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Denne populære serien Magic Touch® 
engangshansker fra Granberg utvides 
med en ny modell: En nitrilhanske som 
er godkjent for direkte kontakt med alle 
typer mat – også de fettholdige!

Nitrilhansker gir bedre beskyttelse mot 
virus og bakterier enn vinyl. Med sine 
gode egenskaper er denne hansken sp-
esielt godt egnet for deg som jobber in-
nenfor næringsmiddelindustrien, Hore-
ca, men også for de i renholdsbransjen.

NITRILE ENGANGSHANSKER
FOR HÅNDTERING AV
ALLE TYPER MATVARER

Godkjent for mathåndtering, også 
fettholdige matvarer!

NITRIL
 ENGANGSHANSKER

KVALITET •  INNOVASJON •  KUNNSK AP •  T I LL IT

Forhandler:



Art. 114.624

HØY FINGERFØLSOMHET
Glimrende fingertuppfølelse! En 
fornøyelse å ha på hendene.

RIVESTERK MANSJETT
Tykk og elastisk mansjett som ikke 
sprekker når hansken tas på.

UTMERKET GREP
Mikroteksturert overflate 
for optimalt grep.

SMIDIGE OG LETTE I VEKT
Én hanske veier kun 3,5 gram. Føles 
som et ekstra lag med hud.

SUPER BESKYTTELSE
Høy beskyttelse mot bakterier og virus, 
resistent mot oljer og olje- baserte 
produkter.

1. Dra venstre hanske ut fra hånden 
med høyre hånd.

2. Vreng hansken av hånden ved å dra 
den ut mot fingrene.

3. Legg venstre hanske i den andre håndflaten. 
Stikk de rene fingrene under høyre hanske og dra ut.

4. Dra hansken over hånden, og
rundt hansken i håndflaten. 

5. Se til at høyre hanske dekker den venstre, 
så kun innsiden av den høyre hanske synes.

TA HANSKENE AV
       PÅ RETT MÅTE!

ØKONOMIFORPAKNING MED

200 HANSKER

SPESIFIKASJONER

EN 420, 1186

… 

S | M | L | XL 

Nitril

…

0,16 mm dobbel veggtykkelse (finger)

24 cm

10 bokser (200 per boks)

Standard:

Kategori:

Størrelse:

Materiale:

Fôr:

Tykkelse:

Lengde:

Forpakning:

Engangshansker Magic Touch® 
      Soft Nitrile™, pudderfri. Indigo farge.

›› Myk og sterk Nitril i beste kvalitet.
›› Tynnere enn tilsvarende hansker, nesten samme elasti-
   sitet og fingerfølsomhet som latexhansker. 
›› Mikro-teksturert for optimalt grep.
›› Tåler fett, rensemiddel etc.
›› Egnet til direkte kontakt med alle typer næringsmidler.
›› Anbefales til Horeca, næringsmiddelindustri etc.
›› Økonomiforpakning, 200 hansker per dispenser.

Passer til: 
Direkte kontakt med alle typer næringsmidler.


