθμός Κοινοποιημένου .: 0194)
56 Leslie Hough Way
M66AJ, UK
αριθμός πιστοποιητικού : 2609

Είδος

Χρώμα

Μήκος Πλάτος Ύψος Βάρος(Kg)

Κυβικός (m3)

EAN13

PS01SKR

Σκούρο

83.0

0.1577

5036108258857 15036108748089

38.0

50.0

0.0250

DUN14
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