
HANDSKAR HANDSKAR HANDSKAR 

ATHENA 
Condico Miljöprodukter AB 0478-10020 info@condicomiljo.se 

 

88 PASA 
 

Halvfodrad svinnarvshandske 
 

Enkel, slitstark arbetshandske till bra pris. Lämplig för åkeri, entreprenad, lantbruk och 
lagerarbete. 
Herrstorlek 
12/120 par 

  

 

 

 
 

 

88 GASA 
 

Halvfodrad getskinnshandske. 
 

En handske ur ProTec-sortimentet, med hög slitstyrka på tyg och dubbla sömmar vilket ger 
handsken en längre livslängd. Lämplig för lagerarbete, industri, trädgård, lantbruk mm. 
Herrstorlek (lagervara)  12 och dam (beställningsvara) 
12/120 par  
Finns även vinterfodrad 88 GASA/A 
12/120 par  

  

 

88 PBSA 
 

Halvfodrad svinspalthandske. 
 

Enkel spaltarbetshandske till bra pris. Spalthandsken är värmetålig – upp till ca 100 grader, 
men tål väta sämre. Lämplig för lagerarbete, industri, sotning mm. 
Herrstorlek 
12/120 par   
 

  

 

 

 
 

 

88 PBSA-F 
 

Halvfodrad nötspalthandske. 
 

En handske ur ProTec-sortimentet, med hög slitstyrka på tyg och dubbla sömmar vilket ger 
handsken en längre livslängd. Värmetålig spalthandske – upp till 100 grader, tål väta bättre 
eftersom det är en nötskinnshandske. Lämplig för lagerarbete, industri, sotning mm. 
Herrstorlek 
12/120 par  
 

  

 

P68/FL 
 

Svetshandske i nötspalt 
 

Helfodrad nötspaltshandske sydd med Kevlar-tråd, vilket ger ännu högre värmetålighet.  
Herrstorlek 
12/60 par 
 
 

  

 

G-3030 
 

Allroundhandske i getskinn 
 

Ofodrad allroundhandske i getskinn av högsta kvalitet, sydd med kevlartråd för maximal 
värmetålighet. Extra förstärkningar i tumgrepp och över hela pekfingret. Smidig och bra 
passform.  
Storlek: 9 (lagervara) 8,10 & 11 (beställningsvara) 
12/60 par 
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G-153 Thar 
 

Monteringshandske i getskinn 
 

En enkel och smidig monteringshandske i slitstarkt getskinn. Ovanhand i interlockstickad 
bomull. Lämplig för alla typer av montering, lagerarbete, packning mm. Getskinn tål väta 
bättre än andra skinnsorter. EN388 1111 
Storlek: 10 (lagervara) 7-11(beställningsvara) 
12/120 par   
 

  

 

 

 
 

G-183 
 

Monteringshandske i getskinn 
 

Slitstark och smidig monteringshandske med fingertoppsförstärkning och helt pekfinger. 
Ovanhand i interlockstickad bomull. Lämplig för alla typer av monteringsjobb, men även en 
bra handske för bygg, industri, åkeri mm. Getskinn tål väta bättre än andra skinnsorter. 
EN388 1111 
Storlek: 10 (lagervara) 7-9, 11-12 (beställningsvara) 
12/120 par   
 

  

 

P-208 Focus 
 

Monteringshandske i getskinn med kardborreknäppning 
 

Slitstark och smidig monteringshandske med helt pekfinger. Ovanhand i bomull. Lämplig för 
alla typer av monteringsjobb, även en bra handske för bygg, industri, åkeri mm. Getskinn tål 
väta bättre än andra skinnsorter. EN388 1111 
Storlek: 8 & 10 (lagervara) 7, 9 & 11 (beställningsvara) 
12/120 par    35:-  / 31:- 
 

  

 

G-600 Viggo 
 

Getskinnshandske med fleecefoder 
 

Fleecefodrad slitstark getskinnshandske med helt pekfinger och resår i handleden. Lämplig 
för jobb i kalla miljöer, där smidighet och passform är viktigt. EN388 1111 
Storlek: 10 (lagervara) 8, 9 & 11 (beställningsvara) 
12/120 par   

  

 

A-735 Classic Sommar 
 

Halvfodrad nötnarvshandske 
 

Slitstark nötnarvshandske med god passform. Sydd med dubbla sömmar. Nötnarven är 
vattenavvisande, vilket gör handsken lämplig för jobb utomhus. En handske för dig med 
mycket höga krav på slitstyrka och kvalitet. EN388 2222 
Storlek: 8, 10 & 11 (lagervara) 9 (beställningsvara)  
12/60 par  

  

 

 
A-747 Classic Vinter 
 

Vinterfordrad nötnarvshandske 
 

Slitstark Thinsulate fodrad nötnarvshandske med bra passform. Sydd med dubb la sömmar. 
Nötnarven är vattenavvisande, vilket gör handsken lämplig för jobb utomhus och i kalla 
miljöer.  En handske för dig med höga krav på slitstyrka och kvalitet.  EN388 2222 
Storlek: 8 & 11   
12/60 par   
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G-9010 Neo 
 

Getskinnshandske med kardborreknäppning 
 

Getskinnshandske med spandex i ovanhand och mudd och knogförstärkning i neopren för 
ökad komfort. En handske för grova arbeten med fingertoppskänslan kvar. 
Storlek:8 & 10 (lagervara) 9 & 11 (beställningsvara) EN388  1111 
12/60 par   
Finns även vinterfodrad GV-9010 Neo Vinter 
12/60 par 
 

  

 

S-991 Xtreme 
 

Monteringshandske i Amara med kardborreknäppning 
 

Kromfri syntetläderhandske med ovanhand i polyester. Tunn och smidig kvalité vilket ger bra 
passform. Tvättbara. EN388  1111 
Storlek: 8 & 10 (lagervara) 6,7,9 & 11 (beställningsvara) 
12/120 par     
 
 

  

 

N-379 Dynamic 
 

Sydd nitrilhandske 
 

Slitstark, greppsäker och smidig handske sydd i nitril med ovanhand i tyg och resår vid 
handleden. Lämplig för bygg- och entreprenad, anläggningsarbeten.EN388 2121 
Storlek: L & XL (lagervara) M (beställningsvara)                                  
12/144 par      
 
 

  

 

N-730 Winterwork 
 

Vinterfodrad sydd nitrilhandske. 
 

En slitstark och smidig, vinterfodrad nitrilhandske. Ovanhand i vattenavvisande nylon. Ett bra 
grepp även i våt miljö. Lämplig för bygg- och entreprenad, anläggningsarbeten. 
Storlek: 10 (lagervara) 8 – 11(beställningsvara) 
12/72 par      
 

  

 

N-463 Grip 
 

Halvdoppad nitrilhandske 
 

Halvdoppad nitrilhandske med krage och jerseyfoder. Höga krav på slitstyrka och skydd mot 
skär-, stick- och rivskador. Fungerar bra i våta miljöer, då doppningen är helt vattentät. 
Maskintvättbara. EN388 4221 
Storlek: Herr     
12/144 par      
 
 

  

 

N-465 Grip 
 

Heldoppad nitrilhandske 
 

Heldoppad nitrilhandske med krage och jerseyfoder. Höga krav på slitstyrka och skydd mot 
skär-, stick- och rivskador. Fungerar bra i våta miljöer, då doppningen är helt vattentät. 
Maskintvättbara. EN388 4221 
Storlek: Herr 
12/144 par   
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AD-88 Eco Bamboo 
 

Bambufiberhandske med naturlatexdoppning 
 

Monteringshandske innerhandsdoppad i ruggad 100% naturlatex, vilket ger ett bra grepp. 
Bambufiber är naturligt anti-bakteriellt, svalt och skönt mot huden, skyddar bättre mot        
uv-strålning. Bambu odlas utan negativa effekter på miljön. Producerad helt utan 
kemikalietillsatser och därför helt biologiskt nedbrytbar. Maskintvättbara.EN388 4132 
Storlek: 8 & 10  (lagervara) 6,7,9 & 11 (beställningsvara) 
12/60 par       
 
 

 

 

 

AD-85 Gravel Varsel 
 

Gul fluorescerande latexdoppad nylonhandske 
 

Innerhandsdoppad med latex i sandy finish, som ger ett mycket bra grepp. En smidig 
handske, fri från silikon och lösningsmedel. Tvättbara. EN2132 
Storlek: 8 & 10  (lagervara) 6,7,9 & 11 (beställningsvara) 
12/144 par       
 
 

  

 
 

AD-80 Gravel 
 

Nitrildoppad nylonhandske 
 

Innerhandsdoppad med nitril i sandy finish, som ger ett mycket bra grepp. Fri från silikon och 
lösningsmedel, handsken lämnar inga fingeravtryck som är en fördel vid monteringsarbeten, 
lackning och målning mm. Tvättbara. EN388 4121 
Storlek: 8, 10  (lagervara) 6,7,9 & 11 (beställningsvara) 
12/144 par       
 
 

  

 

ADF-874 
 

Innerhandsdoppad microfoam handske  
 

Monteringshandskar belagda med PU och nitril i innerhanden. Handsken är stickad i 
nylon/lycra vilket gör den mycket smidig. Beläggningen har porer som låter huden andas, 
men är ändå både vatten- och oljeavvisande. Tvättbara. EN388 3141 
Storlek: 8, 10  (lagervara) 6,7,9 & 11 (beställningsvara) 
12/144 par     
 
 

  

 

ADV-611 Thermo Gul och ADV-612 Thermo Orange 
 

Flourescerande gul eller orange bomulls/polyesterhandske. 
 

Vinterfodrad, mjuk borstad insida. Doppad med ruggad latex i innerhanden. Smidig att 
arbeta med, bra grepp, tvättbara. 
Storlek:  10 (lagervara) 8,9 & 11 (beställningsvara) 
12/60 par    
 
 

 

 

 

N-137 Flex 
 

Velouriserad nitrilhandske 
 

Smidig och tunn handske i nitril. Slitstark och ett bra kemikalieskydd. 
Bra grepp även i våta miljöer. 
Storlek: 10 (lagervara) 7, 8, 9 & 11(beställningsvara) 
12/144 par     
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N-1 PF 
 

Engångshandske i nitril. 
 

Mångsidig puderfri, slitstark engångshandske. Används vid städning och 
livsmedelshantering, samt andra plock- och montagearbeten.  Gott skydd vid hantering av 
kemikalier, besprutningsmedel och liknande. 
Storlek: S, M, L  
100 par/ask  /  20 ask/kart. 
 

  

 

318 D 
 

Stickad grepphandske med plastnoppor 
 

Enkel handske för trädgårds-, montage- och plockarbeten med plastnoppor i innerhand för 
perfekt grepp. 
Storlek: Herr 
12/ 240 par 
 
 

  

 

522 PVD och 522/10 
 

Protec bomullsvante 
 

Bomullshandske med mudd, finns både med och utan plastnoppor, beroende på använd- 
ningsområde.  Bomullshandskar andas bra och är behagliga att ha mot huden och fram- 
kallar ingen statisk elektricitet. 
Storlek: Herr (lagervara) Dam (beställningsvara) 
12/240 par 
 
 
 
Saknas din handske? Fråga oss, våra leverantörer har ett brett sortiment handskar. 
                                      Vi kan säkert hitta din handskfavorit! 
 
 
 
 

 

 

 

 

 Att tänka på när ni väljer arbetshandskar 

 

 Skyddsegenskaper  
Kemikalier, väta, värme, kyla, smuts, kläm- skär- och rivskador etc. 

 Övriga egenskaper  
Fingerkänsla, bekvämlighet, tvättbarhet, sommar/vinterbruk, slitstyrka etc.  

 Kostnad  
Det är viktigt att se kostnaden över tiden, inte enbart inköpspris. 
 

Storlekstabell 

 

Storlek Handens omkrets Handens längd    
8   - S 203 mm  182 mm 

9   - M 229 mm  192 mm 

10 - L 254 mm  204 mm 

11 - XL 279 mm  215 mm 


