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Op onze transacties zijn algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van toepassing die zijn gedeponeerd bij de griffie van de Rechtbank te Almelo. Deze worden op aanvraag toegezonden.
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Iedereen verdient een schone & veilige werkomgeving

CaluGuard Grit werkhandschoenen 
30cm

Eigenschappen

De CaluGuard Grit werkhandschoenen zijn gemaakt van 
zwart PVC en hebben een interlock voering. Door een 
extra grove grit op de coating bieden de 
werkhandschoenen een uitstekende grip. Deze 
handschoenen worden veel gebruikt door klanten die 
werken met gladde en glibberige materialen. 
Bijvoorbeeld in de leerindustrie waar ze CaluGuard Grit 
gebruiken voor het aanpakken van huiden.

De CaluGuard Grit werkhandschoen is geclassificeerd 
als categorie 1. Dit betekent dat de handschoen 
bescherming biedt tegen minimale risico’s die slechts 
oppervlakkig letsel kunnen veroorzaken en waarvan het 
effect tijdig door de gebruiker kan worden opgemerkt. 
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Iedereen verdient een schone & veilige werkomgeving

Kenmerken

- Materiaal: PVC
- Voering: interlock
- Kleur: zwart
- Maat: 30cm

CE Markering

- CE-Cat. I

Toepassing

- Lederindustrie

CaluGuard

Wilt u meer informatie over deze handschoen? 
Download de EG Verklaring van Overeenstemming of 
gebruiksaanwijzing onder het kopje Downloads. Heeft u 
vragen over het gebruik of toepassing van deze 
handschoen? Start een chat of bel één van onze 
medewerkers: 053 - 434 43 43. 

Onder het merk CaluGuard hebben we een uitgebreid 
assortiment veiligheidshandschoenen laten ontwikkelen. 
Bekijk hier alle CaluGuard werkhandschoenen.

https://www.carellurvink.nl/webshop/s/003-veiligheidsartikelen/pl/3309-werkhandschoenen/1100/caluguard

