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Showa handschoen 306
De ultieme metgezel voor buiten!

Tijdens droge en hete temperaturen doet het dragen van handschoenen de handen zweten. In koude en
natte seizoenen dragen de gebruikers volledig gecoate handschoenen om de handen schoon, droog en
warm te houden. Er moet dus van handschoen gewisseld worden afhankelijk van het klimaat- en
weersomstandigheden. Voor zelfde taak kunnen gebruikers 2 verschillende soorten handschoenen
nodig hebben, met als gevolg dubbele aanschafkosten en/of de verkeerde handschoen voor elk seizoen.

Op basis van deze bevindingen heeft Showa de ultieme metgezel voor buitenwerk Showa 306
ontworpen met behulp van Breathex schuimtechnologie – een revolutionaire dubbele latex-coating-
technologie waardoor de handschoen zowel ademend als vochtbestendig is.

De combinatie van een volledige schuimlatex verdubbeld met een latex-coating op de handpalm is de
enige alternatieve oplossing om gebruikers met één handschoen te beschermen. De Showa 306 biedt
een voortreffelijke grip en beweeglijkheid met ademende werking in droge of natte omgevingen,
ongeacht de buiten omstandigheden.

Voordelen:

• De foam latex coating isoleert bij koude
weersomstandigheden en verkoelt bij warme
weersomstandigheden

• De waterdichte latex coating technologie biedt
bescherming tegen binnendringen van vloeistoffen.

• Uitzonderlijk goede grip door speciale latexcoating en de
opgeruwde latex palmcoating

• Zacht comfort en optimale pasvorm dankzij
ergonomische handvormtechnologie van Showa

• Uitermate soepel dankzij speciaal ontwikkelde coating

• Handvorm met ergonomisch ontwerp die de natuurlijke
welving van de menselijke hand nabootst en zo voor
minder vermoeide handen zorgt

Eigenschappen:

• Voering: 13 gauge naadloos gebreid nylon/polyester

• Coating: schuimlatex/latex

• Grip: stevig

• +: Handvorm met ergonomisch ontwerp die de natuurlijke welving van de menselijke hand
nabootst

Normen: Materiaal:

Nylon / polyester


