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LESLEY Plus 6510
Lime green

SVRCHNÍ MATERIÁL:
• Hřbet: Elastická textilie, barva Lime Green.
• Dlaň: Syntetická useň.

VÝZTUHY:
• Reflexní výztuha s pěnovou výplní – ochrana 

kloubů na hřbetu ruky.
• Elastický úplet Kevlar® PA s FR zátěrem 

a pěnovou výplní - ochrana hřbetu prstů a nejvíce 
exponovaných míst v dlani.

• Elastický úplet Kevlar® PA s FR zátěrem - ochrana 
dlaně ruky a oblasti mezi palcem a ukazovákem.

• PVC protiskluzné výztuhy na špičkách prstů.

PODŠÍVKA:
• Dlaň: Para-aramidový úplet – odolnost vůči 

prořezu

DOSTUPNÉ MANŽETY:
• Elastická manžeta ukončená pruženkou proti 

zapadání nečistot

LESLEY PLUS
Vlajková loď ochranných záchranářských rukavic. Lesley jsou ceněny pro dobrou 
visibilitu, perfektní citlivost, meziprstní ochranu a nadstavenou manžetu. 

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 a flexibilita.
Komfortní střih.
Zápěstní část je stažena pruženkou.
Kovový kroužek k zavěšení rukavice na karabinu.
Reflexní prvek.
Kontrastní šití.
EN 388 – odolnost proti řezu – 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 388:2016
4544
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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.

LESLEY PLUS
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