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I sina produktionsenheter har LEBON infört ett ekodesignprogram, som omfattar dermatologisk 
säkerhet och miljösäkerhet.

LEBON bryr sig om sitt ekologiska fotavtryck och vill minska sin påverkan på miljön. Genom den 
nya tekniken kan LEBON återvinna mer, bevara den biologiska mångfalden och minska påverkan. 
LEBON har som mål att tillverka sina skyddshandskar med den revolutionerande CLEAN PU®

-tekniken.

ACTIVE SENSE, en innovation 
för ännu mer komfort!

LEBON presenterar sin nya serie ACTIVE SENSE, den första serien som ger användaren optimal komfort 
och garanterad säkerhet. För att skapa allt e�ektivare produkter för användaren har forsknings- 
och utvecklingsteamet tagit fram serien ACTIVE SENSE, skyddshandskar som har användarens 
bekvämlighet i fokus. 

Denna innovation har tagits fram i syfte att öka användarnas välbe�nnande, för att kunna erbjuda 
användaren handskar som är behagliga och bekväma att använda samtidigt som de ger ett 
enastående skydd för händerna. Den nya formulan för PU-beläggningen har fördelen att ha en 
bättre nötningsbeständighet och längre livslängd.

Tack vare denna nya innovation gör LEBON det möjligt för användaren att arbeta under bättre 
förhållanden, samtidigt som användaren är skyddad mot mekaniska risker på arbetsplatsen.

Serien ACTIVE SENSE har många fördelar: de skyddar händerna, de är bekväma och handskarna är 
även behagliga att ha på sig. Dessa handskar smutsar ner mindre och är mycket nötningsbeständiga. 

VARFÖR SKYDDA SINA HÄNDER?
Händerna är människans främsta verktyg, de är oumbärliga och bräckliga. Det är därför som 
det är viktigt att skydda dem mot olika risker, som skärsår, brännskador och stötar. Avsaknad av 
skyddshandskar kan orsaka skador som kan vara irreversibla (27 % av olycksorsakerna på arbetet*). 
Genom att välja skyddshandskar från LEBON får användaren handskar som uppfyller de högst 
ställda förväntningarna när det gäller skydd och överensstämmelse med gällande standarder.

Handskarna har en beläggning av CLEAN PU®, de är svarta och är behandlade med ACTIVE SENSE i hand¥atan och på 
¦ngertopparna. Utrustade med en elastisk mudd.

Bekvämlighet är det näst viktigaste kriteriet när användare 
väljer handske. Det viktigaste kriteriet är säkerheten. 
Användaren vill först och främst ha bästa möjliga skydd 
och en ojämförlig komfort.

Händerna är människans främsta verktyg och 
användarna måste skydda dem. LEBON har därför 
skapat serien ACTIVE SENSE.

LEBON har tagit fram en serie handskar som 
skyddar användaren, men som även ger ett unikt 
välbe¦nnande när uppgifterna utförs.

*http://www.o¨ciel-prevention.com/protections-individuelles/les-mains/detail_dossier_CHSCT.php?rub=91&ssrub=101&dossid=221

KOMFORT

SKYDDADE HÄNDER

ACTIVE SENSE, en av de viktigaste innovationerna från LEBON-koncernen

SKÖN ATT HA PÅ SIG

ANVÄNDER CLEAN PU®

VÅRA ACTIVE SENSE-HANDSKAR

Komfort, Tålighet, Grepp

Komfort, Grepp, Smidighet Komfort, Grepp, Smidighet

Komfort, Tålighet, Grepp

Komfort, Tålighet, Grepp

MASTERBLACK
Stickad handske, 13 maskor per 
tum, sömlös, med elastan.
Tråd av 100 % 
högdensitetspolyeten, 
mineraltråd och tråd av 100 % 
svart polyamid med struktur.

EASYFIT
Stickad handske, 13 maskor per 
tum, sömlös.
Tråd av 100 % 
högdensitetspolyeten med 
inlägg av elastan och tråd 
av 100 % svart polyamid med 
struktur.

EASYFIT/SD
Stickad handske, 13 maskor per 
tum, sömlös.
Tråd av 100 % 
högdensitetspolyeten med 
inlägg av elastan och tråd av 
100 % svartfärgad polyamid 
med struktur och tråd av 
kol¦ber.

MASTERBLACK/SD
Stickad handske, 13 maskor per 
tum, sömlös, med elastan.
Tråd av 100 % 
högdensitetspolyeten,  
mineraltråd, tråd av 100 % svart 
polyamid och tråd av kolfiber.

STEELFIT
Stickad handske, 13 maskor per 
tum, sömlös, med elastan.
Höghållfast ¦ber, tråd av 100 
% polyeten, tråd av rostfritt stål 
och grå polyamid med struktur.
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