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MaxiFlex  Elite , som kun vejer 14 gram, og vores letteste og tyndeste 
MaxiFlex . Den er velegnet, når ekstrem fingerfærdig er påkrævet. 
 
MaxiFlex  er dermatologisk akkrediteret og forvasket før pakning, hvilket 
gør det muligt for os at garantere, at vores handsker er “Friske lige fra 
pakken”.

 

® TM
®

®

Certificeret til at blive vasket. 
Rene, friske og omkostningseffektive

www.atg‑glovesolutions.com

INDBYGGET TEKNOLOGI

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 .

Du sparer penge ved længerevarende brug
MaxiFlex  har en fantastisk holdbarhed, som kan modstå 18.000 
slidcyklusser pr. millimeter takket være brugen af DURAtech
belægningsteknologien. Belægningen på en MaxiFlex  handske 
har pr. millimeter over dobbelt så stor modstandsdygtighed som 
alle andre handsker i sin klasse.

Reducerer træthed i dine hænder
30 % tyndere - end de fleste opskummede nitrilhandsker på 
markedet med dobbelt så stor mekanisk ydeevne. 
 
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

34-274 34-275 34-244 34-245 34-774B

Design Håndfladebelagt 
strikhandske

¾ belagt strikhandske Håndfladebelagt 
strikhandske

¾ belagt strikhandske Håndfladebelagt 
strikhandske

Belægning Mørkeblå Mørkeblå Mørkeblå Mørkeblå Sort

For Mørkeblå Mørkeblå Mørkeblå Mørkeblå Lysegrå

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

Størrelse 6 (XS) - 
Størrelse 11 (XXL)

Størrelse 6 (XS) - 
Størrelse 11 (XXL)

Størrelse 6 (XS) - 
Størrelse 11 (XXL)

Størrelse 5 (XXS) - 
Størrelse 12 (XXXL)

Håndfladetykkelse 0.80 mm 0.80 mm 0.90 mm 0.90 mm 0.75 mm

Længde 23.5 cm 24 cm 24 cm 24 cm 23.5 cm

EN 388:2016 + 
A1:2018

4121A 4121A 4121A 4121A 4121A

Silikonefri Ja Ja Nej Nej Ja

Touchskærm- 
kompatibel

Ja Ja Ja Ja Ja

FÅS OGSÅ I MAXIFLEX  SERIEN

  

  

  

 

RENLIGHED GARANTERET
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MaxiFlex  Ultimate
MaxiFlex  Ultimate  er blevet rettesnor for 
præcisionshåndtering i tørre miljøer.

® ™

® ™
MaxiFlex  Ultimate  with AD-APT
Nu bliver den ikoniske MaxiFlex  handske endnu bedre 
takket være den nye AD-APT  Teknologi fra ATG .

® ™ ®

®
® ®

MaxiFlex  Endurance
De hævede prikker på MaxiFlex  Endurance  tilbyder 
ekstra vattering til dem, som udfører monotont arbejde 
eller bærer på tunge løft.

® ™

® ™
MaxiFlex  Endurance  with AD-APT
Nu bliver den ikoniske MaxiFlex  handske endnu bedre 
takket være den nye AD-APT  Teknologi fra ATG .

® ™ ®

®
® ®

MaxiFlex  Cut
MaxiFlex  Cut  er en snitbestandig MaxiFlex , som 
stadig er meget tynd, fleksibel, fingerfærdig og 
komfortabel. Den indeholder hverken DMF eller SVHCs 
(REACH).

® ™

® ™ ®
MaxiFlex  Cut
MaxiFlex  Cut  er en snitbestandig MaxiFlex , som 
stadig er meget tynd, fleksibel, fingerfærdig og 
komfortabel. Den indeholder hverken DMF eller SVHCs 
(REACH).

® ™

® ™ ®

MaxiFlex  Comfort
Tilbyder ekstra isolering mod varme og kulde vha. 
højkvalitetsbomuld inde i foret.

® ™ MaxiFlex  Active
Aloe vera og E vitamin frigives, mens du arbejder, og 
plejer dine hænder under og efter arbejde. 

® ™

Anvendelsesområder:
MAXIFLEX  ELITE  ER DESIGNET TIL BRUG I TØRRE MILJØER, SOM KRÆVER 
PRÆCISIONSHÅNDTERING.

® ™
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