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KP20 - Лека наколенка
Колекция: Наколеници
Серия: Наколенки
Материали: Найлон, EVA пяна, Пластмаса
Външен Кашон: 48

Продуктова информация
Така лека, дори няма да разберете дали я носите. Проектирана като
маншет на коляното, формира се по формата на коляното, използвайки
две леки добре поставени каишки. Здравата външна обвивка дава на
коленете  защита  срещу  остри  предмети  и  неравни  повърхности.
Дебелината на пяната в центъра облекчава коляното, докато дишаща
вътрешна материя позволява на въздуха да циркулира и предотвратява
натрупването на влага.

Наколеници
Portwest  Наколенниците  предлагат  широка  гама  за  защита  на
колената, подходящи за всяка ситуация, тип 1 (наколенници с каишки
за пристягане), тип 2 (наколенки) и тип 3 (подложки). Всички Portwest
наколенници използват премиум материали с висока плътност, за да
осигури на потребителя възможно най-добрата защита за коленете им,
без  значение  на  опасността.  Разнообразните  материали,  като  EVA
пяна, неопренов каучук и силиконови гел-вложки се използват с цел да
се осигури максимален комфорт при ползване. Ергономията е ключов
елемент  в  дизайна  на  нашите  наколенници  и  е  подкрепена  в
положителната  обратна  връзка,  която  получаваме  от  нашите
проучвания.

Наколенки
Серия за Защита на Колената

Стандарти
EN 14404:2004+A1:2010 Type 1 (level 0)

Характеристики

Дишаща вътрешна материя позволява на въздуха да циркулира●

Лека конструкция на обвивката●

Регулируеми ленти за сигурно прилепване●

Твърд външна обвивка за защита●

Гъст пенопласт в центъра омекотява коляното на носещите●

Търговска чанта, която помага презентацията при продажба на●

дребно

  Цветове
Серия

Черен -
Hi-Vis Оранжев -
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KP20 - Лека наколенка
Код на стоките: 3926200000

лаборатория
SATRA     (Номер на Нотифициращия Орган.: 0321)
SATRA Technology Park
NN16 8SD, UK
Серт. Номер: 7980

Продукт Цвят Лен Wid Hgt Тегло(Кг) Кубик (m3) EAN13 DUN14
KP20BKR Черен 71.0 52.0 49.0 0.2370 0.1809 5036108163694 15036108634511


