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Tara 8517
Black

SVRCHNÍ MATERIÁL:
• Hřbet: Elastický úplet DuPont™ Nomex®.
• Dlaň: Useň kozina s hydrofobní úpravou.

VÝZTUHY:
• Impacton PU chránič kloubů na hřbetu ruk.
• Kožené výztuhy v dlani i na hřbetu rukavice.
• Speciální výztuha v dlani s keramickými 

mikrokrystalky.
• Protiúderová výplň výztuh - zesílená ochrana 

na nejvíce exponovaných místech.

PODŠÍVKA:
• Protiprořezová podšívka z úpletu ve složení 

PES/Aramid/Skleněné vlákno v celé dlani včetně 
prstů.

TARA
Textilní nehořlavá protiúderová rukavice s výjimečnou ochranou hřbetních kloubů 
zajišťující mimořádnou citlivost při zásazích policejních a vojenských jednotek 
při zákrocích během demonstrací, proti rowdies, případně k prevenci konfliktů. 
 
 

https://www.facebook.com/holikinternational/
https://www.instagram.com/holik_international/
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(cm) 16,7–19,2 19,2–21,7 21,7–24,2 24,2–26,7 26,7–29,2 29,2–31,7

size 7 ( S ) 8 ( M ) 9 ( L ) 10 ( XL ) 10 ( XXL ) 12 ( 3XL )

Více informací o produktech naleznete na našich stránkách.

DuPont™, Kevlar®, Nomex® are trademarks or registered trademarks of E.I. du Pont de Nemours and Company.

OSTATNÍ INFORMACE:
Speciální konstrukce ukazováku s přetaženým švem na hřbetní stranu pro citlivější ovládání zbraně a delší 
životnost rukavice
Prvky pro ovládaní dotykových zařízení na prostředníku pravé i levé rukavice
Vysoká pevnost
Snížená hořlavost
Odolnost vůči mechanickým rizikům
Citlivost, flexibilita
Anatomicky členěné výztuhy v dlani
Přiléhavý komfortní střih
Rukavice je zakončena stahovacím páskem s velcro zapínáním
Prodloužená délka rukavice pro zvýšenou ochranu zápěstí
Poutko na manžetě pro zavěšení rukavic na karabinu
Light Anti-riot

PÉČE A SKLADOVÁNÍ:
Hrubé nečistoty odstraňujte po každém použití.
Před praním zapněte suché zipy a odstraňte karabiny.
Použijte tekutý prací prostředek. Perte na krátký program.
Aby rukavice lépe seděla: Po praní a v průběhu sušení rukavici několikrát vytvarujte.
Nesušte na přímém slunci a na tepelných zdrojích, nepoužívejte sušičku.
Rukavice skladujte v suchém prostředí.

 

NORMY: 

 

TARA
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