
Proprietãti:
Mãnusi destinate lucrãrilor de montaj usoare.
• Material: nylon fin cu acoperire strat poliuretanic 

ce permite respiratia mâinii.
• Grad mare de flexibilitate.
• Potrivire perfectã.
• Foarte confortabile la purtare.

Domenii de utilizare:
• Perfecte pentru utilizarea la lucrãri fine si de 

precizie.
• Lucrãri de montaj usoare.
• Montaje electronice / electrice.
• Amenajãri interioare.
• Industria auto si de subansamble auto.
• Vopsitorie si lucrãri de polizare.
• Finisãri interioare.Standard EN / performante

EN 420 + EN 388
Cat II/ performante 3.1.3.1.

Mãnusi montaj "Comfort",
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Dimensiuni Art.-Nr. U.A./pereche
7 899 400 607
8 899 400 608 1/5
9 899 400 609
10 899 400 610

Dimensiuni Art.-Nr. U.A./pereche
8 899 400 08 1/12
10 899 400 10

Proprietãti:
Mãnusi universale destinate protectiei 
împotriva murdariei.
• Material tricotat, fãrã cusãturi, din fire bumbac / 

poliester.
• Acoperire cu latex natural.
• Parte exterioarã neacoperitã oferind un grad 

ridicat de confort (dã posibilitatea mâinii sã 
respire).

Domenii de utilizare:
• Destinate lucrãrilor în care existã solicitãri 

mecanice usoare si medii .
• Pot fi utilizate în:

– lucrãri diverse în santierele de constructii.
– lucrãri peisagisticã si forestiere.
– lucrãri de curãtenie si întretinere.
– ateliere industriale si de reparatii/întretinere.

Standard EN / performante
EN 420 + EN 388
Cat II/ performante 3.1.2.1.

Mãnusi universale acoperite cu Latex,

Dimensiuni Art.-Nr. U.A./pereche
10 899 400 150 1/12

Dimensiuni Art.-Nr. U.A./pereche
10 899 400 310 1

Proprietãti: 
• Design special pentru utilizãri în conditii grele.
• Acoperire cu cauciuc natural cu profile romboidale.
• Foarte rezistente la purtat, tãieturi sau întepãri.
• Aderentã foarte bunã pe suprafete umede sau 

uscate datoritã acoperirii cu cauciuc natural.
• Comfort sporit la purtare datoritã materialului 

tricotat cu tesaturã specialã.
• Se pot curãta prin simplã spãlare (în masini de 

spãlat la max. 40°C).
• Foarte rezistente la tãieri si purtare.

Domenii de utilizare:
• În aplicatii industriale de mare solicitare. 
• Pot fi folosite  pentru tencuiri, constructii sau 

tâmplãrie, demolãri, manipulãri constructii 
metalice, reciclare si sortare materiale, industria 
sticlei si reciclãrii sticlei, manipulãri schele, 
prelucrãri mecanice etc.

Standard EN / performante
EN 420 + EN 388
Cat II/ performante 4.2.4.3.

Mãnusi protectie "Bricker",

Proprietãti: 
100% bumbac alb, cu straturi.
• Usoare.
• Foarte comode la purtare.
• Potrivire perfectã.

Domenii de utilizare:
• Pentru lucrãri în care existã solicitari mecanice 

usoare.
• Lucrãri de montaj, manipulari diverse, lucrãri 

electrice cu risc minim.
• Amenajari interioare.
• Perfecte pentru a fi utilizate ca mãnusi interioare 

pentru protectie împotriva cãldurii sau frigului.
Standard EN / performante
EN 420
Cat I, risc minim.

Mãnusi tricotate bumbac,


