ARTIGOS PARA MANUTENÇÃO INDUSTRIAL

Características Técnicas das Luvas Sanro

C.A. 1555

• Pontas Anatômicas, que permitem segurar firme os objetos, sem prejudicar o tato.
• Material flexível que possibilita a total movimentação dos dedos.
• Fácil identificação do tamanho, gravado na própria luva.
• Termo-Isolantes
• Constante contato com a palma da mão, dando maior firmeza nessa área de apoio.
• Desenho especial, que veste bem e mantém seu correto ajuste.
• Punhos longos, para maior proteção.

Punhos com
virolas arrendondadas.

Top
Superfície antiderrapante

Forrada
Internamente Aveludada

Sanro Top

C.A. 6110

Elaborada com látex de borracha natural, mais durável e resistente.
Internamente forrada com flocos de algodão, proporciona maior conforto e maleabilidade.
Sanro Top é antiderrapante, clorada e dispensa o uso de talco.
Indicada para trabalhos pesados e que exigem maior proteção.

• Cores: amarelo e verde
• Tamanho: pequeno, médio, grande, extra-grande
• Quantidade por embalagem: 1 par
• Embalagem por caixa: 100
• Espessura: 0,60 mm
• Comprimento: 31 cm

Plus
Maior Conforto e Sensibilidade

Superfície antiderrapante

Sanro Plus
• Cor: laranja
• Tamanho: pequeno, médio, grande
• Quantidade por embalagem: 1 par
• Espessura: 0,45 mm

C.A. 5129

Luva leve, elaborada com látex de borracha natural de alta qualidade.
A Luva Sanro Plus é forrada com flocos de algodão, antiderrapante e
dispensa o uso de talco.
Sanro Plus é ideal para executar tarefas de longa duração.

Soft

Superfície antiderrapante

Maciez e Flexibilidade

Sanro Soft

Luva macia e confortável, elaborada com látex de alta qualidade,
antiderrapante e com interior forrado com flocos de algodão e dispensa o uso de talco.
Sanro Soft é ideal para trabalhos que necessitam de maior destreza.

C.A. 1494

• Embalagem por caixa: 100
• Comprimento: 31 cm

• Cor: amarela
• Tamanho: pequeno, médio, grande
• Quantidade por embalagem: 1 par
• Espessura: 0,40 mm

• Embalagem por caixa: 100
• Comprimento: 31 cm

Standard
Dupla Face
Lisa e Antiderrapante

Superfície antiderrapante

Luva sem forro, elaborada com látex de borracha natural de alta qualidade. Dispensa o
uso de talco, é clorada e possui dupla face (lisa e antiderrapante), permitindo ao usuário
escolher qual face usar, dependendo do tipo de serviço a ser executado.
Indicada para trabalhos que exigem maior precisão e sensibilidade tátil.

TELEVENDAS:

(11)

Sanro Standard
• Cor: amarela
• Tamanho: pequeno, médio, grande, extra grande
• Quantidade por embalagem: 1 par
• Embalagem por caixa: 100
• Espessura: 0,45 mm
• Comprimento: 31 cm
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