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Tijdens de industriële revolutie worden  
in het Engeland van 1900 veel machines 

aangedreven door steenkool, gewonnen in het 
steenkolengebied van Lancashire.  

Owen Smith, voorman van mijnwerkersploeg 
20, is aan het werk in de westelijke schacht op 

70 meter diepte, als het plafond instort. Alle 
kompels komen op tijd de gang uit, behalve 

Andrew Wright, Smith’s jongste collega.

Owen rent direct terug de ingestorte  
schacht in. Hij scheurt de mouwen van zijn 
shirt en wikkelt de lappen om zijn handen.  

Hij trekt de riem uit zijn broek, snijdt deze in 
tweeën en omwikkelt zijn ingepakte handen  

met de stukken leder. 

Met deze extra beschermlaag breekt 
en stoot Owen net zo lang tot er 

een gat ontstaat in de muur 
tussen hem en zijn collega. 

Even later kruipt een opgeluchte 
Andrew door het gat naar buiten.

 
Dit bijzondere verhaal inspireert in 

2010 de oprichters van een bedrijf in 
veiligheidshandschoenen om hun 
organisatie OXXA te noemen; een 

eerbetoon met de O van Owen en de A 
van Andrew. Verbonden door twee X-en,  

als verwijzing naar ploeg 20. 
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OXXA Safety Gloves ontwikkelt en 
produceert moderne werkhandschoenen 
van hoge, constante kwaliteit en met 
maximaal draagcomfort.  
De werkhandschoenen van OXXA zorgen 
ervoor dat gebruikers veilig en 
comfortabel hun werk kunnen doen en 
dat de productiviteit op de werkvloer 
toeneemt. Omdat OXXA handschoenen 
langer meegaan dan andere 
werkhandschoenen, zorgen ze ook voor 
lagere kosten voor werkgevers.

REPRESENTATIEF
VEILIG

COMFORTABEL
EN EFFICIËNT 
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OXXA BETEKENT
Optimale veiligheid en ultiem draagcomfort

 Moderne uitstraling en uitstekende pasvorm,  
grip en vingergevoeligheid

Compact assortiment dat 80% van de  
toepassingen dekt

Hoge en constante productkwaliteit, de 
producten voldoen aan alle internationale 
veiligheidsnormeringen

 Langere levensduur, dus lagere kostprijs  
(in vergelijking met bijvoorbeeld lederen 
handschoenen)

Selectief B2B distributienetwerk

Deskundige productspecialisten en verkopers  

5



Deze werkhandschoenen zijn 
heerlijk koel om te dragen en 
daarom uitstekend geschikt voor 
warme werkomgevingen. Met zijn 
ademende eigenschappen is het 
de perfecte nitril foam gecoate 
handschoen om comfortabel en 
productief te werken zonder last 
te krijgen van transpiratievocht 
op de handen.

GOEDE VENTILATIE DOOR 
ADEMENDE COATING EN 
DRAGER

GOEDE GRIP OP DROGE,  
VETTIGE EN OLIEACHTIGE 
VOORWERPEN

HOGE MATE VAN 
VINGERGEVOELIGHEID 
EN FLEXIBILITEIT

TOEPASSINGSGEBIEDEN:
BOUW / INDUSTRIE / 
INSTALLATIETECHNIEK /  
ALGEHELE ASSEMBLAGE / 
TRANSPORT EN LOGISTIEK / 
AUTOMOTIVE / ONDERHOUD
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100%
GRIP

ADEMENDE 
DRAGER
Voor goede ventilatie

SUPER LICHTE 
NITRIL FOAM - 
COATING
De super lichte nitril foam-
coating biedt een hoge mate van 
vingergevoeligheid en flexibiliteit 
en verhoogt de productiviteit van 
de gebruiker

ANTISLIP DOOR NFT 
(NITRILE FOAM TECHNOLOGY)

De coating geeft een goede grip op 
droge, vettige en olieachtige voorwerpen

75%
FLEXIBILITEIT

75%
ADEMENDE COATING
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OXXA X-Pro-Flex 51-290 werkhandschoenen zitten heerlijk 
comfortabel door de goede pasvorm. De nitril foam gecoate 
handschoenen zijn zeer flexibel, hebben een uitstekende grip 
en hoge mate van vingergevoeligheid. Deze eigenschappen 
verhogen de productiviteit op de werkvloer.

KENMERKEN:
• Handschoen met nitril foam-coating
• Nylon/Lycra drager (15 gauge)
•  Super lichte coating biedt een hoge mate van vingergevoeligheid 

en flexibiliteit en verhoogt de productiviteit van de gebruiker
•  Antislip door NFT (Nitrile foam technology), de coating geeft een 

goede grip op droge, vettige en olieachtige voorwerpen
•  Door de donkere kleur is de handschoen uitermate geschikt voor 

gebruik in omgevingen met een zekere mate van vervuiling
• Kleur: zwart/grijs
• Doosverpakking: 144 paar
• Maten: 7 t/m 11
• Artikelnummer: 15129000

TOEPASSINGEN: 
• Algehele assemblage •     Automotive • Bouw 
• Industrie • Installatietechniek • Onderhoud 
• Transport en logistiek

X-PRO-FLEX
51-290

100%
PASVORM

100% 
GRIP

75% 
FLEXIBILITEIT

Nitril foam-coating

ALLES WAT JE HIER 
VASTPAKT, VOELT 
VETTIG AAN. DEZE 
HANDSCHOENEN 
GEVEN GRIP.
CHERYL M. • Automonteur
draagt de X-Pro-Flex AIR

Uitstekende grip

EN 388: 2016 [4131X]/EN 407: 2004 (X1XXXX)
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OXXA X-Pro-Flex AIR 51-292 werkhandschoenen zijn heerlijk 
koel om te dragen en daarom uitstekend geschikt voor warme 
werkomgevingen. Met zijn ademende eigenschappen is het de 
perfecte nitril foam gecoate handschoen om comfortabel en 
productief te werken zonder last te krijgen van transpiratievocht 
op de handen.

KENMERKEN:
• Handschoen met nitril foam-coating
• Nylon/Lycra drager (15 gauge)
•  Heerlijk koel om te dragen in een warme werkomgeving door de 

ademende coating en drager 
•  Super lichte coating biedt een hoge mate van vingergevoeligheid 

en flexibiliteit en verhoogt de productiviteit van de gebruiker
•  Antislip door NFT (Nitrile foam technology), de coating geeft een 

goede grip op droge, vettige en olieachtige voorwerpen
•  Door de donkere kleur is de handschoen uitermate geschikt voor 

gebruik in omgevingen met een zekere mate van vervuiling
• Kleur: zwart/grijs
• Doosverpakking: 144 paar
• Maten: 7 t/m 11
• Artikelnummer: 15129200

OXXA X-Pro-Flex Plus 51-295 werkhandschoenen zitten uiterst 
comfortabel. Door de nitril noppen hebben de nitril foam 
gecoate handschoenen een nog betere grip op droge, vettige en 
olieachtige voorwerpen.

KENMERKEN:
• Handschoen met nitril foam-coating
• Nylon/Lycra drager (15 gauge)
• Met nitril noppen voor een nog betere grip
•  Super lichte coating biedt een hoge mate van vingergevoeligheid 

en flexibiliteit en verhoogt de productiviteit van de gebruiker
•  Antislip door NFT (Nitrile foam technology), de coating geeft een 

goede grip op droge, vettige en olieachtige voorwerpen
•  Door de donkere kleur is de handschoen uitermate geschikt voor 

gebruik in omgevingen met een zekere mate van vervuiling
• Kleur: zwart/grijs
• Doosverpakking: 144 paar
• Maten: 7 t/m 11
• Artikelnummer: 15129500

TOEPASSINGEN: 
• Algehele assemblage •     Automotive • Bouw 
• Industrie • Installatietechniek • Onderhoud 
• Transport en logistiek

TOEPASSINGEN: 
• Algehele assemblage •     Automotive • Bouw 
• Industrie • Installatietechniek • Onderhoud 
• Transport en logistiek

Uitstekende grip

EN 388: 2016 [4131X]/EN 407: 2004 (X1XXXX)

Nitril foam-coating

Nitril foam-coating

Uitstekende grip

EN 388: 2016 [4131X]/EN 407: 2004 (X1XXXX)

100%
GRIP

100%
PASVORM

75% 
FLEXIBILITEIT

100% 
GRIP

75% 
ADEMENDE COATING

50% 
FLEXIBILITEIT

X-PRO-FLEX AIR
51-292

X-PRO-FLEX PLUS
51-295
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Deze werkhandschoenen zijn breed 
inzetbaar. De Softech drager  
(15 gauge) is voorzien van een 
volledige nitril-coating die de 
handschoen vloeistofdicht maakt. 
Daarnaast geeft de NFT-coating 
op de palm een uitstekende 
grip in natte, olie en vettige 
omstandigheden.

VOLLEDIGE 3600 BESCHERMING 
IN OLIEACHTIGE EN VETTIGE 
OMSTANDIGHEDEN

ZEER HOGE SCHUUR- 
EN SCHEURWEERSTAND 

HOGE VINGERGEVOELIGHEID  
EN GRIP

TOEPASSINGSGEBIEDEN:
AUTOMOTIVE / BOUW / 
INSTALLATIETECHNIEK / PRODUCTIE / 
PETROCHEMISCHE INDUSTRIE / CEMENT 
INDUSTRIE / HANTEREN OLIE EN VETTIGE 
COMPONENTEN / ONDERHOUD / 
ONDERDOMPERLING IN OLIËN / 
SCHILDEREN / NAT WERK
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100%
VLOEISTOFDICHTHEID

75%
GRIP

75%
DUURZAAMHEID

SCHUUR- EN 
SCHEURWEERSTAND 
Zeer hoge schuur- en 
scheurweerstand 

VOLLEDIGE 3600 
BESCHERMING 
In olieachtige en vettige 
omstandigheden

HOGE VINGER-
GEVOELIGHEID
Hoge vingergevoeligheid 
en grip
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Deze werkhandschoenen zijn breed inzetbaar. De Softech  
drager (15 gauge) is voorzien van een volledige nitril-coating die  
de handschoen vloeistofdicht maakt. Daarnaast geeft de  
nitril foam-coating op de palm een uitstekende grip in natte,  
olieachtige en vettige omstandigheden.

KENMERKEN:
• Handschoen met nitril foam-coating
•  Zachte polyester drager (15 gauge) die aanvoelt als katoen (Softech) 
• Volledige nitril foam-coating maakt de handschoen vloeistofdicht
•  De NFT-coating op de palm geeft een uitstekende grip in natte, olie en 

vettige omstandigheden
•  Volledige 360° bescherming in olieachtige en vettige omstandigheden
• Zeer hoge schuur- en scheurweerstand
• Goede vingergevoeligheid
•  De dunne handschoen sluit perfect aan op de contouren van de hand. 

Hierdoor wordt de vermoeidheid van de gebruiker beperkt
•  Sanitized behandeld om bacteriën te remmen, geuren te 

minimaliseren en de frisheid te bevorderen
• Kleur: zwart/blauw
• Doosverpakking: 144 paar
• Maten: 7 t/m 11
• Artikelnummer: 15130000

TOEPASSINGEN: 
•     Automotive • Bouw • Cementindustrie • Hanteren olie en vettige 

componenten • Installatietechniek • Nat werk • Onderhoud
• Onderdompeling in olieën • Petrochemische industrie • Schilderen

100%
VLOEISTOFDICHTHEID

75% 
GRIP

75% 
DUURZAAMHEID

X-PRO-DRY
51-300

DANIEL C. • Stukadoor
draagt de X-Nitrile-Foam

ZIT GOED, VOELT 
GOED EN WERKT 
GOED. ZOWEL 
BIJ HET STUKEN 
ALS BIJ HET 
SCHILDEREN.
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Nitril foam-coating

Uitstekende grip

EN 388: 2016 [4121X]



OXXA X-Treme-Lite 51-100 zijn extreem lichte werkhandschoenen en 
bieden een hoge mate van vingergevoeligheid. Zelfs het bedienen 
van een toetsenbord of touchscreen op bijvoorbeeld een telefoon 
of tablet is geen enkel probleem met deze PU handschoenen.

KENMERKEN:
• Handschoen met PU-coating
• Nylon drager (18 gauge)
•  Super lichte coating maakt de handschoen extreem licht en biedt 

een hoge mate van vingergevoeligheid en flexibiliteit en verhoogt 
de productiviteit van de gebruiker

•  De coating geeft een goede grip op droge en vettige voorwerpen
• De 18 gauge drager geeft nog meer soepelheid
•  Ideale handschoen voor toepassingen waar nu met katoenen 

handschoenen gewerkt wordt of waar nu helemaal geen 
handschoenen gedragen worden en voor het hanteren van kleine 
voorwerpen en het bedienen van een toetsenbord of telefoon

• Kleur: zwart/blauw
• Doosverpakking: 144 paar
• Maten: 7 t/m 11
• Artikelnummer: 15110000

OXXA X-Nitrile-Foam 51-280 zijn comfortabele werkhandschoenen 
met uitstekende beweeglijkheid. De nitril handschoenen zijn 
ideaal voor het werken met droge of licht geoliede onderdelen en 
werkzaamheden waar vuil direct moet worden opgemerkt.

KENMERKEN:
• Handschoen met nitril foam-coating
• Nylon drager (15 gauge)
•  De handschoenen bieden een goede grip en zijn ideaal voor het 

werken met droge of licht geoliede onderdelen
•  Door de lichte coating heeft de handschoen een uitstekende 

beweeglijkheid en is de handschoen uiterst comfortabel
• Goedgekeurd voor de verwerking van droge voedingsmiddelen
•  Door de lichte kleuren van de X-Nitrile-Foam is de handschoen ideaal 

voor werkzaamheden waar men vuil direct op moet kunnen merken
• Kleur: grijs/wit
• Doosverpakking: 144 paar
• Maten: 7 t/m 11
• Artikelnummer: 15128000

TOEPASSINGEN: 
• Assemblage •     Automotive • Fijnmechanische constructies 
• Fijn installatiewerk • Industrie • Installatietechniek 
• Verpakkingsindustrie

TOEPASSINGEN: 
•  Assemblage • Automotive • Bouw • Hanteren van droog 

voedsel • Industrie • Installatietechniek • Schilderen
• Schoon werk-toepassingen • Transport en logistiek

PU-coating

Nitril foam-coating

Uitstekende grip

Uitstekende grip

EN 388: 2016 [3121X]

EN 388: 2016 (4131X)/food-norm

100%
PASVORM

100%
PASVORM

100% 
FLEXIBILITEIT

75% 
GRIP

75% 
GRIP

75% 
FLEXIBILITEIT

X-TREME-LITE
51-100

X-NITRILE-FOAM
51-280
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OXXA X-Grip 51-000 werkhandschoenen met een latex- 
coating staan door de rimpelafwerking en anatomische vorm 
bekend om een uitstekende grip, zowel in droge als in natte 
werkomstandigheden.

KENMERKEN:
• Handschoen met latex-coating
• Polyester/katoenen drager (10 gauge)
• Anatomische handschoenvorm biedt een betere grip
• Optimaal comfort tijdens langdurig gebruik
•  Zeer goede ventilatie aan de rugzijde van de hand
• De liner van de handschoen zorgt voor absorptie van transpiratie
•  Door de rimpelafwerking heeft de handschoen uitstekende grip 

in zowel natte als droge werkomstandigheden
• Uitstekende slijtvastheid
• Kleur: groen/geel
• Doosverpakking: 144 paar
• Maten: 7 t/m 11
• Artikelnummer: 15100000

OXXA X-Grip-Lite 51-025 werkhandschoenen bieden een 
uitstekende vingergevoeligheid en een goede grip, zowel in droge 
als in natte werkomstandigheden. Daarnaast zorgt de ventilerende 
rugzijde voor verkoeling van de handen in warme omstandigheden.

KENMERKEN:
• Handschoen met latex-coating
• Nylon drager (13 gauge)
•  Uitstekende vingergevoeligheid door de dunne, lichte en soepele 

drager die perfect op de hand aansluit
•  De latex-coating en de gerimpelde afwerking zorgen voor een zeer 

goede grip in zowel natte als droge werkomstandigheden
•  Geventileerde rugzijde zorgt voor verkoeling van de handen in 

warme omstandigheden
•  Anatomische handschoenvorm biedt een betere grip: optimaal 

comfort, ook tijdens langdurig gebruik
• Uitstekende slijtvastheid
• De gele fluo kleur biedt een uitstekende zichtbaarheid
• Kleur: zwart/fluo geel
• Doosverpakking: 144 paar
• Maten: 7 t/m 11
• Artikelnummer: 15102500

TOEPASSINGEN: 
• Afval- en recyclingindustrie • Bosbouw • Bouw 
• Industrie • Overheidsdiensten • Weg- en waterbouw

TOEPASSINGEN: 
•  Automotive (bandenwissel) • Bagageafhandeling
• Bouw • Industrie • Transport en logistiek
• Verpakkingsindustrie

EN 388: 2016 [4X42B]
100%

GRIP

100%
GRIP

100% 
PASVORM

75% 
FLEXIBILITEIT

75% 
DUURZAAMHEID

75% 
ZICHTBAARHEID

X-GRIP
51-000

X-GRIP-LITE
51-025

Latex-coating

Uitstekende grip

Latex-coating

EN 388: 2016 (2131X)

Uitstekende grip

14



MICHALIS A. • Agrariër
draagt de X-Grip

HANDSCHOENEN  
DIE JE EEN GOEDE 
GRIP GEVEN 
IN EEN VOCHTIGE 
WERKOMGEVING.
DAT HEB IK WEL 
NODIG.
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DEZE 
HANDSCHOENEN 
ZIJN SUPERDUN. 
IK VOEL ALLES 
EN TOCH ZIJN 
MIJN HANDEN 
OPTIMAAL 
BESCHERMD.

GREG P.M. • Staalbewerker 
draagt de X-Touch-PU-B
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OXXA X-Touch-PU-B 51-110 werkhandschoenen zorgen voor 
optimale beweeglijkheid en zijn ideaal voor droge, nauwkeurige 
(fijne) werkzaamheden. Door de zwarte kleur zijn de  
PU-handschoenen uitermate geschikt in omgevingen met een 
zekere mate van vervuiling.

KENMERKEN:
• Handschoen met PU-coating
• Nylon drager (13 gauge)
• Zeer comfortabele en vingergevoelige handschoen
•  Deze handschoen is ideaal voor droge nauwkeurige  

(fijne) werkzaamheden
•  Naadloos gebreide handschoen met elastisch gebreid 

polsmanchet voor een uitstekende beweeglijkheid en soepelheid
•  De handschoenen zijn ideaal voor het in elkaar zetten van kleine 

onderdelen met bijvoorbeeld schroeven
• Kleur: zwart
• Doosverpakking: 240 paar (3-pack)
• Maten: 7 t/m 11
• Artikelnummer: 15111000

OXXA X-Touch-PU-W 51-115 werkhandschoenen zorgen voor 
optimale beweeglijkheid en zijn ideaal voor droge,  
nauwkeurige (fijne) werkzaamheden. Door de witte kleur zijn de 
PU-handschoenen uitermate geschikt in omgevingen waar vuil 
direct moet worden opgemerkt.

KENMERKEN:
• Handschoen met PU-coating
• Nylon drager (13 gauge)
• Zeer comfortabele en vingergevoelige handschoen
•  Deze handschoen is ideaal voor droge nauwkeurige (fijne) 

werkzaamheden
•  Naadloos gebreide handschoen met elastisch gebreid 

polsmanchet voor een uitstekende beweeglijkheid en soepelheid
•  De handschoenen zijn ideaal voor het in elkaar zetten van kleine 

onderdelen met bijvoorbeeld schroeven
• Kleur: wit
• Doosverpakking: 240 paar (3-pack)
• Maten: 7 t/m 11
• Artikelnummer: 15111500

TOEPASSINGEN: 
•     Assemblage • Automotive • Industrie
• Installatietechniek • Staalindustrie bouw
• Transport en logistiek

TOEPASSINGEN: 
•  Assemblage • Automotive • Bouw • Industrie
• Installatietechniek • Schilderen 
• Schoon werk-toepassingen • Transport en logistiek

PU-coating

EN 388: 2016 [4131X]

PU-coating

EN 388: 2016 (4131X)/food-norm

100%
PASVORM

100%
PASVORM

100% 
FLEXIBILITEIT

75% 
FLEXIBILITEIT

75% 
GRIP

75% 
GRIP

X-TOUCH-PU-B
51-110

X-TOUCH-PU-W
51-115

Uitstekende pasvorm

Uitstekende pasvorm
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OXXA X-Nitrile-Pro 51-080 werkhandschoenen bieden 
optimale weerstand tegen scherpe en schurende materialen 
en vormen een uitstekende barrière tegen olie en vet.  
Deze gecoate handschoenen met open rugzijde bieden een 
goede grip, in zowel natte als droge omstandigheden.

KENMERKEN:
• Handschoen met nitril-coating
• Jersey drager
• Open rugzijde
• Sterke, robuuste handschoen met kap
•  Uitstekende weerstand tegen scherpe en schurende 

materialen
• Goede grip in zowel natte als droge omstandigheden
• Goede bestendigheid tegen olie en vet
• Kleur: blauw/wit
• Doosverpakking: 144 paar
• Maten: 8 t/m 10
• Artikelnummer: 15108000

OXXA X-Nitrile-Pro 51-082 werkhandschoenen bieden optimale 
weerstand tegen scherpe en schurende materialen en vormen 
een uitstekende barrière tegen olie en vet. Deze volledig 
gecoate handschoenen bieden een goede grip, in zowel natte 
als droge omstandigheden.

KENMERKEN:
• Handschoen met nitril-coating
• Jersey drager
• Gesloten rugzijde
• Sterke, robuuste handschoen met kap
•  Uitstekende weerstand tegen scherpe en schurende 

materialen
• Goede grip in zowel natte als droge omstandigheden
• Goede bestendigheid tegen olie en vet
• Kleur: blauw/wit
• Doosverpakking: 144 paar
• Maten: 8 t/m 10
• Artikelnummer: 15108200

TOEPASSINGEN: 
•     Assemblage • Bos- en landbouw • Bouw
• Industrie • Overheidsdiensten
• Transport en logistiek

TOEPASSINGEN: 
•     Assemblage • Bos- en landbouw • Bouw
• Industrie • Overheidsdiensten
• Transport en logistiek

Olie- en vetbestendig

Olie- en vetbestendig

Uitstekende vloeistofdichtheid

Uitstekende vloeistofdichtheid

EN 388: 2016 [4X22B]

EN 388: 2016 (4X22B)

100%
VLOEISTOFDICHTHEID

100% 
ROBUUST

75% 
DUURZAAMHEID

X-NITRILE-PRO
51-080

X-NITRILE-PRO 
51-082

100%
VLOEISTOFDICHTHEID

100% 
ROBUUST

75% 
DUURZAAMHEID
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OXXA X-Nitrile-Lite 51-170 zijn comfortabele lichte werkhandschoenen 
die zorgen voor goed tastgevoel en optimale handbescherming.  
De nitril handschoenen bieden bovendien een perfecte barrière tegen 
olie en vet.

KENMERKEN:
• Handschoen met nitril-coating
• Katoenen drager
• Palm gecoat
• Comfortabele en dunne handschoen
• Zeer goede grip in zowel natte als droge omstandigheden
•  Vloeistofdicht en daardoor een perfecte barrière tegen olie en vet
• Goede vingergevoeligheid door anatomische vormgeving
• Kleur: geel/wit
• Doosverpakking: 144 paar
• Maten: 7 t/m 10
• Artikelnummer: 15117000

OXXA X-Nitrile-Lite 51-172 zijn comfortabele lichte 
werkhandschoenen. Deze nitril gecoate handschoenen op een 
katoenen drager vormen een uitstekende barrière tegen olie en 
vet en bieden een goede grip en tastgevoel.

KENMERKEN:
• Handschoen met nitril-coating
• Katoenen drager
• Volledig gecoat
• Comfortabele en dunne handschoen
• Zeer goede grip in zowel natte als droge omstandigheden
• Vloeistofdicht en daardoor een perfecte barrière tegen olie en vet
• Goede vingergevoeligheid door anatomische vormgeving
• Kleur: geel/wit
• Doosverpakking: 144 paar
• Maten: 7 t/m 10
• Artikelnummer: 15117200

TOEPASSINGEN: 
•     Assemblage • Bos- en landbouw • Bouw
• Industrie • Overheidsdiensten 
• Petrochemische industrie • Transport en logistiek

TOEPASSINGEN: 
•     Assemblage • Bos- en landbouw • Bouw
• Industrie • Overheidsdiensten 
• Petrochemische industrie • Transport en logistiek

Olie- en vetbestendig

Uitstekende vloeistofdichtheid

Olie- en vetbestendig

Uitstekende vloeistofdichtheid

EN 388: 2016 [4121X]

EN 388: 2016 (4121X)

100%
VLOEISTOFDICHTHEID

100%
VLOEISTOFDICHTHEID

75% 
GRIP

75% 
GRIP

75% 
DUURZAAMHEID

75% 
DUURZAAMHEID

X-NITRILE-LITE
51-170

X-NITRILE-LITE 
51-172
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OXXA X-Grip-Thermo 51-850 werkhandschoenen beschermen handen 
tegen koude temperaturen tot maar liefst ca. -30°C. De zachte 
comfortabele handschoenen houden handen warm, maar bieden 
tevens een goede ventilatie.

KENMERKEN:
• Handschoen met latex foam-coating
• Acryl drager
•  De X-Grip-Thermo is met zijn naadloos gebreide drager uitermate 

geschikt voor werkzaamheden in koude omgevingen
• De geruwde voering is zacht en comfortabel en houdt uw handen warm
•   Handschoenen hebben uitstekende grip, zelfs in natte, olieachtige en 

vettige omstandigheden
• Gebreid polsmanchet zorgt voor goede pasvorm
•  Zeer goede ventilatie aan rugzijde hand wat zorgt voor een goede 

absorptie van de transpiratie
• De oranje fluo kleur biedt een uitstekende zichtbaarheid
• Kleur: grijs/fluo oranje
• Doosverpakking: 72 paar
• Maten: 8 t/m 11
• Artikelnummer: 15185000

TOEPASSINGEN: 
•  Bouw • Landbouw • Overheidsdiensten 
• Recycling • Steigerbouw •  Transport en Logistiek
• Weg- en waterbouw

 Latex foam gecoate palm

Koudebestendig

EN 388: 2016 (2242X)/EN 511: 2006 (X2X)
100%
PASVORM

75% 
THERMO

75% 
GRIP

X-GRIP-THERMO
51-850

GOEDE VENTILATIE
& ABSORPTIE

UITSTEKENDE
ZICHTBAARHEID
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OXXA X-Frost 51-860 werkhandschoenen houden handen warm 
bij temperaturen tot maar liefst ca. -30°C. De driekwart HPT® 
(Hydropellent Technology) coating biedt een goede bescherming 
en zorgt voor een uitstekende grip.

KENMERKEN:
• Handschoen met HPT® (Hydropellent Technology) coating
• Nylon drager en acryl voering
•  De HPT®-coating biedt naast knokkelbescherming een 

uitstekende flexibiliteit en zachtheid en zorgt ervoor dat de 
handschoen een uitstekende grip heeft in zowel natte als droge 
omstandigheden

•  De X-Frost is met zijn naadloos gebreide voering van acryl 
uitermate geschikt voor werkzaamheden in koude omgevingen

•  De geruwde voering is zacht en comfortabel en houdt uw 
handen warm

• Zowel de drager als de coating zijn waterafstotend
• Gebreid polsmanchet zorgt voor goede pasvorm
• Zeer soepele en flexibele handschoen, ook bij lage temperaturen
• Kleur: zwart/grijs
• Doosverpakking: 72 paar
• Maten: 8 t/m 11
• Artikelnummer: 15186000

TOEPASSINGEN: 
•  Bouw • Landbouw • Overheidsdiensten 
• Recycling • Steigerbouw •  Transport en Logistiek
• Weg- en waterbouw

Waterafstotend

Hydropellent Technology coating

EN 388: 2016 (3231X)/EN 511: 2006 (X2X)
100%

THERMO
75% 

GRIP
75% 

VLOEISTOFDICHTHEID

X-FROST
51-860

FLEXIBEL
WATERAFSTOTEND
PERFECTE GRIP
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Deze werkhandschoenen 
bieden extra bescherming bij 
de knokkels en vingers wat 
de kans op schrammen en 
blauwe plekken vermindert. 
De handpalm is voorzien 
gelpads waardoor schokken 
geabsorbeerd worden en 
deze is anti-slip.

GELPADS BIEDEN 
UITSTEKENDE 
BESCHERMING 

VOORZIEN VAN ANTI-SLIP 
IN DE HANDPALM EN OP 
DE VINGERTOPPEN

BETERE SCHUUR-
WEERSTAND DAN LEER 
DANKZIJ AMOR SKIN®

TOEPASSINGSGEBIEDEN:
STEIGERBOUW / AUTOMOTIVE / 
BOUW / OVERHEIDSDIENSTEN / 
HANTEREN VAN MACHINES /  
HANTEREN VAN BOUWMATERIALEN /  
OVERSLAG / ONDERHOUD / 
MAGAZIJNWERK / VRIJE TIJD

ANTI-SLIP
Voorzien van anti-slip 
in de handpalm en op 

de vingertoppen

FLUORESCERENDE GELE RUGZIJDE
De fluorescerende gele rugzijde verbetert de zichtbaarheid  

en is ideaal voor bijvoorbeeld wegwerkers

VELCRO SLUITING
De velcro sluiting zorgt voor 

een flexibele pasvorm
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100%
SCHOKBESCHERMING

75%
DUURZAAMHEID

75%
ZICHTBAARHEID

KNOKKELBESCHERMING
Met de X-Mech 51-620 heeft u niet langer last van beurse knokkels, 
blauwe plekken, schrammen en krassen op de hand die veroorzaakt 
worden door montage werkzaamheden, of bijvoorbeeld het 
sleutelen aan auto’s en motoren

GELPADS
De in de handpalm 
verwerkte gelpads 
dempen en absorberen 
schokken

SLIJTVASTE ARMOR SKIN®
Armor Skin™ is één van de sterkste synthetische 
vezels die voor werkhandschoenen gebruikt kan 
worden. Werkhandschoenen met deze vezel hebben 
een hoge abrasieweerstand en kunnen daardoor 
langer gedragen worden dan bijvoorbeeld lederen 
handschoenen. De handen worden beschermd en  
de handschoenen zijn bovendien comfortabel
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OXXA X-Mech 51-600 werkhandschoenen zijn gemaakt van het 
slijtvaste materiaal Armor Skin®, hebben een stoer design, een 
uitstekende pasvorm en bieden optimale handbescherming. De 
voorgevormde vingers maken de handschoenen zeer comfortabel.

KENMERKEN:
• Handschoen is gemaakt van het slijtvaste Armor Skin®
•  De voorgevormde vingers volgen de natuurlijke contouren van de 

hand. Dit resulteert in een zeer comfortabele handschoen
•  Flexibele, ademende spandex rugzijde met ergonomisch 

geplaatste foam verstevigingen
• Velcro sluiting zorgt voor flexibele pasvorm
•  De combinatie van stoer design, geweldige bescherming en 

uitstekende pasvorm maken deze handschoen tot de ideale keuze
• Kleur: zwart
• Doosverpakking: 72 paar
• Maten: 8 t/m 11
• Artikelnummer: 15160000

OXXA X-Mech 51-605 werkhandschoenen zijn voorzien van een 
warme 3M ThinsulateTM voering en zijn daardoor uitstekend 
geschikt om mee te werken in koude omstandigheden.  
De voorgevormde vingers maken de handschoenen zeer 
comfortabel in gebruik.

KENMERKEN:
• Handschoen is gemaakt van het slijtvaste Armor Skin®
•  De warme 3M ThinsulateTM voering maakt deze handschoen ideaal 

bij werkzaamheden onder koude omstandigheden
•  De voorgevormde vingers volgen de natuurlijke contouren van de 

hand. Dit resulteert in een zeer comfortabele handschoen
•  Flexibele, ademende spandex rugzijde met ergonomisch 

geplaatste foam verstevigingen
•  Velcro sluiting zorgt voor flexibele pasvorm
•  De combinatie van stoer design, geweldige bescherming en 

uitstekende pasvorm maken deze handschoen tot de ideale keuze
• Kleur: zwart
• Doosverpakking: 72 paar
• Maten: 8 t/m 11
• Artikelnummer: 15160500

TOEPASSINGEN: 
•     Automotive • Bouw • Hanteren van bouwmaterialen 
• Hanteren van machines • Magazijnwerk
• Overslag • Onderhoud • Overheidsdiensten • Vrije tijd

TOEPASSINGEN: 
•     Automotive • Bouw • Hanteren van bouwmaterialen 
• Hanteren van machines • Magazijnwerk
• Overslag • Onderhoud • Overheidsdiensten • Vrije tijd

Pre-curved finger design

Armor Skin®

EN 388: 2016 [2122X]

Pre-curved finger design

Armor Skin®

EN 388: 2016 (2122X)/EN 511: 2006 (11X)

100%
PASVORM

100%
PASVORM

75% 
DUURZAAMHEID

75% 
DUURZAAMHEID

50% 
ADEMEND

50% 
THERMO

X-MECH 
51-600

X-MECH-THERMO
51-605
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OXXA X-Mech 51-610 werkhandschoenen zijn gemaakt van het 
slijtvaste materiaal Armor Skin® en hebben een uitstekende 
pasvorm. De fluorescerend gele kleur van de mechanic 
handschoenen zorgen voor extra zichtbaarheid.

KENMERKEN:
• Handschoen is gemaakt van het slijtvaste Armor Skin®
•  De voorgevormde vingers volgen de natuurlijke contouren van de 

hand. Dit resulteert in een zeer comfortabele handschoen
•  Flexibele, ademende spandex rugzijde met ergonomisch 

geplaatste foam verstevigingen
•  De nauwsluitende en elastische vormgeving zorgt ervoor dat  

de handschoen soepel aan en uit gaat (slip-on)
•  De fluorescerende gele rugzijde verbetert de zichtbaarheid en  

is ideaal voor bijvoorbeeld wegwerkers
• Kleur: zwart/fluo geel
• Doosverpakking: 72 paar
• Maten: 8 t/m 11
• Artikelnummer: 15161000

OXXA X-Mech 51-615 werkhandschoenen zijn voorzien van een 
warme 3M ThinsulateTM voering en zijn daardoor uitstekend 
geschikt om te werken in koude temperaturen. De fluorescerend 
gele kleur van de mechanic handschoenen zorgen voor  
extra zichtbaarheid.

KENMERKEN:
• Handschoen is gemaakt van het slijtvaste Armor Skin®
•  De warme 3M thinsulateTM voering maakt deze handschoen ideaal 

bij werkzaamheden onder koude omstandigheden
•  De voorgevormde vingers volgen de natuurlijke contouren van de 

hand. Dit resulteert in een zeer comfortabele handschoen
•  Flexibele, ademende spandex rugzijde met ergonomisch 

geplaatste foam verstevigingen
•  De nauwsluitende en elastische vormgeving zorgt ervoor  

dat de handschoen soepel aan en uit gaat (slip-on)
•  De fluorescerende gele rugzijde verbetert de zichtbaarheid  

en is ideaal voor bijvoorbeeld wegwerkers
• Kleur: zwart/fluo geel
• Doosverpakking: 72 paar
• Maten: 8 t/m 11
• Artikelnummer: 15161500

TOEPASSINGEN: 
•  Hanteren van bouwmaterialen • Hanteren van machines
• Magazijnwerk • Onderhoud • Overheidsdiensten 
• Overslag • Weg- en waterbouw • Vrije tijd

TOEPASSINGEN: 
•  Hanteren van bouwmaterialen • Hanteren van machines
• Magazijnwerk • Onderhoud • Overheidsdiensten 
• Overslag • Weg- en waterbouw • Vrije tijd

Pre-curved finger design

Armor Skin®

EN 388: 2016 [2122X]

Pre-curved finger design

Armor Skin®

EN 388: 2016 (2122X)/EN 511: 2006 (11X)

100%
PASVORM

75%
DUURZAAMHEID

75% 
DUURZAAMHEID

75% 
ZICHTBAARHEID

75% 
ZICHTBAARHEID

50% 
THERMO

X-MECH 
51-610

X-MECH-THERMO
51-615
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OXXA X-Mech 51-620 werkhandschoenen bieden extra 
bescherming bij de knokkels en vingers, wat de kans op 
schrammen en blauwe plekken vermindert. De handpalm is 
voorzien van antislip en van schokabsorberende gelpads.

KENMERKEN:
• Handschoen is gemaakt van het slijtvaste Armor Skin®
•  De knokkels worden verstevigd door middel van ergonomisch 

geplaatste rubberen pads, welke een uitstekende 
bescherming bieden tegen letsel op de rugzijde van de hand

•  De in de handpalm verwerkte gelpads dempen en absorberen 
het schokken

• Voorzien van anti-slip in de handpalm en op de vingertoppen
•  De voorgevormde vingers volgen de natuurlijke contouren van 

de hand. Dit resulteert in een zeer comfortabele handschoen
• De velcro sluiting zorgt voor een flexibele pasvorm
•  De fluorescerende gele rugzijde verbetert de zichtbaarheid en 

is ideaal voor bijvoorbeeld wegwerkers
• Kleur: zwart/fluo geel
• Doosverpakking: 72 paar
• Maten: 8 t/m 11
• Artikelnummer: 15162000

OXXA X-Mech 51-630 werkhandschoenen zijn gemaakt van het 
slijtvaste materiaal Armor Skin® en hebben een uitstekende 
pasvorm. De fluorescerend oranje kleur van de mechanic 
handschoenen zorgen voor extra zichtbaarheid.

KENMERKEN:
• Handschoen is gemaakt van het slijtvaste Armor Skin®
•  De voorgevormde vingers volgen de natuurlijke contouren van 

de hand. Dit resulteert in een zeer comfortabele handschoen
•  Flexibele, ademende spandex rugzijde met ergonomisch 

geplaatste foam verstevigingen
• De velcro sluiting zorgt voor een flexibele pasvorm
•  De fluorescerende oranje rugzijde verbetert de zichtbaarheid 

en is ideaal voor bijvoorbeeld wegwerkers
• Kleur: zwart/fluo oranje
• Doosverpakking: 72 paar
• Maten: 8 t/m 11
• Artikelnummer: 15163000

TOEPASSINGEN: 
•     Automotive • Bouw • Hanteren van bouwmaterialen
• Hanteren van machines • Magazijnwerk • Onderhoud
• Overheidsdiensten • Overslag • Steigerbouw • Vrije tijd 

TOEPASSINGEN: 
•  Hanteren van bouwmaterialen • Hanteren van machines
• Magazijnwerk • Onderhoud • Overheidsdiensten 
• Overslag • Vrije tijd • Weg- en waterbouw

Pre-curved finger design

Armor Skin®

EN 388: 2016 [2122XP]

Pre-curved finger design

Armor Skin®

EN 388: 2016 (2122X)

100%
SCHOKBESCHERMING

100%
PASVORM

75% 
DUURZAAMHEID

75% 
DUURZAAMHEID

75% 
ZICHTBAARHEID

75% 
ZICHTBAARHEID

X-MECH
51-620

X-MECH
51-630
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FRANK F. • Steigerbouwer
draagt de X-Mech 51-620

HET IS RUW WERK,  
DE STEIGERBOUW.  
DE HANDSCHOENEN
GEVEN EEN 
UITSTEKENDE 
BESCHERMING, 
VOORAL OOK VAN 
MIJN KNOKKELS.

OXXA X-Cut-Flex IP 51-705 werkhandschoenen met NFT-coating
hebben een extra lang manchet (+3 cm) voor maximale hand- en
polsbescherming. De snijbestendige handschoenen (snijklasse D)
zijn dankzij de toepassing van Staal, HPPE, Polyester en Spandex
vezels (snijklasse D) uiterst flexibel, duurzaam en comfortabel. De 
TPR-handbescherming zorgt voor optimale bescherming tegen impact.

KENMERKEN:
• Handschoen met nitril foam-coating
• De drager (13 gauge) is naast Polyester, Spandex en HPPE  

voorzien van roestvaststaalvezels, die zorgen voor een zeer  
hoge snijbestendigheid

• De NFT (Nitril Foam Technology) coating geeft een zeer goede
 grip op droge, vettige en olieachtige voorwerpen
• Het extra lange manchet (+3 cm) in combinatie met de
 TPR-handbescherming zorgt voor een maximale bescherming
 van de hand, vingers en de pols
• Kleur: zwart/grijs/blauw
• Doosverpakking: 72 paar
• Maten: 6 t/m 11
• Artikelnummer: 15170500

TOEPASSINGEN: 
• Offshore • Transport / Logistiek • Bouw
• Assemblage • Grond-, weg – en waterbouw
• Steigerbouw • Staalindustrie

Snijbestendig

Nitril foam-coating

EN 388: 2016 [4X42DP]
100%

SNIJBESTENDIGHEID
100% 
COMFORT

75% 
GRIP

X-CUT-FLEX IP 
51-705
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DSM Dyneema ontwikkelt en produceert 
een polyethylene vezel van een ultrahoge 

dichtheid, met de naam Dyneema®. 

Dyneema® is ‘s werelds sterkste vezel, 
die het mogelijk maakt zeer sterke en 

snijbestendige veiligheidshandschoenen te 
maken die ook nog eens uiterst comfortabel 

zijn. Vandaag de dag worden al miljoenen 
handen door deze vezel beschermd. 

Partner van OXXA Safety Gloves
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Zowel OXXA Safety Gloves als DSM Dyneema erkenden 
al in een vroeg stadium dat een betere hand- en 
polsbescherming en meer draagcomfort onlosmakelijk 
met elkaar verbonden zijn. Dat beide partijen intensief 
samenwerken is dan ook een logisch gevolg. 

UITEENLOPENDE TOEPASSINGEN
Dankzij zijn ultradunne, sterke, snijbestendige en 
comfortabele eigenschappen is de Dyneema® vezel 
uitstekend geschikt voor uiteenlopende toepassingen. 
Naast werkhandschoenen wordt de vezel onder meer 
gebruikt in touwen voor de offshore-industrie en in 
netten voor de visindustrie. Dyneema® wordt ook gebruikt 
als kogelwerend materiaal voor politie-uniformen en 
-helmen. Recentelijk heeft Dyneema® zijn intrede gedaan 
in de wereld van sport-, outdoor- en werkkleding. 

DYNEEMA DIAMOND® TECHNOLOGY: 
UITZONDERLIJK SNIJBESTENDIG
Dyneema® Diamond Technology is de nieuwste innovatie 
van DSM Dyneema op het gebied van snijbestendige 
handschoenen. Dyneema® Diamond Technology 
onderscheidt zich van alternatieven door de uitmuntende 
flexibiliteit van de vezel, het ultieme comfort en de 
consistente bescherming voor de gebruiker. Deze vezel 
haalt, zonder het gebruik van glasvezel of staal, tot een 
snijklasse 5 conform de EN388-norm. 

OXXA SAFETY GLOVES VAN DYNEEMA®  
EN DYNEEMA® DIAMOND TECHNOLOGY
Werkhandschoenen gemaakt van Dyneema® en Dyneema® 
Diamond Technology maken deel uit van het OXXA Safety 
Gloves-assortiment. Kijk hiervoor op pagina·s 30 t/m 35.
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Deze werkhandschoenen met  
NFT-coating hebben een extra lang 
manchet (+3 cm) voor maximale 
hand- en polsbescherming.  
De snijbestendige handschoenen 
(snijklasse C) zijn dankzij Dyneema® 
Diamond Technology vezels uiterst 
licht, flexibel, koel, duurzaam en 
comfortabel.

GEEFT OPTIMALE 
SNIJBESCHERMING
 
EXTRA LANG MANCHET 
ZORGT VOOR MAXIMALE 
BESCHERMING

GOEDE GRIP IN VETTE, 
NATTE EN DROGE 
OMSTANDIGHEDEN

TOEPASSINGSGEBIEDEN:
GLASINDUSTRIE / 
METAALINDUSTRIE / 
PETROCHEMISCHE INDUSTRIE / 
OFFSHORE / BOUW /  
AUTOMOTIVE / 
OVERHEIDSDIENSTEN

EXTRA LANG 
MANCHET

Het extra lang manchet 
(3 cm extra) zorgt 

voor een maximale 
bescherming van de 

hand en de pols
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X-DIAMOND-PRO
CUT B  51-770

X-DIAMOND-PRO
CUT C  51-775

X-DIAMOND-PRO
CUT D  51-785

X-DIAMOND-FLEX
CUT D  51-790

100%
PASVORM

75%
SNIJBESTENDIGHEID

75%
GRIP

NITRIL FOAM-COATING 
De lichte nitril foam-coating op 
de palm van de hand biedt een 
hoge mate van vingergevoeligheid 
en flexibiliteit en verhoogt de 
productiviteit van de gebruiker

DYNEEMA® DIAMOND 
TECHNOLOGY VEZEL
Door de Dyneema® Diamond Technology-vezels 
bereikt deze handschoen dezelfde snijbescherming 
als vergelijkbare handschoenen, maar doet dit met 
aanzienlijk dunnere vezels en heeft daardoor een 
hoger draagcomfort
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OXXA X-Diamond-Pro 51-770 werkhandschoenen met PU-coating zijn 
dankzij Dyneema® Diamond Technology vezels uiterst comfortabel. 
Met de snijbestendige handschoenen (snijklasse B) kan een 
toetsenbord of touchscreen bediend worden.

KENMERKEN:
• Handschoen met PU-coating
• Nylon/Lycra/Dyneema® Diamond drager (18 gauge)
• De ultra dunne en lichte PU-coating biedt een hoge mate van 
comfort, vingergevoeligheid en flexibiliteit en verhoogt de 
productiviteit van de gebruiker

• De 18 gauge gebreide drager geeft de handschoen een  
uitstekende soepelheid en is voorzien van Dyneema®  
Diamond Technology-vezels die zorgen voor een zeer hoge 
snijbestendigheid en een uitstekend comfort

• De handschoen is Sanitized® behandeld om bacteriegroei  
te remmen en nare geurtjes te voorkomen. Dit zorgt voor een  
langere levensduur van de handschoenen

• Ideale handschoen voor het hanteren van kleine voorwerpen en het 
bedienen van een toetsenbord, touchscreen telefoon of tablet

• Kleur: grijs/zwart
• Doosverpakking: 144 paar
• Maten: 7 t/m 11
• Artikelnummer: 15177000

TOEPASSINGEN: 
• Automotive • Fijnmechanische constructies
• Glasindustrie • Metaalindustrie
• Overheidsdiensten • Papierindustrie

Snijbestendig

PU-coating

EN 388: 2016 [3X42B]
100%
PASVORM

75% 
SNIJBESTENDIGHEID

75% 
GRIP

X-DIAMOND-PRO
51-770
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OXXA X-Diamond-Pro 51-775 werkhandschoenen met PU-coating zijn 
gemaakt met Dyneema® Diamond Technology vezels en zijn daardoor 
uiterst comfortabel. Met de snijklasse C handschoenen kan 
een toetsenbord of touchscreen bediend worden.

KENMERKEN:
• Handschoen met PU-coating
• Nylon/Lycra/Dyneema® Diamond drager (15 gauge)
• De ultra dunne en lichte PU-coating biedt een hoge mate van comfort,  

vingergevoeligheid en flexibiliteit en verhoogt de productiviteit van de gebruiker
• De 15 gauge gebreide drager geeft de handschoen een uitstekende  
soepelheid en is voorzien van Dyneema® Diamond technology-vezels die  
zorgen voor een zeer hoge snijbestendigheid en een uitstekend comfort

• Het extra lange manchet (+3 cm) zorgt voor een maximale bescherming van  
de hand en de pols

• De handschoen is Sanitized® behandeld om bacteriegroei te remmen en nare  
geurtjes te voorkomen. Dit zorgt voor een langere levensduur van de handschoenen

• Ideale handschoen voor het hanteren van kleine voorwerpen en het bedienen  
van een toetsenbord, touchscreen telefoon of tablet

• Kleur: grijs/zwart
• Doosverpakking: 144 paar
• Maten: 7 t/m 11
• Artikelnummer: 15177500

TOEPASSINGEN: 
•     Automotive • Bouw • Glasindustrie
• Metaalindustrie • Overheidsdiensten

Snijbestendig

PU-coating

EN 388: 2016 [4X43C]
100%
PASVORM

75% 
SNIJBESTENDIGHEID

75% 
GRIP

X-DIAMOND-PRO
51-775

De OXXA X-Diamond-Flex 51-780 snijklasse C werkhandschoenen met 
een NFT-coating zijn dankzij Dyneema® Diamond Technology vezels 
uiterst comfortabel en hiermee kan een toetsenbord of touchscreen 
bediend worden.

KENMERKEN:
• Handschoen met nitril foam-coating
• De drager (15 gauge) is naast Nylon en Lycra voorzien van  
Dyneema® Diamond technology-vezels die zorgen voor een  
hoge snijbestendigheid en een uitstekend comfort

• De NFT (Nitril foam technology) coating geeft een zeer goede grip  
op droge, vettige en olieachtige voorwerpen

• Het extra lange manchet (+3 cm) zorgt voor een maximale  
bescherming van de hand en de pols

• De handschoen is Sanitized® behandeld om bacteriegroei te remmen  
en nare geurtjes te voorkomen. Dit zorgt voor een langere levensduur 
van de handschoenen

• Ideale handschoen voor het hanteren van kleine voorwerpen en het 
bedienen van een toetsenbord, touchscreen telefoon of tablet

• Kleur: zwart/zwart
• Doosverpakking: 144 paar
• Maten: 7  t/m 11
• Artikelnummer: 15178000

TOEPASSINGEN: 
•  Automotive • Bouw • Glasindustrie 
• Metaalindustrie • Offshore 
• Overheidsdiensten • Petrochemische industrie EN 388: 2016 [4X42C]

100%
PASVORM

75% 
SNIJBESTENDIGHEID

75% 
GRIP

X-DIAMOND-FLEX
51-780

Snijbestendig

Nitril foam-coating
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MET GLAS 
WERKEN IS 

RISKANT. IK 
DRAAG DAAROM 
HANDSCHOENEN 

DIE EXTRA 
SNIJBESTENDIG 

ZIJN.
FERMAN A. • Glaszetter 

draagt de X-Diamond-Flex 51-790
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OXXA X-Diamond-Flex 51-790 werkhandschoenen met NFT-coating
zijn gemaakt met Dyneema® Diamond Technology vezels en zijn 
uiterst comfortabel. De snijklasse D handschoenen biedt de 
mogelijkheid om een toetsenbord of touchscreen te bedienen.

KENMERKEN:
• De drager (13 gauge) is naast Nylon en Lycra voorzien van
• Dyneema® Diamond technology-vezels die zorgen voor een zeer 
hoge snijbestendigheid en een uitstekend comfort

• De NFT (Nitril foam technology) coating geeft een zeer goede grip 
op droge, vettige en olieachtige voorwerpen

• Het extra lange manchet (+3 cm) zorgt voor een maximale  
bescherming van de hand en de pols

• De handschoen is Sanitized® behandeld om bacteriegroei te  
remmen en nare geurtjes te voorkomen. Dit zorgt voor een  
langere levensduur van de handschoenen

• Ideale handschoen voor het hanteren van kleine voorwerpen en 
het bedienen van een toetsenbord, touchscreen telefoon of tablet

• Kleur: zwart/zwart
• Doosverpakking: 144 paar
• Maten: 7 t/m 11
• Artikelnummer: 15179000

TOEPASSINGEN: 
•  Automotive • Bouw • Glasindustrie 
• Metaalindustrie • Offshore 
• Overheidsdiensten • Petrochemische industrie

100%
SNIJBESTENDIGHEID

100% 
PASVORM

75% 
GRIP

X-DIAMOND-FLEX
51-790

Snijbestendig

Nitril foam-coating

EN 388: 2016 (4X43D)

OXXA X-Diamond-Pro 51-785 werkhandschoenen met PU-coating
zijn gemaakt met Dyneema® Diamond Technology vezels en zijn 
uiterst comfortabel. De snijklasse D handschoenen biedt de mogelijkheid  
om een toetsenbord of touchscreen te bedienen.

KENMERKEN:
• Handschoen met PU-coating
• Nylon/Lycra/Dyneema® Diamond drager (13 gauge)
• De ultra dunne en lichte PU-coating biedt een hoge mate van comfort, 

vingergevoeligheid en flexibiliteit en verhoogt de productiviteit van  
de gebruiker

• De 13 gauge gebreide drager geeft de handschoen een uitstekende  
soepelheid en is voorzien van Dyneema® Diamond technology-vezels die  
zorgen voor een zeer hoge  snijbestendigheid en een uitstekend comfort

• Het extra lange manchet (+3 cm) zorgt voor een maximale bescherming  
van de hand en de pols

• De handschoen is Sanitized® behandeld om bacteriegroei te remmen en nare 
geurtjes te voorkomen. Dit zorgt voor een langere levensduur van de handschoenen

• Ideale handschoen voor het hanteren van kleine voorwerpen en het  
bedienen van een toetsenbord of touchscreen telefoon of tablet

• Kleur: grijs/zwart
• Doosverpakking: 144 paar
• Maten: 7 t/m 11
• Artikelnummer: 15178500

TOEPASSINGEN: 
• Automotive • Fijnmechanische constructies
• Glasindustrie • Metaalindustrie
• Overheidsdiensten • Papierindustrie

Snijbestendig

PU-coating

EN 388: 2016 (4X43D)
100%

SNIJBESTENDIGHEID
100% 
PASVORM

75% 
GRIP

X-DIAMOND-PRO
51-785

35



ALTIJD DE
MEEST ACTUELE
PRODUCTINFORMATIE

36



ALTIJD DE
MEEST ACTUELE
PRODUCTINFORMATIE

HANDIGE DEALER 
LOCATOR VOOR  

EINDGEBRUIKERS

ONLINE 
BESTELLEN 

GLOVE SELECTOR: 
IN DRIE STAPPEN  

NAAR DE JUISTE OXXA  
WERKHANDSCHOEN

BEKIJK DE OXXA WEBSITE OP:

oxxa-safety.com
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GECERTIFICEERD
VOLGENS 
EN 388: 2016 & 
EN 511: 2006

A   SCHUURWEERSTAND

≥ 8000 

≥ 2000 

≥ 500 

≥ 100

< 100

4

3

2

1

0

NIVEAUCYCLI

B   SNIJWEERSTAND

SNIJINDEX NIVEAU

≥ 20 

≥ 10 

≥ 5 

≥ 2,5 

≥ 1,2 

< 1,2 

5 

4

3

2

1

0

D   PERFORATIEWEERSTAND

≥ 150 

≥ 100 

≥ 60 

≥ 20 

< 20  

4

3

2

1

0

NEWTON NIVEAU

E   SNIJWEERSTAND
volgens EN ISO 13977

≥ 30

≥ 22

≥ 15 

≥ 10 

≥ 5

< 2 

F

E

D

C

B

A

NEWTON NIVEAU
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C   SCHEURWEERSTAND

NEWTON NIVEAU

≥ 75 

≥ 50 

≥ 25 

≥ 10 

< 10 

4

3

2

1

0

F   IMPACT WEERSTAND

≥ 4 P

KN NIVEAU



EN 388: 2016 Beschermende handschoenen  
tegen mechanische risico's 
De Europese norm EN 388:2003, de meest voorkomende 
normering voor werkhandschoenen, is eind 2016 herzien 
naar de EN 388:2016. Deze norm is van toepassing op 
alle types van handschoenen die beschermen tegen 
fysische en mechanische gevaren als gevolg van 
schuren, snijden, perforeren en scheuren. 
De EN 388:2016 norm omvat maximaal zes afzonderlijke 
mechanische prestatiemetingen, inclusief twee scores 
voor snijweerstand en de allereerste testmethode voor 
schokweerstand (nieuw) in tegenstelling tot de eerdere 
vier prestatiemetingen. 
 
EN 511: 2006 Bescherming tegen kou  
Deze norm geldt voor handschoenen die de handen 
beschermen tegen geleidings- en contactkou tot 
-50°C. De bescherming tegen kou wordt aangeduid 
met een pictogram, gevolgd door een reeks van 
drie prestatieniveaus, die verwijzen naar specifieke 
beschermende eigenschappen.

A B C

GELEIDINGSKOUDE
MIN. 0 - MAX. 4

CONTACTKOUDE
MIN. 0 - MAX. 4

WATERBESTENDIGHEID
MIN. 0 - MAX. 1

A B C D E F

SCHUURWEERSTAND
MIN. 0 - MAX. 4

SNIJWEERSTAND (COUPETEST)
MIN. 0 - MAX. 5

SCHEURWEERSTAND
MIN. 0 – MAX. 4

PERFORATIEWEERSTAND
MIN. 0 - MAX. 4
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SNIJWEERSTAND VOLGENS EN ISO 13997
MIN. A - MAX. F

IMPACT WEERSTAND (SCHOK)
‘P’ VOOR ‘PASSED’

OXXA SAFETY GLOVES, P.O. BOX 80, 
3200 AB SPIJKENISSE, THE NETHERLANDS



GOED

PU

GOED

MINIMAAL

GEMIDDELD

EXCELLENT

GOED

GOED

GOED

GEMIDDELD

GOED

GOED

GOED

GOED

EXCELLENT

GOED

GOED

GRIP IN DROGE 
OMSTANDIGHEDEN

GRIP IN NATTE 
OMSTANDIGHEDEN

DUURZAAMHEID

COMFORT

NITRIL
(NBR)

NITRILE FOAM
TECHNOLOGY

(NFT) LATEX
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SANITIZED®-TECHNOLOGIE
De toepassing van Sanitized®-technologie in onze handschoenen 
remt de bacteriegroei en voorkomt nare geurtjes. Dit zorgt voor 
een langere levensduur van de handschoenen. 

LYCRA®
LYCRA® is een synthetische elastische vezel met een 
herhaaldelijk rekvermogen van zes keer de originele lengte. 
LYCRA® vezels geven een ongeëvenaard comfort, pasvorm en 
bewegingsvrijheid. Ook bij toepassing in werkhandschoenen. 

ARMOR SKIN™
Armor Skin™ is één van de sterkste synthetische vezels die voor 
werkhandschoenen gebruikt kan worden. Werkhandschoenen 
met deze vezel hebben een hoge abrasieweerstand en 
kunnen daardoor langer gedragen worden dan bijvoorbeeld 
lederen handschoenen. De handen worden beschermd en de 
handschoenen zijn bovendien comfortabel.

3M™ THINSULATE™
3M™ Thinsulate™ isolatie is een synthetische vezel die ervoor 
zorgt dat handschoenen heerlijk warm blijven in koude 
omstandigheden. De vezel is sterk, maar ook zeer dun en licht. 
Thinsulate™ houdt de lichaamswarmte vast en laat vocht 
ontsnappen. De extreem fijne microvezels in Thinsulate™ 
houden een luchtlaag vast, waardoor het een zeer efficiënte 
isolator is. De hoge warmte-dikteratio van Thinsulate™ geeft 
handschoenen meer vrijheid en comfort.

DYNEEMA® DIAMOND TECHNOLOGY
Dyneema® Diamond Technology is een nieuwe, baanbrekende 
vezel, die nu al miljoenen handen over de hele wereld beschermt. 
Zonder gebruik te maken van glas- of staalvezel verdubbelt 
Dyneema® zowel snijbestendigheid als comfort. Mede dankzij 
de hoge abrasieweerstand geldt Dyneema® als de nieuwe norm 
in de handbeschermingsindustrie.

PRE-CURVED
Pre-Curved – voorgevormde – werkhandschoenen zorgen voor 
een perfecte pasvorm en daarmee voor optimaal draagcomfort.
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OVERZICHT OXXA HANDSCHOENEN

100%
PASVORM

100% 
GRIP

75% 
FLEXIBILITEIT

100%
VLOEISTOF-
DICHTHEID

75% 
GRIP
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75% 
GRIP

75% 
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100%
PASVORM

75% 
GRIP

75% 
FLEXIBILITEIT

X-PRO-FLEX 
51-290

X-PRO-FLEX AIR 
51-292

X-PRO-FLEX PLUS 
51-295

X-PRO-DRY 
51-300

100%
PASVORM

100% 
GRIP

75% 
DUURZAAMHEID

X-GRIP 
51-000

100%
GRIP

75% 
FLEXIBILITEIT

75% 
ZICHTBAARHEID

X-GRIP-LITE 
51-025

X-NITRILE-FOAM 
51-280

X-TOUCH-PU-B 
51-110

X-TOUCH-PU-W 
51-115

X-NITRILE-PRO 
51-080

X-NITRILE-PRO 
51-082

X-NITRILE-LITE 
51-170

X-NITRILE-LITE 
51-172

X-TREME-LITE 
51-100
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100%
PASVORM

75% 
THERMO

75% 
GRIP

100%
PASVORM

75% 
DUURZAAM-
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75% 
ZICHTBAARHEID

100%
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BESCHERMING

75% 
DUURZAAM-

HEID

75% 
ZICHTBAARHEID

100%
THERMO
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VLOEISTOF-
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X-GRIP-THERMO 
51-850

X-FROST 
51-860

X-MECH 
51-600

X-MECH-THERMO 
51-605

X-MECH 
51-610

X-MECH-THERMO 
51-615

X-MECH 
51-620

X-MECH 
51-630

X-DIAMOND-PRO
CUT B   51-770

X-DIAMOND-PRO
CUT C   51-775

X-DIAMOND-FLEX
CUT C   51-780

X-DIAMOND-PRO
CUT D   51-785

X-DIAMOND-FLEX
CUT D   51-790

15177500

15160000
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100% 
COMFORT

75% 
GRIP

X-CUT-FLEX IP   
51-705

15170500
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De handschoenen van OXXA zijn gemaakt om
te beschermen. Voor elk beroep waarbij veiligheid en

comfort vooropstaan, is er een OXXA handschoen  
die daar perfect op aansluit. 

T H E  C O M F O R T  O F  S A F E T Y

VOOR MEER INFORMATIE KUNT U TERECHT OP:

oxxa-safety.com

Versie: maart 2019


