
BESCHERMENDE
HANDSCHOENEN



Ultrane 524

Bescherming van elektronische apparatuur tegen 
elektrostatische ontlading (ESD)
Polyurethaanschuim / Naadloze textieldrager met geleidende vezels
+ Hoog comfort & ademend vermogen
+ Kan worden gebruikt op apparaten met touchscreens
+ 1 maal wasbaar op 40°C

UW MAPA PROFESSIONAL SELECTIE

Snijbescherming

ESD-handschoenen
Harpon 321

Comfort en veiligheid bij het hanteren van zware, 
ruwe of gladde voorwerpen in zeer agressieve 
omgevingen
Natuurlijk latex / Textielversteviging
+ Geschikt voor langdurig dragen, door het comfort van 
een textielversteviging en goede thermische isolatie
+ Optimale gebruiksduur: hoge weerstand tegen schuren

2X20A

Waterdichte bescherming

KryTech 815

Hoge snijbescherming zonder afbreuk te doen aan 
comfort en vingergevoeligheid
Polyurethaan / Naadloze textielversteviging van HDPE vezels
+ Kan worden gebruikt op apparaten met touchscreens
+ Een versteviging in nitril op de naden van de meest 
blootgestelde gebieden voor een verhoogde levensduur
+ 3 maal wasbaar op 60°C

4X43D

KryTech 645

Comfort, soepelheid en ademend vermogen 
zonder concessies te doen aan snijbescherming en 
duurzaamheid
Nitrilschuim met zandcoating / Naadloze textielversteviging van HDPE vezels

+ Ons exclusieve proces RESICOMFORT garandeert een 
lange levensduur
+ Vrij van schadelijke stoffen: STANDARD 100 van OEKO-TEX® 

3141X

Type B

KPT

X2XXXX

4X43E

X1XXXX



Solo 967 BOX 

Compromis tussen behendigheid en weerstand
Nitril / Blauw

+ Uitstekende vingervaardigheid dankzij flexibiliteit en 
gereduceerde materiaaldikte
+ Siliconenvrij om sporen en defecten op metalen platen 
en glas te voorkomen

Alto 299

Uitstekende mechanische prestatie voor langdurige 
chemische bescherming
Natuurlijk latex / Gevlokt

+ Langere gebruiksduur en goede impactbescherming, 
dankzij de dikte van het materiaal

UW MAPA PROFESSIONAL SELECTIE

Disposables

Chemische bescherming
Jersette 300

Maximum comfort voor langdurig werk in agressieve 
omgevingen
Natuurlijk latex / Blauw

+ Bewegingsvrijheid dankzij de anatomische snit en 
uitstekend comfort door de naadloze textielversteviging
+ Goede bescherming tegen vele verdunde zuren en 
basen

3121X

Waterdichte bescherming

Solo Plus 995 

Optimale flexibiliteit en handvaardigheid
Natuurlijk latex / Groen

+ Uitstekende vingergevoeligheid dankzij de flexibiliteit van 
natuurlijke latex
+ Makkelijk aan en uit te trekken
+ Bescherming aangepast aan kortstondig gebruik

Type A

AKLMPT

2131X

Type B

KPT

X1XXXX

Type CType C




