
KENMERKEN
• Kwaliteit: polyethyleen schuim
• Lichtgewicht kniestukken
• Zeer flexibel
• Zorg er voor dat de kniestukken altijd op de juiste positie zitten 
voor het beste comfort en de beste prestatie

• Afmetingen: 150x200x15 mm
• Per paar verpakt

Artikelnummer: 2.12.358.02

FIT COMFORT DURABLE

O.A. GESCHIKT VOOR WERKZAAMHEDEN IN
• Bouw
• Industrie
• Onderhoud
• Transport & logistiek
• Schildersbranche
• Automotive

KLEUR
Zwart
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MATEN
One size

Disclaimer: De gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de keuzes die hij maakt op grond van de informatie die OXXA® middels dit document verstrekt. 
De informatie mag dan ook niet worden beschouwd als leidend wanneer we spreken over de geschiktheid van het product voor een bepaalde 
toepassing. OXXA® behoudt zich het recht om veranderingen aan te brengen in de producten die op deze productsheet worden getoond. 
De kleuren van de op deze productsheet getoonde producten kunnen in werkelijkheid iets verschillen. Druk- en zetfouten zijn voorbehouden. 

ELIDA
2358

EN ISO 13688:2013

VERPAKKING
• 1 paar per polybag
• 50 paar per omdoos



MAAT ARTIKELNR.
EAN-CODE
1 PAAR (POLYBAG)

EAN-CODE
50 PAAR (OMDOOS)

One size 2.12.358.02 87182490448289 8718249048296
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ARTIKELINFORMATIE

Disclaimer: De gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de keuzes die hij maakt op grond van de informatie die OXXA® middels dit document verstrekt. 
De informatie mag dan ook niet worden beschouwd als leidend wanneer we spreken over de geschiktheid van het product voor een bepaalde 
toepassing. OXXA® behoudt zich het recht om veranderingen aan te brengen in de producten die op deze productsheet worden getoond. 
De kleuren van de op deze productsheet getoonde producten kunnen in werkelijkheid iets verschillen. Druk- en zetfouten zijn voorbehouden. 

GERELATEERDE ARTIKELEN

 EDUARD 7260
Art. nr. 2.27.260.00

 EDUARD 7260
Art. nr. 2.27.263.00

 EDUARD 7260
Art. nr. 2.27.265.00


