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KP20 - Joelheira Leve
Colecção: Joelheiras
Gama: Acessórios EPI
Materiais: Nylon, Espuma EVA, Plástico
Cartão Exterior: 48

Informação do Produto
Tão leve,  que  nem  não  vai  sentir  que a  está  a  usar.  Projectada  para
envolver o seu joelho, moldando-se à sua forma através de duas correias. A
parte exterior resistente oferece protecção aos seus joelhos contra objectos
cortantes  e  superfícies  irregulares.  O  seu  centro  de  espuma  espessa
amortece o seu joelho, enquanto o seu tecido interior respirável permite
que o ar circule evitando a acumulação de humidade.

Joelheiras
As joelheiras Portwest oferecem uma gama de  protecção  do  joelho  de
acordo com cada situação, tipo 1 (com correia), tipo 2 (de inserção ) e tipo
3 (de ajoelhamento). Todas as joelheiras da Portwest utilizam material de
alta densidade para dar ao utilizador a melhor protecção possível para os
seus  joelhos,  qualquer  que  seja  o  risco.  Materiais  diversos  tais  como
espuma de EVA, borracha de neopreno e inserções de gel de silicone são
utilizados para garantir o máximo conforto. Ergonomia é uma característica
fundamental  no  design  das  nossas  joelheiras,  reflectido  no  feedback
positivo que recebemos nos ensaios com utilizadores.

Acessórios EPI
Oferecendo uma variedade de produtos que podem garantir a segurança e
protecção para as suas necessidades e finalidades.  Desde avisos visuais
para  uso  indoor  e ao  ar  livre,  até  a  um suporte  lombar  para  tarefas
relacionadas com trabalhos pesados.

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

Características
Leve design envolvente

Camada externa resistente para protecção

Um centro de espuma espessa para almofadar o joelho dos utilzadores

O tecido interno respirável permite que o ar circule

Saco de retalho para melhor apresentação de vendas ao público

  
Gama

Preto -
Laranja Alta
Visibilidade -



Portwest Clothing Ltd ~ Fieldsend Business Park ~ Thurnscoe, Rotherham ~ S63 OJF ~ United Kingdom (07-Apr-2021)

KP20 - Joelheira Leve
Código de Mercadoria: 3926200000

Casa de Testes
SATRA Technology Europe Ltd     (Organismo Notificado Nº.: 2777)
Bracetown Business Park
D15 YN2P, Ireland
Certificado nº: 2777/12436-01/E00-00

DIMENSõES / PESO DA CAIXA

Artigo Cor Comp Larg Alt Peso (Kg) Cubicagem (m3) EAN13 DUN14

KP20BKR Preto 71.0 52.0 49.0 0.2370 0.1809 5036108163694 15036108634511


