
HANSKER FOR
HØST OG VINTER





EN 511:2006 - BESKYTTELSE MOT KULDERELATERTE RISIKOER
Denne standarden tester nivået på hanskenes ytelse i henhold til følgende risikoer:

A MOTSTAND MOT OVERFØRINGSKULDE
 Basert på hanskenes varmeisolerende egenskaper.  
 Det måles hvor mye energi som kreves for å opprettholde konstant temperatur på en oppvarmet håndmodell i et klimakammer. 
 Ytelsesresultat: 0 til 4, hvor 4 er høyest.

B MOTSTAND MOT KONTAKTKULDE
 Basert på hanskematerialets termiske motstand når det utsettes for kontakt med en kald gjenstand.  
 Ytelsesresultat: 0 til 4, hvor 4 er høyest.

C MOTSTAND MOT VANNGJENNOMTRENGNING
 Basert på hanskematerialets evne til å motstå vanngjennomtrenging. 
 0 = Feilet. Vann trenger gjennom innen 30 minutter fra testens begynnelse. 
 1 = Bestått. Vann trenger ikke gjennom innen 30 minutter fra testens begynnelse.

Standarden omfatter også krav til beskyttelse mot mekanisk risiko som slitasje og rivning (basert på testene i EN 388) samt de  
generelle kravene til vernehansker i EN 420 standarden.

KALDE MILJØER 
Arbeid i kalde omgivelser utsetter hendene våre for risiko. Håndvern og sikker
het er viktig for å utføre jobbene våre. Selv om temperaturen ikke er veldig 
lav, må du huske på at vind og fuktighet vil kjøle ned hendene raskere hvis 
de ikke er beskyttet. 

Derfor er det avgjørende å velge riktig type hansker for å holde hendene 
både varme og tørre. Riktig hanskestørrelse er også en viktig faktor å vurdere.  
En for stram hanske betyr at vi vil føle oss kaldere på hendene.

Vi må huske at hanskene vi bruker er like viktige som klærne våre for å be
skytte oss mot kalde omgivelser. I denne brosjyren har vi forskjellige varmforede 
hansker som er godkjent i hen hold til EN 511:2006 standarden.

La oss hjelpe deg med å finne den beste hånd be skyttelsen for alt arbeid du 
skal utføre for kaldt vær.

— Med Granberg er hendene dine trygge!

A B C
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GRANBERG® 1015 — MONTERINGSHANSKER VINTER 
Geiteskinn. Fleecefôret.

• Geiteskinn er mykt, fleksibelt og gir høy fingerfølsomhet.
• Geiteskinn slår oksenarvskinn når det gjelder styrke i forhold til vekt.
• Sterkt skinn gjør hanskene veldig slitesterke.
• Fleecefôret for varme og ekstra komfort.

Art. 113.1015 Størrelser: 7 | 8 | 9 | 10 | 11 

GRANBERG® 1045 — MONTERINGSHANSKER VINTER 
Geiteskinn. Vinterfôret.

• Komfortable og god passform.
• Mykt og sterkt geiteskinn gir hanskene utmerket bevegelighet og fingerfølsomhet.
• Geiteskinn slår oksenarvskinn når det gjelder styrke i forhold til vekt.
• Polyesterhåndbak og borrelås.

Art. 113.1045 Størrelser: 7 | 8 | 9 | 10 | 11 

Skinnhansker er håndsydde, noe som gir  
en naturlig god passform og gode  

ventilasjonsegenskaper.

 



GRANBERG® 1053 — ARBEIDSHANSKER, LETTFÔRET 
Geiteskinn. ProTex® membran. Håndbak i polyester. Fleecefôret.

• Mykt geiteskinn, kombinert med ProTex® vind og vanntett pustende membran.
• Varmt og mykt fleecefôr.
• Mykt og sterkt geiteskinn gir god fleksibilitet og grep for håndtering av gjenstander.
• Beskytter mot fuktighet og gir god varmeisolasjon.

Art. 113.1053  Størrelser: 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12

GRANBERG® 1051 — ARBEIDSHANSKER, THINSULATE™ HELFÔRET 
Geiteskinn. ProTex® membran. 3M Thinsulate™ fôr.

• Varm og lett 3M Thinsulate™ C40 isolasjon som gir veldig god beskyttelse mot kulde.
• Gir meget god varmeisolasjon, samtidig som de holder hendene tørre. 
• Varmt og mykt fôr.
• Vanntett ProTex® membran med utmerkede pustende egenskaper.
• Myk og fleksibel.

Art. 113.1051 Størrelser: 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12

GRANBERG® 4140 — ARBEIDSHANSKER VINTER 
Oksenarvskinn med gummiert mansjett. Vinterfôret.

• Slitesterke. Til oppgaver der slitestyrke har høy prioritet.
• Gir god varmeisolasjon.

Art. 103.4140 Størrelser: 9 | 11 | 12

FAVORITT 
i mildt og fuktig  

vær!
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To spennende nyheter som egentlig er tiltenkt alpine 
forhold og for kjøring i puddersnø. 

De holder hendene dine garantert tørre og varme,  
og passer også til en rekke arbeidsoppgaver.

— Her er det kun fantasien som setter grenser.

GRANBERG® 4270 — HANSKER FOR ARBEID/ALPINT BRUK
Geiteskinn. Avtagbart vinterfôr i myk fleece.

• Ekstra lengde for de som foretrekker å alltid holde seg tørre og varme.
• Fingre og håndflate laget av geiteskinn av førsteklasses kvalitet.
• Pustende, vindtett og vannavvisende oxfordnylon på baksiden av hånden og mansjetten.
• Borrelåsfeste i håndleddet. Karabin.

Art. 113.4270 Størrelser: 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12

GRANBERG® 4280 — VOTTER FOR ARBEID/ALPINT BRUK
Geiteskinn. 3M Thinsulate™ (C100) vinterfôr.

• Ekstra lengde for de som foretrekker å alltid holde seg tørre og varme.
• Håndflate laget av geiteskinn av førsteklasses kvalitet.
• Pustende, vindtett og vannavvisende oxfordnylon på baksiden av hånden og mansjetten.
• Borrelåsfeste i håndleddet. Karabin.

Art. 113.4280 Størrelser: 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12

NYHET!

NYHET!

 



VOTTER

Votter vil alltid oppleves varmere enn 5fingrede  
hansker siden det er plass til mer luft som  

holder godt på kroppsvarmen i votter.

Nedenfor er to gode arbeidsvotter  
som gir god varmeisolasjon.

GRANBERG® 4260 — ARBEIDSHANSKER VINTER 
Syntetisk Anacord. Vinterfôret.

• Komfortable og myke.
• Gir god varmeisolasjon.

Art. 107.4260 Størrelser: 8 | 10

JOKASAFE 3011 — VINYL/PVC-VOTTER VINTER 
Grov granulering. Uttakbart fôr.

• Svært slitesterke.
• Meget godt grep.
• Fôret kan vaskes og tørkes separat.

Art. 109.3011 Størrelser: 10 
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EX® 8112 — ALLROUNDHANSKER VINTER 
Microskin Shield® materiale. ProTex® membran. Spandex® håndbak.

• Fleksibilitet og godt grep.
• Gir beskyttelse mot kulde og fuktighet.
• Innsydd vanntett og pustende ProTex® membran.
• Helfôret med myt fleece materiale.
• Håndflate og tommelrotforsterkning.
• Refleks rundt mansjetten.

Art. 107.8112 Størrelser: 8 | 9 | 10 | 11 | 12

EX® 8110 — ALLROUNDHANSKER VINTER 
Microskin Shield® materiale. Polyester/Spandex® håndbak.

• Gir beskyttelse mot kulde. Godt grep og fleksibilitet.
• Håndflate og tommelrotforsterkning.
• Helfôret med mykt fleece materiale.
• Lett synlig farge på håndbak og refleksbånd rundt mansjetten.
• God pusteevne.

Art. 107.8110 Størrelser: 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12

Innenfor denne hanskeserien finner du håndsydde kvalitetshansker  
av syntetiske materialer som gir deg en eksklusiv følelse. 

EX® hanskene kommer dessuten med grønne synbarhetsdetaljer.



EX® 4202 — BERØRINGSSKJERMKOMPATIBLE MONTERINGSHANSKER VINTER 
Microskin Shield® materiale med mønster for bedre grep. Elastisk polyesterhåndbak. Vinterfôret. ProTex® membran.

• Berøringsskjermkompatible.
• Komfortable og tettsittende.
• Gir beskyttelse mot kulde og fuktighet med 
• Innsydd vanntett og pustende ProTex® membran.
• Antisklimønster i håndflaten gir forbedret grep.

Art. 107.4202 Størrelser: 7 | 8 | 9 | 10 | 11

EX® 4297W — MONTERINGSHANSKER VINTER 
Microskin Shield® materiale. ProTex® membran, Borrelås.

• Gir beskyttelse mot kulde og fuktighet.
• Varmt og mykt fôr på innsiden.
• Innsydd vanntett og pustende ProTex® membran.
• Svært fleksible.
• Meget godt grep.

Art. 107.4297W Størrelser:  8 | 9 | 10 | 11 | 12

EX® 7114 — ALLROUNDHANSKER VINTER 
Microskin Shield® materiale. ProTex® membran. Håndbak av neopren.

• Gir beskyttelse mot kulde og fuktighet.
• Godt grep og god fleksibilitet.
• Håndflate og tommelrotforsterkning.
• Innsydd vanntett og pustende ProTex® membran.
• Varmt og mykt fôr på innsiden.

Art. 107.7114 Størrelser:  8 | 9 | 10 | 11 | 12
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Disse monteringshanskene har  
dyppet håndflate eller er  
heldyppet i enten nitril,  
latex eller PVC.

BLACK DIAMOND® 0400W — MONTERINGSHANSKER BLACK DIAMOND VINTER,  
ØKO-TEX® 100-GODKJENT 
Spesielt vinyl/PVC skumbelegg.

• Slitesterke.
• Enestående bevegelighet og passform.
• Testet og godkjent for kalde forhold.
• Teknologien bak vinyl/PVCbelegget* er en patentert prosess.
• Sanitized® – behandlet for å hindre bakterievekst og for å fremme friskhet.

Art. 109.0400W Størrelser: 7 | 8 | 9 | 10 | 11

*) Teknologien brukes i fremstillingen av belegget. Prosessen produserer innkapslede luftmolekyler som støter bort vann og dermed gir godt våt og tørrgrep. Belegget har også en støtdempende effekt.

EX® 4292W — MONTERINGSHANSKER VINTER 
Macroskin Pro® materiale. Elastisk Polyesterhåndbak. Vinterfôret.

• Komfortable og tettsittende.
• Perfekt for arbeid som krever presisjon og nøyaktighet.
• Gode pustende egenskaper.
• Gir god varmeisolasjon.

Art. 120.4292W Størrelser: 6 | 7 |  8 | 9 | 10 | 11  

Art. 120.4282 Størrelser: 7 | 8  �

 



GRANBERG® 0331 — MONTERINGSHANSKER VINTER 
Sandaktig nitrilbelegg, 3/4 dyppet. Akrylfôr.

• Høy bruksvarighet og slitasjemotstand.
• God varmeisolasjon.
• God bevegelighet og passform.
• Utmerket tørt, vått, og oljegrep.

Art. 114.0331 Størrelser: 8 | 9 | 10 | 11 

GRANBERG® 0488W — MONTERINGSHANSKER VINTER 
Spesielt nitrilskum belegg.

• Slitesterke.
• Varme, svært behagelige og med god passform.
• Varmbørstet akryl på innsiden, sterkt ytre skall av nylon.

Art. 114.0488W Størrelser: 8 | 9 | 10 | 11 
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GRANBERG® 8080 — MONTERINGSHANSKER VINTER 
Dobbelt lateksbelegg, Akrylfôr.

• Komfortable og slitesterke.
• Belagt med et vanntett lateksbelegg.
• Et sandaktig lateksbelegg i sort, gir godt tørt, vått, og oljegrep.
• Godkjent for direkte kontakt med alle typer matvarer, inkludert fettholdig mat (EN 1186).
• God fingerfølsomhet og passform.
• Gir god varmeisolasjon.

Art. 108.8080 Størrelser: 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12

®GRANBERG



En innerhanske i en fôret hanske utgjør en stor forskjell! 
Lagpålag prinsippet gjelder også for hendene dine.

 



GRANBERG® 0340 — STRIKKEHANSKER VINTER 
Thermolite® hulfiber.

• Transporterer svette bort fra huden, mens innerlaget holder seg varmt og tørt.
• Krympebestandig, kan vaskes i maskin.
• Isolerer godt mot kulde.

Art. 110.0340 Størrelser: 8.5 | 11

GRANBERG® 0381 — STRIKKEHANSKER VINTER 
Akryl.

• Myke med god passform.
• God som innerhanske.
• Passer både på høyre og venstre hånd.
• Kan vaskes i maskin 30° C.
• Godkjent for direkte kontakt med alle typer matvarer, inkludert fettholdig mat (EN 1186).

Art. 110.0381 Størrelser: 8 | 10

GRANBERG® 0373 — STRIKKET HANSKE UTEN FINGERTUPPER 
100 % akryl.

• God passform og myk.
• Hanske uten fingertupp gir god fingerferdighet.
• Komfortabel og varm.
• Sømløs.
• Passer både på høyre og venstre hånd.

Art. 110.0373 Størrelser: 9

NYHET!
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Når du skal jobbe utendørs i mange kuldegrader  
og samtidig håndtere diesel eller kjemikalier,  
er disse hanskene kjempegode alternativer.



KJEMISK BESKYTTELSE UNDER KALDE FORHOLD

CHEMSTAR® 0630W — KJEMIKALIEHANSKER I NITRIL VINTER 
Vinterfôret.

• Slitesterke.
• Beskytter mot kulde og kjemikalier, diesel, bensin og olje.
• God anatomisk passform for best mulig komfort.
• 3–4 ganger lengre levetid enn tilsvarende vinyl/PVChansker.

Art. 114.0630W Størrelser: 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12

CHEMSTAR® 0660W — KJEMIKALIEHANSKER I NITRIL VINTER 
Med lang, påsveiset nitrilmansjett. Vinterfôret.

• Slitesterke vinterhansker som tåler de tøffeste forhold.
• Tåler fiskefett, særlig laksefett.
• Anatomisk passform for best mulig komfort.
• Den lange mansjetten utvider hanskenes bruksområde.

Art. 114.0660W Størrelser: 8 | 9 | 10 | 11 | 12

CHEMSTAR® 3000 — KJEMIKALIEHANSKER I NEOPREN 
ProX® laminert, varmt akrylfôr.

• Slitesterke og komfortable.
• Beholder sin mykhet og elastisitet også i kaldt miljø.
• Høy kjemikaliebestandighet.
• ProX®laminert akrylfôr på innsiden.

Art. 114.3000 Størrelser: 8 | 9 | 10 | 11
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EX® 4997W — KUTTBESTANDIGE VINTERHANSKER 
Microskin Shield® materiale. ProTex® membran, Borrelåslukking.

• Gir beskyttelse mot kulde og fuktighet.
• Kuttbestandig lag i håndflaten med EN 388:2016 kuttnivå D.
• Vanntett ProTex® membran med utmerkede pustende egenskaper.
• Varmt og mykt fleecefôr. Høyst fleksible. Utmerket grep.

Art. 107.4997W Størrelser: 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13

NYHET!

Selv når det er kaldt, kan det være nødvendig  
med hansker som har kuttbeskyttelse og  

gjerne også klembeskyttelse.
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EX® 4999W — STØTDEMPENDE OG KUTTBESTANDIGE VINTERHANSKER 
Microskin Shield® materiale. ProTex® membran. Borrelåslukking.

• Gir beskyttelse mot kulde og fuktighet.
• Kraftig, men myk støtbeskyttelse på baksiden av hånden
• Kuttbestandig lag i håndflaten med EN 388:2016 kuttnivå D.
• Vanntett ProTex®  membran med utmerkede pustende egenskaper.
• Varmt og mykt fleecefôr. Høyst fleksible. Utmerket grep.

Art. 115.4999W Størrelser: 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13

NYHET!

EX® 3290W — KUTT- OG STØTBESTANDIGE VINTERHANSKER 
Geiteskinn i håndflate. Spandex® håndbak. TPR slagbeskyttelse. ProTex® membran. Vinterfôret. Spandex® mansjett.

• Høy beskyttelse mot kutt i håndflate og fingre, godkjent i henhold til EN 388:2016 kuttnivå D.
• Motstandsdyktig mot konvektiv og kontaktkjøling i henhold til EN 511:2006 for beskyttelse  
 mot varmetap i kalde omgivelser og ved håndtering av kalde gjenstander.
• Vanntett og pustende ProTex® membran gir vannmotstand for aktiviteter under våte forhold.
• Spandex® materiale på baksiden av hånden for god passform, større fleksibilitet og pusteevne.
• Elastisk Spandex® mansjett gir en komfortabel passform rundt håndleddet.

Art. 115.3290W Størrelser: 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13

NYHET!

EX® 9002 — KUTT D IMPACT-RESISTENTE HI-VIZ™ VERNEHANSKER 
Slitesterkt KRGrip™ Mateiale å håndflaten og fingrene. Vanntette. Vinterfôret.

• Kuttbestandig lag i håndflaten med EN 388:2016 kuttnivå D.
• Ekstra beskyttelse med forsterkede støtelementer på håndbaken.
• Laget med tanke på optimal ergonomi.
• Vanntett ProTex® membran med utmerket pusteevne.
• Varmt fleecefôr. Svært god pusteevne. Kan vaskes i maskin. Drypptørkes.

Art. 115.9002 Størrelser: 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
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60 ÅR I HÅNDVERNINDUSTRIEN
Granberg AS ble grunnlagt for 60 år siden, i 
1961, og er i dag en av Nordens største produ
senter og leverandører av arbeidshansker.

Stadig flere oppdager vårt brede utvalg for 
proffmarkedet. Vi videreutvikler produkt sorti
mentet kontinuerlig, som i dag består av over 
250 forskjellige hanskemodeller.

Våre produktutviklere jobber i tett samarbeid 
med våre kunder og under leveran dører for å 
møte de stadig nye behovene som oppstår. 

Granberg kjennetegnes som ledene innen inno
vasjon og sprenger stadig nye grenser med sin 
bane bryt ende teknologi.

Ta en nærmere titt på hanskene våre, og disku
ter gjerne ditt behov med oss! 

— Vi deler gladlig vår kunnskap og erfaring!

®GRANBERG



+47 53 77 53 00   post@granberg.no   granberggloves.com
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