U LT I M AT E P O W E R TO Y O U R H A N D S

A DVA N C E D C O L L E C T I O N

A DVA N C E D
COLLECTION

ULTIMATE POWER TO YOUR HANDS
Advanced Collection från OX-ON är arbetshandskar i särklass.
Designad av experter och utvecklad för yrkesanvändaren som
ofta använder arbetshandskar flera timmar om dagen och som
är vana att använda handskar av bästa kvalitet.

• Nitrilskumbeläggning

Handskarna kännetecknas av en utsökt passform och komfort
som kan jämföras med de bästa handskarna på marknaden.

• Utmärkt fingerkänsla

• Specialfunktioner
• Extremt slitstark
• Unik andningsaktivitet
• Oeko-Tex-certifierad
• Sanitized-behandlad

Handskarna i Advanced Collection har följande egenskaper:
Handske

Storlek

Specialfunktioner

EN388-score

Certifiering

Behandlad

Flexible Advanced 1900

6 – 12 / XS – XXXL

Touch + livsmedelsgodkänd

4131X

Oeko-Tex

Sanitized

Flexible Advanced 1901

6 – 12 / XS – XXXL

Noppor i handflatan

4131X

Oeko-Tex

Sanitized

Flexible Advanced 1902

6 – 12 / XS – XXXL

Extra tunn

4121X

Oeko-Tex

Sanitized

Flexible Advanced 1905

6 – 12 / XS – XXXL

Touch + livsmedelsgodkänd

4131X

Oeko-Tex

Sanitized

Flexible Advanced 1906

6 – 12 / XS – XXXL

Noppor i handflatan

4131X

Oeko-Tex

Sanitized

Flexible Advanced 1907

6 – 12 / XS – XXXL

ESD

4121X

Oeko-Tex

Sanitized

Cut Advanced 9900

6 – 12 / XS – XXXL

Skärnivå C

4X31C

Oeko-Tex

Sanitized

Cut Advanced 9901

6 – 12 / XS – XXXL

Skärnivå D

4X42D

Oeko-Tex

Sanitized

Cut Advanced 9902

6 – 12 / XS – XXXL

Skärnivå C

4X31C

Oeko-Tex

Sanitized

Cut Advanced 9903

6 – 12 / XS – XXXL

Skärnivå D

4X42D

Oeko-Tex

Sanitized

CERTIFIERINGAR
EN388:2016

4321C
Handsken är speciellt
hygienbehandlad, vilket
håller den fräschare längre
och skyddar din hand mot
bakterier och svettlukt.

Handsken är testad och
godkänd hos det tyska
kemilaboratoriet Hansecontrol, som garanterar
att handskens kvalitet och
säkerhet uppfyller alla
föreskrivna krav.

Handsken är Oeko-Texcertifierad, och därför kan du
vara säker på att din handske
är “giftfri” och inte innehåller
hälso- eller miljöfarliga
kemikalier.

Handskens testvärden anges i
scores under EN388-symbolen, och
hänvisar till följande 5 testpunkter:

– Slitstyrka (1 – 4)
– Skärfasthet (1 – 5)
– Rivfasthet (1 – 4)
– Punkteringsmotstånd (1 – 4)
– Skärmotstånd (A – F)

SYMBOLFÖRKLARING
TOUCH

Handsken har touch-funktion
i fingerspetsarna så att du
kan använda pekskärmar
utan att ta av handsken.

UNIK ANDNINGSAKTIVITET

Handsken är stickad i nylon
och elastan som ger en unik
andningsaktivitet.

ESD

Handsken är godkänd som
antistatisk skyddsutrustning
och är därför lämplig om du
arbetar med elektricitet.

FINGERTOPPSKÄNSLIGHET

Handsken har en speciell
beläggning som ger dig en
fantastisk fingerkänsla –
även på små detaljer.

EXTREMT
TÅLIG

Handsken är framtagen i
extra slitstark kvalitet så att
den håller längre.

FÖRSTÄRKT

Handsken är förstärkt mellan
tumme och pekfinger för att
förlänga hållbarheten.

SÄKERT OCH
PERFEKT GREPP

Handsken är belagd med
ett speciellt nitrilskum som
ger dig ett säkert och perfekt
grepp.

PRICKAR I
HANDFLATAN

Handsken har noppor i
handflatan för att ge dig
ännu bättre grepp både i
torra och våta miljöer.

SKÄRSÄKER

Handsken har en
skärhämmande beläggning
och är därför lämplig om du
arbetar med vassa föremål.

PRECIS
PASSFORM

Handskens passform är
specialanpassad för att ge
dig optimal rörlighet.

EXTRA
TUNN

Handsken är framställd i
extra tunt material för att
säkerställa optimal komfort
och fingerkänsla.

LIVSMEDELSGODKÄND

Handsken är godkänd för
arbete med livsmedel.

FLEXIBLE ADVANCED 1900

TOUCH

LIVSMEDELSGODKÄND

EN388:2016

4131X

OX-ON Flexible Advanced 1900 är en allroundhandske
i yppersta kvalitet. Den är godkänd för arbete med
livsmedel och har dessutom kompletterats med touch
så att du kan använda din mobiltelefon, platta och andra
pekskärmar utan att ta av handsken.

Storlek

Art. nr.

EAN nr.

06 / XS

92066

5701952920662

07 / S

92067

5701952920679

OX-ON Flexible Advanced 1900 är extremt slitstark och
sitter som gjuten på handen. Passformen är utsökt och
ytterst bekväm att bära dag efter dag – oavsett vilket
yrke du har.

08 / M

92068

5701952920686

09 / L

92069

5701952920693

10 / XL

92070

5701952920709

Handsken är stickad i nylon och elastan som ger en
unik andningsaktivitet, samtidigt som smidigheten
och komforten är oslagbar. Handflatan och fingrarna är
belagda med ett nitrilskum i specialkvalitet som gör att
du har kvar en precis fingerkänsla och ett perfekt och
säkert grepp.

11 / XXL

92071

5701952920716

12 / XXXL

92072

5701952920723

Advanced 1900-handsken är OekoTex-certifierad. Det
är din garanti för att handsken inte innehåller hälsoeller miljöfarliga kemikalier och färgämnen. Handsken
är dessutom Sanitized-behandlad så att den känns
fräschare längre och skyddar dig mot bakterier och
svettlukt.

TOUCH

SÄKERT OCH
PERFEKT GREPP

PRECIS
PASSFORM

FINGERTOPPSKÄNSLIGHET

EXTREMT
TÅLIG

UNIK ANDNINGSAKTIVITET

LIVSMEDELSGODKÄND

FLEXIBLE ADVANCED 1901

NOPPOR I
HANDFLATAN

EN388:2016

4131X

OX-ON Flexible Advanced 1901 är en arbetshandske i
yppersta kvalitet som har kompletterats med noppor i
handflatan för ett ännu bättre grepp både i torra och våta
miljöer.
Handsken är extremt slitstark och sitter som gjuten på
handen. Passformen är utsökt och ytterst bekväm att bära
dag efter dag – oavsett vilket yrke du har.
OX-ON Flexible Advanced 1901 är stickad i nylon och
elastan som ger en unik andningsaktivitet, samtidigt
som smidigheten och komforten är oöverträffad.
Handflatan och fingrarna är belagda med ett nitrilskum
i specialkvalitet som gör att du har kvar en precis
fingerkänsla och ett perfekt och säkert grepp.

Storlek

Art. nr.

EAN nr.

06 / XS

92076

5701952920761

07 / S

92077

5701952920778

08 / M

92078

5701952920785

09 / L

92079

5701952920792

10 / XL

92080

5701952920808

11 / XXL

92081

5701952920815

12 / XXXL

92082

5701952920822

Advanced 1901-handsken är OekoTex-certifierad. Det är
din garanti för att handsken inte innehåller hälso- eller
miljöfarliga kemikalier och färgämnen. Handsken är
dessutom Sanitized-behandlad så att den känns fräschare
längre och skyddar dig mot bakterier och svettlukt.

FINGERTOPPSKÄNSLIGHET

SÄKERT OCH
PERFEKT GREPP

PRICKAR I
HANDFLATAN

PRECIS
PASSFORM

UNIK ANDNINGSAKTIVITET

EXTREMT
TÅLIG

FLEXIBLE ADVANCED 1902

EXTRA
TUNN

EN388:2016

4121X

OX-ON Flexible Advanced 1902 är klassens tunnaste
handske men stabil i yppersta kvalitet.
Handsken är extremt slitstark och sitter som gjuten på
handen. Passformen är utsökt och ytterst bekväm att
bära dag efter dag – oavsett vilket yrke du har.
OX-ON Flexible Advanced 1902 är stickad i nylon och
elastan som ger en unik andningsaktivitet, samtidigt
som smidigheten och komforten är oöverträffad.
Handflatan och fingrarna är belagda med ett nitrilskum
i specialkvalitet som gör att du har kvar en precis
fingerkänsla och ett perfekt och säkert grepp.

Storlek

Art. nr.

EAN nr.

06 / XS

92086

5701952920860

07 / S

92087

5701952920877

08 / M

92088

5701952920884

09 / L

92089

5701952920891

10 / XL

92090

5701952920907

11 / XXL

92091

5701952920914

12 / XXXL

92092

5701952920921

Advanced 1902-handsken är OekoTex-certifierad. Det
är din garanti för att handsken inte innehåller hälsoeller miljöfarliga kemikalier och färgämnen. Handsken
är dessutom Sanitized-behandlad så att den känns
fräschare längre och skyddar dig mot bakterier och
svettlukt.

FINGERTOPPSKÄNSLIGHET

SÄKERT OCH
PERFEKT GREPP

EXTRA
TUNN

PRECIS
PASSFORM

UNIK ANDNINGSAKTIVITET

EXTREMT
TÅLIG

FLEXIBLE ADVANCED 1905

TOUCH

LIVSMEDELSGODKÄND

EN388:2016

4131X

OX-ON Flexible Advanced 1905 är en allroundhandske
i yppersta kvalitet. Den är godkänd för arbete med
livsmedel och har dessutom kompletterats med touch
så att du kan använda din mobiltelefon, platta och andra
pekskärmar utan att ta av handsken.

Storlek

Art. nr.

EAN nr.

06 / XS

92116

5701952921164

07 / S

92117

5701952921171

Handsken är extremt slitstark och sitter som gjuten på
handen. Superskön passform och väldigt behaglig att
bära – oavsett om du arbetar i köket, trädgården, med
byggprojekt eller hobbyaktiviteter.

08 / M

92118

5701952921188

09 / L

92119

5701952921195

10 / XL

92120

5701952921201

OX-ON Flexible Advanced 1905 är stickad i nylon och
elastan som ger en unik andningsaktivitet, samtidigt
som smidigheten och komforten är oöverträffad.
Handflatan och fingrarna är belagda med ett nitrilskum
i specialkvalitet som gör att du har kvar en precis
fingerkänsla och ett perfekt och säkert grepp.

11 / XXL

92121

5701952921218

12 / XXXL

92122

5701952921225

Advanced 1905-handsken är OekoTex-certifierad. Det är
din garanti för att handsken inte innehåller hälso- eller
miljöfarliga kemikalier och färgämnen. Handsken är
dessutom Sanitized-behandlad så att den känns fräschare
längre och skyddar dig mot bakterier och svettlukt.

TOUCH

SÄKERT OCH
PERFEKT GREPP

PRECIS
PASSFORM

FINGERTOPPSKÄNSLIGHET

EXTREMT
TÅLIG

UNIK ANDNINGSAKTIVITET

LIVSMEDELSGODKÄND

FLEXIBLE ADVANCED 1906

NOPPOR I
HANDFLATAN

EN388:2016

4131X

OX-ON Flexible Advanced 1906 är en arbetshandske i
yppersta kvalitet som har kompletterats med prickar i
handflatan för ett ännu bättre grepp både i torra och våta
miljöer.
Handsken är extremt slitstark och sitter som gjuten på
handen. Passformen är jättehärlig och väldigt bekväm att
bära – oavsett om du använder handsken till rengöring,
bygge eller för trädgårds- och hobbyarbete.
OX-ON Flexible Advanced 1906 är stickad i nylon och
elastan som ger en unik andningsaktivitet, samtidigt
som smidigheten och komforten är oöverträffad.
Handflatan och fingrarna är belagda med ett nitrilskum
i specialkvalitet som gör att du har kvar en precis
fingerkänsla och ett perfekt och säkert grepp.

Storlek

Art. nr.

EAN nr.

06 / XS

92126

5701952921263

07 / S

92127

5701952921270

08 / M

92128

5701952921287

09 / L

92129

5701952921294

10 / XL

92130

5701952921300

11 / XXL

92131

5701952921317

12 / XXXL

92132

5701952921324

Advanced 1906-handsken är OekoTex-certifierad. Det är
din garanti för att handsken inte innehåller hälso- eller
miljöfarliga kemikalier och färgämnen. Handsken är
dessutom Sanitized-behandlad så att den känns fräschare
längre och skyddar dig mot bakterier och svettlukt.

FINGERTOPPSKÄNSLIGHET

SÄKERT OCH
PERFEKT GREPP

PRICKAR I
HANDFLATAN

PRECIS
PASSFORM

UNIK ANDNINGSAKTIVITET

EXTREMT
TÅLIG

FLEXIBLE ADVANCED 1907
Vad är ESD?
ESD är en förkortning för Electro
Static Discharge, vilket är den plötsliga
elektriska strömmen mellan två objekt
som uppstår vid kontakt, en elektrisk
kortslutning eller dielektrisk uppdelning.

ESD

ESD kan anta synliga former såsom
gnistor men även mindre former som
varken syns eller hörs, men som ändå
kan förorsaka skador eller brister på
känslig elektronisk utrustning.
Om du arbetar med elektricitet
bör du därför använda antistatisk
skyddsutrustning.

EN388:2016

4121X

OX-ON Flexible Advanced 1907 är klassens tunnaste
handske men stabil i yppersta kvalitet och till och med
ESD-godkänd.
Handsken är extremt slitstark och sitter som gjuten på
handen. Handsken har utsökt passform och är ytterst
bekväm att bära dag efter dag – och specialdesignad
för dig som arbetar med utrustning där antistatisk
skyddsutrustning krävs.
OX-ON Flexible Advanced 1907 är stickad i nylon och
elastan som ger en unik andningsaktivitet, samtidigt som
smidigheten och komforten är oöverträffad. Handflatan
och fingrarna är belagda med ett tunt lager nitrilskum i
specialkvalitet som gör att du har kvar fingerkänslan och
ett perfekt och säkert grepp.

Storlek

Art. nr.

EAN nr.

06 / XS

91376

5701952913763

07 / S

91377

5701952913770

08 / M

91378

5701952913787

09 / L

91379

5701952913794

10 / XL

91380

5701952913800

11 / XXL

91381

5701952918157

12 / XXXL

91382

5701952913824

Advanced 1907-handsken är OekoTex-certifierad. Det är
din garanti för att handsken inte innehåller hälso- eller
miljöfarliga kemikalier och färgämnen. Handsken är
dessutom Sanitized-behandlad så att den känns fräschare
längre och skyddar dig mot bakterier och svettlukt.

FINGERTOPPSKÄNSLIGHET

SÄKERT OCH
PERFEKT GREPP

ESD

PRECIS
PASSFORM

UNIK ANDNINGSAKTIVITET

EXTREMT
TÅLIG

Cut Advanced 9900
Skala för Cut-nivå
En skärhämmande handskes skydd kallas
skärmotstånd (Cut Resistant).
Skalan för skärmotstånd löper från A – F
och definieras enligt följande:
SKÄRSÄKER

A = Inget skärmotstånd
B = Lågt skärmotstånd
C = Mediumskärmotstånd
D = Medium/högt skärmotstånd
E = Högt skärmotstånd
F = Extremt högt skärmotstånd

EN388:2016

4X31C

OX-ON Cut Advanced 9900 är klassens tunnaste
skärhämmande cut C-handske. Tillverkad i yppersta kvalitet
och med extra förstärkning mellan tumme och pekfinger för
längre hållbarhet.
Handsken är extremt slitstark och sitter som gjuten på
handen. Passformen är utsökt och ytterst bekväm att bära
dag efter dag. Den är specialdesignad för dig som arbetar
med vassa objekt, t.ex. som glasmästare, smed, snickare,
mekaniker eller inom industri, renovering eller montering.
OX-ON Cut Advanced 9900 är stickad i nylon och elastan
som ger en unik andningsaktivitet, samtidigt som
smidigheten och komforten är oöverträffad. Handflatan och
fingrarna är belagda med ett nitrilskum i specialkvalitet som
gör att du har kvar en precis fingerkänsla och ett perfekt och
säkert grepp.

Storlek

Art. nr.

EAN nr.

06 / XS

92136

5701952921362

07 / S

92137

5701952921379

08 / M

92138

5701952921386

09 / L

92139

5701952921393

10 / XL

92140

5701952921409

11 / XXL

92141

5701952921416

12 / XXXL

92142

5701952921423

OX-ON Cut Advanced 9900 är OekoTex-certifierad. Det
är din garanti för att handsken inte innehåller hälsoeller miljöfarliga kemikalier och färgämnen. Handsken är
dessutom Sanitized-behandlad så att den känns fräschare
längre och skyddar dig mot bakterier och svettlukt.

FINGERTOPPSKÄNSLIGHET

SÄKERT OCH
PERFEKT GREPP

SKÄRNIVÅ

C

SKÄRSÄKER

FÖRSTÄRKT

PRECIS
PASSFORM

UNIK ANDNINGSAKTIVITET

EXTREMT
TÅLIG

CUT ADVANCED 9901
Skala för Cut-nivå
En skärhämmande handskes skydd kallas
skärmotstånd (Cut Resistant).
Skalan för skärmotstånd löper från A – F
och definieras enligt följande:
SKÄRSÄKER

A = Inget skärmotstånd
B = Lågt skärmotstånd
C = Mediumskärmotstånd
D = Medium/högt skärmotstånd
E = Högt skärmotstånd
F = Extremt högt skärmotstånd

EN388:2016

4X42D

OX-ON Cut Advanced 9901 är den smidigaste cut
D-handsken med skärmotstånd du kan tänka dig. Tillverkad
i yppersta kvalitet och med extra förstärkning mellan
tumme och pekfinger för längre hållbarhet.
Handsken är extremt slitstark och sitter som gjuten på
handen. Passformen är utsökt och ytterst bekväm att bära
dag efter dag. Den är specialdesignad för dig som arbetar
med vassa objekt, t.ex. som glasmästare, smed, snickare,
mekaniker eller inom industri, renovering eller montering.
OX-ON Cut Advanced 9901 är stickad i nylon och
elastan som ger en unik andningsaktivitet, samtidigt
som smidigheten och komforten är oöverträffad.
Handflatan och fingrarna är belagda med ett nitrilskum
i specialkvalitet som gör att du har kvar en precis
fingerkänsla och ett exakt och säkert grepp.

Storlek

Art. nr.

EAN nr.

06 / XS

92146

5701952921461

07 / S

92147

5701952921478

08 / M

92148

5701952921485

09 / L

92149

5701952921492

10 / XL

92150

5701952921508

11 / XXL

92151

5701952921515

12 / XXXL

92152

5701952921522

OX-ON Cut Advanced 9901 är OekoTex-certifierad. Det
är din garanti för att handsken inte innehåller hälsoeller miljöfarliga kemikalier och färgämnen. Handsken är
dessutom Sanitized-behandlad så att den känns fräschare
längre och skyddar dig mot bakterier och svettlukt.

FINGERTOPPSKÄNSLIGHET

SÄKERT OCH
PERFEKT GREPP

SKÄRNIVÅ

D

SKÄRSÄKER
FÖRSTÄRKT

PRECIS
PASSFORM

UNIK ANDNINGSAKTIVITET

EXTREMT
TÅLIG

CUT ADVANCED 9902
Skala för Cut-nivå
En skärhämmande handskes skydd kallas
skärmotstånd (Cut Resistant).
Skalan för skärmotstånd löper från A – F
och definieras enligt följande:
SKÄRSÄKER

A = Inget skärmotstånd
B = Lågt skärmotstånd
C = Mediumskärmotstånd
D = Medium/högt skärmotstånd
E = Högt skärmotstånd
F = Extremt högt skärmotstånd

EN388:2016

4X31C

OX-ON Cut Advanced 9902 är klassens tunnaste
skärhämmande cut C-handske. Tillverkad i yppersta
kvalitet och med extra förstärkning mellan tumme och
pekfinger för längre hållbarhet.
Handsken är extremt slitstark och sitter som gjuten på
handen. Den har utsökt passform och är ytterst behaglig
att bära. Den är specialdesignad för dig som arbetar med
vassa redskap som t.ex. kniv, hobbykniv eller såg, eller för
dig som arbetar med vassa material som glas, speglar och
glasfibrer.
OX-ON Cut Advanced 9902 är stickad i nylon och elastan
som ger en unik andningsaktivitet, samtidigt som
smidigheten och komforten är på topp. Handflatan och
fingrarna är belagda med ett nitrilskum i specialkvalitet
som gör att du har kvar en superhög fingerkänsla och ett
perfekt och säkert grepp.

Storlek

Art. nr.

EAN nr.

06 / XS

92156

5701952921560

07 / S

92157

5701952921577

08 / M

92158

5701952921584

09 / L

92159

5701952921591

10 / XL

92160

5701952921607

11 / XXL

92161

5701952921614

12 / XXXL

92162

5701952921621

OX-ON Cut Advanced 9902 är OekoTex-certifierad. Det
är din garanti för att handsken inte innehåller hälsoeller miljöfarliga kemikalier och färgämnen. Handsken är
dessutom Sanitized-behandlad så att den känns fräschare
längre och skyddar dig mot bakterier och svettlukt.

FINGERTOPPSKÄNSLIGHET

SÄKERT OCH
PERFEKT GREPP

SKÄRNIVÅ

C

SKÄRSÄKER
FÖRSTÄRKT

PRECIS
PASSFORM

UNIK ANDNINGSAKTIVITET

EXTREMT
TÅLIG

CUT ADVANCED 9903
Skala för Cut-nivå
En skärhämmande handskes skydd kallas
skärmotstånd (Cut Resistant).
Skalan för skärmotstånd löper från A – F
och definieras enligt följande:
SKÄRSÄKER

A = Inget skärmotstånd
B = Lågt skärmotstånd
C = Mediumskärmotstånd
D = Medium/högt skärmotstånd
E = Högt skärmotstånd
F = Extremt högt skärmotstånd

EN388:2016

4X42D

OX-ON Cut Advanced 9903 är den smidigaste cut
D-handsken med skärmotstånd du kan tänka dig. Tillverkad
i yppersta kvalitet och med extra förstärkning mellan
tumme och pekfinger för längre hållbarhet.
Handsken är extremt slitstark och sitter som gjuten på
handen. Den har utsökt passform och är ytterst behaglig
att bära. Den är specialdesignad för dig som arbetar med
vassa redskap som t.ex. kniv, hobbykniv eller såg, eller för
dig som arbetar med vassa material som glas, speglar och
glasfibrer.
OX-ON Cut Advanced 9903 är stickad i nylon och elastan
som ger en unik andningsaktivitet, samtidigt som
smidigheten och komforten är på topp. Handflatan och
fingrarna är belagda med ett nitrilskum i specialkvalitet
som gör att du har kvar en superhög fingerkänsla och ett
perfekt och säkert grepp.

Storlek

Art. nr.

EAN nr.

06 / XS

92166

5701952921669

07 / S

92167

5701952921676

08 / M

92168

5701952921683

09 / L

92169

5701952921690

10 / XL

92170

5701952921706

11 / XXL

92171

5701952921713

12 / XXXL

92172

5701952921720

OX-ON Cut Advanced 9903 är OekoTex-certifierad. Det
är din garanti för att handsken inte innehåller hälsoeller miljöfarliga kemikalier och färgämnen. Handsken är
dessutom Sanitized-behandlad så att den känns fräschare
längre och skyddar dig mot bakterier och svettlukt.
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FLEXIBLE
ADVANCED
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1907

SKÄRSÄKER
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9901 & 9903
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