
For NEW 
opportunities...

OnlyColad!

Zoekt u een oplossing om uzelf en uw lak te beschermen? 
Bestel dan nu de Colad Nitril Handschoenen Zwart. Neem 
contact op met verkoop@emm.com of uw lokale Colad 
dealer.

COLAD IS EEN MERK VAN EMM INTERNATIONAL 
Bohemenstraat 19  8028 SB Zwolle The Netherlands
T +31(0)38 467 66 00  E belgium@emm.com  
www.colad.nl

Colad creëert unieke mogelijkheden 
voor eindgebruikers, met een focus 
op het behalen van het optimale 
eindresultaat op de meest
efficiënte en effectieve manier. 
Colad draagt bij aan het werk-
plezier, efficiëntie, duurzaamheid, 
professionaliteit en winstgevend-
heid. Colad, inventing more!

Colad Disposable Nitril Handschoenen Zwart
Verkrijgbaar in maten M - 2XL 

Niet elke handschoen is geschikt voor het spuitproces. Tijdens het spuiten is bescherming van de gebruiker van het grootste belang.
Handschoenen moeten niet alleen de gebruiker beschermen tegen spatten van chemicaliën, maar ook de lak zodat die niet vervuild 
raakt. Lak is naast arbeidstijd de duurste kostenpost voor een lakverwerkendbedrijf. Nitril  
Handschoenen voorkomen dat haar, huidschilfers en huidvet met de lak in contact komen. Colad 
Handschoenen Zwart zijn zo ontwikkeld dat ze de ideale omstandigheden creëren om met lak te werken. 
 • Dikte 6 mil. (0.15 mm)
• Lange mouw (lengte 285 mm)
• Geruwde vingertoppen voor betere grip
• Uitermate geschikt voor het werken met lak en oplosmiddelen

Disposable Nitril Handschoenen Zwart 
Speciaal ontwikkeld om comfort en bescherming te bieden tijdens het spuitproces!

Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM)    
Categorie III conform Europese Richtlijn 2016/425. Complexe-PBM beschermt 
tegen risico’s met onomkeerbare gevolgen voor de gezondheid.                

Maat Dispenserdoos

60 st.

Dispenserdoos 

400 st.

M Art.nr. 536000 Art.nr. 536400

L Art.nr. 536002 Art.nr. 536402

XL Art.nr. 536004 Art.nr. 536404

2XL Art.nr. 536006

Registratienummer: 0321

Poeder-
vrij

Latex
vrij

Siliconen-
vrij

Eenmalig 
gebruik

Gerelateerde 
producten

Handschoen Dispenser
voor 60 st. 
Art.nr. 5390

Handschoen Dispenser
Groot voor 400 st
Art.nr. 5364D

NIEUW!

Bulk Dispenser 
Uw handschoenen altijd bij de hand 
dankzij deze handige dispenser!


