RUKAVICE RĘKAWICE

POVRSTVENÉ powlekane
bezešvé > PVC bezszwowe > PVC

BUSTARD EVO
0106 0016 80 xxx
MOQ

12 600 

PVC terčíky na dlani a prstech
w części chwytnej i na palcach mikronakropienie PVC
Velikosti Rozmiary: 7, 8, 9, 10, 11
Barevnost Kolor: bílá białe
Varianta rukavic Bustard, komfortní pružná bezešvá rukavice ze
směsi bavlny 95 % a Lycry 5 %. Silicon free – vhodná pro automobilový průmysl.
Wersja rękawic Bustard, wygodne, elastyczne bezszwowe
rękawice wykonane z mieszanki 95 % bawełny oraz 5 % licry. Bez
zawartości silikonu – doskonałe do przemysłu motoryzacyjnego.

GANNET

0106 0007 99 xxx
MOQ

12 240 

pružný nylonový úplet
nylonowa dzianina
Velikosti Rozmiary: 7, 8, 9, 10, 11, 12
Barevnost Kolor: bílá-červená biało-czerwone
Pletené bezešvé nylonové rukavice s PVC terčíky v dlani
a na prstech a pružným úpletem na zápěstí.
Dziane, bezszwowe, nylonowe rękawice nakrapiane PVC w części
chwytnej dłoni i na palcach, elastyczny ściągacz.

2141

PLOVER

0106 0003 99 xxx
MOQ

12 300 

Velikosti Rozmiary: 9, 10
Barevnost Kolor: bílá-modrá biało-niebieskie
Pletené bezešvé rukavice ze směsi polyester/bavlna,
s PVC terčíky v dlani a na prstech.
Dziane, bezszwowe rękawice wykonane z mieszanej przędzy poliester/bawełna, nakrapiane PVC w części chwytnej dłoni i na palcach.
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HS-04-011
0106 0020 99 100
MOQ

NEW

12 300 

Velikosti Rozmiary: 10
Barevnost Kolor: bílá-modrá biało-niebieskie
Pletené bezešvé rukavice ze směsi polyester/bavlna,
s PVC terčíky v dlani a na prstech.
Dziane, bezszwowe rękawice wykonane z mieszanej przędzy
poliester/bawełna, nakrapiane PVC w części chwytnej
dłoni i na palcach.

QUAIL

0106 0004 99 XXX
MOQ

NEW
size
8

12 300 

dlaň, hřbet a prsty s PVC terčíky
na grzbiecie dłoni i na palcach nakropienie z PVC
Velikosti Rozmiary: 8, 10
Barevnost Kolor: modrá-bílá niebiesko-białe
Pletené bezešvé oboustranné rukavice ze směsi
polyester/bavlna, s PVC terčíky v dlani, na hřbetu a prstech
a pružným nápletem na zápěstí.
Dziane, bezszwowe, obustronne rękawice z mieszanki
poliester/bawełna, nakrapiane PVC, elastyczny ściągacz.

HS-04-006
0106 0018 99 100
MOQ

1

300 

Velikosti Rozmiary: 10
Barevnost Kolor: modrá-bílá niebiesko-białe
Pletené bezešvé rukavice ze směsi polyester/bavlna, s PVC
terčíky v dlani, na hřbetu a prstech.
Dzianinowe, obustronne rękawice bezszwowe wykonane z mieszanki poliestru i bawełny, z obustronnym nakropieniem PVC.
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RUKAVICE RĘKAWICE

bezešvé > POLYESTER bezszwowe > poliesterowe

FALCON

0106 0006 99 100
MOQ

12

144 

Velikosti Rozmiary: 10
Barevnost Kolor: oranžová pomarańczowe
Pletené bezešvé oboustranné rukavice za směsi nylon/polyester
s polymerní mřížkou na povrchu.
Dziane, bezszwowe, obustronne rękawice z mieszanki
nylon/poliester, z polimerową kratką na powierzchni.

1131

ŠITÉ > PVC SZYTE > pvc
AVOCET
0105 0010 99 090
MOQ

12 300 

PVC terčíky
nakropki PVC
Velikosti Rozmiary: 9
Barevnost Kolor: barevná kombinace kolorowe
Rukavice šité z barevné bavlněné tkaniny, s PVC terčíky
v dlani a na prstech.
Rękawice szyte z barwnej tkaniny bawełnianej, nakrapiane PVC
w części chwytnej dłoni i na palcach.

xx1x

OSPREY
0105 0005 99 100
MOQ

12 300 

PVC terčíky
nakropki PVC
Velikosti Rozmiary: 10
Barevnost Kolor: bílá-černá białe-czarne
Rukavice šité z bavlněného plátna, s PVC terčíky v dlani
a na prstech a pružným nápletem.
Rękawice szyte z bawełnianej tkaniny, nakrapiane PVC w części
chwytnej dłoni i na palcach, elastyczny ściągacz.

xx1x
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BUSTARD

0105 000x 99 xxx
MOQ

12 600 

Velikosti Rozmiary: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
Barevnost Kolor:

1

2

černá
czarne

bílá
białe

Rukavice šité z bavlněného úpletu, s PVC terčíky v dlani a na prstech,
pružinkou na horní části zápěstí, bez manžety.
Rękawice szyte z bawełnianej dzianiny, nakrapiane PVC w części chwytnej
dłoni i na palcach, marszczenie w części grzbietowej przy nadgarstku,
bez mankietu.

0110

EGRET

0105 0004 99 xxx
MOQ

12

120 

Velikosti Rozmiary: 7, 8, 9, 10
Barevnost Kolor: hnědá brązowe
Rukavice šité z bavlněného úpletu s vrstvou vinylu.
Beżowe rękawice szyte z bawełnianej dzianiny, pokryte warstwą winylu.

CHUKAR

0105 0007 99 100
MOQ

12 300 

Velikosti Rozmiary: 10
Barevnost Kolor: modrá-zelená niebieske-zielone
Rukavice šité z bavlněného plátna, s vinylovou impregnací v dlani
a na prstech.
Zielone rękawice szyte z bawełnianej tkaniny, impregnowane winylem
w części chwytnej dłoni i na palcach.

`Ìi`ÊÜÌ ÊÌ iÊ`iÊÛiÀÃÊvÊ
vÝÊ*ÀÊ* Ê `ÌÀÊ

388

/ÊÀiÛiÊÌ ÃÊÌVi]ÊÛÃÌ\Ê
ÜÜÜ°Vi°VÉÕV° Ì

