
Hand Protection

EEN COMPLETE SERIE 
SNIJBESCHERMINGS- HANDSCHOENEN 
VOOR AL UW BEHOEFTEN
met het Check & Go snijpreventiesysteem en Spectra® vezels van 
Honeywell



De combinatie van comfort, bescherming en ergonomie voor gebruiksveiligheid 
in het ontwerp van handschoenen voor gebruik in alle werkomgevingen toont 
onze betrokkenheid om een maximale gebruiksveiligheid te bereiken. Met haar 
gedegen ervaring met industriële risico's ontwerpt en produceert Honeywell al haar 
handschoenen vanuit het oogpunt van comfort, veiligheid en geschiktheid voor de 
werkvloer. Onze bedrijfsknow-how in iedere productiefase staat in voor een gelijkmatig 
kwaliteitsniveau. Bovendien zijn wij nauwe relaties aangegaan met grote industriële 
ondernemingen (auto-industrie, bouw, olie en gas, voeding, glas, etc.).

Wij hebben deze brochure opgesteld om u een volledig inzicht te geven in onze 
snijbeschermende handschoenen, voorzien van het Check & Go snijpreventiesysteem. 
De meesten zijn nu vervaardigd met de snijbestendige vezels van Honeywell, 
Spectra® genaamd.



Bij Honeywell voegen wij twee van onze beste 
technologieën samen (Honeywell Spectra® 
vezels en onze expertise in snijbestendige 
handschoenen), om de beste veiligheid aan 
industriële werknemers te bieden. 

Honeywell heeft technologen in dienst 
met tientallen jaren ervaring in vezels en 
composietmaterialen, met een uitstekende 
staat van dienst in innovatie. Spectra®-vezel is 
een hoogwaardige polyethyleen (HPPE)-vezel, 
één van de sterkste en lichtste kunstmatige 
vezels ter wereld.

Onze industriële snijbestendige handschoenen 
zijn nu verstevigd met de Honeywell Spectra® 
vezels, meestal gebruikt voor vislijnen en 
koorden, kogelwerende bepantsering voor 
Amerikaanse en Europese krijgsmachten en 
ordehandhavers.

Honeywell-technologie, van de ontwikkeling 
van vezels tot de productie van handschoenen 
en end-to-end kwaliteitscontrole gedurende de 
productie, betekent dat u er op kunt vertrouwen 
dat onze handschoenen uw werknemers de 
bescherming, het comfort en lange levensduur 
bieden waaraan zij behoefte hebben.

Ons eerder snijbestendig assortiment ter 
bescherming tegen mechanische gevaren 
van niveaus 3 en 5 gaat een stap verder 
met een nieuwe generatie van hoogwaardige 
lichtgewicht handschoenen die nu Het 
Vertigo-assortiment heet.

Dit nieuwe en volledige assortiment is 
verkrijgbaar met een witte of zwarte voering 
uit polyurethaan en een nitril coating en 
geniet de voordelen van ons Check and 
Go snijpreventiesysteem, dankzij het 
nummersysteem dat aan de bovenzijde van 
iedere handschoen wordt weergegeven en dat 
het niveau van de snijbescherming aangeeft.



Met Check & Go kunt u in één oogopslag het snijbeschermingsniveau bepalen...  
Zelfs vanaf grote afstand.

Een veiligheids- 
manager in de  
auto-industrie.

Dankzij Check & Go  

zie ik eindelijk dat mijn 

werknemers goed zijn  

uitgerust tegen risico's.

Honeywell snijbestendige handschoenen 
Het perfecte systeem voor snijbescherming. Voorkomt verwarring waar men alleen op kleur 

vertrouwt en biedt controle zonder risico.

•  De combinatie van nummers en kleuren garandeert het juiste beschermingsniveau

•  Eenvoudige visuele controle ziet er op toe dat de juiste handschoen wordt gedragen

•  Behendig en flexibel gebruiksgemak in combinatie met een uitstekende snijbestendigheid

Verlengde levensduur
De codering in drie kleuren blijft voor 

veiligheidsmanagers en werknemers zichtbaar, 

ook nadat de handschoenen vele malen zijn 

gebruikt en gewassen.

OP KLEUR
De kleuren rood, oranje en 

groen worden internationaal 
erkend en begrepen in  

ons dagelijks leven.

Eenvoudige visuele  
herkenning

 

OP NUMMER
Honeywell is de 
eerste die het EN388-
snijweerstandsnummer  
in verband brengt met  
het kleurherkenningssysteem 
in een makkelijk leesbaar 
formaat.

Niveau 1:  
LAGE SNIJBESCHERMING

Niveau 3: 
GEMIDDELDE SNIJBESCHERMING

Niveau 5:  
HOGERE SNIJBESCHERMING

VISUELE
herkennings-
NIVEAU



Algemeen 
gebruiksgemak 
Het Vertigo snijbestendig assortiment 

met Spectra® vezels biedt het 

voordeel van het Check & Go 

snijpreventiesysteem.

Stootrisico's
Alleen snijbeschermingsniveau 3  

bevat Spectra® vezels

SKELETON  
C&G ASSORTIMENT

CHECK & GO 
ORIGINAL

VERTIGO BLACK 
C&G ASSORTIMENT

Het juiste alternatief 
voor lederen 
handschoenen
Dit gehele assortiment bevat  

HPPE vezels

DEEPTRIL  
C&G ASSORTIMENT

VERTIGO GREY 
C&G ASSORTIMENT



Algemeen gebruiksgemak

Ref.ª Naam Eigenschappen Maat Normen

23 187 67 Vertigo grijs PU C&G 3 Gebreide lichtgewicht Spectra®/Lycra®.  
Grijze polyurethaan coating 7 tot 11 4342

23 187 68 Vertigo grijs PU C&G 5 Gebreide lichtgewicht Spectra®/polyamide.  
Grijze polyurethaan coating 7 tot 11 4543

23 187 69 Vertigo wit PU C&G 3 Gebreide lichtgewicht Spectra®/Lycra®.  
Witte polyurethaan coating 7 tot 11 4342

23 187 70 Vertigo grijs PU Long C&G 3 Gebreide lichtgewicht Spectra®/Lycra®.  
Grijze polyurethaan coating. Pols 11 cm 7 tot 11 4342

23 187 71 Vertigo grijs PU Long C&G 5 Gebreide lichtgewicht Spectra®/Lycra®/Buitenzijde glasvezel.  
Grijze polyurethaan coating. Pols 11 cm 7 tot 11 4542

23 187 65 Vertigo grijs First PU C&G 3 Grey First gebreide lichtgewicht Spectra®/Lycra®, 
composietpols Grijze polyurethaan coating 7 tot 11 4342

23 187 66 Vertigo grijs First NIT C&G 3 Grey First gebreide lichtgewicht Spectra®/Lycra®, 
composietpols Grijze nitrilcoating 7 tot 11 4342

VERTIGO ZWART C&G ASSORTIMENT

Aanbevelingen: Speciaal ontworpen voor werknemers die in een vuile omgeving werken. 

Voordelen: Niveaus 3 en 5 zijn vervaardigd uit het Spectra® vezel van Honeywell, een hoogwaardige 

polyethyleen (HPPE) vezel, één van de sterkste en lichtste kunstmatige vezels ter wereld. Zwarte 

coating goed gewaardeerd in vuile omgeving. Verkrijgbaar in polyurethaan schuim  (droge omgeving) 

en nitril (droge en vette omgeving) coating.

Ref.ª Naam Eigenschappen Maat Normen

21 322 51 Vertigo zwart PU C&G 1 Gebreide extreem lichtgewicht zwart polyamide.  
Zwarte polyurethaan schuim coating 7 tot 11 4131

22 322 70 Vertigo zwart NIT C&G 1 Gebreide extreem lichtgewicht zwart polyamide.  
Zwarte nitrilcoating 7 tot 11 4121 

23 422 42 Vertigo zwart PU C&G 3 Gebreide lichtgewicht Polyamide/ Spectra® vezel/Elastan.  
Zwarte polyurethaan schuim coating 7 tot 11 4342

23 425 52 Vertigo zwart NIT C&G 3 Gebreide lichtgewicht Polyamide/ Spectra® vezel/Elastan.  
Zwarte nitrilcoating 7 tot 11 4343

23 425 45 Vertigo zwart PU C&G 5 Gebreide lichtgewicht Polyamide/ Spectra® vezel/Elastan. 
Glas buitenzijde zwarte polyurethaan schuim coating 7 tot 11 4542

23 425 55 Vertigo zwart NIT C&G 5 Gebreide lichtgewicht Polyamide/ Spectra® vezel/Elastan.  
Glas buitenzijde zwarte nitril coating 7 tot 11 4544

EN 420

EN 388

VERTIGO GRIJS C&G ASSORTIMENT

Aanbevelingen: Speciaal ontworpen voor werknemers die werken in de fabricage van witgoed en 
elektronica. 
Voordelen: Niveaus 3 en 5 zijn vervaardigd uit het Spectra® vezel van Honeywell, een hoogwaardige 
polyethyleen (HPPE) vezel, één van de sterkste en lichtste kunstmatige vezels ter wereld.
Coating verkrijgbaar in polyurethaan schuim (droge omgeving) en nitril (droge en vette omgeving) coating.

EN 420

EN 388



Stootrisico's 
SKELETON C&G ASSORTIMENT 

Aanbevelingen: Voor werkzaamheden waar werknemers gevaar ondervinden van stoten tegen de hand. 
Voordelen: Het nitrilschuim biedt uitstekende grip in natte omgevingen en een zeer goede weerstand 
tegen schuren. De rubberen versteviging biedt bescherming tegen gevaren als gevolg van stoten 
tegen de hand. De binnenkant is uit één stuk geweven, gedompeld en genaaid voor meer comfort  
en beweeglijkheid.

EN 420

EN 388

Ref.ª Naam Eigenschappen Maat Normen

23 322 71 Skeleton NIT  
C&G 1

Gebreide voering - Maatvoering 13 - Geel Hi-viz, polyester, zwart nitril 
schuimstof coating, zandafwerking. Verstevigingskussentje op de achterzijde, 
vingers en handpalm genaaid.

7 tot 11 3122

23 322 75 Skeleton NIT  
C&G 3

Gebreide voering - Maatvoering 13 - HPPE Spectra vezel/Elastan, zwarte nitril 
schuimstof coating. Verstevigingskussentje op de achterzijde en de vingers genaaid. 7 tot 11 4343

23 325 24 Skeleton NIT  
C&G 5

Gebreide voering - Maatvoering 13 - Para-aramide, composietvezels, polyamide, 
zwarte coating nitril schuimstof. Verstevigingskussentje op de achterzijde en de 
vingers genaaid.

7 tot 11 4543

Ref.ª Naam Eigenschappen Maat Normen

23 322 55 Check & Go PU 1 Gebreide extreem lichtgewicht wit polyamide.  
Rode polyurethaan coating 7 tot 11 4131

23 322 65 Check & Go NIT 1 Gebreide extreem lichtgewicht wit polyamide.  
Rode nitril coating 7 tot 11 4121

23 322 42 Check & Go PU 3 Gebreide lichtgewicht Polyamide/HPPE vezel/Elastan. 
Oranje polyurethaan schuim coating 7 tot 11 4342

23 325 52 Check & Go NIT 3 Gebreide lichtgewicht Polyamide/HPPE vezel/Elastan. 
Oranje nitril coating 7 tot 11 4343

23 325 45 Check & Go PU 5 Gebreide lichtgewicht Polyamide/HPPE vezel/Elastan/ 
Buitenzijde glasvezels. Groene polyurethaan schuim coating 7 tot 11 4543

23 325 55 Check & Go NIT 5 Gebreide lichtgewicht Polyamide/HPPE vezel/Elastan/ 
Buitenzijde glasvezels. Groene nitril coating 7 tot 11 4543

EN 420

EN 388

CHECK & GO ORIGINAL ASSORTIMENT 

Aanbevelingen: Speciaal ontworpen voor werknemers die werken in de fabricage van witgoed en 
elektronica.
Voordelen: De coating van de palm en de vingers is gekleurd voor een betere visuele herkenning 
van het niveau van snijbescherming.

Het juiste alternatief voor lederen handschoenen
DEEPTRIL C&G RANGE

Aanbevelingen:  Voor gebruikers in de bouw en de industrie, waar een werkhandschoen voor algemene 
doeleinden nodig is. Het perfecte alternatief voor lederen handschoenen. 
Voordelen: Nitril schuimstof biedt uitstekende schuurvoordelen voor een langere levensduur van 
de handschoen en een betere grip onder natte of vettige condities. Een nitriel schuimcoating over 
de volledige hand biedt bescherming tegen spattende vloeistoffen, bijtende middelen en dierlijke 
vetten. De naadloze, fijnmazige nylonvoering is koel en voorbehandeld om bacteriën en geurtjes 
tot een minimum te beperken.

Ref.ª Naam Eigenschappen Maat Normen

22 994 00 DeepTril C&G 1 Volledig gedompeld. Zwarte polyester voering. Zwarte nitril schuimstof coating 7 tot 11 4121

22 994 03 DeepTril C&G 3 Volledig gedompeld. Voering uit Polyamide/HPPE vezels. Zwarte nitril 
schuimstof coating 7 tot 11 4343

22 994 05 DeepTril C&G 5 Volledig gedompeld. Polyamide/HPPE, voering uit composietvezels.  
Zwarte nitril schuimstof coating 7 tot 11 4542

EN 420

EN 388
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