
READY FOR 
ROUGH DAYS? 
GEAR UP.
PERSONAL PROTECTION





Hantverkare är beroende av sina verktyg, arbetskläder 
och utrustning – varje dag, året runt – när de utför olika 
byggnadsarbeten. Och grejerna måste helt enkelt fungera 
när de ska användas. Inga kompromisser duger. 

Som tur är erbjuder RAPTOR professionella verktyg, 
arbetskläder och utrustning med funktionella egen-
skaper av hög kvalitet, vilket betyder att hantverkarna 
kan göra ett effektivt jobb. RAPTOR kan alltså ge hant-
verkarna den utrustning de behöver så att de är redo för 
dagens arbete.

REDO FÖR 
TUFFA DAGAR? 



RAPTOR är ett brett produktsortiment av byggmaterial 
och verktyg för den kvalitetsmedvetne hantverkaren.

Vi lägger stor vikt vid och ställer höga krav på alla våra 
produkter och vi är övertygade om att du, precis som 
vi, är ytterst noggrann i ditt arbete. Alla produkter i 
RAPTOR-sortimentet har testats för att överensstämma 
med aktuella normer och är dessutom noga utvalda 
för att passa det kärva nordiska klimatet.

RAPTOR – 
NÄR KVALITET 
ÄR VIKTIGT!



HANDSTORLEKSTABELL
Det är viktigt att vara noga när man väljer storlek på handskar. 
Självklart ska handsken vara bekväm, men en handske som är 
för stor kan vara en riskfaktor i ditt arbete. 

För att hitta din storlek så kan du mäta omkretsen på handen 
genom att använda ett måttband. Mät ca 2 cm från tumvecket 
(se bilden). Jämför sedan med tabellen nedan.

Alla våra händer är olika och din hand kanske inte motsvarar
tabellens värden exakt. Storlekarna i tabellen bygger på mätningar 
som gjorts på ett stort antal individer där man sedan fått fram ett
medelvärde på normalstorlekar.

Handens omkrets 
(mm)

152 178 203 229 254 279 305

Din handskstorlek 6 7 8 9 10 11 12

 XS S M L XL XXL XXXL



RAPTOR PRECISION PAINT
Precesion Paint är en pirsvärd, vit arbetshandske 
för dig som arbetar som t.ex. målare eller montör. 
Handsken är tillverkad av stark polyester som ger 
en behaglig passform och som gör den utmärkt 
för precisionsarbete. På handflatan och fingrarna 
finns en tunn, vit och slitstark PU-beläggning som 
säkerställer god fingertoppskänsla. Handsken är 
silikonfri.  

Material: 75% Polyester, 25% PU

Förpackning: 12 par per påse

Storlekar Artikelnummer
8 900249882  

9 900249883  

10 900249884  

11 900249885  

EN388:2016

3141XKategori II

PU
NO SILICONE NO SILICONE

Si
GAUGE 13

OUTSIDE

BRA TILL
PRECISIONS-

ARBETE

BRA FINGER-
TOPPSKÄNSLA

SÖMLÖS HANDSKE



BRA TILL
PRECISIONS-

ARBETE

RAPTOR PRECISION

Material: 75% Polyester, 25% PU

Förpackning: 12 par per påse

Storlekar Artikelnummer
8 900249886  

9 900249887  

10 900249888  

11 900249889  

EN388:2016

3141XKategori II

Precesion är en prisvärd och funktionell arbets-
handske som kan användas i många olika samman-
hang, både professionellt och privat. T.ex. vid arbete 
med lättare lyft, enkla monteringsuppdrag och på 
lager. Handsken är tillverkad av stark polyester som 
ger en behaglig passform och som gör den utmärkt 
för precisionsarbete. På handflatan och fingrarna 
finns en tunn och slitstark PU-beläggning som 
säkerställer god fingertoppskänsla. Handsken är 
silikonfri. 

PU
NO SILICONE NO SILICONE

Si
GAUGE 13

OUTSIDE

BRA FINGER-
TOPPSKÄNSLA

SÖMLÖS HANDSKE

BRA FINGER-
TOPPSKÄNSLA



RAPTOR FLEX

Material: 45% Polyester, 40% Nitril,

 15% Elastan

Förpackning: 12 par per påse

Storlekar Artikelnummer
8 900249838  

9 900249839  

10 900249840  

11 900249841  

Flex är en slitstark och elastisk allroundhandske med 
perfekt passform. Handsken är en fingerdoppad 
stickad handske som ger god komfort och ett exakt 
och säkert grepp. Handsken andas och är dessutom 
Oeko-Tex-certifierad, därmed garanteras du en handske 
helt utan hälsoskadliga kemikalier och färgämnen.

EN388:2016

3141XKategori II

EXTREMT 
SLITSTARK

PRECIST OCH 
SÄKERT GREPP

FINGERFÖRSTÄRKTA

SÖMLÖS HANDSKE

NO SILICONE NO SILICONE

Si
GAUGE 15

OUTSIDE

Ni



RAPTOR DRY
Dry är en 100 % vattentät handske för dig som 
arbetar i både våta och torra miljöer och som behöver 
ett bra grepp. Handsken har utmärkt passform, 
enastående fingertoppskänsla och unik smidighet. 
Därför är denna handske det perfekta valet för de 
flesta krävande uppgifter. Handsken är extremt 
mjuk och bekväm och har dubbel latexbeläggning. 
Den inre håller händerna torra och den yttre ger det 
enastående greppet. 

Material: 68% Latex, 32% Polyester

Förpackning: 6 par per påse

Storlekar Artikelnummer
8 900249890  

9 900249891 

10 900249892  

11 900249893  

EN388:2016

3131XKategori II

NO SILICONE NO SILICONE

Si
GAUGE 13

OUTSIDE

LATEX

100%
VATTENTÄT

DUBBEL 
LATEXBELÄGGNING 

PERFEKT GREPP
I BÅDE VÅT OCH 
TORR MILJÖ

UTMÄRKT PASSFORM

EXTREMT MJUK 
OCH BEKVÄM



100%
VATTENTÄT

RAPTOR WINTER DRY

Material: 40% Latex, 36% Akryl,

 24% Polyester

Förpackning: 6 par per påse

Storlekar Artikelnummer
8 900249894  

9 900249895  

10 900249896  

11 900249897  

Winter Dry är en 100 % vattentät och extra varm 
handske för dig som arbetar i både våta och torra 
miljöer och som behöver ett bra grepp. Handsken 
är tillverkad i akryl och polyester, vilket gör den 
välisolerad och bekväm att bära. Den har utmärkt 
passform, enastående fingertoppkänsla och unik 
smidighet. Den dubbla latexbeläggningen säkerställer 
ett enastående grepp – oavsett om du arbetar i våt 
eller torr miljö.

NO SILICONE NO SILICONE

Si
GAUGE 13

OUTSIDE

EN388:2016

2231XKategori II

EXTRA VARM

PERFEKT GREPP 
I BÅDE VÅT OCH 
TORR MILJÖ

DUBBEL 
LATEXBELÄGGNING

EXTREMT MJUK
OCH BEKVÄM

LATEX
GAUGE 7

INSIDE



RAPTOR WINTER SUPREME
Winter Supreme är en bekväm vinterhandske för alla 
typer av uppgifter, både professionellt och privat. 
Handsken har mjukt och smidigt getskinn i handflatan 
och på fingertopparna, polyester på ovansidan och 
välisolerande vinterfoder av bomull. Handsken är 
tätsittande och har en förbättrad passform.

Material: 58% Polyester, 34% Läder,

 5 % PU, 2% Bomull,

 1% Amlene

Förpackning: 6 par per påse

Storlekar Artikelnummer
8 900249898  

9 900249899  

10 900249900  

11 900249901  

EN388:2016

2111XKategori II

NO SILICONE NO SILICONE

Si
GAUGE 13

OUTSIDE

GOAT SKINNO CR6 CHROME

Cr6

EXKLUSIV 
VINTER-

HANDSKE

SMIDIGT 
GETSKINN

NAGELBYGGNING

VÄLISOLERAD
OCH EXTRA VARM

PERFEKT 
PASSFORM



DANGER
AHEAD?
GEAR UP.





EN352:1

Kategori III

HÖRSELSKYDD RAPTOR 1

Robust och dielektriskt passivt hörselskydd för arbete i 
måttlig bullernivå. Den dielektriska plastkonstruktionen 
skyddar dig i elektriska miljöer och den särskilt venti-
lerade huvudbygeln ger hög komfort, även i fuktiga och 
varma omgivningar. Den låga vikten på bara 212 gram 
gör hörselskyddet bekvämt att bära – även under längre 
tid. SNR-värde på 31 dB (högfrekvent buller 36 dB, 
mellanfrekvent buller 28 dB, lågfrekvent buller 20 dB).

Artikelnummer: 900249902

SNR
31DB

DIELEKTRISK 
KONSTRUK-

TION

VENTILERAT 
DUBBELT 
HUVUDBAND



HÖG
DÄMPNING

EN352:1

Kategori III

HÖRSELSKYDD RAPTOR 2

Bekvämt passivt hörselskydd för dig som arbetar i hög 
bullernivå. Den dielektriska plastkonstruktionen skyddar 
dig i elektriska miljöer och den ventilerade huvudbygeln 
ger hög maximal komfort och flera möjligheter för 
anpassning till just dina behov. Kåporna är tillverkade i 
slagfast ABS-plast som med ett unikt skum i två lager ger 
hög bullerreduktion. Den låga vikten på bara 238 gram 
gör hörselskyddet bekvämt att bära – även under längre 
tid. SNR-värde på 33 dB (högfrekvent buller 34 dB, 
mellanfrekvent buller 31 dB, lågfrekvent buller 23 dB).

Artikelnummer: 900249903

SNR
33DB

VENTILERAT 
DUBBELT 
HUVUDBAND

DIELEKTRISK 
KONSTRUKTION



EN352:3

Kategori III

HÖRSELSKYDD RAPTOR 3

Hörselskyddet för dig som arbetar i låg eller måttlig 
bullernivå och behöver kunna montera hörselskyddet på 
hjälmen. Det är designat för att fästa på en hjälm med 
30 mm slits och passar därför de vanligaste hjälmtyperna 
på marknaden. Den låga vikten på bara 225 gram gör 
hörselskyddet bekvämt att bära. SNR-värde på 30 dB 
(högfrekvent buller 34 dB, mellanfrekvent buller 27 dB, 
lågfrekvent buller 21 dB).

Artikelnummer: 900249904

FÖR HJÄLM-
MONTERING

SNR
30DB

BRA INVÄNDIGT 
DJUP



DU ÄR 
BYGGARBETS- 

PLATSENS 
VIKTIGASTE 

VERKTYG. 
OM DU INTE ÄR 

“FIT FOR FIGHT” 
STÅR BYGGET  

STILLA. 
SÄKERHETS-

UTRUSTNINGEN 
FRÅN RAPTOR 

BRYR SIG OM DIG 
OCH BYGGET.



RAPTOR VARSELVÄST
Säkerhetsväst i 100 % polyester som passar både 
på byggarbetsplatsen och i trafiken. Västen har 
breda reflexband både horisontellt och vertikalt och 
är utrustad med kardborrstängning. Dessutom finns 
en smart hållare för ID-kort som kan användas för 
namnskylt, visitkort etc.

Material: 100% Polyester

Storlekar Artikelnummer
M/L 900249907  

XL/2XL 900249908  

3XL/4XL 900249909  

EN20471

Klass II

MED
ID-HÅLLARE



EN166

Kategori II

EN166

Kategori II

JUSTERBARA
GLASÖG

ONSKALMAR
OCH

LINSVINKEL

SKYDDSGLASÖGON RAPTOR 1

Slitstarka och slagfasta skydds-glasögon för dig 
som arbetar såväl inomhus som utomhus. De klara 
linserna är tillverkade i slagfast polykarbonat och ger 
99,9 % UV-skydd. Glasögonen har en smart sportig 
design med extra god passform.

Artikelnummer: 900249905

SKYDDSGLASÖGON RAPTOR 2

Sportiga och slitstarka skyddsglasögon med 180 
graders synfält för dig som arbetar såväl inomhus 
som utomhus. De klara linserna är tillverkade i extra 
slag- och repfast polykarbonat och ger 99,9 % UV-
skydd. Skalmarna är justerbara på längden och det 
går även att ändra linsernas vinkel. De mjuka ändarna 
på bågarna säkerställer god komfort – även under 
längre tid.

Artikelnummer: 900249906
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Se mer på raptor-products.com


