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Komfort a výkon pro jedinečné pracovní nástroje
Intelligent Glove Solutionswww.atg-glovesolutions.com  -  Patent Number EP1608808

MaxiFlex® Ultimate™

Rukavice MaxiFlex® Ultimate™ jsou navrženy a vyvinuty 
jako prodyšné a staly měřítkem pro precizní manipulaci 
v suchých prostředích. Řada MaxiFlex® Ultimate™ je 
dostupná v 7 velikostech se čtyřmi typy máčení. Z  35 
modelů si můžete vybrat ty, které jsou pro vaši práci 
nevhodnější.

Technologická platforma AirTech® 

Prodyšnost 360° - patentované mikropěnové nitrilové 
povrstvení poskytuje prodyšnost ve všech směrech, 
díky tomu jsou dnes těmi nejprodyšnějšími rukavicemi 
na trhu.

Technologická platforma ErgoTech® 

Tenčí o 25 % - ve srovnání s většinou nitrilových 
pěnových rukavic na trhu, přičemž nabízí dvojnásobný 
mechanický výkon.

Tvar, přilnavost a pocit - imituje „uvolněnou ruku“, 
snižuje únavu ruky a zvyšuje její pohodlí.

Nejnovější technologie pletení - využívá se k výrobě 
hladkého a oblého povrchu v oblasti konečků prstů a 
zlepšuje tak jejich citlivost.

Penetrace pevné vložky - z nitrilu, na pokožce spočívá 
pouze měkká podšívka.

Technologická platforma GripTech® 

Optimální úchop - zajištěný prostřednictvím naší 
povrchové úpravy „micro-cup“, umožňuje dobrý úchop.

Technologická platforma Hand Care®

Materiály šetrné k pokožce  
Naše technologie „well-being“ (zdraví 
prospěšná) eliminuje všechny stopy 

chemikálií a pachů, které se uvolňují během výrobního 
procesu. Rukavice MaxiFlex® Ultimate™ jsou šetrné k 
pokožce a jsou certifikovány dle normy Oeko-Tex 100®.

Shoda se směrnicí REACH
Všechny složky použité při výrobě 
a zhotovení rukavic MaxiFlex® Ultimate™ vyhovují 
směrnici o registraci, hodnocení, povolování a 
omezování chemických látek (REACH). 

Sanitized
Ať už děláte cokoliv, pachy nemají šanci 
proti hygienické funkci Sanitized® (bez 
obsahu triklosanu), která je integrována 
ve všech rukavicích od společnosti 
ATG®. Funkce Sanitized® (bez obsahu 

triklosanu) působí jako zabudovaný deodorant, který 
udržuje tkaniny déle svěží a dodává vám pocit bezpečí 
a ochrany.
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Odvětví

Základní materiály
Přístroje, zemědělská chemie, hliník, montáž 
automobilů, servis automobilů, černá technika, 
chemické látky, strojírenství, ropa a zemní plyn, 
kovy a materiály, těžba, ocel a železo, obaly a 
kontejnery, papír a celulóza, pryž a plasty, nákladní 
automobily a jiná vozidla, bílá technika.

Průmyslové zboží
Letectví a obrana, běžné stavební materiály, 
dodavatelé stavebních prací, sklo, stavebnictví, 
trvanlivé zboží, průmyslové elektrické zařízení, 
kovovýroba, výstavba obytných objektů, nářadí a 
příslušenství, textil.

Služby
Zabezpečení letišť, sklady autodílů, balení a 
manipulace, velkoobchod se stavebními materiály, 
herní průmysl, sklady potravin, silniční a železniční 
práce.

Použití

Kutilství
Dokončovací práce a kontrola
Zahradnictví
Manipulace s malými součástkami
Primární, sekundární a finální montáž
Údržba
Logistika a provoz skladů
Používání nástrojů a nářadí
Elektroinstalace

Rovněž dostupné v řadě MaxiFlex®

MaxiFlex® Elite™
Rukavice MaxiFlex® Elite™ jsou 
mimořádně pohodlné a zajišťují 
maximální zručnost. 

MaxiFlex® Active™
Obsahuje vitamín E a Aloe Vera. 

MaxiFlex® Comfort™
Podšívka z měkké a absorpční bavlny 
pro maximální komfort.

MaxiFlex® Endurance™
Větší tlumicí vrstva a odolnost proti 
otěru.

Přehrajte si film o rukavicích MaxiFlex® na webu 
www.atg-maxiflex.com

Katalogové č. Povrstvení  Barva  Podšívka  Velikosti  Délka  Tloušťka dlaně  EN388  Bez silikonu 
 
34-874  dlaň  černá  tmavě šedá  5 (XXS) až 11 (XXL)  25cm  1,00mm  4131  Ano
34-875  3/4 máčené  černá  tmavě šedá  5 (XXS) až 11 (XXL)  25cm  1,00mm  4131  Ano
34-876  celá rukavice  černá  tmavě šedá  5 (XXS) až 11 (XXL)  25cm  1,00mm  4131  Ano
34-877  dlaň a spodní část prstů  černá  tmavě šedá  6 (XXS) až 11 (XXL)  25cm 1,00mm  4131  Ano
34-878  dlaň  černá  jasně oranžová  5 (XXS) až 11 (XXL)  25cm  0,95mm  4131  Ano
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