
C O L D T E X

•	 Grijze rundslederen diepvrieswant met bontvoering en  
 lederen kap.
•	 Geschikt voor rijwerkzaamheden  
 (bijv. hef- en reachtruckchauffeurs).

artikelnummer: 14401.2222

artikelnummer: 14405.1125

artikelnummer: 14403.2222

•	 Grijze rundslederen 3-vingerhandschoen met bontvoering  
 en lederen kap.
•	 Geschikt voor order-picking en rijwerkzaamheden  
 (bijv. hef- en reachtruckchauffeurs).

•	 Grijze varkenssplitlederen  
 handschoen met bontvoering  
 en tricot boord.
•	 Geschikt voor diverse werkzaam- 
 heden, waaronder order-picking en  
 rijwerkzaamheden
 (bijv. hef- en reachtruckchauffeurs).

Diepvrieshandschoenen leder



C O L D T E X

Diepvrieshandschoenen leder

•	 Grijze rundslederen diepvrieshandschoen met 
 bontvoering en lederen kap.
•	 Inwendige vingertopversterking ter voorkoming  
 van slijtage.
•	 Soepel model, geschikt voor diverse  
 werkzaamheden, waaronder order-picking.

artikelnummer: 14405.2222

artikelnummer: 14405.4521

artikelnummer: 14405.4525

artikelnummer: 14405.452508

artikelnummer: 14405.2221

•	 Diepvrieshandschoen met bontvoering en  
 bruin robustaanlederen handpalm.
•	 Inwendige vingertopversterking ter  
 voorkoming van slijtage.
•	 Geruwd leder aan de vingertoppen.
•	 Verkrijgbaar met grijs rundslederen  
 bovenkant met lederen kap of een  
 tricot boord uitvoering.
•	 Artikel	14405.4525	is	ook	in	een	 
	 maat	8	verkrijgbaar	(14405.452508).
•	 Uitermate geschikt voor orderpick  
 werkzaamheden.

•	 Grijze rundslederen diepvrieshandschoen  
 met bontvoering en gevoerde lederen kap.
•	 Inwendige vingertopversterking ter  
 voorkoming van slijtage.
•	 Soepel model, geschikt voor diverse  
 werkzaamheden, waaronder order-picking  
 en intern transport.



artikelnummer: 14405.4522

artikelnummer: 14435.5515

•	 Grijze rundslederen diepvrieshandschoen met schuimvoering  
 en tricot boord.
•	 Soepel model; zeer geschikt voor schrijfwerkzaamheden.

Diepvrieshandschoenen leder

•	 Diepvrieshandschoen met bruin robustaanlederen  
 handpalm en grijs rundslederen bovenkant met  
 bontvoering en lederen kap.
•	 Inwendige vingertopversterking ter  
 voorkoming van slijtage.
•	 Geruwd leder aan de vingertoppen en  
 noppen voor extra grip.
•	 Uitermate geschikt voor orderpick  
 werkzaamheden.

C O L D T E X

artikelnummer: 14405.1121

artikelnummer: 14405.1122

•	 Grijze varkenssplitlederen handschoenen  
 met acryl teddy voering.
•	 Met lederen kap of extra lange gevoerde  
 lederen kap.
•	 Zeer geschikt voor bijvoorbeeld  
 order-picking.

•	 Met extra lange gevoerde
 lederen kap.



•	 Fleece handschoen met Thinsulate voering.
•	 Zeer soepel model, zeer warm; uitermate  
 geschikt voor orderpicking in  
 koel- en vrieshuizen.
•	 Model tricot boord (/M) zorgt voor een  
 goede warmteafsluiting bij de pols.

Diepvrieshandschoenen fleece/stof

•	 Diepvrieswant of handschoen (/5) Gore Tex.
•	 Ademend model, wind- en waterdicht.
•	 Zeer warm en uitermate geschikt voor rijwerkzaamheden  
 (bijv. hef- en reachtruckchauffeurs).

C O L D T E X

Maten S- M - L - XL

Maten M - L - XL - XXL

Maten 08 - 10 - 11

artikelnummer: 287010.xx

artikelnummer: 1510482.xx

artikelnummer: 287010/5.xx

artikelnummer: 1510482/xxM

artikelnummer: 1510149

•	 Bruine rundslederen handschoen  
 met Thinsulate voering.
•	 Uitermate geschikt voor bijv.  
 chauffeurs op koel- en vries- 
 wagens.

•	 Leverbaar in maten 08 en 10.



C O L D T E X

artikelnummer: 1510438

artikelnummer: 1510439

•	 Handschoenen Thermo Insulator (Marigold).
•	 Dit model is o.a. zeer geschikt voor monteurs   
 werkzaam in koele ruimtes.
•	 Met noppen voor extra grip.

Diepvrieshandschoenen fleece/stof

•	 Handschoenen Thermo Insulator (Marigold).
•	 Ook toepasbaar in combinatie met
 alle andere (diepvries)handschoenen
 voor het creëren van extra warmte.

Diepvriessokken
artikelnummer: 2171130 (lang model)  •  2171140 (kort model)

•	 Diepvriessokken vervaardigd uit 80% zuivere scheerwol.
•	 Ouderwets lekker warm.
•	 Verkrijgbaar in een lang model tot onder de knie en  
 een korter model tot halverwege het onderbeen.

Maatverdeling   35/38 39/42 43/46 47/50
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