Chaps & More

AANBEVOLEN DOOR
DE DUITSE
BEROEPSORGANISATIE

Voor bedrijfskleding en accessoires
ONTWIKKELD VOOR VLOERENLEGGERS
EN TEGELZETTERS ... EN VOOR IEDEREEN DIE OP VOCHTIGE EN

VUILE PLAATSEN GEKNIELD MOET WERKEN. IDEAAL VOOR DE BOUW.

Model 12070
Voor alle werkzaamheden waarbij uw benen
alleen van voren beschermd moeten worden.
Wordt met gespen om het been bevestigd.
Met kniebeschermers.
Celrubber 30 x 20 x 2 cm

Geen last meer van cementwater. Volledige be-scherming vanaf de enkel tot en
met het bovenbeen.

DE NIEUWE CHAPS
PERFECTE BESCHERMING VOOR UW BENEN

GEEN PIJNLIJK KNELLEN MEER IN DE KNIEHOLTES!

Chaps met verwisselbare kniebeschermers, zodat
u nooit in uw beweging wordt gehinderd. Van
absoluut waterafstotend materiaal, rekbaar en
geschikt voor hoge belasting en extreem sterke wrijving.

EENVOUDIG AAN BROEK OF
RIEM TE BEVESTIGEN!
(registered patent)

GEEN LAST MEER VAN
AGRESSIEF CEMENTWATER!
MAKKELIJK – PRAKTISCH – VEILIG

NAADLOZE VOORKANT !

Model 12.051
Kniebeschermer 10.050
Kniebeschermers van celrubber,
300 x 200 x 17 mm. Neemt geen
vocht op.

Met kniebescherming voor het uitvoeren van metsel- en stucwerk, het werken in sanitaire ruimten,
maar ook voor ovenbouwers, het opzetten van
poorten en schuttingen, trappenbouw, schoonmaakwerk, in de scheepsbouw en alle andere
werkzaamheden waarbij geknield gewerkt moet
worden.

Model 14 .000

Model 12.051

Met kniebeschermers, onder de
knie geheel rondom gesloten.
Ideaal bij het leggen van zwevende estrikvloeren. Met grote
kniebeschermers van celrubber.

Uw lichaamswarmte kan zonder
problemen weg dankzij de open
achterzijde. Makkelijk aan te trekken dankzij de brede elastische
banden.

Voor tegelwerk. Model 12.070
steeds met kniebeschermers.
Model 13.000 (zonder kniebeschermers) voor als de kniebeschermers al in de werkkleding
verwerkt zijn.

IDEAAL BIJ HET LEGGEN
VAN ESTRIKVLOEREN!

Eén maat voor iedereen

Model 14 .050

Past altijd prima! Sluiting met brede elastische banden zorgen dankzij de gespsluitingen voor een altijd perfecte pasvorm rond het bovenbeen. De draagbanden zijn elastisch
en in lengte verstelbaar.

Gesloten tot aan de knie.
Achterzijde met drukknopen.
Met grote kniebeschermers van
celrubber.

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