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Under utvikling av denne hansken var visjonen krystallklar:  
La oss lage en hanske med bedre beskyttelse enn noen 
gang tidligere. Så hard som mulig for beste slag- og kutt-
beskyttelse, men samtidig så myk som bomull på hånden.

Vi er stolte av å kunne presentere den nye 9001 hansken til 
deg. Et prisvinnende design som vil gi deg en kraftfull kom-
binasjon av komfort, slagbeskyttelse og høy kuttmotstand.

Vi våger å si at dette trolig er den beste hansken tilgjengelig 
akkurat nå.

Vi utfordrer deg til å bevise at vi tar feil! 
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Forhandler: KUTT 5
 BESKYTTELSE

  vinter 9002



Art. 115.9002

cat. II 3543 11X

Fleece lining

KUTT 5 BESKYTTELSE
Et indre lag av stoff som gir CE nivå 5 kutt-
beskyttelse i fingre og i håndflaten. 

SLAGBESKYTTELSE
Thermoplastic Polyurethane (TPU) ergono-
misk utformet for minimal tretthet i hånden.

SLITESTYRKE
KR-Grip™ i hanskens ytre lag  
gir økt slitestyrke i håndflate og 
på fingre. 

SYNBARHETSFARGER
Sterke farger på hansken, og i beskyttelses-
områdene, øker synligheten og sikkerheten 
for brukeren.

VINTERFÔRET
Vanntett membran med 
varmt fleecefôr.

BEHAGELIG MANSJETT  
& KUTT 5 BESKYTTELSE
Tilsluttende mansjett laget av  
myk neopren, med kuttbeskyttelse 
nivå 5 også i pulsåreområdet 
i håndleddet.

BRANN & REDNING KONSTRUKSJON & ANLEGG METALL & STÅL OLJE & GASS GRUVEDRIFT

EGNEDE BRUKSOMRÅDER

SPESIFIKASJONER
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Fleece

36 par (6 per bunt) 

25–27 cm  

KR-Grip™/Spandex®

…  

Standard:

Kategori:

Størrelse:

Fôr:

Forpakning:

Lengde:

Materiale:

Tykkelse:

Andre egenskaper: 
›› Vanntett Protex® membran med utmerkede pusteegenskaper.
›› Varmt fleecefôr.
›› Kan vaskes i maskin.

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

Info: 
Design protected, and protected by patents and patents
pending in several countries including USA. International
WIPO patent DM/082618. Canada patent: 155633.

Fleecefôr

Regn og vind

Ytre lag/hanske

Fukt


