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Pohodlí a zvýšená bezpečnost

Technologie v této rukavici

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.

Pro příjemný prožitek z rukavic

Více informací o produktech HandCare® značky ATG® 
naleznete na webové stránce www.atg-glovesolutions.com.

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 naše výrobky podrobujeme 
dodatečnému zajištění čistoty pomocí praní. 
Při praní využíváme výhradně nasbíranou 
dešťovou vodu, kterou kontinuálně čistíme a 

recyklujeme v našich vlastních čističkách odpadních vod. Díky tomu mají 
naše rukavice garanci „čerstvosti po vybalení“ v souladu s normou Oeko-
Tex® Standard 100.

A pokud by ani tohle nestačilo, tak naše rukavice mají navíc ještě 
dermatologickou akreditaci organizace Skin Health Alliance. Pečeť Skin 
Health Alliance je vůbec poprvé v celém odvětví bezpečné práce pro 
profesionální uživatele rukavic 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.

Pro ochranu proti řezu

Inovativní vlákna - s využitím našich základních složek vyvíjíme vlastní 
jedinečné příze a vlákna vysoké kvality, které poskytují ochranu vůči 
proříznutí a zároveň umožňují zachovat vysoký komfort. 

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

360° prodyšnost

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

Delší používání šetří peníze

DURAtech® je technologická platforma, která se stará o delší životnost 
rukavic. Proč? Protože rukavice s dlouhou životností dávají zkrátka dobrý 
ekonomický smysl. Nejde však pouze o životnost. Jde také o to, aby byly 
rukavice čerstvé a čisté. A proto jsme při návrhu našich rukavic mysleli 
na to, aby se daly prát. Tímto způsobem totiž můžete výhody výjimečné 
životnosti využívat naplno.

Pro nižší únavu ruky

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. 

Pro lepší výkon

Optimální úchop - zajištěný prostřednictvím naší povrchové úpravy 
„micro-cup“, umožňuje dobrý úchop
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Zhlédněte animaci MaxiCut® na www.atg-glovesolutions.com. 

44-3745 44-3745FY 44-3755 44-3445 44-3455

Provedení Nános na dlani, náplet 
na zápěstí

Nános na dlani, náplet 
na zápěstí

¾nánosové, náplet na 
zápěstí

Nános na dlani, náplet 
na zápěstí

¾nánosové, náplet na 
zápěstí

Povlak Černá Černá Černá Černá Černá

Podložka Tmavě modrá Tmavě modrá Tmavě modrá Tmavě modrá Tmavě modrá

Sizes 6(XS) - 12(XXXL) 6(XS) - 12(XXXL) 6(XS) - 11(XXL) 6(XS) - 12(XXXL) 6(XS) - 12(XXXL)

Tloušťka v dlani 1.00 mm 1.00 mm 1.00 mm 1.10 mm 1.10 mm

Délka 25 cm 25 cm 25 cm 25 cm 25 cm

EN 388 4542 4542 4542 4542 4542

Bez silikonu Ano Ne Ano Ne Ne

Rovněž dostupné v řadě MaxiCut®

MaxiCut®

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

MaxiCut® Oil™

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

Oblast použití: Rukavice MaxiCut® Ultra™ jsou určeny pro suchá prostředí se zvýšeným 
rizikem proříznutí.


