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KAHEKORDNE 
VASTUPIDAVUS
Tugevdused kuluma kippuva-
tel kohtadel pihus pikenda-
vad vastupidavust.

- GUIDE 5001 - 

ELASTSUS VASTUPIDAVUS

Tugev sünteetilisest nahast töökinnas

• Õhku läbilaskev, hoiab  
 jahedust
• Vastupidav
• Sõrmenukikaitse
• Liibuv
• Suurused 8–12

TUGEVDUSEGA PIHUOSA
Polsterdus suurendab mugavust ja 

pakub mehaanilist kaitset.

Asendab järgmisi mudeleid: Guide 2, 4, 5005 ja 5010HD. 
Aasta jooksul on plaanis sortimendist eemaldada ka 
mudelid Guide 1 ja 3, mille asemel võib samuti kasutada 
mudelit Guide 5001.

Tugev painduvatest ja vastupidavatest materjalidest valmistatud kinnas, 
mille kaarjas lõige tagab parima ergonoomika ja väga hea haarde. 

Hästi õhku läbilaskev materjal hoiab käe jahedana. 
Sobib kasutamiseks töökodades ja ehitussektoris, eelistatavalt 

siseruumides või kuiva ilmaga ka õues.
ÕMBLUSTETA PÖIDLA 
HAARDEPIND
Nimetissõrme külg on õmblus-
teta, mis tagab mugavuse ja 
parima haarde. 

STABIILNE KAITSE
Sõrmeotste külgi kaitseb 

vastupidav sünteetiline nahk.

ERGONOOMILINE PÖID-
LAOSA
Eriliselt õmmeldud pöidlaosa 
järgib sõrme kuju ja annab 
parima liikuvuse.

LIIBUV
Reguleeritav elastne mansett hoiab 
kinda kindlalt käes.

LEIDLIK 
KONSTRUKTSIOON 

Õmblusteta külg parandab 
mugavust ja vastupidavust. 
Pihuosa materjal ulatub üle 

külje ja lõppeb käeseljal.

EI HÕÕRU
Õhuke ja veniv spandeks 
sõrme alaosas parandab 

mugavust ja liikuvust.

SÕRMENUKIKAITSE
Lööke summutav ja 

veniv neopreen
kaitseb sõrmenukke.

KÄESELG
Tänu kulumiskindlale ja 

vastupidavale kolmes 
suunas venivale span-
deksile ei kaota kinnas 

vormi ja on ühtlasi 
painduv.

LOOMULIK KUJU
Sõrmed on liibuvad ja kaarja lõikega ning järgivad käe loomulikku 
kuju.

KANNATAB KOKKUPUUDET VEEGA
Võib pesta õrnpesu režiimil ja ka kuivatada kuivatuskapis. Kaas-
aegsed materjalid, mis kannatavad märjaks saamist ilma vormi 
kaotamata.

VOODRITA
Koosneb ainult pealismaterjalist, mis annab mehaanilise kaitse. 
Puudub vooder, mis tekitaks distantsi või ebavajaliku kuumuse.  

ÕHKU LÄBILASKVAD MATERJALID
Pihuosas on hästi õhku läbilaskev sünteetiline nahk, mis hoiab 
temperatuuri kinda sees madalana.

MAKSIMAALNE KAITSE
Tugevdusega nimetissõrm, pöial ja 
sõrmeotsad kaitsevad kätt ning 
muudavad kinda kulumiskindlamaks.
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„Nii tugevate kinnaste kohta 
on nad üllatavalt painduvad. 
Sõrmeotste tundlikkus säilib 
ja ühtlasi on käed hästi kaitstud.”

Frank Jacobsson
Ehitustöövõtja, puusepp


