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MaxiCut  Ultra  er vores sidste nye snitbeskyttende handske til tørre 
miljøer. Handsken integrerer de kerneværdier, vi forbinder med 
MaxiCut , med en tyndere, mere komfortabel og holdbar samling af 
teknologier.

Certificeret til at blive vasket. 
Rene, friske og omkostningseffektive
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www.atg‑glovesolutions.com

INDBYGGET TEKNOLOGI

Til snitbeskyttelse
CUTtech  kombinerer og blander garn og fibre af høj kvalitet med 
det formål at skabe forskellige snitbeskyttelsesniveauer. Det er 
nemlig vores filosofi at give vores kunder et højt komfortniveau så 
de føler sig tilfredse, når de bærer vores handsker.

Vi får kun vores fibre fra vigtige forretningspartnere, vi har 
samarbejdet med længe. Når vi modtager fibrene, snos og 
behandles de som et led i fremstillingen, og slutproduktet er 
innovativt garn og innovative fibre, som er lette og fleksible. De 
fremstilles, så optimal ydeevne opnås.

For nylig fik CUTtech  serien tilføjet en permanent 
nitrilforstærkning mellem tommel- og pegefinger. Dermed 
forstærkes et område, som er et problem for de fleste handsker, 
hvilket forøger handskens levetid og reducerer udgifterne til 
udskiftning. Yderligere snitbeskyttelse er en ekstra bonus sammen 
med selvtillid i forbindelse med håndtering af materialer og 
komponenter med skarpe kanter. CUTtech  giver dig optimal 
snitbeskyttelse vha. innovative fibre.

360° åndbarhed
360° åndbarhed - Vores patenterede mikroskumbelægning leder 
fugt og varme væk fra din hud og opretter dermed en optimal 
håndtemperatur, så du kan arbejde produktivt. 
For at opnå en større afkølende virkning kan du anvende vores 
AD-APT  Teknologi, som fungerer sammen med AIRtech .

Reducerer træthed i dine hænder
Form, pasform og føling - efterligner den “hvilende hånd” og 
mindsker derved træthed i hånden, mens komforten forøges. 
 
Den nyeste strikketeknologi - anvendes med henblik på at 
fremstille jævne og afrundede fingerspidser, hvormed følsomheden 
forbedres. 

Ensartet dypning så man undgår gennemtrængning af - nitrilen 
igennem strikken, så kun det bløde for hviler mod huden.

For bedre ydeevne
Optimeret greb - sikrer et kontrolleret greb takket være vores 
micro-cup finish. GRIPtech  reducerer træthed i dine hænder og 
øger sikkerheden.
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RENLIGHED GARANTERET

Vi anvender vores HandCare  Program i forbindelse 
med hvert enkelt ATG  produkt. Vi sikrer os ikke kun, 
at de elementer, der anvendes i vores 
fremstillingsproces, er sikre for vores medarbejdere 
(ISO 45000 REACH), vi vasker også alle handskerne 
efter fremstillingsprocessen som et yderligere skridt til 
at sikre renlighed. Under denne vaskeproces 
foretrækker vi brugen af regnvand, der er behandlet og 

løbende genanvendt fra vores egne 
vandrensningsanlæg.

Dette gør det muligt for os at garantere, at vores 
handsker er “Friske lige fra pakken”, hvilket er certificeret 
af Oeko-Tex  iht. Standard 100. Vi anvender ikke nogen 
SVHC [særligt problematiske stoffer] i vores 
fremstillingsproces. 

Og hvis det ikke var nok, er vores handsker er også 
dermatologisk akkrediteret af the Skin Health Alliance. 
Seglet fra Skin Health Alliance giver for første gang i 
sikkerhedsbranchen brugere af professionelle handsker tiltro 
til, at hele ATG ’s serie af handsker er ”dermatologisk sikker”, 
og at videnskaben bag dem er solid.”

Du kan finde yderligere oplysninger om ATG ’s HandCare
på www.atg-glovesolutions.com.
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proRange

44-6445 44-3455 44-3445

Design Håndfladebelagt ¾ belagt strikhandske Håndfladebelagt strikhandske

Belægning Sort Sort Sort

For Lyseblå Blå Blå

Størrelse Størrelse 6 (XS) - Størrelse 11 (XXL) Størrelse 6 (XS) - Størrelse 12 (XXXL) Størrelse 6 (XS) - Størrelse 12 (XXXL)

Håndfladetykkelse 1.20 mm 1.10 mm 1.10 mm

Længde 23.5 cm 25.5 cm 25.5 cm

EN 388:2016 + 
A1:2018

4X43C 4542C 4542C

Touchscreen 
compatible

Nej Ja Ja

FÅS OGSÅ I MAXICUT  SERIEN

  

 

RENLIGHED GARANTERET
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MaxiCut  Ultra® ™ MaxiCut  Ultra  (Sleeves)
MaxiCut  Ultra  manchetter er den perfekte ledsager til 
en af vores snitbestandige handsker og sikrer dig øget 
beskyttelse af dine arme.
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MaxiCut  Oil® ™ MaxiCut®
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