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Tre nya TEGERA® skyddhandskar  
för vintern med modern design.  
Handskarna är framtagna efter den  
populära TEGERA® PRO-kollektionen,  
som kombinerar ergonomisk design  
och rörelsefrihet för ett smidigt och  
säkert arbete. 

Användningsområden:  Bygg- och anläggningsarbeten  
och annat utomhusarbete  
i mycket kalla miljöer.

Hög slitstyrka och ergonomisk design
Handskarna har förstärkta fingertoppar och 
innerhand för ökad slitstyrka. Den förstärkta 
designen är också ergonomiskt utformad för 
optimalt skydd vid användning av handhållna  
verktyg. Alla handskar har en specialdesignad  
S-tumme för hög rörlighet i tummen.

Vattentät
Alla handskar är vattentäta med ett ventilerande 
membran som håller händerna torra i våta och  
snöiga arbetsmiljöer.

Touchscreen
Pekskärmsfunktionen gör det möjligt att växla fritt 
mellan arbetsuppgifter och pekskärmskontroller. • Manschett med resår gör 

handskarna lätta att ta på och av
• Microthan®+ syntetläder  

i handflatan
• Storlekar: 6–12
• industriförpackning: 6 par

TEGERA® 9163

VINTERHANDSKAR 
MED FLEECEFODER

EN 388:2016+A1:2018
2222

EN 511:2006
121

• Manschett med kardborrestängning
• Microthan®+ syntetläder i handflatan
• Storlekar: 6–12
• Industriförpackning: 6 par

TEGERA® 9166

EN 388:2016+A1:2018
2222

EN 511:2006
121

• Varm, fleecefodrad mudd  
för extra värme

• Macrothan® och Microthan®+ 
syntetläder i handflatan för  
extra slitstyrka

• Storlekar: 6–12
• Industriförpackning: 6 par

TEGERA® 9235

EN 388:2016+A1:2018
2231

EN 511:2006
221

VINTERHANDSKAR  
I NY DESIGN

KOMMER: OKTOBER

”De nya vinterhandskarna har  
även nya hängetiketter”



KOMMER: SEPTEMBER

Metatarsalskydd
En ny känga med integrerat slagskydd för mellanfoten 
med XRD® M-Guard. Det stötdämpande materialet är 
integrerat i skon för att ge ett bekvämt och effektivt 
skydd av fotens ovandel. Materialet är tillverkat av 
Poron® XRD® – samma material som används i JALAS® 
stötdämpande innersulor. Detta är ett högteknologiskt 
material som är mjukt och smidigt under normala 
förhållanden men som hårdnar och absorberar upp till 
90 % av energin vid slag och stötar. Materialet är lätt 
och har en långvarig effekt. 

Rymlig passform
Skorna har en rymligare passform för extra komfort. 

Slitstark och säker
Det PU-belagda lädermaterialet i ovandelen 
är slitstarkt, lätt att rengöra och isolerande 
för att skydda mot kalla och heta föremål. En 
värmebeständig yttersula i nitril ger särskilt  
bra grepp på hala ytor. Skorna har en lätt tåhätta  
i aluminium och spiktrampskydd i stål.

Vid hantering av tunga föremål i krävande arbetsmiljöer 
finns det alltid risk för skador på fotens ovandel.  
Skyddsskor ska inte bara vara robusta och slitstarka, utan 
även ge extra slagskydd. JALAS®-kängorna är utrustade med 
det specialdesignade slagskyddet XRD® M-Guard.

SKOR MED  
METATARSAL-SKYDD 
FÖR GRÖVRE ARBETEN

JALAS® 1938 META  
• Integrerad XRD® M-Guard
• Extra rymlig passform
• FX2 Pro-innersula med stötdämpande Poron®XRD®

• Storlekar: 35–50

Slagskydd för mellanfoten.

EN Kravuppfyllnad: S3 HRO M CI HI SRC

KOMMER: MARS

Bekväma, ergonomiska delar
Sulor i flera lager och innersulor med stötdämpande 
Poron® XRD® gör skorna bekväma och stabila och 
förebygger fot- och ryggskador.

Boa® Fit System
Skorna är utrustade med snörningssystemet  
Boa® Fit System för en bekväm och perfekt 
passform.

Extremt bra grepp
Yttersulan i nitril ger ett bra grepp på kalla och 
hala ytor, och det stabiliserande hålfotsstödet 
ger bra grepp på stegar. Sulorna är även olje- och 
värmebeständiga (upp till 300 °C).

Skyddsfunktioner
Spiktrampskydd i stål och och lätt aluminiumtåhätta 
ger optimalt skydd mot fallande föremål och spikar 
på marken.

JALAS® 1598 GP 
• Mellanhög modell
• Extra rymlig passform
• Polyamidfoder
• BOA® Fit System
• FX2 Pro-innersula med 

Poron® XRD® för stötdämpning
• Storlekar: 35–50

JALAS® 1508 GP
• Hög modell
• Extra rymlig passform
• Tekniskt fleecefoder
• BOA® Fit System
• FX2 Pro-innersula med  

stötdämpande Poron®XRD®

• Storlekar: 35–50

Gran Premio skyddsskor är tillverkade av slitstarkt material för krävande 
arbetsmiljöer. De har en rymligare passform och är isolerade i sulan för att 
skydda mot både kyla och hetta. Fodret gör skon bekväm i kyliga miljöer. 
Det PU-belagda lädret på ovandelen och ProNose-materialet längst fram 
på skon ger långvarig slitstyrka och underlättar rengöringen.

KÄNGOR MED BRED LÄST 
FÖR GRÖVRE ARBETEN 

EN Kravuppfyllnad: S3 HRO HI CI SRC EN Kravuppfyllnad: S3 HRO HI CI SRC

GRAN PREMIO-KÄNGOR 
MED RYMLIG PASSFORM



LATEXHANDSKAR  
FÖR GRÖVRE ARBETEN
Mycket slitstarka handskar i naturlatex med högkvalitativt skydd för olika 
våta arbetsmiljöer. De har ett bekvämt bomullsfoder, god flexibilitet och 
mönster på händerna som ger ett riktigt bra grepp. Handskarna är extra  
långa och finns i två färger.

Användningsområden:  Handskarna är lämpliga för bland annat fiske- och sjöfartsindustri,  
livsmedelshantering, jordbruk, kemisk och petrokemisk industri.

TEGERA® 8163
• Färg: Orange
• Materialtjocklek: 1,3 mm (chem-layer)
• Längd: 350 mm
• Storlekar: 7–11
• Industriförpackning: 6 par
• I kartong: 72 par 

TEGERA® 8162
• Färg: Blå
• Materialtjocklek: 1,3 mm (chem-layer)
• Längd: 350 mm
• Storlekar: 7–11
• Industriförpackning: 6 par
• I kartong: 72 par 

3131X
EN 388:2016+A1:2018

AKLPT
EN ISO 374-1:2016/Type B

EN ISO 374-5:2016

UTE NU

X2XXXX
EN 407:2020 Inget  

flamskydd

3131X
EN 388:2016+A1:2018

AKLPT
EN ISO 374-1:2016/Type B

EN ISO 374-5:2016

X2XXXX
EN 407:2020 Inget  

flamskydd

En praktisk och varm handske med öppning för fingrarna. Tillverkad av varmt 
Thinsulate™-material med läderförstärkt innerhand och tumme för utmärkt 
slitstyrka och skydd mot kalla föremål, smuts och fukt. Den har en varm och 
smidig mudd med bekväm passform. 

Användningsområden:  Allt vinterarbete där en fingerlös handske behövs.  
Till exempel uniformerade tjänster. 

TEGERA® T6030
• Tillverkad av Thinsulate™-material 
• Storlekar: 8, 10
• Industriförpackning: 12 par

KOMMER: OKTOBER

VARMA FINGERLÖSA 
HANDSKAR FÖR 
VINTERBRUK



Vi har skapat vår unika tjänst för säkerhetsbedömning för att 
hjälpa kunder att identifiera och hantera potentiella risker på 
arbetsplatsen. Syftet är att skapa en säkerhetskultur där hög 
produktivitet och nöjda medarbetare premieras.

Safety Assessment utgör en viktig del av vårt Safety Concept och innebär att vi går 
en säkerhetsrond på kundens arbetsplats. Där tittar vi tillsammans med kunden på 
arbetsmiljön, bedömer eventuella säkerhetsrisker och vilka skydd för händer och 
fötter som de anställda behöver för att arbetsplatsen ska bli så säker som möjligt. 
Vi hjälper också till med kostnadseffektiva lösningar genom att identifiera rätt 
produkter för kundens behov. 

EJENDALS SAFETY ASSESSMENT  
HAR ETT HELHETSPERSPEKTIV

SAFETY  
ASSESSMENT TJÄNSTER

DINA BEHOV  
OCH KRAV

• Minskar skadorna
• Sänker kostnaderna
• Ökar produktiviteten
• Minskar miljöavtrycket

PÅGÅENDE SAMARBETE

UPPFÖLJNING 
OCH FEEDBACK

SÄKERHETSBEDÖMNING

IMPLEMENTERING

UTBILDNING

EJENDALS  
SAFETY  

CONCEPT

FÖRBÄTTRA SÄKERHETEN

ÖKA PRODUKTIVITETEN

OPTIMERA SKYDDET FÖR 
HÄNDER OCH FÖTTER

Ejendals Safety Assessment är en unik tjänst som hjälper våra kunder att förbättra  
säkerheten, öka produktiviteten och optimera skyddet för händer och fötter.

• Presentationsmöte
• Besök och säkerhetsbedömning på arbetsplatsen
• Utvärderingstester
• Säkerhetsrapport

• Uppföljningsmöten
• Förslag på produktsortiment
• Återkommande säkerhetsbedömningar,  

vanligtvis vartannat år



UTE NU

ETT AV DE BREDASTE  
SORTIMENTEN AV ESD- OCH 
ATEX-SKYDDSHANDSKAR
Rätt säkerhetsutrustning är absolut nödvändig vid hantering av elektronisk 
utrustning, och eftersom olika arbeten kräver olika skyddsfunktioner har  
TEGERA® utvecklat en rad ESD- och ATEX-skyddshandskar för olika situationer.

I ESD klassade arbetsmiljöer hanteras ofta mycket små och känsliga föremål, såsom elektroniska komponenter. 
Många av våra nya ESD-handskar är därför tillverkade av mycket tunna och smidiga material för hög flexibilitet 
och fingertoppskänslighet. Hantering av metallplåtar med elektroniska komponenter eller montering av elektronik 
inuti utrustning med vassa metallkanter kräver ESD-handskar med skärskydd. Vår CRF® Technology-fiber ger 
högt skärskydd, och är också mjuk och tunn, vilket gör handskarna följsamma. Flera av modellerna har även 
pekskärmsfunktion, vilket ger en smidig övergång mellan olika arbetsuppgifter eftersom handskarna inte 
behöver tas av. Alla våra handskar är mycket luftiga och är därför bekväma under hela dagen.

Användningsområden:  Tillverkning och montering av elektronik och andra  
produkter som är känsliga för statisk elektricitet.

TEGERA® 877 
• 18 gg kol, nylon,  

elastanfiber 
• Pekskärmsfunktion
• PU-doppning
• Storlekar: 5–12
• Industriförpackning: 6 par

TEGERA® 800 
• Liner, ingen doppning
• 13 gg kol, polyesterfiber
• Storlekar: 5–12
• Industriförpackning: 12 par

TEGERA® 878  
• Vår tunnaste ESD-handske
• 18 gg nylon, 

elastanfiber 
• Handflatedoppad (PU)
• Storlekar: 5–12
• Industriförpackning: 6 par

TEGERA® 801  
• 13 gg kol, polyesterfiber
• Fingertoppsdoppning (PU)
• Storlekar: 5–12
• Industriförpackning: 12 par

TEGERA® 879   
• 18 gg kol, nylon,  

elastanfiber 
• Nitril-doppning
• Pekskärmsfunktion
• Storlekar: 6–12
• Industriförpackning: 6 par

TEGERA® 802   
• 13 gg kol, polyesterfiber
• Handflatedoppad (PU)
• Storlekar: 5–12
• Industriförpackning 12 par

EN 16350EN 16350

SUPERTUNNA  
OCH SMIDIGA  
ESD-HANDSKAR

GENERISKA  
ESD-HANDSKAR

MYCKET TUNNA  
OCH SMIDIGA  
ESD-HANDSKAR  
MED NITRIL

TEGERA® 803 – ESD SKÄRSKYDD B
• Skärskyddsnivå B med CRF® Technology
• 18 gg kol, polyester, spandexfiber 
• Handflatedoppad (PU)
• Pekskärmsfunktion
• Storlekar: 6–12
• Industriförpackning: 6 par

EN 388:2016+A1:2018
4X42B

EN 388:2016+A1:2018
1X42C

TEGERA® 806 – ESD SKÄRSKYDD C
• Skärskyddsnivå C med CRF® Technology
• 18 gg kol, polyester, spandexfiber 
• Storlekar: 6–12
• Industriförpackning: 6 par

ESD-HANDSKAR  
MED SKÄRSKYDD

 

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

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



UTE NU

”Hantering av metallplåtar med 
elektroniska komponenter eller 
montering av elektronik inuti 
utrustning med vassa metallkanter 
kräver ESD-handskar med 
skärskydd.”

 
TEGERA® 804 
• 18 gg kol, polyester, spandexfiber 
• Skärskyddsnivå C med CRF® Technology
• Nitril, ¾-doppade
• Oljebeständiga
• Pekskärmsfunktion
• ESD-godkända
• Storlekar: 6–11
• Industriförpackning: 6 par

Användningsområden: 
Explosiva miljöer, t.ex. pulverlackering,  
olja och gas, oljeraffinaderi

ATEX-HANDSKAR  
MED SKÄRSKYDD

EN 388:2016 + A1:2018
3X41C

EN 16350

 

IEC 61340-5-1

X1XXXX
EN 407:2020 



KOMMER: APRIL

Certifierat skydd
Det som gör JALAS® SpOc yrkesskor så speciella är 
att halkskydd och ergonomi testats och godkänts 
som personligt skydd. Den halksäkra yttersulan 
ger ett extremt bra grepp och är säker på våta ytor 
(SRC-klassad). ESD-certifieringen, å andra sidan, 
skyddar känslig utrustning från statisk elektricitet 
vilket är viktigt i många arbetsmiljöer.

Komfort och ergonomi som varar hela dagen
Bekväma och stötdämpande sulor i flera lager 
säkerställer hög komfort och ergonomi hela dagen 

för att förhindra skador på fötter och rygg. Det 
högteknologiska och stötdämpande materialet 
Poron® XRD® absorberar upp till 95 % av energin.

BOA® Fit System
BOA® Fit System är ett smart och bekvämt 
snörningssystem som gör det enkelt att ta på och 
av skorna. Det ger en smidig och jämn snörning med 
optimal passform utan tryckpunkter.

JALAS® SpOc är en kollektion yrkesskor för dem som ständigt är på språng. 

JALAS® SPOC-KOLLEKTIONEN

JALAS® 5492 SPOC 
• Låg yrkessko
• Elastisk plös
• Extra mjuk textilmesh med hög andningsförmåga
• Med snörning
• Storlekar: 35–48

NY DESIGN AV SPOC YRKESSKOR 
 

Nya färger och ny design speciellt utvecklade för personal inom servicesektorn.  
Skorna finns med snörning eller med BOA® Fit System. Alla skor är unisex.
 
Användningsområden: Servicesektorn

LÄTTA OCH SPORTIGA YRKESSKOR  
MED CERTIFIERING FÖR VÅRDSEKTORN 
 

Lätta skor med hög andningsförmåga för användning i arbetsmiljöer inom hälso- och  
sjukvården. Stötdämpande sulor och certifierat halkskydd är viktiga för personligt  
skydd. ESD-skydd av känslig elektronik är nödvändigt där livräddande och dyr utrustning  
används. Skorna finns med snörning eller med BOA® Fit System. Alla skor är unisex.
 
Användningsområden: Vårdmiljöer

EN Kravuppfyllnad: O1 A E FO SRC

EN Kravuppfyllnad: O1 A E FO SRC

EN Kravuppfyllnad: O1 A E FO SRC

EN Kravuppfyllnad: O1 A E FO SRC

JALAS® 5462 SPOC 
• Låg yrkessko
• Strumpliknande konstruktion
• Textilmesh med hög andningsförmåga
• Med BOA® Fit System
• Storlekar: 35–48

JALAS® 5382 SPOC 
• Låg yrkessko
• Strumpliknande konstruktion
• Textiltyg med hög andningsförmåga
• Med BOA® Fit System
• Storlekar: 35–48

JALAS® 5392 SPOC 
• Låg yrkessko
• Elastisk plös
• Extra mjuk textilmesh med hög andningsförmåga
• Med snörning
• Storlekar: 35–48



VÅR VISION ÄR NOLL 
SKADOR PÅ HÄNDER 
OCH FÖTTER
På Ejendals har vi under många år arbetat för att minska risken 
för onödiga skador på händer och fötter. Det har vi gjort i 70 år. 
Vi erbjuder den bästa säkerhetsutrustningen som är noggrant 
utvecklad och testad i samarbete med ledande experter på 
material, funktion och ergonomi. Vi för en kontinuerlig dialog 
med dem som använder våra skyddshandskar och skor och vet 
därför vad som förväntas av oss.

www.ejendals.com
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