MaxiDex®

classicRange™

MaxiDex® werd ontwikkeld en ontworpen als een starthandschoen in ons ergonomisch assortiment
voor mensen die droog werk verrichten of met olie werken in ruwe en lastige omstandigheden.
Belangrijkste kenmerken
•

MaxiDex® is voorzien van een coating die de anatomische
vorm van de hand volgt. Dankzij de combinatie met een
katoenen voering zonder naden en een zeer lichte coating
staat de handschoen in zijn categorie garant voor uitstekende
flexibiliteit en nauwkeurigheid tijdens het werken.
Wie vertrouwd is met onze NBR-Lite® handschoenen,
kan de MaxiDex® beschouwen als een geavanceerde
versie van de NBR-Lite®.

•

MaxiDex® verzekert een goede thermische isolatie
en is daardoor ideaal om buiten te werken bij warm weer
en voorwerpen op te pakken die heet kunnen worden
door de zon, zoals steigers, metaal en gereedschap.

•

De naadloze katoenen voering waarmee de MaxiDex® is
vervaardigd, is voor werkzaamheden bij warm weer beter
geschikt dan synthetische vezels en kan dus gedurende
langere tijd comfortabel worden gedragen.

•

Door de gelijkmatige platte verdeling van de voering blijft
de achterzijde van de hand koel en goed geventileerd.

•

Geen zichtbare coating aan de binnenkant: minder irritatie
en meer comfort. .

•

De bestanddelen voor de productie van dit artikel voldoen
aan de verordening REACH en bevatten geen zeer
zorgwekkende stoffen (SVHC’s).
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Toepasselijke industrieën
Autosector, huishoudapparatuur, auto-onderdelen zoals
de productie van de versnellingsbak en motor, techniek,
machineonderdelen, bouw en constructie.

Voorbeeldtoepassingen
Hanteren van voorwerpen met olie, kleine onderdelen, lagers,
buizen, bakstenen en hout.

Unieke kenmerken

Handpalmdikte

formerly John Ward Ceylon (Pvt) Ltd

Dubbele handboord die zorgt voor een comfortabele en correcte
aansluiting rond de pols.
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