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Handschoenen
Handen zijn bij sommige werkzaamheden, omstandigheden en stoffen waarmee wordt gewerkt extra kwetsbaar.
Handbescherming is daarom essentieel! De juiste werk– en

Veiligheidshandschoenen moeten minimaal aan de volgende punten voldoen:
- Ze moeten doeltreffende bescherming bieden tegen datgene

veiligheidshandschoenen helpen daarbij. Omdat er zo veel

waarvoor ze bedoeld zijn. Bij verschillende risico’s gelden

verschillende risico’s zijn bestaan er geen universele veilig-

verschillende eisen.

heidshandschoenen als handbescherming. Het is belangrijk

- Ze moeten ergonomisch verantwoord zijn. Dit betekent on-

om afhankelijk van de aanwezige gevaren de juiste handbe-

der meer dat voor de verschillende medewerkers in het bedrijf

scherming te kiezen. En hoe groter de gevaren, hoe degelijker

verschillende maten handschoenen nodig kunnen zijn.

en betrouwbaarder de handbescherming moet zijn. Een goede

- Ze moeten voorzien zijn van een CE-markering.

risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) is daarom van be-

- Ze moeten voorzien zijn van een Nederlandstalige gebruiks-

lang. Daarmee kan de juiste keuze worden gemaakt.

aanwijzing.

De volgende soorten werk- en veiligheidshandschoenen heeft Heigo in haar
assortiment:

Bescherming tegen mechanische
risico’s.
Bij het werken met scherpe objecten, materialen en/of gereedschap kan handbescherming en soms ook de polsen en

- handschoenen voor algemeen gebruik

onderarmen essentieel zijn. Denk daarbij aan het werken met

- snijbestendige handschoenen

bijvoorbeeld glas, scherp staal en slagersmessen. Afhanke-

- chemisch bestendige handschoenen

lijk van de situatie zijn handschoenen van snijvaste vezels

- handschoenen ter bescherming tegen koude

als Kevlar, Dyneema en Twaron (handelsnamen) noodzake-

- handschoenen ter bescherming tegen hitte

lijk. Ook zijn er maliënkolderhandschoenen, gemaakt van

- handschoenen ter bescherming tegen elektriciteit

roestvrijstalen vlechtwerk, en prikbestendige handschoenen,

- handschoenen ter bescherming tegen vibratie

opgebouwd uit stalen plaatjes verkrijgbaar.

- handschoenen ter bescherming tegen injectienaalden

Handbescherming is op basis van de
ernst van het gevaar waartegen de
handschoenen moet beschermen in te
delen in drie categorieën:

Bescherming tegen chemische risico’s

* categorie 1: handbescherming tegen minimaal risico

Handschoenen kunnen onder andere gemaakt zijn van latex,

* categorie 2: handbescherming tegen middelzwaar risico,

nitrilrubber, neopreen, viton, butylrubber en polyvinylacetaat.

bijvoorbeeld bij snijbestendige risico’s

Al deze typen hebben hun eigen doorlaatbaarheidseigen-

* categorie 3: handbescherming tegen onomkeerbare of

schappen.

Er zijn geen handschoenen die tegen alle soorten chemicaliën
bescherming bieden. Het geschiktste handschoenmateriaal
moet worden gekozen op basis van het type chemische stof.

dodelijke risico’s. Hiertoe behoren de meeste chemisch
bestendige handschoenen en bijvoorbeeld de handschoenen

Essentiële aandachtspunten zijn onder andere de permeatie-

die beschermen tegen grote hitte en tegen elektriciteit. Maar

tijd, penetratietijd, vingergevoeligheid en pasvorm. Afhanke-

ook handschoenen voor het opruimen van mogelijk vervuilde

lijk van het materiaal en de chemische stof vindt de permeatie

injectienaalden ter voorkoming van AIDS.

(binnendringing) soms al na enkele seconden plaats. De keuze
van de juiste chemische bestendige handschoen is soms
lastig en dient altijd maatwerk te zijn.
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De groenprofessional kiest natuurlijk
voor Heigo

Online bestelgemak

Heigo staat voor betaalbare kwaliteit en maximale ontzor-

zo eenvoudig mogelijk te maken. De shop bevat het complete

ging. Wij verkopen handschoenen die veilig zijn, efficiënt en

assortiment, voorzien van uitgebreide product- en prijsin-

vooral prettig om mee te werken. In ons brede assortiment

formatie. Vergelijken en bestellen is een fluitje van een cent.

vindt u voor elke klus de juiste handschoen. Wij verkopen van

Heeft u vragen? Onze deskundige binnendienst helpt u graag.

hoveniers- en stratenmakers tot chemische petrotermische

Voor opdrachtgevers kan Heigo de webwinkel desgewenst

handschoenen. Wij hebben alle topmerken in huis en hun

personaliseren. Uw portaal ‘Mijn Heigo’ bevat alleen het voor

producten maken uw werk lichter, gezonder en veiliger. Alleen

uw medewerkers relevante assortiment en maakt foutloos

op die manier kunnen wij groenprofessionals goed van dienst

bestellen en nabestellen nog overzichtelijker en sneller. Wilt

zijn. Ons voorraadsysteem is afgestemd op de seizoenen.

u de facturen digitaal ontvangen? Geen enkel probleem bij

Wij hebben per seizoen de juiste artikelen op voorraad. Dus

Heigo. Onze webshop voorziet hierin.

Onze webshop is volledig ingericht om het bestellen voor u

vandaag besteld is morgen in huis!

Duurzaam en eerlijk
Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) is een
belangrijke pijler in ons beleid. Dat blijkt onder andere uit
ons lidmaatschap aan de Fair Wear Foundation www.fwf.nl
en MVO Nederland. We hebben MVO ook opgenomen in ons
personeelsbeleid. Zo komen bij het invullen van vacatures
als eerste mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in
aanmerking voor de functie. Wij werken hiervoor intensief
samen met een organisatie die door middel van een gerichte
(job)coaching en begeleiding de kansen hierop vergroot.
Bij Heigo heeft 10% van de medewerkers een gedeeltelijke
arbeidsongeschiktheidsuitkering en krijgen diverse medewerkers met een verstandelijke beperking op hun werkplek extra
begeleiding.
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Heigo is meer dan alleen
handschoenen
Bij ons staat alles in het teken van veilig werken. Dat begint

Uw keuze voor Heigo is de eerste stap op weg naar meer

met de juiste producten en een goede advisering. Wij be-

persoonlijke aandacht, uitstraling en productiviteit. Onze

schikken over de Safety Sign® Erkenning. Het Safety Sign®

producten onderscheiden zich door topkwaliteit, draagcom-

is een teken van gecontroleerde kwaliteit op het gebied van

fort en functionaliteit. Daarnaast verzorgen onze product-

advisering en levering van producten die betrekking hebben

specialisten op locatie Toolboxmeetings. Wij brengen uw

op arbeidsomstandigheden, veiligheid en gezondheid.

medewerkers op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen en
nieuwe producten.

U, onze afnemer, kan hierop vertrouwen. Naast handschoenen levert Heigo ook bedrijfskleding, groengereedschappen,
persoonlijke beschermingsmiddelen, veiligheidskleding,
veiligheidsschoeisel en werkkleding. Ons assortiment is aangepast aan de verschillende werksituaties en het eventuele
risico dat uw medewerkers kunnen lopen. Dus bij Heigo vindt
u ook een ruime collectie teekwerende kleding in
verschillende kleuren.
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Partners
KCL
Voor ons is slechts één ding belangrijk: wij willen onze klan-

KCL heeft meer dan 80 jaar ervaring in het produceren van

ten ontzorgen. Daar zijn we dagelijks mee bezig. Belangrijk

beschermende handschoenen. De beschermende handschoe-

hierin zijn onze partners. We werken alleen samen met de

nen van KCL zijn geschikt voor vrijwel elk werkgebied waarbij

allerbesten. Hierdoor zijn wij in staat om samen úw wensen

bescherming van de handen in welke vorm dan ook nodig is.

optimaal in te vullen. De steun van onze partners is essenti-

KCL beschikt over een eigen laboratorium waar de hand-

eel in onze ondersteuning aan u. Daarom stellen wij ze graag

schoenen voortdurend worden getest op de beschermende

even aan u voor.

eigenschappen zoals mechanische en chemische gevaren,
dit alles volgens DIN ISO 9001-normen. De gebruiker ervaart
direct het comfort en de ergonomische voordelen. Door de
unieke eigenschappen is elk voorwerp ook op de meest onmogelijke plaatsen te pakken: snel en makkelijk.

Ansell

M-safe

Wereldwijd toonaangevend in handbescherming. Werkgevers

M-Safe is een merk van Majestic Products en is ontstaan

met verantwoordelijkheid waken over de gezondheid en vei-

uit ruim 30 jaar ervaring in Persoonlijke Beschermingsmid-

ligheid van hun medewerkers. Ansell, wereldwijd de belang-

delen (PBM). Onder dit merk vindt u een breed en betaalbaar

rijkste producent van beschermende handschoenen, zorgt

assortiment aan PBM-producten met betrouwbare kwaliteit

voor een optimale bescherming, veiligheid en comfort voor de

en continuïteit. M-Safe biedt een veelomvattend PBM-assor-

handen van uw medewerkers

timent aan.

Keiler

Showa

Keiler handschoenen worden alleen vervaardigd van de beste

Altijd innoveren nooit imiteren SHOWA biedt het hoogste

lederkwaliteiten die er op de markt verkrijgbaar zijn. Dit

niveau van handbescherming en heeft haar succes op de

resulteert in een topkwaliteit handschoen, met altijd een

eerste plaats te danken aan haar vermogen om continue

uitstekende en constante pasvorm. Oprecht mag worden

te innoveren. SHOWA heeft de volledige controle over het

gesteld dat Keiler de beste lederen handschoen maakt die er

productieproces waardoor SHOWA in staat is om altijd en

op de markt verkrijgbaar is.Keiler heeft dan ook een lange ge-

constant kwaliteit te leveren. SHOWA draagt zelf 100% zorg

schiedenis van het leveren van gekeurde kwaliteit handschoe-

voor de productie, de ontwerpen en de controleprocessen en

nen. Sedert jaren hebben die het DIN-keurmerk. Nu voldoen

maakt zelfs eigen machines, garens, coatings, polymeren en

de handschoenen aan categorie 2 EN-388 3112. Keiler maakt

handvormen. Dit resulteert in unieke producten met hoog-

handschoenen die garant staan voor een ideale pasvorm en

waardige technologische eigenschappen met belangrijke

lange levensduur.

voordelen voor de gebruiker.

De professional kiest natuurlijk voor Heigo.
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SIP Protection
SIP® Protection specialiseert zich al meer dan 25 jaar in
onderzoek, ontwerp en productie van kleding die mensen
bescherming biedt tegen het gevaar van motorkettingzagen.
SIP® zoekt voortdurend naar oplossingen om aan de wensen
van de drager tegemoet te komen: het evenwicht tussen
veiligheid en comfort. De kleding van SIP® Protection draagt
comfortabeler (lichtere ademende stoffen), is stukken veiliger
(innovatieve beschermingsmaterialen) en ziet er modieuzer
uit (nieuw design dat gezien mag worden).

Tegera/Ejendals
Tegera is de Zweedse fabrikant van hoogwaardige werkhandschoenen. Na het koele noorden verovert dit sterke merk nu
ook de Benelux. Hebt u ook zo genoeg van handschoenen met
te korte vingers, knellende naden, harde ledersoorten, slechte
pasvorm en een korte levensduur? Tegera handschoenen
bieden de perfecte oplossing!
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Normen
NEN-EN 374: Beschermende handschoenen tegen chemicaliën en micro-organismen.
Wanneer u werkhandschoenen bestelt is het goed om te

Deze norm is onderverdeeld in drie subnormen:

weten wat de normering is voor het type materiaal en de

-NEN - EN 374-1: Terminologie en prestatie - eisen

samenstelling zodat u met een gerust hart de juiste werk-

-NEN - EN 374-2: Bepaling van de weerstand tegen

handschoen kan dragen en/of verstrekken. Volgens Europese

indringen.

richtlijnen worden de meeste werkhandschoenen getest op

-NEN - EN 374-3: Bepaling van de weerstand tegen

mechanische omstandigheden. Het gaat hier met name om

permeatie (het binnendringen van stoffen in cellen op een

schuurweerstand, snijweerstand, scheurweerstand en steek-

andere manier dan door diffusie.

weerstand.
Voor de permeatie gegevens dienen de bij de handschoenen
Aan de hand van de door de fabrikant opgegeven norm

behorende gegevens te worden geraadpleegd.

kunt u eenvoudig bekijken tegen welke gevaren uw handen

Handschoenen ter bescherming tegen chemicaliën moe-

beschermt zijn. Hoe hoger het getal, hoe hoger de bescher-

ten voldoen aan de algemene vereisten, gesteld in EN 420.

mende waarde.

Aangenomen wordt dat een handschoen die vloeistofdicht is
(volgens EN 374-2) ook beschermt tegen micro-organismen.
De dichtheid van chemische beschermingshandschoenen
wordt bepaald aan de hand van twee parameters, namelijk de
penetratie en de permeatie.

NEN-EN 388:2003
Beschermende handschoenen tegen mechanische gevaren

Penetratie.

Werkhandschoen test

Het doordringen van vloeistoffen doorheen ondichtheden,
microperforaties, scheurtjes en dergelijke in het materiaal

Waarden
0

1

2

3

4

5

Schuurweerstand (aantal omwentelingen)			
<100

100

500

2000

8000

-

2,5

5

10

20

25

50

75

-

60

100

150

-

van de handschoen. De controle op de penetratie gebeurt
door een steekproef op statistische basis. Er worden drie
kwaliteitsniveaus gedefinieerd:

Snijweerstand (Index)
<1,2

1,2

Scheurweerstand (Newton)
<10

10

Permeatie.

Steekweerstand (Newton)
<20

20

Permeatie is het doordringen van chemische producten
doorheen het materiaal van de handschoen op een moleculair
niveau. Aan de hand van de doorbraaktijd wordt een quoteringscijfer van 1 tot 6 gegeven en wel zoals aangegeven in
onderstaande tabel.

Voorbeeld handschoen 35.90205 norm EN388 (3121)
A: Schuurweerstand van 3
B: Snijweerstand van 1
C: Scheurweerstand van 2
D: Steekweerstand van 1

Markering en gebruikersinstructies moeten voldoen aan EN
420. De markering is het pictogram “erlenmeyer in schild”.
NEN-EN 420: Algemene eisen voor handschoenen

Daarnaast wordt een boek met de letter “i” afgebeeld om aan

In deze norm worden de algemene eisen voor werkhand-

te geven dat verdere informatie te vinden is in de gebruikers-

schoenen bepaald, zoals constructie en ontwerp, bescher-

instructies. Daarin moeten onder andere de permeatiege-

mingsgraad, reiniging, onderhoud, opslag, houdbaarheid,

gevens worden opgenomen van de chemicaliën waarvoor de

maatvoering en gebruiksaanwijzing.

handschoen getest is.

De professional kiest natuurlijk voor Heigo.
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EN 407 Thermische risico’s

EN 511 Koubescherming

Gedurende het werk staat men aan thermische risico’s in

Bij de keuze van veiligheidshandschoenen tegen kou moeten

verschillende vormen bloot. Voor het beschermingseffect

naast werkzaamheden ook de klimaatomstandigheden

van de werkhandschoenen is het belangrijk, of het gaat om

(luchtvochtigheid, omgevingstemperatuur) in acht worden

omgevingshitte of om direct contact met hete voorwerpen.

genomen, want wanneer de handschoenen nat worden,

Gevaren kunnen door contact met grote hitte, veroorzaakt

kunnen ze hun isolerende eigenschappen verliezen. Tevens

door ontbranding, straling of op andere wijze ontstaan. Hitte-

moet de veiligheidshandschoen onder deze omstandigheden

bestendige handschoenen moeten een goede slijtvastheid en

flexibel blijven en niet tot vermoeide handen leiden, ook bij

indien nodig ook een zekere snijvastheid vertonen. Voorge-

extreme temperaturen.

schreven voor veiligheidshandschoenen van de EN 407 zijn
ten minste slijt- en scheurvast conform EN 388.

Categorie 1: Handschoenen van eenvoudig ontwerp
Handschoenen die vallen onder categorie 1 bieden slechts
bescherming tegen minimale risico’s. De gebruiker moet zelf
eenvoudig kunnen vaststellen welke graad van bescherming
EN 1149 Bescherming tegen statische elektriciteit

de handschoen biedt. De fabrikant of importeur mag voor dit

Statische ontladingen kunnen een groot risico betekenen,

type handschoenen zelf een conformiteitsverklaring afgeven.

bijv. bij het werken met licht ontvlambare vloeistoffen en
explosieve gassen. In de industrie kan gevoelige elektronica
beschadigd of zelfs vernietigd worden, wanneer deze zonder
veiligheidshandschoen en met bescherming tegen statische
elektriciteit gemonteerd wordt. Deze norm geldt ook voor
werkhandschoenen voor handmatig lassen, snijden en de

Categorie 2: Handschoenen van intermediair ontwerp

bijbehorende verwerkingsprocedures van metaal.

Deze handschoenen bieden bescherming tegen middelzware risico’s. Te denken valt aan mechanische risico’s. De
fabrikant of importeur in Europa dient dit type handschoenen
aan een EG-typeonderzoek te onderwerpen bij een erkende
certificerende instantie.

EN 381 Kettingzagen snijbescherming
Snijbestendige handschoenen voor de bosbouw van deze
EN-norm zijn speciaal voor de omgang met kettingzagen
geschikt. Vooral bij het werken met kettingzagen kan ernstig

Categorie 3: Handschoenen van een complex ontwerp

letsels aan de handen ontstaan. Passieve veiligheid begint bij

Deze handschoenen bieden de hoogste graad van bescher-

een goede grip, die door de passende veiligheidshandschoen

ming en zijn bestemd voor het voorkomen van dodelijke

doelgericht wordt ondersteund.

risico’s of voor risico’s die ernstige onomkeerbare schade aan
de gezondheid kunnen veroorzaken en waarvan de ontwerper
aanneemt dat de gebruiker de effecten niet tijdig kan waarnemen. De fabrikant of importeur in Europa dient dit type
handschoenen aan een EG-typeonderzoek te onderwerpen
en tevens de kwaliteit van het eindprodukt zeker te stellen.

EN 1082 Bescherming tegen snijden en messteken.

Beiden, EG-typeonderzoek en kwaliteitsborging, dienen door

De handschoenen en voorarmbeschermingen die aan de

een erkende certificerende instantie te worden verricht.

EN1082 norm voldoen, beschermen tegen het snijden en
messteken aan de handen en voorarmen.
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Handleiding voor een juiste keuze.

- vinyl: geschikt voor lichte werkzaamheden met geringe kans

Heigo helpt u graag aan de juiste (veiligheids)handschoenen

op beschadigingen en enigszins vochtwerend.

welke het meest geschikt zijn voor uw werkzaamheden. Deze

- disposable handschoenen/wegwerphandschoenen bieden

handleiding heeft de intentie om u de informatie te verschaf-

bescherming tegen vervuiling van hand en product maar

fen, die belangrijk kan zijn bij het bepalen van de voor u juiste

hebben een geringe mechanische weerstand.

(veiligheids)handschoenen. De keuze van de meest geschikte

N.B. in deze groep zitten ook handschoenen die vooral

(veiligheids)handschoen is een moeilijke zaak en afhankelijk

bedoeld zijn ter bescherming van product en proces.

van diverse factoren, zo moet men zich onder andere afvragen:

Ad2-Chemische gevaren:

1- Aan welke mechanische invloeden staan de

Aangezien er zeer veel verschillende chemicaliën zijn met

(veiligheids)handschoenen bloot?

zeer uiteenlopende eigenschappen is het zaak om zeer

2- Tegen welke chemicaliën moeten de (veiligheids)hand-

goed te kijken met welke stoffen men te doen heeft en of de

schoenen kunnen?

gekozen handschoenen daar tegen bestand zijn. Bovendien

3- Met welke temperaturen komt de (veiligheids)handschoen

kunnen handschoenen die zeer goed bestand zijn tegen een

in aanraking?

specifieke stof wel erg gevoelig zijn voor een relatief veelvoor-

4- Wil men ‘wegwerp’ handschoenen of moeten ze langer

komende en ongevaarlijk lijkende stof als benzine.

mee?
5- Welke werkzaamheden moeten met de handschoenen ver-

Een goed advies kan alleen gegeven worden op basis van vol-

richt worden (is bijvoorbeeld vingergevoeligheid belangrijk)?

ledige gegevens van werksituatie, werkzame stoffen van de
middelen waarmee men werkt, specifieke omstandigheden en

Voor ieder van de in de CE-normen besproken gevaren zijn

eventueel combinaties van stoffen.

handschoenen beschikbaar. Meestal kan men zelfs kiezen uit
diverse typen/soorten. Bovendien bieden veel handschoenen

- Chemische bestendige handschoenen van Latex/natuurrub-

bescherming tegen meerdere gevaren, zo dient een lashand-

ber: tegen diverse chemicaliën.

schoen in eerste instantie om te beschermen tegen hete

- Chemische bestendige handschoenen van pvc: bieden

vonken maar daarnaast ook tegen schuren. Men zal op basis

bescherming tegen olie en vet, beperkt chemische bestendig.

van een risico inventarisatie moeten bepalen welk gevaar het

- Chemische bestendige handschoenen van polychloropreen

belangrijkste is en waaraan men moet voldoen om medewer-

(meestal Neopreen genoemd): bieden bescherming tegen

kers tegen dat gevaar te beschermen. Indien men bijvoor-

diverse chemicaliën.

beeld zowel mechanische als chemische risico’s loopt zal

- Chemische bestendige handschoenen van NBR: bestand

men bij chemisch bestendige handschoenen moeten kijken

tegen diverse chemicaliën

naar handschoenen die de drager beschermen tegen de be-

- Chemische bestendige handschoenen van speciale samen-

treffende chemicaliën en bovendien een hoge snijweerstand

stelling: bestand tegen specifieke chemicaliën.

hebben.

N.B. alleen ongetricoteerde handschoenen zijn gegarandeerd
vloeistofdicht.

Ad1-Mechanische gevaren:
- lederen handschoenen onderverdeeld in rundleer, varkens-

Ad3-Thermische gevaren:

leer en meubelleer in de kwaliteiten splitleer en nerfleer;

- winterhandschoenen: bieden bescherming tegen lage tem-

geschikt voor middelzware werkzaamheden.

peraturen.

- latex gedompelde handschoenen: zeer veel gebruikte werk-

- lashandschoenen: bieden met name bescherming tegen las-

handschoenen bij stratenmakers, bouwbedrijven, transport,

spetters, contact- en stralingshitte.

glas- en houtindustrie. Latex gedompelde handschoenen zijn

- warmtewerende handschoenen: bieden bescherming tegen

zeer geschikt voor algemene werkzaamheden.

hoge temperaturen.

- NBR (Nitril) gecoate handschoenen: deze handschoenen
hebben een extreem hoge snijbestendigheid en bieden

Ad4-Overige gevaren:

bescherming tegen snijden door scherpe voorwerpen bijvoor-

- speciale handschoenen tegen besmetting door

beeld in de glasindustrie.

injectienaalden.

- kunstvezels zoals bijvoorbeeld kevlar hebben extreem hoge
snijweerstand.
- katoen: geschikt voor lichte werkzaamheden waar een hoge
vingergevoeligheid belangrijk is en een geringe kans op
beschadigingen.

De professional kiest natuurlijk voor Heigo.
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Gecoate handschoenen

Gecoate handschoenen
NBR (Nitril Butadieën Rubber), gecoate handschoenen. NBR-handschoenen zijn sterke, slijtvaste handschoenen die door de NBRcoating uitstekend olie- en vetbestendig zijn. Bovendien zijn deze
handschoenen zeer snijbestendig. NBR heeft een grotere snijbestendigheid dan latex. N.B. NBR handschoenen in deze groep zijn niet altijd vloeistofdicht dus beschermen ze de gebruiker niet als deze met
de handen in chemicaliën werkt, zie daarvoor de chemische bestendige handschoenen. Van gecoate handschoenen zijn in grote lijnen
twee modellen in twee uitvoeringen;
- met kap of met tricotboord
- met gesloten of met open rug.
Met de aanduiding gesloten rug wordt bedoeld dat ook de rug van de
handschoen gecoat is. Met de aanduiding open rug wordt bedoeld
dat er op de rug van de handschoen geen NBR coating zit hierdoor
ventileert de handschoen beter.
* Alleen per volle doos te bestellen

HANDSCHOEN ANSELL HYFLEX 11-800
Dit is een handschoen van een nieuwe generatie. De coating is van een
microporeus nitril, naadloze voering. De voering is gemaakt van een enkele
draad. Er komen zo geen naden in contact met de hand van de gebruiker. Dat
verhoogt het comfort en vermijdt irritatie.
• Materiaal: Nylon
• Beschikbaar in maten: 6, 7, 8, 9 ,10, 11
• Verpakkingseenheid: 12 paar pak, 144 paar per doos
• Normering: EN388 (3131) / EN1149
Artikelcode: 35.01210

HANDSCHOEN ANSELL HYFLEX 11-801
Dit is een handschoen van een nieuwe generatie. De coating is van een
microporeus nitril, naadloze voering. De voering is gemaakt van een enkele
draad. Er komen zo geen naden in contact met de hand van de gebruiker. Dat
verhoogt het comfort en vermijdt irritatie.
• Materiaal: Nylon
• Beschikbaar in maten: 6, 7, 8, 9 ,10, 11
• Verpakkingseenheid: 144 paar per doos*
• Normering: EN388 (3131) / EN1149
Artikelcode: 35.01212

De professional kiest natuurlijk voor Heigo.
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HANDSCHOEN ANSELL SENSILITE 48-101
Deze handschoen is palm gecoat met polyurethaan-coating en nylon voering.
Bestemd voor lichte toepassingen die een hoog comfortniveau en een goede
schuurweerstand vereisen. Omdat de SensiLite een precieze manipulatie van
kleine voorwerpen in droge en licht geoliede omgevingen mogelijk maakt, is
hij de praktische keuze wanneer u beweeglijkheid zoekt.
• Materiaal: Nylon
• Beschikbaar in maten: 6, 7, 8, 9 ,10, 11
• Verpakkingseenheid: 144 paar per doos*
• Normering: EN388 (4131)
Artikelcode: 35.01229

HANDSCHOEN PU-NITRIL COATED
Ideaal voor het hanteren van ruw en schurend materiaal, tevens hebben NBR
handschoenen een zeer hoge snijbestendigheid.
• Materiaal: Nylon
• Beschikbaar in maten: XS, S, M, L, XL
• Verpakkingseenheid: 10 paar per pak, 120 paar per doos
• Normering: EN388 (4131)
Artikelcode: 35.06801

HANDSCHOEN BULL FLEX PU WIT
Bullflex Pu met nitril coating op een naadloos gebreide nylon
onderhandschoen.
• Materiaal: Nylon
• Beschikbaar in maten: 8, 9 ,10, 11
• Verpakkingseenheid: 12 paar per pak, 120 paar per doos
• Normering: EN388 (3121)
Artikelcode: 35.90202

HANDSCHOEN BULL FLEX PU ZWART
Werkhandschoen Bullflex Pu met nitril coating op een polyamide
onderhandschoen.
• Materiaal: Polyamide
• Beschikbaar in maten: 7, 8, 9 ,10, 11
• Verpakkingseenheid: 12 paar per pak, 240 paar per doos
• Normering: EN388 (3121)
Artikelcode: 35.90201
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HANDSCHOEN BULL FLEX PU
Werkhandschoen nitril foam coating 3/4 gedompeld op een naadloos
gebreide polyamide onderhandschoen.
• Materiaal: Polyamide
• Beschikbaar in maten: 8, 9 ,10, 11
• Verpakkingseenheid: 12 paar per pak, 240 paar per doos
• Normering: EN388 (3121)
Artikelcode: 35.90205

HANDSCHOEN PU-FLEX ZWART
Handschoenen met PU-coating op nylon drager, bijzonder goede
vingergevoeligheid.
• Materiaal: Nylon
• Beschikbaar in maten: 7, 8, 9, 10, 11
• Verpakkingseenheid: 12 paar per pak, 240 paar per doos
• Normering: EN388 (4131)
Artikelcode: 35.90801

HANDSCHOEN M-SAFE 14-690
De superlichte coating van de M-Safe Nitrile Microfoam 14-690
werkhandschoenen zorgt voor een hoge mate van beweeglijkheid en
flexibiliteit. De coating is bovendien ademend waardoor handen droog en koel
blijven.
• Materiaal: Nitril
• Beschikbaar in maten: 7, 8, 9 ,10, 11
• Verpakkingseenheid: 12 paar per pak, 144 paar per doos
• Normering: EN388 (4131)
Artikelcode: 35.90720

De professional kiest natuurlijk voor Heigo.
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HANDSCHOEN SHOWA NITRIL-FOAM 377
Handschoen met volledige coating, extra coating op handpalm, versterkte
gebreide rand, schulprand, standaard oppervlak, zonder speciale behandeling,
anatomische vorm, naadloos breiwerk
• Materiaal: Nitril.
• Beschikbaar in maten: 8 en 9
• Verpakkingseenheid: 120 paar per doos*
• Normering: EN388 (4121)
Artikelcode: 35.04800

HANDSCHOEN A620 SNIJBESTENDIG
Snijbestendige handschoen, grip met een naadloze pu palm gecoate voering,
comfortabel en goed beweeglijk.
• Materiaal: Glasvezel
• Beschikbaar in maat: XS, S, M, L, XL, 2XL
• Verpakkingseenheid: 12 per paar per pak, 144 paar per doos
• Normering: EN388 (4341) / EN420
Artikelcode: 35.17200

HANDSCHOEN TEGERA 873
Een flexibele handschoen in nylon en lycra, gedipt in nitrilschuim, een
ademend nitril, heeft enige weerstand tegen vocht. Wasbaar op 40 graden.
• Materiaal: Nylon
• Beschikbaar in maten: 7, 8, 9, 10, 11
• Verpakkingseenheid: 12 paar per pak, 120 paar per doos
• Normering: EN388 (4131)
Artikelcode: 35.14000

HANDSCHOEN TEGERA 887
Comfortabele blauw/zwarte nylon handschoen van Ejendals. Gecoat in een
nitrilschuim, met een grip patroon in de palm, de rug is ventilerend, houdt
vocht tegen tot een absoluut minimum. Wasbaar op 40 graden.
• Materiaal: Nylon
• Beschikbaar in maten: 7, 8, 9, 10, 11
• Verpakkingseenheid: 12 paar per pak, 120 paar per doos
• Normering: EN388 (4121)
Artikelcode: 35.14001
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HANDSCHOEN HYCRON 27-602
Ideaal voor het hanteren van ruw en schurend materiaal, tevens hebben NBR
handschoenen een zeer hoge snijbestendigheid. Volledig gecoat en tricot
manchet.
• Materiaal: NBR
• Beschikbaar in maten: 8, 9 ,10
• Verpakkingseenheid: 12 paar per pak, 144 paar per doos
• Normering: EN388 (4221)
Artikelcode: 35.01404

HANDSCHOEN HYCRON 27-607
Palm gecoate handschoenen met kap. Ideaal voor het hanteren van ruw
en schurend materiaal, tevens hebben NBR handschoenen een zeer hoge
snijbestendigheid.
• Materiaal: NBR
• Beschikbaar in maten: 8, 9, 10
• Verpakkingseenheid: 144 paar per doos*
• Normering: EN388 (4221)
Artikelcode: 35.01405

HANDSCHOEN HYCRON 27-805
Volledig gecoate handschoen met kap. Ideaal voor het hanteren van ruw
en schurend materiaal, tevens hebben NBR handschoenen een zeer hoge
snijbestendigheid.
• Materiaal: NBR
• Beschikbaar in maten: 9 en 10
• Verpakkingseenheid: 144 paar per doos*
• Normering: EN388 (4221)
Artikelcode: 35.0140609

HANDSCHOEN HYLITE 47-400
Met een dunne laag NBR palmgecoate handschoen waardoor de buitenzijde
iets ruwer is. Hoge slijtweerstand, goede greep, soepel, vingergevoelig en een
goede pasvorm.
• Materiaal: NBR
• Beschikbaar in maten: 7, 8, 8.5, 9, 10
• Verpakkingseenheid: 12 paar per pak, 144 paar per doos
• Normering: EN388 (3111)
Artikelcode: 35.01407

De professional kiest natuurlijk voor Heigo.
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HANDSCHOEN HYLITE 47-402
Een veelzijdig alternatief voor katoen, licht leder en PVC. De speciale
nitrilformule garandeert een uitstekende combinatie van soepelheid,
mechanische weerstand en afstoting van olie. Nitrillaag op 100% katoenen
interlock voering. Volledig gecoat en tricot manchet.
• Materiaal: NBR
• Beschikbaar in maten: 7, 8, 9 ,10
• Verpakkingseenheid: 144 paar per doos*
• Normering: EN388 (3111)
Artikelcode: 35.01402

HANDSCHOEN HYNIT 32-105
Hoge snij- en slijtbestendigheid, grote vingergevoeligheid, deze unieke Ansell
nitril-coating is tevens vet, olie en stofafstotend, uitstekende droge greep,
niet geheel vloeistofdicht.
• Materiaal: NBR
• Beschikbaar in maat: 10
• Verpakkingseenheid: 12 paar per pak, 144 paar per doos
• Normering: EN388 (3111)
Artikelcode: 35.01409

HANDSCHOEN HYNIT 32-815
Hoge snij- en slijtbestendigheid, grote vingergevoeligheid. De unieke Ansell
nitril-coating is tevens vet, olie en stofafstotend, uitstekende droge greep,
niet geheel vloeistofdicht.
• Materiaal: NBR
• Beschikbaar in maten: 7, 8, 9, 10
• Verpakkingseenheid: 144 paar per doos*
• Normering: EN388 (3111)
Artikelcode: 35.0140914

HANDSCHOEN NBR BLAUW KAP MET OPEN RUG
Volledig gecoate handschoen met kap. Ideaal voor het hanteren van ruw
en schurend materiaal, tevens hebben NBR handschoenen een zeer hoge
snijbestendigheid.
• Materiaal: NBR
• Beschikbaar in maten: 10
• Verpakkingseenheid: 12 paar per pak, 144 paar per doos
• Normering: EN388 (4111)
Artikelcode: 35.90401
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HANDSCHOEN NBR BLAUW KAP MET GESLOTEN RUG
Werkhandschoen met NBR coating en gesloten rug op jersey voering met
canvas kap.
• Materiaal: NBR
• Beschikbaar in maten: 9, 10, 11
• Verpakkingseenheid: 12 paar per pak, 144 paar per doos
• Normering: EN388 (4221)
Artikelcode: 35.90402

HANDSCHOEN NBR BLAUW TRICOTBOORD + GESLOTEN
RUG
NBR M-Trile 50-020, tricot manchet, dichte rugzijde, Superieure weerstand
tegen scherpe en schurende materialen, NBR coating op jersey handschoen,
uitstekende droge grip, machinewasbaar.
• Materiaal: NBR
• Beschikbaar in maten: 8, 9, 10
• Verpakkingseenheid: 12 paar per pak, 144 paar per doos
• Normering: EN388 (4111)
Artikelcode: 35.90403

HANDSCHOEN NBR BLAUW TRICOTBOORD + OPEN RUG
Deze handschoen heeft een Tricot manchet, open rugzijde, goede weerstand
tegen scherpe en schurende materialen, NBR coating op jersey voering en een
uitstekende droge grip.
• Materiaal: NBR
• Beschikbaar in maat: 10
• Verpakkingseenheid: 12 paar per pak, 144 paar per doos
• Normering: EN388 (4111)
Artikelcode: 35.9040400

HANDSCHOEN NBR MOD.H.L.TRICOB
Werkhandschoen model hylite met 100% katoenen interlock drager.
• Materiaal: NBR
• Beschikbaar in maten: 8, 9, 10
• Verpakkingseenheid: 12 paar per pak, 120 paar per doos
• Normering: EN388 (4221)
Artikelcode: 35.90402

De professional kiest natuurlijk voor Heigo.
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HANDSCHOEN NBR PROFI
Werkhandschoen met tricot manchet handschoen heeft goede droge grip en
actifresh en is te gebruiken bij werkzaamheden met olie.
• Materiaal: NBR
• Beschikbaar in maten: 8, 9, 10
• Verpakkingseenheid: 120 paar per doos*
• Normering: EN388 (4111)
Artikelcode: 35.904030

HANDSCHOEN NBR GEEL
Gele nitril gecoate katoenen handschoenen met gebreide pols sectie en niet
gecoate bovenste gedeelte.
• Materiaal: NBR
• Beschikbaar in maat: 10
• Verpakkingseenheid: 144 paar per doos*
• Normering: EN388 (4111)
Artikelcode: 35.9040510

HANDSCHOEN KCL SAHARA
De handschoen is palm gecoat met nitril. Handschoen met katoenen drager,
tricot manchet en gebreide boord. Goed mechanisch te belasten.
• Materiaal: NBR
• Beschikbaar in maten: 7, 8, 9, 10
• Verpakkingseenheid: 100 paar per doos*
• Normering: EN388 (4111)
Artikelcode: 35.07208
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HANDSCHOEN KCL REWOMECH 640
Handschoen van ademend kunstleer, materiaal verhardt niet, absorberend
oppervlak voor goede grip, zeer goede pasvorm, goede vingergevoeligheid
met velcrosluiting
• Materiaal: Kunstleer.
• Beschikbaar in maat: 10
• Verpakkingseenheid: 10 paar per pak, 100 paar per doos
• Normering: EN388 (2121)
Artikelcode: 35.0710010

HUISHOUDHANDSCHOEN LATEX GEEL
Latex katoenvlok gevoerde handschoen.
• Materiaal: Latex
• Beschikbaar in maten: S, M, L, XL, 2XL
• Verpakkingseenheid: 12 paar per pak, 144 paar per doos
• Normering: EN374
Artikelcode: 35.90208 kleur geel
Artikelcode: 35.90209 kleur blauw

HANDSCHOEN PVC ROOD TRICOTBOORD MET
GESLOTEN RUG
Handschoen PVC met tricotboord en gesloten rug. Biedt bescherming tegen
oliën, vetten en in beperkte mate tegen een aantal chemische stoffen.
• Materiaal: PVC
• Beschikbaar in maat: 10
• Verpakkingseenheid: 12 paar per pak, 120 paar per doos
• Normering: EN388 (4221) / EN-374
Artikelcode: 35.90301

HANDSCHOEN PVC ROOD CAT-2
Handschoen PVC gesloten, biedt bescherming tegen oliën, vetten en in
beperkte mate tegen een aantal chemische stoffen.
• Materiaal: PVC
• Beschikbaar in maat: 10 met lengte 27 cm, 35 cm, 40 cm, 45 cm
• Verpakkingseenheid: 120 paar per doos*
• Normering: EN388 (4221) / EN-374
Artikelcode: 35.90302

De professional kiest natuurlijk voor Heigo.
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HANDSCHOEN PVC ROOD CAT-3 27 CM
Laag chemisch bestendig, goede pasvorm, olie en vet bestendig, volledig PVC
gecoat.
• Materiaal: PVC
• Beschikbaar in maat: 10
• Verpakkingseenheid: 120 paar per doos*
• Normering: EN388 (4121) / EN374 AKL
Artikelcode: 35.9030327

HANDSCHOEN PVC GROEN CAT-3 35 CM
Werkhandschoen PVC groen met anti/slip coating en jersey voering, lengte
35 cm.
• Materiaal: PVC
• Beschikbaar in maat: 10,5
• Verpakkingseenheid: 12 paar per pak, 60 paar per doos
• Normering: EN388 (4121) / EN374
Artikelcode: 35.9030335

HANDSCHOEN NBR GROEN
Handschoen met uitzonderlijke slijtvastheid en goede snij- en
steekweerstand. De handschoen is 30 cm lang en 0,42 mm dik.
• Materiaal: NBR
• Beschikbaar in maten: S, M, L, XL, 2XL
• Verpakkingseenheid: 12 paar per pak, 144 paar per doos
• Normering: EN388 (4121) EN374 AJL
Artikelcode: 35.10400

HANDSCHOEN NITRIL
Handschoen nitril, groen met vlokvoering, chemicaliën bestendig, lengte 31
cm.
• Materiaal: Nitril
• Beschikbaar in maten: 7, 8, 10
• Verpakkingseenheid: 12 paar per pak, 120 paar per doos
• Normering: EN388 / EN374 / CE.CAT.3
Artikelcode: 35.90211
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HANDSCHOEN SOLVEX 37-675
Handschoen met combinatie eigenschappen namelijk mechanisch sterk en
chemische weerstand, behandeld met een schimmel en bacterie statisch
middel om huidirritatie te voorkomen met zandkorrelstructuur voor extra
grip. 330 mm lang, 0,38 mm dik.
• Materiaal: Nitril
• Beschikbaar in maten: 8, 9, 10, 11, 12
• Verpakkingseenheid: 12 paar per pak, 144 paar per doos
• Normering: EN388 (4101) / EN1149 / EN374
Artikelcode: 35.01422

HANDSCHOEN SOLVEX 37-185
Handschoen met combinatie eigenschappen namelijk mechanisch sterk en
chemische weerstand, gemaakt van stevig Nitril met zandkorrelstructuur
voor extra grip. 455 mm lang, 0,56 mm dik.
• Materiaal: Nitril
• Beschikbaar in maten: 8, 9, 10
• Verpakkingseenheid: 144 paar per doos*
• Normering: EN388 (4102) / EN374
Artikelcode: 35.01421

HANDSCHOEN NEOPREEN
Katoen gevlokte binnenkant, neopreen is een synthetisch rubber, zeer goede
vingergevoeligheid, antislip op de hand.
• Materiaal: Neopreen
• Beschikbaar in maten: 8, 9, 10, 11
• Verpakkingseenheid: 12 paar per pak, 72 paar per doos
• Normering: EN388 (3121) / EN 374 (AKL)
Artikelcode: 35.06800
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HANDSCHOEN UVEX RUBIFLEX ZONDER MANCHET
80 CM
Comfortabele NBR handschoen met een naadloze coating in chemische
resistentie, anatomisch gevormd, goede absorbtie van waterdamp door de
katoen voering, dikte 0,50 mm.
• Materiaal: NBR
• Beschikbaar in maten: 9, 10, 11
• Verpakkingseenheid: 10 paar per maat
• Normering: EN388 (2121)
Artikelcode: 35.07360

HANDSCHOEN UVEX RUBIFLEX MET MANCHET
Comfortabele NBR handschoen met een naadloze coating in chemische
resistentie. Anatomisch gevormd. Goede absorbtie van waterdamp door de
katoen voering. Dikte: 0,50 mm.
• Materiaal: NBR
• Beschikbaar in maten: 9, 10, 11
• Verpakkingseenheid: 10 paar per maat
• Normering: EN388 (2121) / EN374
Artikelcode: 35.07350

HANDSCHOEN ANSELL NEOX 09-0430
Neopreen coating van de hoogste kwaliteit. Beschermt tegen een hele
reeks oliën, zuren, bijtende producten, alcoholen en talrijke oplosmiddelen.
Comfortabele, anatomisch gevormde handschoen die de omtrekken van een
hand in rust aanneemt.
• Materiaal: Neopreen
• Beschikbaar in maat: 10
• Verpakkingseenheid: 12 paar per pak, 144 paar per doos
• Normering: EN388 (2121)
Artikelcode: 35.0183210

HANDSCHOEN VOOR RIOOL 65 CM
Lange, 65 cm, handschoen sluit met elastiek om de bovenarm, de
handschoen is beperkt chemisch bestendig tegen bepaalde niet
geconcentreerde chemicaliën maar om economische redenen (nog) niet aan
een test voor CE-categorie 2 onderworpen, materiaal PVC, gebruik voor riool
handschoen/ muskus rattenvangers.
• Materiaal: PVC
• Beschikbaar in maat: Een maat
• Verpakkingseenheid: 12 paar per pak, 72 paar per doos
• Normering: EN388 (4121) / EN374
Artikelcode: 35.9030700
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HANDSCHOEN VINYL GEEL AMERIKAAN
Geel vinyl type amerikaantje, materiaal vinyl, ongevoerd, manchetstijl
katoenen kap.
• Materiaal: Vinyl
• Beschikbaar in maat: 10,5
• Verpakkingseenheid: 240 paar per doos*
• Normering: EN388
Artikelcode: 35.0660400

HANDSCHOEN LATEX PREVENT ORIGINEEL
Sterke slijtvaste handschoen met gevulkaniseerd natuurlatex op een tricot
breisel.
• Materiaal: Latex
• Beschikbaar in maat: 9
• Verpakkingseenheid: 10 paar per pak, 100 paar per doos
• Normering: EN388 (4243)
Artikelcode: 35.0320100

HANDSCHOEN LATEX MODEL PREVENT
Niet de originele maar wel hetzelfde model, materiaal en toepassing, zeer
goede prijs/kwaliteit verhouding.
• Materiaal: Latex.
• Beschikbaar in maat: 10,5
• Verpakkingseenheid: 12 paar per pak, 120 paar per doos
• Normering: EN388 (3342)
Artikelcode: 35.9020200

HANDSCHOEN LATEX SHOWA-GRIP
Gebreide gele drager van katoen/polyester met een geruwde latex coating,
kleur groen. Met antislip.
• Materiaal: Latex
• Beschikbaar in maten: S, M, L, XL
• Verpakkingseenheid: 10 paar per pak, 120 paar per doos
• Normering: EN388 (2142)
Artikelcode: 35.04201
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HANDSCHOEN MODEL SHOWA-GRIP
Niet de originele maar wel hetzelfde model, materiaal en toepassing. Zeer
goede prijs/kwaliteit verhouding.
• Materiaal: Latex
• Beschikbaar in maten: 7, 8, 9, 10, 11
• Verpakkingseenheid: 12 paar per pak, 120 paar per doos
• Normering: EN388 (3242)
Artikelcode: 35.90204

HANDSCHOEN SHOWA THERMO-GRIP 451
Showa winter handschoen, ideale handschoen voor de koude wintermaanden.
De mix van acryl/ katoen/polyester in de voering zorgt voor een aangenaam
warm draagcomfort, lichtgewicht, soepele handschoen, ook tijdens koude
dagen.
• Materiaal: Latex
• Beschikbaar in maten: S, M, L, XL
• Verpakkingseenheid: 10 paar per pak, 120 paar per doos
• Normering: EN388 (2241) / EN511
Artikelcode: 35.04203

HANDSCHOEN IMITATIE SHOWA-THERMO
Werkhandschoen met zwarte latex antislip coating op een acryl gebreide
onderhandschoen.
• Materiaal: Latex
• Beschikbaar in maten: L, XL, XXL
• Verpakkingseenheid: 12 paar per pak, 120 paar per doos
• Normering: EN388 (2243)
Artikelcode: 35.90305

HANDSCHOEN GLADIATOR 16-500
Ansell Gladiator veiligheidshandschoen 16-500, natuurrubber coating op
een interlock voering, een handschoen die nog beter presteert voor lichte en
middelzware glasbehandeling.
• Materiaal: Natuurrubber
• Beschikbaar in maat: 7, 8, 9, 10
• Verpakkingseenheid: 72 paar per doos*
• Normering: EN388 (X241) / EN374 AJL
Artikelcode: 35.01450
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Lederen handschoenen
Algemeen lederen handschoenen
Leer is een natuurproduct dat van oudsher gebruikt wordt ter bescherming tegen mechanische gevaren. Er zijn veel soorten leer. Men
kan onderscheid maken naar diersoort en per soort naar kwaliteit.
Voor handschoenen wordt vooral varkensleer en rundleer gebruikt.
Rundleer is van betere kwaliteit dan varkensleer.
Splitleer
Splitleer is de onderlaag van de huid en heeft een iets minder hechte
vezelstructuur. Splitlederen werkhandschoenen worden gebruikt bij
algemene middel tot zware werkzaamheden.
Nerfleer
Nerfleer is de bovenste laag van de huid, heeft een dichte vezelstructuur en dus een goede weerstand tegen water en oliën.Verder hebben
nerflederen werkhandschoenen een zeer hoge schuur- en slijtweerstand dat een lange levensduur waarborgt. Nerflederen handschoenen worden gebruikt voor algemene middel tot zware buitenwerkzaamheden.
Meubelleer
Meubelleer is restleer uit auto- en meubelindustrie waar de allerbeste en duurste leersoorten gebruikt worden. Van dit leer worden
meubelnerflederen handschoenen gemaakt met een zeer gunstige
prijs/kwaliteit verhouding. N.B. dit betekent dat in iedere levering
weer andere kleuren kunnen zitten aangezien dit leer een bepaalde
kleur heeft gekregen voordat het gesneden wordt.
Model
Veel lederen handschoenen zijn van het model Amerikaantje. Dit is
een type aanduiding voor handschoenen met de volgende eigenschappen:
- een rugzijde van katoen/canvas = ademend
- versterkte vingertoppen = lange levensduur
- knokkelbescherming
- elastiek op de rug
- stevige, sterke kap
* Alleen per volle doos te bestellen
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HANDSCHOEN KEILER 1
Handschoen met een ideale pasvorm, molton voering en lange levensduur
met DIN keur, kan tot 7 maal gereinigd en hergebruikt worden.
• Materiaal: Varkensnerfleer
• Beschikbaar in maat: 10
• Verpakkingseenheid: 12 paar per pak, 120 paar per doos
• Normering: EN388 (3112) / EN420
Artikelcode: 35.0210403

HANDSCHOEN KEILER 3
Handschoen met een ideale pasvorm, molton voering en lange levensduur
met DIN keur, kan tot 7 maal gereinigd en hergebruikt worden.
• Materiaal: Varkensnerfleer
• Beschikbaar in maat: 11
• Verpakkingseenheid: 12 paar per pak, 120 paar per doos
• Normering: EN388 (3112) / EN420
Artikelcode: 35.0210404

HANDSCHOEN KEILER FIT
Handschoen van hoogwaardig geitennappaleer. Ideaal voor middel tot zware
werkzaamheden in bouw, industrie en tuinbouw.
• Materiaal: Geitennappaleer
• Beschikbaar in maten: 7, 8, 9, 10, 11, 12
• Verpakkingseenheid: 12 paar per pak, 120 paar per doos
• Normering: EN388 (3113) / EN420
Artikelcode: 35.02106

HANDSCHOEN KEILER FIT WINTER
Winterhandschoen van hoogwaardig geitennappaleer voor gebruik bij middel
tot zware werkzaamheden in bouw, industrie en tuinbouw.
• Materiaal: Geitennappaleer
• Beschikbaar in maten: 7, 8, 9, 10, 11, 12
• Verpakkingseenheid: 12 paar per pak, 120 paar per doos
• Normering: EN388 (3232) / EN420 / EN511 (02X)
Artikelcode: 35.02107
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HANDSCHOEN KEILER TEC
De handschoen bied een optimale grip op de groen machines, klima
openingen om vochtige handen tegen te gaan, is voorzien van 2 reflectie
pipings, heeft een antislip profiel in handpalm/vingers en duim voor optimale
grip op de groen machines, de kans op ongevallen wordt hierdoor aanzienlijk
vermindert, een neopreen knokkelbescherming, klittenbandsluiting voor een
optimale pasvorm, versteviging van de pols, bescherming en het verhinderen
van het binnen dringen van vuil, flexibele rug van spandex.
• Materiaal: Geitennappaleer
• Beschikbaar in maten: oranje in 9, 10, 11 en zwart 11
• Verpakkingseenheid: 12 paar per pak, 120 paar per doos
• Normering: EN388 (4332) / EN420
Artikelcode: 35.021232

HANDSCHOEN KEILER RUNDNERFLEDER
TOP kwaliteit handschoen vervaardigt uit soepel rundnerfleder naturel met
katoenen witte rug, leren knokkelbescherming en canvas kap, palm is molton
gevoerd. Uitstekende en constante pasvorm en lange levensduur.
• Materiaal: Rundnerfleder
• Beschikbaar in maten: 9, 10, 11
• Verpakkingseenheid: 12 paar per pak, 120 paar per doos
• Normering: EN388 (2133) / EN420
Artikelcode: 35.02108

HANDSCHOEN KEILER FORST
Handschoen die veel gebruikt wordt in de bosbouw. Vervaardigd uit soepel
grijs rundnerfleder met waterdichte groene rug, 7 cm tricotmanchet welke
goed aan de pols aansluit en grote palmversteviging. De Keiler Forst is
molton gevoerd.
• Materiaal: Rundnerfleder
• Beschikbaar in maten: 9, 10,5, 12
• Verpakkingseenheid: 12 paar per pak, 120 paar per doos
• Normering: EN388 (2133) / EN420
Artikelcode: 35.02127

De professional kiest natuurlijk voor Heigo.



26

Lederen handschoenen

HANDSCHOEN VARKENSSPLIT ONGEVOERD
Handschoen model amerikaantje van varkenssplitleer voor algemene
werkzaamheden voor gebruik in bouw, industrie, bosbouw en tuinbouw.
• Materiaal: Varkenssplitleer
• Beschikbaar in maat: 10,5
• Verpakkingseenheid: 12 paar per pak, 120 paar per doos
• Normering: EN388 (1121)
Artikelcode: 35.9010100

HANDSCHOEN VARKENSSPLIT GEVOERD
Handschoen model amerikaantje van varkenssplitleer voor algemene
werkzaamheden voor gebruik in bouw, industrie, bosbouw en tuinbouw.
• Materiaal: Varkenssplitleer
• Beschikbaar in maat: 10,5
• Verpakkingseenheid: 12 paar per pak, 120 paar per doos
• Normering: EN388 (2112)
Artikelcode: 35.9010200

HANDSCHOEN RUNDSPLITLEER
Werkhandschoen rundsplitleder amerikaantje met palmversterking en 6 cm
kap, rood blauw streepdoek.
• Materiaal: Rundsplitleder
• Beschikbaar in maat: 10,5
• Verpakkingseenheid: 12 paar per pak, 120 paar per doos
• Normering: EN388 (2112)
Artikelcode: 35.9010500
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HANDSCHOEN SUPERSPLITLEER TOP
Topkwaliteit handschoen super splitleder.
• Materiaal: Splitleder
• Beschikbaar in maat: 10
• Verpakkingseenheid:120 paar per doos*
• Normering: EN388 (4144)
Artikelcode: 35.0611001

HANDSCHOEN RUNDSPLITLEER SUPER MET KAP
Handschoen model amerikaantje, A-kwaliteit splitleer gesneden uit de
sterkste delen van de huid, kap met polyetyhleen versterkt waardoor deze
sterker en stugger is, gebruik algemene middel tot zware werkzaamheden,
werkhandschoen A-kwaliteit 1,3 mm dik, splitleder met groen/grijs
streepdoek en 8 cm kap.
• Materiaal: Rundsplitleer.
• Beschikbaar in maat: 10,5
• Verpakkingseenheid: 12 paar per pak, 120 paar per doos
• Normering: EN388 (2133)
Artikelcode: 35.9010600

HANDSCHOEN SUPERSPLITLEER FOAM GEVOERD
Top kwaliteit handschoen met goede pasvorm, ideaal als
winterwerkhandschoen.
• Materiaal: Splitleder
• Beschikbaar in maat: 10
• Verpakkingseenheid: 12 paar per pak, 72 paar per doos
• Normering: EN388 (4121)
Artikelcode: 35.9011500

HANDSCHOEN RUNDNERFLEER GEVOERD
Rundnerflederen handschoen model amerikaantje, gebruik algemene
middel tot zware werkzaamheden, zeer geschikt voor algemene buiten
werkzaamheden, werkhandschoen rund/boxleder 1,1 mm dik met geel/blauw
streepdoek en 10 cm kap.
• Materiaal: Rundnerfleder
• Beschikbaar in maat: 10,5
• Verpakkingseenheid: 12 paar per pak, 120 paar per doos
• Normering: EN388 (4132)
Artikelcode: 35.9010700

De professional kiest natuurlijk voor Heigo.



28

Lederen handschoenen

HANDSCHOEN RUNDNERFLEER PALMVERSTEVIGING
Rundnerflederen handschoen model amerikaantje, met een extra
handpalmversterking, gebruik algemene middel tot zware werkzaamheden,
zeer geschikt voor algemene buiten werkzaamheden, door de extra
handpalmversterking is de handschoen nog sterker en slijtvaster,
werkhandschoen rund/boxleder 1,1 mm dik met royale palmversterking,
geel/blauw streepdoek en 10 cm kap.
• Materiaal: Rundnerfleder
• Beschikbaar in maat: 10,5
• Verpakkingseenheid: 12 paar per pak, 120 paar per doos
• Normering: EN388 (4132)
Artikelcode: 35.9010900

HANDSCHOEN RUNDNERFLEER MET
PISTOOLVERSTEVIGING
Kwalitatief zeer goede handschoen, model amerikaantje, goede pasvorm,
hoge slijtbestendigheid en lange levensduur met een handpalm en
wijsvinger versterking en een kanvas voering, materiaal rundnerfleer met
pistoolversteviging, gebruik algemene middel tot zware werkzaamheden,
• Materiaal: Rundnerfleder.
• Beschikbaar in maten: 11 en 12
• Verpakkingseenheid: 12 paar per pak, 120 paar per doos
• Normering: EN388 (4132)
Artikelcode: 35.90110

HANDSCHOEN HEIGO RUNDLEER ONGEVOERD
Luxe model werkhandschoen met zeer goede pasvorm, goede
vingergevoeligheid, elastiek op de handrug en een lange levensduur. De
handschoenen zijn ook uitermate geschikt om als chauffeurshandschoen te
gebruiken, model 'driver-glove', hoogwaardig rundnerfleer, te gebruiken voor
algemene middel tot zware werkzaamheden.
• Materiaal: Rundnerfleder
• Beschikbaar in maten: 8, 9, 10, 11, 12
• Verpakkingseenheid: 12 paar per pak, 120 paar per doos
• Normering: EN388
Artikelcode: 35.90111
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HANDSCHOEN HEIGO RUNDLEER GEVOERD
Luxe model werkhandschoen met zeer goede pasvorm, goede
vingergevoeligheid en lange levensduur, het model heeft elastiek
op de handrug en een warme binnenvoering. Ideaal voor algemene
buitenwerkzaamheden in de winterdag, maar de handschoenen zijn ook
uitermate geschikt om als chauffeurshandschoen te gebruiken. Model 'driverglove', kwalitatief hoogwaardig rundnerfleer, te gebruiken voor algemene
middel tot zware werkzaamheden, winterhandschoen en bosbouw.
• Materiaal: Rundnerfleder
• Beschikbaar in maten: 7, 8, 9, 10, 11, 12
• Verpakkingseenheid: 12 paar per pak, 120 paar per doos
• Normering: EN388
Artikelcode: 35.90114

HANDSCHOEN HEIGO GEVOERD
Gevoerde werkhandschoen met tricotboord.
• Materiaal: Schapenleder
• Beschikbaar in maten: 10 en 11
• Verpakkingseenheid: 12 paar per pak, 120 paar per doos
• Normering: EN388 / CAT.CE.1
Artikelcode: 35.901142

HANDSCHOEN SUKKUR
Soepele lederen handschoen met comfortabele antislip pasvorm met
klittenband.
• Materiaal: Nappaleder
• Beschikbaar in maten: 6, 7, 8, 9, 10, 11
• Verpakkingseenheid: 240 paar per doos*
• Normering: EN388 (2111)
Artikelcode: 35.90142
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HANDSCHOEN TROPIC NAPPA
Nappalederen handschoen met blauw katoenen rugzijde, zonder kap, goede
vingergevoeligheid.
• Materiaal: Nappaleder
• Beschikbaar in maten: 7, 8, 9, 10, 11
• Verpakkingseenheid: 12 paar per pak, 120 paar per doos
• Normering: EN388 (3122)
Artikelcode: 35.90264

HANDSCHOEN VARKENSNERF GEVOERD
Soepele varkensnerfleer licht gevoerde werkhandschoen, model
amerikaantje, hoge vingergevoeligheid en goede pasvorm, goede schuur -en
slijtbestendigheid.
• Materiaal: Varkensnerfleer
• Beschikbaar in maat: 10,5
• Verpakkingseenheid: 12 paar per pak, 120 paar per doos
• Normering: EN388 (3112)
Artikelcode: 35.9010300

HANDSCHOEN TRICOT BINNEN GEVOERD
WINTERBESTENDIG
Geheel flanel gevoerde handschoen.
• Materiaal: Varkenssplitleder
• Beschikbaar in maten: Een maat
• Verpakkingseenheid: 12 paar per pak, 300 paar per doos
• Normering: CE.CAT.1
Artikelcode: 35.9011700
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HANDSCHOEN WINTER EN LAS BRUIN 35 CM
Lashandschoen, 5-vingerig, zonder buitenliggende naden, gevoerd aan
binnenzijde, rug uit één stuk gesneden.
• Materiaal: Supersplitleer
• Beschikbaar in maat: 10
• Verpakkingseenheid: 12 paar per pak, 72 paar per doos
• Normering: EN388 (3244) / EN407 / CE Cat 2
Artikelcode: 35.9012500

HANDSCHOEN ARG-ON-ARC MET KAP 15 CM
Lashandschoen argon arc, soepel schaapsnappa leder met 15 cm splitlederen
kap, gebruik voor zeer fijne laswerkzaamheden.
• Materiaal: Schaapsnappa leder
• Beschikbaar in maat: 11
• Verpakkingseenheid: 1 paar per pak, 1 per doos
• Normering: EN388 (3143) / EN407
Artikelcode: 35.9012600
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HANDSCHOEN KATOEN TRICOT INTERLOC
100% katoenen handschoen voor gebruik als onderhandschoen, algemene
werkzaamheden met een geringe kans op beschadigingen.
• Materiaal: Katoen
• Beschikbaar in maat: Een maat
• Verpakkingseenheid: 12 paar per pak, 600 paar per doos
• Normering: CE.CAT.1
Artikelcode: 35.0652000

HANDSCHOEN TRICOT BINNEN JERSEY
Jersey handschoen met tricot boord met een goede vingergevoeligheid en
gemaakt van katoen.
• Materiaal: Katoen
• Beschikbaar in maat: 10
• Verpakkingseenheid: 12 paar per pak, 300 paar per doos
• Normering: CE.CAT.1
Artikelcode: 35.9050100

HANDSCHOEN KEPERDOEK MET TRICOTBOORD
Handschoen met goede vingergevoeligheid van 100% katoen keperdoek, voor
algemene werkzaamheden en als onderhandschoen.
• Materiaal: Katoen
• Beschikbaar in maat: 10
• Verpakkingseenheid: 12 paar per pak, 300 paar per doos
• Normering: CE.CAT.1
Artikelcode: 35.9050400
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HANDSCHOEN KATOEN MET NOPPEN POLKA-DOT
Polka-dot handschoen met zwarte noppen voor algemene werkzaamheden
waarbij goede grip nodig is en weinig mechanische risico's.
• Materiaal: Katoen
• Beschikbaar in maat: 10
• Verpakkingseenheid: 12 paar per pak, 300 paar per doos
• Normering: CE.CAT.1
Artikelcode: 35.9050300

HANDSCHOEN GRIPAMID WIT MET NOPPEN
Machinaal gebreide handschoen met PVC noppen. Handschoen is niet
waterdicht.
• Materiaal: Polyamide / Katoen
• Beschikbaar in maten: 7, 8, 9, 10, 11
• Verpakkingseenheid: 12 paar per pak, 240 paar per doos
• Normering: EN420 / 3141
Artikelcode: 35.90707

HANDSCHOEN ANSELL VERSATOUCH 78-102
De voering in thermisch acryl zorgt voor zeer goede thermische isolatie om
comfortabel te werken. Gebreide handschoen met tricot manchet, bruikbaar
voor een brede waaier aan toepassingen in de voedingssector. Handschoenen
beschermen tegen snijden en vloeistoffen als ze worden gedragen onder
handschoenen die hetzij tegen vloeistoffen, hetzij tegen snijden beschermen.
Latexvrij, geen risico op allergieën van Type 1.
• Materiaal: Acryl
• Beschikbaar in maten: 7 en 9
• Verpakkingseenheid: 144 paar per doos*
• Normering: EN388 / EN511
Artikelcode: 35.01232
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HANDSCHOEN VINGERLOOS RONDGEBREID
Handschoen zonder vingers in de kleur blauw.
• Materiaal: Acryl
• Beschikbaar in maat: Een maat
• Verpakkingseenheid: 12 paar per pak, 120 paar per doos
• Normering: CE.CAT.1
Artikelcode: 35.9050800

HANDSCHOEN THERMO KT2
De voering in thermisch acryl zorgt voor zeer goede thermische isolatie om
comfortabeler te werken, gebreide handschoen met tricot manchet, bruikbaar
voor een brede waaier aan toepassingen in de voedingssector, handschoenen
beschermen tegen snijden en vloeistoffen als ze worden gedragen onder de
handschoenen die hetzij tegen vloeistoffen, hetzij tegen snijden beschermen,
latexvrij, geen risico op allergieën van Type 1.
• Materiaal: Acryl
• Beschikbaar in maat: 7 en 9
• Verpakkingseenheid: 12 paar per pak, 144 paar per doos
• Normering: EN388 (113x) / EN511
Artikelcode: 35.9050130

HANDSCHOEN RONDGEBREID MET NOP
PVC nopjes aan één zijde, rondgebreid, met manchet, licht in gewicht, neemt
vocht op, dots kunnen zowel aan de handpalm of aan de handrug worden
gedragen, kleur wit.
• Materiaal: Gebreid
• Beschikbaar in maat: 10
• Verpakkingseenheid: 240 paar per pak, 240 paar per doos
• Normering: EN388 (1131)
Artikelcode: 35.0650000
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HANDSCHOEN NITRIL DISPOSABLE
Handschoen Nitril disposable, verpakt per 100 stuks in dispenser.
• Materiaal: Nitril
• Beschikbaar in maten: S, M, L, XL
• Verpakkingseenheid: 10 dispensers in een doos
• Normering: CE.CAT.3
Artikelcode: 35.907060

HANDSCHOEN M-SAFE 4520 DISPOSABLE
M-safe 4520 nitrile blauwe handschoen, gepoederd, 100% latexvrij ten
gunste van eventuele latexallergiën, beperkte chemische bestendigheid.
Verpakt per 100 stuks in dispenser.
• Materiaal: Nitril
• Beschikbaar in maten: S, M, L, XL, 2XL
• Verpakkingseenheid: 10 dispensers in een doos
• Normering: EN374 / EN455
Artikelcode: 35.907080

HANDSCHOEN LATEX DISPOSABLE
Handschoen latex disposable, verpakt per 100 stuks in dispenser.
• Materiaal: Latex
• Beschikbaar in maten: S, M, L, XL
• Verpakkingseenheid: 10 dispensers in een doos
• Normering: CE.CAT.3
Artikelcode: 35.90703
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HANDSCHOEN DURA-TOUCH 34-755
Hoogwaardige gepoederde vinylhandschoen voor éénmalig gebruik,
natuurkleur. Goede pasvorm door gebruik van talkpoeder comfortabel.
Verpakt per 100 stuks in een dispenser.
• Materiaal: Vinyl
• Beschikbaar in maten: 6, 7, 8, 9, 9,5
• Verpakkingseenheid: 10 dispensers in een doos
• Normering: EN374
Artikelcode: 35.01701

HANDSCHOEN VINYL DISPOSABLE
Hygiënische handschoenen met goede pasvorm en extra vingergevoeligheid.
Verpakt per 100 stuks in een dispenser
• Materiaal: Vinyl
• Beschikbaar in maten: S, M, L, XL
• Verpakkingseenheid: 10 dispensers in een doos
• Normering: EN374 / EN455
Artikelcode: 35.907020
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zaagbescherming

ZAAGHANDSCHOEN KEILER JACK
Zaaghandschoen uit rundnerfleder met extra versterking in de handpalm,
zachte grip, bescherming in de linkerhand. Zaagklasse 0;16 m/s.
• Materiaal: Rundnerfleder
• Beschikbaar in maat: 9, 10,5, 12
• Verpakkingseenheid: 12 paar per pak, 120 paar per doos
• Normering: EN388 (2242) / EN420 / EN381-7
Artikelcode: 35.02128

ZAAGHANDSCHOEN SIP 2SA4
Handschoen met kap. Bescherming op beide handen tegen snijwonden, met
pique aramidedraad. Zaagklasse 0;16 m/s.
• Materiaal: Nitril
• Beschikbaar in maat: 8, 9, 10, 11, 12
• Verpakkingseenheid: Per paar
• Normering: EN388 (3132) / EN381-7
Artikelcode: 35.15000

ZAAGHANDSCHOEN SIP 2SB4
Zaaghandschoen met bescherming op beide handen, groene nerfzijde, oranje
versteviging van de middelhand, versterking handpalm en duim, polsband 18
cm, leder met chroom, behandeld, polsband dubbel gestikt. Alle naden zijn
met Kevlar® draad gestikt.
• Materiaal: Nitril
• Beschikbaar in maat: 8, 9, 10, 11, 12
• Verpakkingseenheid: Per paar
• Zaagklasse 1; 20 m/s
• Normering: EN388 (3132) / EN381-7
Artikelcode: 35.15003
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ZAAGHANDSCHOEN SIP 2SA5
Handschoen met gebreid manchet, bescherming op beide handen tegen
snijwonden, met pique aramidedraad.
• Materiaal: Nitril
• Beschikbaar in maat: 8, 9, 10, 11, 12
• Verpakkingseenheid: Per paar
• Zaagklasse 0; 16 m/s
• Normering: EN388 (3132) / EN381-7
Artikelcode: 35.15001

ZAAGHANDSCHOEN SIP 2SA7
Handschoen met gebreid manchet, bescherming op linker hand tegen
snijwonden, bescherming tegen trillingen, met pique aramidedraad.
• Materiaal: Nitril
• Beschikbaar in maat: 8, 9, 10, 11, 12
• Verpakkingseenheid: 1 paar per pak, 1 paar per doos
• Zaagklasse 0; 16 m/s
• Normering: EN388 (3132) / EN381-7
Artikelcode: 35.15002

ZAAGHANDSCHOEN HUSQVARNA
Aansluitende handschoenen met versterkte handpalm. Delen die veel te
verduren hebben, zijn met leer versterkt. Uitgerust met geïmpregneerd
slijtvast geitenleer aan de binnenkant en waterafstotend polyesterweefsel
aan de bovenkant. Zaagbescherming alleen in de linker handschoen.
Zaagklasse 0; 16 m/s
• Materiaal: Geitenleer
• Beschikbaar in maat: 8, 9, 10, 12
• Verpakkingseenheid: Per paar
• Normering: EN388 (3132) / EN381-7
Artikelcode: 35.05101
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HANDSCHOEN TEGERA 9120
Een flexibele en duurzame zwarte handschoen van Ejendals met een extreem
goede grip voor werk waar goede vingertop gevoeligheid en grip is vereist,
klittenbandsluiting, chroom-vrij, versterkte wijsvinger, reflectoren, gebogen
vingers en lycra tussen de vingers. Wasbaar op 40 graden.
• Materiaal: Kunstleer
• Beschikbaar in maat: 6, 7, 8, 9, 10, 11
• Verpakkingseenheid: 6 paar per pak, 60 paar per doos
• Normering: EN388 (0021)
Artikelcode: 35.14002

HANDSCHOEN TEGERA 9180
Een uitstekende dunne flexibele handschoen van Ejendals die trillingen
reduceert, een unieke combinatie van vingtertop gevoeligheid en
trillingreductie dankzij een nieuw ontwikkeld materiaal, gebogen vingers.
• Materiaal: Kunstleer
• Beschikbaar in maat: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
• Verpakkingseenheid: 6 paar per pak, 60 paar per doos
• Normering: EN388 (0222)
Artikelcode: 35.14004

HANDSCHOEN TEGERA 9196
Een handschoen van Ejendals gemaakt van microthan+, uiterst duurzaam,
speciaal bedoeld bij werkzaamheden met extra druk op de polsen, extra
vulling in de palm maakt de handschoen extra zacht en geeft de pols extra
steun, klittenbandsluiting, chroomvrij, versterkte wijsvinger, versterkte
naden, gewatteerde palm en gebogen vingers. Wasbaar op 40 graden.
• Materiaal: Kunstleer
• Beschikbaar in maat: 6, 7, 8, 9, 10, 11
• Verpakkingseenheid: 6 paar per pak, 60 paar per doos
• Normering: EN388 (0021)
Artikelcode: 35.14003
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HANDSCHOEN GRANINGE G6030
Een technisch geavanceerde handschoen van Ejendals in dik thinsulate
bekleed fleece, het vinger-deel kan worden gespiegeld en worden bevestigd
met klittenband op de rug van de hand, versterkte handpalm.
• Materiaal: Splitnerf varkensleer, Nylon
• Beschikbaar in maat: 8 en 10
• Verpakkingseenheid: 6 paar per pak, 60 paar per doos
• Normering: CE.CAT.1
Artikelcode: 35.14005

HANDSCHOEN VIBRAGUARD 07112
De VibraGuard® handschoen wordt gemaakt met de unieke
nitrilsamenstelling van Ansell. Ze biedt weerstand tegen snijden, perforeren
en schuren en ze stoot oliën en vet af.
• Materiaal: Leer
• Beschikbaar in maat: 8, 9, 10
• Verpakkingseenheid: 1 paar per pak, 1 paar per doos
• Normering: EN388 / 3221
Artikelcode: 35.01426

HANDSCHOEN VINGERLOOS MET OVERSLAG
Vingerloze handschoen met overslag met thinsulate voering.
• Materiaal: 50% wol / 50% acryl
• Beschikbaar in maat: Een maat
• Verpakkingseenheid: 1 paar per pak,1 paar per doos
• Normering: NVT
Artikelcode: 35.9050900
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TOUCHSCREEN HANDSCHOEN THOR
Naadloze handschoenen, antistatisch, antibacterieel, touchscreen
compatibel, telefoongesprek aannemen of sms versturen zonder
handschoenen uit te doen, voor alle capacitieve touchscreen apparaten,
tienvinger-functionaliteit, optimale pasvorm door breistructuur, omkeerbaar,
geribde elastische manchetten.
• Materiaal: 87,5% Thermocool, 10,5% Zilverdraad, 2% Elastan.
• Beschikbaar in maat: Een maat
• Verpakkingseenheid: 1 paar per pak
• Normering: NVT
Artikelcode: 35.01695.10

HANDSCHOEN MALIENKOLDER
Gemaakt van roestvrijstaal vlechtwerk. Een uitmuntende bescherming tegen
snij en steekongevallen door ringenvlechtwerk van chroomnikkelstaal. De
ringen zijn apart gelast en hebben een ringwijdte van 2,9 mm en een dikte
van 0,55 mm. De handschoenen zijn naadloos vervaardigd, zowel links als
rechts draagbaar en goed te reinigen.
• Materiaal: Roestvrijstalen vlechtwerk
• Beschikbaar in maat: 6, 7, 8, 9, 10, 11
• Verpakkingseenheid: Per paar
• Normering: EN1082
Artikelcode: 35.90000

HANDSCHOEN STICHSTOP
Deze handschoen is bestemd voor situaties waarin het gevaar om ongewild
geprikt te worden door injektienaalden groot is. De handschoen bestaat
uit twee delen, een snijvaste kevlar binnen handschoen met ruim 250
roestvrijstalen plaatjes van slechts 0,05 mm dik die op een soepele wijze in
de palm verwerkt zijn en bij juist gebruik, geen injectienaald tot 0,9 mm dikte
doorlaten. Hier overheen gaat een buiten handschoen van NBR die zorgt voor
een hoge slijt- en snijweerstand en een goede grip. In iedere set zitten 1 paar
binnenhandschoenen en 2 paar buitenhandschoenen.
• Materiaal: NBR / kevlar
• Beschikbaar in maat: 10
• Verpakkingseenheid: Per paar
• Normering: EN388 (3544)
Artikelcode: 35.0640110
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Uniform / bikers / SPE
handschoenen

UNIFORM HEREN HANDSCHOEN LEER
Heren handschoen leer nato in de kleur zwart.
• Materiaal: Leer
• Beschikbaar in maat: 8,5, 9, 9,5, 10, 10,5, 11
• Verpakkingseenheid: Per paar

Artikelcode: 35.0151U

LEDEREN UNIFORM HANDSCHOEN
Kwaliteits lederen uniformhandschoen voorzien van thinsulate isolerende
thermo voering, elastiek in manchet voor perfecte pasvorm
• Materiaal: Leer, voorzien van thinsulate voering
• Beschikbaar in maat: XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL, 5XL
• Verpakkingseenheid: Per paar.
Artikelcode: 75.00104

HANDSCHOEN SNIJWEREND
Handschoen met handpalm level 3 snijwerend om scherpe voorwerpen van
een persoon af te nemen. Badstof op de duim is voor het schoonmaken van
het vizier of bril.
• Materiaal: Neopreen, spandex, kevlar, clarino
• Beschikbaar in maat: S, M, L, XL, 2XL, 3XL
• Verpakkingseenheid: Per paar
Artikelcode: 75.00070
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VINGERLOZE FIETSHANDSCHOEN
Standaard fietshandschoen vingerloos
• Materiaal: Lederen handpalm met ademend textiel materiaal aanbovenzijde
• Beschikbaar in maat: S, M, L, XL, 2XL, 3XL
• Verpakkingseenheid: Per Paar
Artikelcode: 75.00039

FIETSHANDSCHOEN ZOMER
Kevlar handschoen perfecte bikerhandschoen voor de zomer
• Materiaal: Leer met kevlar verstevigde handpalm en ademend textiel
materiaal aan bovenzijde voor optimaal draagcomfort, voorzien van reflectie
accent
• Beschikbaar in maat: S, M, L, XL, 2XL, 3XL
• Verpakkingseenheid: Per paar
Artikelcode: 75.00071

FIETSHANDSCHOEN WINTER
Fietshandschoen dikke winterkwaliteit perfecte bikerhandschoen voor in de
winter, verstevigde handpalm voor optimale grip en bescherming.
• Materiaal: Polyester met waterdicht en ademend membraam
• Beschikbaar in maat: XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL
• Verpakkingseenheid: Per paar
Artikelcode: 75.00155

BIKERHANDSCHOEN ZOMER
Bikerhandschoen voor in de zomer zonder vingers
• Materiaal: Met gel pads verstevigde handpalm voor optimale grip en draag
comfort.
• Beschikbaar in maat: S, M, L, XL, 2XL, 3XL
• Verpakkingseenheid: Per paar.
Artikelcode: 75.00053
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BIKERHANDSCHOEN WINTER
Winterbiker Handschoen koud werend voorzien van reflecterende accenten
met extra grip.
• Materiaal: Nylon
• Beschikbaar in maat: XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL
• Verpakkingseenheid: Per paar
Artikelcode: 75.00054

WINDSTOPPER HANDSCHOEN
Windstopperhandschoen. Met versteviging in de handpalmen.
• Materiaal: Neopreen
• Beschikbaar in maat: XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL
• Verpakkingseenheid: Per paar
Artikelcode: 75.00055

MOTOR/SCOOTER HANDSCHOEN
Lederen motor/scooter handschoen
• Materiaal: Leer
• Beschikbaar in maat: XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL
• Verpakkingseenheid: Per paar
Artikelcode: 75.00101

POLITIE HANDSCHOEN
Neopreen handschoen met lederen binnenkant, standaard politiehandschoen.
• Materiaal: Neopreen, ledere handpalm
• Beschikbaar in maat: S, M, L, XL, 2XL, 3XL
• Verpakkingseenheid: Per paar
Artikelcode: 75.00103
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UNIFORM HEREN HANDSCHOEN FLEECE
Uniform heren handschoen fleece met thinsulate voering.
• Materiaal: Fleece voorzien van thinsulate voering
• Beschikbaar in maat: 8,5, 9, 9,5, 10
• Verpakkingseenheid: Per paar
Artikelcode: 35.0168U

De professional kiest natuurlijk voor Heigo.



46

Index

B
BIKERHANDSCHOEN WINTER...................................45
BIKERHANDSCHOEN ZOMER....................................44

D

HANDSCHOEN HYLITE 47-402.................................15
HANDSCHOEN HYNIT 32-105..................................15
HANDSCHOEN HYNIT 32-815..................................15
HANDSCHOEN IMITATIE SHOWA-THERMO..............23
HANDSCHOEN KATOEN met NOPPEN POLKA-DOT..

Disposable handschoenen........................................36

34

F

HANDSCHOEN KATOEN TRICOT INTERLOC.............33

FIETSHANDSCHOEN WINTER....................................44
FIETSHANDSCHOEN ZOMER.....................................44

HANDSCHOEN KCL REWOMECH 640.......................18
HANDSCHOEN KCL SAHARA.....................................17
HANDSCHOEN KEILER 1............................................25

G

HANDSCHOEN KEILER 3............................................25

Gecoate handschoenen.............................................10

HANDSCHOEN KEILER FIT.........................................25

H

HANDSCHOEN KEILER FIT WINTER..........................25

HANDSCHOEN A620 SNIJBESTENDIG.....................13
HANDSCHOEN ANSELL HYFLEX11-800...................10
HANDSCHOEN ANSELL HYFLEX11-801...................10
HANDSCHOEN ANSELL NEOX 09-0430...................21
HANDSCHOEN ANSELL SENSILITE 48-101..............11
HANDSCHOEN ANSELL VERSATOUCH 78-102.......34
HANDSCHOEN ARG-ON-ARC met KAP 15 cm........32
HANDSCHOEN BULL FLEX PU...................................12
HANDSCHOEN BULL FLEX PU WIT............................11
HANDSCHOEN BULL FLEX PU ZWART......................11
HANDSCHOEN DURA-TOUCH 34-755 ....................37
Handschoenen voor zaagbescherming...................38
HANDSCHOEN GLADIATOR 16-500.........................23
HANDSCHOEN GRANINGE G6030............................41
HANDSCHOEN GRIPAMID WIT MET NOPPEN..........34
HANDSCHOEN HEIGO GEVOERD..............................30
HANDSCHOEN HEIGO RUNDLEER GEVOERD..........30
HANDSCHOEN HEIGO RUNDLEER ongevoerd.........29
HANDSCHOEN HYCRON 27-602..............................14
HANDSCHOEN HYCRON 27-607..............................14
HANDSCHOEN HYCRON 27-805..............................14
HANDSCHOEN HYLITE 47-400.................................14

47



HANDSCHOEN KEILER FORST...................................26
HANDSCHOEN KEILER RUNDNERFLEDER................26
HANDSCHOEN KEILER TEC........................................26
HANDSCHOEN KEPERDOEK met TRICOTBOORD....33
HANDSCHOEN LATEX disposable.............................36
HANDSCHOEN LATEX MODEL PREVENT..................22
HANDSCHOEN LATEX PREVENT ORIGINEEL............22
HANDSCHOEN LATEX SHOWA-GRIP........................22
HANDSCHOEN MALIENKOLDER................................42
HANDSCHOEN MODEL SHOWA-GRIP.......................23
HANDSCHOEN M-SAFE 14-690................................12
HANDSCHOEN M-SAFE 4520 disposable................36
HANDSCHOEN NBR BLAUW KAP MET GESLOTEN
RUG..............................................................................16
HANDSCHOEN NBR BLAUW KAP met OPEN RUG...15
HANDSCHOEN NBR BLAUW TRICOTBOORD + GESLOTEN RUG...............................................................16
HANDSCHOEN NBR BLAUW TRICOTBOORD + OPEN
RUG..............................................................................16
HANDSCHOEN NBR GEEL..........................................17
HANDSCHOEN NBR GROEN......................................19
HANDSCHOEN NBR MOD.H.L.TRICOB......................16
HANDSCHOEN NBR PROFI........................................17

www.heigo.nl

Index

HANDSCHOEN NEOPREEN........................................20

HANDSCHOEN TROPIC NAPPA.................................31

HANDSCHOEN NITRIL................................................19

HANDSCHOEN UVEX RUBIFLEX MET MANCHET.....21

HANDSCHOEN NITRIL disposable............................36

HANDSCHOEN UVEX RUBIFLEX ZONDER MANCHET

HANDSCHOEN PU-FLEX ZWART...............................12

80 cm ..........................................................................21

HANDSCHOEN PU-NITRIL COATED..........................11

HANDSCHOEN VARKENSNERF GEVOERD................31

HANDSCHOEN PVC GROEN CAT-3 35 cm................19

HANDSCHOEN VARKENSSPLIT GEVOERD...............27

HANDSCHOEN PVC ROOD CAT-2..............................18

HANDSCHOEN VARKENSSPLIT ONGEVOERD..........27

HANDSCHOEN PVC ROOD CAT-3 27 cm..................19

HANDSCHOEN VIBRAGUARD 07112........................41

HANDSCHOEN PVC ROOD TRICOTBOORD met

HANDSCHOEN VINGERLOOS MET OVERSLAG.........41

GESLOTEN RUG...........................................................18

HANDSCHOEN VINGERLOOS RONDGEBREID..........35

HANDSCHOEN RONDGEBREID met NOP.................35

HANDSCHOEN VINYL DISPOSABLE..........................37

HANDSCHOEN RUNDNERFLEER GEVOERD.............28

HANDSCHOEN VINYL GEEL AMERIKAAN.................22

HANDSCHOEN RUNDNERFLEER met PISTOOLVER-

HANDSCHOEN VOOR RIOOL 65 cm..........................21

STEVIGING...................................................................29

HANDSCHOEN WINTER EN LAS BRUIN 35 cm........32

HANDSCHOEN RUNDNERFLEER PALMVERSTEVI-

HUISHOUDHANDSCHOEN LATEX GEEL....................18

GING.............................................................................29

L

HANDSCHOEN RUNDSPLITLEER...............................27
HANDSCHOEN RUNDSPLITLEER SUPER met KAP..28
HANDSCHOEN SHOWA NITRIL-FOAM 377..............13

Lederen handschoenen..............................................24
LEDEREN UNIFORM HANDSCHOEN..........................43

HANDSCHOEN SHOWA THERMO-GRIP 451............23

M

HANDSCHOEN SNIJWEREND....................................43

MOTOR/SCOOTER HANDSCHOEN............................45

HANDSCHOEN SOLVEX 37-185................................20
HANDSCHOEN SOLVEX 37-675................................20
HANDSCHOEN STICHSTOP........................................42
HANDSCHOEN SUKKUR.............................................30
HANDSCHOEN SUPERSPLITLEER FOAM GEVOERD.28
HANDSCHOEN SUPERSPLITLEER TOP......................28
HANDSCHOEN TEGERA 873......................................13
HANDSCHOEN TEGERA 887......................................13
HANDSCHOEN TEGERA 9120...................................40
HANDSCHOEN TEGERA 9180...................................40
HANDSCHOEN TEGERA 9196...................................40
HANDSCHOEN THERMO KT2....................................35
HANDSCHOEN TRICOT BINNEN gevoerd WINTERBESTENDIG......................................................................31

P
Politie Handschoen....................................................45

S
Specials.......................................................................41

T
Tegera..........................................................................40
Textiel handschoenen................................................33
TOUCHSCREEN HANDSCHOEN THOR .....................42

U
Uniform / bikers / SPE handschoenen....................43
UNIFORM HEREN HANDSCHOEN FLEECE................46
UNIFORM HEREN HANDSCHOEN LEER....................43

HANDSCHOEN TRICOT BINNEN JERSEY..................33

De professional kiest natuurlijk voor Heigo.



48

Index

V
VINGERLOZE FIETSHANDSCHOEN............................44

W
WINDSTOPPER HANDSCHOEN.................................45

Z
ZAAGHANDSCHOEN HUSQVARNA...........................39
ZAAGHANDSCHOEN KEILER JACK............................38
ZAAGHANDSCHOEN SIP 2SA4..................................38
ZAAGHANDSCHOEN SIP 2SA5..................................39
ZAAGHANDSCHOEN SIP 2SA7..................................39
ZAAGHANDSCHOEN SIP 2SB4..................................38

49



www.heigo.nl

Index

Notities

De professional kiest natuurlijk voor Heigo.



50

De professional kiest natuurlijk voor Heigo.
Contactgegevens
Wilt u meer weten over Heigo of over de producten en diensten die wij bieden? Neem dan gerust contact met ons op.
Wij staan u graag te woord.

HEIGO NEDERLAND B.V.
Industrieweg Oost 28
6662 NE ELST (GLD.)
Postbus 69 - 6660 AB ELST (GLD.)
Telefoon 0481 - 36 41 11
Fax 0481 - 36 41 00

WINKEL
Industrieweg Oost 28
6662 NE ELST (GLD.)
Telefoon 0481 - 36 41 24
Openingstijden:
Maandag t/m Vrijdag: 8.00 uur - 17.00 uur
Zaterdag: 9.00 uur - 13.00 uur
Op www.heigo.nl vindt u gedetailleerde
contactgegevens.

Deze brochure is gedrukt op FSC papier.

