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Ytterligare en modell läggs till den populära 
Magic Touch® serien av engångshandskar 
från Granberg: En nitrilhandske godkänd 
för kontakt med alla typer av livsmedel, även 
fetthaltiga!

Nitrilhandskar ger bättre skydd mot virus 
och bakterier än vinylhandskar. Tack vare 
sina goda egenskaper är denna handske 
särskilt lämplig för dig som arbetar inom 
livsmedelsindustrin och Horeca, men också 
för dig i städbranschen.

NITRIL ENGÅNGSHANDSKAR
FÖR HANTERING AV
ALLA TYPER AV LIVSMEDEL

Godkänd för hantering av livsmedel, 
även fetthaltiga!

NITRIL
  KVALITET •  INNOVATION •  KUNSK AP •  FÖRTROENDE

Återförsäljare:

 ENGÅNGSHANDSKAR



Art. 114.624

HÖG FINGERKÄNSLA
Utmärkt fingertoppskänsla! En fröjd 
att använda.

RIVSTARK MANSCHETT
Kraftig och elastisk manschett som 
inte går sönder när handsken tas på.

UTMÄRKT GREPP
Texturerad yta för optimalt 
grepp.

SMIDIG OCH LÄTT
En handske väger bara 3,5 gram. 
Känns som ett andra lager av hud.

ÖVERLÄGSET SKYDD
Hög skyddsnivå mot bakterier och virus. 
Resistent mot olja och oljebaserade 
produkter.

1. Lyft upp manschetten på vänster 
handske med höger hand.

2. Vräng handsken av handen genom 
att dra den ut över fingrarna.

3. Lägg vänster handske i höger hand. Stick de 
rena fingrarna under höger handske och dra ut.

4. Dra handsken över handen och 
runt den vänstra handsken. 

5. Se till att höger handske täcker den vänstra, så 
att endast insidan av den högra handsken syns.

TA AV DIG DINA  
      HANDSKAR PÅ 
      RÄTT SÄTT!

SPECIFIKATIONER

EN 420, 1186

… 

S | M | L | XL 

Nitril

…

0,16 mm dubbel väggtjocklek (finger)

24 cm

10 boxar (200 per box)

Standard:

Kategori:

Storlek:

Material:

Foder:

Tjocklek:

Längd:

förpackning:

EKONOMIPACK INNEHÅLLER
200 HANDSKAR

Engångshandskar Magic Touch®

      Soft Nitrile™, pudderfria. Färg: Indigo.

›› Mjukt och starkt nitrilgummi i högsta kvalitet.
›› Tunnare än handskar i motsvarande kvalitet. Likvärdig 
elasticitet och fingerkänsla som hos latexhandskar.
›› Mikroruggad ytstruktur för optimalt grepp.
›› Beständighet mot fett, rengöringsmedel etc.
›› Lämpliga för direkt kontakt med alla typer av livsmedel.
›› Rekommenderas för HoReCa (Hotell-Restaurang-/Cafè/
Catering/Canteen), livsmedelsindustrin etc.
›› Ekonomi pack, 200 handskar per dispenser.

Suitable for: 
Direct contact with all types of foodstuffs.


