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Ons assortiment MEC DEX werkhandschoenen is goed ontvangen in de markt; met recht één 
van de topmerken in ons leveringsprogramma. Reden voor ons om het MEC DEX assortiment 
uit te breiden met vijf nieuwe lederen kwaliteitswerkhandschoenen. U vindt ze halverwege 
deze catalogus. 

MEC DEX heeft ruim twee decennia ervaring in het ontwikkelen en produceren van comfortabele en 

flexibele Mechanic werkhandschoenen (en werkkleding). De succesformule van MEC DEX: grondige 

studies op de werkvloer, luisteren naar de behoefte van de gebruiker en passie voor het vak; “het 

ontwikkelen van de Mechanic handschoen voor de industriële spelers op de markt en geavanceerde 

beschermende kleding voor de vakman is onze passie die ons in een continue modus houdt van 

onderzoeken en ontwikkelen” .  

Op dit moment beschikt MEC DEX over twee fabrieken, een milieuvriendelijke leerlooierij, een 

inpandige productiehal voor het produceren van PVC onderdelen, een eigen spuitgietfaciliteit, een 

hedendaagse snij- en stansunit en acht verdiepingen met computergestuurde naaimachines. Dit 

maakt MEC DEX de grootste Mechanic handschoenen fabrikant van Pakistan.

MEC DEX is marktleider op het gebied van Mechanic handschoenen in Azië en wordt gezien als het 

meest vooruitstrevende merk over de gehele wereld.

MISSIE MEC DEX  

“Wereldwijd nummer één te zijn op het gebied van High Dexterity Mechanic werkhandschoenen.”

VISIE MEC DEX 

“de verwachtingen van onze klanten te blijven overtreffen met onze producten, kwaliteit en service; 

voortdurend blijven onderzoeken, ontwikkelen en verbeteren.”
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De MEC DEX klassieker. Een multifunctionele synthetisch lederen werkhandschoen. De handschoen heeft een ongevoerde spandex 
handrug met opvallend gele, licht rekbare, spandex fourchettes. Een recht model handschoen met versteviging tussen duim en 
wijsvinger. De handschoen heeft een handige puller aan de boord voor makkelijk aan- en uittrekken.

• Ergonomisch gevormde duurzame werkhandschoen
• Makkelijk aan- en uittrekken door puller aan het boordje
• Palmzijde van synthetisch leder
• Fourchettes aan de vingers voor extra comfort

• Algemene werkzaamheden
• Tuinbouw & Bosbouw
• Transport & Logistiek
• Onderhoud & Reparatie
• Retail (DIY)
• Assemblage

Samenstelling
Palm: 60% nylon / 40% polyurethaan
Handrug: 96% polyester / 4% spandex

Maten: S t/m XXXL

De handschoenen kunnen in de wasmachine gewassen worden op een 
temperatuur van maximaal 30° Celsius, op een laag toerental. Laat de 

handschoenen hangend drogen. Niet bleken, niet 
in de wasdroger en niet strijken. Niet gebruiken 
naast bewegende machine onderdelen.

De handschoenen voldoen aan de eisen van de Europese Richtlijn 
89/686/EEG en de Europese normen EN420:2003 en EN388:2003.            

Voorzorgsmaatregelen voor het gebruik:
Aanbevolen wordt om alvorens de handschoenen te dragen, te controleren of deze geschikt zijn voor het beoogde gebruik. Draag de 
handschoenen op schone, droge handen en controleer de handschoenen op scheuren of andere gebreken, voordat u ze gaat (her)gebruiken.

  KENMERKEN

  TOEPASSINGEN

  TECHNISCHE INFO

  ONDERHOUDSTIPS

  PRESTATIES

Schuren

Levels EN388

Snijden Scheuren Perforatie Verstevigd

EN388:2003

2 1 2 1

2
1
2
1
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DY-711

WORK PASSION
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� CEV CAT-Il 

EN388:2003
2
1
3
2

Levels EN388

Een solide werkhandschoen voor al uw klussen en projecten. Smartphones en andere touch devices zijn te bedienen met deze 
allrounder. De duurzame synthetisch lederen handschoen is voorzien van foamverstevigingen op de handpalm en heeft een ongevoerde 
spandex handrug met opvallend gele, licht rekbare spandex fourchettes. De DY-712 heeft foamvulling op de knokkels van de handrug. 
De handschoen heeft een handige puller aan de boord voor makkelijk aan- en uittrekken.

• Geschikt voor de bediening van touch devices
• Ergonomisch gevormde duurzame werkhandschoen
• Makkelijk aan- en uittrekken door puller aan het boordje 
• Fourchettes aan de vingers voor extra comfort 
• Palmzijde van synthetisch leder met foambescherming op de handpalm 

• Algemene werkzaamheden
• Tuinbouw & Bosbouw
• Transport & Logistiek
• Onderhoud & Reparatie
• Retail (DIY)
• Assemblage

Samenstelling
Palm: 60% nylon / 40% polyurethaan
Handrug: 96% polyester / 4% spandex

Maten: S t/m XXXL

De handschoenen kunnen in de wasmachine gewassen worden op een 
temperatuur van maximaal 30° Celsius, op een laag toerental. Laat de 

handschoenen hangend drogen. Niet bleken, niet 
in de wasdroger en niet strijken. Niet gebruiken 
naast bewegende machine onderdelen.

De handschoenen voldoen aan de eisen van de Europese Richtlijn 
89/686/EEG en de Europese normen EN420:2003 en EN388:2003.

Voorzorgsmaatregelen voor het gebruik:
Aanbevolen wordt om alvorens de handschoenen te dragen, te controleren of deze geschikt zijn voor het beoogde gebruik. Draag de 
handschoenen op schone, droge handen en controleer de handschoenen op scheuren of andere gebreken, voordat u ze gaat (her)gebruiken.

  KENMERKEN

  TOEPASSINGEN

  TECHNISCHE INFO

  ONDERHOUDSTIPS

  PRESTATIES

TOUCH
SCREEN

Schuren Snijden Scheuren Perforatie Verstevigd Touch screen

2 1 3 2
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DY-712 

WORK PASSION PLUS



Dé high performance basic Mechanic handschoen. Een stoere nauwsluitende handschoen ontworpen voor al uw werkzaamheden. De 
duurzame kunstlederen handschoen is voorzien van een pvc grip palm- en vingertopversterking en een ongevoerde spandex handrug 
met opvallend gele, licht rekbare spandex fourchettes. De PVC versterking is gestikt met een contrasterende gele kleur. De klassieke 
synthetisch lederen puller aan het manchet maakt dat je de handschoenen makkelijk aan- en uittrekt. De DY-713 is voorzien van een 
TPR klittenbandsluiting aan de pols.

• Ergonomisch gevormde handschoen
• Synthetisch leder als basis
• Makkelijk aan- en uittrekken door puller aan het boordje
• Goede grip door pvc versterkte handpalm en vingertoppen
• Fourchettes aan de vingers voor extra comfort 

• Algemene werkzaamheden
• Tuinbouw & Bosbouw
• Transport & Logistiek 
• Onderhoud & Reparatie
• Retail (DIY)
• Bouw & Constructie

Samenstelling
Palm: 60% nylon / 40% polyurethaan
Handrug: 96% polyester / 4% spandex
Manchet: 50% nylon / 25% polyester / 25% rubber

Maten: S t/m XXXL

De handschoenen kunnen in de wasmachine gewassen worden op een 
temperatuur van maximaal 30° Celsius, op een laag toerental. Laat de 

handschoenen hangend drogen. Niet bleken, niet 
in de wasdroger en niet strijken. Niet gebruiken 
naast bewegende machine onderdelen.

De handschoenen voldoen aan de eisen van de Europese Richtlijn 
89/686/EEG en de Europese normen EN420:2003 en EN388:2003.

Voorzorgsmaatregelen voor het gebruik:
Aanbevolen wordt om alvorens de handschoenen te dragen, te controleren of deze geschikt zijn voor het beoogde gebruik. Draag de 
handschoenen op schone, droge handen en controleer de handschoenen op scheuren of andere gebreken, voordat u ze gaat (her)gebruiken.

  KENMERKEN

  TOEPASSINGEN

  TECHNISCHE INFO

  ONDERHOUDSTIPS

  PRESTATIES

EN388:2003
3
2
4
1

VER-
STEVIGD

Schuren Snijden Scheuren Perforatie Verstevigd

Levels EN388

3 2 4 1

•••• 

� CEV CAT-Il 
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DY-713 

WORK PASSION IMPACT



EN388:2003
3
2
4
1

Deze sterke drievinger Mechanic handschoen (3 vinger model) is voor werklieden die maximaal gevoel willen behouden voor 
precisiewerkzaamheden. De handschoen heeft een ongevoerde spandex handrug met opvallend gele, licht rekbare spandex fourchettes 
en boord. Het synthetische leder is kruislings gestikt met contrasterend geel stiksel. De handschoen heeft een handige puller aan de 
boord voor makkelijk aan- en uittrekken. De DY-714 is voorzien van een TPR klittenbandsluiting aan de pols.

• Ergonomisch gevormde handschoen met palm- en vingertopversterking 
    (drievinger model)
• Synthetisch leder als basis
• Makkelijk aan- en uittrekken door puller aan het boordje
• Palmzijde versterkt met pvc grip
• Fourchettes aan de vingers voor extra comfort  

• Algemene werkzaamheden
• Tuinbouw & Bosbouw
• Onderhoud & Reparatie
• Retail (DIY)
• Bouw & Constructie
• Assemblage

Samenstelling
Palm: 60% nylon / 40% polyurethaan
Handrug: 96% polyester / 4% spandex
Manchet: 50% nylon / 25% polyester / 25% rubber

Maten: M t/m XXL

De handschoenen kunnen in de wasmachine gewassen worden op een 
temperatuur van maximaal 30° Celsius, op een laag toerental. Laat de 

handschoenen hangend drogen. Niet bleken, niet 
in de wasdroger en niet strijken. Niet gebruiken 
naast bewegende machine onderdelen.

De handschoenen voldoen aan de eisen van de Europese Richtlijn 
89/686/EEG en de Europese normen EN420:2003 en EN388:2003. 

Voorzorgsmaatregelen voor het gebruik:
Aanbevolen wordt om alvorens de handschoenen te dragen, te controleren of deze geschikt zijn voor het beoogde gebruik. Draag de 
handschoenen op schone, droge handen en controleer de handschoenen op scheuren of andere gebreken, voordat u ze gaat (her)gebruiken.

  KENMERKEN

  TOEPASSINGEN

  TECHNISCHE INFO

  ONDERHOUDSTIPS

  PRESTATIES

3
VINGER
MODEL

Schuren Snijden Scheuren Perforatie Verstevigd

Levels EN388

3 2 4 1
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DY-714 

WORK PASSION TOOL 



De Rough Gripper is ontworpen voor de professional die ultieme grip verwacht van zijn werkhandschoenen. De zwart met grijze siliconen 
TRI-Grip op de synthetisch lederen basis biedt een fantastische grip, evenals een betere schuur- en scheurweerstand. De PR-741 is te 
gebruiken in zowel droge- als olieachtige en vettige omgevingen. Het knokkel gedeelte van de hand wordt beschermt door een foam-
neopreen segment. Het vingersegment wordt beschermt door een extra sterke en duurzame stof. Dit verlengt de levensduur tot vier keer! 
De Grapple™ kruisvormige versterking tussen duim en wijsvinger geeft extra bescherming.

• Duurzaam design
• Super grip met maximale vingergevoeligheid
• Badstof achterkant van de duim om transpiratie weg te vegen
• Afgezoomde polssluiting 

• Algemene werkzaamheden
• Zware assemblage
• Bediening elektrisch 
    gereedschap
• Reparatie & Onderhoud
• Retail (DIY)

• Transport & Logistiek
• Racing & Automotive

Samenstelling
Palm: 60% nylon / 40% polyurethaan
Handrug: 87% nylon / 13% spandex
Manchet: 100% nylon over neopreen

Maten: S t/m XXXL

De handschoenen kunnen in de wasmachine gewassen worden op een 
temperatuur van maximaal 30° Celsius, op een laag toerental. Laat de 

handschoenen hangend drogen. Niet bleken, niet 
in de wasdroger en niet strijken. Niet gebruiken 
naast bewegende machine onderdelen.

De handschoenen voldoen aan de eisen van de Europese Richtlijn 
89/686/EEG en de Europese normen EN420:2003 en EN388:2003. 

Voorzorgsmaatregelen voor het gebruik:
Aanbevolen wordt om alvorens de handschoenen te dragen, te controleren of deze geschikt zijn voor het beoogde gebruik. Draag de 
handschoenen op schone, droge handen en controleer de handschoenen op scheuren of andere gebreken, voordat u ze gaat (her)gebruiken.

  KENMERKEN

  TOEPASSINGEN

  TECHNISCHE INFO

  ONDERHOUDSTIPS

  PRESTATIES

Grip

EN388:2003
3
1
2
1

GRIP

Schuren Snijden Scheuren Perforatie Verstevigd

Levels EN388

3 1 2 1
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PR-741 

ROUGH GRIPPER



UTILITY

Touch Screen

EN388:2003
4
1
3
1

Solide werkhandschoenen voor allerhande klussen en projecten. Met de UT-612 zijn smartphones en andere touch devices te bedienen. 
De handschoen scoort hoog op schuurweerstand. De handpalm is voorzien van een PU “football Serino” laag voor betere bescherming 
tegen vocht. De spandex rugzijde is in een contrasterende kleur, gelamineerd met het MEC DEX logo. Een lichtgewicht handschoen met 
een elastische spandex pols en een polyurethaan pull tab om de handschoen makkelijk aan- en uit te trekken. 

• PU “football Serino” laag voor betere bescherming tegen vocht
• Geschikt voor de bediening van touch devices
• Ergonomisch design met versterking aan de duim 
• Fourchettes aan de vingers voor extra comfort 

• Algemene werkzaamheden
• Tuinbouw & Bosbouw
• Transport & Logistiek 
• Onderhoud & Reparatie
• Retail (DIY)
• Bouw & constructie

Samenstelling
Palm: 100% polyurethaan
Handrug: 96% polyester / 4% spandex

Maten: S t/m XXXL

De handschoenen kunnen in de wasmachine gewassen worden op een 
temperatuur van maximaal 30° Celsius, op een laag toerental. Laat de 

handschoenen hangend drogen. Niet bleken, niet 
in de wasdroger en niet strijken. Niet gebruiken 
naast bewegende machine onderdelen.

De handschoenen voldoen aan de eisen van de Europese Richtlijn 
89/686/EEG en de Europese normen EN420:2003+A1:2009 en 
EN388:2003. 

Voorzorgsmaatregelen voor het gebruik:
Aanbevolen wordt om alvorens de handschoenen te dragen, te controleren of deze geschikt zijn voor het beoogde gebruik. Draag de 
handschoenen op schone, droge handen en controleer de handschoenen op scheuren of andere gebreken, voordat u ze gaat (her)gebruiken.

  KENMERKEN

  TOEPASSINGEN

  TECHNISCHE INFO

  ONDERHOUDSTIPS

  PRESTATIES

TOUCH
SCREEN

Schuren Snijden Scheuren Perforatie

Levels EN388

4 1 3 1
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UT-612 

TOUCH UTILITY  



EN388:2003
3
1
2
2

Geitenleder wordt vaak genoemd als het sterkste leer van de natuur. Het heeft enerzijds zeer hoge trek- en slijtvaste eigenschappen, 
anderzijds is het zacht en licht van gewicht. De Leather Classic is een duurzame, klassieke chauffeurshandschoen met een perfecte 
kracht-gewicht ratio. De handschoen is ideaal voor metaal- en materiaalverwerking, montage en landbouw. De polyester achterzijde 
maakt de Leather Classic een zeer comfortabele handschoen. 

• Chauffeurshandschoen 
• Elastisch manchet 
• Polyester handrug 

• Algemene werkzaamheden 
• Landbouw
• Evenementenbouw
• Onderhoud & reparatie
• Installatiewerkzaamheden
• Montage 

• Retail (DIY)

Samenstelling
Palm: 100% geitennappaleder
Handrug: 100% polyester

Maten: S t/m XXXL

Handwas in koud water met wasmiddel. Niet bleken. Goed uitspoelen en hangend 
op laten drogen. Niet strijken. Kan niet gebruikt worden naast bewegende 

machine onderdelen. Wanneer de handschoen nat is, 
kan deze zijn isolerende eigenschappen verliezen. 

De handschoenen voldoen aan de eisen van de Europese Richtlijn 
89/686/EEG en de Europese normen EN420:2003+A1:2009 en 
EN388:2003.  

Voorzorgsmaatregelen voor het gebruik:
Aanbevolen wordt om alvorens de handschoenen te dragen, te controleren of deze geschikt zijn voor het beoogde gebruik. Draag de 
handschoenen op schone, droge handen en controleer de handschoenen op scheuren of andere gebreken, voordat u ze gaat (her)gebruiken.

  KENMERKEN

  TOEPASSINGEN

  TECHNISCHE INFO

  ONDERHOUDSTIPS

  PRESTATIES

Schuren Snijden Scheuren Perforatie

Levels EN388

3 1 2 2
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GA-730 

LEATHER CLASSIC
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GA-732 

LEATHER PROFESSIONAL

EN388:2003
3
1
2
2

Zelfs met alle vooruitgang in hightech materialen raakt leer nooit uit de mode en blijft de vraag naar leer bestaan. Het uiterlijk, de 
geur, het gevoel … niets kan dat evenaren. MEC DEX maakt een compleet assortiment stijlvolle, comfortabele en duurzame lederen 
handschoenen. Met de Leather Professional ervaart u maximale vingergevoeligheid, terwijl u uw handen beschermt. Een strakke, 
spandex rug biedt extra comfort en flexibiliteit

• Extra versteviging aan de vingertoppen voor maximale 
    vingergevoeligheid en grip
• Synthetisch lederen fourchettes 
• Flexibel polsmanchet 

• Algemene werkzaamheden 
• Evenementenbouw
• Onderhoud & reparatie
• Installatiewerkzaamheden
• Retail (DIY) 

Samenstelling
Palm: 100% geitennappaleder
Handrug: 96% polyester / 4% spandex

Maten: S t/m XXXL

De handschoenen voldoen aan de eisen van de Europese Richtlijn 
89/686/EEG en de Europese normen EN420:2003+A1:2009 en 
EN388:2003. 

Voorzorgsmaatregelen voor het gebruik:
Aanbevolen wordt om alvorens de handschoenen te dragen, te controleren of deze geschikt zijn voor het beoogde gebruik. Draag de 
handschoenen op schone, droge handen en controleer de handschoenen op scheuren of andere gebreken, voordat u ze gaat (her)gebruiken.

  KENMERKEN

  TOEPASSINGEN

  TECHNISCHE INFO

  ONDERHOUDSTIPS

  PRESTATIES

Schuren Snijden Scheuren Perforatie

Levels EN388

3 1 2 2

Handwas in koud water met wasmiddel. Niet bleken. Goed uitspoelen en hangend 
op laten drogen. Niet strijken. Kan niet gebruikt worden naast bewegende 

machine onderdelen. Wanneer de handschoen nat is, 
kan deze zijn isolerende eigenschappen verliezen. 
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GA-733 

LEATHER DYNAMIC

EN388:2003
3
1
2
2

Een lichtgewicht lederen jersey handschoen van geitennappaleder. De handschoen scoort “ondanks” zijn gewicht hoog op 
scheur- en slijtageweerstand. De Leather Dynamic is zeer geschikt voor de normale dagelijkse werkzaamheden. Door de katoenen 
achterzijde draagt de handschoen zeer comfortabel. De handschoen heeft extra versteviging bij de wijs- en middelvinger en stretch 
spandex fourchettes. De klittenbandsluiting aan het polsmanchet maakt het mogelijk de “pasvorm” aan te passen aan de specifieke 
werkzaamheden. 

• Extra versteviging aan de vingertoppen bij de wijs- en middelvinger
• Stretch spandex fourchettes 
• Achterzijde van jersey katoen

• Algemene werkzaamheden 
• Evenementenbouw
• Onderhoud & reparatie
• Installatiewerkzaamheden
• Retail (DIY)

Samenstelling
Palm: 100% geitennappaleder
Handrug: 100% katoen

Maten: S t/m XXXL

De handschoenen voldoen aan de eisen van de Europese Richtlijn 
89/686/EEG en de Europese normen EN420:2003+A1:2009 en 
EN388:2003. 

Voorzorgsmaatregelen voor het gebruik:
Aanbevolen wordt om alvorens de handschoenen te dragen, te controleren of deze geschikt zijn voor het beoogde gebruik. Draag de 
handschoenen op schone, droge handen en controleer de handschoenen op scheuren of andere gebreken, voordat u ze gaat (her)gebruiken.

  KENMERKEN

  TOEPASSINGEN

  TECHNISCHE INFO

  ONDERHOUDSTIPS

  PRESTATIES

Schuren Snijden Scheuren Perforatie

Levels EN388

3 1 2 2

Handwas in koud water met wasmiddel. Niet bleken. Goed uitspoelen en hangend 
op laten drogen. Niet strijken. Kan niet gebruikt worden naast bewegende 

machine onderdelen. Wanneer de handschoen nat is, 
kan deze zijn isolerende eigenschappen verliezen. 
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GA-781 

RIGGER I

EN388:2003
2
1
2
2

De Rigger I is een sterke handschoen van superieure kwaliteit. De handschoen heeft een katoenen rug en een rubberized manchet. De 
Rigger I is een kosteneffectieve optie voor werkzaamheden in omgevingen met minimale risico’s. De gedeeltelijk elastische rug en fleece 
voering zorgen voor een comfortabel gevoel bij de lastigste werkzaamheden.  

• Natuurlijk geitenleder zo zacht als een handaanraking 
• Extra versteviging aan de vingertoppen voor maximale 
    vingergevoeligheid en grip
• Rubberized veiligheidsmanchet

• Algemene werkzaamheden
• Opslag
• Landbouw & Tuinbouw
• Bouw & Constructie 
• Onderhoud & Reparatie 
• Plaatwerk

• Scheepvaart

Samenstelling
Palm: 100% geitennappaleder
Handrug: 35% polyester / 65% katoen

Maten: L t/m XXL

De handschoenen voldoen aan de eisen van de Europese Richtlijn 
89/686/EEG en de Europese normen EN420:2003+A1:2009 en 
EN388:2003. 

Voorzorgsmaatregelen voor het gebruik:
Aanbevolen wordt om alvorens de handschoenen te dragen, te controleren of deze geschikt zijn voor het beoogde gebruik. Draag de 
handschoenen op schone, droge handen en controleer de handschoenen op scheuren of andere gebreken, voordat u ze gaat (her)gebruiken.

  KENMERKEN

  TOEPASSINGEN

  TECHNISCHE INFO

  ONDERHOUDSTIPS

  PRESTATIES

Schuren Snijden Scheuren Perforatie

Levels EN388

2 1 2 2

Handwas in koud water met wasmiddel. Niet bleken. Goed uitspoelen en hangend 
op laten drogen. Niet strijken. Kan niet gebruikt worden naast bewegende 

machine onderdelen. Wanneer de handschoen nat is, 
kan deze zijn isolerende eigenschappen verliezen. 
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GA-782 

RIGGER CW

Winter

EN511EN388:2003
2
2
2
2

Een meer industriële versie van de Rigger handschoen. De handschoen van geitennappaleder is van superieure kwaliteit en biedt een 
verhoogde bescherming voor algemene werkzaamheden in werkomgevingen met minimale risico’s. Een zeer betrouwbare handschoen 
met een gedeeltelijk elastische rug. De Rigger CW beschikt over waterbestendige eigenschappen en draagt comfortabel tijdens de 
lastigste werkzaamheden. 

• Natuurlijk geitenleder zo zacht als een handaanraking 
• Extra versteviging aan de vingertoppen voor maximale
    vingergevoeligheid en grip
• Rubberized veiligheidsmanchet

• Algemene werkzaamheden
• Opslag
• Landbouw & tuinbouw
• Tuinieren 
• Bouw & constructie
• Onderhoud

• Plaatwerk
• Scheepvaart

Samenstelling
Palm: 100% geitennappaleder
Handrug: 100% polyester

Maten: L t/m XXL

De handschoenen voldoen aan de eisen van de Europese Richtlijn 
89/686/EEG en de Europese normen EN420:2003+A1:2009, 
EN388:2003 en EN511:2006. 

Voorzorgsmaatregelen voor het gebruik:
Aanbevolen wordt om alvorens de handschoenen te dragen, te controleren of deze geschikt zijn voor het beoogde gebruik. Draag de 
handschoenen op schone, droge handen en controleer de handschoenen op scheuren of andere gebreken, voordat u ze gaat (her)gebruiken.

  KENMERKEN

  TOEPASSINGEN

  TECHNISCHE INFO

  ONDERHOUDSTIPS

  PRESTATIES

Schuren Snijden Scheuren Perforatie

Levels EN388

2 2 2 2

Handwas in koud water met wasmiddel. Niet bleken. Goed uitspoelen en hangend 
op laten drogen. Niet strijken. Kan niet gebruikt worden naast bewegende 

machine onderdelen. Wanneer de handschoen nat is, 
kan deze zijn isolerende eigenschappen verliezen. 

1
2
1



Dé high performance hi-viz handschoen. Een stoere, nauwsluitende handschoen die z’n mannetje staat in vele omstandigheden en 
omgevingen waarin je gezien moet worden. De basis van de handschoen bestaat uit synthetisch leder. Versterkingen zijn aangebracht 
tussen duim en wijsvinger, op de vingertoppen en op de handpalm. De handrug bestaat uit hi-viz gele en oranje spandex en een 
reflecterend knokkelstuk met logo. De vingertopstukken zijn reflecterend. De handschoen heeft een klittenbandsluiting aan de pols en 
een handige puller aan het polsstuk om de handschoen makkelijk aan- en uit te trekken. De achterkant van de duim is van badstof om 
transpiratie te absorberen.

• Reflecterende stukken op de vingertoppen en knokkels.
• Twee kleuren hi-viz spandex op de handrug
• Makkelijk aan- en uittrekken door puller aan het boordje
• Versterkte handpalm en vingertoppen

• Algemene werkzaamheden
• Bouw & Constructie
• Onderhoud
• Podium- en Steigerbouw
• Infra

• Vliegveld- en 
    Havenwerkzaamheden
• Transport & Logistiek 

Samenstelling
Palm: 60% nylon / 40% polyurethaan
Handrug: 96% polyester / 4% spandex

Maten: L t/m XXL

De handschoenen kunnen in de wasmachine gewassen worden op een 
temperatuur van maximaal 30° Celsius, op een laag toerental. Laat de 

handschoenen hangend drogen. Niet bleken, niet 
in de wasdroger en niet strijken. Niet gebruiken 
naast bewegende machine onderdelen.

De handschoenen voldoen aan de eisen van de Europese Richtlijn 
89/686/EEG en de Europese normen EN420:2003 en EN388:2003.

Voorzorgsmaatregelen voor het gebruik:
Aanbevolen wordt om alvorens de handschoenen te dragen, te controleren of deze geschikt zijn voor het beoogde gebruik. Draag de 
handschoenen op schone, droge handen en controleer de handschoenen op scheuren of andere gebreken, voordat u ze gaat (her)gebruiken.

  KENMERKEN

  TOEPASSINGEN

  TECHNISCHE INFO

  ONDERHOUDSTIPS

  PRESTATIES

Opvallend

EN388:2003
3
2
4
2

HI
VIZ

Schuren Snijden Scheuren Perforatie

Levels EN388

3 2 4 2
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FS-713 

FUNCTIONAL PLUS IMPACT



Schuren Snijden Scheuren Perforatie Opvallend Waterdicht

EN511EN388:2003
1
4
1

3
2
4
2

Ontworpen voor werkzaamheden in koude omgevingen. Deze hi-viz waterbestendige winterhandschoen is breed inzetbaar. De basis is 
gemaakt van synthetisch leder met een “Football Serino” PU versterking op de handpalm, de vingertoppen en tussen duim en wijsvinger. 
De handschoen heeft een tweekleurige spandex handrug. Het knokkelgedeelte wordt extra beschermt door rubberen strips. De 
handschoen is volledig fleece gevoerd met waterstop membraam, heeft flexibele spandex fourchettes tussen de vingers en een handige 
puller aan het manchet voor makkelijk aan- en uittrekken. De achterkant van de duim is van badstof om transpiratie te absorberen.

• Knokkelbescherming door aangebrachte rubberen strips
• Hi-viz handrug en vingertoppen
• PU “Serino Football” versterkingen op de handpalm voor extra grip
• Makkelijk aan- en uittrekken door puller aan het boordje
• Beschermt de hand tegen koude en vocht

• Algemene werkzaamheden
• Koude omgevingen & 
    Koelhuizen
• Bouw & Constructie
• Wegwerkzaamheden & Infra

• Vliegveld & 
    Havenwerkzaamheden
• Transport & Logistiek 

Samenstelling
Palm: 60% nylon / 40% polyurethaan
Handrug: 96% polyester / 4% spandex
Voering: Fleece

Maten: L t/m XXL

De handschoenen kunnen in de wasmachine gewassen worden op een 
temperatuur van maximaal 30° Celsius, op een laag toerental. Laat de 

handschoenen hangend drogen. Niet bleken, niet 
in de wasdroger en niet strijken. Niet gebruiken 
naast bewegende machine onderdelen.

De handschoenen voldoen aan de eisen van de Europese Richtlijn 
89/686/EEG en de Europese normen EN420:2003+A1:2009, 
EN388:2003 en EN511:2006. 

Voorzorgsmaatregelen voor het gebruik:
Aanbevolen wordt om alvorens de handschoenen te dragen, te controleren of deze geschikt zijn voor het beoogde gebruik. Draag de 
handschoenen op schone, droge handen en controleer de handschoenen op scheuren of andere gebreken, voordat u ze gaat (her)gebruiken.

  KENMERKEN

  TOEPASSINGEN

  TECHNISCHE INFO

  ONDERHOUDSTIPS

  PRESTATIES

WINTER

Levels EN388

3 2 4 2
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WN-741 

COLD STORE



auto PLUS

De Auto Plus is een synthetische werkhandschoen voorzien van een contrasterend rode palmversterking ter bevordering van de 
veiligheid. De versterkingen op de palm verminderen het gevaar van scheuren en slijtage. Het knokkelgedeelte van de hand is voorzien 
van drie beschermende foam stukken. Vingers en duim zijn voorzien van Thermo Plastic Rubber (TPR) tegen impact gevaar. De rugzijde 
is van foam gelamineerd rekbaar spandex voor een extra lange levensduur.

• Ergonomische pasvorm
• Makkelijk aan- en uittrekken door puller aan het boordje
• Palmzijde van synthetisch leder met versterkingen
• Nylon / neopreen polssluiting met reliëf
• TPR verstevigingen tegen impact gevaar

• Algemene werkzaamheden
• Bediening elektrisch 
    gereedschap
• Onderhoud & Reparatie
• Retail (DIY)
• Zware assemblage

• Transport & 
    Sleepwerkzaamheden 

Samenstelling
Palm: 60% nylon / 40% polyurethaan
Handrug: 96% polyester / 4% spandex
Manchet: 100% nylon over neopreen

Maten: L t/m XXL

De handschoenen kunnen in de wasmachine gewassen worden op een 
temperatuur van maximaal 30° Celsius, op een laag toerental. Laat de 

handschoenen hangend drogen. Niet bleken, niet 
in de wasdroger en niet strijken. Niet gebruiken 
naast bewegende machine onderdelen.

De handschoenen voldoen aan de eisen van de Europese Richtlijn 
89/686/EEG en de Europese normen EN420:2003+A1:2009 en 
EN388:2003. 

Voorzorgsmaatregelen voor het gebruik:
Aanbevolen wordt om alvorens de handschoenen te dragen, te controleren of deze geschikt zijn voor het beoogde gebruik. Draag de 
handschoenen op schone, droge handen en controleer de handschoenen op scheuren of andere gebreken, voordat u ze gaat (her)gebruiken.

  KENMERKEN

  TOEPASSINGEN

  TECHNISCHE INFO

  ONDERHOUDSTIPS

  PRESTATIES

Impact

EN388:2003
3
3
3
1

IMPACT

Schuren Snijden Scheuren Perforatie Verstevigd

Levels EN388

3 3 3 1
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AP-622 

AUTO PLUS
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HIGH DEXTERITY FIELD PERFORMANCE

ROUGH HANDLER C5 360
C U T R E S I S T A N T L E V E L 5

B U R N I N G B E H A V I O R 4
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EN407

EN388:2003
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Naamlabel

EN407
4
2
3
X
X
X

De Rough Handler PRO C5 heeft een exceptioneel duurzame, comfortabele én wasbare premium geitenleren handpalm met KEV-
GUARD CUT 5 voering. De handpalm is voorzien van een versterking in de vorm van een uniek stikselpatroon en biedt ongeëvenaarde 
comfort en soepelheid. Uniek kenmerk: de handschoen biedt een 360° snijbescherming; bescherming op hand- rug en palm. De vingers 
zijn voorzien van TPR impact beschermers en de knokkels zijn beschermt door foam bescherming in het leder. De Grapple™ duim/
wijsvingerversterking verdeelt de druk tijdens werkzaamheden en geeft extra veiligheid. 

• Hi-viz handrug voor optimaal opvallen in gevaarlijke omgevingen
• Vinger en knokkel impact bescherming met maximale beweeglijkheid
• Fourchettes aan de vingers voor extra comfort 
• Flexibel manchet en binding polssluiting
• Makkelijk aan- en uittrekken door puller aan het boordje

• Zware constructie
• Agricultuur & Landbouw
• Bediening elektrisch 
    gereedschap
• Glas- en metaalindustrie
• Sloopwerkzaamheden

Samenstelling
Palm: 100% geitennappaleder, Kevlar met 
foamversteviging 
Handrug: 96% polyester / 4% spandex

Maten: L t/m XXL

De handschoenen kunnen in de wasmachine gewassen worden op een 
temperatuur van maximaal 30° Celsius, op een laag toerental. Laat de 

handschoenen hangend drogen. Niet bleken, niet 
in de wasdroger en niet strijken. Niet gebruiken 
naast bewegende machine onderdelen.

De handschoenen voldoen aan de eisen van de Europese Richtlijn 
89/686/EEG en de Europese normen EN420:2003+A1:2009, 
EN388:2003 en EN407:2004. 

Voorzorgsmaatregelen voor het gebruik:
Aanbevolen wordt om alvorens de handschoenen te dragen, te controleren of deze geschikt zijn voor het beoogde gebruik. Draag de 
handschoenen op schone, droge handen en controleer de handschoenen op scheuren of andere gebreken, voordat u ze gaat (her)gebruiken.

  KENMERKEN

  TOEPASSINGEN

  TECHNISCHE INFO

  ONDERHOUDSTIPS

  PRESTATIES

SNIJ-
LEVEL

5

Levels EN388

4 5 4 3

Schuren Snijden Scheuren Perforatie Verstevigd
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PR-610 

ROUGH HANDLER C5 360°



Op deze superveilige handschoen is een hi-viz TRI-GRIP™ siliconen anti-slip-laag aangebracht. De handschoen heeft een THRUST C5 
voering. In combinatie met de Anti-Rip Palmversterking (ARP™) is de handschoen extreem snijbestendig. 
De aangebrachte siliconen laag op de handpalm is scheurbestendig en biedt een goede grip in zowel droge als natte omgevingen. De 
unieke THM™ (Transforming Hand Motion) technologie beschermt de hand tegen impact gevaar en is aangebracht op vingers, duim, 
middenhandsbeentjes en hand-pols overgang. Om de soepelheid te behouden is de THM™ versterking niet als één geheel aangebracht 
maar in delen. De Grapple™ Rope versterking op de handpalm verdeelt de druk tijdens werkzaamheden.

• Hoge impact bescherming en toch maximale beweeglijkheid
• Onderliggende gel-laag absorbeert eventuele impact kracht
• Fourchettes aan de vingers voor extra comfort 
• NeoFlex polsbescherming is flexibel en nauwsluitend 
• Makkelijk aan- en uittrekken door puller aan het boordje

• Olieraffinaderijen & 
    Gasboringen/winning
• Sloopwerkzaamheden
• Zware constructies
• Bediening elektrisch 
    gereedschap

Samenstelling
Palm: 60% nylon / 40% polyurethaan
Handrug: 96% polyester / 4% spandex
Manchet: 100% nylon over neopreen

Maten: L t/m XL

De handschoenen kunnen in de wasmachine gewassen worden op een 
temperatuur van maximaal 30° Celsius, op een laag toerental. Laat de 

handschoenen hangend drogen. Niet bleken, niet 
in de wasdroger en niet strijken. Niet gebruiken 
naast bewegende machine onderdelen.

De handschoenen voldoen aan de eisen van de Europese Richtlijn 
89/686/EEG en de Europese normen EN420:2003 en EN388:2003. 

Voorzorgsmaatregelen voor het gebruik:
Aanbevolen wordt om alvorens de handschoenen te dragen, te controleren of deze geschikt zijn voor het beoogde gebruik. Draag de 
handschoenen op schone, droge handen en controleer de handschoenen op scheuren of andere gebreken, voordat u ze gaat (her)gebruiken.

  KENMERKEN

  TOEPASSINGEN

  TECHNISCHE INFO

  ONDERHOUDSTIPS

  PRESTATIES

Siliconen palm

EN388:2003
4
5
4
3

SNIJ-
LEVEL

5

Schuren Snijden Scheuren Perforatie Impact

4 5 4 3

Levels EN388
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OF-742 

CRUDE FENDER PRO C5
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Onder de topkwaliteit geitenleder nappa handpalm van de Welder Flux zit een snijlevel 3 Kevlar® binnenlaag. De lichtgewicht 
handschoen is brandvertragend. Deze handschoen kan worden ingezet bij alle werkzaamheden waarbij snij- en brandgevaar op de loer 
ligt. De handschoen is Kevlar® gestikt met een uniek patroon. Dit unieke OPTIMUM™ patroon bij de duim is in vergelijking met een 
gewoon ingezette duim vele malen sterker. Ook bij de middelste vingers is een versterking aangebracht om zodoende de levensduur te 
verlengen. Door de OPTIMUM duim versterking is de handschoen zeer geschikt om verschillende laswerkzaamheden uit te voeren. De 
handrug is gemaakt van rundsplitleder voor volledige bescherming. De naadloze pinkzijde biedt een geweldig draagcomfort.

• Premium geitenleder handpalm
• 100% rundsplit leder rugzijde met veiligheidskap
• Kevlar® voering in zowel de handpalm- als handrugzijde

• Werkzaamheden bij hoge 
    temperaturen
• Las- en snijwerkzaamheden 
• Metaalgieterijen
• Fabricage & Montage
• Sloopwerkzaamheden

Samenstelling
Palm: 100% geitennappaleder
Handrug: 100% rundersplitleder

Maten: L t/m XXL

De handschoenen kunnen in de wasmachine gewassen worden op een 
temperatuur van maximaal 30° Celsius, op een laag toerental. Laat de 

handschoenen hangend drogen. Niet bleken, niet 
in de wasdroger en niet strijken. Niet gebruiken 
naast bewegende machine onderdelen.

De handschoenen voldoen aan de eisen van de Europese Richtlijn 
89/686/EEG en de Europese normen EN420:2003+A1:2009, 
EN388:2003 en EN407:2004. 

Voorzorgsmaatregelen voor het gebruik:
Aanbevolen wordt om alvorens de handschoenen te dragen, te controleren of deze geschikt zijn voor het beoogde gebruik. Draag de 
handschoenen op schone, droge handen en controleer de handschoenen op scheuren of andere gebreken, voordat u ze gaat (her)gebruiken.

  KENMERKEN

  TOEPASSINGEN

  TECHNISCHE INFO

  ONDERHOUDSTIPS

  PRESTATIES

LASSEN

2 3 4 2

Levels EN388

Schuren Snijden Scheuren Perforatie
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WD-711 

FLUX WELDER



HIGH DEXTERITY     MECHANIC GLOVES



HIGH DEXTERITY     MECHANIC GLOVES
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