
POKYNY A INFORMACE VÝROBCE

Rukavice  pro dě LITTLE FLERRY

Popis: 
bezešvé, jemně pletené (13 G) rukavice,
materiál: 100% polyester v reflexní žluté barvě,
polomáčené v černém pěnovém nitrilu.

Fexibilní, prodyšné, pohodlné,
s velmi dobrou citlivos  a úchopovou schopnos .
Vyrobeny v souladu s OEKO-TEX® normou STANDARD 100
cer fikát č. 15.HCN.68777.

Použi : 
Tyto rukavice chrání ruce před znečištěním
v suchém a mírně vlhkém prostředí.

Balení: 
v igelitovém sáčku po 12 párech 
a po 120 párech v kartonu. 

 Skladování, přeprava, likvidace:
Skladujte při pokojové teplotě na suchém a větraném místě 
mimo přímé působení slunečního světla. 
Výrobce nenese odpovědnost za změny kvality způsobené 
špatným skladováním. 
Rukavice přepravujte v původním balení nebo v plastovém pytli. 
Rukavice nevhodné k použi  likvidujte v souladu se zákonem 
o odpadech  - pokud nejsou znečištěny nebezpečnými látkami, 
vyhoďte do komunálního odpadu. 

Upozornění ! 
Materiály, které přicházejí do styku s pokožkou uživatele, 
mohou být u citlivých osob příčinou alergických reakcí. 
V případě podráždění pokožky rukavice dále nepoužívejte. 
Je na zodpovědnos  každého uživatele aby posoudil, 
zda rukavice využívá za vhodných podmínek. 

Výrobce: 
Helmut Feldtmann GmbH
Zun straße 28, 21244, Buchholz in der Nordheide, 
Německo

PRA-P-OR s.r.o., IČ: 26842017,
Orlovská 343/148, 713 00 Ostrava Heřmanice
www.pra-p-or.cz, objednavky@pra-p-or.cz
+420 596 628 776,  +420 725 890 513

Distributor do ČR a SR:        Název výrobku: 

Kód: 03-5 ,   1331  (0950)
velikost:   3 (4-6 let)
                  4 (6-8 let)
                  5 (8-10 let)

         
  

Návod na údržbu rukavic: 
Stav rukavic kontrolujte před každým použi m. 
Každý uživatel si má rukavice vyzkoušet a ujis t se, 
že zvolil správnou velikost, jedině tak je zaručena 
plnohodnotná ochrana a úchopová schopnost. 
Nepoužívejte prodřené, silně znečištěné nebo 
jinak poškozené rukavice. 

Vlhké rukavice je nutno před dalším použi m 
vysušit při pokojové teplotě mimo přímý zdroj tepla. 
K ošetřování rukavic doporučujeme používat běžné 
mechanické čis cí prostředky (např. kartáč, hadřík). 
Tyto rukavice nelze čis t praním.

Životnost rukavic je závislá na intenzitě používání 
a náročnos  činnos , při které jsou rukavice používány.  

Značení: na hřbetě rukavice je: 
logo výrobce a označení výrobků pro dě . 

 


