Prijzen dd. Januari 2021

Prijswijzigingen voorbehouden

Prijzen voor medewerkers "Acht"Uitzendburo B.V. (zonder evt. verzendkosten)

Artikelnr

Product omschrijving

Kleur Prijs

Per

7030112..+maat

Alpro S2 kunststof klomp met stalen neus mt. 36 t/m 47

blauw

paar

7010162..+ maat

5010075002W

COFRA RAISA S2 SRC lage instapschoen met kunststof neus,
Lorica® . Bestelnummer + maat

Cozzini aanzetstaal ERGO STEEL, HES-2

€ 57,50

□

€ 49,90

wit

□

□

€ 79,90
stuk

301010003

Euroflex rvs veiligheidshandschoen COMFORT, standaard

Borg

110,00

□

maten bruin, groen,wit, rood, blauw, oranje en olijf

50100300 O

STANDAARD aanzetstaal, middel-fijn, ovaal 30cm

€ 27,50

□

50100300 R

STANDAARD aanzetstaal, middel-fijn, rond 30 cm

€ 16,50

□

402501M4XH

MANHARD RVS messenkorf ECONOMIC (7-delig)

115,00

□

Borg

stuk

281318126

ICEL/PROFLEX Microban® voorsnijmes 26 cm
Zwart

zwart

□

€ 21,00
stuk

281360225

ICEL/PROFLEX blokmes, breed , 25cm

zwart

€ 19,00
stuk

281391815

ICEL/PROFLEX Microban® uitbeenmes, smal 15cm

zwart

□

€ 11,00
stuk

281385615

ICEL/PROFLEX Microban® uitbeenmes, gebogen, semi-flexibel
15 cm

zwart

□

€ 11,00
stuk

281315818

Naam

ICEL/PROFLEX steekmes, , flexibel, 18cm

zwart

datum

€ 13,50

Handtekening

□

De klompen van Alpro zijn ergonomisch en op grote schaal getest overeenkomstig
de Standaard Norm EN ISO 20346 om een maximaal comfort te garanderen.
Branches: Gastronomie en keukenbranche, voedselindustrie.
Bovenlaag: Hoge kwaliteit leder.
Voering: wasbaar tot 60°C, hoge schuurweerstand, ademend.
Voetbed: Verwisselbaar kurken voetbed, verwijderbare inlegzool, gemaakt van
ALPRO-foam (antistatisch en met een hoge stabiliteit).
Zool: Antislip, olie en vuilbestendig.
Neus: 100% staal.
Getest door TÜV (German Technical Control Board).

Deze nieuwe witte schoenenlijn is speciaal ontwikkeld en nergens anders te
verkrijgen!
Daarnaast zijn deze schoenen ook in het zwart leverbaar.
Bovenlaag: Waterafstotend ECOLORICA leder, (flexibel, hoge schuurweerstand,
ademend effect, bestand tegen chemische producten, wasbaar tot 40 °C met
neutrale zeep), breedte 11.
Voering: SANY-DRY: ademend effect, antibacterieel, absorberen en afvoeren van
vocht, hoge schuurweerstand.
Voetbed: AIR (absorberend en ademend effect, hoge schokdemping), gemaakt van
EVA foam, antistatisch en met een hoge stabiliteit.
Zool: Antislip, goede flexibiliteit en demping. Speciaal ontworpen voor werkende
die hele dag staan.
Neus: 100% metaalvrije TOP RETURN: Indeukresistentie van 200 joule, antimagnetisch, de kunststof neus is 40g lichter dan een stalen neus (90g), thermisch
isolerend.

De ERGO STEEL II is een hulpmiddel dat op de productievloer wordt gebruikt, t.b.v.
het onderhouden van het messenlemmet. Door de dag, als het messenlemmet bot
is kan de gebruiker het lemmet door de unieke veerspanning staafjes van de ERGO
STEEL laten glijden, deze scherpt de snijkanten binnen enkele seconden.
- Perfect scherp in één ogenblik.
- Slijpt gelijktijdig de beide snijkanten van het lemmet.
- Sterkt en verlengt de levensduur van de handmessen.
- Kan door de optionele handgreep in de hand worden gehouden gedurende het
slijpen of aan een werkbank gemonteerd worden.
- Optionele handgreep voor links- of rechtshandig gebruik.
- Ideaal voor alle type messen.
- Hygiënisch mechanisme, springveer is volledig afgesloten.
- Eenvoudig in onderhoud en reiniging.
- USDA en CE goedgekeurd.

