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Mensen vroegen ons om een MaxiFlex  te maken die olie afstoot en die 
tegelijkertijd toch superdun, flexibel en comfortabel is en garant staat 
voor nauwkeurige handvaardigheid. Dat deden we en het resultaat is de 
MaxiDry .

 

®

®

Gecertificeerd om gewassen te worden. 
Proper, fris en rendabel

www.atg‑glovesolutions.com

GEGARANDEERD PROPER

We gebruiken ons HandCare -programma voor elk 
product van ATG . We verzekeren niet alleen dat alle 
elementen die we gebruiken bij ons productieproces 
veilig zijn voor onze werknemers (ISO 45000, 
REACH), maar wassen ook alle handschoenen na het 
productieproces om properheid te garanderen. Tijdens 
dit wasproces gebruiken we liefst regenwater dat we 
opvangen, behandelen en voortdurend hergebruiken in 

onze eigen waterbehandelingsfaciliteiten.

Zo kunnen we garanderen dat onze handschoenen “Fris 
uit de verpakking” komen, wat ook door Oeko-Tex
gegarandeerd wordt met Standard 100. Tijdens ons 
productieproces worden geen SVHC gebruikt. 

En alsof dat nog niet genoeg is, zijn onze handschoenen 
ook dermatologisch gecertificeerd door de Skin Health 
Alliance. Het label van de Skin Health Alliance is uniek in de 
veiligheidsindustrie en geeft professionele 
handschoengebruikers het vertrouwen dat het volledige 
gamma ATG -handschoenen “dermatologisch veilig” is en 
dat de technologie en het onderzoek erachter betrouwbaar 
zijn.

Meer informatie over HandCare  door ATG  is beschikbaar 
op www.atg-glovesolutions.com.

® ®

®
®

® 

®

INGEBOUWDE TECHNOLOGIEËN

Voor bescherming tegen olie, vloeistoffen en 
chemicaliën
Vloeistofwerend - verhoogde weerstand tegen oliën via ons 
LIQUItech -technologieplatform.

Voor minder vermoeide handen
Ultralichtgewicht - synthetische coating gecombineerd met een 
toonaangevende, superlichte, naadloze, gebreide voering voor 
uitstekend comfort en superieure gevoeligheid, pasvorm en 
handvaardigheid. 
 
Afsluitende manchet - zorgt ervoor dat uw handschoen niet glijdt: 
een exclusieve elastische bescherming rondom de pols die zorgt 
voor een ‘vergrendeld’ effect en een afgesloten, nauwsluitende 
pasvorm.

Voor betere prestaties
Onze ‘microcup’ antislip gripafwerking zorgt voor een 
gecontroleerde en superieure grip voor olieachtige en vochtige 
toepassingen. De antislip grip wordt alleen toegepast waar het echt 
nodig is – in de handpalm – om er zeker van te zijn dat flexibiliteit 
behouden blijft. GRIPtech  vermindert de vermoeidheid van de 
handen en verhoogt de veiligheid.
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proRange

56-426 56-424 56-425 56-427

Ontwerp Kap - 26 cm Handschoen met gecoate 
handpalm en manchet

3/4 gecoate manchet Volledig gecoate manchet

Coating Paars, Zwart Paars, Zwart Paars, Zwart Paars, Zwart

Voering Neutraal Grijs Grijs Grijs

Maten Maat 6 (XS) - Maat 11 (XXL) Maat 6 (XS) - Maat 11 (XXL) Maat 6 (XS) - Maat 11 (XXL) Maat 6 (XS) - Maat 11 (XXL)

Handpalmdikte 1.00 mm 1.30 mm 1.30 mm 1.30 mm

Lengte 26 cm 24.5 cm 24.5 cm 26 cm

EN 388:2016 + 
A1:2018

4111A 4121A 4121A 4121A

EN ISO 374-5: 
2016

Ja

Vrij van siliconen Ja Ja Ja Ja

OOK VERKRIJGBAAR IN HET MAXIDRY -ASSORTIMENT

 

GEGARANDEERD PROPER

®

®

MaxiDry  Plus
De MaxiDry  Plus  werd ontworpen en ontwikkeld voor 
mensen die werken met chemicaliën waarvoor een 
goed niveau van bescherming nodig is. De 
handschoen is gecertificeerd als een product Type B 
volgens EN ISO 374:2016 + A1:2018.

® ™

® ™
MaxiDry  Zero
MaxiDry  Zero  omvat de kernwaarden van het merk 
MaxiDry  en is ideaal om binnen en buiten te werken in 
een koude omgeving.

® ™

® ™
®

Gebruiksomstandigheden:
MAXIDRY  IS ONTWORPEN VOOR GEBRUIK IN OLIEACHTIGE OF VOCHTIGE 
OMGEVINGEN.

®

www.atg‑glovesolutions.com

https://www.atg-glovesolutions.com
https://www.atg-glovesolutions.com
https://www.atg-glovesolutions.com
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De MaxiDry  Plus  werd ontworpen en ontwikkeld voor mensen die 
werken met chemicaliën waarvoor een goed niveau van bescherming 
nodig is. De handschoen is gecertificeerd als een product Type B 
volgens EN ISO 374:2016 + A1:2018.

 

® ™

www.atg‑glovesolutions.com

INGEBOUWDE TECHNOLOGIEËN

Voor bescherming tegen olie, vloeistoffen en 
chemicaliën
Vloeistofwerend - verhoogde weerstand tegen oliën via ons 
LIQUItech -technologieplatform.

Voor minder vermoeide handen
Ultralichtgewicht - synthetische coating gecombineerd met een 
toonaangevende, superlichte, naadloze, gebreide voering voor 
uitstekend comfort en superieure gevoeligheid, pasvorm en 
handvaardigheid. 
 
Afsluitende manchet - zorgt ervoor dat uw handschoen niet glijdt: 
een exclusieve elastische bescherming rondom de pols die zorgt 
voor een ‘vergrendeld’ effect en een afgesloten, nauwsluitende 
pasvorm.

Voor betere prestaties
Onze ‘microcup’ antislip gripafwerking zorgt voor een 
gecontroleerde en superieure grip voor olieachtige en vochtige 
toepassingen. De antislip grip wordt alleen toegepast waar het echt 
nodig is – in de handpalm – om er zeker van te zijn dat flexibiliteit 
behouden blijft. GRIPtech  vermindert de vermoeidheid van de 
handen en verhoogt de veiligheid.

®

®

GEGARANDEERD PROPER

We gebruiken ons HandCare -programma voor elk 
product van ATG . We verzekeren niet alleen dat alle 
elementen die we gebruiken bij ons productieproces 
veilig zijn voor onze werknemers (ISO 45000, 
REACH), maar wassen ook alle handschoenen na het 
productieproces om properheid te garanderen. Tijdens 
dit wasproces gebruiken we liefst regenwater dat we 
opvangen, behandelen en voortdurend hergebruiken in 

onze eigen waterbehandelingsfaciliteiten.

Zo kunnen we garanderen dat onze handschoenen “Fris 
uit de verpakking” komen, wat ook door Oeko-Tex
gegarandeerd wordt met Standard 100. Tijdens ons 
productieproces worden geen SVHC gebruikt. 

En alsof dat nog niet genoeg is, zijn onze handschoenen 
ook dermatologisch gecertificeerd door de Skin Health 
Alliance. Het label van de Skin Health Alliance is uniek in de 
veiligheidsindustrie en geeft professionele 
handschoengebruikers het vertrouwen dat het volledige 
gamma ATG -handschoenen “dermatologisch veilig” is en 
dat de technologie en het onderzoek erachter betrouwbaar 
zijn.

Meer informatie over HandCare  door ATG  is beschikbaar 
op www.atg-glovesolutions.com.
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proRange

56-530

Ontwerp Kap - 30 cm

Coating Blauw, Zwart

Voering Wit

Maten Maat 7 (S) - Maat 11 (XXL)

Handpalmdikte 1.10 mm

Lengte 30 cm

EN 388:2016 + 
A1:2018

4121A

EN ISO 374-1: 
2016 + A1: 2018

 JKL

EN ISO 374-5: 
2016

Ja

Vrij van siliconen Ja

OOK VERKRIJGBAAR IN HET MAXIDRY -ASSORTIMENT

 

GEGARANDEERD PROPER

®

®

MaxiDry
Mensen vroegen ons om een MaxiFlex  te maken die olie 
afstoot en die tegelijkertijd toch superdun, flexibel en 
comfortabel is en garant staat voor nauwkeurige 
handvaardigheid. Dat deden we en het resultaat is de 
MaxiDry .

®

®

®

MaxiDry  Zero
MaxiDry  Zero  omvat de kernwaarden van het merk 
MaxiDry  en is ideaal om binnen en buiten te werken in 
een koude omgeving.

® ™

® ™
®

Gebruiksomstandigheden:
MAXIDRY  PLUS  IS ONTWORPEN VOOR GEBRUIK IN OLIEACHTIGE OF 
VOCHTIGE OMGEVINGEN EN/OF OMSTANDIGHEDEN DIE EEN LAGE CHEMISCHE 
WEERSTAND VEREISEN.

® ™

www.atg‑glovesolutions.com

https://www.atg-glovesolutions.com
https://www.atg-glovesolutions.com
https://www.atg-glovesolutions.com


5

MaxiDry  Zero  gebruikt de kernwaarden van het merk MaxiDry  om 
comfort en vochtafstotende eigenschappen te combineren met ons 
technologisch platform THERMtech . 
Die technologie biedt thermische bescherming tot -10 °C aan de 
binnenkant van de handschoen bij intensieve activiteit, met een coating 
die werd ontwikkeld om soepel te blijven bij temperaturen tot -30 °C. 
MaxiDry  Zero  is gecertificeerd volgens de Europese voedselnormen 
en voldoet aan Titel 21 Deel 177 van de CFR van de FDA.

 

® ™ ®

®

® ™

Gecertificeerd om gewassen te worden. 
Proper, fris en rendabel

www.atg‑glovesolutions.com

GEGARANDEERD PROPER

We gebruiken ons HandCare -programma voor elk 
product van ATG . We verzekeren niet alleen dat alle 
elementen die we gebruiken bij ons productieproces 
veilig zijn voor onze werknemers (ISO 45000, 
REACH), maar wassen ook alle handschoenen na het 
productieproces om properheid te garanderen. Tijdens 
dit wasproces gebruiken we liefst regenwater dat we 
opvangen, behandelen en voortdurend hergebruiken in 

onze eigen waterbehandelingsfaciliteiten.

Zo kunnen we garanderen dat onze handschoenen “Fris 
uit de verpakking” komen, wat ook door Oeko-Tex
gegarandeerd wordt met Standard 100. Tijdens ons 
productieproces worden geen SVHC gebruikt. 

En alsof dat nog niet genoeg is, zijn onze handschoenen 
ook dermatologisch gecertificeerd door de Skin Health 
Alliance. Het label van de Skin Health Alliance is uniek in de 
veiligheidsindustrie en geeft professionele 
handschoengebruikers het vertrouwen dat het volledige 
gamma ATG -handschoenen “dermatologisch veilig” is en 
dat de technologie en het onderzoek erachter betrouwbaar 
zijn.

Meer informatie over HandCare  door ATG  is beschikbaar 
op www.atg-glovesolutions.com.

® ®

®
®

® 

®

INGEBOUWDE TECHNOLOGIEËN

Voor bescherming tegen olie, vloeistoffen en 
chemicaliën
Vloeistoffen afstoten – houdt uw huid vochtvrij zodat uw handen 
warm blijven. Deze technologie voorkomt ook afkoeling door de 
wind bij wie buiten werkt.

Voor bescherming tegen warmte en koude
Hoge thermische isolatie – zonder in te boeten aan flexibiliteit, 
handvaardigheid, gewicht en comfort. Technologieën voor coating 
en naadloos breien die thermische isolatie-eigenschappen creëren 
om koude te weren.

Voor minder vermoeide handen
Ultrazachte en uiterst flexibele coating – voor maximale 
flexibiliteit, ook bij extreme koude, zodat u energie hebt om uw 
handen te bewegen én warm te houden. 
 
Zorgvuldig in elkaar gezet – de isolerende voering is 
vastgemaakt op andere plaatsen dan de draai- en 
bewegingspunten van uw handen, dus de knokels, zodat het 
comfort gemaximaliseerd wordt.

Voor betere prestaties
Geoptimaliseerde grip – dankzij de ultrazachte coating die garant 
staat voor maximale flexibiliteit en contact met de voorwerpen waar 
u mee werkt. GRIPtech  vermindert de vermoeidheid van de 
handen en verhoogt de veiligheid.
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proRange

56-451

Ontwerp Volledig gecoate manchet

Coating Paars, Zwart

Voering Donkerblauw

Maten Maat 7 (S) - Maat 11 (XXL)

Handpalmdikte 2.00 mm

Lengte 29 cm

EN 388:2016 + 
A1:2018

4232B

EN 407:2020 X1XXXX

Vrij van siliconen Ja

OOK VERKRIJGBAAR IN HET MAXIDRY -ASSORTIMENT

 

GEGARANDEERD PROPER

®

®

MaxiDry
Mensen vroegen ons om een MaxiFlex  te maken die olie 
afstoot en die tegelijkertijd toch superdun, flexibel en 
comfortabel is en garant staat voor nauwkeurige 
handvaardigheid. Dat deden we en het resultaat is de 
MaxiDry .

®

®

®

MaxiDry  Plus
De MaxiDry  Plus  werd ontworpen en ontwikkeld voor 
mensen die werken met chemicaliën waarvoor een 
goed niveau van bescherming nodig is. De 
handschoen is gecertificeerd als een product Type B 
volgens EN ISO 374:2016 + A1:2018.

® ™

® ™

Gebruiksomstandigheden:
 MAXIDRY  ZERO  IS ONTWORPEN VOOR GEBRUIK IN DROGE OF VOCHTIGE 
OMGEVINGEN WAARIN THERMISCHE WEERSTAND VEREIST IS.

® ™

www.atg‑glovesolutions.com

https://www.atg-glovesolutions.com
https://www.atg-glovesolutions.com
https://www.atg-glovesolutions.com
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