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AMBITION
Grundarna till clean hands har ett intresse för skapande och välmående. Vi insåg 

att det saknas en produkt som på ett stilfullt sätt skyddar våra händer. Med 
passion för hantverket som görs med hjälp av vackra textiler och omsorgsfulla 

detaljer skapas en oumbärlig och lättburen handske.

HISTORIA
 

Clean hands startades i Uppsala våren 2020 för att ge möjlighet att 
addera din outfit med en accessoar som inte bara är stilfull utan även skyddar 
dina händer. Varumärket tar sin resa genom hela Sverige vidare till resten av 

världen. Vår starka drivkraft är att arbeta med fina material och en djupare 
mening inom världshälsa och alla människors rätt till rena händer. Vi har en tyd-
lig och stark  ambition att erbjuda hög kvalitet och elegant design. Vi lägger stor 
kärlek och omsorg till varje handske som skapas. Sobra färger, lätta att bära och 

ett härligt komplement i varje garderob.

EXKLUSIVT
Exklusiva lanseringar kommer göras vartefter varje kollektion kommer ut. 

Clean hands är kända för att ligga steget före. Vi kommer att ha en hög närvaro i 
den digitala 

försäljningen men finns även hos utvalda återförsäljare. 
Vi planerar samarbeten med innovatörer och smyckesdesigners som tar 

handsken till ytterligare en unik nivå. 



Vi är stolta att erbjuda dig en 
handske som kombinerar 

trygghet och stil.

Med passion för hantverket som 
görs med hjälp av vackra textiler 

skapas en oumbärlig och 
lättburen handske.
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Genom detta har vi skapat en 
fantastisk accessoar till din outfit.

Aldrig har som en hand i hand-
sken passat bättre eftersom du 
använder den såväl inomhus 

som utomhus.  
Låt den följa med dig som en 

naturlig andra hud som skyddar 
dig.
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En underbar och lättburen 
accessoar som är helt rätt och 

dessutom skyddar dina händer 
i din vardag. Vacker och stilfull, 

tunn och följsam.

Handsken passar såväl till vardag 
som till fest då du inte behöver ta 
av dina handskar för att använda 

din smartphone.
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Samtliga handskar har ett 
skärmvänligt tyg på ett eller flera 

fingrar beroende på modell.
Välj det som passar dig bäst.

 Handskarna tvättas lätt för hand. 
Gör det till en del av din 
kvällsrutin så torkar de 

över natten och är redo att 
 användas nästa dag.
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VANILLA CREAM
Vit som vispad grädde med tryckta svarta prickar. Vristen är dekorerad med bomullsspets och 

två stycken satinrosetter. Samtliga tyger i handskarna är följsamt elastiska.
Höger pekfinger är försett med ett lager skärmvänligt tyg. 
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Insidans fingrar är beklädda med ett tunt och knappt märkbart lager greppvänliga
gummerade prickar. Handflatan har ett ventilerande tyg med små hål för bästa komfort. 

60% bomull 40% polyester - 30°handtvätt.

designed with ca

re
  c

lean
 hands              



PINK ROSE
Lika rosa som ljusrosa rosor. En enkel handske med klädsam broderad mesh vid vristen. 

Samtliga tyger i handskarna är följsamt elastiska.
Höger pekfinger är försett med ett lager skärmvänligt tyg. 
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Insidans fingrar är beklädda med ett tunt och knappt märkbart lager greppvänliga
gummerade prickar. Handflatan har ett ventilerande tyg med små hål för bästa komfort. 

75% polyester 25% elastan - 30°handtvätt.
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BLACKPEARL
Svart spetshandske med vristen dekorerad med en mjuk tyllblomma med svart pärla i mitten.

Samtliga tyger i handskarna är följsamt elastiska.
Pekfinger samt tumme är försedda med ett lager skärmvänligt tyg på båda handskarna.  
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Insidans fingrar är beklädda med ett tunt och knappt märkbart lager greppvänliga
gummerade prickar. Handflatan har ett ventilerande tyg med små hål för bästa komfort. 

75% polyester 25% elastan - 30°handtvätt
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POWDER
Puderfärgad neutral spetshandske utan extra dekorationer. 

Samtliga tyger i handskarna är följsamt elastiska.
Höger pekfinger samt tumme är försedda med ett lager skärmvänligt tyg. 
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Insidans fingrar är beklädda med ett tunt och knappt märkbart lager greppvänliga
gummerade prickar. Handflatan har ett ventilerande tyg med små hål för bästa komfort. 

75% polyester 25% elastan - 30°handtvätt.
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