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081001 SolidSafety Food Cut
VYSOCE ÚČINNÉ PRÉMIOVÉ BEZPEČNOSTNÍ RUKAVICE s HPPE vlákny vysoce odolnými proti prořezu. Dlaně a prsty rukavic 
jsou pokryty speciální vrstvou mikro nitrilové pěny. Rukavice jsou pleteny beze švů, poskytují tak větší komfort, a jsou opatřeny 
elastickou pletenou manžetou, která měkce přiléhá na pokožku a uživateli nezpůsobuje na ruce pocit nepohodlí nebo tlaku.

Vlastnosti:

Díky navrženým prvkům mají tyto prémiové rukavice dobrou citlivost, velmi dobře sedí a při nošení jsou dokonale pohodlné. 
Nová výrobní technologie umožňuje unikátní paměťové vytvarování. Rukavice se přizpůsobují anatomickému tvaru ruky, udržují 
svůj tvar a uživatel téměř nemá pocit, že by je měl na rukou. Rukavice SolidSafety Food Cut jsou prodyšné, a tím dochází k výrazně 
slabšímu pocení rukou. Díky speciální vrstvě mikro nitrilové pěny tyto rukavice zajišťují výjimečně bezpečný úchop při manipulaci 
s vlhkými nebo mastnými produkty. Dalšími velmi pozitivními vlastnostmi jsou dobrá mechanická pevnost a vysoká třída ochrany 
proti prořezu.

Zvláštní prvky:

•      Testovány podle normy EN 388:2016 
•      Neobsahují alergenní látky jako thiram a mnoho jiných urychlovačů vulkanizace 
•      Ergonomický tvar, který umožňuje práci bez únavy 
•      Povrchová úprava z materiálů bez obsahu silikonu* 
•      Schváleny pro přímý kontakt se všemi typy potravin

Oblasti použití: Potravinářský průmysl, masný průmysl, nápojový průmysl, ochrana produktů, jemná mechanika, automobilový 
průmysl, práce se skladu a při vychystávání objednávek, farmaceutický průmysl

* Silikony mohou být na nepoužité rukavice přeneseny také prostřednictvím kontaminace během přepravy, skladování, balení, apod.. Je nutné, aby uživatel zajistil vhodnost produktů.

TRVANLIVOST A SPOLEHLIVOST symbolizují solidnost. Proto nejlepší produkty naší nové značky SolidSafety zajišťují solidní bezpeč-
nost pro zdraví a život! Produkty jsou vyrobeny s využitím procesů, které jsou šetrné k životnímu prostředí, a s využitím obnovy energie, 
která má dlouhodobý pozitivní efekt na životní prostředí. Jedná se o udržitelnou ochranu rukou, které nelze nic vytknout.
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V jakých oblastech se používají  
rukavice 081001 SolidSafety Food Cut?

• PRŮMYSL ZPRACOVÁNÍ MASA

• ZPRACOVÁNÍ OVOCE A ZELENINY

• PEKAŘSKÁ VÝROBA

• CUKROVARNICTVÍ A VÝROBA CUKROVINEK

• ZPRACOVÁNÍ RYB

• VÝROBA POTRAVIN

• KOMERČNÍ KUCHYNĚ

• NÁPOJOVÝ PRŮMYSL

• ZEMĚDĚLSTVÍ

• KOVODĚLNÉ DÍLNY

• ZPRACOVÁNÍ KOVŮ – SUCHÉ

• AUTOMOBILOVÝ PRŮMYSL

• STAVBA LODÍ

• STROJÍRENSTVÍ

• MODELÁŘSTVÍ

• TEXTILNÍ PRŮMYSL

• SKLÁŘSKÝ PRŮMYSL

• JEMNÁ MECHANIKA

• ELEKTRONIKA

• ZAHRADNICTVÍ A ZAHRADNÍ ARCHITEKTURA

• STAVBY

• OBKLADAČSKÉ PRÁCE

• KONSTRUKCE LEŠENÍ
Změny a chyby vyhrazeny
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