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– komfort och säkerhet på en och samma gång
Husqvarnas nya midjebyxa Technical EN20471 gör att
du verkligen syns även om det är mörkt i skogen eller i
vägrenen. Sågskyddskängan Functional 24 är även den
tillverkad för att det ska vara säkert att jobba även om
uppgifterna är tuffa. Komforten – den kommer på köpet!
Midjebyxan Technical EN20471 är en ny byxa med hög
synlighet som är godkänd enligt EN ISO 20471 klass 2 och EN
381 klass 1 (20 m/s). De rejäla reflexerna gör dem perfekta när
du jobbar i skogen eller på vägarna och behöver synas ordentligt
även när det är mörkt.
Byxorna har fyrvägsstretch där det behövs, bl.a. i ländryggen
och upptill på framsidan, vilket gör att du kan röra dig fritt, säkert
och bekvämt. För att ytterligare öka på rörligheten är knäna
förböjda. Såväl knän som ben har även förstärkts för att klara tuff
användning utan att gå sönder och även vristerna är förstärkta
för att byxorna ska hålla längre. Vill du justera luftflödet finns det
ventilationsdragkedjor på benens baksida.
Midjebyxa, Technical EN20471 finns i storlekarna s–xxl, rekommenderat pris 2.990 kr.

Husqvarnas nya midjebyxa Technical EN20471 är en ny byxa med
hög synlighet som är godkänd enligt EN ISO 20471 klass 2 och EN
381 klass 1 (20 m/s).

Sågskyddskängan Functional 24 är en annan nyhet.
Denna lätta, men mycket tåliga känga är tillverkad i italienskt
Perwanger®-läder som andas och är vatten- och reptåligt. För
att ytterligare garantera kängans komfort är den försedd med
TE-POR®-membran som ger en perfekt komfort tack vare dess
andningsförmåga. Det här är kängan som låter fötterna andas och
ger maximal bekvämlighet.
Kängan har en vadderad plös och överdel för ökad komfort och
är förstärkt både fram och bak för att ge ökat stöd. Vid tårna är
den utrustad med överlappande tåskydd för maximal säkerhet.
Ytterligare en säkerhetsdetalj är Vibram®-sulorna som ger ett
mycket bra grepp på halt underlag. Functional 24 uppfyller SS-EN
381 klass 2 (24 m/s).
Sågskyddskänga Functional 24 finns i storlekarna 39–47, rekommenderat pris 2.990 kr.
Sågskyddskängan Functional 24 är lätta, men mycket tåliga och
tillverkade i italienskt Perwanger®-läder som andas och är vattenoch reptåligt.
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jenny Backryd, Husqvarna, 036-14 6618, jenny.backryd@husqvarnagroup.com
eller Nicklas Bergqvist, PerPR, 08-400 255 16, nicklas@perpr.se
Högupplösta bilder:
Bilder finns att ladda ner på www.husqvarna.com/press samt på www.perpr.se.
Om Husqvarna Group
Husqvarna Group är en globalt ledande tillverkare av produkter för utomhusbruk och erbjuder innovativa lösningar för skogs-, park- och
trädgårdsskötsel. Produkterna inkluderar bland annat motorsågar, trimmers, robotgräsklippare och riders. koncernen är även ledande i
Europa inom bevattningsprodukter för trädgård och en global ledare inom skärutrustning och diamantverktyg för bygg- och stenindustrin.
Koncernens produkter och lösningar säljs under varumärkena Husqvarna, Gardena, McCulloch, Poulan Pro, Weed Eater, Flymo, Zenoah
och Diamant Boart via fack- och detaljhandeln, till konsument och yrkesverksamma i mer än 100 länder. Nettoomsättningen under 2018
uppgick till 41 miljarder kronor och koncernen har cirka 13 000 anställda i 40 länder.

