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100% KWALITEIT – 0% COMPROMIS – 200% LEVENSDUUR

De handschoen kan zowel links als rechts worden gedragen omdat hij op beide handen 
past. Comfortabel en veilig volgens de hoge TIGERFLEX kwaliteit. Doordat je nooit meer 
een handschoen hoeft weg te gooien als je maar één handschoen draagt of als je er één 
verliest. Hij heeft hierdoor een economische en langere levensduur. Hij levert hiermee een 
belangrijke bijdrage aan het beschermen van het milieu.

AANGENAAM 
TE DRAGEN

LANGERE 
LEVENSDUUR

MILIEUVRIENDELIJK

Verkrijgbaar in de maten 8,9,10 en 
mt 11 wordt verwacht
Art.nr. 0899 411 217 - 221
VE/paar 12

Verkrijgbaar in de maten 8,9,10 en 
mt 11 wordt verwacht
Art.nr. 0899 411 217 - 221

TIGERFLEX DOUBLE WERELD PRIMEUR!De eerste en enige echte 
montagehandschoen die aan 

beide zijden is gecoat en draagbaar is

KAN AAN BEIDE 
ZIJDE WORDEN 
GEBRUIKT

GEEN 
ONDERSCHEID 
TUSSEN LINKS 
EN RECHTS

BUIGZAME 
ZONES

ÉÉN HANDSCHOEN 
VOOR BEIDE HANDEN

 PROFITIP 

Aanbieding is vrijblijvend en niet geldig in combinatie met andere acties. Actie is geldig van  1 september t/m 30 september 2021  en zolang de voorraad strekt. 
Prijzen zijn in euro, netto exclusief BTW. Evt. druk- en zetfouten voorbehouden. Afbeeldingen kunnen afwijken. 
Würth Nederland B.V. • Postbus 344 • 5201 AH ‘s-Hertogenbosch • Telefoon (073) 629 1911 • Telefax (073) 629 1922 • info@wurth.nl • www.wurth.nl

 Tigerfl ex 

HANDSCHOENEN TIGERFLEX
Als vakman zijn je handen een van de belangrijkste gereedschappen die je bezit. 
Ze beschermen is onze hoogste prioriteit. Met onze Tigerfl ex handschoenen 
bieden wij u  de hoogste bescherming en comfort met een maximale grip. 
“Tigerfl ex” is onze toplijn op het gebied van handschoenen. Het ontwerp 
van deze handschoenen is volgens de nieuwste innovaties en met moderne 
product technologieën geproduceerd.

Vraag uw vertegenwoordiger naar de uitgebreide brochure!
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Per paar 
vanaf 12 paar

3,85

Max 1 coupon per klant

COUPON ACTIE 24XTIGERFLEX 
GRATIS handschoenenclips (3 VPE) met karabijnhaak  
bij aanschaf van 24 paar Tigerfl ex Double. 

Gebruik de couponcode 24XTIGERFLEX
Art.nr. 0899 899 023 Max 1 coupon per klant

 handschoenenclips (3 VPE) met karabijnhaak  




