
Dla NOWYCH 
możliwości...

TylkoColad!

Szukasz rozwiązania, które ochroni zarówno Ciebie, jak i 
lakier? Zamów czarne, jednorazowe rękawice nitrylowe już 
dziś! Prosimy o kontakt pod adresem 
emmbiuro@blowtherm.pl lub z lokalnym dealerem Colad.

Colad opracowuje specjalne możli-
wości dla użytkowników końcowych, 
którym zależy na efektywności 
procedur  roboczych i zakładowych. 
Tutaj liczy się  zadowolenie z pracy, 
wydajność, ekologia, profesjonalizm 
i zysk. Colad, inventing more. COLAD JEST MARKĄ EMM INTERNATIONAL

EMM Polska Blowtherm Polska Sp. z o.o., ul. Podmiejska 31, 
41-940 Piekary Śląskie, Polska T +48 32 363 46 01  T +48 604 
462 337 E emmbiuro@blowtherm.pl  
www.blowtherm.pl    www.colad.pl

Jednorazowe Rękawiczki Nitrylowe Czarne
Dostępne rozmiary M – 2XL 

Nie każda rękawica nadaje się do użycia podczas lakierowania. Podczas pracy najważniejsza jest ochrona lakiernika. Oprócz ochro-
ny użytkownika ważne jest także to, aby rękawice chroniły lakier przed zanieczyszczeniem. Obok robocizny lakier jest najdroższym 
elementem produkcji w zakładzie lakierniczym. Rękawice nitrylowe Colad chronią lakier przed włosami, kawałkami skóry oraz potem, 
ponadto chronią użytkownika przed rozpryskami chemikaliów. 
 • Grubość 6 mil (0.15 mm)
• Długi rękaw (długość 285 mm)
• Teksturowane końcówki palców zapewniają lepszą chwytność
• Są szczególnie odpowiednie do pracy z lakierami i rozpuszczalnikami

Jednorazowe Rękawiczki Nitrylowe Czarne 
Opracowane specjalnie do użycia podczas procesu lakierowania, zapewniają komfort i ochronę! 

Środki ochrony indywidualnej 
KAT III zgodnie z rozporządzeniem UE 2016/425/EU. ŚOI 
o złożonej konstrukcji chronią przed zagrożeniami, które 
powodują nieodwracalne szkody dla zdrowia.

Rozmiar Kartonowy

podajnik 60 szt.

Kartonowy

podajnik 400 szt.

M Nr art. 536000 Nr art. 536400

L Nr art. 536002 Nr art. 536402

XL Nr art. 536004 Nr art. 536404

2XL Nr art. 536006

Oznaczenie: 
2777

Bez pudru Naturalne 
bez 

lateksu

Nie 
zawiera 
silikonu

Do jedno-
razowego 

użytku

Produkty powiązane
Podajnik ścienny na  
Karton 60 szt.
Nr art. 5390

Podajnik ścienny na 
Karton 400 szt.
Nr art. 5364D

NOWY

Dozownik 
Rękawice można pobierać z 
tego wygodnego dozownika.

Testowane zgodnie z
EN ISO 374-1:
2016 Type B

   JKPT


