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3MTM Korduvkasutatav maalriülikond 50426

Mugav ja hingav 
tööriietus 

• Kerge ja mugav
• Lihtne selga panna ja ära võtta
• Integreeritud põlvepehmen-

dused ja kapuuts
• Tugev tõmblukk kattega
• Antistaatiline

• Pestav



3MTM 50425 Korduvkasutatav 

Maalriülikond
Mugav ja hingav tööriietus  
3M-i 50425 korduvkasutatav maalriülikond tagab kasutajale ja tema 

riietusele kaitse erinevates situatsioonides ja keskondades. Omadustelt 

annab ta suurema kaitse kui ühekordne 3M 50198 maalriülikond, 

ületades nõudmised mida värvikambris vajatakse. 

Eriti mugav korduvkasutatav maalriülikond on valmistatud kergest hingavast 

polüestrist. Avarad püksisääred on otstest reguleeritavad nii, et isegi 

saabastega on võimalik ülikonda selga panna. Tugev tõmblukk on kahtepidi 

toimiv ja kaetud takjaribaga varustatud kattega. 

Integreeritud põlvepehmendused kaitsevad kasutajat põlvili olles, 3+2 

taskusüsteem annab kasutajale kaks küljetaskut ja ühe tagatasku ning hea 

ligipääsu pükste taskutele ülikonna all.

• Kerge kaal, hingav polüester ja elastne vöökoht tagavad suurepärase 

kasutamismugavuse. 

• Nööriga kapuuts annab kaitset peale ja juustele.

• Sisseehitatud põlvepehmendused tagavad mugavuse põlvili töötades

• Valmistatud silikoni ja udemevabadest materjalidest.

Toode            Suurus         Pikkus        Rinnaümbermõõt     tk/pakendis

50425M              M         167 - 176cm        92 - 100cm               10

50425L     L   174 - 181cm       100 - 108cm              10

50425XL   XL   179 - 187cm       108 - 115cm              10

50425XXL  XXL   186 - 194cm       115 - 124cm              10

Korduvkasutatav maalriülikond 50425

Toode            Suurus         Pikkus        Rinnaümbermõõt     tk/pakendis

50198M              M         167 - 176cm        92 - 100cm               25

50198L     L   174 - 181cm       100 - 108cm              25

50198XL   XL   179 - 187cm       108 - 115cm              25

50198XXL  XXL   186 - 194cm       115 - 124cm              25

Ühekordselt kasutatav maalriülikond 50198

Avarad püksisääred 
võimaldavad 
riietuda koos 
saabastega, 
lisaks varustatud 
reguleeritava 
takjakinnitusega

Pehmendusega 
põlveosad

Udemevabad 
soonikuga käised

Kergest ja hingavast 
polüestrist valmistatud 
maalriülikond, millel 
on eriti hästi õhku 
läbilaskev kolmnurkne 
seljaosa, elastne 
vöökoht ja paelaga 
pingutatav kapuuts

3M Maalriülikond 50426   
- taaskasutatav maalriülikond , 
erinevateks töödeks

3M Maalriülikond 50198 
- ühekordselt kasutatav 
maalriülikond suuremat kaitset 
nõudvatele töödele.
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