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9790 XTR Verktøybelte

9791 Verktøybelte

Det ultimate verktøybeltet. Avansert ergonomisk design og polstring gir
økt arbeidskomfort, et fleksibelt innfestingssystem for lommer og
Cordura® forsterkninger for ekstra holdbarhet.
• Ergonomisk design med støtte på de riktige stedene og polstring i flere lag for
økt arbeidskomfort
• Slitesterk Cordura® forsterkning på innsiden for ekstra holdbarhet.
Refleksdetaljer på utsiden gir økt synlighet
• Innovativt innfestingssystem for lommer gir deg muligheten til å legge til eller
ta bort lommer etter dine behov
• Robust og patentert aluminium spenne designet for enkel åpning og lukking
• Finnes i tre størrelser
Materiale: 100% Nylon, 100% Polyamid og 100% Cordura®.
Størrelse: S,M,L (44–48, 48–54, 54–60)

Få jobben gjort med dette slitesterke verktøybeltet i bøyd, smalt
design. Regn med forsterket funksjonalitet og et fleksibelt
innfestingssystem for lommer.
• Belte i bøyd design og myk polstring
• Forsterket for ekstra slitesterkt materiale på innsiden for økt
holdbarhet
• Innovativt innfestingssystem for lommer gir deg muligheten til å legge
til eller ta bort lommer etter dine behov
• Robust og patentert aluminium spenne designet for enkel
åpning og lukking
• Finnes i tre størrelser
Materiale: 100% Nylon, 100% Polyamid og 100% Cordura®.
Størrelse: S,M,L (44–48, 48–54, 54–60)
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9785 Elektriker Verktøylommer

9775 Snekker Verktøylommer

Designet for elektrikeren. Ekstremt slitesterkt verktøybelte for dine viktigste
verktøy. Unikt designet for Snickers Workwear verktøybelter.
• Slitesterk verktøylomme laget i tykk lær, med doble sømmer og nagler for
ekstra holdbarhet
• Spesial forsterkede rom og holdbare nylonhemper for god oversikt og enkel
tilgang til dine skrutrekkere, tenger, brukskniv og voltmeter
• Hammerholder i holdbar Polyamid plastikk, tilpasset for Hultafors Ellistehammer
• Knivfeste tilpasset Hultafors håndverkskniver
• Unik løsning for enkel og pålitelig innfesting på verktøybelte.
Materiale: 100% Lær.
Størrelse: One size.

Designet for snekkeren. Ekstrem, slitesterk lærlomme for dine
viktigste verktøy. Unik design for Snickers Workwear verktøybelter.
• Slitesterk verktøylomme laget i tykk lær, med doble sømmer og nagler for
ekstra holdbarhet
• Spesial forsterkede rom og holdbare nylonhemper for god oversikt og
enkel tilgang til dine verktøy
• Hammerholder i holdbar Polyamid plastikk
• Rom for penner og knivfester som passer til Hultafors håndverkskniver
• Unik løsning for enkel og pålitelig innfesting på verktøybelte
Materiale: 100% Lær.
Størrelse: One size.
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9795 Lommer for spiker og skruer

9792 Bukseseler

Alltid tilgjengelig. Ekstremt holdbare lommer for spiker og skruer,
unikt designet for Snickers Workwear verktøybelter.
• Slitesterk verktøylomme laget i tykk lær, med doble sømmer og nagler
for ekstra holdbarhet
• Smart vinklet design og vide åpninger for enkel tilgang
• To rom og ekstra verktøyfeste for økt bevemmelighet
• Unik løsning for enkel og pålitelig innfesting på verktøybelte
Materiale: 100% Lær.
Størrelse: One size.

Fordel tyngden til hoftene dine. Slitesterk, likevel ekstremt
komfortable bukseseler for Snickers Workwear verktøybelter.
• Ergonomisk design med polsting og forsterkning rundt skuldrene for
økt arbeidskomfort og holdbarhet
• Enkel å justere for en god passform
• Elastisk på baksiden for økt komfort når en bøyer seg fremover
• Elastiske kroker for enkelt innfesting til beltet
• Kan festes i to posisjoner på beltet for en optimal passform
Materiale: 100% Nylon.
Størrelse: One size.
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