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FELCO 701
Könnyű és kényelmes, ezek a kötött 
HPPE szálból készült kesztyűk  
garantálják a nagy vágásállóságot. Az 
ujjak és a tenyér nitril gumival vannak 
bevonva, hogy kiváló tapadást és 
nagyobb szilárdságot biztosítsanak. 
Ideális szőlőtermesztők, kertészek, 
gyümölcstermesztők számára.

KESZTYŰK MINDEN SZITUÁCIÓRA

FELCO 702
Az intenzív munkavégzés során a 
kéz védelmére kifejlesztett kesztyűk 
megerősített bőrből (tenyér és ujjak) 
és PVC részekből készülnek a jobb 
tapadás érdekében. A bélelt felső 
rész Spandex, rugalmas és lélegző 
anyagból készül. Ideális szőlőültetvé-
nyek metszéséhez, tereprendezés-
hez vagy gyümölcstermesztéshez.

FELCO 703
Kiváló minőségű, szúrásbiztos bőrből 
készült kesztyűk, ideálisak nehéz 
terepen, kertészeti és gyümölcs-
termesztési munkavégzéshez.  
Elegáns kialakításuk miatt minden 
évszakra alkalmasak.

 
www.felco.com

Kövess bennünket

AZ ÖN KERESKEDŐJE



EN Tanúsítvány
Kopásállóság: 4-ből 4
Vágás ellenállás:  5-ből 4
Szakítószilárdság: 4-ből 4
Szúrás ellenállás:   4-ből 3

FELCO 701: CSÚCSTECHNOLÓGIA 
A KEZEDÉRT

A FELCO 701 kesztyű a kopásnak és szakadásnak ellenáll. A 
FELCO 701 kesztyű 13-as kötésű HPPE (nagy teljesítményű 
polietilén) szálból készül.

A kötés a vastagságára utal, értéke kifejezi a kesztyű 2,5 cm-es 
öltéseinek számát. Így a 13-as kötésű kesztyű, mint a FELCO 
701, finoman szőtt, ami növeli a kötött anyag sűrűségét és ezáltal 
a feszességét.

A tenyér nitril gumival van bevonva a jobb tapadás és 
nagyobb szilárdság érdekében. A csukló aljába 

varrott elasztikus anyag biztosítja a tökéletes 
illeszkedést.

FELCO - 75 ÉV TÖRTÉNELEM 
ÉS INNOVÁCIÓ

A FELCO  a minőség és tartósság szinonímája a 
professzionális metszési szakemberek körében. A FELCO 
márka, a szakmai és hobbi kertészeket szolgáló 75 éves 
technológiai innováció csúcspontja.

KESZTYŰ KÍNÁLAT A 
TÖKÉLETES METSZÉSHEZ

A FELCO piacra dobja új védőfelszerelés kínálatát és első 
metsző kesztyű sorozatát, a FELCO 701, FELCO 702 és  
FELCO 703 termékeket.

Az új FELCO metsző kesztyű sorozat tökéletesen illeszkedik 
a termékpalettába. A munkavégzés közben keletkező, kisebb 
sérülések ellen fejlesztették ki az új FELCO kesztyű sorozatot.

A FELCO kesztyűket, a kiváló minőséget kereső, profess-
zionális kertépítő szakemberek és hobbikertészek számára 
fejlesztették ki. A 4 különböző méretben (S-XL) kapható kesztyű 
igazodik a kéz alakjához, ezzel is biztosítva a legnagyobb  
kényelmet a munkavégzés során.
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