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GALOŞMATiK TEKNiK ÖZELLiKLERi

l. GaloşIar karton kutularrnda ve kartuşun içinde bulunma|rür.

2. Galoşlar birinçi kalite poşetten yapilmiş olmalrür.

3. Ga|oşlar yakiısik 34 _50 ayıl<tıbi nurnarasina kndır ıyııın|ı oltma|ı,lır.

4. Galoşların genişliği 48cın (+/- 2cm) olmahdır.

5, Galoş!arin iç derinliği l3cm (+A 2cm) olmaIidir.

6. Ga|oş|ar kartu için.le makinenin sorunsuz calisrnısini saglayacak biçimde katlınmiş ve
dizilrnis olmalıdır.

7. Gıloş matik 220V ile çalrşmıtıür.

8.Galoşmatik Ergodinamik yaprdı olmahdır.
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