Strefa 998 - Sprzęt Strażacki
Wietszyce 41
67-221 Białołęka
tel: 723 895 900

Rękawice do ratownictwa technicznego
CESTUS DEEP III BARRIER PRO
Rozmiary: Wybierz rozmiar,
link do produktu:
http://strefa998.pl/rekawice-techniczne/1902-rekawice-do-ratownictwa-technicznego-cestus-dee
p-iii-barrier-pro.html
Cena:

186,18 zł brutto

Stan: Nowy

Inne kombinacje produktu:
Rozmiary

ilość

cena netto

cena brutto

100000 szt.

186,18 zł

186,18 zł

8

99999 szt.

186,18 zł

186,18 zł

9

99999 szt.

186,18 zł

186,18 zł

10

99997 szt.

186,18 zł

186,18 zł

11

100000 szt.

186,18 zł

186,18 zł

Wybierz rozmiar

Informacje:

CESTUS DEEP III BARRIER to wyjątkowe
rękawice ochronne z membraną,
przeznaczone dla ratowników pracujących
w trudnych i wymagających warunkach.
Pełny opis produktu

Rękawice do ratownictwa technicznego CESTUS DEEP III BARRIER PRO
Informacja o produkcie
CESTUS DEEP III BARRIER to wyjątkowe rękawice ochronne z membraną, przeznaczone dla ratowników pracujących w trudnych i wymagających warunkach.
Dedykowane tym, których dłonie nieustannie narażone są na urazy mechaniczne i potrzebują pewnej oraz skutecznej ochrony. Ponadto rękawice zapewniają
dodatkowe zabezpieczenie przed wodą oraz patogenami, które mogą znajdować się w płynach ustrojowych poszkodowanych.
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Cechy charakterystyczne
Rękawice Cestus Deep III Barrier to zaawansowane rękawice do ratownictwa technicznego łączące wysokie parametry ochrony dłoni przed zagrożeniami
mechanicznymi z wodoodpornością. Dzięki zastosowaniu paroprzepuszczalnej i oddychającej membrany Hipora®, użytkownik ma nie tylko pewność, że jego
dłonie pozostaną suche podczas każdej akcji, ale również, że są zabezpieczone przed ewentualnym kontaktem z krwią, co potwierdzono badaniem zgodnym z
ASTM F1670/F1670-17a.
Rozbudowany i opatentowany jednoczęściowy system ochrony grzbietu dłoni CestusAero™ TPRwyróżnia rękawice Cestus Deep III Barrier na tle konkurencji.
Rozwiązanie te, zapewnia ochronę na całej szerokości dłoni, aż po krańce palców, łącznie z niespotykaną w innych rękawicach - ochroną między szczytem
grzbietu a kciukiem. Dla poprawy komfortu pracy i zapewnienia odpowiedniej wymiany ciepła, CestusAero™ TPR jest wentylowany, co sprawia, że rękawice
cechują się wysoką oddychalnością.
Wnętrze dłoni pokryte jest jednolitym wodo- i olejoodpornym specjalnym materiałem Skid-X®, który zapewnia wysoką odporność na ścieranie oraz pewny i
bezpieczny chwyt w najtrudniejszych warunkach. Podwójne szwy z nici wykonanej z Kevlaru®, gwarantują jego solidne zamocowanie do rękawicy.
Najważniejszą warstwę chroniącą dłoń przed rozcięciem i przekłuciem, tworzy niewyczuwalna wewnętrzna bariera Slashweave™. Dzięki takiej kombinacji
materiałów rękawice uzyskują wysokie parametry ochrony przed zagrożeniami mechanicznymi tj. wg normy EN 388:2016 – 3X44 F P.
Dla zabezpieczenia wnętrza przed wnikaniem zanieczyszczeń stałych, takich jak np. drobiny szkła lub żwir oraz lepszego przylegania rękawic do dłoni, rękawice
wyposażone są w mankiet wykonany ze Spandex`u, który posiada dwa ściągacze - jeden na nadgarstku, a drugi na końcu mankietu.
Ergonomicznie wyproﬁlowanie poprawia komfort użytkowania rękawic, możliwie dokładnie odwzorowując naturalny kształt dłoni. Aby poprawić widoczność
rękawic, czubki palców oraz mankiet wykończone są odblaskową taśmą 3M.
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