XTR – det ultimate verktøybeltet
XTR-verktøybeltet fra Snickers Workwear tar mobil verktøybæring til det ekstreme.
Med avansert ergonomisk design og justerbare polstrede skinner som tar vekten
av hoftene for økt arbeidskomfort. Det unike og fleksible innfestingssystemet lar
deg plassere de slitesterke lærlommene nøyaktig der du vil ha dem. XTR-verktøy
beltet kan fås i en rekke varianter for snekkere og elektrikere, og har spesial
lommer designet til å forenkle hver bestemte jobb. Så ta det på, lås den innovative
aluminiumsspennen og ta med deg alle spikerne, skruene og verktøyene du trenger
– hele veien, hele dagen.

NY

Refleksfunksjoner for
bedre synlighet.

VERKTØYBELTER

Lansering sommer

Slitesterke lærlommer
med doble sømmer og
nagler for økt
holdbarhet.
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Skrue- og
spikerlommer med
unike vinklede
åpninger for enkel
tilgang til enhver tid.

REG.
DESIGN

REG.
DESIGN

9770 XTR Snekker Verktøybelte

9780 XTR Elektriker Verktøybelte

Gjør deg klar med det ultimate verktøybeltet. Regn med avansert
ergonomisk design, polstrede bukseseler og et fleksibelt vedheng som
inkluderer slitesterke lærlommer og en spesiell lomme for snekkere.
• Cordura® forsterket belte i avansert ergonomisk design med et moderne
design og fleksibelt innfestingssystem
• Justerbare bukseseler som kan tas bort med polstring på skuldrene som
reduserer vekten på hoftene for økt ergonomi og komfort
• Spesiell verktøylomme i lær for snekkere med rom og snorer, inkludert en
hammerholder, knivfesteknapper og rom for blyanter
• To slitesterke spiker- og skruelommer i lær med vinklet design og store
åpninger for enkel tilgang til verktøyet
• Robust og patentert aluminium spenne designet for enkel åpning og lukking
Materiale: Belte 100% Nylon, 100% Polyamid og 100% Cordura®. Lærlommer.
Størrelse: S,M,L (44–48, 48–54, 54–60)

Gjør deg klar med det ultimate verktøybeltet. Regn med avansert
ergonomisk design, polstrede bukseseler og et fleksibelt innfesting som
inkluderer slitesterke verktøylommer spesielt for elektrikerens verktøy.
• Cordura® forsterket belte i avansert ergonomisk design med et moderne
design og fleksibelt innfestingssystem
• Justerbare bukseseler som kan tas bort med polstring på skuldrene som
reduserer vekten på hoftene for økt ergonomi og komfort
• Spesiell verktøylomme for elektrikeren med rom og snorer for skrutrekkere,
tenger, kniver, voltmeter og hammer
• To slitesterke spiker- og skruelommer i lær med vinklet design og store
åpninger for enkel tilgang til verktøyet
• Robust og patentert aluminium spenne designet for enkel åpning og lukking
Materiale: Belte 100% Nylon, 100% Polyamid og 100% Cordura®. Lærlommer.
Størrelse: S,M,L (44–48, 48–54, 54–60)

Robust og innovativ
aluminiumsspenne designet
for enkel åpning og lukking.

Justerbare skinner,
polstret over skuldrene
for økt komfort.

VERKTØYBELTER

0404

Ergonomisk design og
flerlags polstring for
økt arbeidskomfort.

På snekkerens versjon har
verktøylommen en rekke rom
og hemper for ulike verktøy,
inkludert en hammerholder,
knivfesteknapper og pennelomme.

På elektrikerens versjon har
verktøylommen en rekke rom
og hemper for skrutrekkere,
tenger, kniv og voltmeter, så
vel som en hammerholder og
knivfesteknapp.
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