
_______________
Det finns en perfekt handske för varje arbetsuppgift!
Vi har ett urval av handskar som gör jobbet enklare,
bekvämare och framför allt säkrare.

Självklara egenskaper är : grepp, passform,
smidighet, slitstyrka, andningsförmåga.

Välj handske utifrån vilka behov som finns:
Vilka arbetsuppgifter ska handsken användas till?
Vilken typ av material passar i det specifika arbetet?
Gäller det arbete inomhus eller utomhus?

Enligt testmetod EN 388 mäter man 4 olika
egenskaper hos en handske:
1. Nötningsmotstånd
2. Skärbeständighet
3. Rivhållfashet
4. Punkteringsmotstånd

Varje handske märks med siffror för uppnått resultat
i varje kategori i ordningsföljd enligt ovan.

T.ex:

Bedöm själv vilka egenskaper som är
viktigast för dig som användare!

Handskar som inte bedömts enligt testmetod EN 388
har CE-standard EN 420 som definierar generella krav
för skyddshandskar såsom ändamålsenlighet,
konstruktion, produktinformation, storlekar, kromhalt
(max 2mg/kg) och pH-värde (som ska ligga i intervallet 3,5 -9,5)

(maxresultat: 4)
(maxresultat: 5)

(maxresultat: 4)
(maxresultat: 4)

Fler handskar på baksidan!
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EN388

3 1 3 1

Nötningsmotstånd=3
Skärbeständighet=1
Rivhållfasthet=3
Punkteringsmotstånd=1

- Traditionell arbetshandske i getskinn med
ovanhand i vävt bomullstyg.

- Fingertoppsförstärkt och tunt fodrad.
- En typisk allroundhandske.
- Storlek 8,10,12.

Art.nr: 33-26008,10,12

GASA-88 getskinn halvfodrad, allround

EN 420

- Extremt smidig handske i bomull för
arbete som kräver fingertoppskänsla.

- Mycket bra passform med insnitt och
resårsöm på ovanhanden.

- Sydd med kedjesöm för att öka slitstyrkan.
- Utmärkt för arbeten som finmontering.
- Storlek 6-11.

Art.nr: 33-23006,07,08,09,10,11

TEGERA-8120 bomull, finmontering

EN 420

- Narvläder med svart nylon på ovanhand.
- Extremt tunn och smidig.
- Lämpar sig mycket bra till all slags monterings-,

lager- och plockarbeten.
- Storlek 7-11.

Art.nr: 33-10007,08,09,10,11

P-209 getskinn, tunn, montering

EN 420



- Stickad handske i nylon/lycra som är
doppad i PU/Nitrilblandning i innerhand.

- Ger ett mycket bra grepp med
bibehållen fingertoppskänsla.

- Silikon- och lösningsmedelsfri.
- Ger inga fingeravtryck.
- Miljövänlig och hudvänlig.
- Kan med fördel användas för alla typer

av precisions- och monteringsarbeten.
- Storlek 8-11.

Art.nr: 33-15008,09,10,11

SKILL TEC doppad, fin, montering

EN 388

3 1 3 1

- Sömlös, stickad handske i nylon med
bekväm konstruktion för bästa passform.

- Dubbeldoppad och vätsketät nitril-
beläggning ger ett utomordentligt grepp.

- Fungerar utmärkt i både torra och våta
förhållanden.

- Kan med fördel användas för alla typer
av precisions- och monteringsarbeten.

- Storlek 8-11.
Art.nr: 33-16008,09,10,11

GRIP TEC doppad, grov, montering EN 388

3 1 2 1

- Stickad med specialtråd i 100% TAEKI 5 fiber.
- Mycket hög skärskyddsresistens.
- Maximalt skydd mot skärolyckor.
- Doppningen ger en mycket bra greppförmåga.
- Luddfri och tvättbar.
- Storlek 8-11.

Art.nr: 33-18008,09,10,11

ADF-270 doppad, med skärskydd

EN 388

4 5 4 2

- Vinterhandske i getskinn med ovanhand
i spandex.

- Kardborreknäppning och neoprenmudd.
- Fodrad med fleecefoder.
- Knogförstärkning i neopren som är vatten-

avstötande, stötdämpande och värmeisolerande.

- Ett utmärkt val för grovt arbete utomhus
men med möjlighet att behålla fingertoppskänsla.

- Storlek 8-11.

(samma material som i dykardräkter)

Art.nr: 33-28008,09,10,11

GV-9010 getskinn vinter, allround ”lyx”, kardborr
EN 388

1 1 1 1

- Vinterfodrad med ett varmt fleecefoder.
- Håller händerna torra och varma.
- Räfflad PU i innerhanden och fingertopparna.
- Bra andningsförmåga tack vare PU-materialet.
- Ovanhand i spandex.
- Längre mudd som håller

borta vind och kyla.
- Dubbel, elastisk söm

i handleden.
- Storlek 8-12.

Art.nr: 33-30008,09,10,11,12

GV-400 vinterfodrad

- Narvläder med vattenavisande nylon
på ovanhand.

- Vinterfodrad med schankerfoder.
- Utmärkt val till utomhusarbeten när

det är kallt och där smidighet efterfrågas.
- Storlek 8-11.

Art.nr: 33-13008,09,10,11

GV-6000 getskinn vinter, smidig utomhus

EN 420

Med högsta
skärskydd!


