
Veilig de zomer in.
In gesprek met Brechje van der Wee  
(brechje@hawedo.com / 0162-312387)
 
De PBM wereld is volop in beweging; nieuwe technologieën, veranderende inzichten 
en wijzigingen in regelgeving en normering.

Normen 
Op regelmatige basis komen normen onder Europese aandacht; is de betreffende 
norm nog up to date? Alle lidstaten hebben hier hun inbreng in. Nederland wordt 
vertegenwoordigd door NEN, het Nederlands Normalisatie-instituut. Specifiek voor 
onze branche is de Normcommissie “Persoonlijke beschermingsmiddelen”, van welke 
commissie Hawedo actief deel uitmaakt. 

Voor wat betreft de werkhandschoenen zijn ‘recent’ de normen EN388 en EN374 gewijzigd. U heeft onderstaande 
gewijzigde (voorbeeld) icoontjes wellicht al - op uw handschoenen -  voorbij zien komen.  
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Normen zijn een goede richtlijn voor de keuze van uw werkhandschoenen, maar houdt er rekening mee dat de 
testen in laboratorium omstandigheden worden uitgevoerd. Wij adviseren daarnaast dan ook altijd een fysieke 
test op de werkvloer.

Bij Hawedo zijn de voorbereidingen al in volle gang. 
Wij volgen alle ontwikkelingen actief en weten 
wat ons (nog) te doen staat. Voor onze merken en  
import streven wij naar een goede, snelle en geruis-
loze overgang. Onze jarenlange samenwerking en 
ervaring in de PBM wereld komen nu goed van pas.

Heeft u vragen over normen of over de (op handen zijnde) wijzigingen?; Kijk op onze website of neem contact 
met mij op. Ik praat u graag even bij.

Regelgeving 
Actueel is de overgang van Richtlijn 89/686/EEG naar 
Verordening 2016/425. De Verordening gaat - net als de 
Richtlijn - over de eisen waaraan een PBM (nieuw op de 
markt van de Unie) moet voldoen alvorens deze in de han-
del mag worden gebracht; en dus een CE keurmerk mag 
dragen. De belangrijkste inhoudelijke wijzigingen zijn:
• uitgewerkte verplichtingen voor de marktdeelnemers 
 in de toeleveringsketen;
• geldigheidsduur voor CE certificaten;
• verschuiving van een aantal risico’s binnen de 
 categorieën I, II en III. 

Ook voor vragen over de Verordening en wat deze voor 
u betekent kunt u contact met mij opnemen. 



P.O. Box 43, 5100 AA  Dongen
Pr. Margrietstraat 36, 5104 AE  Dongen
The Netherlands

Tel.: +31 (0) 162 312387 Website: www.hawedo.com
E-mail: sales@hawedo.com

TOWA  |  De geselecteerde TOWA modellen tillen de al indrukwekkende lijn hoogwaardige werkhandschoenen met 
MicroFinish® coating een stap verder de toekomst in. Duurzame allround handschoenen; flexibel met een uitstekende 
grip. Handvermoeidheid geminimaliseerd, productiviteit gemaximaliseerd! 

De markering op de handschoenen zal de komende periode gefaseerd gewijzigd worden naar EN388:2016

MECDEX®  |  Binnen het MEC DEX® pakket vindt u een aantal allround klassiekers die prima inzetbaar zijn in de 
warmere zomermaanden; comfortabel, licht in gewicht en veilig.  

KYORENE®  |  Een revolutie in werkhandschoenen. Kyorene® is er in geslaagd om grafeen in werkhandschoenen te 
verwerken en zo een zeer innovatief en duurzaam pakket op de markt te brengen, ... en dit is pas het begin. 
Kyorene®, de toekomst is hier.   

AirexDry™   
Maten: 7 t/m 11

DY-711 Work Passion    
Maten: 7 t/m 12

01-101    
Maten: 7 t/m 11

ActivGrip™ Lite  
Maten: 7 t/m 11

GA-730 Leather Classic  
Maten: 7 t/m 12

01-501  
Maten: 7 t/m 11

ActivGrip™ CJ-568
Maten: 7 t/m 11

GA-733 Leather Dynamic   
Maten: 7 t/m 12

01-701 (verwacht)   
Maten: 7 t/m 11
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