
PRODUCTBLAD
PRO-ONE HANDSCHOEN PALAWAN WINTER

TOEPASSINGEN
• Bouw
• Agrarisch
• Food
• Industrie
• Logistiek
• Scheepvaart

EIGENSCHAPPEN 
• Thermo-isolerende nylon drager
• Gedipte latex palmcoating
• Zeer goede grip bij droge en natte werkzaamheden
• Zeer soepel door de foam coating

KEURMERKEN 
EN388

1331

EN511:06

x2x

EN388: Beschermende handschoenen tegen mechanische gevaren.

OVERIGE INFORMATIE 
De informatie berust op onze huidige kennis en ervaring en is van toe-
passing op het product zoals door ons geleverd. ProOne kan echter geen 
garanties geven op de kwaliteit van de uitvoering en/of verwerking. Dit 
product is speciaal bedoeld voor de professionele verwerker. Op al onze 
leveringen zijn onze Algemene Verkoopvoorwaarden van toepassing.

PRO-ONE HANDSCHOEN PALAWAN WINTER
Geïsoleerde, naadloze, rondgebreide (synthetische garen) 
handschoenen met latex (microporeuze en ademende) palmcoating.
Elastische manchetten.

Artikelnummer Artikelomschrijving

00000302921 ProOne Handschoen Winter nylon latex MT9 
zwart - oranje

00000302922 ProOne Handschoen Winter nylon latex MT10 
zwart - oranje

00000302923 ProOne Handschoen Winter nylon latex MT11 
zwart - oranje

MATEN
9 - 10 - 11

VERKOOPEENHEID
120 paar per overdoos

KLEUR
Zwart - oranje

OMSCHRIJVING
Thermo-isolerende handschoenen met latex palmcoating en nylon 
drager .

ProOne
Celsiusbaan 10
3439 NC Nieuwegein

T 088 633 72 02
E info@pro-one.nl
www.pro-one.eu/nl

Disclaimer
Alle informatie in dit document en in al onze gedrukte en digitale publicaties is gebaseerd op onze huidige kennis en ervaring en is het uitsluitend (intellectuele) eigendom 
van ProOne. Het document (en de daarin vervatte vinding(en)) mag uitsluitend met de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ProOne worden gekopieerd, aan 
derden getoond of op andere wijze worden verveelvoudigd, openbaargemaakt en/of gebruikt. De technische gegevens in dit document worden gegeven bij wijze van 
indicatie en zijn niet uitputtend. ProOne is niet aansprakelijk voor enige (directe of indirecte) schade als gevolg van eventuele (redactionele) fouten, onvolledigheden 
of onjuistheden in de inhoud van dit document. Daaronder wordt mede verstaan, maar is niet beperkt tot, onjuistheden of onvolledigheden die het gevolg zijn van 
technologische veranderingen of onderzoek tussen de datum van publicatie van dit document en de datum waarop het product wordt verkregen. ProOne behoudt zich 
het recht voor om wijzigingen aan te brengen in formuleringen. ProOne is niet aansprakelijk voor enige (directe of indirecte) schade als gevolg van het gebruik van het 
in dit document weergegeven product. Voor het aanbrengen en gebruiken van het product dient de gebruiker de informatie van dit document en andere documenten 
met betrekking tot onze producten, te lezen en te begrijpen. De gebruiker is verantwoordelijk voor het uitvoeren van alle nodige tests om er zeker van te zijn dat het 
product geschikt is voor de wijze van toepassing. Wij hebben geen invloed op de wijze van aanbrengen van het product en de omstandigheden tijdens opslag en 
transport en accepteren als gevolg hiervan geen aansprakelijkheid voor schade. Leveringen geschieden uitsluitend volgens onze algemene (leverings- en betalings)
voorwaarden geregistreerd bij de Kamer van Koophandel.


