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Tre nye TEGERA®  beskyttelsehandsker  
til vinteren med et moderne design.
Handskerne er baseret på den populære 
TEGERA® PRO-kollektion, der kombinerer 
ergonomisk design og bevægelsesfrihed  
for at gøre arbejdet nemt og sikkert. 

Anvendelsesområder:  Byggeri & anlæg og andet 
udendørs arbejde i meget 
kolde omgivelser.

Høj holdbarhed og ergonomisk design
Handskerne har forstærkede håndflader og 
fingerspidser for øget holdbarhed. Det forstærkede 
design er også ergonomisk for optimal beskyttelse 
ved brug af håndholdt værktøj. Alle handsker 
har en specialdesignet S-tommel for nem 
tommelfingermobilitet.

Vandtæt
Alle handsker er vandtætte med en åndbar membran 
for at holde hænderne tørre i våde og snedækkede 
arbejdsmiljøer.

Touchscreen
Touchscreen-funktionen gør det muligt for brugeren at 
skifte frit mellem opgaver og touchscreen-knapper. • Manchetter med nem adgang gør 

handskerne nemme at tage af og på
• Syntetisk MMicrothan®+-læder  

i håndfladen
• Størrelser: 6-12
• Branchespecifik pakke: 6 par

TEGERA® 9163

VINTERHANDSKER  
MED FLEECEFOR

EN 388:2016+A1:2018
2222

EN 511:2006
121

• Manchet med burrelukning
• Syntetisk Microthan®+-læder  

i håndfladen
• Størrelser: 6-12
• Branchespecifik pakke: 6 par

TEGERA® 9166

EN 388:2016+A1:2018
2222

EN 511:2006
121

• Varm fleeceforet manchet for  
ekstra varme

• Syntetisk Macrothan®- og 
Microthan®+ -læder i håndfladen  
for ekstra holdbarhed

• Størrelser: 6-12
• Branchespecifik pakke: 6 par

TEGERA® 9235

EN 388:2016+A1:2018
2231

EN 511:2006
221

VINTERHANDSKER  
I NYT DESIGN

PÅ LAGER: OKTOBER

"De nye TEGERA®-vinterhandsker  
inkluderer også nye hangtags"



PÅ LAGER: SEPTEMBER

Mellemfodsbeskyttelse
En ny støvle med indbygget stødbeskyttelse  
til mellemfoden ved hjælp af XRD® M-Guard.  
Det stødabsorberende materiale er indbygget  
i skoen for at give bekvem og effektiv beskyttelse  
til den øverste del af foden. Det er fremstillet af 
Poron® XRD®, som er det samme materiale, der  
bruges i de stødabsorberende JALAS®-indlægssåler. 
Det er et højteknologisk materiale, der er blødt 
og fleksibelt under normale forhold, men hærder 
og absorberer op til 90 % af energien ved stød. 
Materialet er let og virker i lang tid. 

Rummelig pasform
Skoene har en mere rummelig pasform  
for ekstra komfort. 

Holdbarhed og sikkerhed
Det PU-belagte lædermateriale i overdelen er 
slidstærkt, let at rengøre og isoleret for at beskytte 
mod kolde og varme genstande. En varmebestandig 
ydersål i nitrilgummi sikrer et særligt godt greb på 
glatte overflader. De har en let tåkappe i aluminium 
og et sømværn i rustfrit stål.

Ved håndtering af tunge genstande i krævende arbejdsmiljøer er der altid 
risiko for skader på den øverste del af foden. Sikkerhedsstøvler skal ikke kun 
være robuste og holdbare, men give ekstra stødbeskyttelse. XRD® M-Guard 
er en specialdesignet stødbeskyttelse, monteret på JALAS®-støvlerne.

HEAVY DUTY 
SIKKERHEDSSTØVLER MED 
MELLEMFODSBESKYTTELSE

JALAS® 1938 META  
• Indbygget XRD® M-Guard
• Ekstra bred pasform
• FX2 Pro-indersål med Poron®XRD® til stødabsorbering
• Størrelser: 35-50

Stødbeskyttelse til 
mellemfoden

EN-overholdelse: S3 HRO M CI HI SRC

PÅ LAGER: MARTS

Komfortable ergonomiske komponenter
Såler med flere lag og indlægssåler med Poron® 
XRD®-stødabsorbering gør skoene behagelige og 
stabile og forebygger skader på fod og ryg.

BOA® Fit-system
Skoene har BOA® Fit-system for komfort og en 
optimal og stabil pasform.

Fremragende greb
En ydersål i nitrilgummi giver et stærkt greb på 
kolde eller glatte overflader, og en stabiliserende 
svangstøtte sikrer grebet på stiger. Sålerne er 
desuden olie- og varmebestandige (op til 300 °C).

Beskyttende funktioner
Sømværn i stål og tåkappe i letvægtsaluminium giver 
optimal beskyttelse mod faldende genstande og søm 
på jorden.

JALAS®  1598 GP 
• Sikkerhedsstøvlet
• Ekstra bred pasform
• Foring i polyamid
• BOA® Fit-system
• FX2 Pro-indersål med  

Poron® XRD® til stødabsorbering
• Størrelser: 35-50

JALAS® 1508 GP
• Sikkerhedsstøvle
• Ekstra bred pasform
• Foring i teknisk fleece
• BOA® Fit-system
• FX2 Pro-indersål med  

Poron®XRD® til stødabsorbering
• Størrelser: 35-50

Gran Premio-sikkerhedsstøvler er fremstillet af slidstærke materialer 
til krævende arbejdsmiljøer. De har en mere rummelig pasform og er 
isolerede for at beskytte mod kolde og varme forhold. Foret gør dem 
behagelige under kølige forhold. Den PU-belagte læderoverdel og 
tåværnet i snuden sikrer langvarig slidstyrke og nem rengøring.

HEAVY DUTY-STØVLER 
MED BRED LÆST 

EN-overholdelse: S3 HRO HI CI SRC EN-overholdelse: S3 HRO HI CI SRC

GRAN PREMIO-STØVLER MED 
RUMMELIG PASFORM



LATEXHANDSKER TIL 
KRÆVENDE OPGAVER
Meget slidstærke handsker i naturlatex, der giver et højt beskyttelsesniveau 
i forskellige våde arbejdsmiljøer. De er komfortable og har bomuldsfor og god 
fleksibilitet. Mønsteret i håndfladen sikrer et særligt godt greb. Handskerne 
er ekstra lange og fås i to farver.

Anvendelsesområder:  Handsker velegnet til fiskeri og havindustri, fødevarehåndtering,  
landbrug, kemisk og petrokemisk teknologi osv.

TEGERA® 8163
• Farve: Orange
• Materialetykkelse: 1,3 mm (kemilag)
• Længde: 350 mm
• Størrelser: 7-11
• Branchespecifik pakke: 6 par
• I kasse: 72 par 

TEGERA® 8162
• Farve: Blå
• Materialetykkelse: 1,3 mm (kemilag)
• Længde: 350 mm
• Størrelser: 7-11
• Branchespecifik pakke: 6 par
• I kasse: 72 par 

3131X
EN 388:2016+A1:2018

AKLPT
EN ISO 374-1:2016/Type B

EN ISO 374-5:2016

PÅ LAGER: NU

X2XXXX
EN 407:2020 Ingen  

flamme-
beskyttelse

3131X
EN 388:2016+A1:2018

AKLPT
EN ISO 374-1:2016/Type B

EN ISO 374-5:2016

X2XXXX
EN 407:2020 Ingen  

flamme-
beskyttelse

En praktisk handske, der holder hænderne varme og har åbninger til fingrene. 
Fremstillet af varmt Thinsulate™-materiale med læderforstærket håndflade og 
tommelfinger for fremragende holdbarhed og beskyttelse mod kolde genstande, 
snavs og fugt. Den har en varm og fleksibel manchet, der giver en behagelig pasform.

 
Anvendelsesområder:  Alt vinterarbejde, hvor der er brug for en fingerløs handske.  

For eksempel uniformeret personale. 

TEGERA® T6030
• Fremstillet af Thinsulate™-materiale 
• Størrelser: 8, 10
• Branchespecifik pakke: 12 par

PÅ LAGER: OKTOBER

VARME FINGERLØSE 
HANDSKER TIL 
VINTERBRUG



Vores unikke sikkerhedsinspektion er blevet udarbejdet for at 
hjælpe med at identificere potentielle farer på virksomheders 
arbejdspladser, og hvordan man bedst imødegår dem.  
Dens formål er at fremme et sikkert miljø, hvor produktivitet  
og medarbejdertilfredshed er i højsædet.

Sikkerhedsinspektionen, som er en del af Ejendals sikkerhedskoncept, omfatter  
en indledende sikkerhedsinspektion sammen med kunderne i deres virksomhed.  
Vi ser på arbejdsmiljøet, sikkerhedsudfordringerne og hvilken relevant beskyttelse af 
hænder og fødder, medarbejderne har behov for, og er dermed med til at skabe den mest 
sikre arbejdsplads overhovedet. Vi hjælper også kunderne med omkostningseffektivitet 
ved at vælge de mest relevante produkter til virksomhedens behov. 

EJENDALS SIKKERHEDSINSPEKTION TAGER 
UDGANGSPUNKT I DETALJERET TILGANG

SIKKERHEDSINSPEKTION

DINE BEHOV 
OG KRAV

• Reducering af skader
• Reducering af omkostninger
• Øgning af produktiviteten
• Reducering af miljøaftrykket

LØBENDE 
SAMARBEJDE

OPFØLGNING 
OG FEEDBACK

SIKKERHEDSINSPEKTION

IMPLEMENTERING

KURSER

EJENDALS 
SIKKERHEDS-

KONCEPT

FORBEDRING AF 
SIKKERHEDEN

ØGNING AF 
PRODUKTIVITETEN

OPTIMERING AF LØSNINGER 
TIL HÆNDER OG FØDDER

Sikkerhedsinspektionen er en unik service, der hjælper kunderne med at forbedre sikkerheden, 
øge produktiviteten og optimere løsningerne til hænder og fødder.

• Præsentationsmøde
• Besøg og sikkerhedsinspektion på din arbejdsplads
• Evalueringstests
• Sikkerhedsrapport

• Opfølgningsmøder
• Forslag til optimering af produktsortiment
• Ny sikkerhedsinspektion, generelt i intervaller  

på et til to år



PÅ LAGER: NU

1020X
EN 388:2016

0131X
EN 388:2016 EN 16350

0131X
EN 388:2016 EN 16350 IEC 61340-5-1

0131X
EN 388:2016 EN 16350 IEC 61340-5-1

IEC 61340-5-1 IEC 61340-5-1

3131X
EN 388:2016 EN 16350 IEC 61340-5-1

4110X
EN 388:2016 EN 16350

 

IEC 61340-5-1

TEGERA® 877 
• 18 gg kul, nylon, elastanfibre 
• Touchscreen-funktion
• PU-dypning
• Størrelser: 5-12
• Branchespecifik pakke: 6 par

TEGERA® 800 
• For, ingen dypning
• 13 gg kul, polyester
• Størrelser: 5-12
• Branchespecifik pakke: 12 par

TEGERA® 878  
• Vores tyndeste  

ESD-handske
• 18 gg nylon, Elastan-fibre 
• PU-dyppet håndflade
• Størrelser: 5-12
• Branchespecifik pakke: 6 par

TEGERA® 801  
• 13 gg kul, polyester
• Fingerspidser dyppet i PU
• Størrelser: 5-12
• Branchespecifik pakke: 12 par

TEGERA® 879   
• 18 gg kul, Nylon,  

Elastan-fibre 
• Nitrildypning
• Touchscreen-funktion
• Størrelser: 6-12
• Branchespecifik pakke: 6 par

TEGERA® 802   
• 13 gg kul, polyester
• PU-dyppet håndflade
• Størrelser: 5-12
• Branchespecifik pakke 12 par

SUPERTYNDE 
OG FLEKSIBLE  
ESD-HANDSKER

GENERISKE  
ESD-HANDSKER

TYNDE  
OG FLEKSIBLE  
ESD-HANDSKER  
MED NITRIL

ET AF DE BREDESTE  
UDVALG AF ESD- OG ATEX- 
BESKYTTELSESHANDSKER 
Korrekt sikkerhedsudstyr er afgørende ved håndtering af elektronisk udstyr, og da 
forskelligt arbejde kræver forskellige handskefunktioner, har TEGERA® udviklet en 
række ESD- og ATEX-beskyttelseshandsker til enhver situation.

ESD-arbejdsmiljøer involverer ofte håndtering af meget små, sarte genstande, såsom elektroniske 
komponenter. Mange af vores nye ESD-handsker er fremstillet i meget tyndt og fleksibelt materiale med 
høj fingerfærdighed og fingerspidsfølelse. Håndtering af metalplader med elektroniske komponenter eller 
montering af elektronik inde i udstyr med skarpe metalkanter kræver ESD-handsker med snitbeskyttelse. 
Ud over at være utroligt hårde, er vores kvalitetsstemplede fibre med CRF®-teknologi også glat og tynd, 
hvilket gør handskerne bøjelige. Mange af handskemodellerne har også touchscreen-funktion, der sikrer 
problemfri overgang mellem opgaverne, uden det er nødvendigt at tage handsken af. Alle vores handsker 
er meget åndbare, så de er komfortable at have på hele dagen.

Anvendelsesområder:  Fremstilling og montering af elektronik, der er meget følsom  
over for elektrostatisk udledning, og andre produkter.

EN 16350EN 16350

TEGERA®  803 – ESD SNITMODSTAND B
• Snitmodstand niveau B ved hjælp af CRF®-teknologi
• 18 gg kul, polyester, Spandex-fibre 
• Håndflade dyppet i PU
• Touchscreen-funktion
• Størrelser: 6-12
• Branchespecifik pakke: 6 par

EN 388:2016+A1:2018
4X42B

EN 388:2016+A1:2018
1X42C

TEGERA®  806 – ESD SNITMODSTAND C
• Snitmodstand niveau C ved hjælp af CRF®-teknologi
• 18 gg kul-, polyester- Spandex-fibre 
• Størrelser: 6-12
• Branchespecifik pakke: 6 par

ESD-HANDSKER  
MED  
SNITBESKYTTELSE

 

IEC 61340-5-1 IEC 61340-5-1



PÅ LAGER: NU

”Håndtering af metalplader 
med elektroniske komponenter 
eller montering af elektronik inde 
i udstyr med skarpe metalkanter 
kræver ESD-handsker med 
snitbeskyttelse.”

 
TEGERA® 804 
• 18 gg kul, polyester, Spandex-fibre 
• Snitmodstand niveau C ved hjælp af CRF®-teknologi
• Nitril, ¾-dyppet
• Oliebestandig
• Touchscreen-funktion
• ESD-godkendt
• Størrelser: 6-11
• Branchespecifik pakke: 6 par

Anvendelsesområder: 
Eksplosive miljøer, f.eks. pulvermaling, olie og gas, 
olieraffinaderier

ATEX-HANDSKER MED  
SNITBESKYTTELSE

EN 388:2016 + A1:2018
3X41C

EN 16350

 

IEC 61340-5-1

X1XXXX
EN 407:2020 



PÅ LAGER: APRIL

Certificeret til at beskytte
Det, der gør JALAS® SpOc-arbejdsskoene så 
specielle, er, at de er testet og godkendt som 
skridsikre og ergonomisk for personlig beskyttelse. 
Den skridsikre ydersål med ekstremt godt 
greb er sikker på farlige våde og løse overflader 
(SRC-klassificeret). ESD-certificering beskytter 
også sart udstyr fra elektrisk udledning, hvilket er 
afgørende i mange arbejdsmiljøer.

Komfort og ergonomi hele dagen
Komfortable og støddæmpende såler med 
flere lag sikrer komfort og ergonomi hele dagen 

for at forhindre skader på fødder og ryg. Det 
funktionelle støddæmpende materiale, Poron® 
XRD® er et high-tech materiale, der absorberer 
95% af slagenergien.

BOA® Fit System
BOA®  Fit-systemet er en hurtig og nem 
lukkeanordning, der gør det nemt af få skoene 
på og af. Lukkeanordningen gør, at skoene lukkes 
jævnt og ensartet uden trykpunkter.

JALAS® SpOc-kollektionen er udviklet til mennesker, 
der tilbringer lange arbejdsdage på benene. 

JALAS® SPOC- 
KOLLEKTIONEN

JALAS®  5492 SPOC 
• Arbejdssko i lav model
• Elastik på pløsen
• Ekstra blødt tekstil med høj åndbarhed
• Med almindelig snøring
• Størrelser: 35-48

SPOC-ARBEJDSSKO  
 

I nye farver og design, specifikt udviklet til medarbejdere i servicesektoren.  
Skoene fås med almindelig snøring eller BOA® Fit System. Alle sko er unisex.
 
Anvendelsesområder: Servicesektoren

LETTE OG SPORTY ARBEJDSSKO, CERTIFICERET TIL SERVICESEKTOREN 
 

Lette sko med høj åndbarhed  til brug i sundhedssektoren. Støddæmpende såler og certificeret 
skridsikkerhed er vigtigt for personlig beskyttelse. ESD-beskyttelse af sart elektronik er  
afgørende, når der anvendes livreddende og dyrt udstyr. Skoene fås med almindelig snøring eller 
BOA® Fit System. Alle sko er unisex.
 
Anvendelsesområder: Miljøer i sundhedsplejen

JALAS®  5462 SPOC 
• Arbejdssko i lav model
• Strømpelignende udformning
• Tekstil med høj åndbarhed
• Med BOA® Fit System
• Størrelser: 35-48

JALAS® 5382 SPOC 
• Arbejdssko i lav model
• Strømpelignende udformning
• Tekstil med høj åndbarhed
• Med BOA® Fit System
• Størrelser: 35-48

JALAS®  5392 SPOC 
• Arbejdssko i lav model
• Elastik på pløsen
• Ekstra blødt tekstil med høj åndbarhed
• Med almindelig snøring
• Størrelser: 35-48

EN-overholdelse: O1 A E FO SRC

EN-overholdelse: O1 A E FO SRC

EN-overholdelse: O1 A E FO SRC

EN-overholdelse: O1 A E FO SRC



VORES VISION ER  
NUL SKADER PÅ 
HÆNDER OG FØDDER
Ejendals har en vision om en mere sikker dag uden skader 
på hænder og fødder. Det har vi haft i 70 år. Vi tilbyder 
produkter med den højeste beskyttelses-, holdbarheds- og 
ergonomistandard, omhyggeligt udviklet og testet i et tæt 
samarbejde med førende eksperter inden for materialer, 
funktion og ergonomi. Vi har en løbende dialog med dem,  
der bruger vores beskyttelseshandsker og sikkerhedsfodtøj,  
så vi ved, hvad der forventes af os.

www.ejendals.com
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