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MaxiFlex  Ultimate  har blivit en standard för precisionshantering i torra miljöer. 
 
MaxiFlex  har certifierats som hudvänliga och har tvättats innan de förpackas så de 
garanterat är rena och fräscha då du tar dem ur förpackningen. 
 

Certifierade för tvättning. 
Rena, fräscha och kostnadseffektiva

 

® ™

®

Detta dokument tillhör ATG® och informationen i dokumentet tillhör ATG Hand Care (Pvt) Ltd. 
Spur Road 7, Phase 2 - IPZ, Katunayake - Sri Lanka - T +94-11-48389000 - F +94-11-2253887 - E info@atg-glovesolutions.com.

GARANTERAD RENHET
Vi använder vårt program HandCare  i alla produkter av märket ATG . 
Vi ser inte bara till att alla delar av vår tillverkningsprocess är säker för 
våra anställda (ISO 45000, REACH), i ett extra steg för att garantera 
renheten, tvättar vi också handskarna efter tillverkningen så att de 
garanterat är rena när du tar dem ur förpackningen. För den här 
tvättningsprocessen använder vi helst regnvatten som samlas in, 
behandlas och kontinuerligt återvinns i våra egna vattenanläggningar.

Det här gör att vi kan garantera att handskarna är rena och fräscha då 
du tar dem ur förpackningen, något som också certifieras av Oeko-Tex
enligt Standard 100. Vi använder inga skadliga ämnen (SVHC) i vår 
tillverkningsprocess. 

Dessutom certifieras våra handskar också som hudvänliga av Skin 
Health Alliance. För dem som använder handskar i sitt yrke ger 
stämpeln från Skin Health Alliance, för första gången inom 
säkerhetsbranschen, en garanti att alla handskar från ATG  är 
hudvänliga och säkra baserat på en stabil, vetenskapligt testad grund.

Mer information om HandCare  by ATG  finns på www.atg- 
glovesolutions.com.
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INBYGGD TEKNLOGI

360° andningsförmåga
360° andningsförmåga - Vår patenterade beläggning av 
mikroskummaterial leder bort fukt och värme från huden för att bevara 
en optimal handtemperatur, så att du kan arbeta produktivt.  
För att få större kylande effekt kan du använda vår AD-APT -teknik 
som samverkar med AIRtech -tekniken.

Handskar som håller sparar pengar för dig
MaxiFlex  har en enastående hållbarhet och klarar av 18 000 
nötningscykler per millimeter, tack vare DURAtech -tekniken i 
överdragets konstruktion. Överdraget på MaxiFlex  är över dubbelt så 
slitstarkt per millimeter jämfört med andra handskar i samma klass.

För minskad handuttröttning
25 % tunnare - än de flesta skumnitrilhandskar på marknaden, 
samtidigt som den erbjuder dubbelt så hög mekanisk prestanda. 
Form, passform och känsla - utformad som ”vilande hand”, vilket 
minskar handtrötthet och ökar komfort. 
Senaste stickteknologin - används för att tillverka mjuka och 
rundade fingertoppar, vilket förbättrar fingertoppskänsla. 
Konsekvent foderpenetrering - från nitrilen, så att bara det mjuka 
fodret ligger mot huden.

För bättre prestanda
Optimerat grepp vår micro-cup finish ger ett kontrollerat grepp. 
GRIPtech  minskar handuttröttningen och ökar säkerheten.
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34-874 34-874FY 34-875 34-876 34-878

Mönstrad Beläggning på 
handflatan och 
stickad mudd

Beläggning på 
handflatan och 
stickad mudd

¾ beläggning och 
stickad mudd

Beläggning på hela 
handsken och 
stickad mudd

Beläggning på 
handflatan och 
stickad mudd

Beläggning Svart Gul Svart Svart Svart

Foder Grå Gul Grå Grå Orange

Storlekar Storlek 5 (XXS) - 
Storlek 12 (XXXL)

Storlek 5 (XXS) - 
Storlek 11 (XXL)

Storlek 5 (XXS) - 
Storlek 12 (XXXL)

Storlek 5 (XXS) - 
Storlek 12 (XXXL)

Storlek 5 (XXS) - 
Storlek 11 (XXL)

Tjocklek handflata 1.00 mm 1.00 mm 1.00 mm 1.00 mm 1.00 mm

Längd 24 cm 23 cm 24.5 cm 24.5 cm 23 cm

EN 388:2016 + A1:2018 4131A 4131A 4131A 4131A 4131A

Silikonfri Ja Ja Ja Ja Ja

Kompatibla med 
pekskärm

Ja Ja Ja Ja Ja

FINNS ÄVEN I MAXIFLEX -SORTIMENTET

MaxiFlex  Ultimate  with AD-APT
Nu blir marknadsledaren MaxiFlex  ännu bättre tack 
vare den nya AD-APT -teknologin från ATG .

 MaxiFlex  Endurance
Nubbarna på MaxiFlex  Endurance  ger extra 
dämpning vid repetitiva arbeten och tunga lyft.

 

MaxiFlex  Endurance  with AD-APT
Nu blir marknadsledaren MaxiFlex  ännu bättre tack 
vare den nya AD-APT -teknologin från ATG .

 MaxiFlex  Cut
MaxiFlex  Cut  är en MaxiFlex  som är skärsäker men 
ändå extra tunn, flexibel, smidig och bekväm. Den 
innehåller inte DMF och är garanterat fri från skadliga 
ämnen (SVHC) enligt REACH.

 

MaxiFlex  Cut
MaxiFlex  Cut  är en MaxiFlex  som är skärsäker men 
ändå extra tunn, flexibel, smidig och bekväm. Den 
innehåller inte DMF och är garanterat fri från skadliga 
ämnen (SVHC) enligt REACH.

 MaxiFlex  Comfort
Erbjuder extra isolering mot hetta och kyla tack vare 
mjuk bomull av hög kvalitet innanför fodret.

 

MaxiFlex  Elite
MaxiFlex  Elite  väger bara 14 gram och är vår lättaste 
och tunnaste MaxiFlex , för användningsområden som 
kräver extra smidighet.

 MaxiFlex  Active
Den här handsken frigör aloe vera och E-vitamin medan 
du arbetar för att vårda dina händer under och efter 
arbetet.

GARANTERAD RENHET
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Detta dokument tillhör ATG® och informationen i dokumentet tillhör ATG Hand Care (Pvt) Ltd. 
Spur Road 7, Phase 2 - IPZ, Katunayake - Sri Lanka - T +94-11-48389000 - F +94-11-2253887 - E info@atg-glovesolutions.com.

Användningsområden:
MAXIFLEX  ULTIMATE  ÄR UTFORMADE FÖR PRECISIONSARBETEN I 
TORRA MILJÖER.

® ™

p
ro

R
an

g
e®



3

Nu blir marknadsledaren MaxiFlex  ännu bättre tack vare den nya AD-APT -teknologin från 
ATG . 
 
MaxiFlex  har certifierats som hudvänliga och har tvättats innan de förpackas så de 
garanterat är rena och fräscha då du tar dem ur förpackningen.

Certifierade för tvättning. 
Rena, fräscha och kostnadseffektiva

 

® ®
®

®

Detta dokument tillhör ATG® och informationen i dokumentet tillhör ATG Hand Care (Pvt) Ltd. 
Spur Road 7, Phase 2 - IPZ, Katunayake - Sri Lanka - T +94-11-48389000 - F +94-11-2253887 - E info@atg-glovesolutions.com.

GARANTERAD RENHET
Vi använder vårt program HandCare  i alla produkter av märket ATG . 
Vi ser inte bara till att alla delar av vår tillverkningsprocess är säker för 
våra anställda (ISO 45000, REACH), i ett extra steg för att garantera 
renheten, tvättar vi också handskarna efter tillverkningen så att de 
garanterat är rena när du tar dem ur förpackningen. För den här 
tvättningsprocessen använder vi helst regnvatten som samlas in, 
behandlas och kontinuerligt återvinns i våra egna vattenanläggningar.

Det här gör att vi kan garantera att handskarna är rena och fräscha då 
du tar dem ur förpackningen, något som också certifieras av Oeko-Tex
enligt Standard 100. Vi använder inga skadliga ämnen (SVHC) i vår 
tillverkningsprocess. 

Dessutom certifieras våra handskar också som hudvänliga av Skin 
Health Alliance. För dem som använder handskar i sitt yrke ger 
stämpeln från Skin Health Alliance, för första gången inom 
säkerhetsbranschen, en garanti att alla handskar från ATG  är 
hudvänliga och säkra baserat på en stabil, vetenskapligt testad grund.

Mer information om HandCare  by ATG  finns på www.atg- 
glovesolutions.com.
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INBYGGD TEKNLOGI

Håller varma händer svala, torra och produktiva
AD-APT -teknologin aktiveras då händerna rör sig och temperaturen 
stiger i handsken. Ett naturligt svalkande ämne avges och håller dina 
händer torra och svala. Den är utformad så att den ska finnas kvar så 
länge handsken används, även om den tvättas.

360° andningsförmåga
360° andningsförmåga - Vår patenterade beläggning av 
mikroskummaterial leder bort fukt och värme från huden för att bevara 
en optimal handtemperatur, så att du kan arbeta produktivt.  
För att få större kylande effekt kan du använda vår AD-APT -teknik 
som samverkar med AIRtech -tekniken.

Handskar som håller sparar pengar för dig
MaxiFlex  har en enastående hållbarhet och klarar av 18 000 
nötningscykler per millimeter, tack vare DURAtech -tekniken i 
överdragets konstruktion. Överdraget på MaxiFlex  är över dubbelt så 
slitstarkt per millimeter jämfört med andra handskar i samma klass.

För minskad handuttröttning
25 % tunnare - än de flesta skumnitrilhandskar på marknaden, 
samtidigt som den erbjuder dubbelt så hög mekanisk prestanda. 
Form, passform och känsla - utformad som ”vilande hand”, vilket 
minskar handtrötthet och ökar komfort. 
Senaste stickteknologin - används för att tillverka mjuka och 
rundade fingertoppar, vilket förbättrar fingertoppskänsla. 
Konsekvent foderpenetrering - från nitrilen, så att bara det mjuka 
fodret ligger mot huden.

För bättre prestanda
Optimerat grepp vår micro-cup finish ger ett kontrollerat grepp. 
GRIPtech  minskar handuttröttningen och ökar säkerheten.
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42-874 42-876 42-875 42-878

Mönstrad Beläggning på handflatan 
och stickad mudd

Beläggning på hela 
handsken och stickad 

mudd

¾ beläggning och stickad 
mudd

Beläggning på handflatan 
och stickad mudd

Beläggning Svart Svart Svart Svart

Foder Grå Grå Grå Orange

Storlekar Storlek 5 (XXS) - Storlek 
12 (XXXL)

Storlek 5 (XXS) - Storlek 
12 (XXXL)

Storlek 5 (XXS) - Storlek 
12 (XXXL)

Storlek 5 (XXS) - Storlek 
12 (XXXL)

Tjocklek handflata 1.00 mm 1.00 mm 1.00 mm 1.00 mm

Längd 24 cm 24.5 cm 24.5 cm 23.5 cm

EN 388:2016 + A1:2018 4131A 4131A 4131A 4131A

Silikonfri Ja Ja Ja Ja

Kompatibla med 
pekskärm

Ja Ja Ja Ja

FINNS ÄVEN I MAXIFLEX -SORTIMENTET

MaxiFlex  Ultimate
MaxiFlex  Ultimate  har blivit en standard för 
precisionshantering i torra miljöer.

 MaxiFlex  Endurance
Nubbarna på MaxiFlex  Endurance  ger extra 
dämpning vid repetitiva arbeten och tunga lyft.

 

MaxiFlex  Endurance  with AD-APT
Nu blir marknadsledaren MaxiFlex  ännu bättre tack 
vare den nya AD-APT -teknologin från ATG .

 MaxiFlex  Cut
MaxiFlex  Cut  är en MaxiFlex  som är skärsäker men 
ändå extra tunn, flexibel, smidig och bekväm. Den 
innehåller inte DMF och är garanterat fri från skadliga 
ämnen (SVHC) enligt REACH.

 

MaxiFlex  Cut
MaxiFlex  Cut  är en MaxiFlex  som är skärsäker men 
ändå extra tunn, flexibel, smidig och bekväm. Den 
innehåller inte DMF och är garanterat fri från skadliga 
ämnen (SVHC) enligt REACH.

 MaxiFlex  Comfort
Erbjuder extra isolering mot hetta och kyla tack vare 
mjuk bomull av hög kvalitet innanför fodret.

 

MaxiFlex  Elite
MaxiFlex  Elite  väger bara 14 gram och är vår lättaste 
och tunnaste MaxiFlex , för användningsområden som 
kräver extra smidighet.

 MaxiFlex  Active
Den här handsken frigör aloe vera och E-vitamin medan 
du arbetar för att vårda dina händer under och efter 
arbetet.

GARANTERAD RENHET
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Detta dokument tillhör ATG® och informationen i dokumentet tillhör ATG Hand Care (Pvt) Ltd. 
Spur Road 7, Phase 2 - IPZ, Katunayake - Sri Lanka - T +94-11-48389000 - F +94-11-2253887 - E info@atg-glovesolutions.com.

Användningsområden:
MAXIFLEX  ULTIMATE  ÄR UTFORMADE FÖR PRECISIONSARBETEN I 
TORRA MILJÖER.
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Nubbarna på MaxiFlex  Endurance  ger extra dämpning vid repetitiva arbeten och tunga 
lyft. 
 
MaxiFlex  har certifierats som hudvänliga och har tvättats innan de förpackas så de 
garanterat är rena och fräscha då du tar dem ur förpackningen.

Certifierade för tvättning. 
Rena, fräscha och kostnadseffektiva

 

® ™

®

Detta dokument tillhör ATG® och informationen i dokumentet tillhör ATG Hand Care (Pvt) Ltd. 
Spur Road 7, Phase 2 - IPZ, Katunayake - Sri Lanka - T +94-11-48389000 - F +94-11-2253887 - E info@atg-glovesolutions.com.

GARANTERAD RENHET
Vi använder vårt program HandCare  i alla produkter av märket ATG . 
Vi ser inte bara till att alla delar av vår tillverkningsprocess är säker för 
våra anställda (ISO 45000, REACH), i ett extra steg för att garantera 
renheten, tvättar vi också handskarna efter tillverkningen så att de 
garanterat är rena när du tar dem ur förpackningen. För den här 
tvättningsprocessen använder vi helst regnvatten som samlas in, 
behandlas och kontinuerligt återvinns i våra egna vattenanläggningar.

Det här gör att vi kan garantera att handskarna är rena och fräscha då 
du tar dem ur förpackningen, något som också certifieras av Oeko-Tex
enligt Standard 100. Vi använder inga skadliga ämnen (SVHC) i vår 
tillverkningsprocess. 

Dessutom certifieras våra handskar också som hudvänliga av Skin 
Health Alliance. För dem som använder handskar i sitt yrke ger 
stämpeln från Skin Health Alliance, för första gången inom 
säkerhetsbranschen, en garanti att alla handskar från ATG  är 
hudvänliga och säkra baserat på en stabil, vetenskapligt testad grund.

Mer information om HandCare  by ATG  finns på www.atg- 
glovesolutions.com.
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INBYGGD TEKNLOGI

360° andningsförmåga
360° andningsförmåga - Vår patenterade beläggning av 
mikroskummaterial leder bort fukt och värme från huden för att bevara 
en optimal handtemperatur, så att du kan arbeta produktivt.  
För att få större kylande effekt kan du använda vår AD-APT -teknik 
som samverkar med AIRtech -tekniken.

Handskar som håller sparar pengar för dig
MaxiFlex  har en enastående hållbarhet och klarar av 18 000 
nötningscykler per millimeter, tack vare DURAtech -tekniken i 
överdragets konstruktion. Överdraget på MaxiFlex  är över dubbelt så 
slitstarkt per millimeter jämfört med andra handskar i samma klass.

För minskad handuttröttning
25 % tunnare - än de flesta skumnitrilhandskar på marknaden, 
samtidigt som den erbjuder dubbelt så hög mekanisk prestanda. 
Form, passform och känsla - utformad som ”vilande hand”, vilket 
minskar handtrötthet och ökar komfort. 
Senaste stickteknologin - används för att tillverka mjuka och 
rundade fingertoppar, vilket förbättrar fingertoppskänsla. 
Konsekvent foderpenetrering - från nitrilen, så att bara det mjuka 
fodret ligger mot huden.

För bättre prestanda
Optimerat grepp vår micro-cup finish ger ett kontrollerat grepp. 
GRIPtech  minskar handuttröttningen och ökar säkerheten.
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34-844 34-845 34-847 34-848

Mönstrad Beläggning på handflatan 
och stickad mudd

¾ beläggning och stickad 
mudd

Förare - stickad mudd Beläggning på handflatan 
och stickad mudd

Beläggning Svart Svart Svart Svart

Foder Grå Grå Grå Orange

Storlekar Storlek 5 (XXS) - Storlek 
12 (XXXL)

Storlek 6 (XS) - Storlek 11 
(XXL)

Storlek 6 (XS) - Storlek 11 
(XXL)

Storlek 5 (XXS) - Storlek 
12 (XXXL)

Tjocklek handflata 1.10 mm 1.10 mm 1.10 mm 1.10 mm

Längd 24 cm 24 cm 25 cm 24 cm

EN 388:2016 + A1:2018 4131A 4131A 4131A 4131A

Kompatibla med 
pekskärm

Ja Ja Ja Ja

FINNS ÄVEN I MAXIFLEX -SORTIMENTET

MaxiFlex  Ultimate
MaxiFlex  Ultimate  har blivit en standard för 
precisionshantering i torra miljöer.

 MaxiFlex  Ultimate  with AD-APT
Nu blir marknadsledaren MaxiFlex  ännu bättre tack 
vare den nya AD-APT -teknologin från ATG .

 

MaxiFlex  Endurance  with AD-APT
Nu blir marknadsledaren MaxiFlex  ännu bättre tack 
vare den nya AD-APT -teknologin från ATG .

 MaxiFlex  Cut
MaxiFlex  Cut  är en MaxiFlex  som är skärsäker men 
ändå extra tunn, flexibel, smidig och bekväm. Den 
innehåller inte DMF och är garanterat fri från skadliga 
ämnen (SVHC) enligt REACH.

 

MaxiFlex  Cut
MaxiFlex  Cut  är en MaxiFlex  som är skärsäker men 
ändå extra tunn, flexibel, smidig och bekväm. Den 
innehåller inte DMF och är garanterat fri från skadliga 
ämnen (SVHC) enligt REACH.

 MaxiFlex  Comfort
Erbjuder extra isolering mot hetta och kyla tack vare 
mjuk bomull av hög kvalitet innanför fodret.

 

MaxiFlex  Elite
MaxiFlex  Elite  väger bara 14 gram och är vår lättaste 
och tunnaste MaxiFlex , för användningsområden som 
kräver extra smidighet.

 MaxiFlex  Active
Den här handsken frigör aloe vera och E-vitamin medan 
du arbetar för att vårda dina händer under och efter 
arbetet.

GARANTERAD RENHET
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Detta dokument tillhör ATG® och informationen i dokumentet tillhör ATG Hand Care (Pvt) Ltd. 
Spur Road 7, Phase 2 - IPZ, Katunayake - Sri Lanka - T +94-11-48389000 - F +94-11-2253887 - E info@atg-glovesolutions.com.

Användningsområden:
MAXIFLEX  ENDURANCE  ÄR UTFORMADE FÖR PRECISIONSARBETEN 
I TORRA MILJÖER.
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Nu blir marknadsledaren MaxiFlex  ännu bättre tack vare den nya AD-APT -teknologin från 
ATG .

Nubbarna på MaxiFlex  Endurance  ger extra dämpning vid repetitiva arbeten och tunga 
lyft.

MaxiFlex  har certifierats som hudvänliga och har tvättats innan de förpackas så de 
garanterat är rena och fräscha då du tar dem ur förpackningen.

Certifierade för tvättning. 
Rena, fräscha och kostnadseffektiva

 

® ®
®

® ™

®

Detta dokument tillhör ATG® och informationen i dokumentet tillhör ATG Hand Care (Pvt) Ltd. 
Spur Road 7, Phase 2 - IPZ, Katunayake - Sri Lanka - T +94-11-48389000 - F +94-11-2253887 - E info@atg-glovesolutions.com.

GARANTERAD RENHET
Vi använder vårt program HandCare  i alla produkter av märket ATG . 
Vi ser inte bara till att alla delar av vår tillverkningsprocess är säker för 
våra anställda (ISO 45000, REACH), i ett extra steg för att garantera 
renheten, tvättar vi också handskarna efter tillverkningen så att de 
garanterat är rena när du tar dem ur förpackningen. För den här 
tvättningsprocessen använder vi helst regnvatten som samlas in, 
behandlas och kontinuerligt återvinns i våra egna vattenanläggningar.

Det här gör att vi kan garantera att handskarna är rena och fräscha då 
du tar dem ur förpackningen, något som också certifieras av Oeko-Tex
enligt Standard 100. Vi använder inga skadliga ämnen (SVHC) i vår 
tillverkningsprocess. 

Dessutom certifieras våra handskar också som hudvänliga av Skin 
Health Alliance. För dem som använder handskar i sitt yrke ger 
stämpeln från Skin Health Alliance, för första gången inom 
säkerhetsbranschen, en garanti att alla handskar från ATG  är 
hudvänliga och säkra baserat på en stabil, vetenskapligt testad grund.

Mer information om HandCare  by ATG  finns på www.atg- 
glovesolutions.com.
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INBYGGD TEKNLOGI

Håller varma händer svala, torra och produktiva
AD-APT -teknologin aktiveras då händerna rör sig och temperaturen 
stiger i handsken. Ett naturligt svalkande ämne avges och håller dina 
händer torra och svala. Den är utformad så att den ska finnas kvar så 
länge handsken används, även om den tvättas.

360° andningsförmåga
360° andningsförmåga - Vår patenterade beläggning av 
mikroskummaterial leder bort fukt och värme från huden för att bevara 
en optimal handtemperatur, så att du kan arbeta produktivt.  
För att få större kylande effekt kan du använda vår AD-APT -teknik 
som samverkar med AIRtech -tekniken.

Handskar som håller sparar pengar för dig
MaxiFlex  har en enastående hållbarhet och klarar av 18 000 
nötningscykler per millimeter, tack vare DURAtech -tekniken i 
överdragets konstruktion. Överdraget på MaxiFlex  är över dubbelt så 
slitstarkt per millimeter jämfört med andra handskar i samma klass.

För minskad handuttröttning
25 % tunnare - än de flesta skumnitrilhandskar på marknaden, 
samtidigt som den erbjuder dubbelt så hög mekanisk prestanda. 
Form, passform och känsla - utformad som ”vilande hand”, vilket 
minskar handtrötthet och ökar komfort. 
Senaste stickteknologin - används för att tillverka mjuka och 
rundade fingertoppar, vilket förbättrar fingertoppskänsla. 
Konsekvent foderpenetrering - från nitrilen, så att bara det mjuka 
fodret ligger mot huden.

För bättre prestanda
Optimerat grepp vår micro-cup finish ger ett kontrollerat grepp. 
GRIPtech  minskar handuttröttningen och ökar säkerheten.
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42-844 42-845 42-847 42-848

Mönstrad Beläggning på handflatan 
och stickad mudd

¾ beläggning och stickad 
mudd

Förare - stickad mudd Beläggning på handflatan 
och stickad mudd

Beläggning Svart Svart Svart Svart

Foder Grå Grå Grå Orange

Storlekar Storlek 5 (XXS) - Storlek 
12 (XXXL)

Storlek 6 (XS) - Storlek 11 
(XXL)

Storlek 5 (XXS) - Storlek 
12 (XXXL)

Storlek 5 (XXS) - Storlek 
12 (XXXL)

Tjocklek handflata 1.10 mm 1.10 mm 1.10 mm 1.10 mm

Längd 24 cm 24 cm 25 cm 24 cm

EN 388:2016 + A1:2018 4131A 4131A 4131A 4131A

Kompatibla med 
pekskärm

Ja Ja Ja Ja

FINNS ÄVEN I MAXIFLEX -SORTIMENTET

MaxiFlex  Ultimate
MaxiFlex  Ultimate  har blivit en standard för 
precisionshantering i torra miljöer.

 MaxiFlex  Ultimate  with AD-APT
Nu blir marknadsledaren MaxiFlex  ännu bättre tack 
vare den nya AD-APT -teknologin från ATG .

 

MaxiFlex  Endurance
Nubbarna på MaxiFlex  Endurance  ger extra 
dämpning vid repetitiva arbeten och tunga lyft.

 MaxiFlex  Cut
MaxiFlex  Cut  är en MaxiFlex  som är skärsäker men 
ändå extra tunn, flexibel, smidig och bekväm. Den 
innehåller inte DMF och är garanterat fri från skadliga 
ämnen (SVHC) enligt REACH.

 

MaxiFlex  Cut
MaxiFlex  Cut  är en MaxiFlex  som är skärsäker men 
ändå extra tunn, flexibel, smidig och bekväm. Den 
innehåller inte DMF och är garanterat fri från skadliga 
ämnen (SVHC) enligt REACH.

 MaxiFlex  Comfort
Erbjuder extra isolering mot hetta och kyla tack vare 
mjuk bomull av hög kvalitet innanför fodret.

 

MaxiFlex  Elite
MaxiFlex  Elite  väger bara 14 gram och är vår lättaste 
och tunnaste MaxiFlex , för användningsområden som 
kräver extra smidighet.

 MaxiFlex  Active
Den här handsken frigör aloe vera och E-vitamin medan 
du arbetar för att vårda dina händer under och efter 
arbetet.

GARANTERAD RENHET

®

® ™
® ™

® ™ ®
®

® ®

® ™
® ™

® ™
® ™ ®

® ™
® ™ ®

® ™

® ™
® TM

®

® ™

Detta dokument tillhör ATG® och informationen i dokumentet tillhör ATG Hand Care (Pvt) Ltd. 
Spur Road 7, Phase 2 - IPZ, Katunayake - Sri Lanka - T +94-11-48389000 - F +94-11-2253887 - E info@atg-glovesolutions.com.

Användningsområden:
MAXIFLEX  ENDURANCE  ÄR UTFORMADE FÖR PRECISIONSARBETEN 
I TORRA MILJÖER.
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MaxiFlex  Cut  är en MaxiFlex  som är skärsäker men ändå extra tunn, flexibel, smidig och 
bekväm. Den innehåller inte DMF och är garanterat fri från skadliga ämnen (SVHC) enligt 
REACH. 
 
MaxiFlex  har certifierats som hudvänliga och har tvättats innan de förpackas så de 
garanterat är rena och fräscha då du tar dem ur förpackningen. 
 

Certifierade för tvättning. 
Rena, fräscha och kostnadseffektiva

 

® ™ ®

®

Detta dokument tillhör ATG® och informationen i dokumentet tillhör ATG Hand Care (Pvt) Ltd. 
Spur Road 7, Phase 2 - IPZ, Katunayake - Sri Lanka - T +94-11-48389000 - F +94-11-2253887 - E info@atg-glovesolutions.com.

GARANTERAD RENHET
Vi använder vårt program HandCare  i alla produkter av märket ATG . 
Vi ser inte bara till att alla delar av vår tillverkningsprocess är säker för 
våra anställda (ISO 45000, REACH), i ett extra steg för att garantera 
renheten, tvättar vi också handskarna efter tillverkningen så att de 
garanterat är rena när du tar dem ur förpackningen. För den här 
tvättningsprocessen använder vi helst regnvatten som samlas in, 
behandlas och kontinuerligt återvinns i våra egna vattenanläggningar.

Det här gör att vi kan garantera att handskarna är rena och fräscha då 
du tar dem ur förpackningen, något som också certifieras av Oeko-Tex
enligt Standard 100. Vi använder inga skadliga ämnen (SVHC) i vår 
tillverkningsprocess. 

Dessutom certifieras våra handskar också som hudvänliga av Skin 
Health Alliance. För dem som använder handskar i sitt yrke ger 
stämpeln från Skin Health Alliance, för första gången inom 
säkerhetsbranschen, en garanti att alla handskar från ATG  är 
hudvänliga och säkra baserat på en stabil, vetenskapligt testad grund.

Mer information om HandCare  by ATG  finns på www.atg- 
glovesolutions.com.

® ®

® 

®

® ®

INBYGGD TEKNLOGI

För skärskydd
Innovativa fibrer - Med CUTtech  kombineras högpresterande 
garner och fibrer för olika nivåer av skärskydd med hög komfort för att 
göra handsken bekväm för användaren. 
Förstärkning - mellan tummen och pekfingret förbättrar skärskydd 
och förlänger handskens livslängd på ett utsatt område.

360° andningsförmåga
360° andningsförmåga - Vår patenterade beläggning av 
mikroskummaterial leder bort fukt och värme från huden för att bevara 
en optimal handtemperatur, så att du kan arbeta produktivt.  
För att få större kylande effekt kan du använda vår AD-APT -teknik 
som samverkar med AIRtech -tekniken.

Handskar som håller sparar pengar för dig
MaxiFlex  har en enastående hållbarhet och klarar av 18 000 
nötningscykler per millimeter, tack vare DURAtech -tekniken i 
överdragets konstruktion. Överdraget på MaxiFlex  är över dubbelt så 
slitstarkt per millimeter jämfört med andra handskar i samma klass.

För minskad handuttröttning
25 % tunnare - än de flesta skumnitrilhandskar på marknaden, 
samtidigt som den erbjuder dubbelt så hög mekanisk prestanda. 
 
Form, passform och känsla - utformad som ”vilande hand”, vilket 
minskar handtrötthet och ökar komfort. 
 
Senaste stickteknologin - används för att tillverka mjuka och 
rundade fingertoppar, vilket förbättrar fingertoppskänsla. 
 
Konsekvent foderpenetrering - från nitrilen, så att bara det mjuka 
fodret ligger mot huden.

För bättre prestanda
Optimerat grepp vår micro-cup finish ger ett kontrollerat grepp. 
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34-8753 34-8743 34-8743FY 34-8443 34-8453 34-1743

Mönstrad ¾ beläggning 
och stickad mudd

Beläggning på 
handflatan och 
stickad mudd

Beläggning på 
handflatan och 
stickad mudd

Beläggning på 
handflatan och 
stickad mudd

¾ beläggning 
och stickad mudd

Beläggning på 
handflatan och 
stickad mudd

Beläggning Svart Svart Gul Svart Svart Svart

Foder Grön Grön Gul Grön Grön Svart

Storlekar Storlek 6 (XS) - 
Storlek 12 

(XXXL)

Storlek 6 (XS) - 
Storlek 12 

(XXXL)

Storlek 6 (XS) - 
Storlek 12 

(XXXL)

Storlek 6 (XS) - 
Storlek 12 

(XXXL)

Storlek 6 (XS) - 
Storlek 12 

(XXXL)

Storlek 6 (XS) - 
Storlek 11 (XXL)

Tjocklek handflata 0.80 mm 0.80 mm 0.80 mm 0.90 mm 0.90 mm 1.10 mm

Längd 25.5 cm 25.5 cm 25 cm 25.5 cm 25.5 cm 26.5 cm

EN 388:2016 + A1:2018 4331B 4331B 4331B 4331B 4331B 4331D

EN 407:2020 X1XXXX

Silikonfri Ja Ja Ja Nej Nej Ja

Kompatibla med 
pekskärm

Ja Ja Nej Ja Ja Ja

FINNS ÄVEN I MAXIFLEX -SORTIMENTET

MaxiFlex  Ultimate
MaxiFlex  Ultimate  har blivit en standard för 
precisionshantering i torra miljöer.

 MaxiFlex  Ultimate  with AD-APT
Nu blir marknadsledaren MaxiFlex  ännu bättre tack 
vare den nya AD-APT -teknologin från ATG .

 

MaxiFlex  Endurance
Nubbarna på MaxiFlex  Endurance  ger extra 
dämpning vid repetitiva arbeten och tunga lyft.

 MaxiFlex  Endurance  with AD-APT
Nu blir marknadsledaren MaxiFlex  ännu bättre tack 
vare den nya AD-APT -teknologin från ATG .

 

MaxiFlex  Cut
MaxiFlex  Cut  är en MaxiFlex  som är skärsäker men 
ändå extra tunn, flexibel, smidig och bekväm. Den 
innehåller inte DMF och är garanterat fri från skadliga 
ämnen (SVHC) enligt REACH.

 MaxiFlex  Comfort
Erbjuder extra isolering mot hetta och kyla tack vare 
mjuk bomull av hög kvalitet innanför fodret.

 

MaxiFlex  Elite
MaxiFlex  Elite  väger bara 14 gram och är vår lättaste 
och tunnaste MaxiFlex , för användningsområden som 
kräver extra smidighet.

 MaxiFlex  Active
Den här handsken frigör aloe vera och E-vitamin medan 
du arbetar för att vårda dina händer under och efter 
arbetet.

GARANTERAD RENHET

®

® ™
® ™

® ™ ®
®

® ®
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® ™ ®
®

® ®
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Detta dokument tillhör ATG® och informationen i dokumentet tillhör ATG Hand Care (Pvt) Ltd. 
Spur Road 7, Phase 2 - IPZ, Katunayake - Sri Lanka - T +94-11-48389000 - F +94-11-2253887 - E info@atg-glovesolutions.com.

Användningsområden:
 MAXIFLEX  CUT  ÄR UTFORMADE FÖR PRECISIONSARBETEN I TORRA 
MILJÖER MED ÖKAD RISK FÖR SKÄRSKADOR.
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MaxiFlex  Cut  är en MaxiFlex  som är skärsäker men ändå extra tunn, flexibel, smidig och 
bekväm. Den innehåller inte DMF och är garanterat fri från skadliga ämnen (SVHC) enligt 
REACH. 
 
MaxiFlex  har certifierats som hudvänliga och har tvättats innan de förpackas så de 
garanterat är rena och fräscha då du tar dem ur förpackningen. 
 

 

® ™ ®

®

Detta dokument tillhör ATG® och informationen i dokumentet tillhör ATG Hand Care (Pvt) Ltd. 
Spur Road 7, Phase 2 - IPZ, Katunayake - Sri Lanka - T +94-11-48389000 - F +94-11-2253887 - E info@atg-glovesolutions.com.

GARANTERAD RENHET
Vi använder vårt program HandCare  i alla produkter av märket ATG . 
Vi ser inte bara till att alla delar av vår tillverkningsprocess är säker för 
våra anställda (ISO 45000, REACH), i ett extra steg för att garantera 
renheten, tvättar vi också handskarna efter tillverkningen så att de 
garanterat är rena när du tar dem ur förpackningen. För den här 
tvättningsprocessen använder vi helst regnvatten som samlas in, 
behandlas och kontinuerligt återvinns i våra egna vattenanläggningar.

Det här gör att vi kan garantera att handskarna är rena och fräscha då 
du tar dem ur förpackningen, något som också certifieras av Oeko-Tex
enligt Standard 100. Vi använder inga skadliga ämnen (SVHC) i vår 
tillverkningsprocess. 

Dessutom certifieras våra handskar också som hudvänliga av Skin 
Health Alliance. För dem som använder handskar i sitt yrke ger 
stämpeln från Skin Health Alliance, för första gången inom 
säkerhetsbranschen, en garanti att alla handskar från ATG  är 
hudvänliga och säkra baserat på en stabil, vetenskapligt testad grund.

Mer information om HandCare  by ATG  finns på www.atg- 
glovesolutions.com.

® ®

® 

®

® ®

INBYGGD TEKNLOGI

Håller varma händer svala, torra och produktiva
AD-APT -teknologin aktiveras då händerna rör sig och temperaturen 
stiger i handsken. Ett naturligt svalkande ämne avges och håller dina 
händer torra och svala. Den är utformad så att den ska finnas kvar så 
länge handsken används, även om den tvättas.

För skärskydd
Innovativa fibrer - Med CUTtech  kombineras högpresterande 
garner och fibrer för olika nivåer av skärskydd med hög komfort för att 
göra handsken bekväm för användaren. 
Förstärkning - mellan tummen och pekfingret förbättrar skärskydd 
och förlänger handskens livslängd på ett utsatt område.

360° andningsförmåga
360° andningsförmåga - Vår patenterade beläggning av 
mikroskummaterial leder bort fukt och värme från huden för att bevara 
en optimal handtemperatur, så att du kan arbeta produktivt.  
För att få större kylande effekt kan du använda vår AD-APT -teknik 
som samverkar med AIRtech -tekniken.

Handskar som håller sparar pengar för dig
MaxiFlex  har en enastående hållbarhet och klarar av 18 000 
nötningscykler per millimeter, tack vare DURAtech -tekniken i 
överdragets konstruktion. Överdraget på MaxiFlex  är över dubbelt så 
slitstarkt per millimeter jämfört med andra handskar i samma klass.

För minskad handuttröttning
25 % tunnare - än de flesta skumnitrilhandskar på marknaden, 
samtidigt som den erbjuder dubbelt så hög mekanisk prestanda. 
 
Form, passform och känsla - utformad som ”vilande hand”, vilket 
minskar handtrötthet och ökar komfort. 
 
Senaste stickteknologin - används för att tillverka mjuka och 
rundade fingertoppar, vilket förbättrar fingertoppskänsla. 
 
Konsekvent foderpenetrering - från nitrilen, så att bara det mjuka 
fodret ligger mot huden.
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FINNS ÄVEN I MAXIFLEX -SORTIMENTET

MaxiFlex  Ultimate
MaxiFlex  Ultimate  har blivit en standard för 
precisionshantering i torra miljöer.

 MaxiFlex  Ultimate  with AD-APT
Nu blir marknadsledaren MaxiFlex  ännu bättre tack 
vare den nya AD-APT -teknologin från ATG .

 

MaxiFlex  Endurance
Nubbarna på MaxiFlex  Endurance  ger extra 
dämpning vid repetitiva arbeten och tunga lyft.

 MaxiFlex  Endurance  with AD-APT
Nu blir marknadsledaren MaxiFlex  ännu bättre tack 
vare den nya AD-APT -teknologin från ATG .

 

MaxiFlex  Cut
MaxiFlex  Cut  är en MaxiFlex  som är skärsäker men 
ändå extra tunn, flexibel, smidig och bekväm. Den 
innehåller inte DMF och är garanterat fri från skadliga 
ämnen (SVHC) enligt REACH.

 MaxiFlex  Comfort
Erbjuder extra isolering mot hetta och kyla tack vare 
mjuk bomull av hög kvalitet innanför fodret.

 

MaxiFlex  Elite
MaxiFlex  Elite  väger bara 14 gram och är vår lättaste 
och tunnaste MaxiFlex , för användningsområden som 
kräver extra smidighet.

 MaxiFlex  Active
Den här handsken frigör aloe vera och E-vitamin medan 
du arbetar för att vårda dina händer under och efter 
arbetet.

GARANTERAD RENHET®

® ™
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Detta dokument tillhör ATG® och informationen i dokumentet tillhör ATG Hand Care (Pvt) Ltd. 
Spur Road 7, Phase 2 - IPZ, Katunayake - Sri Lanka - T +94-11-48389000 - F +94-11-2253887 - E info@atg-glovesolutions.com.

Användningsområden:
 MAXIFLEX  CUT  ÄR UTFORMADE FÖR PRECISIONSARBETEN I TORRA 
MILJÖER MED ÖKAD RISK FÖR SKÄRSKADOR.
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Erbjuder extra isolering mot hetta och kyla tack vare mjuk bomull av hög kvalitet innanför 
fodret. 
 
MaxiFlex  har certifierats som hudvänliga och har tvättats innan de förpackas så de 
garanterat är rena och fräscha då du tar dem ur förpackningen.

Certifierade för tvättning. 
Rena, fräscha och kostnadseffektiva

 

®

Detta dokument tillhör ATG® och informationen i dokumentet tillhör ATG Hand Care (Pvt) Ltd. 
Spur Road 7, Phase 2 - IPZ, Katunayake - Sri Lanka - T +94-11-48389000 - F +94-11-2253887 - E info@atg-glovesolutions.com.

INBYGGD TEKNLOGI

360° andningsförmåga
360° andningsförmåga - Vår patenterade beläggning av 
mikroskummaterial leder bort fukt och värme från huden för att bevara 
en optimal handtemperatur, så att du kan arbeta produktivt.  
För att få större kylande effekt kan du använda vår AD-APT -teknik 
som samverkar med AIRtech -tekniken.

För minskad handuttröttning
25 % tunnare - än de flesta skumnitrilhandskar på marknaden, 
samtidigt som den erbjuder dubbelt så hög mekanisk prestanda. 
Form, passform och känsla - utformad som ”vilande hand”, vilket 
minskar handtrötthet och ökar komfort. 
Senaste stickteknologin - används för att tillverka mjuka och 
rundade fingertoppar, vilket förbättrar fingertoppskänsla. 
Konsekvent foderpenetrering - från nitrilen, så att bara det mjuka 
fodret ligger mot huden.

För bättre prestanda
Optimerat grepp vår micro-cup finish ger ett kontrollerat grepp. 
GRIPtech  minskar handuttröttningen och ökar säkerheten.

®
®

®

GARANTERAD RENHET
Vi använder vårt program HandCare  i alla produkter av märket ATG . 
Vi ser inte bara till att alla delar av vår tillverkningsprocess är säker för 
våra anställda (ISO 45000, REACH), i ett extra steg för att garantera 
renheten, tvättar vi också handskarna efter tillverkningen så att de 
garanterat är rena när du tar dem ur förpackningen. För den här 
tvättningsprocessen använder vi helst regnvatten som samlas in, 
behandlas och kontinuerligt återvinns i våra egna vattenanläggningar.

Det här gör att vi kan garantera att handskarna är rena och fräscha då 
du tar dem ur förpackningen, något som också certifieras av Oeko-Tex
enligt Standard 100. Vi använder inga skadliga ämnen (SVHC) i vår 
tillverkningsprocess. 

Dessutom certifieras våra handskar också som hudvänliga av Skin 
Health Alliance. För dem som använder handskar i sitt yrke ger 
stämpeln från Skin Health Alliance, för första gången inom 
säkerhetsbranschen, en garanti att alla handskar från ATG  är 
hudvänliga och säkra baserat på en stabil, vetenskapligt testad grund.

Mer information om HandCare  by ATG  finns på www.atg- 
glovesolutions.com.
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34-924 34-925 34-926

Mönstrad Beläggning på handflatan och 
stickad mudd

¾ beläggning och stickad mudd Beläggning på hela handsken och 
stickad mudd

Beläggning Koboltblå Koboltblå Koboltblå

Foder Ljusgrå Ljusgrå Ljusgrå

Storlekar Storlek 5 (XXS) - Storlek 11 (XXL) Storlek 5 (XXS) - Storlek 11 (XXL) Storlek 5 (XXS) - Storlek 11 (XXL)

Tjocklek handflata 1.10 mm 1.10 mm 1.10 mm

Längd 23.5 cm 24 cm 24 cm

EN 388:2016 + A1:2018 4121A 4121A 4121A

EN 407:2020 X1XXXX X1XXXX X1XXXX

Silikonfri Ja Ja Ja

Kompatibla med 
pekskärm >12/2022

Ja Ja Ja

FINNS ÄVEN I MAXIFLEX -SORTIMENTET

MaxiFlex  Ultimate
MaxiFlex  Ultimate  har blivit en standard för 
precisionshantering i torra miljöer.

 MaxiFlex  Ultimate  with AD-APT
Nu blir marknadsledaren MaxiFlex  ännu bättre tack 
vare den nya AD-APT -teknologin från ATG .

 

MaxiFlex  Endurance
Nubbarna på MaxiFlex  Endurance  ger extra 
dämpning vid repetitiva arbeten och tunga lyft.

 MaxiFlex  Endurance  with AD-APT
Nu blir marknadsledaren MaxiFlex  ännu bättre tack 
vare den nya AD-APT -teknologin från ATG .

 

MaxiFlex  Cut
MaxiFlex  Cut  är en MaxiFlex  som är skärsäker men 
ändå extra tunn, flexibel, smidig och bekväm. Den 
innehåller inte DMF och är garanterat fri från skadliga 
ämnen (SVHC) enligt REACH.

 MaxiFlex  Cut
MaxiFlex  Cut  är en MaxiFlex  som är skärsäker men 
ändå extra tunn, flexibel, smidig och bekväm. Den 
innehåller inte DMF och är garanterat fri från skadliga 
ämnen (SVHC) enligt REACH.

 

MaxiFlex  Elite
MaxiFlex  Elite  väger bara 14 gram och är vår lättaste 
och tunnaste MaxiFlex , för användningsområden som 
kräver extra smidighet.

 MaxiFlex  Active
Den här handsken frigör aloe vera och E-vitamin medan 
du arbetar för att vårda dina händer under och efter 
arbetet.

GARANTERAD RENHET
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Detta dokument tillhör ATG® och informationen i dokumentet tillhör ATG Hand Care (Pvt) Ltd. 
Spur Road 7, Phase 2 - IPZ, Katunayake - Sri Lanka - T +94-11-48389000 - F +94-11-2253887 - E info@atg-glovesolutions.com.

Användningsområden:
 MAXIFLEX  COMFORT  ÄR UTFORMADE FÖR PRECISIONSARBETEN I 
TORRA MILJÖER.
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MaxiFlex  Elite  väger bara 14 gram och är vår lättaste och tunnaste MaxiFlex , för 
användningsområden som kräver extra smidighet. 
 
MaxiFlex  har certifierats som hudvänliga och har tvättats innan de förpackas så de 
garanterat är rena och fräscha då du tar dem ur förpackningen. 
 

Certifierade för tvättning. 
Rena, fräscha och kostnadseffektiva

 

® TM ®

®

Detta dokument tillhör ATG® och informationen i dokumentet tillhör ATG Hand Care (Pvt) Ltd. 
Spur Road 7, Phase 2 - IPZ, Katunayake - Sri Lanka - T +94-11-48389000 - F +94-11-2253887 - E info@atg-glovesolutions.com.

GARANTERAD RENHET
Vi använder vårt program HandCare  i alla produkter av märket ATG . 
Vi ser inte bara till att alla delar av vår tillverkningsprocess är säker för 
våra anställda (ISO 45000, REACH), i ett extra steg för att garantera 
renheten, tvättar vi också handskarna efter tillverkningen så att de 
garanterat är rena när du tar dem ur förpackningen. För den här 
tvättningsprocessen använder vi helst regnvatten som samlas in, 
behandlas och kontinuerligt återvinns i våra egna vattenanläggningar.

Det här gör att vi kan garantera att handskarna är rena och fräscha då 
du tar dem ur förpackningen, något som också certifieras av Oeko-Tex
enligt Standard 100. Vi använder inga skadliga ämnen (SVHC) i vår 
tillverkningsprocess. 

Dessutom certifieras våra handskar också som hudvänliga av Skin 
Health Alliance. För dem som använder handskar i sitt yrke ger 
stämpeln från Skin Health Alliance, för första gången inom 
säkerhetsbranschen, en garanti att alla handskar från ATG  är 
hudvänliga och säkra baserat på en stabil, vetenskapligt testad grund.

Mer information om HandCare  by ATG  finns på www.atg- 
glovesolutions.com.

® ®

® 

®

® ®

INBYGGD TEKNLOGI

360° andningsförmåga
360° andningsförmåga - Vår patenterade beläggning av 
mikroskummaterial leder bort fukt och värme från huden för att bevara 
en optimal handtemperatur, så att du kan arbeta produktivt.  
För att få större kylande effekt kan du använda vår AD-APT -teknik 
som samverkar med AIRtech -tekniken.

Handskar som håller sparar pengar för dig
MaxiFlex  har en enastående hållbarhet och klarar av 18 000 
nötningscykler per millimeter, tack vare DURAtech -tekniken i 
överdragets konstruktion. Överdraget på MaxiFlex  är över dubbelt så 
slitstarkt per millimeter jämfört med andra handskar i samma klass.

För minskad handuttröttning
30 % tunnare - än de flesta skumnitrilhandskar på marknaden, 
samtidigt som den erbjuder dubbelt så hög mekanisk prestanda. 
Form, passform och känsla - utformad som ”vilande hand”, vilket 
minskar handtrötthet och ökar komfort. 
Senaste stickteknologin - används för att tillverka mjuka och 
rundade fingertoppar, vilket förbättrar fingertoppskänsla. 
Konsekvent foderpenetrering - från nitrilen, så att bara det mjuka 
fodret ligger mot huden.

För bättre prestanda
Optimerat grepp vår micro-cup finish ger ett kontrollerat grepp. 
GRIPtech  minskar handuttröttningen och ökar säkerheten.
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34-274 34-275 34-244 34-245 34-774B

Mönstrad Beläggning på 
handflatan och 
stickad mudd

¾ beläggning och 
stickad mudd

Beläggning på 
handflatan och 
stickad mudd

¾ beläggning och 
stickad mudd

Beläggning på 
handflatan och 
stickad mudd

Beläggning Mörkblå Mörkblå Mörkblå Mörkblå Svart

Foder Mörkblå Mörkblå Mörkblå Mörkblå Ljusgrå

Storlekar Storlek 6 (XS) - 
Storlek 11 (XXL)

Storlek 6 (XS) - 
Storlek 11 (XXL)

Storlek 6 (XS) - 
Storlek 11 (XXL)

Storlek 6 (XS) - 
Storlek 11 (XXL)

Storlek 5 (XXS) - 
Storlek 12 (XXXL)

Tjocklek handflata 0.80 mm 0.80 mm 0.90 mm 0.90 mm 0.75 mm

Längd 23.5 cm 24 cm 24 cm 24 cm 23.5 cm

EN 388:2016 + A1:2018 4121A 4121A 4121A 4121A 4121A

Silikonfri Ja Ja Nej Nej Ja

Kompatibla med 
pekskärm

Ja Ja Ja Ja Ja

FINNS ÄVEN I MAXIFLEX -SORTIMENTET

MaxiFlex  Ultimate
MaxiFlex  Ultimate  har blivit en standard för 
precisionshantering i torra miljöer.

 MaxiFlex  Ultimate  with AD-APT
Nu blir marknadsledaren MaxiFlex  ännu bättre tack 
vare den nya AD-APT -teknologin från ATG .

 

MaxiFlex  Endurance
Nubbarna på MaxiFlex  Endurance  ger extra 
dämpning vid repetitiva arbeten och tunga lyft.

 MaxiFlex  Endurance  with AD-APT
Nu blir marknadsledaren MaxiFlex  ännu bättre tack 
vare den nya AD-APT -teknologin från ATG .

 

MaxiFlex  Cut
MaxiFlex  Cut  är en MaxiFlex  som är skärsäker men 
ändå extra tunn, flexibel, smidig och bekväm. Den 
innehåller inte DMF och är garanterat fri från skadliga 
ämnen (SVHC) enligt REACH.

 MaxiFlex  Cut
MaxiFlex  Cut  är en MaxiFlex  som är skärsäker men 
ändå extra tunn, flexibel, smidig och bekväm. Den 
innehåller inte DMF och är garanterat fri från skadliga 
ämnen (SVHC) enligt REACH.

 

MaxiFlex  Comfort
Erbjuder extra isolering mot hetta och kyla tack vare 
mjuk bomull av hög kvalitet innanför fodret.

 MaxiFlex  Active
Den här handsken frigör aloe vera och E-vitamin medan 
du arbetar för att vårda dina händer under och efter 
arbetet.

GARANTERAD RENHET
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Detta dokument tillhör ATG® och informationen i dokumentet tillhör ATG Hand Care (Pvt) Ltd. 
Spur Road 7, Phase 2 - IPZ, Katunayake - Sri Lanka - T +94-11-48389000 - F +94-11-2253887 - E info@atg-glovesolutions.com.

Användningsområden:
MAXIFLEX  ELITE  ÄR UTFORMADE FÖR PRECISIONSARBETEN I 
TORRA MILJÖER.
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Den här handsken frigör aloe vera och E-vitamin medan du arbetar för att vårda dina händer 
under och efter arbetet. 
 
MaxiFlex  har certifierats som hudvänliga och har tvättats innan de förpackas så de 
garanterat är rena och fräscha då du tar dem ur förpackningen.

Certifierade för tvättning. 
Rena, fräscha och kostnadseffektiva

 

®

Detta dokument tillhör ATG® och informationen i dokumentet tillhör ATG Hand Care (Pvt) Ltd. 
Spur Road 7, Phase 2 - IPZ, Katunayake - Sri Lanka - T +94-11-48389000 - F +94-11-2253887 - E info@atg-glovesolutions.com.

INBYGGD TEKNLOGI

360° andningsförmåga
360° andningsförmåga - Vår patenterade beläggning av 
mikroskummaterial leder bort fukt och värme från huden för att bevara 
en optimal handtemperatur, så att du kan arbeta produktivt.  
För att få större kylande effekt kan du använda vår AD-APT -teknik 
som samverkar med AIRtech -tekniken.

Handskar som håller sparar pengar för dig
MaxiFlex  har en enastående hållbarhet och klarar av 18 000 
nötningscykler per millimeter, tack vare DURAtech -tekniken i 
överdragets konstruktion. Överdraget på MaxiFlex  är över dubbelt så 
slitstarkt per millimeter jämfört med andra handskar i samma klass.

För minskad handuttröttning
25 % tunnare - än de flesta skumnitrilhandskar på marknaden, 
samtidigt som den erbjuder dubbelt så hög mekanisk prestanda. 
Form, passform och känsla - utformad som ”vilande hand”, vilket 
minskar handtrötthet och ökar komfort. 
Senaste stickteknologin - används för att tillverka mjuka och 
rundade fingertoppar, vilket förbättrar fingertoppskänsla. 
Konsekvent foderpenetrering - från nitrilen, så att bara det mjuka 
fodret ligger mot huden.

För bättre prestanda
Optimerat grepp vår micro-cup finish ger ett kontrollerat grepp. 
GRIPtech  minskar handuttröttningen och ökar säkerheten.

®
®

®
®
®

®

GARANTERAD RENHET
Vi använder vårt program HandCare  i alla produkter av märket ATG . 
Vi ser inte bara till att alla delar av vår tillverkningsprocess är säker för 
våra anställda (ISO 45000, REACH), i ett extra steg för att garantera 
renheten, tvättar vi också handskarna efter tillverkningen så att de 
garanterat är rena när du tar dem ur förpackningen. För den här 
tvättningsprocessen använder vi helst regnvatten som samlas in, 
behandlas och kontinuerligt återvinns i våra egna vattenanläggningar.

Det här gör att vi kan garantera att handskarna är rena och fräscha då 
du tar dem ur förpackningen, något som också certifieras av Oeko-Tex
enligt Standard 100. Vi använder inga skadliga ämnen (SVHC) i vår 
tillverkningsprocess. 

Dessutom certifieras våra handskar också som hudvänliga av Skin 
Health Alliance. För dem som använder handskar i sitt yrke ger 
stämpeln från Skin Health Alliance, för första gången inom 
säkerhetsbranschen, en garanti att alla handskar från ATG  är 
hudvänliga och säkra baserat på en stabil, vetenskapligt testad grund.

Mer information om HandCare  by ATG  finns på www.atg- 
glovesolutions.com.
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34-824 34-814

Mönstrad Beläggning på handflatan och stickad mudd Beläggning på handflatan och stickad mudd

Beläggning Ljusblå Rosa

Foder Ljusblå Rosa

Storlekar Storlek 5 (XXS) - Storlek 11 (XXL) Storlek 5 (XXS) - Storlek 11 (XXL)

Tjocklek handflata 1.00 mm 1.00 mm

Längd 23.5 cm 23 cm

EN 388:2016 + A1:2018 4131A 4131A

Silikonfri Ja Ja

Kompatibla med 
pekskärm >12/2022

Ja Ja

FINNS ÄVEN I MAXIFLEX -SORTIMENTET

MaxiFlex  Ultimate
MaxiFlex  Ultimate  har blivit en standard för 
precisionshantering i torra miljöer.

 MaxiFlex  Ultimate  with AD-APT
Nu blir marknadsledaren MaxiFlex  ännu bättre tack 
vare den nya AD-APT -teknologin från ATG .

 

MaxiFlex  Endurance
Nubbarna på MaxiFlex  Endurance  ger extra 
dämpning vid repetitiva arbeten och tunga lyft.

 MaxiFlex  Endurance  with AD-APT
Nu blir marknadsledaren MaxiFlex  ännu bättre tack 
vare den nya AD-APT -teknologin från ATG .

 

MaxiFlex  Cut
MaxiFlex  Cut  är en MaxiFlex  som är skärsäker men 
ändå extra tunn, flexibel, smidig och bekväm. Den 
innehåller inte DMF och är garanterat fri från skadliga 
ämnen (SVHC) enligt REACH.

 MaxiFlex  Cut
MaxiFlex  Cut  är en MaxiFlex  som är skärsäker men 
ändå extra tunn, flexibel, smidig och bekväm. Den 
innehåller inte DMF och är garanterat fri från skadliga 
ämnen (SVHC) enligt REACH.

 

MaxiFlex  Comfort
Erbjuder extra isolering mot hetta och kyla tack vare 
mjuk bomull av hög kvalitet innanför fodret.

 MaxiFlex  Elite
MaxiFlex  Elite  väger bara 14 gram och är vår lättaste 
och tunnaste MaxiFlex , för användningsområden som 
kräver extra smidighet.

GARANTERAD RENHET
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Detta dokument tillhör ATG® och informationen i dokumentet tillhör ATG Hand Care (Pvt) Ltd. 
Spur Road 7, Phase 2 - IPZ, Katunayake - Sri Lanka - T +94-11-48389000 - F +94-11-2253887 - E info@atg-glovesolutions.com.

Användningsområden:
MAXIFLEX  ACTIVE  ÄR UTFORMADE FÖR PRECISIONSARBETEN I 
TORRA MILJÖER.
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