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BESCHERMING TEGEN MECHANISCHE RISICO’S

De gewijzigde EN 388 norm en de eisen die aan handschoenen worden
gesteld.
EN 388 beschrijft de eisen waaraan handschoenen moeten voldoen om bescherming
te bieden tegen mechanische risico’s, als schuren, snijden, scheuren, perforatie en
impact. De norm helpt u bij het bepalen welke beschermende werkhandschoenen u of
uw medewerkers nodig hebben. Omdat de norm is herzien, is ook het pictogram dat het
beschermingsniveau aanduidt gewijzigd. We leggen de veranderingen graag aan u uit.

BELANGRIJKSTE WIJZIGINGEN
Schuurweerstand: invoering van nieuw schuurpapier dat een stabielere uitslag geeft.
Snijweerstand: wordt tijdens de bestaande couptest vastgesteld dat het mes bot wordt,
dan wordt er een extra beoordelingstest volgens ISO13997 toegevoegd.
Impactweerstand: test om te bepalen of een handschoen weerstand tegen impact biedt.
Een ‘P’ (Passed) als de handschoen slaagt, een ‘F’ (Failed) als de handschoen niet slaagt
en geen vermelding als de handschoen niet getest is.
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Niveau X kan ook gelden voor ‘a’ tot ‘f’ hierboven, wat ‘niet getest’ of ‘niet van toepassing’ betekent.
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CAREL LURVINK, OMDAT IEDEREEN EEN SCHONE EN VEILIGE
WERKOMGEVING VERDIENT
In 125 jaar tijd heeft Carel Lurvink zich ontwikkeld tot een servicegerichte groothandel met een missie;
werkomgevingen schoner en veiliger maken. Dit realiseren wij door onze kennis en ervaring in te zetten
bij onze klanten en mee te denken over elk vraagstuk. Bedrijven en instellingen kunnen bij Carel Lurvink
terecht voor advies over en inkoop van schoonmaak-, schilder- en veiligheidsartikelen, machines,
kantinebenodigdheden, gevelonderhoud, kleding en verpakkingsmateriaal. Ook nemen we graag
onze maatschappelijke verantwoordelijkheid. We maken bewuste keuzes als het gaat om producten,
productiemethoden, mobiliteit en verbruiksartikelen.

VOORRAAD, SNELLE LEVERINGEN EN BESTELGEMAK
Op de hoofdvestiging in Enschede hebben we 12.500 m2 magazijnruimte. Dat betekent veel voorraad
en snelle leveringen, vaak al binnen 24 uur. Ons warehouse is compleet geautomatiseerd. Wilt u alleen
leveringen ontvangen op maandag of moeten wij de voorraad beheren? Dat kan allemaal. Met ons eigen
wagenpark leveren we zelfs op afdelingsniveau tot in de werkkast.
Bestellingen worden vooral geplaatst via ons online bestelsysteem Mijn Carel Lurvink. Hier kunnen klanten
hun persoonlijke bestelomgeving vergaand aanpassen, zodat bestellingen extra vlot, accuraat en efficiënt
verlopen. Voor nog meer bestelgemak is er de Carel Lurvink app, waarmee bestellingen met tablet of
smartphone kunnen worden geplaatst. Maar niet alles speelt zich online af, klanten zijn altijd welkom in een
van onze servicecenters in Enschede, Hilversum of Winschoten voor advies of het testen van producten en
machines.

MEER INFORMATIE
Carel Lurvink is nauw betrokken bij het productie- en certificeringsproces van de CaluGuard
handschoenen. Twijfelt u welke handschoen u nodig heeft? Vraag het onze specialisten via
053 - 434 43 43 of stuur een e-mail naar info@carellurvink.nl.
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