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Iedereen verdient een schone & veilige werkomgeving

CaluGuard Easygrip 
werkhandschoenen

Eigenschappen

De CaluGuard Easygrip werkhandschoenen is een 
volledig naadloze handschoenen van blauw nylon met 
blauwe PVC noppen op de palm, vingers en 
vingertoppen. De CaluGuard Easygrip 
werkhandschoenen bieden een hoog draagcomfort door 
de perfecte pasvorm en optimale vingergevoeligheid. De 
PVC noppen zorgen voor een uitstekende grip. De 
werkhandschoenen zijn tevens goed te gebruiken als 
binnenhandschoenen ter bescherming in koude 
omstandigheden. 

De CaluGuard Easygrip werkhandschoen is 
geclassificeerd als categorie 2 volgens de Europese 
verordening voor Persoonlijke Beschermingsmiddelen 
EG 2016/425. Dit betekent dat de handschoen 
bescherming biedt tegen middelzware risico’s.

Kenmerken:

- Materiaal: nylon 
- Noppen: PVC 
- Maat: 
       - 8 (S): gele bies
       - 9 (M): bruine bies
       - 10 (L): zwarte bies
- Kleur: blauw
- Hoge scheurweerstand
- Volledig naadloos
- Uitstekende pasvorm
- Optimale vingergevoeligheid

CE Markering:

- Cat. II
- EN420:2003+A1:2009: Algemene vereisten voor 
werkhandschoenen
- EN388:2016 214XX: Bescherming tegen gevaar van 
mechanische aard
- Overeenkomstig met Reach verordening 552/2009/EC



SINCE 1893
HOOFDKANTOOR EN FACTUURADRES SERVICESHOP +31 (0) 53 434 43 43 KVK 06063324 
Marssteden 40    Franciscusweg 279A +31 (0) 53 433 71 05 BTW  NL800478253B01 
7547 TC Enschede   1216 SG Hilversum  info@carellurvink.nl  IBAN NL80ABNA0445053259 
Nederland   Nederland chat via www.carellurvink.nl  BIC ABNANL2A 
 
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.

WWW.CARELLURVINK.NL

Iedereen verdient een schone & veilige werkomgeving

Toepassing:

- Schilders-en afbouwbedrijven 
- Bouwindustrie 
- Scheepsbouw 
- Verpakkingsindustrie 
- Montage & assemblage 
- Lichte industrie 
- Automotive industrie 
- Elektrotechnische industrie 
- Grafische industrie 

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

