
Knebeskyttelse av beste kvalitet! 

Art.nr. 125390
Opplev 100% komfort med Fento Original 
knebeskyttere med pustende og utskiftbare 
innlegg.

Fento knebeskyttelse spesialiserer seg på ergonomi. Alle produktene er 
utviklet i samarbeid med medisinske spesialister. Fento -produkter 
hjelper til med å forhindre belastningsskader på kne og rygg ved å sikre 
riktig trykkfordeling.

Den har en  passform som tilpasser seg formen på ditt eget kne og 
dermed gir enda større komfort, fleksibilitet og ergonomi. 
Fento-originalen er usedvanlig slitesterk og har en bred, flat overflate for 
ekstra stabilitet.

De elastiske stroppene og innleggene kan byttes ut, noe som gjør 
produktet mye mer bærekraftig fordi du ikke trenger å erstatte hele kne-
puten når disse delene har slitt.
Lett: Knebeskyttere veier bare 250 g og er fleksible og 100% vanntette.
Fento original er holdbar og solid.
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Art.nr. 125392 
Fento innlegg for arbeidsbukser er en ergonomisk 
knebeskytter. 

Svært behagelig i bruk ved at man slipper stropper, 
og knebeskytteren er alltid på plass. 
Dette produktet tilbyr den perfekte ergonomien du forventer: Den 
ergonomiske kilen sikrer riktig trykkfordeling over underbenet, som 
forhindrer plager på kne og rygg.
Fento-pocket er fleksibel, pustende, slitesterk og har en ultralett 
vekt på 150 gram, så du merker den knapt i lommen.

Art.nr 125393
Fento Board gir deg fleksibel beskyttelse av knærne hvis du vil ha 
mobilitet, men ikke trenger vanlige knebeskyttere.

Fento Board har en tilpasset vekt: Den er lett å bære med seg, men samtidig tung 
nok til at den ligger stabilt ved bruk og ikke blåser vekk utendørs.  
Den er holdbar, ventilerende og har en sterk anti-skli underside, samt en bred
overflate for ekstra stabilitet. Robust og fleksibel konstruksjon.
Passer for ujevne overflater. Anti-skli design med vanntett bakside.
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