Chaps & More
Voor bedrijfskleding en accessoires
BEENBESCHERMERS VOOR TUINBOUWERS EN STRATENMAKERS
… EN VOOR IEDEREEN DIE OP VOCHTIGE
EN VUILE PLAATSEN GEKNIELD MOET WERKEN.

PERFECTE BESCHERMING
VOOR UW BENEN!
MET KNIEBESCHERMERS
· WATERAFSTOTEND
· GESCHIKT VOOR ZWARE
BELASTING
· STEEDS SNEL AAN TE TREKKEN.
•

Model
12.070 + 12.071
Voor
stratenmakers.
Open achterzijde, sluiting via elastische banden
en gespen. Met grote
kniebeschermers van celrubber.

Model 12.051
Voor de tuinbouw. Open achterkant, sluiting via gespen
rond het been met klittenbandsluiting. Kniebeschermers van
polyethyleen, 15 cm breed, 24 cm hoog. Kan met beide
maten kniebeschermers worden gebruikt.

ÉÉN MAAT VOOR IEDEREEN,
DUS PAST ALTIJD. LENGTE EN
BREEDTE ZIJN BIJ IEDER
MODEL VERSTELBAAR.

VOOR BEDRIJVEN, VAKLIEDEN
EN DOE-HET-ZELVERS

GEEN PIJNLIJK KNELLEN MEER IN DE KNIEHOLTES!
Model 12.070 + 14 .050
Voor als u in grindbedden moet
werken. Model 12070 met open
achterkant, model 14050 tot aan
de knieholte gesloten voor als ook
van achteren bescherming nodig is.
Kniebe-schermers van celrubber.

Model 13.000 +
13.001
Zonder kniebeschermers.
Open achterkant, sluiting
via gespen.
Biedt extra bescherming
tijdens het sproeien van
vloeistoffen en het
werken met machines.
Bij knielend werk alleen
te gebruiken als de
werkkleding al van
kniebeschermers is
voorzien.

Model 14 .050
Wordt met behulp van
drukknopen rond het
been aangebracht.

Model 13.051 + Model 13.061
Beschermt het been tegen vocht. Met gespen.
In 2 verschillende lengten verkrijgbaar:
kort model voor 160 – 184 cm,
lang model voor 185 – 200 cm.

NOW place your order !
Artikel / kleur

aantal

10.000
10.050
12.051 groen

incl. kussen

prijs in € / p. paar

omschrijving

–

9,90

1 paar reservekussens van polyethyleen

–

15,90

1 paar reservekussens, celrubber

10000

49,90

chaps m. open achterkant / gespen

12.070 grijs

10050

52,90

open achterkant, gespen, kniebesch. celrubber

12.071 groen

10050

52,90

open achterkant, gespen, kniebesch. celrubber

13.000 grijs

–

41,90

chaps m. open achterkant / gespen

13.001 groen

–

41,90

chaps m. open achterkant / gespen, sproeibescherming

13.051 groen

–

42,90

vochtbeschermers met gespen, 160 – 184 cm

13.061 groen

–

42,90

vochtbeschermers met gespen, 185 – 200 cm

14.000 grijs

10050

51,90

chaps tot knie gesloten, instapmodel

14.050 grijs

10050

54,90

chaps tot knie gesloten, drukknoppen

18.050 grijs

-

21,90

beencap / klittenband

Excl. BTW + porto. Factuurbedragen van € 150,-- en minder: onder rembours of na betaling vooraf.

Chaps & More

Stempel dealer

Stempel afzender / handtekening

· Lachtropweg 4 · D-32130 Enger, Germany · Tel. 0049(0)5224-93741-0 · Fax 0049(0)5224-93741-11· www.chaps-and-more.de · info@chaps-and-more.de
Bestellen via fax 0049 - 52 24 - 93741-11 of via uw dealer

