
ČASTO NAPODOBŇOVANÉ -
NIKDY NEPREKONANÉ
SPOZNAJ ORIGINÁL

Ultra trvácne

Ergonomický 
tvar 

360° priedušnosť

Technológia
chladenia AD-APT®

Standard 100 by OEKO-TEX®

Hmatové

Dermatologicky akreditované 
Skin Health Alliance



+

TOUCH SCREEN 
kompatibilné s rôznymi

typmi dotykových obrazoviek

DLHŠIE POUŽÍVANIE
VÁM ŠETRÍ PENIAZE
Rukavice MaxiFlex® majú výbornú
životnosť a vydržia 18 000 cyklov
odierania na milimeter, a to najmä
vďaka použitiu technológie
DURAtech® na
povrstvenie rukavice. +

+

PRE MENŠIU
ÚNAVU RUKY
O 25 % tenšia - ako väčšina penových nitrilových rukavíc na trhu,
pričom ponúka dvojnásobnú mechanickú odolnosť.
Tvar, priľnutie a pocit - kopírujú tvar “ruky v pokoji” čím znižujú
únavu ruky a zvyšujú komfort.

360° PRIEDUŠNOSŤ
Naša patentovaná mikropenová vrstva odvádza vlhkosť
a teplo od kože na udržanie optimálnej teploty rúk, aby
ste mohli produktívne pracovať.

+
HORÚCE RUKY UDRŽUJE STUDENÉ,
SUCHÉ A PRODUKTÍVNE
Technológia AD-APT® sa aktivuje pohybom rúk a zvýšenou
teplotou v rukaviciach, čím uvoľňuje prírodnú chladivú látku, ktorá
udržuje ruky suché a chladnejšie. Je navrhnutá tak, aby vydržala po
celú dobu životnosti rukavíc a môže sa prať.+

TM

ČISTOTA ZARUČENÁ
Náš program HandCare® používame pre každý jeden výrobok spoločnosti
ATG®. Staráme sa nielen o to, aby všetky prvky používané v našich výrobných
procesoch boli bezpečné pre našich zamestnancov (ISO 45000, REACH), ale
všetky rukavice po dokončení výroby perieme, čo je ďalší krok na zaistenie
čistoty. Pri tomto procese prania uprednostňujeme používanie zachytenej
dažďovej vody, ktorú u pravujeme a neustále recyklujeme vo vlastných 
úpravovniach vody.

Preto môžeme zaručiť, že naše rukavice sú „svieže po vybalení“, ako dokladá
certifikácia OEKO-TEX® podľa normy 100. Vo výrobnom procese nepoužívame
SVHC.

A ak by to ešte nestačilo, naše rukavice sú tiež dermatologicky akreditované
organizáciou Skin Health Alliance. Pečať organizácie Skin Health Alliance dáva
v sektore bezpečnosti po prvý raz istotu pre tých, ktorí rukavice používajú 
vo svojej profesii, že celá škála rukavíc spoločnosti ATG® je „dermatologicky 
bezpečná“ a že vedecké poznatky a výskum, ktoré za tým stoja, sú spoľahlivé.
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MaxiFlex® Ultimate™

Rukavice MaxiFlex® Ultimate™ sa stali vzorom presnej manipulácie v suchých
prostrediach.Vďaka používaniu technológie AD-APT® spoločnosti ATG® sú
teraz ikonické rukavice MaxiFlex® ešte lepšie.

42-874

MaxiFlex® Cut™

Rukavice s ochranou proti porezaniu

34-8743

MaxiFlex® Endurance™

Rukavice s dodatočnou terčíkovovu úpravou - znateľné
zlepšenie v úchope predmetov

42-844

Find out more: www.atg-glovesolutions.com

Úrovne
     ochrany

3B

EN388:2016

4131A

EN388:2016

4131A

MaxiFlex® Comfort™

Rukavice pre montáž a manipuláciu
predmetov s teplotou do 100°C

34-924
EN388:2016

4131A
EN407:2020

X1XXXX

EN388:2016

4331B

MaxiFlex® Elite™

Rukavice pre montáž, ktoré nevedú a negenerujú elektrický
náboj - pre prácu s citlivou elektronikou a prácu vo výbušnom
prostredí

34-774B

EN388:2016

4121A
EN16350




