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Rukavice MaxiFlex  Cut  jsou v podstatě rukavice MaxiFlex  odolné proti řezu, které jsou 
stále super tenké, pružné, obratné a pohodlné. Opět neobsahují DMF a zaručeně ani žádné 
látky SVHC (REACH). 
 
Rukavice MaxiFlex  mají dermatologickou akreditaci a v zájmu zajištění „čerstvosti po 
vybalení“ jsou před balením předpírány.
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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

Zahřáté ruce zůstávají chladné, suché a produktivní
Technologie AD-APT  se aktivuje pohybem rukou a zvýšením teploty 
v rukavici. Následně dojde k uvolnění přírodního chladicího 
prostředku, který udrží vaše ruce suché a chladné. Je navržena tak, 
aby vydržela po celou dobu používání rukavice, a lze ji prát.

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. 
Vyztužení - mezi palcem a ukazovákem, zlepšuje odolnost proti 
proříznutí a prodlužuje životnost rukavice v přirozeně slabých místech.

360° prodyšnost
Prodyšnost 360° -  Naše patentovaná povrchová úprava z mikropěny 
odvádí z pokožky vlhkost a teplo, aby ruce měly zajištěny optimální 
teplotní podmínky k produktivní práci. 
Většího chladicího efektu lze dosáhnout díky kombinaci technologií 
AD-APT  a AIRtech .

Delší používání šetří peníze
Rukavice MaxiFlex  mají mimořádnou trvanlivost a vydrží 18 000 
abrazivních cyklů na jeden milimetr, a to díky tomu, že se ve struktuře 
rukavic používá technologie DURAtech . Na jeden milimetr vrstvy 
mají rukavice MaxiFlex  více než dvojnásobnou odolnost oproti 
ostatním rukavicím v dané třídě.

Pro nižší únavu ruky
Tenèí o 25 % - ve srovnání s vìtšinou nitrilových pìnových rukavic na 
trhu, pøièemž nabízí dvojnásobný mechanický výkon. 
 
Tvar, pøilnavost a pocit - imituje „uvolnìnou ruku“,snižuje únavu ruky 
a zvyšuje její pohodlí. 
 
Nejnovìjší technologie pletení - využívá se k výrobì hladkého a 
oblého povrchu v oblasti koneèkù prstù a zlepšuje tak jejich citlivost. 
 
Penetrace pevné vložky - z nitrilu, na pokožce spoèívá pouze mìkká 
podšívka.
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ROVNĚŽ DOSTUPNÉ V ŘADĚ MAXIFLEX

MaxiFlex  Ultimate
Rukavice MaxiFlex  Ultimate  se staly referenčním 
standardem v oblasti přesné manipulace v suchém 
prostředí.

 MaxiFlex  Ultimate  with AD-APT
Ikonická rukavice MaxiFlex  je nyní ještě lepší 
díky zavedení nové technologie AD-APT  od ATG .

 

MaxiFlex  Endurance
Výčnělky v případě rukavic MaxiFlex  Endurance
slouží k lepšímu tlumení, které ocení zejména lidé 
vykonávající opakující se úkony nebo přenášející těžká 
břemena.

 MaxiFlex  Endurance  with AD-APT
Ikonická rukavice MaxiFlex  je nyní ještě lepší 
díky zavedení nové technologie AD-APT  od ATG .

 

MaxiFlex  Cut
Rukavice MaxiFlex  Cut  jsou v podstatě rukavice 
MaxiFlex  odolné proti řezu, které jsou stále super 
tenké, pružné, obratné a pohodlné. Opět neobsahují 
DMF a zaručeně ani žádné látky SVHC (REACH).

 MaxiFlex  Comfort
Jemná vysokojakostní pokovená bavlněná tkanina ve 
výstelce poskytuje perfektní izolaci proti žáru a chladu.

 

MaxiFlex  Elite
Rukavice MaxiFlex  EliteTM váží pouhých 14 gramů a 
jde tak o naše nejlehčí a nejtenčí rukavice MaxiFlex  pro 
situace, kdy je zapotřebí velké dávky obratnosti.

 MaxiFlex  Active
Při práci dochází k uvolňování aloe vera a vitaminu E, 
které slouží k péči jak během práce, tak po jejím 
skončení.
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Oblast použití:
RUKAVICE MAXIFLEX  CUT  JSOU URČENY PRO SUCHÁ PROSTŘEDÍ 
SE ZVÝŠENÝM RIZIKEM PROŘÍZNUTÍ VYŽADUJÍCÍ PŘESNOU 
MANIPULACI.
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