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Deborah I 8268
Black / bitter lemon

SVRCHNÍ MATERIÁL:
• Useň kozina s hydrofobní úpravou - barva: černá.
• Bitter Lemon - high - visible.

VÝZTUHY:
• Vnitřní výztuha s protiúderovou výplní – ochrana 

hřbetu ruky
• Useň kozina digitální – ochrana dlaně a části prstů, 

oblasti mezi palcem a ukazovákem, špiček prstů.

PODŠÍVKA:
• Dlaň - Hřbet: Podšívka z úpletu Kevlar® /PES/

skelné vlákno – extra odolná vůči prořezu

DOSTUPNÉ MANŽETY:
• Prodloužená kožená manžeta s vnitřním 

lemem z úpletu se sníženou hořlavostí 
proti zapadání nečistot

DEBORAH I
Jedinečný model pro užití vysoce visibilní kůže. Kontrukce rukavice prošla dlouhým 
vývojem a přináší vysokou citlivost a příjemnou manipulaci s předměty. 

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 )

OSTATNÍ INFORMACE:
Vysoká odolnost vůči mechanickým rizikům v dlani i na hřbetu.
Vysoká pevnost.
Prodyšnost, citlivost, flexibilita.
Snížená hořlavost a ochrana proti kontaktnímu teplu.
Anatomický komfortní střih.
Anatomicky členěné výztuhy v dlani.
Speciální konstrukce přetažených špiček prstů.
Zápěstní část je stažena pruženkou.
Reflexní prvky.
Kontrastní šití.
Kovový kroužek, přichycený k rukavici magnetkem, pro zavěšení rukavice na karabinu.
EN 388 - odolnost proti řezu v dlani - třída 5.

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:
EN 420:2003+A1:2009
EN 407:2004
EN 388:2003
 EN ISO 15025
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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.
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