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Granberg AS er en ledende produsent av  
spesialhansker i PPE. Selskapet har produksjon  
i flere land og betjener et verdensomspennende 
marked.
Granberg AS ble grunnlagt i 1961 og har i dag 
hovedkontor i Norge og et europeisk sentrallager  
i Sør-Sverige.
Selskapet er gitt høyeste kredittverdighet (AAA)  
av Bisnode.
Granbergs hansker vekker oppmerksomhet 
over hele verden, og nylig ble selskapet tildelt 
den prestisjefylte Red Dot Award 2015 for ene-
stående design for 9001- og 9002-serien. 

  
Adm. dir. Ole M. Granberg mottar «Red Dot Award» under 
Red Dot Gala i Essen, Tyskland, 29. juni 2015.
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Blant de nyeste produktene vi har utviklet, er 
en ISO 10819-sertifisert vibrasjonsdempende 
hanske med enestående design og passform så 
vel som unike væsketette spesialhansker til bruk 
på boredekk, og som har 360 graders Cut 5- 
beskyttelse og støtbeskyttelse på håndbaken.
Granberg har et stort utvalg av populære PPE-
hansker, og med nesten 250 typer å velge mellom 
dekker de så å si alle slags bransjer, fra olje- og 
gassindustrien til helsesektoren.
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115.9001 
Hi-Viz™ Beskyttelses- 

hansker med kutt- 
motstand 5 

 Slitesterkt KR-Grip™ materiale  
i håndflaten og fingrer.

cat. II 3542

Egenskaper:

Passer til: 

Ekstreme arbeidsforhold for olje og gassboring, utvinning og raffinering | 
Redningsarbeid | Shipping | Fisketrålere | Gruveindustri | Nedrivning | 
Kranindustri | Tung anleggsvirksomhet etc.

›› Produsert for ekstreme arbeidsforhold innenfor olje- og 
 gassindustrien, gruveindustri og relaterte bransjer.
›› Ekstremt høy kuttbeskyttelse iht. EN 388 Cut level 5 i 
 håndflate og på mansjett.
›› Ekstra beskyttelse pga. støtdempende detaljer på 
 håndbaken.
›› Økt synlighet og sikkerhet ved hjelp av synbarhetsfarger.
›› Kan vaskes i maskin.
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Info:  
Design protected, and protected by patents and patents pending in several 
countries including USA and Canada. 
International WIPO patent DM/082618.

KUTT 5
BESKYTTELSE
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Info:  
Design protected, and protected by patents and patents pending in several 
countries including USA and Canada. 
International WIPO patent DM/082618.

KUTT 5
BESKYTTELSE



www.granberg.no

www.granberg.no

6 7

115
.9

0
0

2

›› Produsert for ekstreme arbeidsforhold for  
 olje- og gassarbeidere. 
›› Ekstremt høy kuttbeskyttelse iht. EN 388  
 Cut level 5 i håndflate og på mansjett.
›› Ekstra beskyttelse pga. støtdempende 
 detaljer på håndbaken.
›› Økt synlighet og sikkerhet ved hjelp av  
 synbarhetsfarger.
›› Vanntett Protex® membran med 
 utmerket pusteegenskaper.
›› Varmt fleece fôr.
›› Kan vaskes i maskin.

115.9002 Cut 5 Hi-Viz™ 
beskyttelseshansker

Slitesterkt KR-Grip™ materiale i håndflaten og 
fingrene. Vanntett. Vinterfôret.

Egenskaper:

Passer til: 

Kalde og våte arbeidsforhold innen olje- og gassindustrien | Shipping |  
Redningsarbeid | Fisketrålere | Gruveindustrien og relaterte næringer 
med høye krav til håndbeskyttelse.

cat. II 3543 11X
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›› Produsert for ekstreme arbeidsforhold for 
 olje- og gassarbeidere.
›› Kraftig skjærebestandig innlegg (overstiger 
 CE/EN 388 Cut level 5) i håndflate og mansjett.
›› Myk, men kraftig støtbeskyttelse på håndbak.
›› Økt sikkerhet ved hjelp av synbarhetsfarger.
›› Nylon-mesh på håndbaken gir svært gode 
 pusteegenskaper i varme omgivelser.
›› Kan vaskes i maskin.

115.9006 Cut 5 Hi-Viz™- 
hansker med støtbeskyttelse
Slitesterkt KR-Grip™-materiale i håndflaten og 
fingrene.

Egenskaper:

Passer til: 

Ekstreme arbeidsforhold i olje- og gassindustrien |Shipping | Rednings- 
arbeid | Fisketrålere | Gruveindustri og lignende bransjer med svært 
høye krav til håndbeskyttelse.

cat. II XXXX

Info:  
Designbeskyttet, og beskyttet av patenter og patentsøknader i flere land, 
inkludert USA og Canada. International WIPO-patent DM/082618. Avventer 
testresultater for EN 388-sertifisering.
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›› Svært behagelige hansker i kraftig 
 kvalitet.
›› Enestående Cut 5-beskyttelse takket 
 være Typhoon®

›› Kraftig støtbeskyttelse på håndbak.
›› Laget med tanke på optimal ergonomi.
›› Utmerket grep med slitesterkt  
 sandaktig nitrilbelegg i håndflate.
›› Svært gode pustende egenskaper.

115.9007 360° Cut 5 Hansker 
med Typhoon® og 
støtbeskyttelse
Typhoon®-fiber med  
sandaktig nitrilbelegg,  
oljebestandig..

Egenskaper:

Passer til: 

Ekstreme arbeidsforhold for olje og gassboring,  
utvinning og raffinering | Gruveindustri | 
Nedrivning | Kranindustri | Tung anleggs- 
virksomhet etc.

cat. II 4543

Info:  
Designbeskyttet, og beskyttet av patenter og patentsøknader i flere land.
Internasjonalt WIPO patent DM/086865.
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0 ›› Reduserer risiko for og effekten av hånd-arm 

 vibrasjonssyndrom (HAVS).
›› Godkjent i henhold til EN ISO 10819:2013, 
 mekanisk vibrasjon og støt.
›› Gir førsteklasses beskyttelse ved høye frekvenser 
 kombinert med beskyttelse over et bredt spekter 
 av frekvenser.
›› Laget med ett ytre lag av MacroSkin Pro® på   
 håndflaten, og et innvendig lag av ett spesielt   
 vibrasjons-reduserende materiale.
›› Komfortable og fleksible hansker.
›› Maskinvask.

107.4330 
EX® Vibrasjonsdempende 
arbeidshansker 
Slitesterkt MacroSkin Pro®.  

Egenskaper:

Info:  
Designbeskyttet. Internasjonal WIPO patent DM/086223.
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107.4330 
EX® Vibrasjonsdempende 
arbeidshansker 
Slitesterkt MacroSkin Pro®.  

Passer til: 

Arbeid med meisel, slagbormaskiner, muttertrekkerere, pussemaskiner,  
vibratorplate/komprimeringsmaskiner, betongsager og andre 
vibrerende verktøy.

cat. II 2221

VIBRASJONER
››REDUSERER
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›› Laget med tanke på optimal 
 ergonomi, svært behagelige og 
 smidige hansker i kraftig kvalitet.
›› Typhoon® gir enestående 
 skjæremotstand (Cut 5).
›› Myk, men kraftig støt-
 beskyttelse på håndbak.
›› Slitesterkt belegg i nitrilskum 
 i håndflate gir utmerket tørr- og 
 våtgrep.

115.5501 360° Cut 5-hansker  
med Typhoon® og støt-

beskyttelse 

Typhoon®-fiber med belegg i nitrilskum.

Egenskaper:

Ekstreme arbeidsforhold i olje- og gassindustrien |Shipping |Fiske- 
trålere | Gruveindustri og lignende bransjer med svært høye krav til 
håndbeskyttelse.

Info:  
Beskyttet av patenter og patentsøknader. 
Avventer testresultater for  
EN 388-sertifisering.

Passer til: 

cat. II XXXX
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Egenskaper:

›› Laget med tanke på optimal ergonomi, svært 
 behagelige og smidige hansker i kraftig kvalitet.
›› Myk, men kraftig støtbeskyttelse på håndbak.
›› Sømløs strikket innerhanske i nylon puster utmerket 
 komfort.
›› Slitesterkt nitrilbelegg i håndflate gir utmerket 
 tørr- og våtgrep.

115.5502 Hansker med 
støtbeskyttelse

Nylon innerhanske og nitrilbelegg.

Egenskaper:

Bygg og anlegg | Bilindustri | Monteringsarbeid | Produksjon i arbeids- 
omgivelser med klemfare og risiko for fallende gjenstander.

cat. II XXXX

Passer til: 

Info:  
Beskyttet av patenter og patentsøknader. 
Avventer testresultater for  
EN 388-sertifisering.
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›› Laminert Cut Level 4-innerhanske i 
 behagelig para-aramid-materiale 
 som gir 360 graders beskyttelse.
›› Nitrilbelegg gir omfattende 
 kjemikaliebeskyttelse.
›› Utmerket grep i håndflate for 
 å håndtere glatte og/eller oljete 
 gjenstander.
›› Vid mansjett og 17-tommers 
 hanskelengde.

115.9011 Cut 4-
hansker med støt- og 
kjemikaliebeskyttelse

Cut 4-innerhanske i para-aramid.

Egenskaper:

Passer til: 

Arbeid på boredekk (oljeplattformer) ved kontakt med boreslam og 
andre smørestoffer og kjemikalier.

cat. II XXXX

Info:  
Beskyttet av patenter og patentsøknader. Avventer testresultater for  
EN 388- og EN 374-sertifisering.

XXXX
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Granberg AS 
Bjoavegen 1442

5584 Bjoa
NORWAY

Tlf.: +47 53 77 53 00
E-post: post@granberg.no

Granberg Sverige AB 
Schubergsvägen 20
311 74 Falkenberg
SWEDEN
Tlf.: +46 (0)346 12425 
E-post: post@granberg-ab.se

www.granberg.no

Besok nettsidene vare for a se 
hele utvalget vart av  
beskyttelseshansker.
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