MAXIMALISEER
HET COMFORT
De echte
Deze ultieme coatingstechnologie beloofd
een ongekende grip in zowel droge, natte
als olieachtige werkomstandigheden.
Alleen verkrijgbaar bij Towa.

Rondom
ademend
Een extra lichte, ademende nitril
coating op de handpalm garandeerd
een maximale luchtdoorstroom.

Wees
AirexDryTM met de nieuwe "SMART"
-technologie elimineert het onaangename
gevoel van zwetende handen. Vocht wordt
automatisch geabsorbeerd en verdampt,
twee keer sneller dan normale nylon
handschoenen.

Beschermd
door Sanitized
AirexDryTM belooft een fris en schoon
gevoel dankzij de antimicrobiële
Sanitized® behandeling.

Introductie : AirexDryTM

Product

Wij stellen u graag voor aan de nieuwe AirexDry TM
met de nieuwe SMART TM liner en innovatieve
vochtabsorberende vezels. AirexDry TM heeft een
ademende Nitril coating in een cool, herkenbaar
blauw design en is zeer duurzaam. De eenlaags
MicroFinish® coating zorgt ervoor dat AirexDry TM
rondom ademend is. AirexDry TM is behandelt met
de formule van, en goedgekeurd door, Sanitized
AG, wat ervoor zorgt dat AirexDry TM een unieke
fris gevoel beloofd en 100% veilig is voor de huid.
AirexDry TM is daarnaast REACH conform.

Wees

Materiaal
Liner
Kleur

Technisch

Voel maximaal comfort met
de ademende techologie

met AirexDryTM
Vocht

Towa’s nieuwe “Super Moisture Absorbent & Liner
Reduction Textile”, oftewel “SMART TM ”-liners
absorberen en verdampen vocht sneller dan
normale liners. De patent aangevraagde
SMART TM technologie zorgt daardoor voor
maximaal comfort in vele werkomstandigheden.
Vedampte hoeveelheid vocht in minuten

Huid

Vocht

Nat

Gewone Nylon
handschoen
met NBR

Nitril
13G Nylon met SMARTTM | Blauw & Wit
Blauw

De unieke eenlaags
MicroFinish® coating
zorgt ervoor dat
AirexDry TM een maximale
luchtdoorstroom
heeft en volledig
ademend is.

Nitril coating

Droog

Luchtdoorstroom
Nat

Droog

Echte

Fris en schoon met bewezen Sanitized®
Vol trots presenteert Towa als officiele partner van Sanitzed AG deze
gepatenteerde formule. Absolute frisheid is gegarandeerd met AirexDry TM .

Bacterien

Sanitized®

Textiel

Textiel

Huid

Huid
Vocht

Onbehandelde vezels

Vocht

Textiel met Sanitized behandeling
voor landurige frisheid.

Sanitized® is een geregistreerd handelsmerk van Sanitized AG
Dit product bevat antimicrobiele werkende Zinkpyrithionen.

De unieke grip van de
MicroFinish® technologie
onstaat door het gebruik
van een zachte en flexible
component, die gevuld
is met duizenden
microscopische ruimtes.
Deze ruimtes creëren een
vacuum, welke vloeistoffen
naar buiten drukt. Hierdoor
ontstaat er schoon contact
voor de gehele oppervlakte
zodra deze in contact
MicroFinish® is een geregistreerd
komt met een object.
handelsmerk van Towa Corporation.
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