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Bekijk ons volledige assortiment FORTIXTM op: www.ansell.com/FORTIX 
of neem contact op met uw Ansell-vertegenwoordiger. 

MEERVOUDIGE BESCHERMING MET EXTRA COMFORT

Het beschermen van werknemers is niet alleen een morele verplichting, maar levert ook kwalitatief beter werk op en 
daarmee een verhoging van de algemene bedrijfsproductiviteit. Het assortiment HyFlex® van geavanceerde handschoenen 
biedt zelfs op de meest veeleisende werkplekken uitzonderlijk comfort en beweeglijkheid. 
 
Ontdek hoe u met ons assortiment HyFlex® handschoenen met de nieuwe en verbeterde FORTIX™ Technology de veiligheid en 
prestaties op uw werkplek kunt verbeteren.

DMF
Bevat geen gevaarlijke 
bestanddelen alsDMF en 
andere schadelijke chemische 
stoffen

Minder 
waterverbruik 
tijdens het coaten

Minder 
uitstoot van 
broeikasgas 
door de fabriek

Minder afval 
doordat 
handschoenen 
langer meegaan

FORTIX™ TECHNOLOGY
Ansells FORTIX™ Technology is een gepatenteerde technologie waarmee een dunne, veerkrachtige en ademende coating van 
nitrilschuim op gebreide handschoenen wordt aangebracht voor een aanzienlijk langere levensduur en meer comfort.

OP WEG NAAR DUURZAAMHEID
Ons R&D-team had als missie de verspilling van rubber en het waterverbruik tijdens de productie aanzienlijk te verlagen. 
Dankzij nieuwe procedés is ons R&D-team in deze uitdaging geslaagd en zijn het verbruik van water en de hoeveelheid 
latexafval aanzienlijk afgenomen. Onze nieuwe en verbeterde FORTIX™ Technology presteert duurzaam.

LATEX Geen irriterende bestanddelen zoals 
latex en de handschoen is nagewassen

Dermatologisch getest door een 
erkend Duits laboratorium

BELANGRIJKSTE VOORDELEN
FORTIX™ Technology biedt werknemers nu nog meer voordelen, zoals ultiem 
comfort en soepelheid, uitstekende droge grip en een nog langere levensduur

HyFlex®  
11-840

Onze 
multifunctionele 
paradepaardje

HyFlex®  
11-849
 
360 ° bescherming 
tegen krassen, 
scheuren en vuil

HyFlex®  
11-819 ESD

De perfecte 
combinatie 
van comfort en 
beweeglijkheid die 
geschikt is voor 
touchscreens

HyFlex®  
11-561

De dunste en lichtste 
handschoen met ISO-
snijweerstandsniveau C 
die 200% langer 
meegaat
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