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CE-SERTIFISERTE KNEPUTER
knærnes beste pensjonsforsikring
Snickers Workwear lanserer EN 14404-serfiserte kneputer som passer perfekt i alle arbeidsbukser med kneputelommer i Snickers
Workwear sortiment, og for alle benlengder og størrelser. Kneputen er fleksibel og man merker den knapt når man går, men beskytter
og sitter godt rundt kneet når en bøyer seg ned. Snickers Workwears 9110 Kneputer er sertifisert i henhold til den nye EU-normen EN
14404, noe som innebærer at de har klart tester for gjennomgslag, brukertester og støtdempingstest. Alle som arbeider på knærne
bør bruke kneputer for å beskytte kneskålen og båndene mot slitasjeskader og slippe smerte fra ujevnheter i underlaget. Det er viktig å
begynne å bruke kneputene allerede i ung alder, og ikke vente til smertene oppstår.
Kneputene passer alle Snickers Workwears bukser og kan plasseres på to ulike nivåer i kneputelommen for personlig tilpasning og
optimal beskyttelse av knærne. De er produsert i polyetylen, med en robust utside og myk innside for maksimal komfort. I kombinasjon
med Snickers Workwear bukser vil kneputen alltid sitte mellom knærne og underlaget. Dessuten er sidekantene høyere, det rammer
inn kneet og sikrer at kneputen ikke sklir til siden.
Snickers Workwears mål er å forenkle og sikre håndverkerens arbeid. Kneputene kan redde håndverkeres knær. Derfor er det viktig
å produsere kneputer som er som komfortable at de kan brukes hver dag og oppfordre håndverkerne til å bytte ut kneputene når de
er utslitt. Altfor mange i vår målgruppe lider av skader på knærne. En del bruker ikke kneputer overhodet, og de aller fleste bytter ut
kneputene for sjelden. Kneputene bør byttes ut dobbelt så ofte som arbeidsbuksene, men de fleste gjør tvertom. De flytter over de
gamle kneputene til de nye arbeidsbuksene. Dette skader knærne. Etter en tid reduseres kneputenes støttdempende effekt og de skal
da byttes ut, i prinsippet kan en si at det går to par kneputer på en bukse, sider Petra.
Størrelse: One size.
9110 KNEPUTER
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Spar knærne med det siste innen EN 14404sertifisert knebeskyttelse (nivå 1, type 2). Svært
effektive og komfortable kneputer klare for det
patenterte Snickers Workwear KneeGuard™
posisjoneringssystemet.
Type 2, Nivå 1
Pålitelig knebeskyttelse for arbeidsfolk med
mobile arbeidsforhold som regelmessig må stå
på kne for å utføre jobben sin. Utformet for å
beskytte knærne fra småstein, spiker og andre
små ting inntil 1 cm store på harde og
flate overflater.
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PRODUKTINFORMASJON
ART NR.

BETEGNELSE

EAN KODE

NOBB-NR

NRF-NR

91150000000
91100604000

9115 KNEPUTER

7317846521136

26709089

9851677

UTGÅTT

9110 KNEPUTER

7332515025685

43781954

9850442

91110800000

NYHET

9111 KNEPUTER

7332515042422

44149643

9850443

NYHET

9111 KNEPUTER
Pålitelig, sertifisert knebeskyttelse for innendørs
bruk på jevnt underlag. Komfortabelt og fleksibelt,
passer Snickers KneeGuard™ posisjoneringssystem. EN 14404, Type 2 Nivå 0.
Holdbar og sertifisert knebeskyttelse for malere,
service teknikere og når du av og til trenger å
arbeide på knærne innendørs.
Type 2, Nivå 0
Effektiv knebeskyttelse for arbeidsfolk som av og
til må arbeide på knærne innendørs. Utformet for
å beskytte knærne på flate overflater.
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