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Handske Falcon RB90 

En bra och smidig rökdykar- 
handske i vattenavstötande  
kromgarvat älgskinn med  
vattentätt membran av  
Gore-Tex-typ. Dragspelet på  
ovansidan förlänger handsken  
med ca. 2 cm då handen knyts.  
Handsken tål temperaturer upp till 350o 
och sytråden förkolnas vid 360o. 
Finns i storlekar från 6-12. 

Uppfyller de krav som standarden EN 659:1996 
ställer på brandhandskar. 

Läderhandske Dafo 455 

En bra och prisvärd rökdykar- 
handske, tillverkad i vatten- 
avstötande kalvskinn.  
Den rymliga 150mm långa  
manschetten kan spännas åt kring  
underarmen. Denna handske påminner 
mycket om Falconhandsken. 
Finns i storlekar 10-12. 

Uppfyller de krav som standarden EN 659:1996 
ställer på brandhandskar. 

Handske ”Svarte kinesen”  

En billig och bra arbets- 
och svetshandske i spaltläder . 
Ovansidan på handsken  
är vadderad med polyester.  
Foder av 100% bomull.  
Yttersömmar av kevlartråd och  
innersömmar av polyester/bomullstråd. 

 

 

 

Artikelnummer 
Benämning Artikelnr. 

Handske Super Mars 35-3022-xx 

Handske Soteld 35-3018-00 

Handske ”Svarte kinesen” 35-3020-00 

Läderhandske Dafo 455 35-3023-xx 

Handske Falcon RB90 35-3024-xx 

Arbetshandske Björn ofodrad 35-3025-00 

Arbetshandske Björn fodrad 35-3026-00 

Vid beställning av Läderhandske Dafo 455 
och Handske Falcon RB90 ange önskad storlek 
i slutet av artikelnumret. 

Exempel: Handske Falcon RB90 – 35-3024-06. 
Angiven storlek är 6. 

 

Handskar är en av de viktigaste detaljerna 
i brandmannens personliga 
skyddsutrustning. Det ställs stora krav på 
handskar samtidigt som 
Räddningstjänsternas stora variation av 
arbetsuppgifter gör att behovet av olika 
modeller av handskar är stort.  

Dafo har ett brett utbud av olika modeller  
av handskar, allt från den billiga allround-
handsken ”Svarte kinesen”, lämplig t.ex 
vid trafikolyckor och eftersläckning, till mer 
avancerade handskar som Falcon RB90 och  
soteldshandsken i kevlar/brynje. 

Handske Soteld 

En soteldshandske i  
kevlar/brynje som tål upp  
till 1000o. Bra att använda  
vid soteld eller annat arbete  
med stor värmepåverkan. 

Arbetshandske Björn 

En robust arbetshandske i kraftig 
nötnarv med pekfinger-, knog- 
och fingertoppsförstärkningar. 
Skyddskrage över handleden. 
Finns även i en helfodrad 
version. 

Handske Super Mars 

En bra smidig rejäl rökdykar- 
handske Kevlar förstärkt med  
Gore-Tex membran. Storlek 5-13 
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