Cozinha Industrial

Não contamine sua cozinha
A linha térmica para Cozinha Industrial é fabricada com o
tecido Thermex T impermeabilizado, que impede a passagem
de calor, água, óleo e vapor para as mãos do usuário.
É indicado para cozinha industrial pois não desprende
fibras e permite a higienização diária dos EPI’s.
Nas atividades em cozinhas industriais, além da proteção térmica do
usuário, o EPI deve possuir algumas características adicionais tais
como não desprendimento de fibras, para evitar a contaminação do
alimento, ser higienizável e durável.
Analisando essa atividade, a equipe de pesquisa e desenvolvimento
de produtos da Jobe Luv criou uma linha de EPI’s que utiliza o tecido
Thermex® T impermeabilizado.
O Thermex® T é um tecido plano de fibras inerentemente antichama
composto de 93% meta-aramida, 5% para-aramida e 2% fibra
antiestática, com alta resistência à abrasão e baixa condutividade
térmica, que oferece proteção contra calor e chamas.
O tratamento impermeabilizante torna o tecido resistente também à
vapores e líquidos aquecidos e foi desenvolvido pela Jobe Luv com
tecnologia própria para aumentar a resistência à óleos de cozinha,
prolongando a vida útil e permitindo o contato com utensílios da
cozinha sem riscos de contaminá-los.

Luva com dois dedos,
forração removível
em feltro e tecido de
algodão.
J 334800138 - 38cm
J 334800145 - 45cm
J 334800160 - 60cm

Luva com dois dedos,
modelo bico de pato,
forração removível
em feltro e tecido de
algodão.
J 334800245 - 45cm

Desta forma criamos uma linha de produtos
de proteção térmica que atende aos diversos
requisitos existentes na cozinha industrial.

Luva com cinco dedos,
forração fixa em feltro
e tecido de algodão.
J 334800340 - 40cm
J 334800345 - 45cm
J 334800360 - 60cm
J 334800370 - 70cm

Avental de segurança
modelo frontal com
ou sem forro.
Manga de segurança,
ajuste com velcro® e
elástico no punho.

J 3340001
1,00x0,60 sem forro

J 3340004
1,00x0,60 com forro

J 3343001 - sem forro
J 3343002 - com forro

J 3340002
1,20x0,60 sem forro
J 3340006
1,20x0,60 com forro

Manga de segurança,
com protetor de dorso,
punho em malha e
ajuste com velcro®
J 3343003 - cano longo
J 3343004 - cano curto
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