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Rukavice MaxiDry  Zero  v sobě zahrnují základní hodnoty značky 
MaxiDry  a v kombinaci s naší technologickou platformou THERMtech
zajišťují pohodlí a odolnost vůči kapalinám. 
Tato technologie nabízí tepelnou odolnost až do -10 °C uvnitř rukavice 
při vysoké aktivitě díky povrchu, který umožňuje zachovat ohebnost 
rukavice při teplotách až do -30 °C. 
Rukavice MaxiDry  Zero  mají certifikaci v souladu s evropskými 
potravinovými normami a splňují požadavky přepisů FDA CFR kapitola 

Certifikace pro praní. 
Čisté, čerstvé a&nbsp;ekonomické
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www.atg‑glovesolutions.com

ZÁRUKA ČISTOTY

Na všechny výrobky ATG  aplikujeme náš program 
HandCare . Jde nám o to, aby byly všechny prvky 
výrobního procesu bezpečné pro naše zaměstnance 
(ISO 45000, REACH), ale výrobním procesem to 
nekončí. Čistotu všech našich rukavic poté zajišťujeme 
ještě dodatečným praním. Při praní preferujeme 
využívání nasbírané dešťové vody, kterou kontinuálně 
čistíme a recyklujeme v našich vlastních čističkách 

odpadních vod.

Díky tomu mají naše rukavice garanci „čerstvosti po 
vybalení“ v souladu s normou Öko-Tex  Standard 100. 
Během výrobního procesu nepoužíváme žádné látky 
SVHC. 

A kdyby ani tohle nestačilo, mají naše rukavice ještě 
dermatologickou akreditaci organizace Skin Health Alliance. 
Díky pečeti Skin Health Alliance mají profesionální uživatelé 
rukavic vůbec poprvé v celém odvětví bezpečné práce 
záruku, že kompletní sortiment výrobků ATG  je 
„dermatologicky bezpečný“ a že stojí na solidních vědecko- 
výzkumných základech.

Více informací o produktech HandCare  značky ATG
naleznete na webové stránce www.atg- 

glovesolutions.com.
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TECHNOLOGIE UVNITŘ

Pro ochranu proti olejům, kapalinám a chemikáliím
Vodoodpudivé vlastnosti – odvádějí vlhkost od vaší pokožky a 
vaše ruka díky tomu zůstává teplá. Tato technologie také chrání 
před chladem v důsledku větru při práci venku.

Pro ochranu proti žáru a chladu
Vysoké tepelně izolační vlastnosti – aspekty flexibility, 
obratnosti, hmotnosti a komfortu nikterak netrpí. Povlak a 
technologie bezešvého pletení, které propůjčují tepelně izolační 
vlastnosti zajišťující odolnost proti chladu.

Pro nižší únavu ruky
Superměkký a superflexibilní povlak – zajišťuje dokonalou 
flexibilitu i v extrémně chladných prostředích, abyste mohli energii 
místo do pohybu ruky investovat do ohřevu. 
 
Šetrné spojení – izolační výstelka není v těsném spojení s 
flexibilními a pohyblivými body ruky, například s klouby, a tím 
dochází k zajištění dokonalého komfortu.

Pro lepší výkon
Optimalizovaný úchop – je zprostředkován ultraměkkým 
povlakem, který zajišťuje maximální flexibilitu a kontakt s 
předměty, s nimiž pracujete. Technologie GRIPtech  snižuje únavu 
ruky a zvyšuje bezpečí.
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proRange

56-451

Provedení Celonánosové, náplet na zápěstí

Povlak Fialová, Černá

Podložka Tmavě modrá

Velikosti Velikost 7 (S) - Velikost 11 (XXL)

Tloušťka v dlani 2.00 mm

Délka 29 cm

EN 388:2016 + 
A1:2018

4232B

Bez silikonu Ano

ROVNĚŽ DOSTUPNÉ V ŘADĚ MAXIDRY

 

ZÁRUKA ČISTOTY
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MaxiDry
Lidé nás žádali, abychom vyrobili rukavice MaxiFlex , 
které budou odpuzovat olej, a přitom budou super tenké, 
pružné, obratné a pohodlné. A tak jsme je vyrobili a dali 
jim název MaxiDry .
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MaxiDry  Plus
Rukavice MaxiDry  Plus  byly navrženy a vyvinuty pro 
lidi, kteří pracují s chemikáliemi a vyžadují dobrou 
úroveň ochrany. Mají certifikaci výrobku typu B 
v souladu s normou EN ISO 374:2016 + A1:2018.
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Oblast použití:
RUKAVICE MAXIDRY  ZERO  JSOU URČENY PRO SUCHÁ NEBO VLHKÁ 
PROSTŘEDÍ VYŽADUJÍCÍ TEPELNOU ODOLNOST.
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