
F R A  F A G F O L K  T I L  P R O F E S S I O N E L L E 2 0 1 9

HANDSKE KATALOG 
 



Nordjysk Beslag & Værktøj A/S  •  Telefon: 98 14 68 88  •  E-Mail: info@nordjyskbeslag.dk

                
2  

Varenr. Pr. stk. v./ flere stk.
6018020 Str. 09 v./12 - 8,95
6018021 Str. 10 v./12 - 8,95
6018022 Str. 11 v./12 - 8,95

Varenr. Pr. stk Pr. stk. v./ flere stk.
601819 Str. 09 99,00 v./12 - 79,00
601820 Str. 10 99,00 v./12 - 79,00
601821 Str. 11 99,00 v./12 - 79,00

Varenr. Pr. stk Pr. stk. v./ flere stk.
601723 Str. 8 6,00 v./144 - 2,50
601724 Str. 9/10 6,00 v./144 - 2,50
601726 Str. 11/12 6,00 v./144 - 2,50

Varenr. Pr. stk. v./ flere stk.
6018016 Str. 09 v./12 - 9,95
6018017 Str. 10 v./12 - 9,95
6018018 Str. 11 v./12 - 9,95

NB arbejdshandske
Arbejdshandsker fra Nordjysk Beslag. 13G Rød Polyester, 
Sort Latex.

1ST black arbejdshandske
Vandafvisende handske med neopren-krave med velcroluk-
ning. Handsken har reflekser på overhånd og fleece på 
tommelen. Overhånd i sort, fleksibelt polyester/spandex 
med vandtæt membran på indersiden. Håndfladen har 
åndbart, præget polyuretan. Håndflade-for af let bambus/
micropolyester.

Strikket arbejdshandske
Strikket handske af bomuld/polyester med elastisk rib-
krave og forstærket med dotter af pvc i håndflade og på 
underside af fingre. Egnet til f.eks. Håndværkere, industri, 
landbrug, skovbrug. Elastisk og tætsiddende handske med 
godt greb om glatte genstande.

NB arbejdshandske
Arbejdshandsker fra Nordjysk Beslag. 13G Blå Polyester, 
Sort Nitril.
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Classic Boxer
arbejdshandske
Arbejdshandske af chromgarvet 
oksespalt med stof overhånd, 
elastik i håndryg og 6 cm krave. 
Foret med bomuldsjersey. 
Allround arbejdshandske. 
Bedst egnet til tørt arbejde. 
Velegnet til håndtering af 
glatte emner. Spalt tåler 
mere varme end oksehud 
uden at krympe.

Varenr. Pr. stk Pr. stk. v./ flere stk.
601770 Str. 10 69,00 v./12 - 39,95
601771 Str. 11 69,00 v./12 - 39,95
601772 Str. 12 69,00 v./12 - 39,95

Varenr. Pr. stk Pr. stk. v./ flere stk.
601705 Str. 9 24,95 v./12 - 19,95
6017051 Str. 10 24,95 v./12 - 19,95

Varenr. Pr. stk Pr. stk. v./ flere stk.
602206 Str. 9 299 v./6 - 249,00
6022061 Str. 10 299 v./6 - 249,00
6022062 Str. 11 299 v./6 - 249,00

Varenr. Pr. stk Pr. stk. v./ flere stk.
601713 Str. 8,5 26,00 v./12 - 19,95
601714 Str. 9 26,00 v./12 - 19,95
601715 Str. 11 26,00 v./12 - 19,95

Varenr. Pr. stk Pr. stk. v./ flere stk.
601704 Str. 8 32,00 v./12 - 24,95
601709 Str. 9 32,00 v./12 - 24,95
601710 Str. 10 32,00 v./12 - 24,95
601711 Str. 11 32,00 v./12 - 24,95

Dollar arbejds-/
industrihandske
All-round arbejdshandske af 
chromgarvet oksehud med
stofoverhånd, elastik i håndryg 
og 6 cm krave. Middelsvær 
arbejdshandske med god 
slidstyrke. Foret med bomulds-
fleece. 

Arbejdshandske i kraftig oksehud
Boisen arbejdshandske i kraftig oksehud, blød, smidig, 
meget slidstærk, forsynet med kno og negleforstærkning, 
samsyet håndflade. Krave med 7 cm gummieret manchet 
bomuld. Allround handske til bl.a. byggeindustri og auto.

1ST Vibra-X
arbejdshandske
Vibrationsisolerende handske 
med special-skum i håndfladen 
mod vibrationer. Polyester/
spandeks på håndryggen, 
”neopren”-manchet, Clarino, sili-
konetryk. God til Industri, byggeri 
og anlæg, transport, olieboring.

Tiger plus arbejdshandske
Allround oksehudshandske. Foret med bomuldsjersey i 
håndfladen. Kraftig handske med god slidstyrke. Allround 
handske til bl.a. monteringsopgaver, lagerarbejde, pakning 
og inspektion.
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Varenr. Pr. stk Pr. stk. v./ flere stk.
601720 Str. 7 17,00 v./12 - 9,95
601718 Str. 8 17,00 v./12 - 9,95
601719 Str. 9 17,00 v./12 - 9,95
601717 Str. 10 17,00 v./12 - 9,95
601716 Str. 11 17,00 v./12 - 9,95

Varenr. Pr. stk Pr. stk. v./ flere stk.
601801 Str. 7 22,00 v./12 - 12,95
601804 Str. 8 22,00 v./12 - 12,95
601805 Str. 9 22,00 v./12 - 12,95
601806 Str. 10 22,00 v./12 - 12,95
601810 Str. 11 22,00 v./12 - 12,95

Varenr. Pr. stk Pr. stk. v./ flere stk.
601808 Str. 10 12,95 v./12 - 9,95

Varenr. Pr. stk Pr. stk. v./ flere stk.
601790 Str. 9 28,00 v./12 - 17,95

Micro Tech
montørhandske
Handske af tynd nylonstrik 
med ribkrave og polyurethan
belægning i håndflade og 
på fingerspidser. Tynd, 
sømløs, slidstærk og flexibel 
handske med stor fingerføling.

Ninja Maxim
montørhandske
Handske af tynd nylon-/
spandex-strik med ribkrave. 
NFTbelægning i håndflade 
og på fingerspidser. Tynd, 
sømløs, slidstærk og fleksibel 
handske med stor fingerføling.
Egnet til monteringsopgaver, 
elektronik, lagerarbejde, 
pakning og inspektion.

Montørhandske
Hvid flex montage handske.

Nitrilon
montørhandske
Handske af tynd nylon-strik 
med ribkrave. Nitril-belægning 
i håndflade og på fingerspidser. 
Tynd, sømløs, slidstærk og 
fleksibel handske med stor 
fingerføling. Egnet til monterings-
opgaver, elektronik, lagerarbejde, 
pakning og inspektion.

Varenr. Pr. stk Pr. stk. v./ flere stk.
6018003 Str. 9 14,00 v./12 - 10,95
6018004 Str. 10 14,00 v./12 - 10,95
6018005 Str. 11 14,00 v./12 - 10,95

Varenr. Pr. stk Pr. stk. v./ flere stk.
601822 Str. 7 59,00 v./12 - 49,00
601823 Str. 8 59,00 v./12 - 49,00
601824 Str. 9 59,00 v./12 - 49,00

Grip montørhandske
Handske af tynd nylon-strik 
med ribkrave. Foam-nitril-
belægning i håndflade og 
på fingerspidser. Monterings-
opgaver, elektronik, lagerarbejde, 
pakning og inspektion. Tynd, 
sømløs, slidstærk og flexibel 
handske med stor fingerføling.

Latex montør-/
teknikerhandske
Showa dual latex montør-/
teknikerhandske i polyester-
strik/nylon med heldyppet 
med blå latex og ekstra 
håndfladebelægning i sort 
latex foam. Belægningen er 
uigennemtrængelig for
vand. Sømløs handske 
med ribkrave. Åndbar. God 
i både tørre, våde, varme 
og kolde betingelser.
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5  Nordjysk Beslag - Tager forbehold for tryk- og billedfejl, samt udsolgte varer. 

Varenr. Pr. stk Pr. stk. v./ flere stk.
601800 Str. 8 31,00 v./12 - 19,95
601802 Str. 9 40,00 v./12 - 19,95
601803 Str. 10 40,00 v./12 - 19,95

Varenr. Pr. stk Pr. stk. v./ flere stk.
601757 Str. 9 22,00 v./12 - 16,95
601755 Str. 10 22,00 v./12 - 16,95
601756 Str. 11 22,00 v./12 - 16,95

Technic Rib montør-/teknikerhandske
Tynd og smidig teknikerhandske af chromgarvet gedeskind 
med ribkrave. Handsken er uforet. Den tætsiddende krave 
forhindrer snavs i at drysse ned i handsken.

Gripper Soft montørhandske
Sømløs polyester-/bomuldshandske med ribkrave. Slid-
stærk handske med godt greb der er halvdyppet med 
latex-foambelægning. Slutter tæt til håndleddet. Egnet til 
bl.a. entreprenørarbejde, industri, håndværk og landbrug.

Varenr. Pr. stk Pr. stk. v./ flere stk.
601727 Str. 8 58,00 v./12 - 39,95
601728 Str. 9 58,00 v./12 - 39,95
601729 Str. 10 58,00 v./12 - 39,95

Pingo montør-/teknikerhandske
Fleksibel, uforet teknikerhandske med håndflade og 
underside af fingre i chromgarvet gedeskind. Overhånd
af åndbar polyester. Elastik ved håndled af polyester/
elastan med Velcrolukning. Tynd og smidig handske med 
god fingerføling.

Driver Pro montør-/teknikerhandske
Lun, let og smidig teknikerhandske af chromgarvet skind 
i slip-on model med indsyet elastik i overhånd, som tillader 
fri bevægelse i håndleddet. Handsken er helforet med 
fleece. Til montage og andet lettere arbejde der kræver 
god fingerføling og som ikke kræver særlig beskyttelse af 
håndled og underarm.

Varenr. Pr. stk Pr. stk. v./ flere stk.
601784 Str. 8 43,00 v./12 - 29,95
601785 Str. 9 43,00 v./12 - 29,95
601786 Str. 10 43,00 v./12 - 29,95
601787 Str. 11 43,00 v./12 - 29,95
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Varenr. Pr. stk Pr. stk. v./ flere stk.
601773 Str. 10 53,00 v./12 - 39,95

Varenr. Pr. stk Pr. stk. v./ flere stk.
601698 Str. 10 49,95 v./12 - 39,95

Tig-Man svejsehandske
Tynd svejsehandske af chromgarvet skind med indsyet 
elastik i overhånd og lang krave. Syet med Kevlar-tråd. 
Handsken er uforet. En handske med god fingerføling til 
finsvejsning.

Tig svejsehandske
Tynd tig-svejsehandske af chromgarvet skind med lang 
spalt-krave. Handsken er uforet og syet med Kevlar-tråd. 
Modellen er med lige”vinge-tommel”. Tig-svejsning. En 
handske med god fingerføling til finsvejsning.

Varenr. Pr. stk Pr. stk. v./ flere stk.
6016921 Str. 9 89,00 v./12 - 59,95
601691 Str. 10 89,00 v./12 - 59,95
601692 Str. 11 89,00 v./12 - 59,95

Svejsehandske i gedelæder
Egnet til svejsning, hvor der stilles høje krav til slidstyrke 
kombineret med god fingerspidsfølelse. Uforet smidig 
handske med inderhånd og pegefinger i blød gedenarv og 
overhånd og krave i varmeisolerende oksespalt.

Constructor dyppet handsker
PVC heldyphandske med tyndt for af bomuldsinterlock.
Slidstærk handske til arbejde med fugtige emner. Egnet til 
bl.a. entreprenørarbejde, industri, håndværk og landbrug.

Varenr. Pr. stk Pr. stk. v./ flere stk.
601693 Str. 10 49,00 v./12 - 39,95

Svejsehandske med stor slidstyrke
Europa. Helforet svejsehandske af chromgarvet oksespalt 
med 14 cm krave. Foret med bomuldsjersey i hånd og glat 
bomuld i krave.

Varenr. Pr. stk Pr. stk. v./ flere stk.
601751 Str. 10 (kort 27 cm) 34,00 v./12 - 19,95
601753 Str. 10 (lang 40 cm) 34,00 v./12 - 22,95
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Varenr. Pr. stk Pr. stk. v./ flere stk.
602943 Str. 9 17,00 v./12 - 12,95
602944 Str. 10 17,00 v./12 - 12,95

Varenr. Pr. stk Pr. stk. v./ flere stk.
601700 Str. 10 55,00 v./12 - 39,95

Varenr. Pr. stk Pr. stk. v./ flere stk.
601780 Str. 10 27,00 v./12 - 16,95

Varenr. Pr. stk Pr. stk. v./ flere stk.
601783 Str. 10 89,00 v./12 - 69,95

Varenr. Pr. stk Pr. stk. v./ flere stk.
601788 Str. 10 32,00 v./12 - 19,95

Varenr. Pr. stk Pr. stk. v./ flere stk.
601754 Str. 10 22,00 v./12 - 17,95

Showa Dual Winter
dyppet handsker
Vinterhandske med isolering, 
slidstyrke og vandafvisende 
egenskaber. Designet til at 
beskytte ved temperatur helt 
ned til -30° ved kort eller 
lejlighedsvis kontakt. Dobbelt 
latexbelægning giver høj 
slidstyrke og konfort til brug 
i længere tid.

Hyd-Tuf dyppet handsker
Universalhandsker med krave og nitril belægning samt 
bomuldsjersey for. Handsken har et fremragende tørt greb 
der giver rigtig god komfort. Uden krom og med særdeles 
god slidstyrke. Olie- og snavsafvisende.

Blue Grip dyppet handsker
Handske af bomuldsinterlock med ribkrave – med håndfla-
de-belægning af nitril. Letvægtsmodel. Slidstærk letvægts-
handske som ikke er 100% væsketæt og derfor ikke egnet
som kemikaliehandske. Egnet til bl.a. entreprenørarbejde, 
beton-, træ- og metalindustri..

Fortuna Blue dyppet handske m./krave
Blå nitril heldyp-handske med 7 cm kanvas-sikkerhedsman-
chet. Handskens basis er bomuldsjersey. Slidstærk handske 
som ikke er 100% væsketæt og derfor ikke egnet som ke-
mikaliehandske. Egnet til bl.a. entreprenørarbejde, beton-, 
træ-, og metalindustri.

Fortuna Blue dyppet 
handske m./ribkrave
Blå nitril halvdyp-handske 
med ribkrave. Handskens 
basis er bomuldsjersey. 
Slidstærk handske som ikke 
er 100% væsketæt og derfor 
ikke egnet som kemikaliehandske. 
Egnet til bl.a. entreprenørarbejde, 
beton-, træ-, og metalindustri.

Fortuna Yellow
dyppet handsker
Pvc heldyphandske med 
tyndt for af bomuldsinterlock. 
Slidstærk handske til arbejde 
med fugtige emner. Egnet til 
entreprenørarbejde, industri, 
håndværk og landbrug.
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Varenr. Pr. stk Pr. stk. v./ flere stk.
601767 Str. 08 19,00 v./12 - 14,95
601768 Str. 09 19,00 v./12 - 14,95
601762 Str. 10 19,00 v./12 - 14,95

Varenr. Pr. stk Pr. stk. v./ flere stk.
602641 Str. 9 143,00 v./12 - 99,95
602642 Str. 10 142,00 v./12 - 99,95

Varenr. Pr. stk Pr. stk. v./ flere stk.
601776 Str. 08 19,00 v./12 - 14,95
601777 Str. 09 19,00 v./12 - 14,95
601778 Str. 10 19,00 v./12 - 14,95

Chemitril kemihandske
Grøn nitrilhandske med gribemønster i håndflade og på 
fingre. Handsken er med indvendig bomuldsvelourisering. 
Nitrilhandske der yder god beskyttelse ved håndtering 
af væske. Egnet til bl.a. industri, fiskeri, landbrug, håndværk, 
fødevareindustri og grovere rengøring.

ScanBlack+ kemihandske
Sort gummihandske med gribemønster i håndflade. Hand-
sken er med indvendig bomuldsvelourisering. Klorinering 
reducerer afgivningen af latex-proteiner og formindsker 
dermed risikoen for latex-allergi. Gummihandske der yder 
god beskyttelse ved håndtering af væske.

Barrier kemihandske
Ansell kemihandske med en enestående kemisk bestandig-
hed, et af de bredeste spektre af kemisk beskyttelse. 5 lags 
HPPE-lamineret handske og glat overflade. Håndspecifik 
og ergonomisk konstruktion. Hver handske er testet indivi-
duelt med lufttryk.

Varenr. Pr. stk Pr. stk. v./ flere stk.
601706 Str. 9 69,00 v./12 - 29,95
601707 Str. 10 69,00 v./12 - 29,95
601708 Str. 11 69,00 v./12 - 29,95

Rook Light skærehæmmendehandske
Femfingret, sømløs handske af strikket Chineema med 
polyuretan - belægning i håndflade og på fingre. Sømløs 
handske med ribkrave og glat overflade. Gråmeleret med 
lys grå belægning. Egnet til monteringsopgaver, arbejde 
med tyndplader og andre emner med skarpe kanter.
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Varenr. Pr. stk Pr. stk. v./ flere stk.
601766 Str. 7½ (M) 84,00 v./10 - 54,95
601764 Str. 8½ (L) 84,00 v./10 - 54,95
601765 Str. 9½ (XL) 84,00 v./10 - 54,95

Varenr. Pr. stk Pr. stk. v./ flere stk.
601701 Str. 9 63,00 v./12 - 36,95

Inter letvægts bomuldshandske
Tynd ubleget interlock handske af 100 % bomuld og med 
slip-on krave. Egnet til bl.a. elektronikbranchen, til produkt-
beskyttelse eller som inderhandske i gummi- og plasthand-
sker.

Nilex pudderfri engangshandsker
Tynd og smidig sømløs handske med stor fingerføling. 
Handsken er væsketæt og velegnet til håndtering af mange 
kemikalier, hvor berøringstiden er kort. Primære anvendel-
sesområder er fødevareproduktion, montage, produktkon-
trol, laboratoriearbejde, kemisk industri og lettere rengø-
ring.

Varenr. Pr. stk Pr. stk. v./ flere stk.
601758 Str. 6½ (S) 67,00 v./10 - 36,95
601761 Str. 8 (M) 67,00 v./10 - 36,95
601759 Str. 8½ (L) 67,00 v./10 - 36,95
601760 Str. 9½ (XL) 67,00 v./10 - 36,95

Vilex pudret vinyl engangshandsker
Tynd og smidig sømløs handske med stor fingerføling. In-
deholder ingen gummiproteiner eller andre kendte stoffer, 
som kan fremkalde allergiske reaktioner.  Primære anven-
delsesområder er fødevareproduktion, montage, produkt-
kontrol, sygepleje og lettere rengøring.
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Varenr. Pr. stk
602654 Str. 9 59,00
602655 Str. 10 59,00
602656 Str. 11 59,00

Varenr. Pr. stk
602657 Str. 9 229,00
602658 Str. 10 229,00
602659 Str. 11 229,00

Guide 775W handske
Vandtæt valg i våde og kolde miljøer - kombinationen af 
blødt fleecefor, vind- og vandtæt membran, fleksibel over-
hånd og kunstlæder i inderhånden gør denne handske til 
en favorit, når det er koldt og vådt. Tommelkonstruktionen 
gør pasformen komfortabel, og de forstærkede fingerspid-
ser giver øget beskyttelse og forbedret slidstyrke. Egnet til 
montering og finmekanisk arbejde i våde og kolde miljøer.

Guide 22W HP handske
Smart og robust vinterhandske, som beskytter mod både 
kulde og væde. Med slidstærkt kunstlæder i inderhånden og 
forstærkningar er det en handske, som holder længe. Extra 
Thinsulate-for i overhånden giver en varm og smidig hand-
ske med god fingerspidsfølelse, velegnet ned til -15 grader. 
Egnet til bygge- og anlægsarbejde udendørs i kolde miljøer.

Guide 5146W handske
Kombinationen af slidstærkt læder, fleksibelt tekstil, 
varmende for og vind- og vandtæt membran gør denne 
handske meget anvendelig til den fugtige og kølige del 
af året. Inderhånd og forstærkninger på pegefinger og 
fingerspidser er lavet i blød og holdbar gedenarv, og hele 
handsken er foret med et blødt og isolerende fleecemateri-
ale. Overhånden er i et fleksibelt syntetisk materiale og har 
en vatteret forstærkning over knoerne for at give god be-
skyttelse mod slag og rivning. Denne handske passer godt i 
våde og kolde miljøer ved bygge- og håndværksarbejde.

Varenr. Pr. stk Pr. stk. v./ flere stk.
602700 Str. 9 195,11 v./6 - 149,00
602701 Str. 10 195,11 v./6 - 149,00
602702 Str. 11 195,11 v./6 - 149,00
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Varenr. Pr. stk Pr. stk. v./ flere stk.
602645 Str. 9 53,00 v./6 - 29,95
602646 Str. 10 53,00 v./6 - 29,95
602647 Str. 11 53,00 v./6 - 29,95

Ninja Ice HPT handske
Handske af tynd, foret nylonstrik med ribkrave og vand-
afvisende HPTbelægning i håndflade og på det halve af 
overhånden. Handsken forbliver fleksibel ved temperaturer 
ned til -50o C. Til lager- og vedligeholdelsesarbejde uden-
dørs og i kølehuse, hvor der er brug for at beskytte 
hænderne mod kulde.

W-Flex vinterhandske
Sømløs, polyester/akryl-strikhandske med opkradset
inderside. Handsken har ribkrave og er halvdyppet 
med nitril-foam-belægning. Sømløs, slidstærk og fleksibel 
handske med stor fingerføling. Egnet til monterings
opgaver, elektronik, lagerarbejde, pakning og inspektion 
i kølige omgivelser.

Varenr. Pr. stk Pr. stk. v./ flere stk.
602941 Str. 9 19,99 v./12 - 15,95
602942 Str. 10 19,99 v./12 - 15,95

Varenr. Pr. stk Pr. stk. v./ flere stk.
602651 Str. 5 32,00 v./12 - 24,95

Happy Blue børnehandske
1+1=2 blå - Detail. Sømløs børne-/allround-
handske af nylon med ribkrave. Vandbaseret 
PU og foam overflade, handsken er uforet og 
halvdppet og har tryk på overhånden af et par 
friske drenge samt teksten 1+1 = 2. 

Skal den lille “hjælpe” 
til i værkstedet?
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På NordjyskBeslag.dk kan du finde alle vores aktuelle kataloger

Find flere på NordjyskBeslag.dk

SKIBS- & BÅDBESLAG
Vores faste katalog til 
skibs- og bådbyggere

FORCE KATALOG
Vores faste

Force sortiment

MURER KATALOG
Udvalg af vores mange 

murer produkter

UNICAN KATALOG
Udvalg af vores mange 
Unican produkter m.m.

Nordjysk Beslag A/S ligger i tæt 
forbindelse til det nordjyske motorvejsnet 

med gode parkeringsforhold og stort 
butiks- og lagerareal. 

Vi har alle aktuelle varer på lager og vores 
stærke leverandørforhold sikrer en hurtig 

ekspedition ved bestilte varer.

Bestiller du inden kl. 09:00 kan vi levere 
samme dag i Vendsyssel og Himmerland 

fra mandag til torsdag. 

Vi levere selvfølgelig også i resten af 
landet via vores tætte samarbejde med 

GLS og Danske Fragtmænd. 

Hos Nordjysk Beslag A/S betegner vi 
os selv som eksperter i levering

NORDJYSK
 

TLF. 98 14 68 88 • NORDJYSKBESLAG.DK
BESLAG & VÆRKTØJ


