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RIGGER

TOUCHFINGRE

Lett og formsydd hanske
med skjermkompatible fingre.
Holder hendene tørre og varme.
Kommer 2019

Art. 300141

Art. 300273

Lett og formsydd hanske for passe kalde vinterdager. Vanntett membran
sikrer tørre hender hele dagen. Innside i varm og myk microfleece sitter
velintegrert fast i hansken. En hanske som passer perfekt for aktivt utearbeid
med verktøy, materialer og maskiner.

Høyfunksjonell vinterhanske med håndflate i mykt og smidig skinn. Hele hansken har
pustende materialer som stopper kondens og ising. Flere isolasjonslag og pulsvarmer
stopper kuldebroer. RIGG Leather™ holder hendene varme i kaldt vær på arbeidsplassen,
skogdrift og linjearbeid eller på oppdrag i vill natur.

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Grepsmønstret håndflate med touch-screen fingre
Vanntett skumisolert membran, uten PVC
Tøff reflekstrim og synlighetsfarge
Forbedret varmefølelse og komfort i fingertuppene

Håndflatemateriale: Syntetisk (PU)
Fôrmateriale: Microfleece/Membran/Termolag
Mansjett: Kort, åpen
Lengde: 270 mm
Størrelser: 7, 9, 10, 11
Pak/Krt: 5/50

CAT.II

EN 388

EN 511

TIL TESTING

TIL TESTING

Godt isolert ribbhanske i mykt
og behagelig skinn. Vanntett
og pustende materialer som
stopper kondens og ising.

Forsterket håndflate og fingre
Vanntett membran fôret med Thinsulate® C-40
Tøff reflekstrim og synlighetsfarge
Smidig og pustende geiteskinn i håndflaten
Forbedret varmefølelse og komfort i fingertuppene
Nesetørker i myk frotté og varmende ribb

Håndflatemateriale: Geiteskinn/Gripebelegg
Fôrmateriale: Microfleece/Termolag
Mansjett: Strikket ribb/pulsvarmer
Lengde: 310 mm
Størrelser: 7, 9, 10, 11
Pak/Krt: 5/50

CAT.II

EN 388

EN 511

2121

23X

WORKHAND®

CREW

RASKT AV
OG PÅ

WORKHAND.NO

LEATHER

MYK OG
SMIDIG

WORKHAND®

Fleecefôret og robust
allværshanske som er
lett og ta av og på.
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STORM

STRENG
KULDE

Art. 300147

Art. 300274

Praktisk vinterhanske i smidig, vannavstøtende materiale. Håndflate med
forsterkninger isolerer ekstra bra som kuldebarriere i kontakt med kaldt stål etc.
Innside i varm og myk microfleece sitter velintegrert fast i hansken. Rigg Crew
er litt rimeligere i pris og forsvarer hyppigere skift i sølete vær.

Høyfunksjonell vinterhanske med håndflate i mykt og smidig skinn. Lang termoisolerende mansjett beskytter mot snø og kulde. Flere isolasjonslag og fleeceribb
stopper kuldebroer og gjør at hansken holder godt på varmen. Rigg Storm™ holder
hendene varme på snøscooteren, i skianlegg, linjearbeid og på oppdrag i vill natur.

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Forsterket håndflate og pekefinger
Tøff reflekstrim og synlighetsfarge
Forbedret varmefølelse og komfort i fingertuppene
Elastisk knokebeskytter i varmende neopren
Nesetørker i myk frotté
Grepsmønstret håndflate

Håndflatemateriale: Syntetisk (PU)
Fôrmateriale: Microfleece
Mansjett: Kort, åpen
Lengde: 270 mm
Størrelser: 9, 10, 11
Pak/Krt: 5/50

CAT.II

EN 388

EN 511

1221

110

Termofôret mansjetthanske for
de aller kaldeste vinterdagene.
Holder hendene tørre og varme
i snø og vind.

Forsterket håndflate og fingre
Vanntett membran fôret med Thinsulate® C-100
Refleksbånd og synlighetsfarge
Smidig og pustende geiteskinn i håndflaten
Lang mansjett med snøfanger
Nesetørker i myk frotté

Håndflatemateriale: Geiteskinn/Gripebelegg
Fôrmateriale: Microfleece/Termolag
Mansjett: Lang, foret
Lengde: 360 mm
Størrelser: 10, 11
Pak/Krt: 5/50

CAT.II

EN 388

EN 511

3111

11X

WORKHAND.NO
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RIGG-SERIEN

Perfekt for aktivt utearbeid i kulda.

En serie tekniske vinterhansker i synlighetsmaterialer. Forbedret design i kombinasjon med ny og avansert produksjon gjør
at hanskene i Rigg-serien nå sitter godt og uanstrengt på hånden. Gjennomtenkte materialløsninger gir god ytelse for de fleste
kalde oppdrag. Noen fryser lettere på hendene enn andre. En hanske som er god for en, passer ikke nødvendigvis bra for andre.
Vi er ganske trygge på at det blant modellene i Rigg-serien finnes en hanske for de fleste.

• Synlige i mørket
• Godt grep
• Pustende og lette materialer
• Varme og komfortable

Art. 300141

Art. 300147

Art. 300273

Art. 300274

Workhand tar sikkerhet på alvor
Workhand er et norskeid selskap som har spesialisert seg på personlig verneutstyr og vernehansker som hovedområde.
Vi jobber med å utvikle, designe og markedsføre verneprodukter og flere av våre utvalgte fabrikker har vært våre partnere i mer
enn 20 år. Vi har hovedkontor i Oslo og datterselskap i Sverige. Workhand jobber tett med industridesignere og forskningsinstitutter for å sikre at våre verneprodukter er trygge på arbeidsplasser i og utenfor Norge.

WORKHAND®
Tevlingveien 15, 1081 Oslo, Norway
T: 22 73 26 70 - post@workhand.no
www.workhand.no

