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Lederen werkhandschoenen
Veilig werken wordt steeds belangrijker op
de werkvloer, zowel voor kleine bedrijven
als voor multinationals. Veiligheid op de
werkvloer wordt namelijk steeds meer
gezien als een cruciaal onderdeel van de
duurzaamheidsstrategie binnen het bedrijf.

Met ons breed assortiment aan lederen
werkhandschoenen bieden wij voor iedere
branche de juiste veiligheidsoplossing. Al onze
hanschoenen zijn gemaakt van kwalitief goed
leer zoals: rundssplitleder, varkenssplitleder,
boxleder of meubbelleder.

Een onderdeel hiervan is de persoonlijke
veiligheid van de werknemers. Werknemers
die vaak in contact komen met zware en ruwe
materialen zijn gebaat bij het gebruik van
kwalitatief goede werkhandschoenen. Op deze
manier werken zij op een verantwoordelijke

Daarnaast voldoen al onze werkhandschoenen
aan alle Europese kwaliteitsnormen die het veilig
werken mogelijk maken.

manier met materialen die zij liever niet met
hun blote handen aanraken.
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Amerikaantje

6688618801 | Per 120 paar
•
•

Rundssplitleder
Gevoerd

Werkhandschoen
6688618803 | Per 120 paar
•
•
•

Zware rundssplitleder
Gevoerd
Rug / kap in groen katoen

Amerikaantje

6688618802 | Per 120 paar
•
•

Varkenssplitleder
Gevoerd

Werkhandschoen
6688618804 | Per 120 paar
•
•

Varkensnerfleder
Gevoerd
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Werkhandschoen
6688618805 | Per 120 paar
•
•
•
•

Boxleder
Gevoerd
Gerubberiseerde gele kap
A-kwaliteit

Werkhandschoen
6688618806 | Per 120 paar
•
•
•
•

Boxleder naturel met palmversterking
Gevoerd
Gerubberiseerde gele kap
A-kwaliteit

Werkhandschoen
6688618807 | Per 120 paar
•
•
•
•

Boxleder naturel met pistoolversterking
Gevoerd
Gerubberiseerde gele kap
A-kwaliteit

Werkhandschoen
6688618808 | Per 120 paar
•
•
•
•
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Boxleder beige met palmversterking
Gevoerd
10 cm PE - kap
China Box

Werkhandschoen
6688618809 | Per 120 paar
•
•

Meubelleder
Rup / kap in wit katoen

Werkhandschoen
6688618810 | Per 120 paar
•
•

Meubelleder
Rug / kap in wit katoen

Chauffeurshandschoen
6688618811 | Per 120 paar
•
•
•
•

Rundsnerfleder
Gevoerd
Kleur naturel of geel
Maat S t/m XL (8 t/m 11)

Tropic handschoen
6688618812 | Per 120 paar
•
•
•

Schaapsnappa
Blauwe interlock rug elastisch
Maat 7 t/m 11
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Lashandschoenen
Tijdens het lassen komt er de nodige warmte
vrij waardoor het belangrijk is om de lasser
hier zo goed mogelijk tegen te beschermen.
Naast de ogen en het lichaam is het belangrijk
om ook de handen goed te beschermen.
Onze lashandschoenen bieden de beste
bescherming en zijn in vele varianten uit
voorraad leverbaar.
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Al onze lashanschoenen zijn voorzien van
de benodigde europeese normeringen en
uitgevoerd in kwalitatief varkens-, split- of
nerfleder. Voor extra bescherming leveren wij
ook lashandschoenen met een beschermende
kap bovenop de handschoen.

Lashandschoen
6688618813 | Per 60 paar
•
•

Rundssplitleder
Volledig gevoerd

Lashandschoen
6688618814 | Per 60 paar
•
•

Rundsplitsleder
Volledig gevoerd met Kevlar gestikte naden

Lashandschoen
6688618815 | Per 120 paar
•
•
•

Splitleder
Gevoerd
7 of 15 cm kap

Lashandschoen
6688618816 | Per 120 paar
•
•
•

Palm in nerfleder
Rug in splitleder
7 of 15 cm kap

TIG Lashandschoen
6688618817 | Per 150 paar
•
•
•
•

Schaapsnappa
15 cm kap van splitleder
Maat 9 - 10
EN 12477:2001+A1:2005
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Technische handschoenen
Snel en effecient werken met de
juiste bescherming? Onze technische
werkhandschoenen bieden bescherming
tegen invloeden van buitenaf, maar
daarnaast zijn ze ook erg flexbel om de
gehele dag mee te werken.
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Vanwege de flexibiliteit van de handschoenen,
zijn ze in diverse formaten te verkrijgen zodat ze
perfect passen.
Deze handschoenen worden voornamelijk
gebruikt in de automotive, bouw en industrie
branche.

Technische handschoen
6688618818 | Per 240 paar
•
•
•

Naadloos nylon
Witte PU - coating
Maat S t/m 3XL

Technische handschoen
6688618819 | Per 240 paar
•
•
•

Naadloos nylon
Zwarte PU - coating
Maat S t/m 3XL

Technische handschoen
6688618820 | Per 600 paar
•
•
•
•

Interlock Jersey
Tricot boord
Zware kwaliteit
Dames - en herenmaten
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Technische handschoen
6688618821 | Per 300 paar
•
•

Ecru jersey
Tricot boord

Technische handschoen
6688618822 | Per 600 paar
•
•

Polyester katoenen handschoen
Dames - en herenmaten

Technische handschoen
6688618823 | Per 300 paar
•
•
•

Keperdoek met tricot boord
Zwart PVC nopjes
Type ‘Polkadot”

Technische handschoen
6688618824 | Per 240 paar
•
•
•
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Groen naadloos nylon
Zwarte nitril sandy finish coating
Maat S t/m 2XL

Technische handschoen
6688618825 | Per 240 paar
•
•
•

Grijs naadloos nylon
Zwarte nitril foam coating
Maat M t/m 3XL

Technische handschoen
6688618826 | Per 240 paar
•
•
•

Grijs naadloos nylon
Zwarte nitril foam coating met noppen
Maat M t/m 3XL

Technische handschoen
6688618827 | Per 120 paar
•
•
•
•

Groene latex grip
Rondgebreid met polyester / katoen
Tricot boord
Maat 8 t/m 10

Technische handschoen
6688618828 | Per 240 paar
•
•
•

Wit naadloos nylon
Grijze nitril coating
Maat S t/m 2XL
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Winterhandschoenen
Dagelijks in de kou werken vergt veel van je
lichaam en naast je hoofd ontsnapt er veel
warmte via je handen. Werken met koude
handen heeft hierdoor veel invloed op de
productiviteit van de werknemer.

Onze handschoenen zijn volledig gevoerd
en daarnaast leveren wij ook diverse
handschoenen met een thermolaag. Door
deze laag worden de handen beschermt tegen
weerinvloeden van buitenaf zoals kou en wind.

Met onze winterhandschoenen worden de
handen van de werknemer beschermt tegen
koelere temperaturen.

De winterhandschoenen van Vadelo zijn ook
geschikt voor het werken binnen een loods
of distributiecentra waar de ruimte volledig
gekoeld is, denk hierbij aan een koeling.
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Thermo winterhandschoen
6688618829 | Per 120 paar
•
•
•

Oranje handschoenen
Zwarte latex grip
Maat 10 en 11

Winterhandschoen
6688618830 | Per 60 paar
•
•

Rundssplitleder
Volledig foam gevoerd
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NBR / PVC Handschoenen
In diverse branches zoals de petrochemische
en de automotive industrie wordt er met
chemische producten gewerkt die schadelijk
zijn voor onze huid.

Onze NBR / PVC handschoenen zijn voorzien
van de juiste Europese kwaliteitsnormeringen
waardoor er onbezorgd met diverse chemische
materialen kan worden gewerkt.

Om de huid te beschermen is het belangrijk
om te werken met de juiste beschermende
handschoenen.

Om de effectiviteit van de handschoen te
vergroten zijn de meeste handschoenen in
diverse maten te verkrijgen.
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NBR handschoen
6688618831 | Per 144 paar
•
•
•
•

3/4 gedompeld op interlock basis
Licht kwaliteit met supergrip
Tricot boord ventilerende rug
Maat XS t/m L

NBR handschoen
6688618832 | Per 144 paar
•
•
•
•

3/4 gedompeld op interlock basis
Licht kwaliteit met supergrip
Tricot boord ventilerende rug
Maat XS t/m L

NBR handschoen
6688618833 | Per 144 paar
•
•
•

Volledig gedompeld op jersey basis
Tricot boord
Maat S t/m L
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NBR handschoen
6688618834 | Per 144 paar
•
•
•
•

3/4 gedompeld op jersey basis
Canvas kap
Ventilerende rug
Maat M t/m L

NBR handschoen
6688618835 | Per 144 paar
•
•
•

Volledig gedompeld op jersey basis
Canvas kap
Maat M t/m XL

PVC handschoen
6688618836 | Per 120 paar
•
•
•

Rode PVC
Tricot boord
Venitlerende rug

PVC handschoen
6688618837 | Per 120 paar
•
•
•
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Rode PVC
Tricot boord
Gesloten rug

PVC handschoen
6688618838 | Per 120 paar
•
•

Rode PVC
Lengte 27 cm

PVC handschoen
6688618839 | Per 120 paar
•
•

Rode PVC
Lengte 35 cm

PVC handschoen
6688618840 | Per 120 paar
•
•
•

Rode PVC chemisch resistent
Lengte 27 cm
EN374-2 en EN374-3

PVC handschoen
6688618841 | Per 120 paar
•
•
•

Rode PVC chemisch resistent
Lengte 35 cm
EN388 en EN374-3
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Snijbestendige handschoenen
Veel aan het werk met scherpe materialen
zoals glas waardoor voorzichtigheid
geboden is en hierdoor de werkzaamheden
langer duren?
Onze snijbestendige handschoenen zijn
voorzien van een grijze polyurethane
palmcoating waardoor er niet in de handen
gesneden kan worden.
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Daarnaast zijn de handschoenen te verkijgen
in diverse maten. Hierdoor passen ze perfect
en kan er vanwege de juiste pasvorm door
worden gewerkt zonder dat de handschoenen
continu gewisseld hoeven te worden.

Snijbestendige handschoen
6688618842 | Per 144 paar
•
•
•

Grijze polyurethaan palmcoating
Siliconenvrij
Maat M t/m 2XL

Snijbestendige handschoen
6688618830 | Per 120 paar
•
•
•
•
•

Grijze polyurethaan palmcoating
Siliconenvrij
HDPE
Snijweerstand 5
Maat M t/m 2XL
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Vadelo B.V.
Schellingstraat 22
4879 NK Etten - Leur

T: +31 (0)85 - 744 1107
verkoop@vadelo.nl
www.vadelo.nl

