
ABENA · Tel. +45 74 31 18 18 · info@abena.com · www.abena.com

PRODUCT DATA SHEET  |  16.08.2022

Artikelnummer 91857   1/2
PR
O
D2

67
58

 
 
91

85
7

Produktbeskrivning
OX-ON Winter Comfort 3300 är den vattenavvisande vinterhandsken för dig som behöver arbeta i kalla miljöer där det kan vara vått. Handsken är 
isolerad och gör att du kan hålla dig varm samtidigt som du har en hög fingertoppskänsla och rörelsefrihet, till exempel när du arbetar med byggnads-
ställningar eller som snickare. I OX-ON Winter Comfort 3300 är trikån av polyester och akryl, vilket gör vinterhandsken bekväm och förhindrar vär-
meförlust från händerna. Handsken är halvdoppad och belagd med nitril i handflatan och upp till knogarna, vilket ger ett oöverträffat och fast grepp. 
OX-ON Winter Comfort 3300 är en av marknadens bästa vinterhandskar när det gäller fingertoppskänsla och rörlighet. Handsken är Oeko-Tex-certi-
fierad och därför helt fri från skadliga kemikalier och färgämnen.

Produktspecifikationer

Artikelbenämning OX-ON Winter Comfort 3300 CE 07

Varumärke OX-ON

Undervarumärke Comfort

Storlek 7

Färg Orange

Egenskaper Mudd, köldbeständig, slitstark, vattenavvisande

Material Akryl, nitril, polyester

Märkningar CE, CAT II, Hansecontrol, OEKO-TEX

CE-kategori CAT II

Produkt- eller teststandarder EN 420:2003+A1:2009, EN 388:2016, EN 511:2006

   
Förpackning

Enhet Innehåll Längd Bredd Höjd EAN

kartong 72 par 40 cm 27 cm 35 cm 5708233219613

fp 12 par 24.5 cm 9 cm 19 cm 5708233219606

par 1 par 5701952198870

CE-märkningen är en garanti för att en produkt är säker att använda och uppfyller alla säkerhetsbestämmelser. CE står 
för Conformité Européenne (Europeisk Konformitet) och återfinns främst på elektronisk utrustning, säkerhetsutrustning, 
byggnadsprodukter och medicinsk utrustning.

OX-ON Winter Comfort 3300 CE 07, 
OX-ON Comfort, 7, orange, akryl/
nitril/polyester, mudd, köldbeständig, 
slitstark, vattenavvisande

 Varm och vattenavvisande halvdoppad vinterhandske
 Flexibel och elastisk
 Speciellt lämplig för arbete i kalla miljöer
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OEKO-TEX, även kallat ”Tilltro till Textiler”, är en hälso- och miljömärkning som används över hela världen. Certifieringen intygar 
att textilier inte innehåller ämnen som är skadliga för hälsan eller miljön.

Tredjeparts typgodkännande krävs för alla kategori II-klassade produkter inom personlig skyddsutrustning (PPE).

Hansecontrol er et stort og anerkendt tysk kemilaboratorium. 
I samarbejde med Hansecontrol gennemfører OX-ON løbende omfattende testprogrammer.  
Mærkningen sikrer dig, at handsken er gennemtestet og godkendt hos det tyske kemilaboratorium.
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