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Rukávníky MaxiCut  Ultra  jsou perfektním společníkem pro jedny z našich rukavic 
odolných proti proříznutí, který nabízí zvýšenou ochranu pro vaši paži.

Certifikace pro praní. 
Čisté, čerstvé a&nbsp;ekonomické
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Tento dokument je vlastnictvím společnosti ATG® a údaje zde uvedené jsou duševním vlastnictvím společnosti 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.

TECHNOLOGIE UVNITŘ

Pro ochranu proti řezu
Inovativní vlákna - Technologie CUTtech  obsahuje směs přízí a 
vláken propůjčujících různou míru odolnosti proti řezu. Hlavní filosofií 
však i nadále zůstává vysoká míra komfortu a spokojenosti uživatele.

®

ZÁRUKA ČISTOTY
Na všechny výrobky ATG  aplikujeme náš program HandCare . Jde 
nám o to, aby všechny prvky výrobního procesu byly bezpečné pro 
naše zaměstnance, nicméně výrobním procesem to nekončí. Následně 
totiž všechny konečné výrobky podrobujeme dodatečnému zajištění 
čistoty pomocí praní. Při praní upřednostňujeme nasbíranou dešťovou 
vodu, kterou kontinuálně čistíme a recyklujeme v našich vlastních 
čističkách odpadních vod. Díky tomu mají naše výrobky garanci 
„čerstvosti po vybalení“ v souladu s normou 100 Oeko-Tex .

A pokud by ani toto nestačilo, mají naše rukavice a rukávníky navíc 
ještě dermatologickou akreditaci organizace Skin Health Alliance. Pečeť 
Skin Health Alliance je vůbec poprvé v celém odvětví bezpečné práce 
pro profesionální pracovníky zárukou toho, že kompletní sortiment 
výrobků ATG  je „dermatologicky bezpečný“ a že je podložen solidním 
vědeckovýzkumným zázemím.

Všechny naše výrobní procesy probíhají samozřejmě v souladu s 
požadavky evropského nařízení REACH (registrace, hodnocení, 
povolování a omezování chemických látek). Během výrobního procesu 
nepoužíváme žádné látky SVHC.
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89-5745 89-5740

Provedení Rukávníky – 45 cm Rukávníky - 40 cm

Podložka Modrá Modrá

Velikosti Velikost 7 (S) + Velikost 10 (XL) Velikost 7 (S) + Velikost 10 (XL)

Tloušťka v dlani 1.00 mm 1.00 mm

Délka 45.5 cm 40.5 cm

EN 388:2016 + A1:2018 3442C 3442C

Bez silikonu Ano Ano

ROVNĚŽ DOSTUPNÉ V ŘADĚ MAXICUT

MaxiCut  Ultra
Model MaxiCut  Ultra  je naším nejnovějším přírůstkem 
do nabídky rukavic odolných proti proříznutí určených 
pro suchá prostředí, které v sobě mají inkorporovány 
základní hodnoty řady MaxiCut , ovšem v tenčím, 
pohodlnějším a odolnějším provedení.

 MaxiCut  Ultra
Model MaxiCut  Ultra  je naším nejnovějším přírůstkem 
do nabídky rukavic odolných proti proříznutí určených 
pro suchá prostředí, které v sobě mají inkorporovány 
základní hodnoty řady MaxiCut , ovšem v tenčím, 
pohodlnějším a odolnějším provedení.

 

MaxiCut  Ultra DT
Model MaxiCut  Ultra  je naším nejnovějším přírůstkem 
do nabídky rukavic odolných proti proříznutí určených 
pro suchá prostředí, které v sobě mají inkorporovány 
základní hodnoty řady MaxiCut , ovšem v tenčím, 
pohodlnějším a odolnějším provedení.

 MaxiCut  Oil
Rukavice MaxiCut  Oil  v sobě kombinují ochranu proti 
řezu s komfortem, flexibilitou a obratností při práci v 
mastném a vlhkém prostředí.

 

MaxiCut
Rukavice MaxiCut  v sobě kombinují ochranu proti řezu 
s komfortem, flexibilitou a obratností při práci v suchém 
prostředí.

ZÁRUKA ČISTOTY
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