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Now the iconic MaxiFlex  gets even better thanks to the inclusion of the 
new AD-APT  Cooling Technology from ATG . 
The raised dots on the MaxiFlex  Endurance  offers increased 
cushioned for those doing repetitive jobs or carry heavy loads.

MaxiFlex  is dermatologically accredited and pre-washed prior to 
packaging enabling us to guarantee it “Fresh out of the pack”.
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Certifikované na pranie. 
Čisté, svieže a nákladovo efektívne

www.atg‑glovesolutions.com

TECHNOLÓGIE VO VNÚTRI

Horúce ruky udržuje studené, suché a produktívne
Technológia AD-APT  sa aktivuje pohybom rúk a zvýšenou 
teplotou v rukaviciach, čím uvoľňuje prírodnú chladivú látku, ktorá 
udržuje ruky suché a chladnejšie. Je navrhnutá tak, aby vydržala 
po celú dobu životnosti rukavíc a môže sa prať.

Poskytovanie 360° priedušnosti
360° priedušnosť - patentovaný mikropenový nitrilový poťah 
ponúka 360° priedušnosť, čím ju robí najpriedušnejšou rukavicou 
na trhu v súčasnosti. Technológia AIRtech  stanovila štandard 
priedušnosti.

Dlhšie používanie vám šetrí peniaze
Rukavice MaxiFlex  majú výbornú trvanlivosť a vydržia 18 000 
cyklov odierania na milimeter, a to vďaka použitiu technológie 
poťahu DURAtech  na poťah rukavice. Rukavice MaxiFlex  majú 
dvojnásobnú trvanlivosť na milimeter poťahu v porovnaní s inými 
rukavicami v tejto triede.

Pre menšiu únavu rúk
O 25 % tenšia - ako väčšina penových nitrilových rukavíc na trhu, 
pričom ponúka dvojnásobnú mechanickú výkonnosť. 
 
Tvar, priľnutie a pocit - napodobňujú “ruku v pokoji” a znižujú 
únavu ruky a zvyšujú komfort. 
 
Najnovšia technológia pletenia - využitá na vytvorenie hladkých 
a zaoblených končekov prstov zlepšuje citlivosť končekov prstov. 
 
Súvislá penetrácia podšívky - z nitrilu, z nitrilu, dotvára jemnú 
podšívku, ktorá je v kontakte s pokožkou.

Pre lepšie vlastnosti
Optimalizovaná priľnavosť dosiahnutá prostredníctvom 
povrchovej úpravy s mikro-čiapočkami umožňuje kontrolované 
uchopenie. GRIPtech  znižuje únavu rúk a zvyšuje bezpečnosť.
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ČISTOTA ZARUČENÁ

Náš program HandCare  používame pre každý 
jeden výrobok spoločnosti ATG . Staráme sa nielen 
o to, aby všetky prvky používané v našich výrobných 
procesoch boli bezpečné pre našich zamestnancov 
(ISO 45000, REACH), ale všetky rukavice po 
dokončení výroby perieme, čo je ďalší krok na 
zaistenie čistoty. Pri tomto procese prania 
uprednostňujeme používanie zachytenej dažďovej 

vody, ktorú upravujeme a neustále recyklujeme vo 
vlastných úpravniach vody.

Preto môžeme zaručiť, že naše rukavice sú „svieže po 
vybalení“, ako dokladá certifikácia Oeko-Tex  podľa 
normy 100. Vo výrobnom procese nepoužívame SVHC. 

A ak by to ešte nestačilo, naše rukavice sú tiež 
dermatologicky akreditované organizáciou Skin Health 
Alliance. Pečať organizácie Skin Health Alliance dáva v 
sektore bezpečnosti po prvý raz istotu tým, ktorí rukavice 
používajú vo svojej profesii, že celá škála rukavíc spoločnosti 
ATG  je „dermatologicky bezpečná“ a že vedecké poznatky a 
výskum, ktoré za tým stoja, sú spoľahlivé.

Viac informácií o rukaviciach HandCare  od spoločnosti 
ATG  nájdete na www.atg-glovesolutions.com.

®
®

®
®

®

®
p

ro
R

an
g

e®

https://www.atg-glovesolutions.com
https://www.atg-glovesolutions.com
https://www.atg-glovesolutions.com
https://www.atg-glovesolutions.com/sk
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proRange

42-844 42-845 42-847 42-848

Dizajn Tkaná manžeta s pokrytím v 
oblasti dlane

Tkaná manžeta s pokrytím na 
¾

Vodiči - tkaná manžeta Tkaná manžeta s pokrytím v 
oblasti dlane

Poťah Čierna Čierna Čierna Čierna

Podklad Sivá Sivá Sivá Oranžová

Veľkosti Veľkosť 5 (XXS) - Veľkosť 12 
(XXXL)

Veľkosť 6 (XS) - Veľkosť 11 
(XXL)

Veľkosť 5 (XXS) - Veľkosť 12 
(XXXL)

Veľkosť 5 (XXS) - Veľkosť 12 
(XXXL)

Hrúbka dlane 1.10 mm 1.10 mm 1.10 mm 1.10 mm

Dĺžka 24 cm 24 cm 25 cm 24 cm

EN 388:2016 + 
A1:2018

4131A 4131A 4131A 4131A

Kompatibilné s 
dotykovou 

obrazovkou

Áno Áno Áno Áno

TAKTIEŽ K DISPOZÍCII V RADE MAXIFLEX

  

  

  

 

ČISTOTA ZARUČENÁ
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MaxiFlex  Ultimate
Rukavice MaxiFlex  Ultimate  sa stali vzorom presnej 
manipulácie v suchých prostrediach.
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® ™
MaxiFlex  Ultimate  with AD-APT
Vďaka používaniu technológie AD-APT
spoločnosti ATG  sú teraz ikonické rukavice MaxiFlex
ešte lepšie.
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MaxiFlex  Endurance
Vyvýšené bodky na rukaviciach MaxiFlex  Endurance
ponúkajú lepšiu ochranu pre tých, ktorí vykonávajú 
opakujúce sa práce alebo prenášajú ťažké bremená.
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MaxiFlex  Cut
Rukavice MaxiFlex  Cut  sú rukavice MaxiFlex  odolné 
proti porezaniu, ktoré zostávajú výnimočne tenké, 
flexibilné, obratné a pohodlné. Taktiež neobsahujú DMF 
ani SVHC (REACH).
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MaxiFlex  Cut
Rukavice MaxiFlex  Cut  sú rukavice MaxiFlex  odolné 
proti porezaniu, ktoré zostávajú výnimočne tenké, 
flexibilné, obratné a pohodlné. Taktiež neobsahujú DMF 
ani SVHC (REACH).
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MaxiFlex  Comfort
Ponúkajú dodatočnú izoláciu proti teplu a chladu vďaka 
vysokokvalitnej mäkkej bavlne, ktorá je nanesená vo 
vnútri podšívky.
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MaxiFlex  Elite
Rukavice MaxiFlex  EliteTM s hmotnosťou iba 14 gramov 
sú naše najľahšie a najtenšie rukavice MaxiFlex  pre 
situácie, v ktorých sa vyžaduje extrémna obratnosť.
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MaxiFlex  Active
Počas práce sa z nich uvoľňuje aloe vera a vitamín E, 
takže sa starajú o vaše ruky počas práce aj po nej.

® ™

Kde sa používa:
RUKAVICE MAXIFLEX  ENDURANCE  SÚ NAVRHNUTÉ NA POUŽITIE V SUCHOM 
PROSTREDÍ, KDE JE POTREBNÁ PRESNÁ MANIPULÁCIA.
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