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SAATAVILLA: LOKAKUUSSA

UUDET
TEGERA® PRO
Kolme uutta TEGERA® talvikäsinettä –
moderni ulkonäkö ja hyvä tuntuma.
Käsineet perustuvat suosittuun
TEGERA® PRO -mallistoon, jossa yhdistyvät
ergonominen muotoilu ja mukavuus, mikä
tekee työnteosta helppoa ja turvallista.
Kestävä ja ergonomisesti muotoiltu
Käsineissä on kestävyyttä parantavat vahvikkeet
kämmenosassa ja sormenpäissä. Vahvikkeet ovat
myös ergonomisesti muotoiltuja, jotta suojaus on
optimaalinen käsikäyttöisiä työkaluja käytettäessä.

”Uusissa TEGERA®-käsineissä
on myös uudet taustakortit.”
KÄSINE
FLEECEVUORELLA

Vedenpitävä
Kaikissa käsineissä on vedenpitävä ja hengittävä
kalvo, joka pitää kädet kuivina märissä ja lumisissa
työympäristöissä.
Soveltuu kosketusnäytöille
Käsineet soveltuvat kosketusnäytöille.

Käyttökohteet: rakennus- ja maanrakennustyöt ja muut
ulkotyöt erittäin kylmissä ympäristöissä.

TEGERA® 9163

TEGERA® 9166

TEGERA® 9235

• Kätevä ranneke helpottaa
käsineiden pukemista ja riisumista.
• Microthan®+ kämmenessä
• Koot: 6–12
• Teollisuuspakkaus: 6 paria

•
•
•
•

• Rannekkeessa lämmin fleecevuori
• Macrothan® - ja Microthan®+ kämmenessä
lisää kestävyyttä
• Koot: 6–12
• Teollisuuspakkaus: 6 paria

EN 388:2016+A1:2018
2222

EN 511:2006
121

Rannekkeessa tarrakiinnitys
Microthan®+ kämmenessä
Koot: 6–12
Teollisuuspakkaus: 6 paria

EN 388:2016+A1:2018
2222

EN 511:2006
121

EN 388:2016+A1:2018
2231

EN 511:2006
221

SAATAVILLA: SYYSKUUSSA

SAATAVILLA: MAALISKUUSSA

RASKAISIIN TÖIHIN
SOPIVAT JALKINEET
TILAVALLA LESTILLÄ

Kestävästä materiaalista valmistetut Gran Premio -turvajalkineet soveltuvat
vaativiin työympäristöihin. Niissä on tilavampi lesti, ja ne suojaavat kylmiltä
ja kuumilta olosuhteilta. Vuorin ansiosta jalkineet tuntuvat mukavilta viileissä
olosuhteissa. PU-pinnoitettu nahkapäällinen ja kärkivahvike jalkineen
etuosassa takaavat erinomaisen kulutuskestävyyden ja helpon puhdistuksen.
Ergonominen muotoilu
Monikerroksiset ulkopohjat ja Poron® XRD®
-iskunvaimennuksella varustetut pohjalliset tekevät
jalkineista mukavat ja vakaat. Ne myös ehkäisevät
jalka- ja selkävammojen syntymistä.
Boa -kiinnitysjärjestelmä
Jalkineissa on Boa®-kiinnitysjärjestelmä, joka lisää
käyttömukavuutta ja takaa täydellisen istuvuuden.

Erinomainen pito
Nitriilikuminen ulkopohja pitää erinomaisesti kylmillä
tai liukkailla pinnoilla, ja jalkaholvin kohdalla on
kiertojäykiste, joka varmistaa pidon tikkailla. Pohjat
kestävät myös öljyä ja kuumuutta (jopa 300 °C:seen
saakka).

®

GRAN PREMIO -JALKINEET
TILAVALLA LESTILLÄ

Suojaominaisuudet
Teräksinen naulaanastumissuoja ja kevyt alumiininen
varvassuoja antavat parhaan mahdollisen suojan
putoavilta esineiltä ja maassa olevilta nauloilta.

RASKAISIIN
TÖIHIN SOPIVAT
JALKINEET, JOISSA ON
JALKAPÖYDÄN SUOJAUS
Kun raskaita esineitä käsitellään vaativissa työympäristöissä, on aina
vaarana loukata jalkapöydän etuosa. Turvajalkineiden pitäisi olla sekä
tukevat että kestävät ja lisäksi suojattava jalkaa iskuilta. XRD® M-Guard
on erityisesti JALAS®-jalkineisiin suunniteltu iskunsuojaus.
Jalkapöydän suojaus
Uusi turvajalkine, jossa on jalkapöydän kohdalla
XRD® M-Guard -iskunsuojaus. Iskuja vaimentava
materiaali on integroitu jalkineeseen suojaamaan
jalkaterän etuosaa käytännöllisesti ja tehokkaasti. Se
on valmistettu Poron® XRD® -materiaalista, joka on
sama materiaali, jota käytetään iskuja vaimentavissa
JALAS®-pohjallisissa. Tämä huipputekninen materiaali
on pehmeä ja joustava normaaleissa olosuhteissa,
mutta kovettuu iskun voimasta ja vaimentaa jopa 90 %
iskuenergiasta. Materiaali on kevyt ja hyvin kestävä.

Tilava lesti
Jalkineiden tilava lesti lisää käyttömukavuutta.
Kestävyys ja turvallisuus
PU-pinnoitettu nahkapäällinen on kestävä,
helppo puhdistaa ja eristetty suojaamaan
kylmiltä ja kuumilta esineiltä. Kuumuutta kestävä
nitriilikumipohja takaa erityisen hyvän pidon
liukkailla alustoilla. Jalkineissa on kevyt alumiininen
varvassuoja ja ruostumattomasta teräksestä
valmistettu naulaanastumissuoja.

Jalkapöydän iskunsuojaus.

JALAS® 1598 GP
•
•
•
•
•

Keskikorkea malli
Tilava lesti
Polyamidivuori
BOA®-kiinnitysjärjestelmä
FX2 Pro -pohjallinen iskuja vaimentavalla
Poron® XRD® -materiaalilla
• Koot: 35–50

EN-vaatimustenmukaisuus: S3 HRO HI CI SRC

JALAS® 1508 GP
•
•
•
•
•

Korkea malli
Tilava lesti
Tekninen fleecevuori
BOA®-kiinnitysjärjestelmä
FX2 Pro -pohjallinen iskuja vaimentavalla
Poron® XRD® -materiaalilla
• Koot: 35–50

EN-vaatimustenmukaisuus: S3 HRO HI CI SRC

JALAS® 1938 META
• Integroitu XRD® M-Guard -iskunsuojaus
• Tilava lesti
• FX2 Pro -pohjallinen iskuja vaimentavalla
Poron® XRD® -materiaalilla
• Koot: 35–50

EN-vaatimustenmukaisuus: S3 HRO M CI HI SRC

SAATAVILLA: LOKAKUUSSA

SAATAVILLA: HETI

LATEKSIKÄSINEET
RASKAISIIN TÖIHIN

Kestävät lateksikäsineet, tarjoavat korkean suojaustason erilaisissa märissä
työympäristöissä. Mukavissa ja joustavissa käsineissä on puuvillavuori.
Kämmenosan kuviointi takaa erittäin hyvän pidon. Pitkävartisia käsineitä on
saatavana kahdessa värissä.
Käyttökohteet: käsineet soveltuvat esimerkiksi kalastusalalle ja meriteollisuuteen,
elintarvikkeiden käsittelyyn, maatalouteen, kemian- ja petrokemianteollisuuteen.

LÄMPIMÄT KYNSIKKÄÄT
TALVIKÄYTTÖÖN
Käytännöllinen käsine, joka pitää kädet lämpiminä ja voit halutessasi jättää
sormenpäät näkyviin. Valmistettu lämpimästä Thinsulate™-materiaalista.
Nahalla vahvistettu kämmenosa ja peukalo takaavat erinomaisen kestävyyden
ja suojaavat kylmiltä esineiltä, lialta ja kosteudelta. Lämmin ja joustava ranneke
varmistaa hyvän istuvuuden.
Käyttökohteet: k aikki talvella tehtävät työt, joissa tarvitaan kynsikkäitä.

TEGERA® 8162

TEGERA® 8163

• Väri: sininen
• Materiaalin paksuus: 1,3 mm
(kemiallinen kerros)
• Pituus: 350 mm
• Koot: 7–11
• Teollisuuspakkaus: 6 paria
• Laatikossa: 72 paria

• Väri: oranssi
• Materiaalin paksuus: 1,3 mm
(kemiallinen kerros)
• Pituus: 350 mm
• Koot: 7–11
• Teollisuuspakkaus: 6 paria
• Laatikossa: 72 paria

EN 388:2016+A1:2018
3131X
EN 407:2020 Ei liekkisuoX2XXXX
jausta

EN ISO 374-5:2016
EN ISO 374-1:2016/Type B
AKLPT

EN 388:2016+A1:2018
3131X
EN 407:2020 Ei liekkisuoX2XXXX
jausta

EN ISO 374-5:2016
EN ISO 374-1:2016/Type B
AKLPT

TEGERA® T6030
• Valmistettu Thinsulate™-materiaalista
• Koot: 8, 10
• Teollisuuspakkaus: 12 paria

TURVALLISUUSARVIOINTIPALVELU

Ainutlaatuinen turvallisuusarviointimme on luotu tunnistamaan
mahdollisia vaaroja työpaikoilla ja torjumaan niitä parhaalla
tavalla. Sen tavoitteena on edistää turvallisuuden etusijalle
asettavaa työympäristöä, jossa arvostetaan tuottavuutta ja
työntekijöiden tyytyväisyyttä.

TURVALLISUUUDEN
PARANTAMINEN

Turvallisuusarviointi on keskeinen osa turvallisuuskonseptiamme ja sisältää
osan, jossa teemme alustavan turvallisuusarvioinnin asiakkaamme toimitiloissa
yhdessä asiakkaan kanssa. Tarkastelemme työympäristöä, pohdimme nykyisiä
turvallisuusongelmia ja sitä, millaista käsien ja jalkojen suojausta työntekijät
tarvitsevat mahdollisimman turvallisen työympäristön varmistamiseksi. Autamme
myös kustannustehokkuudessa valitsemalla asiakkaidemme tarpeisiin parhaiten
sopivat tuotteet.
KOULUTUS
JATKUVA YHTEISTYÖ

ASIAKKAAN
TARPEET JA
VAATIMUKSET

SEURANTA JA PALAUTE

TURVALLISUUSARVIOINTI

•
•
•
•

EJENDALSIN
TURVALLISUUSKONSEPTI

Vammojen vähentäminen
Kustannusten vähentäminen
Tuottavuuden lisääminen
Ympäristöjalanjäljen
pienentäminen

TOTEUTUS

EJENDALSIN TURVALLISUUSARVIOINNISSA SOVELLETAAN
KOKONAISVALTAISTA LÄHESTYMISTAPAA
•
•
•
•

Esittelytapaaminen
Käynti ja turvallisuusarviointi työpaikalla
Arviointitestit
Turvallisuusraportti

TUOTTAVUUDEN
LISÄÄMINEN

• Seurantatapaamiset
• Suositukset parhaista tuotteista
• Myöhemmät turvallisuusarvioinnit, suoritetaan yleensä
joka toinen vuosi

KÄSIEN JA JALKOJEN
SUOJAUSRATKAISUJEN
OPTIMOINTI
Ejendalsin turvallisuusarviointi on ainutlaatuinen palvelu, joka auttaa asiakkaitamme parantamaan turvallisuutta,
lisäämään tuottavuutta sekä optimoimaan käsien ja jalkojen suojausratkaisut.

SAATAVILLA: HETI

YKSI ESD- JA
ATEX-SUOJAKÄSINEIDEN
LAAJIMMISTA VALIKOIMISTA

Asianmukaiset henkilönsuojaimet ovat välttämättömiä elektronisia laitteita käsiteltäessä. Koska erilaiset työtehtävät edellyttävät käsineiltä erilaisia ominaisuuksia,
TEGERA® on kehittänyt valikoiman ESD- ja ATEX-suojakäsineitä eri tehtäviin.
ESD-työympäristöissä on usein kyse erittäin pienten ja herkkien esineiden, kuten elektronisten komponenttien,
käsittelystä. Monet uusista ESD-käsineistämme on valmistettu erittäin ohuesta ja joustavasta materiaalista,
jossa on hyvä tuntoherkkyys ja sormenpäätuntuma. Elektronisia komponentteja sisältävien metallilevyjen
käsittely tai elektroniikan asentaminen teräväreunaisten laitteiden sisälle edellyttää viiltosuojalla varustettuja
ESD-käsineitä. Tunnettu CRF® Technology -kuitumme on paitsi uskomattoman kestävää myös sileää ja ohutta,
mikä tekee käsineistä taipuisat. Useat käsinemallit soveltuvat myös kosketusnäytöille, mikä mahdollistaa
saumattoman siirtymisen tehtävästä toiseen ilman käsineiden riisumista. Kaikki käsineet ovat erittäin
hengittäviä, joten niitä on mukava käyttää koko päivä.
Käyttökohteet: sähköstaattiselle purkaukselle herkän elektroniikan ja
muiden tuotteiden valmistus ja kokoonpanotyöt.

ERITTÄIN OHUET
JA JOUSTAVAT
ESD-KÄSINEET

TEGERA® 877

TEGERA® 878

TEGERA® 879

• 18 gg hiilikuitu, nailon,
elastaanikuitu
• Soveltuu kosketusnäytöille
• PU-pinnoite
• Koot: 5–12
• Teollisuuspakkaus: 6 paria

• Ohuin ESD-käsineemme
• 18 gg nailon,
elastaanikuitu
• PU-pinnoitettu kämmen
• Koot: 5–12
• Teollisuuspakkaus: 6 paria

• 18 gg hiilikuitu, nailon,
elastaanikuitu
• Nitriilipinnoite
• Soveltuu kosketusnäytöille
• Koot: 6–12
• Teollisuuspakkaus: 6 paria

EN 388:2016
0131X

ESD-KÄSINEET
VIILTOSUOJALLA

EN 16350

IEC 61340-5-1

EN 388:2016
1020X

IEC 61340-5-1

EN 388:2016
4110X

EN 16350

IEC 61340-5-1

ESDYLEISKÄSINEET

TEGERA® 803 – ESD CUT B

TEGERA® 806 – ESD, CUT C

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Viiltosuojaluokka B, CRF -tekniikka
18 gg hiilikuitu, polyesteri, Spandex-kuitu
PU-pinnoitettu kämmen
Soveltuu kosketusnäytöille
Koot: 6–12
Teollisuuspakkaus: 6 paria
®

EN 388:2016 + A1:2018
4X42B

ERITTÄIN OHUET
JA JOUSTAVAT ESDNITRIILIKÄSINEET

EN 16350

IEC 61340-5-1

Viiltosuojaluokka C, CRF®-tekniikka
18 gg hiilikuitu, polyesteri, Spandex-kuitu
Koot: 6–12
Teollisuuspakkaus: 6 paria

EN 388:2016 + A1:2018
1X42C

EN 16350

IEC 61340-5-1

TEGERA® 800

TEGERA® 801

TEGERA® 802

•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•

Vuori, ei pinnoitetta
13 gg hiilikuitu, polyesteri
Koot: 5–12
Teollisuuspakkaus: 12 paria

EN 388:2016
0131X

EN 16350

IEC 61340-5-1

13 gg hiilikuitu, polyesteri
PU-pinnoite sormenpäissä
Koot: 5–12
Teollisuuspakkaus: 12 paria

EN 388:2016
0131X

EN 16350

IEC 61340-5-1

13 gg hiilikuitu, polyesteri
PU-pinnoitettu kämmen
Koot: 5–12
Teollisuuspakkaus: 12 paria

EN 388:2016
3131X

EN 16350

IEC 61340-5-1

SAATAVILLA: HETI

”Elektronisia komponentteja
sisältävien metallilevyjen
käsittely tai elektroniikan
asentaminen teräväreunaisten
laitteiden sisälle edellyttää
viiltosuojalla varustettuja
ESD-käsineitä.”

ATEX-KÄSINEET VIILTOSUOJALLA

TEGERA® 804
•
•
•
•
•
•
•
•

18 gg hiilikuitu, polyesteri, Spandex-kuitu
Viiltosuojaluokka C, CRF®-tekniikka
Nitriili, ¾-pinnoitettu
Öljynkestävä
Soveltuu kosketusnäytöille
ESD-hyväksytty
Koot: 6–11
Teollisuuspakkaus: 6 paria

EN 388:2016 + A1:2018
3X41C

Käyttökohteet:
räjähdysvaaralliset työympäristöt, esim. jauhemaalaus,
öljy ja kaasu, öljynjalostus.

EN 407:2020
X1XXXX

EN 16350

IEC 61340-5-1

SAATAVILLA: HUHTIKUUSSA

SPOC-TYÖJALKINEIDEN UUSI DESIGN
Uudet värit ja uusi design, jotka on kehitetty erityisesti palvelualan henkilöstölle.
Jalkineet ovat saatavana nauhallisina tai BOA®-kiinnitysjärjestelmällä.
Käyttökohteet: palveluala

JALAS® 5382 SPOC

JALAS® 5392 SPOC

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Matala työjalkine
Sukkamainen rakenne
Erittäin hyvin hengittävä tekstiilikangas
BOA®-kiinnitysjärjestelmä
Koot: 35–48

EN-vaatimustenmukaisuus: O1 A E FO SRC

JALAS® SPOC -MALLISTO
JALAS® SpOc -mallisto on suunniteltu henkilöille,
jotka seisovat jaloillaan koko päivän.
Sertifioitua suojausta
JALAS® SpOc -työjalkineista tekee erityisen se,
että ne on testattu ja hyväksytty henkilökohtaiseen
suojaukseen pidon ja ergonomian osalta. Pitävä
ulkopohja takaa erinomaisen pidon ja on turvallinen
märillä pinnoilla (SRC-luokiteltu). ESD-hyväksyttynä
jalkine suojaa herkkiä laitteita sähköpurkaukselta,
mikä on välttämätöntä monissa työympäristöissä.
Mukavuutta ja ergonomiaa koko päiväksi
Mukavat ja iskuja vaimentavat monikerroksiset
pohjat takaavat käyttömukavuuden ja ergonomian
koko päiväksi jalka- ja selkävammojen ehkäisemiseksi.

Matala työjalkine
Joustava iltin kiinnitys
Erittäin pehmeä ja hengittävä tekstiiliverkkokangas
Nauhat
Koot: 35–48

EN-vaatimustenmukaisuus: O1 A E FO SRC

KEVYET JA URHEILULLISET TYÖJALKINEET,
TERVEYDENHUOLTOSEKTORILLE
Kevyet jalkineet, jotka hengittävät hyvin. Iskuja vaimentavat pohjat ja sertifioitu pito ovat
tärkeitä henkilökohtaisen suojauksen kannalta. Herkän elektroniikan ESD‑suojaus on
välttämätöntä, kun käytetään henkiä pelastavia, kalliita laitteita. Jalkineet ovat saatavana
nauhallisina tai BOA®-kiinnitysjärjestelmällä.
Käyttökohteet: palvelualat ja terveydenhuolto

Iskuja vaimentava Poron® XRD® on
huipputekninen materiaali, joka vaimentaa
jopa 95 prosenttia iskuenergiasta.
BOA®-kiinnitysjärjestelmä
BOA®-kiinnitysjärjestelmä on nopea ja kätevä
tapa kiristää ja avata jalkineet, mikä helpottaa
pukemista ja riisumista. Se kiristää jalkineen
sopivasti ja tasaisesti.

JALAS® 5462 SPOC

JALAS® 5492 SPOC

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Matala työjalkine
Sukkamainen rakenne
Erittäin hyvin hengittävä tekstiiliverkkokangas
BOA®-kiinnitysjärjestelmä
Koot: 35–48

EN-vaatimustenmukaisuus: O1 A E FO SRC

Matala työjalkine
Joustava iltin kiinnitys
Erittäin pehmeä ja hengittävä tekstiiliverkkokangas
Nauhat
Koot: 35–48

EN-vaatimustenmukaisuus: O1 A E FO SRC

VISIOMME ON
NOLLA TAPATURMAA
KÄSILLE JA JALOILLE
Ejendalsilla on pitkä historia ehkäistävissä olevien käsi- ja
jalkatapaturmien riskien vähentämisessä. Olemme toimineet
jo 70 vuoden ajan. Tarjoamme parhaat suojavarusteet, joiden
materiaalit, toiminnot ja ergonomia on kehitetty ja testattu
yhteistyössä johtavien asiantuntijoiden kanssa. Käymme
jatkuvaa vuoropuhelua tuotteidemme käyttäjien kanssa,
joten tiedämme, mitä meiltä odotetaan.

www.ejendals.com
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