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İnsanlar bizden hâlâ süper ince, esnek, hünerli ve konforlu olan yağ 
geçirmez bir MaxiFlex  üretmemizi istediler. Biz de ürettik ve adını 
MaxiDry  koyduk.

 

®
®

Yıkanma sertifikalı. 
Temiz, taze ve uygun maliyetli

www.atg‑glovesolutions.com

GARANTİLİ TEMİZLİK

HandCare  Programımızı her bir ATG  ürünü için 
kullanıyoruz. Üretim süreçlerimizde kullanılan bütün 
unsurların çalışanlarımız için güvenli olduğundan 
emin olmakla kalmıyor (ISO 45000, REACH), aynı 
zamanda üretim sürecinden sonra temizliği 
garantilemede bir başka adım olarak da bütün 
eldivenleri yıkıyoruz. Bu yıkama süreci sırasında 
yağmurdan toplanan, kendi su işleme tesislerimizde 

işlenip sürekli geri dönüştürülen suyu kullanmayı tercih 
ediyoruz.

Bu şekilde eldivenlerimizin Oeko-Tex  tarafından 100 
Standardı uyarınca onaylanmış haliyle “Paketten taptaze” 
olmalarını garantileyebiliyoruz. İmalat sürecimiz sırasında 
hiçbir SVHC kullanmıyoruz. 

Bu da yeterli değilse eldivenlerimiz Skin Health Alliance 
(Cilt Sağlığı Birliği) tarafından dermatolojik akreditasyon 
almıştır. Cilt Sağlığı Birliği mührü, güvenlik endüstrisinde ilk 
kez profesyonel eldiven kullanıcılarına ATG ’nin bütün 
eldiven gruplarının "dermatolojik olarak güvenli" olduğu ve 
arkasındaki bilim ve araştırmanın sağlam olduğu güvenini 
vermektedir.

ATG ’nin HandCare ’i hakkında daha fazla bilgi için www.atg- 
glovesolutions.com adresini ziyaret edin.

® ®

®

®

® ®

İÇINDEKI TEKNOLOJILER

Yağlara, sıvılara ve kimyasallara karşı koruma
Sıvı geçirmezlik - LIQUItech  teknoloji platformumuz aracılığıyla 
yağlara direnci arttırdık.

Daha az el yorgunluğu için
Ultra hafif - endüstride lider süper hafif bir dikişsiz örülmüş astarla 
birleştirilmiş sentetik kaplama mükemmel konfor, hassasiyet, uyum 
ve hüner sunar. 
 
Kilit manşet - eldivenin elde kaymamasını garantiler: bilek 
alanındaki özel elastiki bir destek, sıkı ve rahat bir uyum için “kilit” 
etkisi sağlar.

Daha iyi performans için
Micro-cup kaymaz kavrama bitişimiz yağlı ve ıslak uygulamalarda 
kontrollü ve üstün bir kavrama sağlar. Kaymaz kavrama sadece 
gerçekten ihtiyaç duyulduğu yerde - avuç alanında – 
uygulanmaktadır, böylece esneklik engellenmez. GRIPtech  el 
yorgunluğunu azaltır, güvenliği arttırır.

®
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proRange

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

Tasarım İş Eldiveni - 26 cm Avuç kaplamalı örgülü bilek ¾ Kaplamalı örgülü bilek Tam kaplamalı örgülü bilek

Kaplama Mor, Siyah Mor, Siyah Mor, Siyah Mor, Siyah

Astar Renksiz Gri Gri Gri

Boylar Boy 6 (XS) - Boy 11 (XXL) Boy 6 (XS) - Boy 11 (XXL) Boy 6 (XS) - Boy 11 (XXL) Boy 6 (XS) - Boy 11 (XXL)

Avuç kalınlığı 1.00 mm 1.30 mm 1.30 mm 1.30 mm

Uzunluk 26 cm 24.5 cm 24.5 cm 26 cm

EN 388:2016 + 
A1:2018

4111A 4121A 4121A 4121A

EN ISO 374-1: 
2016 + A1: 2018

 A - MethanolJ - n-HeptanK - 
Soyum hidroksit %40

EN ISO 374-5: 
2016

Evet

Silikon içermez Evet Evet Evet Evet

MAXIDRY  ÜRÜN GRUBUNDAKI DIĞER ÜRÜNLER

 

GARANTİLİ TEMİZLİK

®

®

MaxiDry  Plus
MaxiDry  Plus , iyi seviyede koruma gerektiren ve 
kimyasallarla çalışanlar için tasarlanıp geliştirilmiştir ve EN 
ISO 374:2016 + A1:2018 uyarınca bir B ürünü olarak 
onaylanmıştır.

® ™

® ™
MaxiDry  Zero
MaxiDry  Zero , MaxiDry  markasının ana değerlerini 
dahil ederken soğuk ortamlarda içerde veya dışarıda 
çalışmak için idealdir.

® ™

® ™ ®

Nerede kullanılır:
MAXIDRY  YAĞLI VEYA ISLAK ORTAMLARDA KULLANILMAK ÜZERE 
TASARLANMIŞTIR.

®

www.atg‑glovesolutions.com
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MaxiDry  Plus , iyi seviyede koruma gerektiren ve kimyasallarla 
çalışanlar için tasarlanıp geliştirilmiştir ve EN ISO 374:2016 + A1:2018 
uyarınca bir B ürünü olarak onaylanmıştır.

 

® ™

www.atg‑glovesolutions.com

İÇINDEKI TEKNOLOJILER

Yağlara, sıvılara ve kimyasallara karşı koruma
Sıvı geçirmezlik - LIQUItech  teknoloji platformumuz aracılığıyla 
yağlara direnci arttırdık.

Daha az el yorgunluğu için
Ultra hafif - endüstride lider süper hafif bir dikişsiz örülmüş astarla 
birleştirilmiş sentetik kaplama mükemmel konfor, hassasiyet, uyum 
ve hüner sunar. 
 
Kilit manşet - eldivenin elde kaymamasını garantiler: bilek 
alanındaki özel elastiki bir destek, sıkı ve rahat bir uyum için “kilit” 
etkisi sağlar.

Daha iyi performans için
Micro-cup kaymaz kavrama bitişimiz yağlı ve ıslak uygulamalarda 
kontrollü ve üstün bir kavrama sağlar. Kaymaz kavrama sadece 
gerçekten ihtiyaç duyulduğu yerde - avuç alanında – 
uygulanmaktadır, böylece esneklik engellenmez. GRIPtech  el 
yorgunluğunu azaltır, güvenliği arttırır.

®

®

GARANTİLİ TEMİZLİK

HandCare  Programımızı her bir ATG  ürünü için 
kullanıyoruz. Üretim süreçlerimizde kullanılan bütün 
unsurların çalışanlarımız için güvenli olduğundan 
emin olmakla kalmıyor (ISO 45000, REACH), aynı 
zamanda üretim sürecinden sonra temizliği 
garantilemede bir başka adım olarak da bütün 
eldivenleri yıkıyoruz. Bu yıkama süreci sırasında 
yağmurdan toplanan, kendi su işleme tesislerimizde 

işlenip sürekli geri dönüştürülen suyu kullanmayı tercih 
ediyoruz.

Bu şekilde eldivenlerimizin Oeko-Tex  tarafından 100 
Standardı uyarınca onaylanmış haliyle “Paketten taptaze” 
olmalarını garantileyebiliyoruz. İmalat sürecimiz sırasında 
hiçbir SVHC kullanmıyoruz. 

Bu da yeterli değilse eldivenlerimiz Skin Health Alliance 
(Cilt Sağlığı Birliği) tarafından dermatolojik akreditasyon 
almıştır. Cilt Sağlığı Birliği mührü, güvenlik endüstrisinde ilk 
kez profesyonel eldiven kullanıcılarına ATG ’nin bütün 
eldiven gruplarının "dermatolojik olarak güvenli" olduğu ve 
arkasındaki bilim ve araştırmanın sağlam olduğu güvenini 
vermektedir.

ATG ’nin HandCare ’i hakkında daha fazla bilgi için www.atg- 
glovesolutions.com adresini ziyaret edin.

® ®

®

®

® ®
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proRange

56-530

Tasarım İş Eldiveni - 30 cm

Kaplama Mavi, Siyah

Astar Beyaz

Boylar Boy 7 (S) - Boy 11 (XXL)

Avuç kalınlığı 1.10 mm

Uzunluk 30 cm

EN 388:2016 + 
A1:2018

4121A

EN ISO 374-1: 
2016 + A1: 2018

 JKL

EN ISO 374-5: 
2016

Evet

Silikon içermez Evet

MAXIDRY  ÜRÜN GRUBUNDAKI DIĞER ÜRÜNLER

 

GARANTİLİ TEMİZLİK

®

®

MaxiDry
İnsanlar bizden hâlâ süper ince, esnek, hünerli ve konforlu 
olan yağ geçirmez bir MaxiFlex  üretmemizi istediler. Biz 
de ürettik ve adını MaxiDry  koyduk.

®

®
®

MaxiDry  Zero
MaxiDry  Zero , MaxiDry  markasının ana değerlerini 
dahil ederken soğuk ortamlarda içerde veya dışarıda 
çalışmak için idealdir.

® ™

® ™ ®

Nerede kullanılır:
MAXIDRY  PLUS  YAĞLI, ISLAK ORTAMLARDA VE/VEYA DÜŞÜK SEVIYEDE 
KIMYASAL DIRENÇ BULUNAN UYGULAMALARDA KULLANILMAK ÜZERE 
TASARLANMIŞTIR.

® ™

www.atg‑glovesolutions.com

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


5

MaxiDry  Zero , MaxiDry  markasının ana değerlerini dahil ederek 
konforu ve sıvı geçirmezliği bir araya getirerek bunları THERMtech
teknoloji platformumuzla birleştirir. 
Bu teknoloji eldiven içinde  -30°C / -22°F sıcaklıklara kadar esnek olmak 
üzere tasarlanmış bir kaplama ile eldiven içinde yüksek faaliyet altında 
-10°C/14°F sıcaklığa kadar termal direnç sunar. 
MaxiDry  Zero , Avrupa gıda standartlarına göre onaylanmış ve FDA 
CFR Başlık 21 Bölüm 177'e uygundur.

 

® ™ ®
® 

® ™

Yıkanma sertifikalı. 
Temiz, taze ve uygun maliyetli

www.atg‑glovesolutions.com

GARANTİLİ TEMİZLİK

HandCare  Programımızı her bir ATG  ürünü için 
kullanıyoruz. Üretim süreçlerimizde kullanılan bütün 
unsurların çalışanlarımız için güvenli olduğundan 
emin olmakla kalmıyor (ISO 45000, REACH), aynı 
zamanda üretim sürecinden sonra temizliği 
garantilemede bir başka adım olarak da bütün 
eldivenleri yıkıyoruz. Bu yıkama süreci sırasında 
yağmurdan toplanan, kendi su işleme tesislerimizde 

işlenip sürekli geri dönüştürülen suyu kullanmayı tercih 
ediyoruz.

Bu şekilde eldivenlerimizin Oeko-Tex  tarafından 100 
Standardı uyarınca onaylanmış haliyle “Paketten taptaze” 
olmalarını garantileyebiliyoruz. İmalat sürecimiz sırasında 
hiçbir SVHC kullanmıyoruz. 

Bu da yeterli değilse eldivenlerimiz Skin Health Alliance 
(Cilt Sağlığı Birliği) tarafından dermatolojik akreditasyon 
almıştır. Cilt Sağlığı Birliği mührü, güvenlik endüstrisinde ilk 
kez profesyonel eldiven kullanıcılarına ATG ’nin bütün 
eldiven gruplarının "dermatolojik olarak güvenli" olduğu ve 
arkasındaki bilim ve araştırmanın sağlam olduğu güvenini 
vermektedir.

ATG ’nin HandCare ’i hakkında daha fazla bilgi için www.atg- 
glovesolutions.com adresini ziyaret edin.

® ®

®

®

® ®

İÇINDEKI TEKNOLOJILER

Yağlara, sıvılara ve kimyasallara karşı koruma
Sıvı geçirmezlik - elinizin sıcak kalmasını garantilemek üzere nem 
uzak tutulur. Bu teknoloji dış mekanda çalışanlar için de rüzgarın 
soğutma etkisini önler. 

Sıcağa veya soğuğa karşı koruma
Yüksek termal izolasyon özellikleri - esneklik, hüner, ağırlık ve 
konfordan vazgeçmeden. Soğuğa dirençli termal izolasyon 
özellikleri sağlayan kaplama ve dikişsiz örgü teknolojileri. 

Daha az el yorgunluğu için
Süper yumuşak ve süper esnek kaplama - enerjiyi elinizi hareket 
ettirme yerine ısıtmaya kanalize etmenizi sağlayarak aşırı soğuk 
ortamlarda bile üstün esneklik sağlar. 
 
Özenle bağlı - İzolasyon astarı, nihai konforu garantilemek üzere 
ellerinizin, örneğin parmak eklemleriniz gibi esneme ve hareket 
noktalarından uzak bağlanmıştır.

Daha iyi performans için
Optimize kavrama - maksimum esneme ve işlediğiniz nesnelerle 
teması garantilemek için ultra yumuşak kaplamayla 
sağlanır. GRIPtech  el yorgunluğunu azaltır, güvenliği arttırır.®
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proRange

56-451

Tasarım Tam kaplamalı örgülü bilek

Kaplama Mor, Siyah

Astar Lacivert

Boylar Boy 7 (S) - Boy 11 (XXL)

Avuç kalınlığı 2.00 mm

Uzunluk 29 cm

EN 388:2016 + 
A1:2018

4232B

EN 407:2020 X1XXXX

Silikon içermez Evet

MAXIDRY  ÜRÜN GRUBUNDAKI DIĞER ÜRÜNLER

 

GARANTİLİ TEMİZLİK

®

®

MaxiDry
İnsanlar bizden hâlâ süper ince, esnek, hünerli ve konforlu 
olan yağ geçirmez bir MaxiFlex  üretmemizi istediler. Biz 
de ürettik ve adını MaxiDry  koyduk.

®

®
®

MaxiDry  Plus
MaxiDry  Plus , iyi seviyede koruma gerektiren ve 
kimyasallarla çalışanlar için tasarlanıp geliştirilmiştir ve EN 
ISO 374:2016 + A1:2018 uyarınca bir B ürünü olarak 
onaylanmıştır.

® ™

® ™

Nerede kullanılır:
MAXIDRY  ZERO  TERMAL DIRENÇ GEREKTIREN KURU VE ISLAK 
ORTAMLARDA KULLANILMAK ÜZERE TASARLANMIŞTIR.

® ™

www.atg‑glovesolutions.com

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