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* minimum genbrugt indhold på mere end 30 % i det færdige produkt (baseret på størrelse 9)
^ 71 % mindre udledning af drivhusgasser – Ansells livscyklusvurdering (LCA) beregnet som vægtreduktion, peer-evalueret  
^^ mod tidligere teknologiske version

FÅ MERE AT VIDE

Introduktion af HyFlex® 11-842

Vi introducerer HyFlex® 11-842, vores bedste universalhandske, nu i en grøn udgave! Denne industrihandske er  
fremstillet på en bæredygtig måde med brug af genanvendt garn og emballeret bæredygtigt med ansvarligt   
tilvejebragt og 100 % genanvendt papir, og handsken sætter det nye benchmark for bæredygtige PPE-løsninger.
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We are passionate about protecting people, setting ourselves ambitious goals to transform our 
company, to protect sustainably both employees and the enviroment we live in.

MILJØMÆSSIGE FORDELE 
Sammenlignet med det U-formede papirindstik og plasticfilm genererer det nye papirbånd 71 % mindre udledning af drivhusgasser***. 

***  Ansells LCA, scenario analysis, January 2021 
**** UK Government GHG Conversion Factors for Company Reporting, v1, 2020

Sådan er vores emballage uden plastic til gavn for dig og miljøet

53%  
mindre indvendigt 
emballerings- 
materiale*, der 
skal håndteres

100%  
papir emballage 
er nemmere at 
genanvende

KUNDEFORDELE

*  Ansells lønomkostningsindeks (LCI) og livscyklusvurdering (LCA), beregnet om vægtreduktion, peer-evalueret  
**  Ansells beregning baseret på software til brug til logistikvolumen

Bæredygtigt design
Fremstillet af 90 % genanvendt garn* 
for at reducere CO2-fodaftrykket. 
Emballeret i genanvendeligt papir, der 
indeholder 53 % mindre materiale^.

Forbedret komfort
ZONZ™ Comfort Fit Technology hjælper til  
at forbedre åndbarhed og smidighed

Certificeret hudvenlig
Dermatologisk testet og uden 
skadelige stoffer

Kan bruges til 
touchskærme
Mindsker behovet for 
at tage dem af ved skift 
mellem opgaver

Øget holdbarhed
FORTIX™ Technology har op til   
20 % større slidbestandighed^^

Genererer 71% mindre udledning af 
drivhusgasser***. De besparelser, der opnås ved at 
bruge det nye papirbånd, svarer til at køre 750 km i 
en varevogn****. Dette gælder for 1 transportkasse, 
der indeholder 144 par handsker.

Vores bedste 
universalhandske,    
NU I EN GRØN    
UDGAVE

emballage 
uden plastic designet  

på en 
bæredygtig 
måde

Gennemsnitlig 
lagervolumen 
reduceret med

18%** 

PARHANDSKER

750km
SPARET FOR
HVER TRANSPORTKASSE

LEVERING


