
OFERTA RĘKAWIC MONTERSKICH I SPAWALNICZYCH

Rękawica monterska
Model: NORT GLOVES 107

 
Rękawica monterska
Model: NORT GLOVES 120

Rękawica spawalnicza
Model: NORT GLOVES 415

- Rękawica robocza wykonana ze skóry koziej licowej w jasnych 
kolorach – obszycie żółte
- Wierzch wykonany z elastycznej tkaniny dzięki czemu idealnie 
dopasowują się do dłoni
- Mankiet wzmocniony lamówką  kolorze żółtym
- Całodłonicowe – część chwytna rękawicy wykonana z jednego kawałka 
skóry, kciuk wszyty szwem zewnętrznym
- Miękka kozia skóra wysokiej jakości
- Popularnie stosowane do ogólnych prac mechanicznych
- Doskonałe dla kierowców oraz kadry kierowniczej 

Dostępny rozmiar: 10

- Rękawica ochronna w całości wykonana ze skóry
- Skóra kozia licowa biała na części chwytnej połączona z dwoinową 
żółtą skórą na części wierzchniej
- Całodłonicowe – część chwytna wykonana z jednego kawałka skóry 
licowej, dzięki czemu wykazują większą wytrzymałość i odporność na 
przetarcia
- Całoskórzane, czyli w całości wykonane ze skóry, włącznie z 
mankietem
- Marszczenie w nadgarstku sprawia iż rękawica świetnie przylega do 
dłoni i o wiele lepiej chroni przed dostaniem się do jej wnętrza wiatru 
czy piasku
- Popularnie stosowane do różnych prac mechanicznych

Dostępny rozmiar: 10

- Rękawica spawalnicza do metody MIG/MAG
- Skóra bydlęca dwoinowa w kolorze czerwonym
- Długość rękawicy 35 cm
- Całodłonicowe – część chwytna wykonana z jednego kawałka skóry, 
dzięki czemu wykazują większą wytrzymałość i odporność na przetarcia
- Całoskórzane, czyli w całości wykonane ze skóry, włącznie z 
mankietem sięgającym do połowy przedramienia, chroniąc w ten sposób 
przed przemiękaniem oraz zabezpieczając nadgarstek przed urazami
- Od wewnątrz podszewka z tkaniny bawełnianej co podnosi komfort 
użytkowania
- Idealne do prac spawalniczych i tych, w których występuje iskrzenie

Dostępny rozmiar: 10



Rękawica spawalnicza
Model: NORT GLOVES 411

Rękawica spawalnicza
Model: NORT GLOVES 406

  Zapraszamy do współpracy

ARCTIC-SPAW SP. Z O.O.
Ul. Rybitwy 4 

80-532 Gdańsk

tel.: (58) 342-10-05

      kom.: 500-877-565 lub 500-260-758

sekretariat@arcticspaw.com.pl

         handlowiec@arcticspaw.com.pl

- Rękawica spawalnicza do metody MIG/MAG
- Skóra bydlęca dwoinowa w kolorze zielonym
- Długość rękawicy 35 cm
- Szyte szwami krytymi, dzięki czemu nici zabezpieczone są przed 
przepaleniem
- Całodłonicowe – część chwytna wykonana z jednego kawałka skóry, 
dzięki czemu wykazują większą wytrzymałość i odporność na przetarcia
- Całoskórzane, czyli w całości wykonane ze skóry, włącznie z 
mankietem sięgającym do połowy przedramienia, chroniąc w ten sposób 
przed przemiękaniem oraz zabezpieczając nadgarstek przed urazami
- Od wewnątrz podszewka z tkaniny bawełnianej co podnosi komfort 
użytkowania
- Idealne do prac spawalniczych i tych, w których występuje iskrzenie

Dostępny rozmiar: 10

- Rękawica spawalnicza do metody TIG
- Rękawica wykonana w całości ze skóry koziej licowej w jasnych 
kolorach
- Mankiet z dwoiny od długości 14 cm
- Całodłonicowe – część chwytna rękawicy wykonana z jednego 
kawałka skóry, łącznie z kciukiem, dzięki czemu wykazują większą 
wytrzymałość i odporność na przetarcia
- Miękka kozia skóra wysokiej jakości

Dostępny rozmiar: 10


