
SaeboGlove: Maten & de maat opnemen 

 

De SaeboGlove bestaat uit een aantal kant en klare onderdelen: 

 3 verschillende maten pols manchetten (S, M en L) 

 5 verschillende maten handschoen (XS, S, M, L, XL) 

Hiermee zijn per hand (Links of Rechts) 8 verschillende combinaties 

mogelijk. 

 

Maat opnemen voor de Pols Manchet (in centimeters): 

(A) Pols omtrek 

(B) Dorsale Handbreedte (de breedte van de hand tussen de radiale en ulnaire zijde, gemeten aan de 

dorsale zijde van de hand ter hoogte van de distale uiteinden van de metacarpalen) 

 

Maat opnemen voor de Handschoen (in centimeters):  

(C) Hand omtrek (gemeten ter hoogte van de distale uiteinden van de metacarpalen) 

(D) Handlengte, vanaf de top van de middelvinger tot aan de basis van de 

handwortelbeentjes, c.q. de meest distale huidplooi van de pols. 
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Bestel formulier SaeboGlove 

 

Naam instelling: …………………………………………………………………… 

Verzend adres 

Straat + huisnr: ……………………………………………………………. Postcode: ………………………………… 

Postbus: ………………………………………………………………………. Postcode: …………………………………. 

Stad: ……………………………………………………………………………… 

Land: ……………………………………………………………………………… 

 

 

1. Vul onderstaande tabel in met de vier opgenomen maten (A, B, C, D) in centimeters, 

2. Omcirkel welke zijde (Links of Rechts) gewenst is 

3. Omcirkel de gekozen maatvoering van Pols Manchet (S, M, L) en Handschoen (XS, S, M, L, XL). 

Maten  
(afgerond op 0,5 cm) 

cm Voor Linker Hand Voor Rechter Hand 

A Pols Omtrek  Maat Pols Manchet 

B Dorsale Handbreedte  Small Medium Large 

C Hand Omtrek  Maat Handschoen 

D Handlengte  XS S M L XL 

 

Handtekening voor akkoord bestelling: 

 

Datum: ………………………………………………….. Plaats: ………………………………………………. 

Naam: 

 

Handtekening: …………………………………………………………………….. 

 

Stuur dit volledig ingevulde bestel formulier in een gesloten en voldoende gefrankeerde enveloppe naar: 

Hankamp Rehab BV 

Postbus 40291 

7504 RG, Enschede 

 

of scan en mail dit formulier naar: f.tonis@hankamp.nl of fax naar: +31 (0)53 477 0285 

mailto:f.tonis@hankamp.nl

