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Het is 1945 – net na de oorlog – als Willem van der Wee 
op zijn fiets met houten banden naar Amsterdam reist, 
op zoek naar bruikbaar materiaal voor de productie 
van handschoenen. In de hoofdstad vindt hij een partij 
brandweerpakken waar hij in Brabant de eerste hitte-
bestendige handschoen van maakt. Bijna 70 jaar later 
presenteert de tweede en derde generatie Van der Wee 
u in deze catalogus de persoonlijke beschermingsmid-
delen van nu.

We nemen u even mee terug naar de beginjaren van Hawedo 
- afkorting voor Handschoenenfabriek Van der Wee Dongen 

- waarin Willem van der Wee gebruikte brandweerpakken 
als enige ‘grondstof’ geschikt genoeg bevindt om, voorzien 
van een nieuwe binnenlaag, voor Philips hittebestendige 
handschoenen te produceren. Ook gebruikt hij keperdoek 
van zakken die gebruikt worden bij voedseldroppings. Als 
de economie in de vijftiger jaren verder aantrekt en de vraag 
naar handschoenen sterk toeneemt, is Hawedo genoodzaakt 
om de uitlevering van de beschikbare handschoenen in alle 
redelijkheid te verdelen onder de diverse opdrachtgevers. De 
fabriek verdubbelt in twee jaar tijd qua omvang en het kost 
de firma de grootst mogelijke moeite om de explosieve groei 
in goede banen te leiden.

In safetywear
            we do   
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Vraag naar maatwerk
Ook de vraag naar maatwerk neemt toe, waarbij vooral func-
tionele eigenschappen een rol spelen. Zo gaat het Philips 
niet om de kleur van de handschoen, maar om bescherming 
door extra versteviging in de vingertoppen voor de mede-
werkers in de lampenfabriek. Hawedo produceert in die tijd 
met ongeveer 150 medewerkers handschoenen in de eigen  
fabriek in Dongen. Het leveringsprogramma bestaat dan 
uit werkhandschoenen, luxe- en motor handschoenen voor 
vooraanstaande landelijke winkelketens, grote multinatio-
nals en voor de overheid.

Over grenzen 
Nadat - heel voorzichtig - met de buitenlandse productie van 
een aantal kleinere partijen handschoenen (met een levertijd van 
6 tot 9 maanden) succesvol is geëxperimenteerd, besluit Willem 
van der Wee in 1962 zijn complete productie inclusief machine-
park vanuit Dongen te verhuizen naar Azië. Hawedo importeert 
dan de eerste vloeistofdichte handschoenen van het merk 
TOWA uit Japan. Stap voor stap ontdekt Hawedo de wereld. 
En andersom. Steeds meer bedrijven weten de hoogwaardige 
Hawedo handschoenen te vinden. Vanaf eind jaren ’80 specia-
liseert Hawedo zich volledig op de import en export van hand-
schoenen met maximale bescherming en optimaal draagcom-
fort. Vandaag de dag komen de meeste werkhandschoenen uit 
Japan, China, Pakistan en India.

  Groei 
in goede banen



Totaaloplossing
Opdrachtgevers vragen in de jaren negentig naast hand-
schoenen ook naar kwalitatieve werkschoenen en werk- en 
regenkleding. Hawedo voegt in die tijd nieuwe productgroe-
pen aan het assortiment toe en groeit door tot een toon-
aangevende groothandel en distributeur. Vandaag de dag  
vinden klanten in geheel Europa hun weg naar Dongen voor 
de meest uiteenlopende toepassingen in persoonlijke be-
schermingsmiddelen.

Energiek met 70 jaar ervaring  
Hawedo biedt als importeur een totaaloplossing in persoonlij-
ke beschermingsmiddelen. Onze werkhandschoenen bieden 
elke dag opnieuw de optimale balans tussen bescherming, 
comfort, grip en slijtvastheid voor vele toepassingen in diver-
se beroepen en omgevingen. Met 70 jaar ervaring is Hawedo 
dé specialist in persoonlijke beschermingsmiddelen en hand-
schoenen in het bijzonder.

Hawedo heeft de volledige aandacht en toegevoegde waar-
de voor de klant, directe levering uit voorraad en continuïteit 
in innovatie. Naast het topmerk TOWA levert Hawedo ook 
handschoenen van het eigen kwaliteitsmerk Glove On en van 
het sterke merk Taeki5®. Klanten hebben hiermee, binnen het 
assortiment handschoenen, keuze op elk niveau in prijs en 
kwaliteit. Op aanvraag worden specials geproduceerd voor 
specifieke toepassingen.

70 jaar Hawedo in 70 woorden samengevat:
• Levering van een compleet assortiment persoonlijke be-

schermingsmiddelen bestaande uit arm- en handbescher-
ming, veiligheidssschoenen, bedrijfskleding en oog- en 
ademhalingsbescherming;

• Een constante innovatie in werkhandschoenen voor een  
optimale balans tussen bescherming, comfort, grip en slijt-
vastheid;

• Uitstekende logistieke prestaties met levering (veelal) direct 
uit onze voorraad;

• Verregaande verkoopondersteuning voor de wederver- 

 Verregaande
verkoopondersteuning
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kopers en ontwikkeling van verkoopondersteunende midde-
len op het verkooppunt;

• Groot genoeg om op te kunnen vertrouwen en klein genoeg 
om u te kennen.

Wij werken graag met u samen aan optimale arbeidsomstan-
digheden voor het bedrijfsleven. Ons complete assortiment 
is opgenomen in EZ-base.

Ambassadeurs van het zelfdoen
Hawedo steunt ondernemende mensen in ontwikkelingslan-
den. Naast het realiseren van de eigen doelstellingen vinden 
we het belangrijk om maatschappelijk betrokken te zijn en 
onszelf in te zetten voor een betere wereld. 
Daarom zijn wij bedrijvenambassadeur van het werk van 
Oxfam Novib. Deze organisatie zet zich in voor mensen die 
leven in armoede in ontwikkelingslanden. Dankzij hun micro-
financieringsprogramma krijgen ondernemende mensen daar 
een klein krediet. En daarmee krijgen ze de kans een eigen 
bedrijfje en een zelfstandig bestaan op te bouwen. Zo kun-
nen mensen zelf bouwen aan hun eigen toekomst én die van 
hun land.

            Klanten uit

  geheel Europa
vinden hun weg

 naar Dongen



Een door Hawedo
aanbevolen product.

In overeenstemming met 
de Europese regelgeving.

EN388 -  Bescherming 
tegen mechanische risico’s.

EN374 1 - Laag chemisch 
bestendig.

EN374 2 - Micro-organisme. 

EN374 3 - Bescherming 
tegen chemicaliën en 
micro-organismen.

EN407 - Bescherming
tegen thermische risico’s.

EN511 - Bescherming 
tegen koude.

EN60903 - Handschoenen 
van geïsoleerd materiaal.
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Verantwoording



EC voedingsrichtlijn.

AQL aanvaardbaar
kwaliteitsniveau.

ISO11612 - Bescherming 
tegen hitte en vlammen.

EN1149 5 - Beschermende 
kleding met elektro-
statische eigenschappen.

Type 5 - Deeltjes dicht.

Type 6 - Spatdicht.

ESD - Elektrostatische 
ontlading.

Oeko tex - Textiel vrij 
van schadelijke stoffen.

Categorie overzicht

Arm- en handbescherming 10

Veiligheidsschoenen 92

Bedrijfskleding 122

Oog- en ademhalingsbescherming 138

    I  9     



10  I  

   Diverse merken
       voor
alle mogelijke 
    toepassingen
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Arm- en handbescherming

Inleiding 12

Werkhandschoenen met coating 16

Lederen werkhandschoenen 40

Katoenen werkhandschoenen 50

Olie- en chemisch bestendig, vloeistofdicht 54

Lashandschoenen 63

Hittewerende werkhandschoenen 66
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Koudebestendige werkhandschoenen 78

Specials 85

Disposables 88

   Diverse merken
       voor
alle mogelijke 
    toepassingen Tuinhandschoenen 90
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Inleiding

Persoonlijke beschermingsmiddelen

De Europese Unie (EU) heeft normeringen voor ‘persoonlijke beschermingsmiddelen’ opgesteld. De essentie van deze 
richtlijnen is het creëren van één interne Europese markt zonder handelsbelemmeringen. Hiermee wordt ook de regelgeving 
ten aanzien van veiligheid en gezondheid gelijkgetrokken binnen de grenzen van de Europese Unie.

Normeringen handschoenen

Arm- en handbescherming
In ongeveer 40% van de bedrijfsongevallen is er sprake van 
letsel aan armen en handen (door scherpe voorwerpen, vuur 
of agressieve stoffen). Het gebruik van persoonlijke bescher-
mingsmiddelen vermindert de kans op letsel aanzienlijk.

Hawedo heeft voor vrijwel alle werkzaamheden een passende 
arm- en handbescherming.. Schat de risico’s dus goed in, wij 
helpen u graag bij de keuze voor de juiste werkhandschoen.

Werkhandschoenen zijn op basis van gevaar in te delen in 3 
categorieën:

  Cat:1 Bescherming met minimaal risico.

  Cat:2 Bescherming tegen middelzwaar risico.

  Cat:3 Bescherming tegen onomkeerbare of 
  dodelijke risico’s.

Handschoenen die vallen onder categorie 2 en 3 worden ge-
test op verschillende risico’s. Deze testen worden uitgevoerd 
volgens de richtlijn 89/686/EEG (persoonlijke beschermings-
middelen).

Voor alle testresultaten geldt: hoe hoger de uitkomst, hoe 
beter de prestatie.

Soorten veiligheidshandschoenen
• Handschoenen voor algemeen gebruik;
• Snijbestendige handschoenen;
• Chemisch bestendige handschoenen;
• Handschoenen ter bescherming tegen kou;
• Handschoenen ter bescherming tegen hitte;
• Handschoenen ter bescherming tegen elektriciteit;
• Handschoenen ter bescherming tegen vibratie;
• Handschoenen voor productbescherming.

0493

Cat. 1 Cat. 3Cat. 2
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EN388  |  Bescherming tegen mechanische risico’s

EN388

ABCD

A Schuurweerstand (0 tot 4)
B Snijweerstand (0 tot 5)
C Scheurweerstand (0 tot 4)
D Perforatieweerstand (0 tot 4)

 Prestatie

Test  0 1 2 3 4 5

A. Schuurweerstand (cycly)  < 100 100 500 2000 8000  

B. Snijweerstand (index)  < 1.2 1.2 2.5 5.0 10.0 20.0

C. Scheurweerstand (Newton)  < 10 10 25 50 75  

D. Perforatieweerstand (Newton) < 20 20 60 100 150  

EN407  |  Bescherming tegen thermische risico’s

EN407

ABCDEF

A Ontvlambaarheid (0 tot 4)
B Contacthitte (0 tot 4)
C Hitteconvectie (0 tot 4)
D Hittestraling (0 tot 4)
E Metaaldeeltjes (klein) (0 tot 4)
F Metaaldelen (groot) (0 tot 4)

Prestatie 1 2 3 4

A. Ontvlambaarheid < 20 sec. < 10 sec. < 3 sec < 2 sec.
 Nabrand- en nagloeitijd Geen vereisten < 120 sec. < 25 sec < 5 sec.

B. Hittecontact  100˚C 250˚C 350˚C 450˚C
 Hitte- en drempeltijd > 15sec. > 15 sec. > 15 sec. > 15 sec.

C. Hitteconventie  > 4 sec. > 7 sec. > 10 sec. > 18 sec.

D. Hittestraling  > 7 sec. > 20 sec. > 50 sec. > 95 sec

E. Kleine metaaldeeltjes > 10 sec. > 15 sec. > 25 sec. > 35 sec.

F. Grotere metaaldeeltjes 10 g 60 g 120 g 200 g  
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Inleiding

EN374-1  |  Laag chemisch bestendig of waterdicht

EN374-1

Het pictogram ‘laag chemisch bestendig’ of ‘waterdicht’ wordt gebruikt voor handschoenen die geen 
doorbraaktijd van minstens 30 minuten halen bij minstens 3 chemicaliën uit de lijst, maar wel voldoen aan de 
penetratietest.

EN374-3  |  Bescherming tegen chemicaliën en/of micro-organismen

EN374-3

XYZ

Onder het pictogram van chemische bescherming staat een code van 3 letters.
Deze code verwijst naar de lijst van 12 standaard chemicaliën waarvoor er een doorbraaktijd van ten minste 
30 minuten bereikt werd:

A Methanol G Diethylamine  
B Aceton H Tetrahydrofuran
C Acetonitril I Ethylacetaat
D Dichloormethaan J n-Heptaan
E Koolstofdisulfide K Natriumhydroxide 40%
F Tolueen L Zwavelzuur 96%

Gemeten doorbraaktijd Permeatie index

> 10 minuten   Klasse 1

> 30 minuten   Klasse 2

> 60 minuten   Klasse 3

> 120 minuten   Klasse 4

> 240 minuten   Klasse 5

> 480 minuten   Klasse 6
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Hawedo betracht de grootste zorgvuldigheid bij het ontwikkelen en testen van haar veiligheidsproducten. Hawedo kan ech-
ter niet genoeg benadrukken, dat het zeer belangrijk is dat het product op de juiste wijze wordt gebruikt. Schroom derhalve 
niet om contact op te nemen voor nader advies.

Prestatieniveau
 Aanvaardbaarheid

 Kwaliteitsniveau
 

Niveau 1 < 4,0 fouten

Niveau 2 < 1,5 fouten

Niveau 3 < 0,65 fouten

EN374-2  |  Handschoenen tegen chemisch risico’s en micro-organismen

EN374-2

Het pictogram ‘micro-organisme’ wordt gebruikt wanneer een handschoen bij de penetratietest minstens 
niveau 2 haalt. Het AQL is dan minimaal 1.5. 

EN511  |  Bescherming tegen koude

EN511

ABC

A Weerstand tegen geleidingskoude (0-4)
B Weerstand tegen contactkoude (0-4)
C Waterpenetratietest   (0 of 1)

Prestatieniveaus 0 1 2 3 4

A Geleidingskoude  I < 0,10 0,10<I<0,15 0,15<I<0,22 0,22<I<0,30 0,30<I
 Thermische isolatie ITR in M². C / W     

B Contactkoude  R<0,025 0,025<R<0,05 0,05<R<0,1 0,1<R<0,15 0,15<R
 Thermische weerstand R in M².C˚ / W     

C. Waterpenetratietest  Niet geslaagd Geslaagd X X X

Het pictogram geldt voor handschoenen die tegen geleidings- en contactkoude beschermen.
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Werkhandschoenen met coating - Nitril

Productomschrijving
De Advance is een allround handschoen met ongekende grip en uitstekende
vingergevoeligheid. Met zijn microfinish nitril coating op een naadloos gebreide
nylon binnenhandschoen is de Advance olie resistent.

Eigenschappen
Coating:  nitril
Liner:  nylon
Manchetstijl:  elastisch manchet
Maten:  6 t/m 11

Verpakkingseenheid
144 paar

Artikelcode
AG.ADV-00

Towa ActivGrip Advance

3121

Productomschrijving
De Touch Pro is een foam nitril gecoate handschoen op een comfortabele
nylon / lycra liner. De foam nitril coating geeft een hoge schuurweerstand en
behoudt een zeer goede grip zelfs in vettige-, olieachtige omstandigheden.

Eigenschappen
Coating:  foam nitril
Liner:  nylon/lycra
Manchetstijl:  elastisch manchet
Maten:  7 t/m 11

Verpakkingseenheid
120 paar

Artikelcode
TOUCH.PRO-00

Glove On Touch Pro

4132

Productomschrijving
De Showa 380 is een comfortabele handschoen voorzien van een nylonvoering.
Het micro poreuze nitrilschuim met reliëf biedt een sterke grip op gladde
onderdelen of oppervlakten.

Eigenschappen
Coating:  foam nitril
Liner:  nylon
Manchetstijl:  elastisch manchet
Maten:  s t/m xl

Verpakkingseenheid
120 paar

Artikelcode
SHOWA380-003121

Showa 380
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Werkhandschoenen met coating - Nitril

Productomschrijving
De Ultimate is een montagehandschoen voorzien van een nylon liner, met
een nitril coating. De Maxiflex serie is speciaal ontworpen en ontwikkeld als
luchtdoorlaatbare handschoen en wordt beschouwd als referentiekader voor
precisiewerk in droge omgevingen.

Eigenschappen
Coating:  nitril
Liner:  nylon
Manchetstijl:  elastisch manchet
Maten:  7 t/m 11

Verpakkingseenheid
144 paar

Artikelcode
34-874-00

ATG Maxiflex Ultimate

4131

Productomschrijving
De Comfort is een handschoen bestaande uit een super zachte
liner van nylon en katoen. Dit in combinatie met een ultradunne nitril coating
optimaliseert de grip en handvaardigheid bij de diverse werkzaamheden.

Eigenschappen
Coating:  nitril
Liner:  nylon/katoen
Manchetstijl:  elastisch manchet
Maten:  7 t/m 11

Verpakkingseenheid
144 paar

Artikelcode
34-924-00

ATG Maxiflex Comfort

3121

Productomschrijving
De ActivGrip Strong is een Microfinish nitril gecoate handschoen en biedt 
superieure grip op zowel droge, natte en olieachtige oppervlaktes. De 10-gauge 
naadloze voering is sterk, krachtig en vooral duurzaam. De duim van de Strong is 
volledig gecoat.

Eigenschappen
Coating:  nitril
Liner:  polyester/katoen
Manchetstijl:  elastisch manchet
Maten:  7 t/m 11

Verpakkingseenheid
72 paar

Artikelcode
AG.STRONG-00

Towa ActivGrip Strong

3122
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Werkhandschoenen met coating - Nitril

Productomschrijving
De Touch Plus is een genopte foam nitril gecoate handschoen op een nylon
/ lycra liner. Door de genopte coating gaat de handschoen extra lang mee en
geeft een nog betere gripprestatie, zowel op droge als olieachtige materialen.

Eigenschappen
Coating:  foam nitril genopt
Liner:  nylon/lycra
Manchetstijl:  elastisch manchet
Maten:  7 t/m 11

Verpakkingseenheid
120 paar

Artikelcode
TOUCH.PLUS-00

Glove On Touch Plus

4121

Productomschrijving
De Endurance is een montagehandschoen voorzien van een nylon liner,
met een genopte nitril coating. De Maxiflex serie is speciaal ontworpen
en ontwikkeld als luchtdoorlaatbare handschoen en wordt beschouwd als
referentiekader voor precisiewerk in droge omgevingen.

Eigenschappen
Coating:  nitril genopt
Liner:  nylon
Manchetstijl:  elastisch manchet
Maten:  7 t/m 11

Verpakkingseenheid
144 paar

Artikelcode
34-844-00

ATG Maxiflex Endurance

4131

Productomschrijving
De Grey Touch is een werkhandschoen met een foam nitril coating op een
naadloos gebreide nylon liner. Zowel de nylon binnenhandschoen als de nitril
coating zijn dun maar sterk.

Eigenschappen
Coating:  foam nitril
Liner:  nylon
Manchetstijl:  elastisch manchet
Maten:  7 t/m 11

Verpakkingseenheid
120 paar

Artikelcode
GREY.TOUCH-00

Glove On Grey Touch

4121
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Werkhandschoenen met coating - Nitril

Productomschrijving
De Maxifoam handschoen bestaat uit een 15 gauge naadloze nylon liner 
voorzien van een ultralicht foam nitril coating. De lichte coating verbetert
de flexibiliteit en de handvaardigheid.

Eigenschappen
Coating:  foam nitril
Liner:  nylon
Manchetstijl:  elastisch manchet
Maten:  7 t/m 11

Verpakkingseenheid
144 paar

Artikelcode
34-800-00

ATG Maxifoam

4131

Productomschrijving
Witte nylon handschoen met grijze foam nitril coating type: hyflex 11-800 van
het merk Ansell.

Eigenschappen
Coating:  foam nitril
Liner:  nylon
Manchetstijl:  elastisch manchet

Verpakkingseenheid
144 paar

Artikelcode
11-800-00

Ansell Hyflex 11-800

3131

Productomschrijving
Witte nylon handschoen met grijze foam nitril coating.

Eigenschappen
Coating:  foam nitril
Liner:  nylon
Manchetstijl:  elastisch manchet
Maten:  6 t/m 11

Verpakkingseenheid
120 paar

Artikelcode
80600-004121

Handschoen nitril gecoat



Werkhandschoenen met coating - Nitril

Productomschrijving
De zachte en toch duurzame Microfinish nitril coating biedt een superieure grip.
De AG CJ568 is geproduceerd met “volledige vinger coating stijl”, en biedt meer
veiligheid voor alle vingers. De 13-gauge liner biedt een uitstekende flexibiliteit.

Eigenschappen
Coating:  nitril
Liner:  nylon
Manchetstijl:  elastisch manchet
Maten:  7 t/m 11

Verpakkingseenheid
144 paar

Artikelcode
AG.CJ568-00

Towa ActivGrip CJ568

4122

Productomschrijving
De Touch Extra is een ¾ gecoate foam nitril handschoen op een nylon / lycra
liner. De ¾ coating geeft extra bescherming tot over de knokkels.

Eigenschappen
Coating:  foam nitril
Liner:  nylon/lycra
Manchetstijl:  elastisch manchet
Maten:  7 t/m 11

Verpakkingseenheid
120 paar

Artikelcode
TOUCH.EXTRA-00

Glove On Touch Extra

3121
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Werkhandschoenen met coating - Nitril

Productomschrijving
De Nitri Pro is een NBR light werkhandschoen. De A-kwaliteit katoenen
drager is zeer sterk. De handschoen is voorzien van een ¾ nitril coating wat
uitstekende bescherming biedt tegen olie en vetten. De handschoen is voorzien
van een polsmanchet voor extra comfort.

Eigenschappen
Coating:  nitril
Liner:  interlock
Manchetstijl:  tricot boord
Maten:  8 t/m 10

Verpakkingseenheid
120 paar

Artikelcode
NITRI.PRO-00

Glove On Nitri Pro

4111

Productomschrijving
Gele nitril gecoate handschoen met tricot boord en gesloten rug.

Eigenschappen
Coating:  nitril
Liner: interlock
Manchetstijl:  tricot boord

Verpakkingseenheid
120 paar

Artikelcode
HCL50

NBR handschoen

3111

Productomschrijving
Gele nitril gecoate handschoen met tricot boord en ventilerende rug.

Eigenschappen
Coating:  nitril
Liner:  interlock
Manchetstijl:  tricot boord
Maat:  10

Verpakkingseenheid
120 paar

Artikelcode
HCL55

NBR handschoen

3111
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Werkhandschoenen met coating - Nitril

Productomschrijving
De Nitri Plus is een werkhandschoen met een volledige A-kwaliteit nitril
coating. De binnenhandschoen is van jersey katoen en draagt erg comfortabel.
De handschoen is voorzien van een canvas veiligheidskap.

Eigenschappen
Coating:  nitril
Liner:  jersey
Manchetstijl:  canvas kap
Maat:  10

Verpakkingseenheid
120 paar

Artikelcode
NITRI.PLUS-10

Glove On Nitri Plus

4221

Productomschrijving
Blauwe nitril gecoate handschoen met canvas kap en ventilerende rug.

Eigenschappen
Coating:  nitril
Liner:  jersey
Manchetstijl:  canvas kap
Maat:  10

Verpakkingseenheid
120 paar

Artikelcode
HC73

NBR handschoen

4211

Productomschrijving
Blauwe nitril gecoate handschoen met canvas kap en gesloten rug.

Eigenschappen
Coating:  nitril
Liner: jersey
Manchetstijl:  canvas kap
Maat:  10

Verpakkingseenheid
120 paar

Artikelcode
HC74

NBR handschoen

4211



Werkhandschoenen met coating - Nitril

Productomschrijving
Blauwe nitril gecoate handschoen met tricot boord en gesloten rug.

Eigenschappen
Coating:  nitril
Liner: jersey
Manchetstijl:  tricot boord
Maat:  10

Verpakkingseenheid
120 paar

Artikelcode
HC50

NBR handschoen

4211

Productomschrijving
Blauwe nitril gecoate handschoen met tricot boord en ventilerende rug.

Eigenschappen
Coating:  nitril
Liner:  jersey
Manchetstijl:  tricot boord
Maat:  10

Verpakkingseenheid
120 paar

Artikelcode
HC554211

NBR handschoen
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Werkhandschoenen met coating - Nitril

Productomschrijving
AG503 is een comfortabele allround handschoen. De volledige Microfinish
nitril coating op een naadloos gebreide binnenhandschoen maakt de AG503
olie resistent. De AG503 is het meest geschikt voor werkzaamheden bij droge,
natte en oliegladde oppervlaktes.

Eigenschappen
Coating:  nitril
Liner:  polyester/nylon
Manchetstijl:  elastisch manchet
Maten:  8 t/m 10

Verpakkingseenheid
72 paar

Artikelcode
AG.503-00

Towa ActivGrip 503

4141

Productomschrijving
AG566 is een nitril gecoate werkhandschoen met een zeer goede schuur- en
scheurweerstand voorzien van Microfinish technologie. Door zijn fenomenale
grip, comfort en duurzaamheid is deze handschoen voor diverse werkzaamheden
inzetbaar.

Eigenschappen
Coating:  nitril
Liner:  polyester/katoen
Manchetstijl:  recht
Maten:  8 t/m 10

Verpakkingseenheid
72 paar

Artikelcode
AG.566-00

Towa ActivGrip 566

4121

Productomschrijving
De Temres is een handschoen voorzien van een micro-geruwde
nitril coating op de vingertoppen. Tussen de nylon liner en de pu coating is een
ademend membraan aangebracht, hierdoor is de handschoen waterdicht maar
wel ademend.

Eigenschappen
Coating:  pu/nitril
Liner:  nylon
Manchetstijl:  recht
Maten:  s t/m xl

Verpakkingseenheid
60 paar

Artikelcode
SHOWA281-004121

Showa Temres 281



   Het vizier
     op de 
toekomst
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Glove On is het eigen kwaliteitsmerk van Hawedo: de 
uitkomst van jarenlange ervaring en kennis van de ont-
wikkeling en productie van werkhandschoenen. Het  
Glove On assortiment bestaat uit verschillende modellen 
met specifieke eigenschappen, verkrijgbaar in een brede 
maatrange. Stuk voor stuk eigentijdse handschoenen die 
voldoen aan de hoogste kwaliteitseisen en gebruikers 
een optimale mix bieden van comfort en veiligheid.

Glove On is verdeeld in onderstaande series:

Touch serie
Biedt een perfecte combinatie van comfort, flexi-
biliteit en veiligheid. Door gebruik van dunne foam 
coating technologie is de Touch serie uitermate 
geschikt voor werkzaamheden waarbij vingerge-
voeligheid vereist is.

Lite serie
De dunne coating technologie biedt een uitste-
kende vingergevoeligheid, tevens is de Lite serie 
slijtvast en bevat echte allrounders die breed in-
zetbaar zijn.

Grip serie
Geschikt voor zwaardere werkzaamheden waar-
bij comfort, flexibiliteit en veiligheid een grote rol 
spelen.

Armour serie
Speel op safe en kies een handschoen uit de 
Armour serie. De handschoen van snijbestendi-
ge HPPE vezels voelt koel aan en draagt uiterst 
comfortabel. Armour handschoenen zijn licht, 
soepel en uitermate geschikt voor werkzaamhe-
den waarbij vingergevoeligheid vereist is.

Nitri serie
Staat garant voor een uitstekende combinatie 
van soepelheid, mechanische weerstand en het 
afstoten van oliën en/of vetten. Nitril is een veel-
zijdig alternatief voor katoenen, PVC en lederen 
werkhandschoenen.

Winter serie
Serie isolerende werkhandschoenen die be-
schermen tegen de kou, zodat de handen com-
fortabel en warm blijven, zelfs onder de extreem-
ste weersomstandigheden.

Glove-On
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Werkhandschoenen met coating - PU

Productomschrijving
De N- Spector is een naadloos gebreide nylon handschoen met een PU coating.
De XRT heeft extra verstevigde vingertoppen waardoor hij vele malen sterker is
als een standaard gecoate pu handschoen.

Eigenschappen
Coating:  PU
Liner:  nylon
Manchetstijl:  elastisch manchet
Maten:  6 t/m 11

Verpakkingseenheid
144 paar

Artikelcode
XRT-00

Towa N-Spector XRT

3031 4131

Palm Vingertoppen

Productomschrijving
De White Touch is een PU gecoate werkhandschoen op een witte nylon liner. 
Door deze dunne nylon binnenhandschoen is het tastgevoel erg hoog. De witte 
PU coating heeft een hoge schuurweerstand.

Eigenschappen
Coating:  PU
Liner:  nylon
Manchetstijl:  elastisch manchet
Maten:  7 t/m 11

Verpakkingseenheid
120 paar

Artikelcode
WHITE.TOUCH-00

Glove On White Touch

4131

Productomschrijving
De Black Touch is een PU gecoate werkhandschoen op een zwarte nylon liner.
Door deze dunne nylon binnenhandschoen is het tastgevoel erg hoog. De
zwarte pu coating heeft een hoge schuurweerstand.

Eigenschappen
Coating:  PU
Liner:  nylon
Kap/boord:  elastisch manchet
maten:  7 t/m 11

Verpakkingseenheid
120 paar

Artikelcode
BLACK.TOUCH-00

Glove On Black Touch

4131
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Werkhandschoenen met coating - PU

Productomschrijving
De 11-618 is een blauwe ultralichte nylon handschoen voorzien van een
zwarte PU coating. Door de 18 gauge nylon liner is deze handschoen uitermate
geschikt voor werkzaamheden waarbij veel vingergevoeligheid vereist is.

Eigenschappen
Coating:  PU
Liner:  nylon
Manchetstijl:  elastisch manchet
Maten:  7 t/m 11

Verpakkingseenheid
144 paar

Artikelcode
11-618-00

Ansell Hyflex 11-618

3121

Productomschrijving
Witte nylon handschoen met witte PU coating.

Eigenschappen
Coating:  PU
Liner:  nylon
Manchetstijl:  elastisch manchet
Maten:  6 t/m 11

Verpakkingseenheid
120 paar

Artikelcode
80.500-004121

Productomschrijving
Grijze nylon handschoen met zwarte PU coating.

Eigenschappen
Coating:  PU
Liner:  nylon
Manchetstijl:  elastisch manchet
Maten:  7 t/m 11

Verpakkingseenheid
120 paar

Artikelcode
80.550-00

Handschoen PU gecoat

4131

Handschoen PU gecoat



Werkhandschoenen met coating - Latex

Productomschrijving
De PowerGrab is een naadloos gebreide polyester / katoenen
binnenhandschoen met een geruwde latex antislip coating. De PowerGrab biedt
goede grip op zowel droge als natte oppervlaktes. Tevens is de duim volledig
gecoat voor extra veiligheid.

Eigenschappen
Coating:  latex
Liner:  polyester/katoen
Manchetstijl:  elastisch manchet
Maten:  7 t/m 11

Verpakkingseenheid
72 paar

Artikelcode
PG-00

Towa PowerGrab

3141

Productomschrijving
De Premium is een Microfinish gecoate latex handschoen met een comfortabele
naadloos gebreide polyester / katoenen binnenhandschoen. De PowerGrab
Premium is uitermate geschikt voor handelingen waar veel grip is vereist. Tevens
is de duim volledig gecoat voor extra veiligheid.

Eigenschappen
Coating:  latex
Liner:  polyester/katoen
Manchetstijl:  elastisch manchet
Maten:  6 t/m 11

Verpakkingseenheid
72 paar

Artikelcode
PG.PRE-00

Towa PowerGrab Premium

3242
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Werkhandschoenen met coating - Latex

Productomschrijving
De Gripper is een allround werkhandschoen. De naadloze polyester / katoenen
binnenhandschoen is zowel sterk als comfortabel draagbaar. De geruwde
latex coating is sterk en slijtvast en biedt goede grip op zowel droge als natte
oppervlaktes.

Eigenschappen
Coating:  latex
Liner:  polyester/katoen
Manchetstijl:  elastisch manchet
Maten:  8 t/m 10

Verpakkingseenheid
120 paar

Artikelcode
GRIPPER-00

Glove On Gripper

2243

Productomschrijving
Groene latex handschoen type: Showa310.

Eigenschappen
Coating:  latex  
Liner:  polyester/nylon
Manchetstijl:  elastisch manchet
Maten:  7 t/m 10

Verpakkingseenheid
120 paar

Artikelcode
SHOWA310-00

Showa 310

2142

Productomschrijving
Handschoen latex gecoat

Eigenschappen
Coating:  latex
Liner:  polyester/ katoen
Manchetstijl:  elastisch manchet
Maten:  8 t/m 11

Verpakkingseenheid
120 paar

Artikelcode
9.991-00

Handschoen latex gecoat

2242
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Productomschrijving
De AG XA324 is geproduceerd met “volledige vinger coating stijl” en biedt 
meer veiligheid aan de vingers. De 13-gauge nylon liner is voorzien van een 
Microfinish latex coating en biedt uitstekende flexibiliteit, wat vermoeidheid van 
de hand minimaliseert.

Eigenschappen
Coating:  latex
Liner:  nylon
Manchetstijl:  elastisch manchet
Maten:  7 t/m 11

Verpakkingseenheid
144 paar

Artikelcode
AG.XA324-002131

Towa ActivGrip XA324

Werkhandschoenen met coating - Latex

Productomschrijving
De AG Lite is een Microfinish gecoate latex handschoen met een fluoriserende 
gele liner. De Microfinish coating garandeerd super grip bij zowel droge als natte
condities. De naadloos gebreide polyester liner biedt maximaal comfort en
minimale handmoeheid.

Eigenschappen
Coating: latex
Liner:  polyester
Manchetstijl:  elastisch manchet
Maten:  7 t/m 11

Verpakkingseenheid
144 paar

Artikelcode
AG.LITE-00

Towa ActivGrip Lite

2131
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Werkhandschoenen met coating - Latex

Productomschrijving
De Touch Grip is een foam latex gecoate handschoen op een nylon liner. De
foam latex coating geeft een formidabele grip in droge omstandigheden.

Eigenschappen
Coating:  foam latex
Liner:  nylon
Manchetstijl:  elastisch manchet
Maten:  7 t/m 11

Verpakkingseenheid
120 paar

Artikelcode
TOUCH.GRIP-004121

Glove On Touch Grip

Productomschrijving
De Optigrip is een latex gecoate handschoen op een nylon liner.

Eigenschappen
Coating:  latex
Liner:  nylon
Machetstijl:  elastisch manchet
Maten:  s t/m xl

Verpakkingseenheid
120 paar

Artikelcode
SHOWA340-00

Showa 340 Optigrip

2121

Productomschrijving
Zwarte nylon handschoen met zwarte latex coating.

Eigenschappen
Coating:  latex
Liner:  nylon
Manchetstijl:  elastisch manchet
Maten:  7 t/m 10

Verpakkingseenheid
120 paar

Artikelcode
80.800-00

Handschoen latex gecoat

3121
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Al ruim 65 jaar is TOWA dé inventieve en creatieve pro-
ducent van zowel huishoudelijke als industriële werk-
handschoenen, geproduceerd van natuurlijk rubber. 
TOWA heeft een uitgebalanceerd assortiment ergono-
misch gevormde kwaliteitshandschoenen voor o.a. de 
automobielindustrie, bouw, scheepvaart, landbouw, lo-
gistiek en voor gebruik in  productieomgevingen.

Maximale grip
TOWA biedt werkhandschoenen die 
ontworpen zijn met de menselijke hand 
als basis. Dit leidt tot zeer ergonomische en 
comfortabele producten. Op basis van jaren-
lange ervaring in de ontwikkeling van handschoenen 
heeft TOWA met MICROFINISH een geavanceerde coating 
technologie ontwikkeld. Deze coating zorgt voor uitstekende 
grip, ontstaan door gebruik van een zachte en flexibele com-
ponent die gevuld is met duizenden microscopische ruimtes. 
Zodra deze ruimtes in contact komen met het oppervlak, ont-
staat er een vacuümproces dat als het ware vloeistoffen en 
andere materialen ‘inpakt’. Resultaat hiervan is een maximale 
grip met minimale inspanning. Zo bieden TOWA werkhand-
schoenen met MICROFINISH coating gebruikers de optima-
le mix van veiligheid, comfort en grip bij zowel natte als met 
olie besmeurde en gladde oppervlaktes. 
TOWA handschoenen met MICROFINISH coating zijn ver-
krijgbaar in de ActivGrip series en PowerGrab series.

Veiligheid en kwaliteitscontrole
Sinds jaar en dag voorziet TOWA in een complete lijn hand-
bescherming voor praktisch elke toepassing met bijzondere 
aandacht voor grip en veiligheid. Dit heeft geresulteerd in 
extra bescherming voor de duim met de PowerGrab series 
waarin de ‘Katana’ serie het hoogste level (5) in snijbestendig-

heid volgens de Europese standaard voor handbescherming 
biedt. TOWA hanteert een hoogwaardige kwaliteitscontrole. 
Dit heeft erin geresulteerd dat TOWA als eerste Japanse 
handschoenenfabrikant in 1999 het ISO 9002:1994 keur-
merk behaalde. Later, in 2002 behaalde TOWA ook het ISO 
9001:2000 keurmerk.

With Garden tuinhandschoenen
De tuinhandschoenenserie van Towa. De Soft ‘n Care serie is 
verkrijgbaar in twee varianten: de Flora, voor het fijne werk en 
de Landscape, voor het zwaardere werk. Beide zijn voorzien 
van de MICROFINISH coating technologie en verkrijgbaar in 
diverse kleuren, zie pagina 90-91.

De hoogwaardige kwaliteit van TOWA is wereldwijd bekend. 
Hawedo is in de Benelux exclusief importeur van TOWA werk-
handschoenen. 
Voor meer informatie over TOWA en MICROFINISH coating 
zie www.towagloves.nl

Towa
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Werkhandschoenen met coating - Latex

Productomschrijving
Oranje latex handschoen type: origineel prevent.

Eigenschappen
Coating:  latex
Liner:  polyester
Manchetstijl:  elastisch manchet
Maat:  9

Verpakkingseenheid
100 paar

Artikelcode
PREVENT4243

Prevent

Productomschrijving
Oranje gevulkaniseerde latex handschoen.

Eigenschappen
Coating:  latex
Liner:  polyester/katoen
Manchetstijl:  elastisch manchet
Maat:  10

Verpakkingseenheid
120 paar

Artikelcode
8.881

Stratenmakershandschoen

3243

Productomschrijving
Oranje gevulkaniseerde latex handschoen top kwaliteit.

Eigenschappen
Coating:  latex
Liner:  polyester/katoen
Manchetstijl:  elastisch manchet
Maat:  10

Verpakkingseenheid
120 paar

Artikelcode
8.882

Stratenmakershandschoen

4243
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Werkhandschoenen met coating - Latex

Productomschrijving
AG 156 is een comfortabel ergonomisch gevormde werkhandschoen met een
Microfinish latex coating op een polyester / katoenen binnenhandschoen. Door 
zijn sublieme grip en minimale vocht doorlaatbaarheid is deze werkhandschoen 
breed inzetbaar.

Eigenschappen
Coating:  latex 
Liner:  polyester/katoen
Manchetstijl:  recht
Maten:  6 t/m 10

Verpakkingseenheid
72 paar

Artikelcode
AG.156-00

Towa ActivGrip 156

2231

Productomschrijving
De Showa 306 is een volledige foam latex gecoate handschoen, waarvan de
palm is voorzien van een extra gripcoating. De nylon/polyester liner biedt een
optimale pasvorm en comfort.

Eigenschappen
Coating:  foam latex
Liner:  nylon/polyester
Manchetstijl:  elastisch manchet
Maten:  s t/m xl

Verpakkingseenheid
120 paar

Artikelcode
SHOWA306-00

Showa 306

2121

Productomschrijving
Gele latex handschoen met tricot boord en ventilerende rug.

Eigenschappen
Coating:  latex
Liner:  interlock
Manchetstijl:  tricot boord
Maat:  10.5

Verpakkingseenheid
120 paar

Artikelcode
7.771

Handschoen latex gecoat



38  I  

Productomschrijving
Geel vinyl type: Amerikaantje.

Eigenschappen
Materiaal:  vinyl
Voering:  ongevoerd
Manchetstijl:  katoenen kap
Maat:  10,5

Verpakkingseenheid
240 paar

Artikelcode
CH215FGV

Vinyl handschoen

Werkhandschoenen met coating - Vinyl

Productomschrijving
Zwart vinyl met noppen type: Amerikaantje.

Eigenschappen
Materiaal:  vinyl
Voering:  ongevoerd
Manchetstijl:  katoenen kap
Maat:  10.5

Verpakkingseenheid
240 paar

Artikelcode
H215FZN

Vinyl handschoen

Productomschrijving
Groen vinyl type: Amerikaantje.

Eigenschappen
Materiaal:  vinyl
Voering:  ongevoerd
Manchetstijl:  katoenen kap
Maat:  10,5

Verpakkingseenheid
240 paar

Artikelcode
H215FV

Vinyl handschoen
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Shopconcept

  Actieve
ondersteuning
     voor optimale 
 winkelpresentatie
Hawedo helpt u graag bij het overzichtelijk en logisch 
presenteren van persoonlijke beschermingsmiddelen, 
zodat uw klanten beter en eenvoudiger kunnen kiezen. 
Wij bieden diverse oplossingen:
• Hawedo schappenplan: een doordachte winkelpresentatie 

in de vorm van een flexibel in te delen schappenplan met 
magneetstickers. Hiermee is elke gewenste verkoopbevor-
derende opstelling in een handomdraai gemaakt. Het verko-
pen van handschoenen is nog nooit zo makkelijk geweest;

• TOWA baliedisplay: compacte verkoopstandaard, geschikt 
als extra productpresentatie van meerdere modellen;

• No-Risk winkeldisplay: staande winkelpresentatie voor 8 
modellen.

Bel voor meer informatie over de mogelijkheden van optimale 
winkelpresentaties met Hawedo op nummer 0162-312387.
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Lederen werkhandschoenen - Split

Productomschrijving
Rundsplitlederen handschoen grijs gevoerd type: Amerikaantje.

Eigenschappen
Materiaal:  rundsplitleer 
Voering:  katoen
Manchetstijl:  katoenen kap
Maat:  10,5

Verpakkingseenheid
120 paar

Artikelcode
H215F

Rundsplitlederen
handschoen

Productomschrijving
Rundsplitlederen handschoen grijs met palmversterking type: Amerikaantje.

Eigenschappen
Materiaal:  rundsplitleer
Voering:  katoen
Manchetstijl:  katoenen kap
Maat:  10,5

Verpakkingseenheid
120 paar

Artikelcode
HH215F

Rundsplitlederen
handschoen

Productomschrijving
Rundsplitlederen handschoen geel gevoerd type: Amerikaantje.

Eigenschappen
Materiaal:  rundsplitleer 
Voering:  katoen
Manchetstijl:  katoenen kap
Maat:  10,5

Verpakkingseenheid
120 paar

Artikelcode
CH/CGV

Rundsplitlederen
handschoen
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Lederen werkhandschoenen - Split

Productomschrijving
Super rundsplitlederen handschoen grijs gevoerd met rubberized veiligheidskap.

Eigenschappen
Materiaal:  rundsplitleer 
Voering:  katoen
Manchetstijl:  rubberized kap
Maat:  10,5

Verpakkingseenheid
120 paar

Artikelcode
7146R3121

Productomschrijving
Super rundsplitlederen handschoen grijs gevoerd met palmversterking en 
rubberized veiligheidskap.

Eigenschappen
Materiaal:  rundsplitleer 
Voering:  katoen
Manchetstijl:  rubberized kap
Maat:  10,5

Verpakkingseenheid
120 paar

Artikelcode
7146RV

Rundsplitlederen
handschoen

3121

Productomschrijving
Super rundsplitlederen handschoen grijs gevoerd met groene pistoolversterking 
en rubberized veiligheidskap.

Eigenschappen
Materiaal:  rundsplitleer 
Voering:  katoen
Manchetstijl:  rubberized kap
Maat:  10,5

Verpakkingseenheid
60 paar

Artikelcode
7146RVV

Rundsplitlederen
handschoen

3121

Rundsplitlederen
handschoen



Productomschrijving
Super rundsplitlederen handschoen geel met foam voering en rubberized 
veiligheidskap.

Eigenschappen
Materiaal:  rundsplitleer 
Voering:  foam
Manchetstijl:  rubberized kap
Maat:  11

Verpakkingseenheid
60 paar

Artikelcode
7146YF

Rundsplitlederen
handschoen 

3121

Lederen werkhandschoenen - Split

Productomschrijving
Varkenssplitlederen handschoen geel gevoerd type: Amerikaantje.

Eigenschappen
Materiaal:  varkenssplitleer
Voering:  katoen
Manchetstijl:  katoenen kap
Maat:  10,5

Verpakkingseenheid
120 paar

Artikelcode
CH/SGV

Varkenssplitlederen
handschoen
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Lederen werkhandschoenen - Nerf

Productomschrijving
Super rundsnerflederen handschoen gevoerd  met rubberized veiligheidskap 
type: Boxleer.

Eigenschappen
Materiaal:  rundsnerfleer
Voering:  katoen
Manchetstijl:  rubberized kap 
Maat:  10

Verpakkingseenheid
120 paar

Artikelcode
1014W2143

Productomschrijving
Super rundsnerflederen handschoen gevoerd met palmversterking en rubberized 
veiligheidskap type: Boxleer.

Eigenschappen
Materiaal:  rundsnerfleer
Voering:  katoen
Manchetstijl:  rubberized kap
Maat:  10

Verpakkingseenheid
120 paar

Artikelcode
1014VW

Rundsnerflederen
handschoen

2143

Productomschrijving
Super rundsnerflederen handschoen gevoerd met pistoolversterking en 
rubberized veiligheidskap type: Boxleer.

Eigenschappen
Materiaal:  rundsnerfleer
Voering:   katoen
Manchetstijl:  rubberized kap
Maat:  10

Verpakkingseenheid
120 paar

Artikelcode
1014VVW

Rundsnerflederen
handschoen

2143

Rundsnerflederen
handschoen



Lederen werkhandschoenen - Nerf

Productomschrijving
A-kwaliteit rundsnerflederen handschoen, gevoerd, 1,3 mm dikte. Leverbaar tot 
en met maat 13.

Eigenschappen
Materiaal:  rundsnerfleer
Voering:  katoen
Manchetstijl:  rubberized  kap
Maten:  8 t/m 13

Verpakkingseenheid
60 paar

Artikelcode
1014WGR-00

Rundsnerflederen
handschoen

2143

Productomschrijving
Rundsnerflederen handschoen met palmversterking en rubberized veiligheidskap 
type: Boxleer.

Eigenschappen
Materiaal:  rundsnerfleer
Voering:  katoen
Manchetstijl:   PE kap
Maat:  10,5

Verpakkingseenheid
120 paar

Artikelcode
1014SV

Rundsnerflederen
handschoen

2143
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Lederen werkhandschoenen - Nerf

Productomschrijving
Varkensnerflederen handschoen geel met voering  type: WP.

Eigenschappen
Materiaal:  varkensnerfleer
Voering:  katoen
Manchetstijl:  katoenen kap
Maat:  10,5

Verpakkingseenheid
120 paar

Artikelcode
CH/PV/WP

Varkensnerflederen
handschoen

2122

Productomschrijving
Super varkensnerflederen handschoen geel gevoerd met groene rubberized 
veiligheidskap.

Eigenschappen
Materiaal:  varkensnerfleer
Voering:  katoen
Manchetstijl:  rubberized kap
Maat:  10,5

Verpakkingseenheid
120 paar

Artikelcode
CH/PV/A2122

Varkensnerflederen
handschoen
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Lederen werkhandschoenen - Nerf

Productomschrijving
Volledig rundsnerflederen handschoen ongevoerd type: chauffeurs.

Eigenschappen
Materiaal:  rundsnerfleer
Voering:  ongevoerd 
Maten:  8 t/m 11

Verpakkingseenheid
120 paar

Artikelcode
111519-00

Chauffeurs handschoen

2143

Productomschrijving
Meubellederen handschoen geselecteerde lichte kleuren, gevoerd met 
palmversterking.

Eigenschappen
Materiaal:  meubelleer
Voering:   katoen
Manchetstijl:  katoenen kap
Maat:  10,5

Verpakkingseenheid
120 paar

Artikelcode
BB215F/MVW

Meubellederen
handschoen

Productomschrijving
Meubellederen handschoen donkere kleuren, gevoerd met palmversterking.

Eigenschappen
Materiaal:  meubelleer
Voering:   katoen
Manchetstijl:  katoenen kap
Maat:  10.5

Verpakkingseenheid
120 paar

Artikelcode
BB215F/MVR

Meubellederen
handschoen
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Productomschrijving
Schapennappa tropic handschoen met blauwe interlock rug.

Eigenschappen
Materiaal: schapenleer
Voering: ongevoerd
Maten: 8 t/m 11

Verpakkingseenheid
120 paar

Artikelcode
536B-00

Tropic handschoen

2122

Productomschrijving
Schapennappa tropic handschoen met blauwe interlock rug en wingduim.

Eigenschappen
Materiaal: schapenleer
Voering: ongevoerd
Maten: 8 t/m 11

Verpakkingseenheid
120 paar

Artikelcode
536BW-00

Tropic handschoen

2122

Productomschrijving
Schapennappa handschoen met rode interlock rug en velcro sluiting.

Eigenschappen
Materiaal: schapenleer
Voering: ongevoerd
Maten: 8 t/m 11

Verpakkingseenheid
120 paar

Artikelcode
536RV-00

Nappa handschoen

2122

Lederen werkhandschoenen - Nappa
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Katoenen werkhandschoenen

Productomschrijving
Katoenen keperdoek handschoen met tricot boord.

Eigenschappen
Materiaal:  katoen
Manchetstijl:  tricot boord
Maat:  heren

Verpakkingseenheid
300 paar

Artikelcode
H279/7

Productomschrijving
Katoenen polkadot handschoen met tricot boord en zwarte pvc nopjes.

Eigenschappen
Materiaal:  katoen
Manchetstijl:  tricot boord
Maat:  heren

Verpakkingseenheid
300 paar

Artikelcode
H279/8PLK

Keperdoek handschoen

Polkadot handschoen
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Katoenen werkhandschoenen

Productomschrijving
Naadloos gebreide katoenen handschoen.

Eigenschappen
Materiaal:   katoen
Manchetstijl:  rondgebreide boord
Maat:  dames en heren

Verpakkingseenheid
300 paar

Artikelcode
Dames: 31103
Heren: 31105

Rondgebreide
handschoen

Productomschrijving
Naadloos gebreide handschoen met PVC noppen aan de palmzijde.

Eigenschappen
Materiaal:  polyester/katoen
Voering:  ongevoerd
Manchetstijl:  tricot boord 
Maten:  7 t/m 11

Verpakkingseenheid
240 paar

Artikelcode
31105TAI-00

Productomschrijving
Naadloos gebreide handschoen met PVC noppen aan de palm- en rugzijde.

Eigenschappen
Materiaal:  polyester/katoen
Voering:  ongevoerd
Manchetstijl:  tricot boord
Maten:  7 t/m 11

Verpakkingseenheid
240 paar

Artikelcode
31105TAI2-00

Rondgebreide handschoen 
genopt

Rondgebreide handschoen 
genopt
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Katoenen werkhandschoenen

Productomschrijving
Interlock handschoen van katoen.

Eigenschappen
Materiaal:  katoen
Manchetstijl:  recht
Maat:  heren

Verpakkingseenheid
600 paar

Artikelcode
Normale kwaliteit: 21105
Zware kwaliteit: 21105H

Interlock handschoen

Productomschrijving
Interlock handschoen van katoen met tricot boord.

Eigenschappen
Materiaal:  katoen
Manchetstijl:  tricot boord
Maat:  heren

Verpakkingseenheid
600 paar

Artikelcode
Normale kwaliteit: 21105TR
Zware kwaliteit: 21105TRH

Interlock handschoen

Productomschrijving
Gebleekte interlock handschoen van katoen.

Eigenschappen
Materiaal:  katoen
Manchetstijl:  recht
Maten:  6 t/m 13

Verpakkingseenheid
600 paar

Artikelcode
IG66GA-00

Gebleekte interlock
handschoen
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Katoenen werkhandschoenen

Productomschrijving
Bruine jersey handschoen van katoen.

Eigenschappen
Materiaal:  katoen
Manchetstijl:  tricot boord
Maat:  heren

Verpakkingseenheid
300 paar

Artikelcode
47767B

Productomschrijving
Ecru jersey handschoen van katoen.

Eigenschappen
Materiaal:  katoen
Manchetstijl:  tricot boord
Maat:  heren

Verpakkingseenheid
300 paar

Artikelcode
47767W

Jersey handschoen

Jersey handschoen

Productomschrijving
Lussendoek handschoen van katoen met tricot boord of in 35 cm lengte.

Eigenschappen
Materiaal:  katoen
Manchetstijl:  tricot boord (4037TR)
Manchetstijl: recht (4037/35)
Maat:  heren

Verpakkingseenheid
120 paar

Artikelcode
Tricot boord: 4037TR 
35 cm lengte: 4037/35

Lussendoek handschoen
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Olie- en chemisch bestendig, vloeistofdicht

Productomschrijving
De OR656 is vervaardigd van duurzaam PVC op een naadloos gebreide
katoenen binnenhandschoen. Door zijn ruwe coating en anti-oil component kan
deze handschoen de meest extreme natte, gladde en olienatte situaties aan. De
OR series behoren tot de EN374-3 categorie 3.

Eigenschappen
Coating:  PVC
Liner:  katoen
Manchetstijl:  recht
Maten:  8 t/m 10

Verpakkingseenheid
72 paar

Artikelcode
OR.656-00

Productomschrijving
De OR656Kev is vervaardigd van duurzaam PVC op een naadloos gebreide
Kevlar binnenhandschoen. De Kevlar liner biedt een snijbestendigheid, level 3.
De OR series behoren tot de EN374-3 categorie 3.

Eigenschappen
Coating:  PVC
Liner:  kevlar
Manchetstijl:  recht
Maten:  9-10

Verpakkingseenheid
72 paar

Artikelcode
OR.656KEV-00

Towa OR656

Towa OR656 Kevlar

4121

4342

AJK

AJK

Productomschrijving
De OR657 is voorzien van een 65 cm lange mouw met elastische kraag. Door
zijn ruwe coating en anti-oil component kan deze handschoen de meest extreme
natte, gladde en olienatte situaties aan. De OR series behoren tot de EN374-3
categorie 3.

Eigenschappen
Coating:  PVC
Liner:  katoen
Manchetstijl:  65cm lange PVC mouw
Maten:  9-10

Verpakkingseenheid
72 paar

Artikelcode
OR.657-00

Towa OR657

4121 AJK
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Olie- en chemisch bestendig, vloeistofdicht

Productomschrijving
De OR658 Thermo bevat een losse naadloos gebreide acryl winterhandschoen.
Door zijn ruwe coating en anti-oil component kan deze handschoen de meest
extreme natte, gladde en olienatte situaties aan. De OR series behoren tot de
EN374-3 categorie 3.

Eigenschappen
Coating:  PVC
Liner:  losse acryl binnenhandschoen
Manchetstijl:  recht
Maten:  9 t/m 11

Verpakkingseenheid
72 paar

Artikelcode
OR.658-00

Towa OR658 Thermo

AJK4121

Productomschrijving
Rode PVC handschoen, 27cm lang dubbel gedompeld categorie 3.

Eigenschappen
Coating:  PVC
Liner:  interlock
Manchetstijl:  recht
Maat:  10.5

Verpakkingseenheid
120 paar

Artikelcode
8427

Productomschrijving
Rode PVC handschoen, 35cm lang dubbel gedompeld categorie 3.

Eigenschappen
Coating:  PVC
Liner:  interlock
Manchetstijl:  recht
Maat:  10.5

Verpakkingseenheid
72 paar

Artikelcode
8061AN

PVC handschoen

PVC handschoen

4121

4121



    I  57     

Olie- en chemisch bestendig, vloeistofdicht

Productomschrijving
Groene nitril huishoudhandschoen met vlokvoering categorie 3.

Eigenschappen
Coating:  nitril
Liner:  flocklining
Manchetstijl:  recht
Maten:  8 t/m 10

Verpakkingseenheid
120 paar

Artikelcode
5030-00

Nitril
huishoudhandschoen

21X1

3002

Productomschrijving
De Best Nitri Solve is een nitril handschoen met vlokvoering. De handschoen is
categorie 3 gekeurd en in verschillende lengtes en diktes verkrijgbaar.
Best730-00 is 330mm lang en 0,38mm dik. Best737-00 is 380mm lang en
0,56mm dik. Best747-00 is 480mm lang en 0,56mm dik.

Eigenschappen
Coating:  nitril
Liner:  flock lining
Manchetstijl:  recht
Maat:  330mm: s t/m xxl / 380mm - 480mm: l t/m xxl

Verpakkingseenheid
BEST730: 144 paar / BEST737: 72 paar / BEST747: 72 paar

Artikelcode
BEST730-00 / BEST737-00 / BEST747-00

Best Nitri Solve

JKL1101

737/747730

Productomschrijving
Zwarte neopreen handschoen met vlokvoering categorie 3.

Eigenschappen
Coating:  neopreen
Liner:  flocklining
Manchetstijl:  recht
Maten:  8 t/m 10

Verpakkingseenheid
144 paar

Artikelcode
9030-00

Neopreen handschoen

3110 ABK
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Olie- en chemisch bestendig, vloeistofdicht

Productomschrijving
AG 156 is een comfortabel ergonomisch gevormde werkhandschoen met een
Microfinish latex coating op een polyester / katoenen binnenhandschoen. Door
zijn sublieme grip en minimale vocht doorlaatbaarheid is deze werkhandschoen
breed inzetbaar.

Eigenschappen
Coating:  latex
Liner:  polyester/katoen
Manchetstijl:  recht
Maten:  6 t/m 10

Verpakkingseenheid
72 paar

Artikelcode
AG.156-00

Productomschrijving
AG566 is een nitril gecoate werkhandschoen met een zeer goede schuur- en
scheurweerstand voorzien van Microfinish technologie. Door zijn fenomenale
grip, comfort en duurzaamheid is deze handschoen voor diverse werkzaamheden
inzetbaar.

Eigenschappen
Coating:  nitril
Liner:  polyester/katoen
Manchetstijl:  recht
Maten:  8 t/m 10

Verpakkingseenheid
72 paar

Artikelcode
AG.566-00

Towa ActivGrip 156

Towa ActivGrip 566

2231

4121

Productomschrijving
AG503 is een comfortabele allround handschoen. De volledige Microfinish
nitril coating op een naadloos gebreide binnenhandschoen maakt de AG503
olie resistent. De AG503 is het meest geschikt voor werkzaamheden bij droge,
natte en oliegladde oppervlaktes.

Eigenschappen
Coating:  nitril
Liner:  polyester/nylon
Manchetstijl:  elastisch manchet
Maten:  8 t/m 10

Verpakkingseenheid
72 paar

Artikelcode
AG.503-00

Towa ActivGrip 503

4141
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Olie- en chemisch bestendig, vloeistofdicht

Productomschrijving
Groene PVC handschoen dubbel gedompeld, 27cm lang.

Eigenschappen
Coating:  PVC
Liner:  jersey
Manchetstijl:  recht
Maat:  10.5

Verpakkingseenheid
60 paar

Artikelcode
8027

Productomschrijving
Groene PVC handschoen dubbel gedompeld, 35cm lang.

Eigenschappen
Coating:  PVC
Liner:  jersey
Manchetstijl:  recht
Maat:  10.5

Verpakkingseenheid
60 paar

Artikelcode
8035

PVC handschoen

PVC handschoen

4121

4121

Productomschrijving
Groene PVC handschoen dubbel gedompeld, 40cm lang.

Eigenschappen
Coating:  PVC
Liner:  interlock
Manchetstijl:  recht
Maat:  10.5

Verpakkingseenheid
60 paar

Artikelcode
8040

PVC handschoen

4121
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Olie- en chemisch bestendig, vloeistofdicht

Productomschrijving
Rode PVC handschoen met tricot boord en gesloten rug.

Eigenschappen
Coating:  PVC
Liner:  interlock
Manchetstijl:  tricot boord
Maat:  10.5

Verpakkingseenheid
120 paar

Artikelcode
7050

Productomschrijving
Rode PVC handschoen met tricot boord en ventilerende rug.

Eigenschappen
Coating:  PVC
Liner:  interlock
Manchetstijl:  tricot boord
Maat:  10.5

Verpakkingseenheid
120 paar

Artikelcode
7055

PVC handschoen

PVC handschoen

4121

4121

Productomschrijving
Rode PVC handschoen, 27cm lang.

Eigenschappen
Coating:  PVC
Liner:  interlock
Manchetstijl:  recht
Maat:  10.5

Verpakkingseenheid
120 paar

Artikelcode
7427

PVC handschoen

4121
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Olie- en chemisch bestendig, vloeistofdicht

Productomschrijving
Rode PVC handschoen, 35cm lang.

Eigenschappen
Coating:  PVC
Liner:  interlock
Manchetstijl:  recht
Maat:  10.5

Verpakkingseenheid
120 paar

Artikelcode
7061AN

PVC handschoen

4121

Productomschrijving
Rode PVC handschoen, 40cm lang.

Eigenschappen
Coating:  PVC
Liner:  interlock
Manchetstijl:  recht
Maat:  10.5

Verpakkingseenheid
60 paar

Artikelcode
7061AN40

PVC handschoen

4121

Productomschrijving
Rode PVC handschoen, 30 cm lang met acryl thermo voering.

Eigenschappen
Coating:  PVC
Liner:  acryl
Manchetstijl:  recht
Maat:  10.5

Verpakkingseenheid
60 paar

Artikelcode
7430TH

PVC winterhandschoen

4121
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Productomschrijving
De Temres is een handschoen voorzien van een micro-geruwde
nitril coating op de vingertoppen. Tussen de nylon liner en de PU coating is een
ademend membraan aangebracht, hierdoor is de handschoen waterdicht, maar
wel ademend.

Eigenschappen
Coating:  PU/nitril
Liner:  nylon
Manchetstijl:  recht
Maten:  s t/m xl

Verpakkingseenheid
60 paar

Artikelcode
SHOWA281-00

Showa Temres 281

4121

Olie- en chemisch bestendig, vloeistofdicht

Productomschrijving
Gele latex huishoudhandschoen met rolrand.

Eigenschappen
Coating:  latex
Liner:  flocklining
Manchetstijl:  rolrand
Maten:  7 t/m 10

Verpakkingseenheid
144 paar

Artikelcode
6033YR-00

Latex
huishoudhandschoen

Productomschrijving
Blauwe latex huishoudhandschoen met rolrand.

Eigenschappen
Coating:  latex
Liner:  flocklining
Manchetstijl:  rolrand
Maten:  7 t/m 10

Verpakkingseenheid
144 paar

Artikelcode
6033B-00

Latex
huishoudhandschoen
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Lashandschoenen

Productomschrijving
Rode rundsplitlederen lashandschoen volledig gevoerd 36cm lang.

Eigenschappen
Materiaal:  splitleer
Voering:  katoen
Manchetstijl:  recht
Maat:  11

Verpakkingseenheid
60 paar

Artikelcode
HV353/36R

Lashandschoen van 
splitleer

2X4X 41XX4X

Productomschrijving
Rode rundsplitlederen lashandschoen volledig gevoerd, Kevlar gestikt 36cm 
lang.

Eigenschappen
Materiaal:  splitleer
Voering:   katoen
Manchetstijl:  recht
maat:  11

Verpakkingseenheid
60 paar

Artikelcode
HV353/36RK

Productomschrijving
Rode splitlederen lashandschoen molton gevoerd met een 55cm lange 
splitlederen kap. 

Eigenschappen
Materiaal:  splitleer
Voering:  molton
Manchetstijl:  splitlederen kap
Maat:  10

Verpakkingseenheid
60 paar

Artikelcode
MULHEIM

Lashandschoen van
splitleer Kevlar

Lashandschoen van
splitleer 55cm

41XX4X

XX2344

2X4X

4143
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Productomschrijving
Lashandschoen, waarvan de palm uit rundsnerfleder bestaat en de rug uit 
splitleder met 15cm veiligheidskap.

Eigenschappen
Materiaal:  rundsnerfleder/rundsplitleder 
Voering:  ongevoerd
Manchetstijl:   15cm splitlederen kap
Maat:  10

Verpakkingseenheid
60 paar

Artikelcode
HBU353/15

Productomschrijving
Schapennappa tiglashandschoen met 15 cm veiligheidskap.

Eigenschappen
Materiaal:  schapenleder
Voering:  ongevoerd
Manchetstijl:  15cm splitlederen kap
Maat:  10

Verpakkingseenheid
120 paar

Artikelcode
SK353/15

Lashandschoen van
nerf-/splitleder

Tiglashandschoen van 
schapennappa

3X4X

1X1X

41XX4X

41XX4X

Lashandschoenen

Productomschrijving
Kobaltblauwe rundsplitlederen (dikte 1,3mm) lashandschoen met een katoenen 
binnenvoering en Kevlar gestikt. De rugzijde is gealuminiseerd.

Eigenschappen
Materiaal:  rundsplitleder 
Voering:  katoen
Maat:  11

Verpakkingseenheid
60 paar
Levertijd op aanvraag

Artikelcode
BLUEWELDER

Blue Welder
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Hittewerende werkhandschoenen

Productomschrijving
De Charguard is een zwarte hittebestendige handschoen voorzien van een
neopreen spray coating op een niet geweven voering. De Charguard is 28cm
lang en hittebestendig tot een contacthitte van 260 graden over de volledige
handschoen.

Eigenschappen
Materiaal:  neopreen spray
Voering:  niet geweven voering
Manchetstijl:  recht
Maten:  7 t/m 10

Verpakkingseenheid
1 paar. Levertijd op aanvraag

Artikelcode
BEST8811-00

Productomschrijving
De Heatbeater 1 is een Kevlar hittewerende handschoen. De Heatbeater 1 
is bestand tegen een contacthitte van maximaal 500 graden (contacttijd 14 
seconden). Leverbaar in 32cm en 42cm.

Eigenschappen
Materiaal:  Kevlar vilt
Voering:  Kevlar
Manchetstijl:  recht
Maat:  10

Verpakkingseenheid
1 paar
Levertijd op aanvraag

Artikelcode
HEATBEATER 1

Productomschrijving
De Heatbeater 2 is een Kevlar hittewerende handschoen. De Heatbeater 2 
is bestand tegen een contacthitte van maximaal 500 graden (contacttijd 14 
seconden). Leverbaar in 32cm en 42cm.

Eigenschappen
Materiaal:  Kevlar vilt
Voering:  Kevlar
Manchetstijl:  recht
Maat:  10

Verpakkingseenheid
1 paar
Levertijd op aanvraag

Artikelcode
HEATBEATER 2

Best Charguard 8811

Kevlar vilt handschoen

Kevlar vilt handschoen

3232

1244

1244

X2XXXX

42XXXX

43XXXX
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Hittewerende werkhandschoenen

Productomschrijving
Lussendoek handschoen van katoen met tricot boord of in 35 cm lengte.

Eigenschappen
Materiaal:  katoen
Manchetstijl:  tricot boord (4037TR)
Manchetstijl: recht (4037/35)
Maat:  heren

Verpakkingseenheid
120 paar

Artikelcode
Tricot boord: 4037TR 
35 cm lengte: 4037/35

Productomschrijving
Dubbele keperdoek handschoen met 15cm kap.

Eigenschappen
Materiaal:  katoen
Manchetstijl:  katoenen kap
Maat:  heren

Verpakkingseenheid
120 paar

Artikelcode
91007/15

Lussendoek handschoen

Hotmill handschoen
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Snijbestendige werkhandchoenen & sleeves

Productomschrijving
Bestaat uit een naadloos gebreide binnenhandschoen van Kevlar in combinatie
met staaldraad. De Powergrab Katana biedt u het hoogste snijbestendigheid
level, (Level 5) waardoor hij uitermate geschikt is voor werkzaamheden met
scherpe voorwerpen zoals glas.

Eigenschappen
Coating:  latex
Liner:  Kevlar/staaldraad
Manchetstijl:  elastisch manchet
Maten:  7 t/m 11

Verpakkingseenheid
72 paar

Artikelcode
PG.KAT-00

Productomschrijving
De KEV4 is een combinatie van Kevlar en de Microfinish technologie. Deze
handschoen biedt een uitstekende snijbestendigheid en excellente grip. Net als
bij de PowerGrab serie heeft deze handschoen een volledig gecoate duim voor
extra veiligheid.

Eigenschappen
Coating:  latex
Liner:  Kevlar
Kap/boord:  elastisch manchet
maten:  7 t/m 11

Verpakkingseenheid
72 paar

Artikelcode
PG.KEV4-00

Productomschrijving
De Towa ActivGrip Advance Kevlar is een combinatie van Kevlar en Microfinisch
technologie. De naadloos gebreide Kevlar liner biedt een snijbestendigheid level
3. DeTowa ActivGrip Advance Kevlar biedt een ongekende grip en uitstekende
vingergevoeligheid.

Eigenschappen
Coating:  nitril
Liner:  Kevlar
Manchetstijl:  elastisch manchet
Maten:  7 t/m 11

Verpakkingseenheid
72 paar

Artikelcode
AG.ADVKEV-00

Towa PowerGrab Katana

Towa PowerGrab Kev4

Towa ActivGrip Advance 
Kevlar

3543

2444

4342
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Snijbestendige werkhandchoenen & sleeves

Productomschrijving
Groene PU gecoate snijbestendige handschoen, met snijlevel 5. De rugzijde
is voorzien van rubberen verstevigingen ter bescherming van de bovenhand en
knokkels.

Eigenschappen
Coating:  PU
Liner:  Taeki5 garen
Manchetstijl:  velcro sluiting
Maten:  7 t/m 11

Verpakkingseenheid
120 paar
Levertijd op aanvraag

Artikelcode
TAEKI552#TPV-00

Productomschrijving
Blauwe foam latex gecoate snijbestendige handschoen, met snijlevel 5. De
handschoen is voorzien van een HCT (micro foam coating).

Eigenschappen
Coating:  foam latex
Liner:  Taeki5 garen
Manchetstijl:  velcro sluiting
Maten:  7 t/m 11

Verpakkingseenheid
120 paar
Levertijd op aanvraag

Artikelcode
TAEKI559#LFMVHCT-00

Taeki5 TPV velcro

Taeki5 HCT velcro

4542

3543 X1XXXX

Productomschrijving
De Glove On Armour 3 is een snijbestendige handschoen met snijlevel 3. De 
handschoen is voorzien van een PU coating. De snijbestendige liner voelt koel 
aan en draagt comfortabel. 

Eigenschappen
Coating:  PU   
Liner:  HDPE
Manchetstijl:  elastisch manchet

Verpakkingseenheid
120 paar

Artikelcode
ARMOUR.3-00

Glove On Armour3

4342
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Snijbestendige werkhandchoenen & sleeves

Productomschrijving
Grijze snijbestendige handschoen met PU coating, snijlevel 5.

Eigenschappen
Coating:  PU
Liner:  Taeki5
Manchetstijl:  elastisch manchet
Maten:  7 t/m 11

Verpakkingseenheid
120 paar

Artikelcode
Taeki5#52-00

Productomschrijving
Grijze snijbestendige handschoen met zwarte nitril coating, snijlevel 5.

Eigenschappen
Coating:  nitril
Liner:  Taeki5
Manchetstijl:  elastisch manchet
Maten:  7 t/m 11

Verpakkingseenheid
120 paar

Artikelcode
Taeki5#57-00

Taeki5 PU

Taeki5 nitril

4542

4542

Productomschrijving
Grijze snijbestendige handschoen met zwarte latex coating, snijlevel 5.

Eigenschappen
Coating:  latex
Liner:  Taeki5
Manchetstijl:  elastisch manchet
Maten:  7 t/m 11

Verpakkingseenheid
120 paar

Artikelcode
Taeki5#59-00

Taeki5 latex

3543
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   Veelzijdige 
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Taeki5® staat garant voor de ultieme totale handprotectie. 
Deze snijbestendige handschoenen worden veelal gebruikt in 
de automotive, de constructiesector, door glaszetters en re-
novatiebedrijven, kortom door gebruikers die veel met scher-
pe gereedschappen en producten werken. De relatief gerin-
ge dikte van de handschoen zorgt er voor dat gebruikers de 
vingergevoeligheid in belangrijke mate behouden. De hand-
schoen is gebreid van een in Duitsland geproduceerd garen. 
Door dit garen te combineren met een glas- en synthetische 
vezel ontstaat een handschoen die ongekend hoge prestaties 
koppelt aan comfort en vingergevoeligheid.

Kwaliteit, prestaties en functionaliteit gaan bij Taeki5® hand in 
hand. De geavanceerde eigenschappen van de Taeki5® hand-
schoenen vormen voor professionals met de zwaarste eisen 
de argumenten om voor dit sterke veiligheidsmerk te kiezen. 
Voor alle wensen en eisen op het gebied van hoge snij- en 
hittebestendigheid, inclusief koudeweerstand voor buitentoe-
passingen, heeft Teaki5® een oplossing.

Taeki5



Snijbestendige werkhandchoenen & sleeves

Productomschrijving
De handschoen bestaat uit een buitenliner van 100% Taeki5 garen de
binnenliner bestaat uit 100% katoen. De handschoen is voorzien van meerdere
lagen nitril met een snijbestendigheid level 5 en 35cm kap.

Eigenschappen
Coating:  nitril
Liner:  Taeki5 garen
Manchetstijl:  recht
Maten:  7 t/m 11

Verpakkingseenheid
120 paar
Levertijd op aanvraag

Artikelcode
TAEKI557#H201PLUS-00

Taeki5 H201

4543 X2XXXX

Productomschrijving
Rundsplitlederen handschoen met een Taeki5 binnenliner, tussen duim en
wijsvinger is een extra versteviging aangebracht, dit verlengt de levensduur.

Eigenschappen
Materiaal:  rundsplitleer
Liner:  Taeki5 garen
Manchetstijl:  kap
Maat:  10

Verpakkingseenheid
120 paar
Levertijd op aanvraag

Artikelcode
TAEKI5QA8

Taeki5 QA8

X2XXXX4543
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Snijbestendige werkhandchoenen & sleeves

Productomschrijving
De S-tex GP2 is een snijbestendige handschoen level 4 met groene
nitril coating. Uitermate geschikt voor werkzaamheden met scherpe voorwerpen
en werkzaamheden in vettige en oliegladde omgevingen.

Eigenschappen
Coating:  nitril
Liner:  polyester/staaldraad
Manchetstijl:  elastisch manchet
Maten:  s t/m xl

Verpakkingseenheid
120 paar

Artikelcode
SHOWASTEXGP2-00

Showa S-tex GP2

3443

Productomschrijving
De GP-KV2R is een snijbestendige handschoen level 4 met groene
nitril coating. De liner is van aramide. Deze handschoen is uitermate geschikt
voor werkzaamheden met scherpe voorwerpen en werkzaamheden in vettige en
oliegladde omgevingen.

Eigenschappen
Coating:  nitril
Liner:  aramide
Manchetstijl:  elastisch manchet
Maten:  s t/m xl

Verpakkingseenheid
120 paar

Artikelcode
SHOWAGPKV2R-00

Showa GP-KV2R

3444

Productomschrijving
De Showa 542 is een snijbestendige handschoen level 3 voorzien van een
polyethyleen (HPPE) liner, met PU coating. De Showa 542 is een soepele, lichte
handschoen die een efficiënte bescherming biedt tegen snijwonden en zeer
slijtvast is.

Eigenschappen
Coating:  PU
Liner:  HPPE
Manchetstijl:  elastisch manchet
Maten:  s t/m xxl

Verpakkingseenheid
200 paar

Artikelcode
SHOWA542-00

Showa 542

4342
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Productomschrijving
De 11-625 is een handschoen met snijbestendigheid level 3. De handschoen 
is voorzien van een witte PU coating met een Dyneema/nylon/lycra liner. Dit 
geeft de handschoen een perfect evenwicht tussen comfort en superieure 
snijweerstand.

Eigenschappen
Coating:  PU
Liner:  nylon/lycra/dyneema
Manchetstijl:  elastisch manchet
Maten:  7 t/m 10

Verpakkingseenheid
144 paar

Artikelcode
11-625-00

Productomschrijving
De 11-518 is een handschoen met snijbestendigheid level 3. De
handschoen is voorzien van een blauwe PU coating met een 18 gauge 
Dyneema/nylon/spandex liner.

Eigenschappen
Coating:  PU
Liner:  dyneema/nylon/spandex
Manchetstijl:  elastisch manchet
Maten:  7 t/m 11

Verpakkingseenheid
144 paar

Artikelcode
11-518-00

Ansell Hyflex 11-625

Ansell Hyflex 11-518

4342

3331

Snijbestendige werkhandchoenen & sleeves

Productomschrijving
De Maxicut Dry is een handschoen met een snijbestendigheid level 3. De 
handschoen is voorzien van een nitril coating. Tussen de duim en de
wijsvinger is een versterking aangebracht dit verbetert de snijweerstand en
verlengt de levensduur.

Eigenschappen
Coating:  nitril
Liner:  snijvaste vezel
Manchetstijl:  elastisch manchet
Maten:  7 t/m 11

Verpakkingseenheid
72 paar

Artikelcode
34-450-00

ATG Maxicut Dry

4331
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Snijbestendige werkhandchoenen & sleeves

Productomschrijving
De 45cm lange sleeve is gemaakt van 100% Taeki5 garen. De sleeve heeft een
snijbestendigheid level 5 en is voorzien van een duimgat. Leverbaar in diverse
kleuren.

Eigenschappen
Liner:  Taeki5 garen
Maat:  universeel
Kleuren:  divers

Verpakkingseenheid
1 paar

Artikelcode
TAEKI5SL45

Taeki5 SL45

X1XXXX454X

Productomschrijving
Hand en armbescherming in één. De handschoen bestaat uit een 100% Taeki5
liner met een snijbestendigheid level 5 voorzien van een nitril coating, tevens
bestaat ook de armbeschermer uit 100% Taeki5 garen.

Eigenschappen
Coating:  nitril
Liner:  Taeki5 garen
Maat:  universeel

Verpakkingseenheid
1 paar
Levertijd op aanvraag

Artikelcode
TAEKI5SL-HS

Taeki5 sleeve +
handschoen

X1XXXX454X

Productomschrijving
De Showa DS45 is een sleeve met een snijbestendigheid level 2. De DS45 is
een lange, elastische, naadloze en uiterst sterke polyethyleen (HPPE) mouw.

Eigenschappen
Materiaal:  HPPE
Maten:  universeel
Lengte:  45cm

Verpakkingseenheid
1 paar

Artikelcode
SHOWADS45

Showa DS45 Sleeve

4240
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Koudebestendige werkhandschoenen

Productomschrijving
De PowerGrab Thermo is een Microfinish latex gecoate winterhandschoen. Met 
zijn naadloos gebreide binnenhandschoen van acryl is hij uitermate geschikt voor 
werkzaamheden in koude omgevingen. Tevens is de duim volledig gecoat voor 
extra veiligheid.

Eigenschappen
Coating: latex
Liner: acryl
Manchetstijl: elastisch manchet
Maten: 7 t/m 11

Verpakkingseenheid
72 paar

Artikelcode
PG.THE-00

Towa PowerGrab Thermo

2231 01X

Productomschrijving
De PowerGrab Thermo W is een Microfinish latex gecoate winterhandschoen. 
Met zijn naadloos gebreide liner van acryl en nylon buitenhandschoen is hij 
uitermate geschikt voor werkzaamheden in koude omgevingen.

Eigenschappen
Coating: latex
Liner: acryl en nylon
Manchetstijl: elastisch manchet
Maten: 7 t/m 11

Verpakkingseenheid
72 paar

Artikelcode
PG.THEW-00

Towa PowerGrab Thermo W

3231 01X

Productomschrijving
De PowerGrab Thermo ¾ is een Microfinish latex gecoate winterhandschoen. 
De ¾ coating biedt minder vochtdoorlaatbaarheid en meer bescherming tegen 
vuil. Met zijn gele naadloos gebreide liner van acryl is hij uitermate geschikt voor 
werkzaamheden in koude omgevingen.

Eigenschappen
Coating latex
Liner: acryl
Manchetstijl: elastisch manchet
Maten: 7 t/m 11

Verpakkingseenheid
72 paar

Artikelcode
PG.THE ¾-00

Towa PowerGrab Thermo 3/4

2121 010
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Koudebestendige werkhandschoenen

Productomschrijving
De Winter Grip is een allround winterhandschoen. De naadloze 
binnenhandschoen van acryl garandeert warme handen en een hoog 
draagcomfort. De foam latex coating geeft extra grip en is erg flexibel.

Eigenschappen
Coating: foam latex
Liner: acryl
Manchetstijl: elastisch manchet
maten: 7 t/m 10

Verpakkingseenheid
72 paar

Artikelcode
WINTER.GRIP-00

Glove On Winter Grip

2142

Productomschrijving
Handschoen met een polyamide drager en voorzien van een geruwde latex 
coating.

Eigenschappen
Coating: latex 
Liner: polyamide
Manchetstijl: elastisch manchet
Maten: 9 en 10

Verpakkingseenheid
120 paar

Artikelcode
SHOWA451-00

Showa 451 Thermo

2241 01X

Productomschrijving
Grijze winterhandschoen met zwarte geruwde latex coating.

Eigenschappen
Coating: latex
Liner: terry
Manchetstijl: elastisch manchet
Maten: 9 en 10

Verpakkingseenheid
120 paar

Artikelcode
9.990-00

Winterhandschoen
latex gecoat

2142
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Koudebestendige werkhandschoenen

Productomschrijving
De OR658 Thermo bevat een losse naadloos gebreide acryl winterhandschoen. 
Door zijn ruwe coating en anti-oil component kan deze handschoen de meest 
extreme natte, gladde en olienatte situaties aan. De OR series behoren tot de 
EN374-3 categorie 3.

Eigenschappen
Coating: PVC
Liner: losse acryl binnenhandschoen
Manchetstijl: recht
Maten: 9 t/m 11

Verpakkingseenheid
72 paar

Artikelcode
OR.658-00

Towa OR658 Thermo

4121 AJK

Productomschrijving
De Showa 477 is een volledige foam nitril gecoate winterhandschoen. De 
volledige 2-laagse coating biedt bescherming tegen vloeistoffen en indringen 
van water. De geïsoleerde polyester/nylon/acryl liner biedt bescherming tegen 
kou en zorgt de hele dag voor warmte en comfort.

Eigenschappen
Coating: foam nitril
Liner: polyester/nylon/acryl
Manchetstijl: elastisch manchet
Maten: m t/m xxl

Verpakkingseenheid
60 paar

Artikelcode
SHOWA477-00

Showa 477

0114231

Productomschrijving
De flexibele PVC coating met gerimpeld oppervlak is schuurbestendig en biedt 
een goede grip in natte en droge omstandigheden. De schuimisolatie biedt 
warmte in koude omgevingen. 

Eigenschappen
Coating: PVC 
Liner: katoen/schuim/interlock
Manchetstijl:  gebreid manchet
Maat: 10

Verpakkingseenheid
72 paar

Artikelcode
BEST73

Best 73 super flex

4121



Koudebestendige werkhandschoenen

Productomschrijving
De Thermosoft Profil is een oranje warmte isolerende binnenhandschoen van 
100% acryl met pvc nopjes. Uitermate geschikt voor werkzaamheden in koude 
omgevingen.

Eigenschappen
Materiaal: acryl/PVC
Maat: universeel

Verpakkingseenheid
120 paar

Artikelcode
T.SOFT.PROFIL

Glove On Thermosoft Profil

Productomschrijving
De Thermosoft is een blauwe warmte isolerende binnenhandschoen van 100% 
acryl. De handschoen kan zowel op zichzelf of als onderhandschoen worden 
gebruikt.

Eigenschappen
Materiaal: acryl 
Maat: universeel

Verpakkingseenheid
120 paar

Artikelcode
T.SOFT

Glove On Thermosoft
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Koudebestendige werkhandschoenen

Productomschrijving
Super rundsplitlederen handschoen geel met foam voering en rubberized 
veiligheidskap.

Eigenschappen
Materiaal:  rundsplitleder 
Voering:  foam
Manchetstijl:  rubberized kap
Maat:  11

Verpakkingseenheid
60 paar

Artikelcode
7146YF

Rundsplitlederen
handschoen

3121

Productomschrijving
Varkensnerflederen winterhandschoen geheel molton gevoerd type: Winterbouw.

Eigenschappen
Materiaal: varkensnerfleder
Voering: molton
Manchetstijl: elastieken boord
Maat: 11

Verpakkingseenheid
120 paar

Artikelcode
CH/PV/TR

Productomschrijving
Meubellederen handschoen met  BOA wintervoering.

Eigenschappen
Materiaal:  meubelleder
Voering:  BOA
Manchetstijl:   katoenen kap
Maat:  11

Verpakkingseenheid
60 paar

Artikelcode
BOA

Varkensnerfleder met
molton voering

Meubelleder met BOA 
voering

2122
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Koudebestendige werkhandschoenen

Productomschrijving
Volledig rundsplitlederen handschoen met een BOA voering type: Chauffeurs.

Eigenschappen
Materiaal:  rundsplitleder
Voering:  BOA
Maat: 11

Verpakkingseenheid
60 paar
Levertijd op aanvraag

Artikelcode
111519VSP-00

Chauffeurs met BOA 
voering

Productomschrijving
De handschoen is voorzien van een hoogwaardige kwaliteit rundnappaleder. 
Door de Thinsulate voering is deze handschoen uitermate geschikt voor 
werkzaamheden in koude omgevingen.

Eigenschappen
Materiaal:  rundnappaleder
Voering:  Thinsulate 
Manchetstijl:  elastische boord
Maat:  10

Verpakkingseenheid
60 paar

Artikelcode
111519-THIN

Productomschrijving
Rundnerflederen koelhuishandschoen met acrylvoering. Uitstekend geschikt 
voor werkzaamheden in koude omgevingen zoals vrieshuizen. De handschoen is 
voorzien van een splitlederen kap. 

Eigenschappen
Materiaal:  rundsnerfleder
Voering:  acryl
Manchetstijl:  splitlederen kap 28cm
Maat:  10

Verpakkingseenheid
60 paar

Artikelcode
111519-KHS

Rundnappaleer met
Thinsulate voering

Koelhuishandschoen
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Specials

Productomschrijving
De Sharpmaster is een snijbestendige handschoen, level 5. De palmzijde 
is voorzien van een 3-laags superfabric materiaal, hierdoor behaalt deze 
handschoen een level 3 prikweerstand. De palmzijde van de handschoen is
voorzien van een ¾ nitrile coating.

Eigenschappen
Coating:  nitril
Liner:  nylon
Manchetstijl:  elastisch manchet
Maat:  s t/m xl

Verpakkingseenheid
1 paar. Levertijd op aanvraag

Artikelcode
HV7082-00

HexArmor Sharpmaster
HV 7082

4533

Productomschrijving
De Needle Defender is een snijbestendige handschoen, level 5. De palmzijde 
is voorzien van een 3-laags superfabric materiaal, hierdoor behaalt deze 
handschoen het hoogst haalbare level prikweerstand. De Needle Defender
is uitermate geschikt voor werkzaamheden met scherpe voorwerpen en naalden.

Eigenschappen
Coating:  latex
Liner:  katoen
Manchetstijl:  elastisch manchet
Maat:  s t/m xl

Verpakkingseenheid
1 paar. Levertijd op aanvraag

Artikelcode
9014-00

HexArmor Needle Defender

4544
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Specials

Productomschrijving
De Electrosoft is een latex handschoen. De dikte van de handschoen biedt een 
bescherming tot 36.000 volt. De Sperian Electrosoft voldoet aan de
EN60903 norm. Verkrijgbaar in de volgende voltages: 500 volt/1.000 volt/
7.500 volt/17.000 volt/26.500 volt/36.000 volt.

Eigenschappen
Materiaal:  Latex
Gepoederd/ongepoederd:  licht gepoederd
Maten:  diverse

Verpakkingseenheid
1 paar
Levertijd op aanvraag

Artikelcode
ELECTROSOFT-00

Sperian Electrosoft

Productomschrijving
De Cryogeen handschoen is bestand tegen een maximum temperatuur: -180
graden Celsius tot 500 graden Celsius. De buitenkant is gemaakt van eenzijdig
gealuminiseerd Kevlar weefsel.

Eigenschappen
Materiaal:  gealuminiseerd Kevlar weefsel
Voering:  geruwd katoen
Manchetstijl:  recht
Maat:  10

Verpakkingseenheid
1 paar
Levertijd op aanvraag

Artikelcode
CRYOGEEN3X3X 44XXXX

Cryogeen handschoen

Productomschrijving
De Showa A0 170 is een soepele, lichte, comfortabele handschoen voorzien
van een PU coating op een naadloos nylon/acryl liner. De Showa A0 170 biedt
antistatische bescherming volgens de norm EN1149-1.

Eigenschappen
Coating:  PU
Liner:  nylon/acryl
Manchetstijl:  elastisch manchet
Maten:  s t/m xl

Verpakkingseenheid
240 paar

Artikelcode
SHOWAA0170-00

Showa A0 170

3121
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Specials

Productomschrijving
Deze zwarte mechanic handschoen is gemaakt van kunstleder waarbij
de duim, ring en wijsvinger vrij zijn gelaten, waardoor je een uitstekende
vingergevoeligheid behoudt tijdens de fijnere werkzaamheden. Voorzien van
extra verstevigingen aan de palmzijde.

Eigenschappen
Materiaal:  synthetisch kunstleer
Manchetstijl:  velcro sluiting
Maten:  7 t/m 11

Verpakkingseenheid
6 paar

Artikelcode
CARPENTER-00

Mechanic handschoen

2121

Productomschrijving
Naadloos gebreide katoenen/polyester antivibratie handschoen voorzien van
latex dempingskussens.

Eigenschappen
Coating:  latex
Liner:  polyester/katoen
Manchetstijl:  elastisch manchet
Maat:  10

Verpakkingseenheid
60 paar

Artikelcode
ANTIVIB

Anti vibratie handschoen

4242
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Disposables

Productomschrijving
Latex onderzoekshandschoen gepoederd.

Eigenschappen
Materiaal:  latex
Kleur:  naturel
Gepoederd/ongepoederd:  gepoederd
Maten:  7 t/m 10

Verpakkingseenheid
10*100

Artikelcode
6030-00

Latex disposables

Productomschrijving
Latex onderzoekshandschoen ongepoederd.

Eigenschappen
Materiaal:  latex
Kleur:  naturel
Gepoederd/ongepoederd:  ongepoederd
Maten:  7 t/m 10

Verpakkingseenheid
10*100

Artikelcode
6035-00

Latex disposables

Productomschrijving
Blauwe latex onderzoekshandschoen gepoederd.

Eigenschappen
Materiaal:  latex
Kleur:  blauw
Gepoederd/ongepoederd:  gepoederd
Maten:  7 t/m 10

Verpakkingseenheid
10*100

Artikelcode
6025-00

Latex disposables



    I  89     

Disposables

Productomschrijving
Blauwe soft-nitril onderzoekshandschoen ongepoederd.

Eigenschappen
Materiaal:  soft-nitril
Kleur:  blauw
Gepoederd/ongepoederd:  ongepoederd
Maten:  7 t/m 10

Verpakkingseenheid
10*200

Artikelcode
6050-00

Productomschrijving
Vinyl onderzoekshandschoen gepoederd.

Eigenschappen
Materiaal:  vinyl
Kleur:  naturel
Gepoederd/ongepoederd:  gepoederd
Maten:  7 t/m 10

Verpakkingseenheid
10*100

Artikelcode
6020-00

Vinyl disposables

Nitril disposables
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Tuinhandschoenen

Productomschrijving
Tuinhandschoen voorzien van een 13 gauge polyester liner met een zwarte latex
Microfinish coating. De With Garden Flora is een zeer comfortabele handschoen
met een uitstekende pasvorm. 

Eigenschappen
Coating:  latex
Liner:  polyester
Manchetstijl:  elastisch manchet
Maten:  7 en 8

Verpakkingseenheid
72 paar

Artikelcode
WG.315-00

With Garden Flora
Pink

Productomschrijving
Tuinhandschoen voorzien van een 13 gauge polyester liner met een zwarte latex
Microfinish coating. De With Garden Flora is een zeer comfortabele handschoen
met een uitstekende pasvorm. 

Eigenschappen
Coating:  latex
Liner:  polyester
Manchetstijl:  elastisch manchet
Maten:  7 en 8

Verpakkingseenheid
72 paar

Artikelcode
WG.316-00

With Garden Flora
Aqua Blue

Productomschrijving
Tuinhandschoen voorzien van een 13 gauge polyester liner met een zwarte latex
Microfinish coating. De With Garden Flora is een zeer comfortabele handschoen
met een uitstekende pasvorm.

Eigenschappen
Coating:  latex
Liner:  polyester
Manchetstijl:  elastisch manchet
Maten:  7 en 8

Verpakkingseenheid
72 paar

Artikelcode
WG.317-00

With Garden Flora
Lemon Yellow
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Tuinhandschoenen

Productomschrijving
Tuinhandschoen voorzien van een 13 gauge nylon liner met een zwarte nitril
Microfinish coating. De With Garden Landscape is een zeer comfortabele hand-
schoen gemaakt voor de iets zwaardere tuinwerkzaamheden.

Eigenschappen
Coating:  nitril
Liner:  nylon
Manchetstijl:  elastisch manchet
Maten:  7 t/m 9

Verpakkingseenheid
72 paar

Artikelcode
WG.597-00

With Garden Landscape
Forest Green

Productomschrijving
Tuinhandschoen voorzien van een 13 gauge nylon liner met een zwarte nitril
Microfinish coating. De With Garden Landscape is een zeer comfortabele hand-
schoen gemaakt voor de iets zwaardere tuinwerkzaamheden. 

Eigenschappen
Coating:  nitril
Liner:  nylon
Manchetstijl:  elastisch manchet
Maten:  7 t/m 9

Verpakkingseenheid
72 paar

Artikelcode
WG.596-00

With Garden Landscape
Navy Blue

Productomschrijving
Tuinhandschoen voorzien van een 13 gauge nylon liner met een zwarte nitril
Microfinish coating. De With Garden Landscape is een zeer comfortabele hand-
schoen gemaakt voor de iets zwaardere tuinwerkzaamheden. 

Eigenschappen
Coating:  nitril
Liner:  nylon
Manchetstijl:  elastisch manchet
Maten:  7 t/m 9

Verpakkingseenheid
72 paar

Artikelcode
WG.595-00

With Garden Landscape
Burgundy
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Inleiding           

Persoonlijke beschermingsmiddelen

De Europese Unie (EU) heeft normeringen voor ‘persoonlijke beschermingsmiddelen’ opgesteld. De essentie van deze 
richtlijnen is het creëren van één interne Europese markt zonder handelsbelemmeringen. Hiermee wordt ook de regelgeving 
ten aanzien van veiligheid en gezondheid gelijkgetrokken binnen de grenzen van de Europese Unie.

Normering veiligheidsschoenen

EN ISO 20345 – Safety Footwear
De Europese Unie (EU) heeft normeringen voor veiligheids-
schoenen opgesteld. Bij de indeling naar klassen wordt  
gekeken naar onder andere de waterdichtheid, het anti-slip 
profiel, de verharde tussenzool, enz. Sommige eisen gelden 
voor alle veiligheidsschoenen. Zo moet iedere veiligheids-
schoen 200 joules kinetische energie kunnen verdragen. De 
specifieke eisen zijn via onderstaand overzicht per normering 
te bekijken.

Binnen de EN ISO 20345 norm bestaan diverse 
gradaties:
S1P
Voldoet aan alle fundamentele eisen van EN ISO 20345 S1; 
is voorzien van een protectieneus, energieabsorberende hak, 
gesloten hiel en is antistatisch.

S2
Aanvullende eisen ten opzichte van de S1 schoen spitsen 
zich vooral toe op waterafstotende en waterabsorberende 
eigenschappen van het bovenmateriaal. Waterdoorlatend-
heid mag (uitgedrukt als gewichtstoename, gedurende 60 
minuten) niet groter zijn dan 0,2 g en de waterabsorptie niet 
groter dan 30%.

S3
Bovenop de eisen van de S1 en S2 gradatie beschikt de S3 
schoen over een anti-perforatie zool met de volgende aanvul-
lende coderingen/eigenschappen:
• SRA - Slipweerstand op keramische tegels met reinigings-

middelen
• SRB - Slipweerstand op stalen vloer met glycerol
• SRC - Slipweerstand op keramische tegels met schoonma-

kers en stalen vloer met glycerol
• HRO - Prestatie tegen contactwarmte tot 300°

SYMPATEX/AQUATEX
Het Sympatex® membraan is winddicht en waterafstotend. 
Het voorkomt dat er water in de schoen kan binnendringen, 
waarbij de voeten toch kunnen ‘ademen’. Dit hoogst haalbare 
comfort houdt de voeten droog en warm.
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No-Risk

Productomschrijving
Sportieve comfortabele ESD Klasse 1 veiligheidsschoen, zwart sneaker model 
met stalen neus en anti-perforatie tussenzool. Anti-slip en waterafstotend, voor 
zowel binnen als buitengebruik.

Eigenschappen
Zool:  drie componenten PU/nitril
Neusbescherming:  staal
Tussenzool:  Kevlar, anti perforatie 
Bovenmateriaal:  glad leer en suède, zwart 
Maten:   39 t/m 47

Verpakkingseenheid
1 paar

Artikelcode
1206.00-00

Rider-S3 SRC

Productomschrijving
Sportieve comfortabele ESD Klasse 1 veiligheidsschoen, bruin sneaker model 
met stalen neus en anti-perforatie tussenzool. Anti-slip en waterafstotend, voor 
zowel binnen als buitengebruik.

Eigenschappen
Zool:  drie componenten PU/nitril
Neusbescherming:  staal
Tussenzool:  Kevlar, anti perforatie
Bovenmateriaal:  glad leer en suède, bruin
Maten:  39 t/m 47

Verpakkingseenheid
1 paar

Artikelcode
1206.02-00

Biker-S3 SRC

Productomschrijving
Sportieve comfortabele ESD Klasse 1 veiligheidsschoen hoog, zwart sneaker 
model met stalen neus en anti-perforatie tussenzool. Anti-slip en waterafstotend, 
voor zowel binnen als buitengebruik.

Eigenschappen
Zool:  drie componenten PU/nitril
Neusbescherming:  staal
Tussenzool:  Kevlar, anti perforatie 
Bovenmateriaal:  glad leer en suède, zwart
Maten:  39 t/m 47

Verpakkingseenheid
1 paar

Artikelcode
6606.00-00

Jumper-S3 SRC
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No-Risk

Productomschrijving
Sportieve comfortabele ESD Klasse 1 veiligheidsschoen, blauw sneaker model 
met stalen neus en anti-perforatie tussenzool. Anti-slip en spatwater dicht, voor 
zowel binnen als buitengebruik.

Eigenschappen
Zool:  drie componenten PU/nitril
Neusbescherming:  staal
Tussenzool:  Kevlar, anti perforatie
Bovenmateriaal:  textiel en suède, blauw/zwart
Maten:  39 t/m 47

Verpakkingseenheid
1 paar

Artikelcode
1206.11-00

Surfer-S1 P SRC 

Productomschrijving
Sportieve comfortabele ESD Klasse 1 veiligheidsschoen, beige sneaker model met 
stalen neus en anti-perforatie tussenzool. Anti-slip en spatwater dicht, voor zowel 
binnen als buitengebruik. Geperforeerde voering voor optimale luchtcirculatie.

Eigenschappen
Zool:  drie componenten PU/nitril
Neusbescherming:  staal
Tussenzool:  Kevlar, anti perforatie
Bovenmateriaal: suède, beige/zwart
Maten:  39 t/m 47

Verpakkingseenheid
1 paar

Artikelcode
1207.02-00

Runner-S1 P SRC
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No-Risk

Productomschrijving
Sportieve veiligheidsschoen, zwart sneaker model met composiet neus en Kevlar 
anti-perforatie tussenzool. Laag model 100% metaalvrij.

Eigenschappen
Zool:  twee componenten PU/nitril
Neusbescherming:  composiet
Tussenzool:  Kevlar, anti perforatie
Bovenmateriaal:  glad leer en nubuck, zwart
Maten:  39 t/m 47

Verpakkingseenheid
1 paar

Artikelcode
1270.00-00

Lee-S3 SRC

Productomschrijving
Sportieve veiligheidsschoen, zwart sneaker model met composiet neus en Kevlar 
anti-perforatie tussenzool. Hoog model 100% metaalvrij.

Eigenschappen
Zool:  twee componenten PU/nitril
Neusbescherming:  composiet
Tussenzool:  Kevlar, anti perforatie
Bovenmateriaal:  glad leer en nubuck
Maten:  39 t/m 47

Verpakkingseenheid
1 paar

Artikelcode
1670.00-00

Clayton-S3 SRC
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No-Risk

Productomschrijving
Sportieve veiligheidsschoen, zwart-grijs sneaker model met composiet neus en 
Kevlar anti-perforatie tussenzool. Laag model 100% metaalvrij.

Eigenschappen
Zool:  twee componenten PU/nitril
Neusbescherming:  composiet
Tussenzool:  Kevlar, anti perforatie
Bovenmateriaal:  glad leer, zwart/grijs
Maten:  39 t/m 47

Verpakkingseenheid
1 paar

Artikelcode
1270.06-00

Jereme-S3 SRC

Productomschrijving
Sportieve veiligheidsschoen, zwart-grijs sneaker model met composiet neus en 
Kevlar anti-perforatie tussenzool. Hoog model 100% metaalvrij.

Eigenschappen
Zool:  twee componenten PU/nitril
Neusbescherming:  composiet
Tussenzool:  Kevlar, anti perforatie
Bovenmateriaal:  glad leer, zwart/grijs
Maten:  39 t/m 47

Verpakkingseenheid
1 paar

Artikelcode
1670.06-00

Rodney-S3 SRC
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No-Risk

Productomschrijving
De Metro is een stevige veiligheidsschoen laag model, met een Kevlar overneus 
en een Kevlar anti perforatie tussenzool. De zool is vervaardigd uit PU/PU met 
uitlopend profiel voor extra grip.

Eigenschappen
Zool:  PU/PU met uitlopend profiel
Neusbescherming:  staal met Kevlar overneus
Tussenzool:  Kevlar, anti perforatie 
Bovenmateriaal:  nubuck, zwart
Maten:  39 t/m 47

Verpakkingseenheid
1 paar

Artikelcode
1266.00-00

Productomschrijving
De Subway is een stevige veiligheidsschoen hoog model, met een Kevlar 
overneus en een Kevlar anti perforatie tussenzool. De zool is vervaardigd uit  
PU/PU met uitlopend profiel voor extra grip.

Eigenschappen
Zool:  PU/PU met uitlopend profiel 
Neusbescherming:  staal met Kevlar overneus
Tussenzool:  Kevlar, anti perforatie
Bovenmateriaal:  nubuck, zwart
Maten:  39 t/m 47

Verpakkingseenheid
1 paar

Artikelcode
1666.00-00

Subway-S3 SRC

Metro-S3 SRC

Productomschrijving
De Tube is een stevige veiligheidsschoen hoog model, met een Kevlar overneus 
en een Kevlar anti perforatie tussenzool. De zool is vervaardigd uit PU/PU met 
uitlopend profiel voor extra grip. Het bovenmateriaal van de schoen is voorzien 
van een sympatex membraam.

Eigenschappen
Zool:  PU/PU met uitlopend profiel
Neusbescherming:  staal met Kevlar overneus
Tussenzool:  Kevlar, anti perforatie
Bovenmateriaal:  glad leer, textiel weefsels
Maten:  39 t/m 47

Verpakkingseenheid
1 paar

Artikelcode: 1666.40-00

Tube
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No-Risk

Productomschrijving
De No-Risk Station is een S3 veiligheidsschoen laag model. De station is 
voorzien van een Kevlar overneus voor extra bescherming, verder is de station 
voorzien van een reflecterende toepassing op ogen en rugzijde.

Eigenschappen
Zool:  PU/PU   
Neusbescherming:  staal, met Kevlar overneus
Tussenzool:  Kevlar, anti perforatie
Bovenmateriaal:  nubuck, zwart
Maten:  39 t/m 47

Verpakkingseenheid
1 paar

Artikelcode
1216.00-00

Station-S3 SRC

Productomschrijving
De No-Risk Broadway is een S3 veiligheidsschoen hoog model. De Broadway is 
voorzien van een Kevlar overneus voor extra bescherming, verder is de broadway 
voorzien van een reflecterende toepassing op ogen en rugzijde.

Eigenschappen
Zool:  PU/PU  
Neusbescherming:  staal met Kevlar overneus
Tussenzool:  Kevlar, anti perforatie
Bovenmateriaal:  nubuck, zwart
Maten:  39 t/m 47

Verpakkingseenheid
1 paar

Artikelcode
1016.00-00

Broadway-S3 SRC
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Productomschrijving
Robuuste veiligheidsschoen 100% metaal vrij, zwart met composiet neus en Kevlar 
anti-perforatie tussenzool. Extra comfort: twee componenten PU en tussenzool van 
kurk. Anti-slip en waterafstotend voor bouw en intensief industrieel gebruik.

Eigenschappen
Zool:  twee componenten PU/TPU
Neusbescherming:  composiet
Tussenzool:  Kevlar, anti perforatie
Bovenmateriaal:  nubuck, textiel weefsels
Maten:  39 t/m 47

Verpakkingseenheid
1 paar

Artikelcode
1254.10

Lewis-S3 SRC

No-Risk

Productomschrijving
Robuuste veiligheidsschoen 100% metaal vrij, hoog model, zwart met composiet 
neus en Kevlar anti-perforatie tussenzool. Twee componenten PU en tussenzool 
van kurk. Anti-slip en waterafstotend voor bouw en intensief industrieel gebruik.

Eigenschappen
Zool:  twee componenten PU/TPU
Neusbescherming:  composiet
Tussenzool:  Kevlar, anti perforatie
Bovenmateriaal:  nubuck, textiel weefsels
Maten:  39 t/m 47

Verpakkingseenheid
1 paar

Artikelcode
1054.10-00

Mackenzie-S3 SRC

Productomschrijving
Robuuste veiligheidsschoen 100% metaal vrij met Sympatex membraam, hoog 
model, zwart met composiet neus en Kevlar anti-perforatie tussenzool. Twee 
componenten PU en tussenzool van kurk. Anti-slip en waterdicht voor bouw en 
intensief industrieel gebruik.

Eigenschappen
Zool:  twee componenten PU/TPU
Neusbescherming:   composiet
Tussenzool:  Kevlar, anti perforatie
Bovenmateriaal:  glad leer, textiel weefsels
Maten:  39 t/m 47

Verpakkingseenheid
1 paar

Artikelcode: 1054.40-00

Hillary-S3 SRC
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No-Risk

Productomschrijving
Robuuste veiligheidsschoen 100% metaal vrij, bruin met composiet neus en 
Kevlar anti-perforatie tussenzool. Twee componenten PU en tussenzool van kurk. 
Anti-slip en waterafstotend. 

Eigenschappen
Zool:  twee componenten PU/TPU
Neusbescherming:  composiet
Tussenzool:  Kevlar, anti perforatie
Bovenmateriaal:  nubuck, textiel weefsels
Maten:  39 t/m 47

Verpakkingseenheid
1 paar

Artikelcode
1254.02-00

Clark-S3 SRC

Productomschrijving
Robuuste veiligheidsschoen 100% metaal vrij, hoog model bruin met composiet 
neus en Kevlar anti-perforatie tussenzool. Twee componenten PU en tussenzool 
van kurk. Anti-slip en waterafstotend.

Eigenschappen
Zool:  twee componenten PU/TPU
Neusbescherming:  composiet
Tussenzool:  Kevlar, anti perforatie
Bovenmateriaal:  nubuck, textiel weefsels
Maten:  39 t/m 47

Verpakkingseenheid
1 paar

Artikelcode
1054.02-00

Darwin-S3 SRC
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No-Risk

No-Risk is na de introductie in de jaren negentig in-
middels een gevestigd merk veiligheidsschoenen in 
Nederland. De fabriek, sinds de oorsprong gevestigd 
in het Noorden van Portugal (Guimaraes), start in 1986 
met het merk Lavoro waarna in 1996 No-Risk wordt ge-
introduceerd. Met 170 medewerkers en een productie 
van een half miljoen paar veiligheidsschoenen behoort 
de fabriek tot de top 10 grootste producenten in haar 
branche in de EU. Buiten Nederland is No-Risk actief 
met honderden klanten in tientallen landen.

De werkschoenen van No-Risk zijn een van de eerste modi-
sche werk- en veiligheidsschoenen op de Nederlandse markt. 
Voorzien van een uitneembare binnenzool en het Clima Cork 
System, combineert No-Risk uitstraling en loopcomfort op een 
fantastische wijze in de werkschoenen.

Sterk internationaal merk
Maar liefst 90% van de veiligheidsschoenen die No-Risk 
produceert, zijn bestemd voor de export naar onder andere 
Nederland, België, Duitsland, Zwitserland, Scandinavië en Ier-
land. No-Risk is steeds actiever buiten Europa met projecten 
in bijvoorbeeld Mongolië (mijnindustrie), Angola en Oman (olie 
en chemie) en Nieuw-Zeeland (landbouw).

Innovatie
Belangrijke pijlers voor No-Risk zijn innovatie, de ontwikkeling 
van nieuwe producten en materialen en de doorontwikkeling 
van het huidige assortiment vanuit de eigen research- en de-
velopment afdeling. Dit team is van groot belang voor het uit-
bouwen van de sterke marktpositie van No-Risk dat door de 
introductie van composiet en Kevlar een van de eerste merken 
is die in Nederland een 100% metaalvrije veiligheidsschoen 
op de markt brengt.
Ook op het gebied van kwaliteit, duurzaamheid, comfort en 
design draait No-Risk mee in de absolute top. De goede re-
putatie bevestigt de vooraanstaande rol bij de productie van 

een zeer divers assortiment veiligheidsschoenen voor diverse 
industrieën en sectoren.

Clima Cork System
Een van de meest vooruitstrevende 
ontwikkelingen waar No-Risk om 
bekend staat in Nederland is het 
gebruik van de kurkzool. Dit ex-
clusief gepatenteerde Clima Cork 
System verhoogt de klimaatbeheer-
sing in de schoen. De laag van kurk 
tussen de binnenzool en de buitenzool 
isoleert de voeten, in het bijzonder tegen kou. Kurk is een na-
tuurlijk product dat zich aanpast aan elke individuele voetaf-
druk. De gehele voetzool wordt ondersteund waardoor het ge-
wicht gelijkmatig verdeeld wordt over de gehele kurklaag. Dit 
extra draagcomfort leidt tot minder vermoeidheid in de voeten.

Kwaliteitscontrole
De kwaliteitscontroles van No-Risk voldoen aan de ISO 9000 
certificering. Het eigen lab is voorzien van een in-house tes-
ting faciliteit (voor het testen van duurzaamheid, extreem hoge 
en lage temperaturen en impact van bijvoorbeeld een zaag-
schoen). Ook de grondstoffen (voor het leer, textiel en de zo-
len) zijn met een kwaliteitslabel gecertificeerd. Alle schoenen 
worden op kwaliteit gecontroleerd bij elk van de vier produc-
tielijnen.

Actief
No-Risk is al ruim 15 jaar actief in Nederland en vervult al die 
jaren de wensen van veel gebruikers. Met een brede collec-
tie, veel comfort en uitstekende kwaliteit spreekt No-Risk een 
harde kern trouwe klanten aan. Door goed te blijven luisteren 
naar de wensen van eindgebruikers wil No-Risk het verschil 
blijven maken met een sterk aanbod van veiligheidsschoenen 
in Nederland.

Elk jaar worden met succes nieuwe modellen op de markt 
gezet. Mooi voorbeeld hiervan is de nieuwe sneaker range 
WINNER, een trendy, sportief en vanzelfsprekend duurzame 
en veilige werkschoen.

Neusbescherming

Kurklaag Kevlar, anti-perforatie
tussenzool

PU/TU loopzool

Binnenzool
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No-Risk

Productomschrijving
Robuuste veiligheidsschoen, laag model, zwart met composiet neus en Kevlar 
anti-perforatie tussenzool. Twee componenten PU, extra hiel ondersteuning door 
Ankle Balance System en tussenzool van kurk. Anti-slip en waterafstotend voor 
bouw en intensief industrieel gebruik.

Eigenschappen
Zool:  twee componenten PU/TPU
Neusbescherming:  composiet
Tussenzool:  Kevlar, anti perforatie
Bovenmateriaal:  nubuck, textiel weefsels
Maten:  39 t/m 47

Verpakkingseenheid
1 paar

Artikelcode: 6262.00-00

Productomschrijving
Robuuste veiligheidsschoen 100% metaal vrij, hoog model, zwart met 
composiet neus en Kevlar anti-perforatie tussenzool. Twee componenten PU, 
extra hiel ondersteuning door Ankle Balance System en tussenzool van kurk. 
Anti-slip en waterafstotend voor bouw en intensief industrieel gebruik.

Eigenschappen
Zool:  twee componenten PU/TPU
Neusbescherming:  composiet
Tussenzool:  Kevlar, anti perforatie
Bovenmateriaal:  nubuck, textiel weefsels
Maten:  39 t/m 47

Verpakkingseenheid
1 paar

Artikelcode: 6062.00-00

Norfolk-S3 SRC

Orlando-S3 SRC
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No-Risk

Productomschrijving
Robuuste standaard veiligheidsschoen, laag model, zwart met stalen neus en 
anti-perforatie tussenzool. Anti-slip en waterafstotend.

Eigenschappen
Zool:  twee componenten PU/TPU 
Neusbescherming:  composiet
Tussenzool:  Kevlar, anti perforatie
Bovenmateriaal:  nubuck
Maten:  39 t/m 47

Verpakkingseenheid
1 paar

Artikelcode
6291.00-00

Memphis-S3 SRC

Productomschrijving
Robuuste standaard veiligheidsschoen, hoog model, zwart met stalen neus en 
anti-perforatie tussenzool. Anti-slip en waterafstotend.

Eigenschappen
Zool:  twee componenten PU/TPU
Neusbescherming:  composiet
Tussenzool:  Kevlar, anti perforatie
Bovenmateriaal:  nubuck
Maten:  39 t/m 47

Verpakkingseenheid
1 paar

Artikelcode
6691.00-00

Jackson
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Productomschrijving
De King is een standaard veiligheidsschoen, zwart laag model. Stalen neus en 
anti-perforatie tussenzool. 

Eigenschappen
Zool:  twee componenten PU/PU
Neusbescherming:  staal
Tussenzool:  staal, anti perforatie
Bovenmateriaal:  nubuck, zwart
Maten:  39 t/m 48

Verpakkingseenheid
1 paar

Artikelcode
1265.00-00

King-S3 SRC

Productomschrijving
De Armstrong is een standaard veiligheidsschoen, zwart hoog model. Stalen 
neus en anti-perforatie tussenzool.

Eigenschappen
Zool:  twee componenten PU/PU 
Neusbescherming:  staal
Tussenzool:  staal, anti perforatie
Bovenmateriaal:  nubuck, zwart
Maten:  36 t/m 48

Verpakkingseenheid
1 paar

Artikelcode
1065.00-00

Armstrong

No-Risk

Productomschrijving
De Sidney is een standaard veiligheidsschoen, zwart laag model. Stalen neus en 
anti-perforatie tussenzool. Extra breed maat 12. 

Eigenschappen
Zool:  twee componenten PU/TPU 
Neusbescherming:  staal 
Tussenzool:  staal, anti perforatie
Bovenmateriaal:  nubuck, zwart
Maten:  39 t/m 48

Verpakkingseenheid
1 paar

Artikelcode
6265.05-00

Sidney-S3 SRC
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No-Risk

Productomschrijving
De Cole is een standaard veiligheidsschoen, zwart laag model. Stalen neus en 
anti-perforatie tussenzool. Met een extra beschermende overneus.

Eigenschappen
Zool:  twee componenten PU/PU
Neusbescherming:  staal
Tussenzool:  staal, anti perforatie
Bovenmateriaal:  nubuck, zwart
Maten:  39 t/m 48

Verpakkingseenheid
1 paar

Artikelcode:
6265.35-00

Productomschrijving
De Coltrane is een standaard veiligheidsschoen, zwart hoog model. Stalen neus 
en anti-perforatie tussenzool. Met een extra beschermende overneus.

Eigenschappen
Zool: twee componenten PU/PU 
Neusbescherming:  staal
Tussenzool:  staal, anti perforatie
Bovenmateriaal:  nubuck, zwart
Maten:  39 t/m 48

Verpakkingseenheid
1 paar

Artikelcode:
6065.35-00

Coltrane-S3 SRC

Cole-S3 SRC

Productomschrijving
De Brisbane is een standaard veiligheidsschoen, zwart hoog model. Stalen 
neus en anti-perforatie tussenzool. Extra breed maat 12 met een beschermende 
overneus.

Eigenschappen
Zool:  twee componenten: PU/TPU
Neusbescherming:  staal
Tussenzool:  staal, anti perforatie
Bovenmateriaal:  nubuck, zwart
Maten:  39 t/m 48

Verpakkingseenheid
1 paar

Artikelcode
6065.65-00

Brisbane
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No-Risk

Productomschrijving
De Spider is een S1P veiligheidsschoen laag model, met een aluminium 
veiligheidsneus. Hierdoor is de Spider super licht en uitermate geschikt voor 
onder andere magazijnwerkzaamheden.

Eigenschappen
Zool:  twee componenten PU/TPU 
Neusbescherming:  aluminium
Tussenzool:  Kevlar, anti perforatie
Bovenmateriaal:  suède, functioneel textiel
Maten:  36 t/m 47

Verpakkingseenheid
1 paar

Artikelcode
1286.30-00

Spider-S1 P SRC

Productomschrijving
De Spider boot is een S1P veiligheidsschoen hoog model, met een aluminium 
veiligheidsneus. Hierdoor is de Spider boot super licht en uitermate geschikt 
voor onder andere magazijnwerkzaamheden.

Eigenschappen
Zool:  twee componenten PU/TPU
Neusbescherming:  aluminium
Tussenzool:  Kevlar, anti perforatie
Bovenmateriaal:  suède, functioneel textiel
Maten:  39 t/m 47

Verpakkingseenheid
1 paar

Artikelcode
1686.30-00

Spider boot-S1 P SRC
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No-Risk

Productomschrijving
De Corvette is een S3 veiligheidsschoen laag model, met een aluminium 
veiligheidsneus. Hierdoor is de Corvette super licht en uitermate geschikt voor onder 
andere transport en logistiek

Eigenschappen
Zool:  twee componenten PU/TPU 
Neusbescherming:  aluminium
Tussenzool:  Kevlar, anti perforatie
Bovenmateriaal:  nubuck
Maten:  39 t/m 47

Verpakkingseenheid
1 paar

Artikelcode
1290.30-00

Productomschrijving
De Corvette boot  is een S3 veiligheidsschoen hoog model, met een aluminium 
veiligheidsneus. Hierdoor is de Corvette boot super licht en uitermate geschikt 
voor onder andere transport en logistiek.

Eigenschappen
Zool:  twee componenten PU/TPU 
Neusbescherming:  aluminium
Tussenzool:  Kevlar, anti perforatie
Bovenmateriaal:  nubuck
Maten:  39 t/m 47

Verpakkingseenheid
1 paar

Artikelcode
1690.30-00

Corvette boot-S3 SRC

Corvette-S3 SRC
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No-Risk

Productomschrijving
Robuuste veiligheidslaars voor in de winter en bij werk met zeer lage temperaturen. 
Composiet neus en Kevlar antiperforatie tussenzool. Binnenvoering van lamsvacht 
extra breedte maat 12. Uiteraard voorzien met binnenzool van kurk met extra isolatie.

Eigenschappen
Zool:  twee componenten PU/PU
Neusbescherming:  composiet
Tussenzool:  Kevlar, anti perforatie
Bovenmateriaal:  nubuck
Maten:  39 t/m 47

Verpakkingseenheid
1 paar

Artikelcode:
1073.45-00

WD Alberta-S3

Productomschrijving
Zaaglaars beschermingsklasse 1. CE klasse 1 20m/s. Stalen neus en Kevlar 
anti-perforatie tussenzool. 

Eigenschappen
Zool:  twee componenten PU/PU
Neusbescherming:  staal
Tussenzool:  Kevlar, anti perforatie
Bovenmateriaal:  leer
Maten:  39 t/m 47

Verpakkingseenheid
1 paar

Artikelcode
1041.00-00

Logger-S3 SRC

Productomschrijving
Robuuste S3 veiligheidsschoen met een PU/vibram zool hittebestendig tot 300 
graden. Voorzien van een extra bescherming voor de neus. 

Eigenschappen
Zool:  PU/vibram
Neusbescherming:  composiet 
Tussenzool:  Kevlar, anti perforatie
Bovenmateriaal:  glad leer, textiel weefsels
Maten:  39 t/m 47

Verpakkingseenheid
1 paar

Artikelcode
1067.85

Texas-S3 SRC HRO
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Lavoro

Productomschrijving
De Lavoro MLXXL is een S3 veiligheidsschoen hoog model voorzien van het 
Clima Cork System. Deze veiligheidsschoen is speciaal ontworpen voor de 
grote voet. Hij is gekeurd volgens de norm: EN ISO 20345:2011 CE S3 .

Eigenschappen
Zool PU
Neusbescherming:  composiet
Tussenzool:  Kevlar
Bovenmateriaal:  leer
Maten:  48 t/m 53

Verpakkingseenheid
1 paar

Artikelcode
3094.40-00

MLXXL

Productomschrijving
De Lavoro X5XXL is een S3 veiligheidsschoen laag model voorzien van het 
Clima Cork System. Deze veiligheidsschoen is speciaal ontworpen voor de 
grote voet. Hij is gekeurd volgens de norm: EN ISO 20345:2011 CE S3 .

Eigenschappen
Zool:  PU
Neusbescherming:   composiet
Tussenzool:  Kevlar
Bovenmateriaal:  leer
Maten:  48 t/m 53

Verpakkingseenheid
1 paar

Artikelcode:
3246.25-00

X5XXL
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Lavoro

Productomschrijving
De Lavoro New Protector is een  S3 veiligheidsschoen hoog model voorzien van het 
Clima Cork System. De New protector is speciaal gemaakt voor laswerkzaamheden. 
Hij is gekeurd volgens de norm: EN ISO 20345:2011 CE S3 HRO SRC.

Eigenschappen
Zool:  PU/rubber
Neusbescherming:  staal
Tussenzool:  staal
Bovenmateriaal:  leer
Maten:  39 t/m 47

Verpakkingseenheid
1 paar

Artikelcode
1023.50-00

New Protector

Productomschrijving
De Lavoro Barcelona  is een S3 veiligheidsschoen hoog model voorzien van 
het Clima Cork System. De Barcelona is uitermate geschikt voor de zwaardere 
werkzaamheden. Hij is gekeurd volgens de norm: EN ISO 20345:2011 CE S3 
HRO SRC.

Eigenschappen
Zool:  PU/rubber
Neusbescherming:  composiet
Tussenzool:  Kevlar
Bovenmateriaal:  leer
Maten:  39 t/m 47  

Verpakkingseenheid
1 paar

Artikelcode: 1052.51-00

Barcelona
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H-Safe

Productomschrijving
H-Safe veiligheidsschoen S3 laag model zonder overneus.

Eigenschappen
Zool:  PU  
Neusbescherming:  staal
Tussenzool:  staal, anti perforatie
Maten:  35 t/m 48

Verpakkingseenheid
10 paar

Artikelcode
5813-00

Veiligheidsschoen S3 

Productomschrijving
H-Safe veiligheidsschoen S3 hoog model zonder overneus.

Eigenschappen
Zool:  PU
Neusbescherming:  staal
Tussenzool:  staal, anti perforatie
Maten:  35 t/m 48

Verpakkingseenheid
10 paar

Artikelcode
5806-00

Veiligheidsschoen S3

Productomschrijving
H-Safe veiligheidsschoen S3 hoog model met overneus.

Eigenschappen
Zool:  PU 
Neusbescherming:  staal
Tussenzool:  staal,  anti perforatie
Maten:  35 t/m 48

Verpakkingseenheid
10 paar

Artikelcode
5824-00

Veiligheidsschoen S3
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Laarzen met veiligheid

Productomschrijving
Lederen S3 veiligheidslaars met wintervoering en lussen aan de zijkant. Hij is 
gekeurd volgens de norm: EN20345:2004.

Eigenschappen
Zool:  PU  
Neusbescherming:  staal
Tussenzool:  staal
Maten:  40 t/m 46

Verpakkingseenheid
1 paar

Artikelcode
20226DIC-00

Dickies veiligheidslaars

Productomschrijving
Witte non-safety PVC laars EN ISO 20347 04 SRA.

Eigenschappen
Zool:  PVC
hoogte:  38 cm
maten:  36 t/m 47

Verpakkingseenheid
8 paar

Artikelcode
20220WT-00

Laars non safety
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Laarzen met veiligheid

Productomschrijving
Witte S4 PVC/nitril veiligheidslaars gekeurd volgens de norm EN ISO 20345 
S4 SRC.

Eigenschappen
Zool:  PVC/nitril  
Neusbescherming:  staal
Tussenzool:  staal, anti perforatie
hoogte:  38 cm
maten:  37 t/m 48

Verpakkingseenheid
6 paar

Artikelcode
20226WT-00

Veiligheidslaars S4

Productomschrijving
Zwarte S5 PVC/nitril veiligheidslaars gekeurd volgens de norm EN ISO 20345 
S5 SRA.

Eigenschappen
Zool:  PVC/nitril 
Neusbescherming:  staal
Tussenzool:  staal, anti perforatie
Hoogte:  38 cm
Maten:  37 t/m 48

Verpakkingseenheid
6 paar

Artikelcode
20226ZW-00

Veiligheidslaars S5

Productomschrijving
Gele S5 PVC/nitril veiligheidslaars gekeurd volgens de norm EN ISO 20345 S5 
SRA.

Eigenschappen
Zool:  PVC/nitril 
Neusbescherming:  staal 
Tussenzool:  staal, anti perforatie
hoogte:  38 cm
maten:  37 t/m 48

Verpakkingseenheid
6 paar

Artikelcode
20226GL-00

Veiligheidslaars S5
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Schoenen voor in de voedingsindustrie

Productomschrijving
Veiligheidsschoen instapper wit laag model wasbaar op 30 graden. Gekeurd 
volgens de norm EN ISO 20345 S2 SRC.

Eigenschappen
Zool:  PU
Neusbescherming:  staal
Maten:  36 t/m 48

Verpakkingseenheid
1 paar

Artikelcode
5811-00

Veiligheidsschoen S2

Productomschrijving
Veiligheidsschoen instapper wit hoog model wasbaar op 30 graden. Gekeurd 
volgens de norm EN ISO 20345 S2 SRC.

Eigenschappen
Zool:  PU
Neusbescherming:  staal
maten:  36 t/m 48

Verpakkingseenheid
1 paar

Artikelcode
5812-00

Veiligheidsschoen S2 
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Schoenen voor in de voedingsindustrie

Productomschrijving
Veiligheidsschoen met veter wit laag model wasbaar op 30 graden. Gekeurd 
volgens de norm EN ISO 20345 S2 SRC.

Eigenschappen
Zool:  PU
Neusbescherming:  staal
maten:  36 t/m 48

Verpakkingseenheid
1 paar

Artikelcode
5801-00

Veiligheidsschoen S2

Productomschrijving
Veiligheidsschoen met veter wit hoog model wasbaar op 30 graden. Gekeurd 
volgens de norm EN ISO 20345 S2 SRC.

Eigenschappen
Zool:  PU
Neusbescherming:  staal
maten:  36 t/m 48

Verpakkingseenheid
1 paar

Artikelcode
5802-00

Veiligheidsschoen S2 
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Werkkleding algemeen

Productomschrijving
100% katoenen overall met drukknopen, in drie kleuren leverbaar.

Eigenschappen
Materiaal:  katoen
Maten:  44 t/m 64
Gewicht:  280g/m2

Verpakkingseenheid
1 stuk

Artikelcode
Navy blue: OVNB-00
Royal blue: OVRB-00
Oranje: OVOR-00

Overall 100% katoen

Productomschrijving
Rallyoverall van 100% katoen met 2-weg ritssluiting 300 grs. Leverbaar in 
diverse kleuren.

Eigenschappen
Materiaal:  katoen
Maten:  44 t/m 66
Kleuren: diverse

Verpakkingseenheid
1 stuk

Artikelcode
RLO-00

Rally overall 100% katoen

Productomschrijving
Navy blue vlamvertragende overall gemaakt van 100% katoen, 370 grs.

Eigenschappen
Materiaal:  katoen 
Maten:  44 t/m 68

Verpakkingseenheid
1 stuk

Artikelcode
OVV-NB-00

Overall vlamvertragend
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Werkkleding algemeen

Productomschrijving
Werkbroek gemaakt van polyester/katoen 280 grs. met Cordura® kniezakken. 
Leverbaar in diverse kleuren.

Eigenschappen
Materiaal:  polyester/katoen 
Maten:  42 t/m 70
Kleuren:  diverse

Verpakkingseenheid
1 stuk

Artikelcode
TR-00

Productomschrijving
Stofjas gemaakt van 100% katoen met drukknoopsluiting. Lleverbaar in diverse 
kleuren.

Eigenschappen
Materiaal:  katoen 
Maten:  s t/m xxl
Kleuren: diverse

Verpakkingseenheid
1 stuk

Artikelcode
WHC-00

Stofjas 100% katoen

Werkbroek 
polyester/katoen

Productomschrijving
Pilot Jack van polyester/katoen, volledig uitritsbaar. Leverbaar in diverse kleuren.

Eigenschappen
Materiaal:  polyester/katoen
maten:  s t/m xxxl 
kleuren:  diverse

Verpakkingseenheid
1 stuk

Artikelcode
BPJR-00

Pilot jack
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Productomschrijving
Wind en water afstotende softshell jas, fleece gevoerd. Leverbaar in twee 
kleuren.

Eigenschappen
Materiaal:  softshell
Maten:  s t/m xxxl
Kleuren:  zwart en navy blue

Verpakkingseenheid
1 stuk

Artikelcode
Zwart: 4141-00
Navy Blue: 4142-00

Softshell jas

Productomschrijving
3 Laags rip stop soft shell werkjas. Waterdicht, winddicht en ademend 
membraan. Voering van microfleece, versterkte schouders en ellebogen van 
Cordura®. Leverbaar in diverse kleuren.

Eigenschappen
Materiaal:  polyester/elasthan 
Maten:  s t/m xxl
Kleuren:  diverse

Verpakkingseenheid
1 stuk

Artikelcode
R124-00

Softshell jas

Werkkleding algemeen
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Productomschrijving
Navy blue PU stretch regenpak (lichtgewicht).

Eigenschappen
Materiaal:  PU 
Maten:  m t/m xxxl 

Verpakkingseenheid
20 stuks

Artikelcode
PU30NB-00

PU stretch regenpak

Productomschrijving
Geel PU stretch regenpak (lichtgewicht).

Eigenschappen
Materiaal:  PU 
Maten:  m t/m xxxl

Verpakkingseenheid
20 stuks

Artikelcode
PU30GL-00

PU stretch regenpak

Productomschrijving
Olijfgroene PU stretch regenoverall met capuchon.

Eigenschappen
Materiaal:  PU 
Maten:  s t/m xxxl

Verpakkingseenheid
10 stuk

Artikelcode
PU30GR-00

PU stretch regenoverall

Regenkleding
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Productomschrijving
Navy blue regenset van polyester/PVC  verpakt in een handige opbergzak. 

Eigenschappen
Materiaal:  polyester/PVC
Maten:  s t/m xxxl

Verpakkingseenheid
20 stuks

Artikelcode
RS20NB-00

Productomschrijving
Geel PVC regenpak.

Eigenschappen
Materiaal:  PVC 
Maten:  m t/m xxxl

Verpakkingseenheid
10 stuks

Artikelcode
RS10GL-00

PVC regenpak

Polyester/PVC regenpak

Regenkleding
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Disposable kleding

Productomschrijving
Gelamineerde polypropyleen wegwerpoverall categorie 3. 

Eigenschappen
Materiaal:  polypropyleen
Maten:  m t/m xxxl
Type:  5+6

Verpakkingseenheid
50 stuks

Artikelcode
DISPOV56-00

Disposable overall

Productomschrijving
Polypropyleen wegwerpoverall.

Eigenschappen
Materiaal:  polypropyleen
Maten:  m t/m xxxl
Gewicht:  40g/m2 

Verpakkingseenheid
50 stuks

Artikelcode
DISPOV-00

Disposable overall

Productomschrijving
Waterdichte disposable overall van polyethyleen film, met een dikte van 
50 micron.

Eigenschappen
Materiaal: polyethyleen film 
Maten:  m t/m xxxl

Verpakkingseenheid
50 stuk

Artikelcode
SPACELL2000-00

Disposable overall
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Hesjes met reflectie

Productomschrijving
Oranje veiligheidshesje met reflecterende striping type: RWS.

Eigenschappen
Materiaal:  Polyester  
Maat:  universeel
Type:  EN471

Verpakkingseenheid
50 stuks

Artikelcode
RWSOR

Reflectiehesje RWS

Productomschrijving
Geel veiligheidshesje met reflecterende striping type: RWS.

Eigenschappen
Materiaal:  polyester
Maat:  universeel
Type:  EN471

Verpakkingseenheid
50 stuks

Artikelcode
RWSGL

Reflectiehesje RWS
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Bovenkleding

Productomschrijving
T-Shirt gemaakt van 100% voorgekrompen katoen, 150 grs. Leverbaar in 
diverse kleuren.

Eigenschappen Kleuren
Materiaal:  katoen
Maten:  s t/m xxl
Maten:  xxxl*

Verpakkingseenheid
10 stuks

Artikelcode
TSCG150-00

T-shirt 100% katoen

Productomschrijving
T-Shirt gemaakt van 100% voorgekrompen katoen, 190 grs. Leverbaar in 
diverse kleuren.

Eigenschappen Kleuren
Materiaal:  katoen  
Maten:  s t/m xxl
Maten: xxxl*

Verpakkingseenheid
10 stuks

Artikelcode
TSCG190-00

T-shirt 100% katoen

APRICOT

APRICOT

ASH*

ASH

ATOLL

BLACK*

AZUR BLUE

BOTTLE GREEN

BEAR BROWN

BROWN

BLACK*

BURGUNDY

BOTTLE GREEN*

CHOCOLATE

BURGUNDY

DARK GREY

DARK GREY

DIVA BLUE

DEEP RED

GOLD

DENIM

KELLY GREEN

DIVA BLUE

KHAKI

FUCHSIA

NATURAL

GOLD

NAVY*

KELLY GREEN

ORANGE

KAKI

PACIFIC PINK

MINT

PURPLE

NATURAL

RED

NAVY*

royal blue

ORANGE

SAND

PISTACHIO

SKY BLUE

PURPLE

SPORT GREY*

REAL TURQUOISE

STONE BLUE

RED*

WHITE*

ROYAL BLUE* SPORT GREY* TURQUOISE USED BLACK USED RASPBERRY USED VIOLET

USED WASABI USED YELLOW WHITE* YELLOW



    I  133     

Bovenkleding

Productomschrijving
Polo gemaakt van 65% polyester en 35% katoen, 180 grs. Leverbaar in diverse 
kleuren.

Eigenschappen Kleuren
Materiaal:  polyester/ katoen 
Maten:  s t/m xxl
Maten: xxxl*

Verpakkingseenheid
10 stuks

Artikelcode
SC63402-00

Polo polyester/katoen

BLACK* BOTTLE GREEN EMERALD HEATHER GREY* KELLY GREEN NAVY*

ORANGE RED ROYAL BLUE SKY BLUE SUNFLOWER WHITE*

WINE

Productomschrijving
Polo gemaakt van 65% polyester en 35% katoen, 210 grs. Leverbaar in diverse 
kleuren. 

Eigenschappen Kleuren
Materiaal:  polyester/katoen
Maten:  xs t/m 4xl
Maten: 5xl t/m 6xl*

Verpakkingseenheid
10 stuks

Artikelcode
RU599M-00

Polo polyester/katoen

BLACK BOTTLE GREEN* ROYAL BLUE* BURGUNDY CLASSIC RED CONVOY GREY

FRENCH NAVY* LIGHT OXFORD SKY BLUE WHITE*
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Bovenkleding

Productomschrijving
Sweater gemaakt van 50% polyester en 50% katoen met een ronde hals, 270 grs. 
Mouwuiteinde en onderkant met rip 1x1 (elasthan). Leverbaar in diverse kleuren.

Eigenschappen Kleuren
Materiaal:  polyester/katoen 
Maten:  s t/m xxl

Verpakkingseenheid
10 stuks

Artikelcode
GI18000-00

Sweater polyester/katoen

Productomschrijving
Sweater gemaakt van 50% polyester en 50% katoen met een ronde hals, 305 grs. 
Mouwuiteinde en onderkant met rip 1x1 (elasthan). Leverbaar in diverse kleuren.

Eigenschappen Kleuren
Materiaal:  polyester/katoen  
Maten:  s t/m xxl

Verpakkingseenheid
10 stuks

Artikelcode
GI12000-00

Sweater polyester/katoen

ASH

ASH

BLACK

BLACK

CHARCOAL

FOREST GREEN

CHERRY RED

NAVY

DARK CHOCOLATE

RED

DARK HEATHER

ROYAL BLUE

FOREST GREEN

SPORT GREY

GARNET

WHITE

GOLD INDIGO BLUE IRISH GREEN KIWI

LIGHT BLUE LIGHT PINK MAROON MILITARY GREEN NAVY ORANGE

PURPLE RED ROYAL BLUE SAFETY ORANGE SAND SAFETY YELLOW

SPORT GREY WHITE

Productomschrijving
Sweater gemaakt van 50% polyester en 50% katoen met een ronde hals, 295 grs. 
Mouwuiteinde en onderkant met rip 1x1 (elasthan). Leverbaar in diverse kleuren.

Eigenschappen Kleuren
Materiaal:  polyester/katoen
Maten:  s t/m xxl
Maten: 3xl t/m 4xl*

Verpakkingseenheid
10 stuks

Artikelcode
RU7620M-00

Sweater polyester/katoen

BLACK BOTTLE GREEN ROYAL BLUE* BURGUNDY CLASSIC RED FRENCH NAVY*

LIGHT OXFORD SKY BLUE
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Bovenkleding

Productomschrijving
Fleece jas gemaakt van 100% polyester micro fleece, 300 grs. Twee voorzakken 
met rits. Leverbaar in diverse kleuren.

Eigenschappen Kleuren
Materiaal:  polyester 
Maten:  s t/m 4xl

Verpakkingseenheid
10 stuks

Artikelcode
K911-00

Fleece jas 100% polyester

Productomschrijving
Fleece jas gemaakt van 100% polyester micro fleece met anti-pilling 
behandeling, 350 grs. Twee voorzakken met rits, twee binnenzakken. Leverbaar 
in diverse kleuren.

Eigenschappen Kleuren
Materiaal:  polyester 
Maten:  s t/m 4xl

Verpakkingseenheid
10 stuks

Artikelcode
K917-00

Fleece jas 100% polyester

BEIGE

BLACK

BLACK

NAVY

BURNT ORANGE CONVOY GREY DARK CHOCOLATE DARK GREY

FOREST GREEN GREEN OLIVE KELLY GREEN NAVY RED ROYAL BLUE
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Laskleding & schorten

Productomschrijving
Schort gemaakt van 100% Taeki5 garen met verstelbare riem aan zowel nek- als 
rugzijde. Ideaal voor laswerkzaamheden.

Eigenschappen
Materiaal:  Taeki5 garen 
Maat:  universeel

Verpakkingseenheid
1 stuk

Artikelcode
TAEKI5SCHORT

Taeki5 schort

Productomschrijving
Splitlederen lasschort.

Eigenschappen
Materiaal:  splitleder 
Maat:   70x95cm

Verpakkingseenheid
25 stuks

Artikelcode
7095SP

Splitlederen lasschort 

Productomschrijving
Splitlederen lasschort.

Eigenschappen
Materiaal:  splitleder 
Maat:  80x120cm

Verpakkingseenheid
25 stuks

Artikelcode
80120SP

Splitlederen lasschort
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Laskleding & schorten

Productomschrijving
Lasmouw van splitleder.

Eigenschappen
Materiaal:  splitleder  
Maat:  universeel

Verpakkingseenheid
25 paar

Artikelcode
G17K

Productomschrijving
Beenbeschermer van splitleder.

Eigenschappen
Materiaal:  splitleder 
Maat:  universeel

Verpakkingseenheid
25 paar

Artikelcode
G18K

Splitlederen beenkap 

Splitlederen lasmouw
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Oog-, en ademhalingsbescherming

Brillen 140

Mondmaskers 142

Persoonlijke beschermingsmiddelen

De Europese Unie (EU) heeft normeringen voor ‘persoonlijke beschermingsmiddelen’ opgesteld. De essentie van deze 
richtlijnen is het creëren van één interne Europese markt zonder handelsbelemmeringen. Hiermee wordt ook de regelgeving 
ten aanzien van veiligheid en gezondheid gelijkgetrokken binnen de grenzen van de Europese Unie.

Normeringen ademhalingsbescherming

Stoffilters en -maskers
De normering ‘EN 149’ geeft de beschermingsklasse weer 
voor filterende gelaatsstukken tegen stof (stoffilters en -mas-
kers). Het gaat hierbij om bescherming tegen aërosolen (stof, 
nevels, vezels e.d.) waarbij de filterpenetratie, de randlekk-
age, de ademweerstand en het opnamevermogen worden 
geëvalueerd. Aan de hand van deze norm kunt u maskers 
van verschillend fabricaat of van verschillend type, maar met 
gelijk prestatieniveau, met elkaar vergelijken. De norm zegt 
echter niets over draagcomfort of de acceptatiegraad van 
een bepaald masker voor de gebruiker.

Stofmaskers worden gekenmerkt met de code FFP. Dit staat 
voor Filtering Facepiece Particals. De stofmaskers kunnen 
ingedeeld worden in FFP 1, FFP 2 of FFP 3.

FFP1: Is het laagste prestatieniveau om van een bescher-
mingsmasker te kunnen spreken en heeft een efficiëntie van 
minimaal 78%.

FFP2: Is de gemiddelde categorie beschermingsmaskers 
en heeft een efficiëntie van 92%. Dit masker wordt minimaal 
aanbevolen voor gebruik bij bijvoorbeeld TBC risico.

FFP3: Deze klasse biedt de hoogte bescherming en heeft 
een minimale efficiëntie van 98%.

De normering ‘EN 149:1991’ is vervangen door 
‘EN149:2001’
In de nieuwe norm moeten stofmaskers over het algemeen 
aan een aantal strengere eisen voldoen. Het aantal masker-
categorieën is teruggebracht van vijf naar drie, wat de duide-
lijkheid alleen maar ten goede komt. De categorie S (Solids 
= vaste deeltjes) en SL (Solids & Liquids = vaste deeltjes 
en vloeistoffen) zijn nu samengevoegd. Dit houdt in dat alle 
maskers die aan de nieuwe norm voldoen, nu bescherming 
bieden tegen zowel vaste deeltjes als vloeistofnevels.

Oude indeling  Nieuwe indeling
EN 149:1991  EN 149:2001
FFP1 FFP1
FFP2 S FFP2
FFP2 S/L  FFP2
FFP3 S FFP3
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Brillen

Productomschrijving
Transparante veiligheidsbril van polycarbonaat glazen met een anti-kraslaag 
voorzien van verstelbare pootjes.

Eigenschappen
Norm:  EN166 
Montuur:  blauw
Bril:  transparant, polycarbonaat
Gewicht:  circa 30 gram

Verpakkingseenheid
12 stuks

Artikelcode
SGBASIC

Veiligheidsbril

Productomschrijving
Sportieve transparante veiligheidsbril van polycarbonaat, zonder frame.

Eigenschappen
Norm:  EN166  
Montuur:  zwart
Bril:  transparant, polycarbonaat
Gewicht:  circa 31 gram

Verpakkingseenheid
12 stuks

Artikelcode
SGCHAMP

Veiligheidsbril

Productomschrijving
Sportieve zwarte veiligheidsbril van polycarbonaat, zonder frame.

Eigenschappen
Norm:  EN166 
Montuur:  zwart
Bril:  zwart, polycarbonaat
Gewicht:  circa 31 gram

Verpakkingseenheid
12 stuks

Artikelcode
SGCHAMPZW

Veiligheidsbril
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Brillen

Productomschrijving
Sportieve transparante veiligheidsbril met een anti kraslaag en voorzien van 
elastische pootjes. 

Eigenschappen
Norm:  EN166 
Montuur:  zwart/geel
Bril:  transparant
Gewicht:  circa 22 gram

Verpakkingseenheid
12 stuks

Artikelcode
SGFLEX

Productomschrijving
Sportieve grijze veiligheidsbril met een anti kraslaag en voorzien van elastische 
pootjes.

Eigenschappen
Norm:  EN166 
Montuur:  zwart/geel
Bril:  grijs
Gewicht:  circa 22 gram

Verpakkingseenheid
12 stuk

Artikelcode
SGFLEXG 

Veiligheidsbril

Veiligheidsbril
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Mondmaskers

Productomschrijving
Wit fijnstofmasker FF P1 zonder ventiel.

Eigenschappen
Norm:  EN149:2001 +A1:2009

Verpakkingseenheid
240 stuks

Artikelcode
STMFFP1

Stofmasker FFP1

Productomschrijving
Wit fijnstofmasker FF P2 zonder ventiel.

Eigenschappen
Norm:  EN149:2001 + A1:2009 

Verpakkingseenheid
240 stuk

Artikelcode
STMFFP2

Stofmasker FFP2
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Mondmaskers

Productomschrijving
Wit fijnstofmasker FF P2 met ventiel.

Eigenschappen
Norm:  EN149:2001 + A1:2009 

Verpakkingseenheid
120 stuk

Artikelcode
STMFFP2V

Productomschrijving
Wit fijnstofmasker FF P3 met ventiel.

Eigenschappen
Norm:  EN149:2001 + A1:2009 

Verpakkingseenheid
60 stuks

Artikelcode
STMFFP3V

Stofmasker FFP3 met
ventiel

Stofmasker FFP2 met
ventiel
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Algemene voorwaarden Hawedo b.v.
Versie 2013.2

1. TOEPASSELIJKHEID

1. De navolgende voorwaarden zijn van toepassing op al de 
aanbiedingen van de verkoper en  

    alle door de verkoper gesloten overeenkomsten of door de 
verkoper verrichte handelingen.

2. Het verstrekken van een opdracht door de koper aan de ver-
koper dan wel het doen van een bestelling bij de verkoper 
door de koper, geschiedt te allen tijde onder aanvaarding 
van onderhavige algemene voorwaarden door de koper.

2. TOTSTANDKOMING OVEREENKOMST

1. Offertes zijn beperkt geldig en onder voorbehoud van prijs-
wijzigingen.

2. De overeenkomst komt pas tot stand nadat een offerte van 
de verkoper door de koper schriftelijk is aanvaard of verko-
per daaraan zelf uitvoering geeft, tenzij partijen anders  

    overeenkomen.

3. LEVERING EN RISICO OVERGANG

1. De leveringen vinden in beginsel plaats vanuit het magazijn 
van de verkoper in Nederland,  

 Dongen, Ex Works (Incoterms 2010). Leveringen binnen 
Nederland en België die een factuurwaarde tot € 455,00 
exclusief BTW vertegenwoordigen, geschieden Delivery 
Duty  Paid (Incoterms 2010).  Dit tenzij er tussen de koper 
en de verkoper schriftelijk anders is       overeengekomen.

2. Levertijden zijn nimmer fataal, tenzij tussen partijen schrifte-
lijk anders is overeengekomen. 

 Vertraging in de aflevering - om welke reden dan ook - geeft 
de koper niet het recht de uitvoering van enige op hem je-
gens verkoper rustende verplichting op te schorten.

3. De leveringstermijn wordt verlengd met de periode gedu-
rende welke de verkoper verhinderd is door overmacht aan 
haar verplichtingen te voldoen.

4. Van overmacht aan de zijde van de verkoper is sprake indien 
de verkoper na het sluiten van de overeenkomst verhinderd 
wordt aan haar verplichtingen uit deze overeenkomst of aan 
de voorbereiding daarvan te voldoen ten gevolge van over-
machtsituaties zoals omschreven in het Nederlands Burger-
lijk Wetboek art. 6:75. Indien de overmacht langer duurt dan 
een maand, zijn beide partijen gerechtigd om de overeen-
komst voor toekomstige verplichtingen te ontbinden zonder 
schadeplichtig te zijn.

4. EIGENDOM

1. Levering vindt plaats onder uitgebreid eigendomsvoorbe-
houd. Het eigendom van geleverde zaken wordt voorbehou-
den, totdat alle vorderingen tot betaling, verbandhoudende 
met de levering van zaken, zijn voldaan.

2. Verkoper is bevoegd om indien de koper met betaling te 
laat is dan wel indien er gegronde reden bestaat om aan te 
nemen dat de koper niet of te laat zal betalen, alle door ver-

koper geleverde producten die overeenkomstig het vorige 
lid eigendom zijn gebleven terug te nemen.

3. Indien de verkoper ingevolge onderhavig artikel zaken als 
zijn eigendom opvordert en deze zaken daartoe terughaalt, 
dan zal de verkoper aan de koper voor deze zaken een cre-
ditnota toezenden ter hoogte van de marktwaarde van deze 
teruggehaalde zaken op het 

    moment van terugname.

5. BETALING

1. Betaling van de koopprijs dient te geschieden op een door 
verkoper aan te wijzen rekening.

2. De betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na fac-
tuurdatum. Dit tenzij er tussen de koper en de verkoper een 
andere betalingstermijn is overeengekomen.

3. Indien de koper zijn betalingsverplichtingen niet of niet be-
hoorlijk jegens verkoper nakomt, een en ander zoals in lid 2 
van onderhavig artikel is vermeld, is deze in verzuim zonder 
dat hiertoe een nadere sommatie of ingebrekestelling is ver-
eist. Alsdan heeft verkoper het recht aan de koper een rente 
in rekening te brengen van 1,5% per maand, verschuldigd 
over het volledige factuurbedrag en na te melden buitenge-
rechtelijke kosten, ingaande op de datum van opeisbaarheid 
der factuur tot aan de dag der algehele voldoening. Een ge-
deelte van een kalendermaand geldt in dit verband als een 
hele kalendermaand.

4. De koper is niet bevoegd op de koopprijs enig bedrag we-
gens een door hem gestelde tegenvordering in mindering 
te brengen.

5. Bij niet tijdige betaling heeft de verkoper recht op vergoe-
ding van de buitengerechtelijke kosten. Deze buitengerech-
telijke kosten worden bepaald op tenminste 15% van het 
openstaande factuurbedrag inclusief BTW, met een mini-
mum van € 150.00, onverminderd het recht van de verkoper 
op vergoeding van andere schade. Van de inkomende beta-
lingen van de in verzuim geraakte koper worden alsdan eerst 
deze buitengerechtelijke kosten en rente voldaan, waarna 
met het resterende bedrag de oudste openstaande facturen 
worden afgeboekt.

6. Indien de koper niet voldoet aan enige op hem jegens de 
verkoper rustende verplichting uit overeenkomst, daarmee 
samenhangende overeenkomst, daarvoor of daarna geslo-
ten overeenkomsten, of indien de verkoper in redelijkheid 
mag vermoeden dat de koper in de toekomst niet aan enige 
verplichting als hierboven bedoeld voldoet, heeft de verko-
per het recht:

a) betaling vooraf of behoorlijke (aanvullende) zekerheid voor 
betaling dan wel onmiddellijke betaling bij levering te eisen 
voor betalingsverplichtingen uit alle lopende en nog te slui-
ten overeenkomsten;

b) de leveringen (alsook de aanmaak of bewerking van voor 
levering bestemde zaken) op te schorten, onverminderd het 
recht van verkoper gelijktijdig of latere zekerheidsstelling 
voor de betaling te vorderen. Nadat de koper alsnog aan zijn 
verplichtingen heeft voldaan, staat aan de verkoper als leve-
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ringstermijn ter beschikking de tijd die, rekeninghoudende 
met alsdan in het bedrijf van de verkoper en/of in het bedrijf 
van de leveranciers van de verkoper bestaande mogelijkhe-
den, voor de aanmaak of verwerking nodig is;

c) de betreffende koopovereenkomst geheel of voor zover niet 
uitgevoerd, te ontbinden;

d) één, meer of alle lopende koopovereenkomsten ten aanzien 
waarvan de koper niet in gebreke is, geheel of voor zover 
niet uitgevoerd, te ontbinden.

7. Verkoper heeft in geval van ontbinding van een overeen-
komst wegens het niet nakomen door koper van diens ver-
plichtingen, recht op een schadevergoeding, welke schade-
vergoeding forfaitair vastgesteld wordt op een percentage 
van 50% van het te factureren c.q. gefactureerde bedrag.

6. KLACHTMELDING

1. Monsters en/of afbeeldingen op folders, in catalogi, adver-
tenties e.d. geven slechts een indruk van het artikel en zijn 
niet bindend voor de verkoper. 

2. Klachtmeldingen omtrent geleverde zaken dienen schriftelijk 
gedaan te worden binnen 8 werkdagen nadat de koper de 
zaken heeft ontvangen, althans binnen 8 werkdagen nadat 
de koper de ontvangen zaken in redelijkheid heeft kunnen 
keuren. 

3. Klachtmeldingen omtrent facturen dienen schriftelijk gedaan 
te worden binnen 14 werkdagen na factuurdatum van de 
betreffende facturen, bij gebreke waarvan de facturen als 
juist en onbetwist zullen worden beschouwd.

4. De klachten zullen daarna zo spoedig mogelijk door verko-
per op hun gegrondheid worden onderzocht. Geringe in de 
handel toelaatbaar geachte of technisch niet te voorkomen 
afwijkingen in kwaliteit, kwantiteit, kleur, maat, gewicht, fi-
nish, dessin e.d. vormen geen grondslag voor klachten. In-
dien de klacht gegrond is, heeft de verkoper de keuze de 
zaken te herstellen of te vervangen dan wel een prijsverla-
ging te gunnen.

5. Retourzendingen moeten franco zijn, geschieden voor reke-
ning en risico van de koper en worden alleen door de verko-
per geaccepteerd nadat de verkoper hiervoor voorafgaande 
schriftelijke toestemming heeft gegeven.

7. AANSPRAKELIJKHEID

1. Aansprakelijkheidstelling van verkoper door koper dient te 
geschieden, terstond nadat 

    koper bekend is geworden met de schade en/of het scha-
deveroorzakende feit.

2. Verkoper is niet aansprakelijk voor door de koper geleden 
schade, waaronder begrepen de verbintenis tot ongedaan-
making op grond van ontbinding, behoudens en voor zover 
de koper kan aantonen dat er sprake is van opzet of grove 
schuld aan de zijde van verkoper.

3. Verkoper is in geen geval aansprakelijk voor gevolgschade, 
waaronder begrepen de verbintenis tot ongedaanmaking op 
grond van ontbinding, van welke aard dan ook van de koper.

4. Aansprakelijkheid voor schade, waaronder begrepen de 
verbintenis tot ongedaanmaking op grond van ontbinding, 
wordt uitdrukkelijk beperkt tot het bedrag dat de verzekering 

in het desbetreffende geval uitbetaald, te vermeerderen met 
het eigen risico.

5. Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens de 
verzekering plaatsvindt, wordt aansprakelijkheid voor scha-
de, waaronder begrepen de verbintenis tot ongedaanma-
king op grond van ontbinding, uitdrukkelijk beperkt tot het 
factuurbedrag exclusief BTW.

6. Schadeclaims dienen door de koper binnen één jaar na 
aansprakelijkheidstelling aanhangig te zijn gemaakt bij de 
daartoe volgens deze voorwaarden genoemde en bevoegde 
rechter. Na die periode zal de vordering tot schadevergoe-
ding zijn verjaard.

7. Indien verkoper ter zake van enige schade, waarvoor zij 
krachtens de overeenkomst met de koper c.q. deze leve-
ringsvoorwaarden niet aansprakelijk is, door een derde aan-
sprakelijk wordt gesteld, zal de koper haar ter zake volledig 
vrijwaren en verkoper alles vergoeden wat zij aan deze der-
de dient te voldoen.

8. BEVOEGDE RECHTER EN TOEPASSELIJK RECHT

1. De rechtbank Zeeland West-Brabant is bij uitsluiting be-
voegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwin-
gend anders voorschrijft. Niettemin heeft de verkoper het 
recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet be-
voegde rechter. 

2. Ten aanzien van deze overeenkomst en ten aanzien van de 
overeenkomsten welke daarvan het uitvloeisel zijn, onder-
werpen partijen zich aan het Nederlands recht. 

3. In geval van tekstueel betekenisverschil tussen de verschil-
lende taalversies van de voorwaarden, geldt dat de Neder-
landse tekst steeds bindend is. 

Voor leveringen aan klanten in Duitsland:

Eigentumsvorbehaltsklausel Deutschland

1. Wir behalten uns das Eigentum an den gelieferten Waren 
bis zur vollständigen Tilgung aller uns aus der Geschäftsver-
bindung zustehenden und noch entstehenden Forderungen, 
gleich aus welchem Rechtsgrund, vor.

2. Wir gestatten unseren Kunden widerruflich die Weiter-
veräusserung im gewöhnlichen Geschäftsgang. Dieses 
Recht erlischt im Falle einer Zahlungseinstellung.

3. Zu anderen Verfügungen über die in unserem Vorbehalt-
seigentum oder Miteigentum stehenden Gegenstände oder 
über die an uns abgetretenen Forderungen ist der Kunde 
nicht berechtigt. Pfändungen oder sonstige Rechtsbeein-
trächtigungen der uns ganz oder teilweise gehörenden Ge-
genstände hat der Kunde uns unverzüglich 

    mitzuteilen.
4. Wir sind jederzeit berechtigt, die Herausgabe der uns ge-

hörenden Waren zu verlangen, wenn der Kunde mit einer 
Zahlung in Verzug kommt oder sich seine Vermögenslage 
wesentlich verschlechtert. Machen wir von diesem Ge-
brauch, so liegt- unbeschadet anderer zwingender Geset-
zesbestimmungen - nur dann ein Rücktritt vom Vertrag vor, 
wenn wir dies ausdrücklich erklären.

5. Übersteigt der Wert der für uns bestehenden Sicherheiten 
unsere Forderungen insgesamt um mehr als 20%, so wer-
den wir auf Verlangen des Kunden insoweit Sicherungen 
nach unserer Wahl freigeben.
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Met dank aan

JANSEN DONGEN

Vormgeving en grafische verzorging
Buro Pracht, Dongen

Fotografie
Fred Sonnega, Made

Colofon
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