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Kik vagyunk 

Hogy dolgozunk

Mire törekszünk



Kik vagyunk  

ATG Lanka (Pvt) Limited (korábbi nevén John Ward Ceylon (Private) Ltd –“JWC“) egy 1992-ben, Sri Lankán 
alapított magánkézben lévő vállalat. Mára egy nemzetközileg elismert, több kontinensen és országban működő 
vállalattá nőtte ki magát. 

Az innovációra és a minőségre törekedve az ATG® olyan kesztyűk tervezésével, fejlesztésével és gyártásával 
foglakozik, melyek javítják a manuális munkavégzés teljesítményét. 

Vásárlóink szerint az ATG® az ár/érték arányra, a minőségre, az innovációra és a versenyképességre törekszik. 
Kiváló minőségű termékeinkről és szolgáltatásainkról irányító csapatunk gondoskodik, mely nyomon követi a 
piacokat, figyelemmel kíséri a termékeket használat közben és párbeszédet folytat a végfelhasználókkal – ezek 
alapján pedig meghatározza a vásárlói élmény további fokozására alkalmas innovatív módszereket. 

Amikor belekezdünk egy új kesztyű vagy szolgáltatás fejlesztésébe, vagy amikor meg akarunk jelenni egy új 
piacon, akkor előtte alaposa kutatást és elemzést végzünk. Ilyenkor rendszerint a vásárló helyébe képzeljük 
magunkat, és megnézzük, hogy min lehetne még javítani. Fel szoktunk tenni ilyenkor néhány alapvető kérdést: 

• Milyen termékeket szokott általában vásárolni?
• Mennyire alkalmasak, és milyen árfekvésűek ezek? 
•  Képesek vagyunk megoldani a problémát és előállni egy olyan megoldással, 
 amiért a vásárló hajlandó lenne fizetni is? 
•  Tudunk hozzáadott értéket biztosítani?  
•  Képesek vagyunk jelentősen megváltoztatni a felhasználói élményt a vásárló érdekében?  
•  Milyen megoldást kínálnak a versenytársak?  
•  Fennáll annak esete, hogy a vásárló nem tud eligazodni, vagy hogy rossz kiszolgálásban részesül?

Pragmatikus hozzáállásunknak köszönhetően egyszerre tudunk innovatív termékekkel előállni és tovább növelni 
cégünk sikerét.

Egy teljes egészében integrált megközelítés 

A R&D osztály a kesztyűk technológiai platformjainak fejlesztésére fókuszál. Ily módon lehetőség nyílik számunkra, 
hogy betekintést nyerjünk a vásárlói igényekbe, és kombináljuk a szükséges technológiai platformokat. Ezen 
megközelítéssel képesek vagyunk olyan innovatív, kategóriájában prémium minőségű kesztyűket készíteni, melyek 
megváltoztatják a vásárlók kesztyűkkel kapcsolatos véleményeit. 

Az ATG® egy teljes egészében integrált gyártó. A gyártás összes elemét mi szabályozzuk. A fonal sodrásától, a 
bélés varrásától, a bevonaton át egészen a csomagolásig. A teljes egészében integrált üzletmenet segítségével 
könnyebben tudjuk kész termékké varázsolni a munkaasztalon megálmodott terveket. 

A gyártási folyamatok irányítása az ISO 9001-es szabvány szerint történik, aminek köszönhetően egységesen 
kiváló minőségű kesztyűket tudunk előállítani. 

A termékek egyetlen részét sem szervezzük ki. 

Több üzemünk is van, melyek Sri Lankán találhatók. Ezekben az üzemekben több mint 2000 főt foglalkoztatunk. 

Kényelem és teljesítmény egyedi munkaeszközökhöz

www.atg-glovesolutions.com

Kik vagyunk, Hogy dolgozunk, Mire törekszünk



A környezetvédelem és a vásárlói biztonság iránti elkötelezettség 

Vállalatunk ISO 14001-es tanúsítvánnyal rendelkezik; ez képezi környezetvédelmi elhivatottságunk alapját. Ez 
része a hétköznapjainknak. Amennyiben módosítani szeretnénk egy folyamatot, vagy új folyamatot vezetünk be, 
azok minden esetben megfelelnek az ISO 14000 által támasztott követelményeknek. 

Remek példa az ISO 14001-es szabvány iránti elkötelezettségünkre az, hogy hogyan is hoztuk összhangba 
gyártósorainkat az EU vegyi anyagok regisztrációjára, kiértékelésére, engedélyezésére és korlátozására 
vonatkozó (REACH) irányelvével. Az új törvény 2007. június 1-én lép érvénybe, azóta számos előrelépést tettünk a 
környezetvédelem és a kesztyűket gyártó alkalmazottak védelme érdekében. 

Tovább haladva beszerzési láncon, ez lehetővé tette számunkra, hogy “bőrbarát” termékeket tervezzünk, és azokhoz 
megfelelő hitelesítéseket szerezzünk be. Ezt úgy sikerül elérnünk, hogy együtt dolgozunk az Oeko-Tex®-szel, a 
textilipar egyik vezető vizsgálati és tanúsítási szervével. Ennek a partnerségnek köszönhetően tudjuk garantálni, 
hogy minden ATG® kesztyű biztonságos és ‘bőrbarát’ legyen. 

Hiszünk abban, hogy ha együtt dolgozunk a környezet védelméért, azt egy kalap alá hozhatjuk az üzleti élettel.

Kommunikációs eszközök 

Elkötelezetten végzünk beruházásokat különféle kommunikációs eszközökbe. Napjainkban már profitálni is 
képesek vagyunk a folyamatosan fejlődő digitális médiának köszönhetően. Ennek segítségével folyamatosan 
informálni tudjuk az ATG®-ről és az Önnek megfelelő termékeinkről.
 
Honlapunkat meglátogatva meglátja, hogy annak szerkezetét a szolgáltatások köré építettük ki. Bemutatjuk, hogy 
milyen szolgáltatásokat tudunk ajánlani, hogy mely termékek a legideálisabbak Önnek, és hogy hol vásárolhatja 
meg ezeket. Ennyire egyszerű. 

Tekintse meg rövid 3D-s filmünket, melyből megtudhatja, hogy speciális termékcsaládjaink milyen funkciókkal 
és előnyökkel rendelkeznek. A MaxiFlex® című film jó példaként szolgál erre, melyet a www.atg-maxiflex.com 
weboldalon tekinthet meg. 

Annak érdekében, hogy értékesítési partnereink hozzáértő módon és gyorsan tudják kiszolgálni Önt, folyamatos 
képzésben részesítjük őket. 

Ahogy az egy nemzetközi vállalattól elvárható, egy letöltési központtal is rendelkezünk, ahonnan katalógusokat, 
a CE tanúsítványokat, a termékek mosására vonatkozó információkat, használati útmutatókat, anyagbiztonsági 
adatlapokat és termék adatlapokat tölthetnek le. A dokumentációk 15 nyelven érhetők el a kesztyűkhöz. 

Látogassa meg és csatlakozzon a www.atg-glovesolutions.com weboldalhoz. 

Reméljük, hamarosan találkozunk! 
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Kényelem és teljesítmény egyedi munkaeszközökhöz
Intelligent Glove Solutions

www.atg-glovesolutions.com

A környezetvédelem és a vásárlói 
biztonság iránti elkötelezettség

• ISO 14001 tanúsítás. 

• REACH tanúsítással rendelkezünk, 
melynek következtében biztonságosan 
használjuk a vegyszereket a 
létesítményen belül és a környezetben. 

• Oeko-Tex® tanúsítás. Minden termékünk 
garantáltan “bőrbarát”. 

Kik vagyunk

• Az ATG® egy 1992-ben alapított, 
magántulajdonban lévő vállalat. Korábbi 
neve John Ward Ceylon. 

• Az innovációra és minőségre törekedve 
az ATG® kesztyűk tervezésével, 
fejlesztésével és gyártásával foglalkozik.  

• Célunk a vásárlói elégedettség 
folyamatos növelése az innovációk 
segítségével.

Une approche totalement intégrée

• R&D részlegünk a technológiai 
platformok fejlesztésével foglalkozik. 

• Teljesen integrált gyártásszabályozással 
rendelkezünk a gyártási folyamat 
minden lépéséhez.  

• ISO 9001 tanúsítással rendelkezünk. 

• Számos gyártóüzemmel rendelkezünk 
és több, mint 2000 embert alkalmazunk.

Intelligent Glove Solutions

Intelligent Glove Solutions

Összefoglalás

Kommunikációs eszközök 

• Weboldalunk 15 nyelven elérhető. 

• Weboldalunk számos szolgáltatást 
tartalmaz, melyek segítenek kiválasztani 
és megvásárolni az ATG® kesztyűket. 
Látogassa meg a  
www.atg-glovesolutions.com weboldalt. 

• A termékek funkcióinak és előnyeinek 
megismeréséhez tekintse meg rövid, 
3D-s filmünket.  Látogassa meg a  
www.atg-maxiflex.com weboldalt.  

• A termékek kiválasztásához és 
használatához letöltési központunkat is 
használhatja.
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Kényelem és teljesítmény egyedi munkaeszközökhöz
Intelligent Glove Solutions

www.atg-glovesolutions.com

Kik vagyunk

Az ATG Lanka (Pvt) Limited (korábbi nevén John Ward Ceylon (Private) Ltd –“JWC“) egy 1992-ben, Sri Lankán 
alapított magánkézben lévő vállalat. Mára egy nemzetközileg elismert, több kontinensen és országban működő 
vállalattá nőtte ki magát.

Az innovációra és a minőségre törekedve az ATG® olyan kesztyűk tervezésével, fejlesztésével és gyártásával 
foglakozik, melyek javítják a manuális munkavégzés teljesítményét.

Intelligens kesztyűk az innovatív technológiáknak köszönhetően

A kesztyűknél alkalmazott technológiákat folyamatosan 
fejleszti egy csapat, mely a piackutatások és 
marketingelemzések figyelembe vételével dolgozza 
ki a legújabb technológiai fejlesztéseket. Ez képezi 
alapját annak, hogy folyamatosan a vásárlói élmény 
javításán fáradozunk soha meg nem szűnő innovációs 
törekvéseinkkel.

A R&D osztály a kesztyűk technológiai platformjainak 
fejlesztésére fókuszál. Ezen megközelítés segítségével 
képesek vagyunk felmérni vásárlóink igényeit, és ez 
alapján tudjuk kombinálni a szükséges technológiai 
platformokat, melyek segítségével olyan innovatív 
kesztyűket tudunk előállítani, melyek nagyobb vásárlói 
elégedettséget eredményeznek.

Vertikális integráció. Konzisztens minőség.

ATG® egy vertikálisan integrált gyártó. A gyártási folyamat összes elemét mi szabályozzuk. A fonalak bevonatától és 
sodrásától, a bélések szövésén keresztül, egészen a bevonási, tisztítási és csomagolási folyamatokig. Mindent saját 
magunk végzünk.

A gyártási folyamatok irányítása az ISO 9001-es szabvány szerint történik, aminek 
köszönhetően egységesen kiváló minőségű kesztyűket tudunk előállítani.

A termékek egyetlen részét sem szervezzük ki.



Kényelem és teljesítmény egyedi munkaeszközökhöz
Intelligent Glove Solutions

www.atg-glovesolutions.com

Globális lábnyom

Az ATG® a világ minden táján rendelkezik értékesítési 
partnerekkel, így képesek vagyunk kiszolgálni a 
legfontosabb vásárlói igényeket: a közelséget és az 
elérhetőséget.

Információban gazdag honlapunk, a 
www.atg-glovesolutions.com 15-féle nyelven érhető el.

Több üzemünk is van, melyek Sri Lankán találhatók. 
Ezekben az üzemekben több mint 2000 főt foglalkoz-
tatunk.

Elkötelezettségünk a tisztaság és a vásárlók biztonsága iránt

Vállalatunk ISO 14001-es tanúsítvánnyal rendelkezik; ez képezi környezetvédelmi elhivatottságunk 
alapját. Ez része a hétköznapjainknak. Amikor módosítani vagy változtatni szeretnénk folyamatainkon, 
akkor a környezetvédelem kulcsfontosságú tényező ezen döntéseink meghozatalában.

Remek példa az ISO 14001-es szabvány iránti elkötelezettségünkre az, hogy hogyan is 
hoztuk összhangba gyártósorainkat az EU vegyi anyagok regisztrációjára, kiértékelésére, 
engedélyezésére és korlátozására vonatkozó (REACH) irányelvével. Az új törvény 2007 

június 1-én lép életbe. A REACH irányelv lehetővé teszi számunkra, hogy környezetbarát és biztonságos módon 
irányítsuk a vegyi anyagok használatát.

Vásárlói szinten biztosítjuk továbbá, hogy minden kesztyűnk bőrbarát. Ezt úgy sikerül 
elérnünk, hogy együtt dolgozunk az Oeko-Tex®-szel, a textilipar egyik vezető vizsgálati és 
tanúsítási szervével. Ennek a partnerségnek köszönhetően garantálni tudjuk, hogy minden 
kesztyűnk biztonságos és bőrbarát legyen.

Függetlenül attól, hogy mivel foglalkozik, az ATG® kesztyűkben található higiéniás funkció, a 
(triclosanmentes) Sanitized® következtében a szagoknak semmi esélyük sem lesz. A (triclosanmentes) 
Sanitized® beépített dezodorként működik, mely hosszabb ideig tartja frissen a ruházatát, s biztonságos 
és védett érzést nyújt. 

Termékeink

Az ATG® kifejezetten profi kesztyűket kínál. ProRange™ termékcsaládunk 4 márkát és 10 terméket foglal magában, 
melyek 90%-osan lefedik a vásárlók igényeit, amennyiben fémmegmunkálási, összeszerelési, petrokémiai vagy off-
shore tevékenységről van szó.

MaxiCut®MaxiDry®MaxiFlex® MaxiChem®
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proRangeTM

Innovatív technológia a kényelem megőrzése érdekében
Intelligent Glove Solutions

MaxiChem®

MaxiChem®

A MaxiChem® olyan személyek számára készült, akik 
hosszabb és magasabb szintű védelmet igényelnek. A 
MaxiChem® az EN 374-3 szabvány szerint lett tesztelve 
és hitelesítve.

LiquiTech® technológia

Vegyszerállóság - a kesztyűk vegyszerállóságát a 
LiquiTech® technológia platform biztosítja

ErgoTech® technológia

Ultrakönnyű - a szintetikus bevonatnak és a piacvezető, 
szuperkönnyű, varrásnélküli bélésnek köszönhetően 
a kesztyűk rendkívül kényelmesek, megfelelően 
illeszkednek a bőrfelülethez, továbbá kimagasló 
precizitást és érzékenységet biztosítanak.

Mandzsetta - a maximális precizitás érdekében a 
lezárható mandzsetta segít az ujjak végén tartani a 
kesztyűt.

GripTech®  technológia

A mikrocsészés, csúszásgátló bevonatunk olajos és 
nedves körülmények közt is kontrollálható és kiváló 
fogást tesz lehetővé. A csúszásmentes anyag csak ott 
biztosít tapadást, ahol arra valóban szükség van - a 
tenyér területe - ezáltal a megfelelő rugalmasságot is 
biztosítja.

CutTech® technológia (csak 56-633 esetén)

Innovatív szálak - az alapanyagokat sajt magunk 
szerezzük be, így olyan egyedülállóan nagyteljesítményű 
fonalat és szálakat tudunk kifejleszteni, melyek amellett, 
hogy kényelmesek, rendkívül magas vágás elleni 
védelmet biztosítanak.

www.atg-glovesolutions.com  -  Patent Number EP1608808

HandCare® technológia

A termék gyártásakor és összeállítá-
sakor felhasznált minden alapanyag 
megfelel a REACH törvényi követelmé-
nyeinek.

A kesztyű a végleges csomagolás 
előtt mosáson esett át, hogy tiszta és 
biztonságosan használható legyen.

A termék az Oeko-Tex® Szervezet ér-
tékelése és tanúsítványa szerint viselé-
sének első pillanatától kezdve bizton-
ságosan bőrbarát.

A Bőregészségügyi Szövetség a 
kesztyű tudományos dossziéjának 
megvizsgálása után professzionális 
bőrkímélő minősítéssel díjazta a ter-
méket. Lásd: www.skinhealthalliance.
org

Az ATG® HandCare® további tudnivalói: 
www.atg-glovesolutions.com.

3-AS VÁGÁSVÉDELMIFOKOZATBAN IS
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proRangeTM

Innovatív technológia a kényelem megőrzése érdekében
Intelligent Glove Solutions

Iparágak

Alapanyagok
Autó-összeszerelés, autó pótalkatrészpiac, barna 
termékek, vegyszerek, OEM, partközeli munka, 
olaj és gáz, fémek és ásványi anyagok, bányászat, 
acél és vas, csomagolás és tárolóeszközök, papír 
és műanyag, gumi és műanyag, haszonjárművek 
és egyéb járművek, fehér termékek.

Ipari termékek
Űrutazás és nemzetvédelem, általános 
építőanyagok, építőipari cégek, üveg, építkezés, 
tartós fogyasztási cikkek , ipari elektromos 
berendezések, fémmegmunkálás, lakóházépítés, 
kisebb szerszámok és kiegészítők.  

Biztonsági figyelmeztetés: vegyszerálló kesztyű 
keresése esetén mindig ellenőrizze, hogy a 
kesztyű védelmet biztosít-e a munkavégzés során 
használt vegyszerekkel szemben.

Alkalmazások (olajos)

Sebességváltó szerelvény
Általános kezelés
Kisméretű öntvények kezelése
Kisméretű alkatrészek kezelése
Könnyű fémmegmunkálás és alkatrészek kezelése
Elsődleges, másodlagos és végleges 
összeszerelés
Lengéscsillapító szerelvény
Karbantartás

A termékcsaládban is kapható

MaxiDry®

Olyan személyek számára, akik olajos 
környezetben is precíziós kezelést 
igényelnek.

MaxiDry® Plus™
Olyan személyek számára, akik 
olyan helyen dolgoznak, ahol csak 
a vegyszerek kifröccsenésének 
kockázata áll fenn.

www.atg-glovesolutions.com  -  Patent Number EP1608808

Referenciaszám Bevonat  Szín  Bélés  Méret  Hossz  Tenyérvastagság  EN388  EN374-3 EN374-2 
  
56-630  Motoros kesztyű  Zöld/fekete  Szürke  7(S) - 11(XXL)  30cm  1,20mm  4121  AKL Igen
56-635  Motoros kesztyű   Zöld/fekete  Szürke  7(S) - 11(XXL)  35cm  1,20mm  4121  AKL Igen
56-633  Motoros kesztyű   Zöld/fekete Szürke  7(S) - 11(XXL)  30cm  1,40mm  4342  AKL Igen 

MaxiChem®

MaxiChem® - „Secure safety™” vegyi környezetekben
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Innovatív technológia a kényelem megőrzése érdekében
Intelligent Glove Solutions

MaxiChem® a vegyszerálló kesztyűk új generációja, mely egyszerre csúszásálló, kényelmes és vegyszerálló.  
A jelen dokumentumban közölt kémiai vizsgálati adatok előzetes vizsgálati eredmények mind a MaxiChem®, mind a 
MaxiChem® Cut™ esetében.

www.atg-glovesolutions.com  -  Patent Number EP1608808

MaxiChem®
 56-630 / 56-635 / 56-633

Vegyszer Szint Áthatolási 
idő (perc)

1,2 diklóretán
1,4 dioxán
1,5-ciklooktadién
1-nitropropán
jégecet 99%
aceton
acetonitril
akrilonitril
alil-alkohol
ammónia gáz
ammónium-hidroxid kon. (28-30% ammónia)
amil-alkohol
királyvíz
benzaldehid
szén-diszulfid
klór gáz
kloroform
klorobenzol
krómsav (tisztító oldat)/kénsav
ciklohexán
ciklohexanol
ciklohexanon
diaceton-alkohol
diklór-metán (metilén-klorid)
dietilamin
diizobutil-keton
dimetil-acetamid (DMAC)
dimetil-formamid
D-limonén
etanol 92%
etídium-bromid 10%
etil-acetát
etil-éter (dietil-éter)
etil-L-laktát
hangyasav 90%
glutáraldehid 25%
heptán
hexán
hidrazin 65%
sósav 10%
sósav 37%
fluorhidrogén 48%
fluorhidrogén 73%
hidrogén-peroxid 30%

0
1
3
1
3
1
1
0
2
1
0
6
6
1
1
6
0
0
4
5
6
3
5
1
1
3
2
1
4
4
6
1
1
4
3
6
6
5
6
6
5
4
1
6

6
25
67
13
79
12
18
3

49
15
8

>480
>480

29
20

>480
<1

7
138
361

>480
73

289
20
11
93
32
19

170
180

>480
10
11

189
>480
>480
>480

441
>480
>480
>343

160
21

>480

AKL

EN 374-3 EN 374-2

4121 4342

EN 388 EN 388

56-630/56-635

56-633
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Innovatív technológia a kényelem megőrzése érdekében
Intelligent Glove Solutions

Vegyszer Szint Áthatolási 
idő (perc)

izopropil-alkohol
izobutil-alkohol
izooktán
kerozin
maleinsav, telített oldat
metanol 
metil-celoszolv
metil-etil-keton
metil-etil-keton/toluol (1:1 keverék)
metil-izobutil-keton (MIBK)
metil-matakrilát
metil-t-butil-éter (MTBE)
metilén-klorid (DCM)
n-amil-acetát
n-butil-acetát
n-butil-alkohol
salétromsav 10%
salétromsav 70%
nitrobenzol
nitrometán
n-pentán
n-propil-alkohol (propanol)
perklórsav 60%
perklóretilén (PERC)
benzin, ólmozatlan
fenol 90%
foszforsav 85% (konc.)
kálium-hidroxid 50%
propilén-oxid
propilén-acetát
nátrium-hidroxid 50%
nátrium-hidroxid 50%
Stoddard oldószer
kénsav 47% (akkumulátorsav)
kénsav 95-98%
tetrahidrofurán (THF)
toluol
triklóretilén (TCE)
vinil-acetát
xilének keveréke (xilol)

4
6
6
4
6
2
4
1
0
1
1
3
0
2
1
6
6
3
2
1
2
6
6
1
3
0
6
6
0
1
6
6
6
6
3
0
0
0
0
1

170
>480
>480

168
>480

30
121
17
8

25
14
79
<1
43
26

>480
>480

70
37
15
50

>480
>480

24
91
<9

>480
>480

<1
11

>480
>480
>480
>480

70
5
1
5
9

22

56-630/56-635

56-633
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Komfort és biztonság
Intelligent Glove Solutionswww.atg-glovesolutions.com  -  Patent Number EP1608808

MaxiCut®

A jól szellőző MaxiCut® kesztyű a vágás elleni 
védelmet a kényelemmel, a rugalmassággal és a 
száraz környezetben történő precíz munkavégzéssel 
kombinálja.  6-féle méretben, 2-féle tenyérrel és 4 
vágási szinttel (pl. 2, 3, 4 és 5) rendelkezik.

CutTech® technológia

Innovatív szálak - az alapanyagokat sajt magunk 
szerezzük be, így olyan egyedülállóan nagyteljesítményű 
fonalat és szálakat tudunk kifejleszteni, melyek amellett, 
hogy kényelmesek, rendkívül magas vágás elleni 
védelmet biztosítanak.

Megerősítés - az erősítés a hüvelykujj és a mutatóujj 
közt található, javítja a vágási ellenállást és megnöveli a 
kesztyű élettartamát.

AirTech® technológia

360° szellőzés - a szabadalmaztatott mikrohabos 
nitril bevonat 360°-os szellőzést biztosít, melynek 
következtében a piacon kapható legjobban szellőző, 
vágásálló kesztyűk készíthetők.

ErgoTech® technológia

Felveszi a kéz formáját - ezáltal csökkenti a kéz 
fáradását és növeli a kényelem-érzetet.

A legújabb szövési technológia - segítségével sima 
és lekerekített ujjbegyek hozhatók létre, mely javítja az 
ujjbegyek érzékenységét.

A nitril bélés konzisztens eloszlásának  köszönhetően 
csak a puha bélés érintkezik a bőrrel.

GripTech® technológia

Optimális fogás - a “micro-cup” felület kontrollált fogást 
tesz lehetővé.

MaxiCut®

2-as szintű, hüvelykujj-megerősítés

HandCare® technológia

A termék gyártásakor és összeállítá-
sakor felhasznált minden alapanyag 
megfelel a REACH törvényi követelmé-
nyeinek.

A kesztyű a végleges csomagolás 
előtt mosáson esett át, hogy tiszta és 
biztonságosan használható legyen.

A termék az Oeko-Tex® Szervezet ér-
tékelése és tanúsítványa szerint viselé-
sének első pillanatától kezdve bizton-
ságosan bőrbarát.

A Bőregészségügyi Szövetség a 
kesztyű tudományos dossziéjának 
megvizsgálása után professzionális 
bőrkímélő minősítéssel díjazta a ter-
méket. Lásd: www.skinhealthalliance.
org

Az ATG® HandCare® további tudnivalói: 
www.atg-glovesolutions.com.
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Komfort és biztonság
Intelligent Glove Solutionswww.atg-glovesolutions.com  -  Patent Number EP1608808

Iparágak

Alapanyagok
Berendezések, mezőgazdasági vegyszerek, alumínium, 
autó-összeszerelés, autó pótalkatrészpiac, barna 
termékek, vegyszerek, OEM, olaj és gáz, fémek és 
anyagok, kohászat, bányászat, acéllemez és vas, 
csomagolás és tárolóeszközök, papír és műanyag, gumi 
és műanyag, haszonjárművek és egyéb járművek, fehér 
termékek.

Ipari termékek
Űrutazás és nemzetvédelem, általános építőanyagok, 
építőipari cégek, üveg, építkezés, tartós 
fogyasztási cikkek , ipari elektromos berendezések, 
fémmegmunkálás, lakóház építés, kisebb szerszámok és 
kiegészítők, textilipar.

Szolgáltatások
Repülőtéri biztonság, autóalkatrész raktárak, 
építőanyagok nagykereskedelme, élelmiszerboltok, út- és 
vasútépítés.

Alkalmazások

Kerámiák kezelés, hullámlemezek, sorjás alkatrészek, 
üveglapok, műanyag öntőformák,  
éles fémlemezek, kisméretű éles komponensek
Logisztika és raktározás
Karbantartás
Elsődleges, másodlagos és végleges összeszerelés

Referenciaszám  Bevonat  Szín  Bélés  Méret  Tenyérvastagság  EN388  Szilikonmentes 
   
34-430  Tenyér  Szürke  Barna  6(XS) - 11(XXL)  1,20mm  4231  -

MaxiCut®

A MaxiCut® termékcsaládban is kapható

MaxiCut®

Vágás elleni védelem száraz környezetben. 
3-as szintű vágási védelem a tenyéren és 
¾-ed része van mártva, ezen felül pedig 
erősítéssel rendelkezik a hüvelykujj területén.

MaxiCut®

Vágás elleni védelem száraz környezetben. 
4-as szintű vágási védelem a tenyéren és 
¾-ed része van mártva, ezen felül pedig 
erősítéssel rendelkezik a hüvelykujj területén.

MaxiCut®

Vágás elleni védelem száraz környezetben. 
5-as szintű vágási védelem a tenyéren és 
¾-ed része van mártva, ezen felül pedig 
erősítéssel rendelkezik a hüvelykujj területén.

MaxiCut®

Vágásvédelem száraz munkáknál. A 
tenyérrészen 5. vágásvédelmi osztályú, 
valamint ¾ merített és pettyezett változatban. 
Minden modell hüvelykujj-megerősítéssel.

MaxiCut® Oil™
Vágás elleni védelem olajos környezetekben. 
2-as vágási szint a tenyéren és ¾ része van 
mártva.

MaxiCut® Oil™
Vágás elleni védelem olajos környezetekben. 
3-as vágási szint a tenyéren és ¾ része van 
mártva.

MaxiCut® Oil™
Vágás elleni védelem olajos környezetekben. 
4-as vágási szint a tenyéren és ¾ része van 
mártva.

MaxiCut® Oil™
Vágás elleni védelem olajos környezetekben. 
5-as vágási szint a tenyéren és ¾ része van 
mártva.
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Komfort és biztonság
Intelligent Glove Solutionswww.atg-glovesolutions.com  -  Patent Number EP1608808

MaxiCut®

A jól szellőző MaxiCut® kesztyű a vágás elleni 
védelmet a kényelemmel, a rugalmassággal és a 
száraz környezetben történő precíz munkavégzéssel 
kombinálja.  5/6-féle méretben, 2-féle tenyérrel és 4 
vágási szinttel (pl. 2, 3, 4 és 5) rendelkezik.

CutTech® technológia

Innovatív szálak - az alapanyagokat sajt magunk 
szerezzük be, így olyan egyedülállóan nagyteljesítményű 
fonalat és szálakat tudunk kifejleszteni, melyek amellett, 
hogy kényelmesek, rendkívül magas vágás elleni 
védelmet biztosítanak.

Megerősítés - az erősítés a hüvelykujj és a mutatóujj 
közt található, javítja a vágási ellenállást és megnöveli a 
kesztyű élettartamát.

AirTech® technológia

360° szellőzés - a szabadalmaztatott mikrohabos 
nitril bevonat 360°-os szellőzést biztosít, melynek 
következtében a piacon kapható legjobban szellőző, 
vágásálló kesztyűk készíthetők.

ErgoTech® technológia

Felveszi a kéz formáját - ezáltal csökkenti a kéz 
fáradását és növeli a kényelem-érzetet.

A legújabb szövési technológia - segítségével sima 
és lekerekített ujjbegyek hozhatók létre, mely javítja az 
ujjbegyek érzékenységét.

A nitril bélés konzisztens eloszlásának  köszönhetően 
csak a puha bélés érintkezik a bőrrel.

GripTech® technológia

Optimális fogás - a “micro-cup” felület kontrollált fogást 
tesz lehetővé.

MaxiCut®

3-as szintű, hüvelykujj-megerősítés

HandCare® technológia

A termék gyártásakor és összeállítá-
sakor felhasznált minden alapanyag 
megfelel a REACH törvényi követelmé-
nyeinek.

A kesztyű a végleges csomagolás 
előtt mosáson esett át, hogy tiszta és 
biztonságosan használható legyen.

A termék az Oeko-Tex® Szervezet ér-
tékelése és tanúsítványa szerint viselé-
sének első pillanatától kezdve bizton-
ságosan bőrbarát.

A Bőregészségügyi Szövetség a 
kesztyű tudományos dossziéjának 
megvizsgálása után professzionális 
bőrkímélő minősítéssel díjazta a ter-
méket. Lásd: www.skinhealthalliance.
org

Az ATG® HandCare® további tudnivalói: 
www.atg-glovesolutions.com.
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Komfort és biztonság
Intelligent Glove Solutionswww.atg-glovesolutions.com  -  Patent Number EP1608808

Referenciaszám  Bevonat  Szín  Bélés  Méret  Tenyérvastagság  EN388  Szilikonmentes 
   
34-450  Tenyér  Szürke  Zöld  6(XS) - 11(XXL)  1,20mm  4331  -
34-451  3/4-es részben mártva  Szürke  Zöld 6(XS) - 10(XL)  1,20mm  4331  -

MaxiCut®

Iparágak

Alapanyagok
Berendezések, mezőgazdasági vegyszerek, alumínium, 
autó-összeszerelés, autó pótalkatrészpiac, barna 
termékek, vegyszerek, OEM, olaj és gáz, fémek és 
anyagok, kohászat, bányászat, acéllemez és vas, 
csomagolás és tárolóeszközök, papír és műanyag, gumi 
és műanyag, haszonjárművek és egyéb járművek, fehér 
termékek.

Ipari termékek
Űrutazás és nemzetvédelem, általános építőanyagok, 
építőipari cégek, üveg, építkezés, tartós 
fogyasztási cikkek , ipari elektromos berendezések, 
fémmegmunkálás, lakóház építés, kisebb szerszámok és 
kiegészítők, textilipar.

Szolgáltatások
Repülőtéri biztonság, autóalkatrész raktárak, 
építőanyagok nagykereskedelme, élelmiszerboltok, út- és 
vasútépítés.

Alkalmazások

Kerámiák kezelés, hullámlemezek, sorjás alkatrészek, 
üveglapok, műanyag öntőformák,  
éles fémlemezek, kisméretű éles komponensek
Logisztika és raktározás
Karbantartás
Elsődleges, másodlagos és végleges összeszerelés

A MaxiCut® termékcsaládban is kapható

MaxiCut®

Vágás elleni védelem száraz környezetben. 
2-as szintű vágási védelem a tenyéren és 
¾-ed része van mártva, ezen felül pedig 
erősítéssel rendelkezik a hüvelykujj területén.

MaxiCut®

Vágás elleni védelem száraz környezetben. 
4-as szintű vágási védelem a tenyéren és 
¾-ed része van mártva, ezen felül pedig 
erősítéssel rendelkezik a hüvelykujj területén.

MaxiCut®

Vágás elleni védelem száraz környezetben. 
5-as szintű vágási védelem a tenyéren és 
¾-ed része van mártva, ezen felül pedig 
erősítéssel rendelkezik a hüvelykujj területén.

MaxiCut®

Vágásvédelem száraz munkáknál. A 
tenyérrészen 5. vágásvédelmi osztályú, 
valamint ¾ merített és pettyezett változatban. 
Minden modell hüvelykujj-megerősítéssel.

MaxiCut® Oil™
Vágás elleni védelem olajos környezetekben. 
2-as vágási szint a tenyéren és ¾ része van 
mártva.

MaxiCut® Oil™
Vágás elleni védelem olajos környezetekben. 
3-as vágási szint a tenyéren és ¾ része van 
mártva.

MaxiCut® Oil™
Vágás elleni védelem olajos környezetekben. 
4-as vágási szint a tenyéren és ¾ része van 
mártva.

MaxiCut® Oil™
Vágás elleni védelem olajos környezetekben. 
5-as vágási szint a tenyéren és ¾ része van 
mártva.
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Komfort és biztonság
Intelligent Glove Solutionswww.atg-glovesolutions.com  -  Patent Number EP1608808

MaxiCut®

A jól szellőző MaxiCut® kesztyű a vágás elleni 
védelmet a kényelemmel, a rugalmassággal és a 
száraz környezetben történő precíz munkavégzéssel 
kombinálja.  5-féle méretben, 2-féle tenyérrel és 4 
vágási szinttel (pl. 2, 3, 4 és 5) rendelkezik.

CutTech® technológia

Innovatív szálak - az alapanyagokat sajt magunk 
szerezzük be, így olyan egyedülállóan nagyteljesítményű 
fonalat és szálakat tudunk kifejleszteni, melyek amellett, 
hogy kényelmesek, rendkívül magas vágás elleni 
védelmet biztosítanak.

Megerősítés - az erősítés a hüvelykujj és a mutatóujj 
közt található, javítja a vágási ellenállást és megnöveli a 
kesztyű élettartamát.

AirTech® technológia

360° szellőzés - a szabadalmaztatott mikrohabos 
nitril bevonat 360°-os szellőzést biztosít, melynek 
következtében a piacon kapható legjobban szellőző, 
vágásálló kesztyűk készíthetők.

ErgoTech® technológia

Felveszi a kéz formáját - ezáltal csökkenti a kéz 
fáradását és növeli a kényelem-érzetet.

A legújabb szövési technológia - segítségével sima 
és lekerekített ujjbegyek hozhatók létre, mely javítja az 
ujjbegyek érzékenységét.

A nitril bélés konzisztens eloszlásának  köszönhetően 
csak a puha bélés érintkezik a bőrrel.

GripTech® technológia

Optimális fogás - a “micro-cup” felület kontrollált fogást 
tesz lehetővé.

MaxiCut®

4-as szintű, hüvelykujj-megerősítés

HandCare® technológia

A termék gyártásakor és összeállítá-
sakor felhasznált minden alapanyag 
megfelel a REACH törvényi követelmé-
nyeinek.

A kesztyű a végleges csomagolás 
előtt mosáson esett át, hogy tiszta és 
biztonságosan használható legyen.

A termék az Oeko-Tex® Szervezet ér-
tékelése és tanúsítványa szerint viselé-
sének első pillanatától kezdve bizton-
ságosan bőrbarát.

A Bőregészségügyi Szövetség a 
kesztyű tudományos dossziéjának 
megvizsgálása után professzionális 
bőrkímélő minősítéssel díjazta a ter-
méket. Lásd: www.skinhealthalliance.
org

Az ATG® HandCare® további tudnivalói: 
www.atg-glovesolutions.com.
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Komfort és biztonság
Intelligent Glove Solutionswww.atg-glovesolutions.com  -  Patent Number EP1608808

Referenciaszám  Bevonat  Szín  Bélés  Méret  Tenyérvastagság  EN388  Szilikonmentes 
   
34-460  Tenyér  Szürke  Kék 6(XS) - 10(XL) 1,30mm  4442  -

MaxiCut®

Iparágak

Alapanyagok
Berendezések, mezőgazdasági vegyszerek, alumínium, 
autó-összeszerelés, autó pótalkatrészpiac, barna 
termékek, vegyszerek, OEM, olaj és gáz, fémek és 
anyagok, kohászat, bányászat, acéllemez és vas, 
csomagolás és tárolóeszközök, papír és műanyag, gumi 
és műanyag, haszonjárművek és egyéb járművek, fehér 
termékek.

Ipari termékek
Űrutazás és nemzetvédelem, általános építőanyagok, 
építőipari cégek, üveg, építkezés, tartós 
fogyasztási cikkek , ipari elektromos berendezések, 
fémmegmunkálás, lakóház építés, kisebb szerszámok és 
kiegészítők, textilipar.

Szolgáltatások
Repülőtéri biztonság, autóalkatrész raktárak, 
építőanyagok nagykereskedelme, élelmiszerboltok, út- és 
vasútépítés.

Alkalmazások

Kerámiák kezelés, hullámlemezek, sorjás alkatrészek, 
üveglapok, műanyag öntőformák,  
éles fémlemezek, kisméretű éles komponensek
Logisztika és raktározás
Karbantartás
Elsődleges, másodlagos és végleges összeszerelés

A MaxiCut® termékcsaládban is kapható

MaxiCut®

Vágás elleni védelem száraz környezetben. 
2-as szintű vágási védelem a tenyéren és 
¾-ed része van mártva, ezen felül pedig 
erősítéssel rendelkezik a hüvelykujj területén.

MaxiCut®

Vágás elleni védelem száraz környezetben. 
3-as szintű vágási védelem a tenyéren és 
¾-ed része van mártva, ezen felül pedig 
erősítéssel rendelkezik a hüvelykujj területén.

MaxiCut®

Vágás elleni védelem száraz környezetben. 
5-as szintű vágási védelem a tenyéren és 
¾-ed része van mártva, ezen felül pedig 
erősítéssel rendelkezik a hüvelykujj területén.

MaxiCut®

Vágásvédelem száraz munkáknál. A 
tenyérrészen 5. vágásvédelmi osztályú, 
valamint ¾ merített és pettyezett változatban. 
Minden modell hüvelykujj-megerősítéssel.

MaxiCut® Oil™
Vágás elleni védelem olajos környezetekben. 
2-as vágási szint a tenyéren és ¾ része van 
mártva.

MaxiCut® Oil™
Vágás elleni védelem olajos környezetekben. 
3-as vágási szint a tenyéren és ¾ része van 
mártva.

MaxiCut® Oil™
Vágás elleni védelem olajos környezetekben. 
4-as vágási szint a tenyéren és ¾ része van 
mártva.

MaxiCut® Oil™
Vágás elleni védelem olajos környezetekben. 
5-as vágási szint a tenyéren és ¾ része van 
mártva.
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MaxiCut®

A jól szellőző MaxiCut® kesztyű a vágás elleni 
védelmet a kényelemmel, a rugalmassággal és a 
száraz környezetben történő precíz munkavégzéssel 
kombinálja.  5/6-féle méretben, 2-féle tenyérrel és 4 
vágási szinttel (pl. 2, 3, 4 és 5) rendelkezik.

CutTech® technológia

Innovatív szálak - az alapanyagokat sajt magunk 
szerezzük be, így olyan egyedülállóan nagyteljesítményű 
fonalat és szálakat tudunk kifejleszteni, melyek amellett, 
hogy kényelmesek, rendkívül magas vágás elleni 
védelmet biztosítanak.

Megerősítés - az erősítés a hüvelykujj és a mutatóujj 
közt található, javítja a vágási ellenállást és megnöveli a 
kesztyű élettartamát.

AirTech® technológia

360° szellőzés - a szabadalmaztatott mikrohabos 
nitril bevonat 360°-os szellőzést biztosít, melynek 
következtében a piacon kapható legjobban szellőző, 
vágásálló kesztyűk készíthetők.

ErgoTech® technológia

Felveszi a kéz formáját - ezáltal csökkenti a kéz 
fáradását és növeli a kényelem-érzetet.

A legújabb szövési technológia - segítségével sima 
és lekerekített ujjbegyek hozhatók létre, mely javítja az 
ujjbegyek érzékenységét.

A nitril bélés konzisztens eloszlásának  köszönhetően 
csak a puha bélés érintkezik a bőrrel.

GripTech® technológia

Optimális fogás - a “micro-cup” felület kontrollált fogást 
tesz lehetővé.

MaxiCut®

5-as szintű, hüvelykujj-megerősítés

HandCare® technológia

A termék gyártásakor és összeállítá-
sakor felhasznált minden alapanyag 
megfelel a REACH törvényi követelmé-
nyeinek.

A kesztyű a végleges csomagolás 
előtt mosáson esett át, hogy tiszta és 
biztonságosan használható legyen.

A termék az Oeko-Tex® Szervezet ér-
tékelése és tanúsítványa szerint viselé-
sének első pillanatától kezdve bizton-
ságosan bőrbarát.

A Bőregészségügyi Szövetség a 
kesztyű tudományos dossziéjának 
megvizsgálása után professzionális 
bőrkímélő minősítéssel díjazta a ter-
méket. Lásd: www.skinhealthalliance.
org

Az ATG® HandCare® további tudnivalói: 
www.atg-glovesolutions.com.
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A MaxiCut® termékcsaládban is kapható

MaxiCut®

Vágás elleni védelem száraz környezetben. 
2-as szintű vágási védelem a tenyéren és 
¾-ed része van mártva, ezen felül pedig 
erősítéssel rendelkezik a hüvelykujj területén.

MaxiCut®

Vágás elleni védelem száraz környezetben. 
3-as szintű vágási védelem a tenyéren és 
¾-ed része van mártva, ezen felül pedig 
erősítéssel rendelkezik a hüvelykujj területén.

MaxiCut®

Vágás elleni védelem száraz környezetben. 
4-as szintű vágási védelem a tenyéren és 
¾-ed része van mártva, ezen felül pedig 
erősítéssel rendelkezik a hüvelykujj területén.

MaxiCut®

Vágásvédelem száraz munkáknál. A 
tenyérrészen 5. vágásvédelmi osztályú, 
valamint ¾ merített és pettyezett változatban. 
Minden modell hüvelykujj-megerősítéssel.

MaxiCut® Oil™
Vágás elleni védelem olajos környezetekben. 
2-as vágási szint a tenyéren és ¾ része van 
mártva.

MaxiCut® Oil™
Vágás elleni védelem olajos környezetekben. 
3-as vágási szint a tenyéren és ¾ része van 
mártva.

MaxiCut® Oil™
Vágás elleni védelem olajos környezetekben. 
4-as vágási szint a tenyéren és ¾ része van 
mártva.

MaxiCut® Oil™
Vágás elleni védelem olajos környezetekben. 
5-as vágási szint a tenyéren és ¾ része van 
mártva.

Referenciaszám  Bevonat  Szín  Bélés  Méret  Tenyérvastagság  EN388  Szilikonmentes 
   
34-470  Tenyér  Szürke  Szürke  6(XS) - 11(XXL) 1,30mm  4543  -
34-471  3/4-es részben mártva  Szürke  Szürke  6(XS) - 10(XL)  1,30mm  4543  -

MaxiCut®

Iparágak

Alapanyagok
Berendezések, mezőgazdasági vegyszerek, alumínium, 
autó-összeszerelés, autó pótalkatrészpiac, barna 
termékek, vegyszerek, OEM, olaj és gáz, fémek és 
anyagok, kohászat, bányászat, acéllemez és vas, 
csomagolás és tárolóeszközök, papír és műanyag, gumi 
és műanyag, haszonjárművek és egyéb járművek, fehér 
termékek.

Ipari termékek
Űrutazás és nemzetvédelem, általános építőanyagok, 
építőipari cégek, üveg, építkezés, tartós 
fogyasztási cikkek , ipari elektromos berendezések, 
fémmegmunkálás, lakóház építés, kisebb szerszámok és 
kiegészítők, textilipar.

Szolgáltatások
Repülőtéri biztonság, autóalkatrész raktárak, 
építőanyagok nagykereskedelme, élelmiszerboltok, út- és 
vasútépítés.

Alkalmazások

Kerámiák kezelés, hullámlemezek, sorjás alkatrészek, 
üveglapok, műanyag öntőformák,  
éles fémlemezek, kisméretű éles komponensek
Logisztika és raktározás
Karbantartás
Elsődleges, másodlagos és végleges összeszerelés
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MaxiCut® Oil™

A vízlepergető MaxiCut® Oil™ kesztyű a vágás elleni 
védelmet a kényelemmel, a rugalmassággal és az 
olajos környezetben történő precíz munkavégzéssel 
kombinálja. 6-féle méretben, 2-féle tenyérrel és 4 vágási 
szinttel (pl. 2, 3, 4 és 5) rendelkezik.

CutTech®  technológia

Innovatív szálak - az alapanyagokat sajt magunk 
szerezzük be, így olyan egyedülállóan nagyteljesítményű 
fonalat és szálakat tudunk kifejleszteni, melyek amellett, 
hogy kényelmesek, rendkívül magas vágás elleni 
védelmet biztosítanak.

Megerősítés - az erősítés a hüvelykujj és a mutatóujj 
közt található, javítja a vágási ellenállást és megnöveli a 
kesztyű élettartamát.

LiquiTech®  technológia

Folyadéklepergetés - az egymásra rétegezett két 
technológia által, a LiquiTech® technológia segítségével 
nagyobb ellenállást értünk el az olajjal szemben.

ErgoTech®  technológia

Felveszi a kéz formáját - ezáltal csökkenti a kéz 
fáradását és növeli a kényelem-érzetet.

A legújabb szövési technológia - segítségével sima 
és lekerekített ujjbegyek hozhatók létre, mely javítja az 
ujjbegyek érzékenységét.

A nitril bélés konzisztens eloszlásának - köszönhetően 
csak a puha bélés érintkezik a bőrrel.

GripTech®  technológia

Optimális olajos fogás - a “micro-cup” felület kontrollált 
fogást tesz lehetővé.

MaxiCut® 
                                    Oil™

HandCare® technológia

A termék gyártásakor és összeállítá-
sakor felhasznált minden alapanyag 
megfelel a REACH törvényi követelmé-
nyeinek.

A kesztyű a végleges csomagolás 
előtt mosáson esett át, hogy tiszta és 
biztonságosan használható legyen.

A termék az Oeko-Tex® Szervezet ér-
tékelése és tanúsítványa szerint viselé-
sének első pillanatától kezdve bizton-
ságosan bőrbarát.

A Bőregészségügyi Szövetség a 
kesztyű tudományos dossziéjának 
megvizsgálása után professzionális 
bőrkímélő minősítéssel díjazta a ter-
méket. Lásd: www.skinhealthalliance.
org

Az ATG® HandCare® további tudnivalói: 
www.atg-glovesolutions.com.

2-as szintű
A hüvelykujjnál 4 réteggel megerősítve
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Iparágak

Alapanyagok
Berendezések, mezőgazdasági vegyszerek, 
alumínium, autó-összeszerelés, autó 
pótalkatrészpiac, barna termékek, vegyszerek, 
OEM, olaj és gáz, fémek és anyagok, kohászat, 
bányászat, acéllemez és vas, csomagolás és 
tárolóeszközök, papír és műanyag, gumi és 
műanyag, haszonjárművek és egyéb járművek, 
fehér termékek.

Ipari termékek
Űrutazás és nemzetvédelem, általános 
építőanyagok, építőipari cégek, üveg, építkezés, 
tartós fogyasztási cikkek , ipari elektromos 
berendezések, fémmegmunkálás, lakóház építés, 
kisebb szerszámok és kiegészítők, textilipar.

Szolgáltatások
Repülőtéri biztonság, autóalkatrész raktárak, 
építőanyagok nagykereskedelme, élelmiszerboltok, 
út- és vasútépítés.

Alkalmazások

Kerámiák kezelés, hullámlemezek, sorjás 
alkatrészek, üveglapok, műanyag öntőformák, éles 
fémlemezek, kisméretű éles komponensek
Logisztika és raktározás
Karbantartás
Elsődleges, másodlagos és végleges 
összeszerelés

MaxiCut® 
                                    Oil™

 Hiv. sz. Borítás Szín Bélés Méret Tenyérvastagság EN388 Szilikonmentes  
  
34-204 tenyér fekete barna 6 (XS) – 11 (XXL) 1,20 mm 4231 Igen
34-205 ¾ merített fekete barna 6 (XS) – 11 (XXL) 1,20 mm 4231 Igen

A MaxiCut® termékcsaládban is kapható

MaxiCut® Oil™
Vágás elleni védelem olajos környezetekben. 
3-as vágási szint a tenyéren és ¾ része van 
mártva.

MaxiCut® Oil™
Vágás elleni védelem olajos környezetekben. 
4-as vágási szint a tenyéren és ¾ része van 
mártva.

MaxiCut® Oil™
Vágás elleni védelem olajos környezetekben. 
5-as vágási szint a tenyéren és ¾ része van 
mártva.

MaxiCut®

Vágás elleni védelem száraz környezetben. 
2-as szintű vágási védelem a tenyéren és 
¾-ed része van mártva, ezen felül pedig 
erősítéssel rendelkezik a hüvelykujj területén.

MaxiCut®

Vágás elleni védelem száraz környezetben. 
3-as szintű vágási védelem a tenyéren és 
¾-ed része van mártva, ezen felül pedig 
erősítéssel rendelkezik a hüvelykujj területén.

MaxiCut®

Vágás elleni védelem száraz környezetben. 
4-as szintű vágási védelem a tenyéren és 
¾-ed része van mártva, ezen felül pedig 
erősítéssel rendelkezik a hüvelykujj területén.

MaxiCut®

Vágás elleni védelem száraz környezetben. 
5-as szintű vágási védelem a tenyéren és 
¾-ed része van mártva, ezen felül pedig 
erősítéssel rendelkezik a hüvelykujj területén.

MaxiCut®

Vágásvédelem száraz munkáknál. A tenyér-
részen 5. vágásvédelmi osztályú, valamint 
¾ merített és pettyezett változatban. Minden 
modell hüvelykujj-megerősítéssel.
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MaxiCut® 
                                    Oil™

MaxiCut® Oil™

A vízlepergető MaxiCut® Oil™ kesztyű a vágás elleni 
védelmet a kényelemmel, a rugalmassággal és az olajos 
környezetben történő precíz munkavégzéssel kombinálja. 
5/6-féle méretben, 2-féle tenyérrel és 4 vágási szinttel (pl. 
2, 3, 4 és 5) rendelkezik.

CutTech®  technológia

Innovatív szálak - az alapanyagokat sajt magunk 
szerezzük be, így olyan egyedülállóan nagyteljesítményű 
fonalat és szálakat tudunk kifejleszteni, melyek amellett, 
hogy kényelmesek, rendkívül magas vágás elleni 
védelmet biztosítanak.

Megerősítés - az erősítés a hüvelykujj és a mutatóujj 
közt található, javítja a vágási ellenállást és megnöveli a 
kesztyű élettartamát.

LiquiTech®  technológia

Folyadéklepergetés - az egymásra rétegezett két 
technológia által, a LiquiTech® technológia segítségével 
nagyobb ellenállást értünk el az olajjal szemben.

ErgoTech®  technológia

Felveszi a kéz formáját - ezáltal csökkenti a kéz 
fáradását és növeli a kényelem-érzetet.

A legújabb szövési technológia - segítségével sima 
és lekerekített ujjbegyek hozhatók létre, mely javítja az 
ujjbegyek érzékenységét.

A nitril bélés konzisztens eloszlásának - köszönhetően 
csak a puha bélés érintkezik a bőrrel.

GripTech®  technológia

Optimális olajos fogás - a “micro-cup” felület kontrollált 
fogást tesz lehetővé.

HandCare® technológia

A termék gyártásakor és összeállítá-
sakor felhasznált minden alapanyag 
megfelel a REACH törvényi követelmé-
nyeinek.

A kesztyű a végleges csomagolás 
előtt mosáson esett át, hogy tiszta és 
biztonságosan használható legyen.

A termék az Oeko-Tex® Szervezet ér-
tékelése és tanúsítványa szerint viselé-
sének első pillanatától kezdve bizton-
ságosan bőrbarát.

A Bőregészségügyi Szövetség a 
kesztyű tudományos dossziéjának 
megvizsgálása után professzionális 
bőrkímélő minősítéssel díjazta a ter-
méket. Lásd: www.skinhealthalliance.
org

Az ATG® HandCare® további tudnivalói: 
www.atg-glovesolutions.com.

3-as szintű
A hüvelykujjnál 4 réteggel megerősítve
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MaxiCut® 
                                    Oil™

Iparágak

Alapanyagok
Berendezések, mezőgazdasági vegyszerek, 
alumínium, autó-összeszerelés, autó 
pótalkatrészpiac, barna termékek, vegyszerek, 
OEM, olaj és gáz, fémek és anyagok, kohászat, 
bányászat, acéllemez és vas, csomagolás és 
tárolóeszközök, papír és műanyag, gumi és 
műanyag, haszonjárművek és egyéb járművek, 
fehér termékek.

Ipari termékek
Űrutazás és nemzetvédelem, általános 
építőanyagok, építőipari cégek, üveg, építkezés, 
tartós fogyasztási cikkek , ipari elektromos 
berendezések, fémmegmunkálás, lakóház építés, 
kisebb szerszámok és kiegészítők, textilipar.

Szolgáltatások
Repülőtéri biztonság, autóalkatrész raktárak, 
építőanyagok nagykereskedelme, élelmiszerboltok, 
út- és vasútépítés.

Alkalmazások

Kerámiák kezelés, hullámlemezek, sorjás 
alkatrészek, üveglapok, műanyag öntőformák, éles 
fémlemezek, kisméretű éles komponensek
Logisztika és raktározás
Karbantartás
Elsődleges, másodlagos és végleges 
összeszerelés

 Hiv. sz. Borítás Szín Bélés Méret Tenyérvastagság EN388 EN407 Szilikonmentes 
   
34-304 tenyér fekete zöld 6 (XS) – 11 (XXL) 1,20 mm 4331 - Igen
34-305 ¾ merített fekete zöld 6 (XS) – 11 (XXL) 1,20 mm 4331 - Igen
34-450LP tenyér szürke szürke 6 (XS) – 10 (XL) 2,50 mm 4332 X2XXXX -

A MaxiCut® termékcsaládban is kapható

MaxiCut® Oil™
Vágás elleni védelem olajos környezetekben. 
2-as vágási szint a tenyéren és ¾ része van 
mártva.

MaxiCut® Oil™
Vágás elleni védelem olajos környezetekben. 
4-as vágási szint a tenyéren és ¾ része van 
mártva.

MaxiCut® Oil™
Vágás elleni védelem olajos környezetekben. 
5-as vágási szint a tenyéren és ¾ része van 
mártva.

MaxiCut®

Vágás elleni védelem száraz környezetben. 
2-as szintű vágási védelem a tenyéren és 
¾-ed része van mártva, ezen felül pedig 
erősítéssel rendelkezik a hüvelykujj területén.

MaxiCut®

Vágás elleni védelem száraz környezetben. 
3-as szintű vágási védelem a tenyéren és 
¾-ed része van mártva, ezen felül pedig 
erősítéssel rendelkezik a hüvelykujj területén.

MaxiCut®

Vágás elleni védelem száraz környezetben. 
4-as szintű vágási védelem a tenyéren és 
¾-ed része van mártva, ezen felül pedig 
erősítéssel rendelkezik a hüvelykujj területén.

MaxiCut®

Vágás elleni védelem száraz környezetben. 
5-as szintű vágási védelem a tenyéren és 
¾-ed része van mártva, ezen felül pedig 
erősítéssel rendelkezik a hüvelykujj területén.

MaxiCut®

Vágásvédelem száraz munkáknál. A tenyér-
részen 5. vágásvédelmi osztályú, valamint 
¾ merített és pettyezett változatban. Minden 
modell hüvelykujj-megerősítéssel.
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MaxiCut® 
                                    Oil™

MaxiCut® Oil™

A vízlepergető MaxiCut® Oil™ kesztyű a vágás elleni 
védelmet a kényelemmel, a rugalmassággal és az 
olajos környezetben történő precíz munkavégzéssel 
kombinálja. 6-féle méretben, 2-féle tenyérrel és 4 vágási 
szinttel (pl. 2, 3, 4 és 5) rendelkezik.

CutTech®  technológia

Innovatív szálak - az alapanyagokat sajt magunk 
szerezzük be, így olyan egyedülállóan nagyteljesítményű 
fonalat és szálakat tudunk kifejleszteni, melyek amellett, 
hogy kényelmesek, rendkívül magas vágás elleni 
védelmet biztosítanak.

Megerősítés - az erősítés a hüvelykujj és a mutatóujj 
közt található, javítja a vágási ellenállást és megnöveli a 
kesztyű élettartamát.

LiquiTech®  technológia

Folyadéklepergetés - az egymásra rétegezett két 
technológia által, a LiquiTech® technológia segítségével 
nagyobb ellenállást értünk el az olajjal szemben.

ErgoTech®  technológia

Felveszi a kéz formáját - ezáltal csökkenti a kéz 
fáradását és növeli a kényelem-érzetet.

A legújabb szövési technológia - segítségével sima 
és lekerekített ujjbegyek hozhatók létre, mely javítja az 
ujjbegyek érzékenységét.

A nitril bélés konzisztens eloszlásának - köszönhetően 
csak a puha bélés érintkezik a bőrrel.

GripTech®  technológia

Optimális olajos fogás - a “micro-cup” felület kontrollált 
fogást tesz lehetővé.

HandCare® technológia

A termék gyártásakor és összeállítá-
sakor felhasznált minden alapanyag 
megfelel a REACH törvényi követelmé-
nyeinek.

A kesztyű a végleges csomagolás 
előtt mosáson esett át, hogy tiszta és 
biztonságosan használható legyen.

A termék az Oeko-Tex® Szervezet ér-
tékelése és tanúsítványa szerint viselé-
sének első pillanatától kezdve bizton-
ságosan bőrbarát.

A Bőregészségügyi Szövetség a 
kesztyű tudományos dossziéjának 
megvizsgálása után professzionális 
bőrkímélő minősítéssel díjazta a ter-
méket. Lásd: www.skinhealthalliance.
org

Az ATG® HandCare® további tudnivalói: 
www.atg-glovesolutions.com.

4-as szintű
A hüvelykujjnál 4 réteggel megerősítve
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Komfort és biztonság
Intelligent Glove Solutions

www.atg-glovesolutions.com  -  Patent Number EP1608808

MaxiCut® 
                                    Oil™

Iparágak

Alapanyagok
Berendezések, mezőgazdasági vegyszerek, 
alumínium, autó-összeszerelés, autó 
pótalkatrészpiac, barna termékek, vegyszerek, 
OEM, olaj és gáz, fémek és anyagok, kohászat, 
bányászat, acéllemez és vas, csomagolás és 
tárolóeszközök, papír és műanyag, gumi és 
műanyag, haszonjárművek és egyéb járművek, 
fehér termékek.

Ipari termékek
Űrutazás és nemzetvédelem, általános 
építőanyagok, építőipari cégek, üveg, építkezés, 
tartós fogyasztási cikkek , ipari elektromos 
berendezések, fémmegmunkálás, lakóház építés, 
kisebb szerszámok és kiegészítők, textilipar.

Szolgáltatások
Repülőtéri biztonság, autóalkatrész raktárak, 
építőanyagok nagykereskedelme, élelmiszerboltok, 
út- és vasútépítés.

Alkalmazások

Kerámiák kezelés, hullámlemezek, sorjás 
alkatrészek, üveglapok, műanyag öntőformák, éles 
fémlemezek, kisméretű éles komponensek
Logisztika és raktározás
Karbantartás
Elsődleges, másodlagos és végleges 
összeszerelés

 Hiv. sz. Borítás Szín Bélés Méret Tenyérvastagság EN388 Szilikonmentes  
  
34-404 tenyér fekete kék 6 (XS) – 11 (XXL) 1,40 mm 4442 Igen
34-405 ¾ merített fekete kék 6 (XS) – 11 (XXL) 1,40 mm 4442 Igen

A MaxiCut® termékcsaládban is kapható

MaxiCut® Oil™
Vágás elleni védelem olajos környezetekben. 
2-as vágási szint a tenyéren és ¾ része van 
mártva.

MaxiCut® Oil™
Vágás elleni védelem olajos környezetekben. 
3-as vágási szint a tenyéren és ¾ része van 
mártva.

MaxiCut® Oil™
Vágás elleni védelem olajos környezetekben. 
5-as vágási szint a tenyéren és ¾ része van 
mártva.

MaxiCut®

Vágás elleni védelem száraz környezetben. 
2-as szintű vágási védelem a tenyéren és 
¾-ed része van mártva, ezen felül pedig 
erősítéssel rendelkezik a hüvelykujj területén.

MaxiCut®

Vágás elleni védelem száraz környezetben. 
3-as szintű vágási védelem a tenyéren és 
¾-ed része van mártva, ezen felül pedig 
erősítéssel rendelkezik a hüvelykujj területén.

MaxiCut®

Vágás elleni védelem száraz környezetben. 
4-as szintű vágási védelem a tenyéren és 
¾-ed része van mártva, ezen felül pedig 
erősítéssel rendelkezik a hüvelykujj területén.

MaxiCut®

Vágás elleni védelem száraz környezetben. 
5-as szintű vágási védelem a tenyéren és 
¾-ed része van mártva, ezen felül pedig 
erősítéssel rendelkezik a hüvelykujj területén.

MaxiCut®

Vágásvédelem száraz munkáknál. A tenyér-
részen 5. vágásvédelmi osztályú, valamint 
¾ merített és pettyezett változatban. Minden 
modell hüvelykujj-megerősítéssel.
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Komfort és biztonság
Intelligent Glove Solutions

www.atg-glovesolutions.com  -  Patent Number EP1608808

MaxiCut® 
                                    Oil™

MaxiCut® Oil™

A vízlepergető MaxiCut® Oil™ kesztyű a vágás elleni 
védelmet a kényelemmel, a rugalmassággal és az olajos 
környezetben történő precíz munkavégzéssel kombinálja. 
5/6-féle méretben, 2-féle tenyérrel és 4 vágási szinttel (pl. 
2, 3, 4 és 5) rendelkezik.

CutTech®  technológia

Innovatív szálak - az alapanyagokat sajt magunk 
szerezzük be, így olyan egyedülállóan nagyteljesítményű 
fonalat és szálakat tudunk kifejleszteni, melyek amellett, 
hogy kényelmesek, rendkívül magas vágás elleni 
védelmet biztosítanak.

Megerősítés - az erősítés a hüvelykujj és a mutatóujj 
közt található, javítja a vágási ellenállást és megnöveli a 
kesztyű élettartamát.

LiquiTech®  technológia

Folyadéklepergetés - az egymásra rétegezett két 
technológia által, a LiquiTech® technológia segítségével 
nagyobb ellenállást értünk el az olajjal szemben.

ErgoTech®  technológia

Felveszi a kéz formáját - ezáltal csökkenti a kéz 
fáradását és növeli a kényelem-érzetet.

A legújabb szövési technológia - segítségével sima 
és lekerekített ujjbegyek hozhatók létre, mely javítja az 
ujjbegyek érzékenységét.

A nitril bélés konzisztens eloszlásának - köszönhetően 
csak a puha bélés érintkezik a bőrrel.

GripTech®  technológia

Optimális olajos fogás - a “micro-cup” felület kontrollált 
fogást tesz lehetővé.

HandCare® technológia

A termék gyártásakor és összeállítá-
sakor felhasznált minden alapanyag 
megfelel a REACH törvényi követelmé-
nyeinek.

A kesztyű a végleges csomagolás 
előtt mosáson esett át, hogy tiszta és 
biztonságosan használható legyen.

A termék az Oeko-Tex® Szervezet ér-
tékelése és tanúsítványa szerint viselé-
sének első pillanatától kezdve bizton-
ságosan bőrbarát.

A Bőregészségügyi Szövetség a 
kesztyű tudományos dossziéjának 
megvizsgálása után professzionális 
bőrkímélő minősítéssel díjazta a ter-
méket. Lásd: www.skinhealthalliance.
org

Az ATG® HandCare® további tudnivalói: 
www.atg-glovesolutions.com.

5-as szintű
A hüvelykujjnál 4 réteggel megerősítve
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Komfort és biztonság
Intelligent Glove Solutions

www.atg-glovesolutions.com  -  Patent Number EP1608808

MaxiCut® 
                                    Oil™

Iparágak

Alapanyagok
Berendezések, mezőgazdasági vegyszerek, 
alumínium, autó-összeszerelés, autó 
pótalkatrészpiac, barna termékek, vegyszerek, 
OEM, olaj és gáz, fémek és anyagok, kohászat, 
bányászat, acéllemez és vas, csomagolás és 
tárolóeszközök, papír és műanyag, gumi és 
műanyag, haszonjárművek és egyéb járművek, 
fehér termékek.

Ipari termékek
Űrutazás és nemzetvédelem, általános 
építőanyagok, építőipari cégek, üveg, építkezés, 
tartós fogyasztási cikkek , ipari elektromos 
berendezések, fémmegmunkálás, lakóház építés, 
kisebb szerszámok és kiegészítők, textilipar.

Szolgáltatások
Repülőtéri biztonság, autóalkatrész raktárak, 
építőanyagok nagykereskedelme, élelmiszerboltok, 
út- és vasútépítés.

Alkalmazások

Kerámiák kezelés, hullámlemezek, sorjás 
alkatrészek, üveglapok, műanyag öntőformák, éles 
fémlemezek, kisméretű éles komponensek
Logisztika és raktározás
Karbantartás
Elsődleges, másodlagos és végleges 
összeszerelés

 Hiv. sz. Borítás Szín Bélés Méret Tenyérvastagság EN388 Szilikonmentes  
  
34-504 tenyér fekete indigókék 6 (XS) – 11 (XXL) 1,60 mm 4542 Igen
34-505 ¾ merített fekete indigókék 6 (XS) – 11 (XXL) 1,60 mm 4542 Igen
34-470 LP tenyér szürke szürke 6 (XS) – 10 (XL) 2,50 mm 4543 -
34-470 LPLB tenyér szürke szürke 6 (XS) – 10 (XL) 2,50 mm 4543 -

A MaxiCut® termékcsaládban is kapható

MaxiCut® Oil™
Vágás elleni védelem olajos környezetekben. 
2-as vágási szint a tenyéren és ¾ része van 
mártva.

MaxiCut® Oil™
Vágás elleni védelem olajos környezetekben. 
3-as vágási szint a tenyéren és ¾ része van 
mártva.

MaxiCut® Oil™
Vágás elleni védelem olajos környezetekben. 
4-as vágási szint a tenyéren és ¾ része van 
mártva.

MaxiCut®

Vágás elleni védelem száraz környezetben. 
2-as szintű vágási védelem a tenyéren és 
¾-ed része van mártva, ezen felül pedig 
erősítéssel rendelkezik a hüvelykujj területén.

MaxiCut®

Vágás elleni védelem száraz környezetben. 
3-as szintű vágási védelem a tenyéren és 
¾-ed része van mártva, ezen felül pedig 
erősítéssel rendelkezik a hüvelykujj területén.

MaxiCut®

Vágás elleni védelem száraz környezetben. 
4-as szintű vágási védelem a tenyéren és 
¾-ed része van mártva, ezen felül pedig 
erősítéssel rendelkezik a hüvelykujj területén.

MaxiCut®

Vágás elleni védelem száraz környezetben. 
5-as szintű vágási védelem a tenyéren és 
¾-ed része van mártva, ezen felül pedig 
erősítéssel rendelkezik a hüvelykujj területén.

MaxiCut®

Vágásvédelem száraz munkáknál. A tenyér-
részen 5. vágásvédelmi osztályú, valamint 
¾ merített és pettyezett változatban. Minden 
modell hüvelykujj-megerősítéssel.
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Intelligent Glove Solutions

MaxiDry® – ez egy olajtaszító MaxiFlex®

MaxiDry®

A világszerte ismert és kedvelt MaxiFlex® világszabvány 
lett a száraz környezetekben precíziós kezelést igénylő 
alkalmazásokra.
Az emberek arra kértek bennünket, hogy gyártsunk 
olajtaszító MaxiFlex® kesztyűt, amely mégis 
szupervékony, rugalmas, szabad mozgást ad és 
kényelmes. Megtettük. Íme itt van. MaxiDry®-nak 
nevezzük.

LiquiTech®  technológia

Folyadéklepergetés - a LiquiTech® technológia platform 
segítségével a kesztyűk jobban ellenállnak az olajnak.

ErgoTech® technológia

Ultrakönnyű - a szintetikus bevonatnak és a piacvezető, 
szuperkönnyű, varrásnélküli bélésnek köszönhetően 
a kesztyűk rendkívül kényelmesek, megfelelően 
illeszkednek a bőrfelülethez, továbbá kimagasló 
precizitást és érzékenységet biztosítanak.

Tépőzár - a kesztyű stabil rögzítését biztosítja: a csuklón 
található, exkluzív, elasztikus tépőzár, mely megfelelően 
“lezárja” a kesztyűt.

GripTech® technológia

A mikrocsészés, csúszásgátló bevonatunk olajos és 
nedves körülmények közt is kontrollálható és kiváló 
fogást tesz lehetővé. A csúszásmentes anyag csak ott 
biztosít tapadást, ahol arra valóban szükség van - a 
tenyér területe - ezáltal a megfelelő rugalmasságot is 
biztosítja.

www.atg-glovesolutions.com  -  Patent Number EP1608808

MaxiDry®

HandCare® technológia

A termék gyártásakor és összeállítá-
sakor felhasznált minden alapanyag 
megfelel a REACH törvényi követelmé-
nyeinek.

A kesztyű a végleges csomagolás 
előtt mosáson esett át, hogy tiszta és 
biztonságosan használható legyen.

A termék az Oeko-Tex® Szervezet ér-
tékelése és tanúsítványa szerint viselé-
sének első pillanatától kezdve bizton-
ságosan bőrbarát.

A Bőregészségügyi Szövetség a 
kesztyű tudományos dossziéjának 
megvizsgálása után professzionális 
bőrkímélő minősítéssel díjazta a ter-
méket. Lásd: www.skinhealthalliance.org

Az ATG® HandCare® további tudnivalói: 
www.atg-glovesolutions.com.
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Intelligent Glove Solutions

MaxiDry® – ez egy olajtaszító MaxiFlex®

Iparágak

Alapanyagok
Autó-összeszerelés, autó pótalkatrészpiac, barna 
termékek, vegyszerek, OEM, olaj és gáz, fémek 
és ásványi anyagok, bányászat, acél és vas, 
csomagolás és tárolóeszközök, papír és műanyag, 
gumi és műanyag, haszonjárművek és egyéb 
járművek, fehér termékek.

Ipari termékek
Űrutazás és nemzetvédelem, általános 
építőanyagok, építőipari cégek, üveg, építkezés, 
tartós fogyasztási cikkek, ipari elektromos 
berendezések, fémmegmunkálás, lakóházépítés, 
kisebb szerszámok és kiegészítők. 

Biztonsági figyelmeztetés: A MaxiDry® nem 
vegyszerálló kesztyű. Amennyiben vegyszerálló 
kesztyűre van szüksége a MaxiDry® Plus™-t tudjuk 
ajánlani.

Alkalmazások (olajos)

Motor és erőátviteli berendezés
Fogaskerék hajtómű és váltó szerelvény
Általános kezelés
Kisméretű öntvények kezelése
Kisméretű alkatrészek kezelése
Könnyű fémmegmunkálás és alkatrészek kezelése
Elsődleges, másodlagos és végleges 
összeszerelés
Lengéscsillapító szerelvény
Karbantartás

A termékcsaládban is kapható

MaxiDry® Plus™
Olyan személyek számára, akik 
olyan helyen dolgoznak, ahol csak 
a vegyszerek kifröccsenésének 
kockázata áll fenn.

MaxiChem®

Olyan személyek számára, akiknél 
hosszabb és magasabb szintű 
védelemre van szükség.

www.atg-glovesolutions.com  -  Patent Number EP1608808

Referenciaszám  Bevonat  Szín  Bélés  Méret  Hossz  Tenyérvastagság  EN388  EN374 
  
56-424  Tenyér  Lila/Fekete  Szürke  7(S) - 11(XXL)  25cm  1,30mm  4121  Nem
56-425  ¾-es részben mártva  Lila/Fekete  Szürke  7(S) - 11(XXL)  25cm  1,30mm  4121  Nem
56-426  Ujjak  Lila/Fekete  Szürke  7(S) - 11(XXL)  25cm  1,10mm  4111  Igen
56-427 Teljes  Lila/Fekete  Szürke  7(S) - 11(XXL)  25cm  1,30mm  4121  Nem

MaxiDry®

MaxiDry® - „Controlled Performance™” nedves vagy olajos 
környezetekben
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Innovatív technológia a kényelem megőrzése érdekében
Intelligent Glove Solutions

MaxiDry® Plus™

Vegyi anyagok elleni védelmet követelő munkterületen 
dolgozók számára tervezték és fejlesztették ki. A 
MaxiDry® Plus™ kesztyűket az EN 374 szabvány szerint 
tesztelték és minősítették „alacsony szintű vegyianyag-
védelmű”.

LiquiTech®  technológia

Folyadéklepergetés - a LiquiTech® technológia platform 
segítségével a kesztyűk ellenállnak a kifröccsenő 
vegyszereknek.

ErgoTech® technológia

Ultrakönnyű - a szintetikus bevonatnak és a piacvezető, 
szuperkönnyű, varrásnélküli bélésnek köszönhetően 
a kesztyűk rendkívül kényelmesek, megfelelően 
illeszkednek a bőrfelülethez, továbbá kimagasló 
precizitást és érzékenységet biztosítanak.

Tépőzár - a kesztyű stabil rögzítését biztosítja: a csuklón 
található, exkluzív, elasztikus tépőzár, mely megfelelően 
“lezárja” a kesztyűt.

GripTech® technológia

A mikrocsészés, csúszásgátló bevonatunk olajos és 
nedves körülmények közt is kontrollálható és kiváló 
fogást tesz lehetővé. A csúszásmentes anyag csak ott 
biztosít tapadást, ahol arra valóban szükség van - a 
tenyér területe - ezáltal a megfelelő rugalmasságot is 
biztosítja.

www.atg-glovesolutions.com  -  Patent Number EP1608808

MaxiDry®

                            PlusTM

HandCare® technológia

A termék gyártásakor és összeállítá-
sakor felhasznált minden alapanyag 
megfelel a REACH törvényi követelmé-
nyeinek.

A kesztyű a végleges csomagolás 
előtt mosáson esett át, hogy tiszta és 
biztonságosan használható legyen.

A termék az Oeko-Tex® Szervezet ér-
tékelése és tanúsítványa szerint viselé-
sének első pillanatától kezdve bizton-
ságosan bőrbarát.

A Bőregészségügyi Szövetség a 
kesztyű tudományos dossziéjának 
megvizsgálása után professzionális 
bőrkímélő minősítéssel díjazta a ter-
méket. Lásd: www.skinhealthalliance.org

Az ATG® HandCare® további tudnivalói: 
www.atg-glovesolutions.com.
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Innovatív technológia a kényelem megőrzése érdekében
Intelligent Glove Solutions

Biztonsági figyelmeztetés: vegyszerálló kesztyű 
keresése esetén mindig ellenőrizze, hogy a 
kesztyű védelmet biztosít-e a munkavégzés során 
használt vegyszerekkel szemben.

Alkalmazások (olajos)

Sebességváltó szerelvény
Általános kezelés
Kisméretű öntvények kezelése
Kisméretű alkatrészek kezelése
Könnyű fémmegmunkálás és alkatrészek kezelése
Elsődleges, másodlagos és végleges 
összeszerelés
Lengéscsillapító szerelvény
Karbantartás

A termékcsaládban is kapható

MaxiDry®

Olyan személyek számára, akik olajos 
környezetben is precíziós kezelést 
igényelnek.

MaxiChem®

Olyan személyek számára, akiknél 
hosszabb és magasabb szintű 
védelemre van szükség.

www.atg-glovesolutions.com  -  Patent Number EP1608808

Iparágak

Alapanyagok
Autó-összeszerelés, autó pótalkatrészpiac, barna 
termékek, vegyszerek, OEM, partközeli munka, 
olaj és gáz, fémek és ásványi anyagok, bányászat, 
acél és vas, csomagolás és tárolóeszközök, papír 
és műanyag, gumi és műanyag, haszonjárművek 
és egyéb járművek, fehér termékek.

Ipari termékek
Űrutazás és nemzetvédelem, általános 
építőanyagok, építőipari cégek, üveg, építkezés, 
tartós fogyasztási cikkek , ipari elektromos 
berendezések, fémmegmunkálás, lakóházépítés, 
kisebb szerszámok és kiegészítők. 

Referenciaszám Bevonat  Szín  Bélés  Méret  Hossz  Tenyérvastagság  EN388  EN374 EN374-2 
 
56-530  Motoros kesztyű   Kék/fekete Szürke  7(S) - 11(XXL)  30cm  1,10mm  4121  Igen Igen 
56-535  Motoros kesztyű   Kék/fekete Szürke  7(S) - 11(XXL)  35cm  1,10mm  4121  Igen Igen

MaxiDry®

                            PlusTM

MaxiDry® - „Controlled Performance™” nedves vagy olajos 
környezetekben
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MaxiFlex®

                              EliteTM

MaxiFlex® Elite™

A MaxiFlex® Elite™ a legkisebb tömegűre tervezett és 
kivitelezett, teljesen légáteresztő bevonatú kesztyű, 
amely felülírja korábbi ismereteinket. Meglepően nagy 
mértékben, 36%-kal könnyebb és 30%-kal vékonyabb a 
hagyományos nitrilhab kesztyűknél, így a MaxiFlex® Elite™ 
viselésekor érezhető kényelem messze meghaladja az 
eddig megszokott szintet. A viselés élményét fokozza a 
hasonló kesztyűkhöz viszonyítva 40%-kal jobb szellőzés.
A 8 méret, a 2 merítési vonal és a 2 szabás miatt 
32 különféle MaxiFlex® Elite™ kesztyű biztosítja a 
munkavégzéshez legalkalmasabb viseletet.

AirTech® technológia

Még hatékonyabb szellőzés - a viselő kezéből 
származó hő gyorsabban átjut a légáteresztő felületen, 
hiszen az 35%-kal vékonyabb, mint bármely más 
hagyományos habkesztyű, és azokhoz viszonyítva ez 
40%-kal hatékonyabb szellőzést eredményez.
360°-os szellőzés - a szabadalmaztatott mikrohabos 
nitril bevonat 360°-os szellőzést biztosít, melynek 
következtében a piacon kapható legjobban szellőző 
kesztyűk készíthetők.

ErgoTech® technológia

30%-kal vékonyabb - mint a kapható hagyományos 
nitrilhab kesztyűk, mégis azokhoz hasonló mechanikai 
tulajdonságokkal rendelkezik.
Rendkívül könnyű bélés - a rendkívül könnyű bélésnek 
köszönhetően sima és kerek ujjhegyek alakíthatók ki, 
amelyek maximális érzékenységet eredményeznek az 
ujjbegyeknél.
Felveszi a kéz formáját - ezáltal csökkenti a kéz 
fáradását és növeli a kényelem-érzetet.
A nitril bélés konzisztens eloszlásának -  
köszönhetően csak a puha bélés érintkezik a bőrrel.

GripTech® technológia

Optimális fogás - a “micro-cup” felület kontrollált fogást 
tesz lehetővé.

Tenyérvastagság 0,75mm: 34-274 & 34-275
  0,85mm: 34-244 & 34-2454121

DuraTech® technológia

A MaxiFlex® a külső felületén alkalmazott DuraTech® 
bevonatnak köszönhetően milliméterenként 18 000 
koptatási ciklust is elvisel. A MaxiFlex® milliméterenként 
több mint kétszer annyi koptatást visel el, mint más 
kesztyűk.

HandCare® technológia

A termék gyártásakor és összeállítá-
sakor felhasznált minden alapanyag 
megfelel a REACH törvényi követelmé-
nyeinek.

A kesztyű a végleges csomagolás 
előtt mosáson esett át, hogy tiszta és 
biztonságosan használható legyen.

A termék az Oeko-Tex® Szervezet ér-
tékelése és tanúsítványa szerint viselé-
sének első pillanatától kezdve bizton-
ságosan bőrbarát.

A Bőregészségügyi Szövetség a 
kesztyű tudományos dossziéjának 
megvizsgálása után professzionális 
bőrkímélő minősítéssel díjazta a ter-
méket. Lásd: www.skinhealthalliance.org

Az ATG® HandCare® további tudnivalói: 
www.atg-glovesolutions.com.
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Iparágak

Alapanyagok
Berendezések, mezőgazdasági vegyszerek, 
alumínium, autó összeszerelés, autó 
pótalkatrészpiac, barna termékek, vegyszerek, 
OEM, olaj és gáz, fémek és anyagok, bányászat, 
acél és vas, csomagolás és tárolóeszközök, papír 
és műanyag, gumi és műanyag, haszonjárművek 
és egyéb járművek, fehér termékek.

Ipari termékek
Űrutazás és nemzetvédelem, általános 
építőanyagok, építőipari cégek, üveg, építkezés, 
tartós fogyasztási cikkek, ipari elektromos 
berendezések, fémmegmunkálás, lakóházépítés, 
kisebb szerszámok és kiegészítők, textilipar.

Szolgáltatások
Repülőtéri biztonság, autóalkatrész 
raktárak, poggyászkezelés, építőanyagok 
nagykereskedelme, játékipar, élelmiszerboltok, 
út- és vasútépítés.

Alkalmazások

DIY
Kikészítőipar és vizsgálat
Kertészet
Kisméretű alkatrészek kezelése
Elsődleges, másodlagos és végleges 
összeszerelés
Karbantartás
Logisztika és raktározás
Szerszámok és berendezések használata
Huzalozási műveletek

Referenciaszám Bevonat  Felület Szín Bélés Méret Hossz Tenyérvastagság EN388 Szilikonmentes

34-274 tenyér - kék kék 5 (XXS) - 12 (XXXL) 25cm 0.75mm 4121 igen
34-275 ¾ merített - kék kék 5 (XXS) - 12 (XXXL) 25cm 0.75mm 4121 igen
34-244 tenyér dudorok kék kék 5 (XXS) - 12 (XXXL) 25cm 0.85mm 4121 nem
34-245 ¾ merített dudorok kék kék 5 (XXS) - 12 (XXXL) 25cm 0.85mm 4121 nem

MaxiFlex®

                              EliteTM

A MaxiFlex® termékcsaládban is kapható

MaxiFlex® Ultimate™
Az eredeti MaxiFlex® kialakításának 
köszönhetően rendkívül jól szellőzik.

MaxiFlex® Active™
E-vitamint és Aloe Verát tartalmaz. 
Támogatása mellrák tudatosság

MaxiFlex® Comfort™
Puha és abszorbens pamut bélés a 
maximális kényelem érdekében.

MaxiFlex® Endurance™
Vastagabb párnázat és jobb  
súrlódási ellenállás.

MaxiFlex® Cut™
Ahol a kényelem és a vágásvédelem 
találkozik.

MaxiFlex® Elite
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MaxiFlex® Ultimate™

A MaxiFlex® Ultimate™ szellőző kesztyű 
forradalmasította a száraz környezetben történő 
precíziós munkavégzést. A 8-féle méretben és 4-féle 
tenyérrel kapható MaxiFlex® Ultimate™ 48-féle 
variációban kapható, melynek segítségével minden 
munkához ideális kesztyűt választhat.

AirTech® technológia

360°-os szellőzés - a szabadalmaztatott mikrohabos 
nitril bevonat 360°-os szellőzést biztosít, melynek 
következtében a piacon kapható legjobban szellőző 
kesztyűk készíthetők.

ErgoTech® technológia

25%-kal vékonyabb - a piacon kapható többi hab 
nitril kesztyűhöz képest 25%-kal vékonyabb, ezen felül 
kétszer jobb mechanikai védelmet biztosít.

Felveszi a kéz formáját - ezáltal csökkenti a kéz 
fáradását és növeli a kényelem-érzetet.

A legújabb szövési technológia - segítségével sima 
és lekerekített ujjbegyek hozhatók létre, mely javítja az 
ujjbegyek érzékenységét.

A nitril bélés konzisztens eloszlásának -  
köszönhetően csak a puha bélés érintkezik a bőrrel.

GripTech® technológia

Optimális fogás - a “micro-cup” felület kontrollált fogást 
tesz lehetővé.

MaxiFlex®
 

                          UltimateTM

Tenyérvastagság 1,00mm
Szilikonmentes4131

DuraTech® technológia

A MaxiFlex® a külső felületén alkalmazott DuraTech® 
bevonatnak köszönhetően milliméterenként 18 000 
koptatási ciklust is elvisel. A MaxiFlex® milliméterenként 
több mint kétszer annyi koptatást visel el, mint más 
kesztyűk.

HandCare® technológia

A termék gyártásakor és összeállítá-
sakor felhasznált minden alapanyag 
megfelel a REACH törvényi követelmé-
nyeinek.

A kesztyű a végleges csomagolás 
előtt mosáson esett át, hogy tiszta és 
biztonságosan használható legyen.

A termék az Oeko-Tex® Szervezet ér-
tékelése és tanúsítványa szerint viselé-
sének első pillanatától kezdve bizton-
ságosan bőrbarát.

A Bőregészségügyi Szövetség a 
kesztyű tudományos dossziéjának 
megvizsgálása után professzionális 
bőrkímélő minősítéssel díjazta a ter-
méket. Lásd: www.skinhealthalliance.org

Az ATG® HandCare® további tudnivalói: 
www.atg-glovesolutions.com.

Fluoreszkáló sárga színben is kapható
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Iparágak

Alapanyagok
Berendezések, mezőgazdasági vegyszerek, 
alumínium, autó összeszerelés, autó 
pótalkatrészpiac, barna termékek, vegyszerek, 
OEM, olaj és gáz, fémek és anyagok, bányászat, 
acél és vas, csomagolás és tárolóeszközök, papír 
és műanyag, gumi és műanyag, haszonjárművek 
és egyéb járművek, fehér termékek.

Ipari termékek
Űrutazás és nemzetvédelem, általános 
építőanyagok, építőipari cégek, üveg, építkezés, 
tartós fogyasztási cikkek, ipari elektromos 
berendezések, fémmegmunkálás, lakóházépítés, 
kisebb szerszámok és kiegészítők, textilipar.

Szolgáltatások
Repülőtéri biztonság, autóalkatrész 
raktárak, poggyászkezelés, építőanyagok 
nagykereskedelme, játékipar, élelmiszerboltok, 
út- és vasútépítés.

Alkalmazások

DIY
Kikészítőipar és vizsgálat
Kertészet
Kisméretű alkatrészek kezelése
Elsődleges, másodlagos és végleges 
összeszerelés
Karbantartás
Logisztika és raktározás
Szerszámok és berendezések használata
Huzalozási műveletek

A MaxiFlex® termékcsaládban is kapható

MaxiFlex® Elite™
Rendkívüli kényelmet és 
mozgáskészséget biztosít. 

MaxiFlex® Active™
E-vitamint és Aloe Verát tartalmaz. 
Támogatása mellrák tudatosság

MaxiFlex® Comfort™
Puha és abszorbens pamut bélés a 
maximális kényelem érdekében.

MaxiFlex® Endurance™
Vastagabb párnázat és jobb  
súrlódási ellenállás.

MaxiFlex® Cut™
Ahol a kényelem és a vágásvédelem 
találkozik.

Referenciaszám Bevonat  Szín  Bélés  Méret  Hossz  Tenyérvastagság  EN388  Szilikonmentes 
 
34-874  Tenyér  Fekete  Sötét szürke  5(XXS) - 12 (XXXL)  25cm  1,00mm  4131  Igen
34-874FY  Fluoreszkáló sárga  Sárga  Világos narancssárga  5(XXS) - 12 (XXXL)  25cm  1,00mm  4131  Igen 
34-875  ¾-es részben mártva  Fekete  Sötét szürke  5(XXS) - 12 (XXXL)  25cm  1,00mm  4131  Igen
34-876  Teljes  Fekete  Sötét szürke  5(XXS) - 12 (XXXL)  25cm  1,00mm   4131  Igen
34-877  Ujjak  Fekete  Sötét szürke  6(XXS) - 12 (XXXL)  25cm 1,00mm   4131  Igen
34-878  Tenyér  Fekete  Világos narancssárga  5(XXS) - 12 (XXXL)  25cm  0,95mm  4131  Igen

MaxiFlex®
 

                          UltimateTM

MaxiFlex® - “Precision Handling™” pontos kezelés száraz 
környezetben
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MaxiFlex® 
                             ActiveTM

MaxiFlex® Active™

A MaxiFlex® Active™ a mikrokapszulákban található 
speciális összetevőknek köszönhetően, mint pl. az Aloe 
Vera és az E vitamin a munkavégzés során és után a 
kesztyű “jó érzést” biztosít a bőrnek. A 8-féle méretben 
és 2-féle tenyérrel kapható MaxiFlex® Active™ 24-féle 
variációban kapható, melynek segítségével minden 
munkához ideális kesztyűt választhat.

Támogatása mellrák tudatosság

AirTech® technológia

360°-os szellőzés - a szabadalmaztatott mikrohabos 
nitril bevonat 360°-os szellőzést biztosít, melynek 
következtében a piacon kapható legjobban szellőző 
kesztyűk készíthetők.

ErgoTech® technológia

25%-kal vékonyabb - a piacon kapható többi hab 
nitril kesztyűhöz képest 25%-kal vékonyabb, ezen felül 
kétszer jobb mechanikai védelmet biztosít.

Felveszi a kéz formáját - ezáltal csökkenti a kéz 
fáradását és növeli a kényelem-érzetet.

A legújabb szövési technológia - segítségével sima 
és lekerekített ujjbegyek hozhatók létre, mely javítja az 
ujjbegyek érzékenységét.

A nitril bélés konzisztens eloszlásának - köszönhetően 
csak a puha bélés érintkezik a bőrrel.

GripTech® technológia

Optimális fogás - a “micro-cup” felület kontrollált fogást 
tesz lehetővé.

Tenyérvastagság 1,00mm
Szilikonmentes4131

DuraTech® technológia

A MaxiFlex® a külső felületén alkalmazott DuraTech® 
bevonatnak köszönhetően milliméterenként 18 000 
koptatási ciklust is elvisel. A MaxiFlex® milliméterenként 
több mint kétszer annyi koptatást visel el, mint más 
kesztyűk.

HandCare® technológia

A termék gyártásakor és összeállítá-
sakor felhasznált minden alapanyag 
megfelel a REACH törvényi követelmé-
nyeinek.

A kesztyű a végleges csomagolás 
előtt mosáson esett át, hogy tiszta és 
biztonságosan használható legyen.

A termék az Oeko-Tex® Szervezet ér-
tékelése és tanúsítványa szerint viselé-
sének első pillanatától kezdve bizton-
ságosan bőrbarát.

A Bőregészségügyi Szövetség a 
kesztyű tudományos dossziéjának 
megvizsgálása után professzionális 
bőrkímélő minősítéssel díjazta a ter-
méket. Lásd: www.skinhealthalliance.org

Az ATG® HandCare® további tudnivalói: 
www.atg-glovesolutions.com.
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Iparágak

Alapanyagok
Berendezések, mezőgazdasági vegyszerek, 
alumínium, autó összeszerelés, autó 
pótalkatrészpiac, barna termékek, vegyszerek, 
OEM, olaj és gáz, fémek és anyagok, bányászat, 
acél és vas, csomagolás és tárolóeszközök, papír 
és műanyag, gumi és műanyag, haszonjárművek 
és egyéb járművek, fehér termékek.

Ipari termékek
Űrutazás és nemzetvédelem, általános 
építőanyagok, építőipari cégek, üveg, építkezés, 
tartós fogyasztási cikkek , ipari elektromos 
berendezések, fémmegmunkálás, lakóházépítés, 
kisebb szerszámok és kiegészítők, textilipar.

Szolgáltatások
Repülőtéri biztonság, autóalkatrész 
raktárak, poggyászkezelés, építőanyagok 
nagykereskedelme, játékipar, élelmiszerboltok,  
út- és vasútépítés.

Alkalmazások

DIY
Kikészítőipar és vizsgálat
Kertészet
Kisméretű alkatrészek kezelése
Elsődleges, másodlagos és végleges 
összeszerelés
Karbantartás
Logisztika és raktározás
Szerszámok és berendezések használata
Huzalozási műveletek

A MaxiFlex® termékcsaládban is kapható

MaxiFlex® Elite™
Rendkívüli kényelmet és 
mozgáskészséget biztosít. 

MaxiFlex® Ultimate™
Az eredeti MaxiFlex® kialakításának 
köszönhetően rendkívül jól szellőzik.

MaxiFlex® Comfort™
Puha és abszorbens pamut bélés a 
maximális kényelem érdekében.

MaxiFlex® Endurance™
Vastagabb párnázat és jobb súrlódási 
ellenállás.

MaxiFlex® Cut™
Ahol a kényelem és a vágásvédelem 
találkozik.

Referenciaszám Bevonat  Szín  Bélés  Méret  Hossz  Tenyérvastagság  EN388  Szilikonmentes 
  
34-824  Tenyér  Világoskék  Világoskék  5(XXS) - 12 (XXXL)  25cm  1,00mm  4131  Igen
34-825  ¾-es részben mártva  Világoskék  Világoskék  5(XXS) - 12 (XXXL)  25cm  1,00mm  4131 Igen
34-814*  Tenyér  Rózsaszín  Rózsaszín  5(XXS) - 12 (XXXL)  25cm  1,00mm  4131  Igen
* 34-8264 csak az USA-ban

MaxiFlex® 
                             ActiveTM

MaxiFlex® - “Precision Handling™” pontos kezelés száraz 
környezetben
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MaxiFlex®
 

                            EnduranceTM

MaxiFlex® Endurance™

A MaxiFlex® Endurance™ szellőző kesztyű a tartósság 
érdekében mikro gombokat tartalmaz, továbbá a rendkívül 
gyakran ismétlődő precíziós műveletek érdekében 
nagyobb párnázattal rendelkezik. A 8-féle méretben és 
4-féle tenyérrel kapható MaxiFlex® Endurance™ 40-
féle variációban kapható, melynek segítségével minden 
munkához ideális kesztyűt választhat.

AirTech® technológia

360°-os szellőzés - a szabadalmaztatott mikrohabos 
nitril bevonat 360°-os szellőzést biztosít, melynek 
következtében a piacon kapható legjobban szellőző 
kesztyűk készíthetők.

ErgoTech® technológia

25%-kal vékonyabb - a piacon kapható többi hab 
nitril kesztyűhöz képest 25%-kal vékonyabb, ezen felül 
kétszer jobb mechanikai védelmet biztosít.

Felveszi a kéz formáját - ezáltal csökkenti a kéz 
fáradását és növeli a kényelem-érzetet.

A legújabb szövési technológia - segítségével sima 
és lekerekített ujjbegyek hozhatók létre, mely javítja az 
ujjbegyek érzékenységét.

A nitril bélés konzisztens eloszlásának - köszönhetően 
csak a puha bélés érintkezik a bőrrel.

GripTech® technológia

Optimális fogás - a “micro-cup” felület kontrollált fogást 
tesz lehetővé.

Tenyérvastagság 1,10 mm
4131

DuraTech® technológia

A MaxiFlex® a külső felületén alkalmazott DuraTech® 
bevonatnak köszönhetően milliméterenként 18 000 
koptatási ciklust is elvisel. A MaxiFlex® milliméterenként 
több mint kétszer annyi koptatást visel el, mint más 
kesztyűk. 

HandCare® technológia

A termék gyártásakor és összeállítá-
sakor felhasznált minden alapanyag 
megfelel a REACH törvényi követelmé-
nyeinek.

A kesztyű a végleges csomagolás 
előtt mosáson esett át, hogy tiszta és 
biztonságosan használható legyen.

A termék az Oeko-Tex® Szervezet ér-
tékelése és tanúsítványa szerint viselé-
sének első pillanatától kezdve bizton-
ságosan bőrbarát.

A Bőregészségügyi Szövetség a 
kesztyű tudományos dossziéjának 
megvizsgálása után professzionális 
bőrkímélő minősítéssel díjazta a ter-
méket. Lásd: www.skinhealthalliance.org

Az ATG® HandCare® további tudnivalói: 
www.atg-glovesolutions.com.
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Iparágak

Alapanyagok
Berendezések, mezőgazdasági vegyszerek, 
alumínium, autó összeszerelés, autó 
pótalkatrészpiac, barna termékek, vegyszerek, 
OEM, olaj és gáz, fémek és anyagok, bányászat, 
acél és vas, csomagolás és tárolóeszközök, papír 
és műanyag, gumi és műanyag, haszonjárművek 
és egyéb járművek, fehér termékek.

Ipari termékek
Űrutazás és nemzetvédelem, általános 
építőanyagok, építőipari cégek, üveg, építkezés, 
tartós fogyasztási cikkek , ipari elektromos 
berendezések, fémmegmunkálás, lakóházépítés, 
kisebb szerszámok és kiegészítők, textilipar.

Szolgáltatások
Repülőtéri biztonság, autóalkatrész 
raktárak, poggyászkezelés, építőanyagok 
nagykereskedelme, játékipar, élelmiszerboltok,  
út- és vasútépítés.

Alkalmazások

DIY
Kikészítőipar és vizsgálat
Kertészet
Kisméretű alkatrészek kezelése
Elsődleges, másodlagos és végleges 
összeszerelés
Karbantartás
Logisztika és raktározás
Szerszámok és berendezések használata
Huzalozási műveletek

A MaxiFlex® termékcsaládban is kapható

MaxiFlex® Elite™
Rendkívüli kényelmet és 
mozgáskészséget biztosít. 

MaxiFlex® Ultimate™
Az eredeti MaxiFlex® kialakításának 
köszönhetően rendkívül jól szellőzik.

MaxiFlex® Comfort™
Puha és abszorbens pamut bélés a 
maximális kényelem érdekében.

MaxiFlex® Active™
E-vitamint és Aloe Verát tartalmaz.
Támogatása mellrák tudatosság

MaxiFlex® Cut™
Ahol a kényelem és a vágásvédelem 
találkozik.

Referenciaszám Bevonat  Szín  Bélés  Méret  Hossz  Tenyérvastagság  EN388  Szilikonmentes 
  
34-844  Tenyér  Fekete  Sötét szürke  5(XXS) - 12 (XXXL)  25cm  1,10mm  4131  -
34-845  ¾-es részben mártva  Fekete  Sötét szürke  5(XXS) - 12 (XXXL)  25cm  1,10mm   4131  -
34-846  Teljes  Fekete  Sötét szürke  5(XXS) - 12 (XXXL)  25cm  1,10mm   4131  -
34-847  Ujjak  Fekete  Sötét szürke  5(XXS) - 12 (XXXL)  25cm  1,10mm   4131  -
34-848  Tenyér  Fekete  Világos narancssárga  5(XXS) - 12 (XXXL)  25cm  1,00mm   4131   -

MaxiFlex®
 

                            EnduranceTM

MaxiFlex® - “Precision Handling™” pontos kezelés száraz 
környezetben
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MaxiFlex®

                           ComfortTM

MaxiFlex® Comfort™

A MaxiFlex® Comfort™ szellőző kesztyű rendkívül puha 
belső pamutbéléssel rendelkezik. A 8-féle méretben és 
3-féle tenyérrel kapható MaxiFlex® Comfort™ 24-féle 
variációban kapható, melynek segítségével minden 
munkához ideális kesztyűt választhat. 

AirTech® technológia

360°-os szellőzés - a szabadalmaztatott mikrohabos 
nitril bevonat 360°-os szellőzést biztosít, melynek 
következtében a piacon kapható legjobban szellőző 
kesztyűk készíthetők.

ErgoTech® technológia

25%-kal vékonyabb - a piacon kapható többi hab 
nitril kesztyűhöz képest 25%-kal vékonyabb, ezen felül 
kétszer jobb mechanikai védelmet biztosít.

Felveszi a kéz formáját - ezáltal csökkenti a kéz 
fáradását és növeli a kényelem-érzetet.

A legújabb szövési technológia - segítségével sima 
és lekerekített ujjbegyek hozhatók létre, mely javítja az 
ujjbegyek érzékenységét.

A nitril bélés konzisztens eloszlásának - köszönhetően 
csak a puha bélés érintkezik a bőrrel.

GripTech® technológia

Optimális fogás - a “micro-cup” felület kontrollált fogást 
tesz lehetővé.

Tenyérvastagság 1,10mm
Szilikonmentes

HandCare® technológia

A termék gyártásakor és összeállítá-
sakor felhasznált minden alapanyag 
megfelel a REACH törvényi követelmé-
nyeinek.

A kesztyű a végleges csomagolás 
előtt mosáson esett át, hogy tiszta és 
biztonságosan használható legyen.

A termék az Oeko-Tex® Szervezet ér-
tékelése és tanúsítványa szerint viselé-
sének első pillanatától kezdve bizton-
ságosan bőrbarát.

A Bőregészségügyi Szövetség a 
kesztyű tudományos dossziéjának 
megvizsgálása után professzionális 
bőrkímélő minősítéssel díjazta a ter-
méket. Lásd: www.skinhealthalliance.org

Az ATG® HandCare® további tudnivalói: 
www.atg-glovesolutions.com.
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Iparágak

Alapanyagok
Berendezések, mezőgazdasági vegyszerek, 
alumínium, autó összeszerelés, autó 
pótalkatrészpiac, barna termékek, vegyszerek, 
OEM, olaj és gáz, fémek és anyagok, bányászat, 
acél és vas, csomagolás és tárolóeszközök, papír 
és műanyag, gumi és műanyag, haszonjárművek 
és egyéb járművek, fehér termékek.

Ipari termékek
Űrutazás és nemzetvédelem, általános 
építőanyagok, építőipari cégek, üveg, építkezés, 
tartós fogyasztási cikkek , ipari elektromos 
berendezések, fémmegmunkálás, lakóházépítés, 
kisebb szerszámok és kiegészítők, textilipar.

Szolgáltatások
Repülőtéri biztonság, autóalkatrész 
raktárak, poggyászkezelés, építőanyagok 
nagykereskedelme, játékipar, élelmiszerboltok, 
út- és vasútépítés.

Alkalmazások

DIY
Kikészítőipar és vizsgálat
Kertészet
Kisméretű alkatrészek kezelése
Elsődleges, másodlagos és végleges 
összeszerelés
Karbantartás
Logisztika és raktározás
Szerszámok és berendezések használata
Huzalozási műveletek

A MaxiFlex® termékcsaládban is kapható

MaxiFlex® Elite™
Rendkívüli kényelmet és 
mozgáskészséget biztosít. 

MaxiFlex® Ultimate™
Az eredeti MaxiFlex® kialakításának 
köszönhetően rendkívül jól szellőzik.

MaxiFlex® Endurance™
Vastagabb párnázat és jobb súrlódási 
ellenállás.

MaxiFlex® Active™
E-vitamint és Aloe Verát tartalmaz.
Támogatása mellrák tudatosság

MaxiFlex® Cut™
Ahol a kényelem és a vágásvédelem 
találkozik.

MaxiFlex®

                           ComfortTM

Referenciaszám Bevonat  Szín  Bélés  Méret  Hossz  Tenyérvastagság  EN388  EN407 Szilikonmentes 
  
34-924  Tenyér  Kék  Világosszürke  5(XXS) - 12 (XXXL)  25cm  1,10mm  3121  X1XXXX Igen
34-925  ¾-es részben mártva  Kék  Világosszürke  5(XXS) - 12 (XXXL)  25cm  1,10mm  3121  X1XXXX Igen
34-926  Teljes  Kék  Világosszürke  5(XXS) - 12 (XXXL)  25cm  1,10mm  3121  X1XXXX Igen

MaxiFlex® - “Precision Handling™” pontos kezelés száraz 
környezetben
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MaxiFlex®

                               CutTM

MaxiFlex® Cut™

A világszerte ismert és közkedvelt MaxiFlex® világszabvánnyá 
vált a száraz környezetben viselhető precíziós munkakesztyűk 
területén. Az emberek arra kértek bennünket, hogy gyártsunk 
vágásvédő MaxiFlex® kesztyűt, amely mégis szupervékony, 
rugalmas, szabad mozgást enged és kényelmes. A kérést 
teljesítettük. Íme. A termék neve MaxiFlex® Cut™.

CutTech® technológia

Innovatív szálak - az alapanyagokat sajt magunk 
szerezzük be, így olyan egyedülállóan nagyteljesítményű 
fonalat és szálakat tudunk kifejleszteni, melyek amellett, 
hogy kényelmesek, rendkívül magas vágás elleni védelmet 
biztosítanak.

Megerősítés - az erősítés a hüvelykujj és a mutatóujj 
közt található, javítja a vágási ellenállást és megnöveli a 
kesztyű élettartamát.

AirTech® technológia

360°-os szellőzés - a szabadalmaztatott mikrohabos nitril 
bevonat 360°-os szellőzést biztosít, melynek következtében 
a piacon kapható legjobban szellőző kesztyűk készíthetők.

ErgoTech® technológia

Felveszi a kéz formáját - ezáltal csökkenti a kéz 
fáradását és növeli a kényelem-érzetet.

A legújabb szövési technológia - segítségével sima 
és lekerekített ujjbegyek hozhatók létre, mely javítja az 
ujjbegyek érzékenységét.

A nitril bélés konzisztens eloszlásának - köszönhetően 
csak a puha bélés érintkezik a bőrrel.

GripTech® technológia

Optimális fogás - a “micro-cup” felület kontrollált fogást 
tesz lehetővé.

3. VÁGÁSVÉDEL-MI FOKOZATSZILIKONMENTES

4331

Tenyérvastagság 
0,75mm: 34-8743, 34-8743FY  & 34-8753
0,85mm: 34-8443 & 34-8453

HandCare® technológia

A termék gyártásakor és összeállításakor 
felhasznált minden alapanyag megfelel a 
REACH törvényi követelményeinek.

A kesztyű a végleges csomagolás 
előtt mosáson esett át, hogy tiszta és 
biztonságosan használható legyen.

A termék az Oeko-Tex® Szervezet ér-
tékelése és tanúsítványa szerint viselésé-
nek első pillanatától kezdve biztonságo-
san bőrbarát.

A Bőregészségügyi Szövetség a kesztyű 
tudományos dossziéjának megvizs-
gálása után professzionális bőrkímélő 
minősítéssel díjazta a terméket. Lásd: 
www.skinhealthalliance.org

Az ATG® HandCare® további tudnivalói: 
www.atg-glovesolutions.com.

Hüvelykujj-megerősítés

Fluoreszkáló sárga 
színben is kapható
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Iparágak

Alapanyagok
Berendezések, mezőgazdasági vegyszerek, 
alumínium, autó összeszerelés, autó 
pótalkatrészpiac, barna termékek, vegyszerek, 
OEM, olaj és gáz, fémek és anyagok, bányászat, 
acél és vas, csomagolás és tárolóeszközök, papír 
és műanyag, gumi és műanyag, haszonjárművek 
és egyéb járművek, fehér termékek.

Ipari termékek
Űrutazás és nemzetvédelem, általános 
építőanyagok, építőipari cégek, üveg, építkezés, 
tartós fogyasztási cikkek, ipari elektromos 
berendezések, fémmegmunkálás, lakóházépítés, 
kisebb szerszámok és kiegészítők, textilipar.

Szolgáltatások
Repülőtéri biztonság, autóalkatrész 
raktárak, poggyászkezelés, építőanyagok 
nagykereskedelme, játékipar, élelmiszerboltok, 
út- és vasútépítés.

Alkalmazások

DIY
Kikészítőipar és vizsgálat
Kertészet
Kisméretű alkatrészek kezelése
Elsődleges, másodlagos és végleges 
összeszerelés
Karbantartás
Logisztika és raktározás
Szerszámok és berendezések használata
Huzalozási műveletek

Referenciaszám Felület  Bevonat  Szín Bélés Méret Hossz Tenyérvastagság EN388 Szilikonmentes

34-8743  Tenyér - Fekete Zöld 6(XS) - 11(XXL) 25cm 0,75mm 4331 igen
34-8743FY  Tenyér - Fluoreszkáló  Zöld 6(XS) - 11(XXL) 25cm 0,75mm 4331 igen
   sárga
34-8753  ¾-es részben mártva - Fekete Zöld 6(XS) - 11(XXL) 25cm 0,75mm 4331 igen
34-8443  Tenyér Dudorok Fekete Zöld 6(XS) - 11(XXL) 25cm 0,85mm 4331 nem
34-8453  ¾-es részben mártva Dudorok Fekete Zöld 6(XS) - 11(XXL) 25cm 0,85mm 4331 nem

MaxiFlex®

                               CutTM

A MaxiFlex® termékcsaládban is kapható

MaxiFlex® Ultimate™
Az eredeti MaxiFlex® kialakításának 
köszönhetően rendkívül jól szellőzik.

MaxiFlex® Elite™
Rendkívüli kényelmet és 
mozgáskészséget biztosít. 

MaxiFlex® Active™
E-vitamint és Aloe Verát tartalmaz. 
Támogatása mellrák tudatosság

MaxiFlex® Comfort™
Puha és abszorbens pamut bélés a 
maximális kényelem érdekében.

MaxiFlex® Endurance™
Vastagabb párnázat és jobb  
súrlódási ellenállás.

MaxiFlex® - “Precision Handling™” pontos kezelés száraz 
környezetben



Technológiai termékeink

Kényelem és teljesítmény egyedi munkaeszközökhöz
Intelligent Glove Solutions

Technológiai termékek

Az ATG® technológiai termékeit folyamatosan 
fejleszti egy team, mely a piackutatások és 
marketingelemzések figyelembe vételével dolgozza 
ki a legújabb technológiai fejlesztéseket. Ez képezi 
alapját annak, hogy folyamatosan a vásárlói élmény 
javításán fáradozunk soha meg nem szűnő innovációs 
törekvéseinkkel.

Hogy miért? Azért, mert tisztában vagyunk vele, 
hogy milyen nehéz kiválasztani a mindenki számára 
megfelelő kézvédő programot. Egyrészt a dolgozók 
folyamatosan azt kérik, hogy kényelmesebb 
kesztyűben dolgozhassanak, másrészt figyelni kell a 
sérülések minimalizálására, és az ezzel összefüggő 
költségekre, valamint a munkás hatékonyságára.

Célunk az, hogy technológiai termékeink segítségével 
egyesítsük a kényelmes viseletet a munkások által 
is elfogadható teljesítménnyel és biztonsággal. 
Ezen kívül nemrégiben bevezettünk egy ún. “jóléti” 
technológiai termékeket, mely munka közben és után 
egyaránt óvja kezünket.

Termékeink olyan technológiai megoldásokat 
vonultatnak fel, melyek három irányvonal valamelyike 
köré csoportosulnak:

1. Kényelem
2. Teljesítmény
3. Kézápolás

Ezeket a technológiai megoldásokat egyenként vagy együttesen alkalmazzuk a piacon elérhető lehető legjobb kesztyű 
biztosítása érdekében, miközben nem feledkezünk meg Ön iránti elkötelezettségünkről sem, így gondoskodunk a 
kiváló ár/érték arányról is.

Vegyük például világelső MaxiFlex® termékcsaládunkat: a MaxiFlex® kesztyűkben egyesülő technológiai termékek 
megkönnyítik azok életét, akik egy könnyű kesztyűre vágynak. A MaxiFlex® kesztyűkben 8 technológiai platformunkból 
4 található meg.

• Az AirTech® technológia 360°-os szellőzést biztosít, míg
• Az ErgoTech® felveszi a kéz formáját nyugalmi helyzetben, így csökkenti a kéz fáradását és növeli a kényelem-

érzetet.
• A teljesítmény első számú mérvadója a jó tapadás. Ha nincs meg a kellő tapadás, akkor a szükséges plusz erőt 

a kéznek kell biztosítania, ami kényelmetlen, fárasztó, és ami a legfontosabb – veszélyes. A MaxiFlex® kesztyűk 
által alkalmazott GripTech® technológia optimalizálja a tapadási teljesítményt.

A HandCare® technológia valamennyi termékünkben megtalálható. Ezen technológia alapját az Oeko-Tex 100® 
szabvány képezi. Ennek megfelelően minden termékünk 100%-osan bőrbarát.

A 8 különböző technológiai platformunkat az alábbiakban ismertetjük részletesen.

www.atg-glovesolutions.com
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Kényelmi technológián alapuló termékek

Amikor olyanokkal beszélünk, akik kesztyűt szoktak hordani, az első dolog, amit megemlítenek, hogy a kesztyűnek 
kényelmesnek kell lennie – ezért két olyan technológiánk is van, mely kifejezetten ezt a célt szolgálja.

Az AirTech® új etalon a szellőzés terén. Ezt a technológiát 
úgy alakítottuk ki, hogy a kesztyű belsejében kialakuló hőt 
elvezesse, és ez által fokozza a kényelem-érzetet. Vásárlóink 
elmondása szerint ma a piacon egyetlen más hasonló 
termék sincs. Az AirTech® technológiának köszönhetően 
így a kesztyűk tovább hordhatóak és kényelmesebbek, mint 
bármely más kesztyű.

Az AirTech® a szabadalmaztatott mikrohabos nitril bevonatos 
részeken jelenik meg. Ezek az apró buborékok mikroalagutak 
teljes hálózatát alkotják, melyek természetes módon vezetik 
el a hőt, biztosítva ezáltal a kéz számára a kellő szellőzést. 
Az AirTech® lehetővé teszi azt, amit mi csak 360°-os 
szellőzésnek hívunk. A hideg kéz boldogabb, biztonságosabb 
és produktívabb. Keresse az AirTech® logót.

Az ErgoTech® feladata az, hogy egy kvázi második bőrt alkosson. Az ErgoTech® a kesztyűk maximális kényelmére 
törekszik a tökéletes felhasználói élmény biztosítása érdekében. Ezen technológia az általunk használt összetevőkben 
található meg. Az összetevők kifejlesztésénél célunk az volt, hogy maximalizáljuk a használat közbeni rugalmasságot. 
Próbáljon csak fel egy MaxiFlex® kesztyűt, és mindjárt meglátja, hogy a kesztyű összetevői hogyan illeszkednek 
tökéletesen ujjaihoz – kivételes fürgeséget, flexibilitást és tapintási érzékenységet biztosítva ezáltal!

Folyamatosan tanulmányozzuk a kéz dinamikáját és méreteit, mivel ez képezi 
az alapját a bevonatánál használt saját kéz-öntőformák kialakításának. 
Szabadalmaztatott bevonási eljárásunk során magasan képzett mérnökeink 
szabályozzák a bevonat vastagságát, biztosítva ezáltal, hogy a bevonat 
mindenhol egyforma vastagságú legyen. Ezen kívül azt is szigorúan 
ellenőrizzük, hogy a bélés mennyi bevonatot szív fel. Hogy miért? Mert így 
tudjuk csak garantálni, hogy a kéz kizárólag finom szálakkal érintkezzen a 
kesztyűben.

Ez az aprólékos és precíz munka jellemzi a bélés és a formák összeillesztését 
is a merítési eljárásnál. ProRange™ termékcsaládunk 7-féle méretben, 5-től 
(xxs) 11-es (xxl) tenyérméretig, ¾-es, teljesen merített és vezetői kivitelben 
kapható. A kesztyű bélése nem a hagyományos megoldással készül: 34 réteg 
bélést alkalmazunk, melyek egyesével vannak egymáshoz varrva, figyelembe 
véve a használt vegyi összetevőt, a szükséges merítési vonalat és magát a 
kéz-öntőformát. A végeredmény: egy tökéletesen illeszkedő kesztyű.

Az ErgoTech® célja, hogy felvegye a kéz természetes formáját, kimagasló 
flexibilitást, fürgeséget és tapintási érzékenységet biztosítva ezáltal.
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Teljesítmény-alapú technológiák

Teljesítmény-alapú technológiáink olyan biztonsági tulajdonságokat biztosítanak, melyek veszélyes környezetekben 
való használatra is alkalmassá teszik kesztyűinket. Ez magában foglalja a vágással, hővel, folyadékokkal és 
csúszással kapcsolatos veszélyeket. Ezek a technológiák külön-külön és együttesen is használhatók a páratlan 
teljesítmény érdekében.

A CutTech® kiváló teljesítményű fonalakat és szálakat használ a maximális 
vágásvédelem érdekében, szem előtt tartva a magas fokú kényelmet és a 
használó elégedettségét.

Szálösszetevőinket régi, jól bejáratott partnerektől szerezzük. A szálakat házon 
belül bevonjuk és megsodorjuk saját gyártóüzemünkben. A végeredmény: 
könnyű, ugyanakkor rugalmas és innovatív fonalak és szálak, melyek 
kimagasló teljesítményt nyújtanak.

A CutTech® termékcsalád legújabb újdonsága a hüvelyk és mutatóujj között 
elhelyezett permanens nitril erősítés. Ez fokozza a kopásállóságot egy 

hagyományosan gyenge részen, ily módon javul a kesztyű élettartama és értékállósága. Ez a módszer ezen kívül 
tovább növeli a vágásvédelmet és biztonságot éles elemek és alkatrészek kezelésekor.

A CutTech® innovatív szálainak köszönhetően optimális vágásvédelmet biztosít.

A DuraTech® technológia tartósabbá teszi a kesztyűt. Mi ennek a célja? A tartósabb kesztyű gazdaságosabb, de a 
hosszabb élettartamon kívül más szempont is szerepet játszik. Mivel a kesztyű frissessége és tisztasága is fontos, 
olyan kesztyűt terveztünk, amelyet ki is lehet mosni. Ennek köszönhetően a kiemelkedő hosszúságú élettartam 
teljesen kihasználhatóvá válik.

Mi, az ATG®-nél a tapadást az egyik legfontosabb biztonsági 
szempontnak tekintjük. “Mikrobütykös” GripTech® bevonatunk fokozza 
a kesztyű tapadását, biztonságosabbá téve így az elemek kezelését. 
Mi több, csökkenti a nem megfelelő tapadással összefüggésbe 
hozható kézfáradást is. E kiváló hatékonyság sikerességéhez 
szabadalmaztatott bevonási eljárásunk is hozzájárul, mely 
maximalizálja a fürgeséget és a flexibilitást a szükséges helyeken. 

Ezt a technológiai megoldást úgy terveztük, hogy száraz, valamint olajos környezetben egyaránt megállja a helyét. A 
GripTech® technológiát gyakran együtt használjuk a CutTech® megoldással, hogy megtaláljuk az optimális egyensúlyt 
a vágásellenállás és a tapadás között. Ha nem csúszik, nem vág.

A GripTech® csökkenti a kéz fáradékonyságát és fokozza a biztonságot.

Napjainkban számos munkakörnyezet különböző folyadékokat, köztük vizet, olajat és számos vegyi anyagot 
tartalmaz. A LiquiTech®-védőréteg az Ön védelmének szolgálatában áll. Ezt a védőréteget az ATG® saját, piacvezető 
bevonási technológiája jellemzi, melynek köszönhetően könnyű és flexibilis bevonatot tudunk felvinni, különböző 
mértékben, akár a legvékonyabb varratokra is.

A bevonási és varrásmentes technológia kombinálásával tökéletes folyadék ellenállás, valamint alacsony és magas 
szintű vegyi ellenállást sikerült elérnünk úgy, hogy ez az e kategóriától szokatlan szintű kényelemmel párosul.
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A ThermTech® egyesíti magában a bevonási és varrásmentes technológiákat, így 
páratlan hőszigetelési tulajdonságokkal rendelkezik – legyen szó akár a meleggel, akár 
a hideggel szembeni ellenállásról. Az ATG® házon belüli csúcsminőségű létesítményei 
segítségével kiváló hő ellenállású fonalakat és szálakat készít, hogy termékei 
egyedülálló hőszigetelési tulajdonságokkal rendelkezzenek – úgy, hogy mindeközben 
a kesztyűk nem veszítenek rugalmasságukból, fürgeségükből, könnyűségükből és 
kényelmességükből.

Kézápolás-alapú technológiák

Folyamatos terepszemléink során megfigyeltük, hogy a 
dolgozók a munkájukat a saját kezükben viszik haza. Éppen 
ezért kifejlesztettünk egy olyan technológiát, ami “jóléti” 
hatást biztosít kezüknek – ez a HandCare®.

A HandCare® technológia több elemből tevődik össze. 

A HandCare® technológia a MaxiFlex® Active™ kesztyűkben 
található meg: a bélés több millió mikrokapszulába rejtett 
speciális összetevőt tartalmaz, melyek folyamatosan nyílnak 
ki viselés közben, felszabadítva azok tartalmát. Ez hűsíti, 
felfrissíti és E-vitaminnal és Aloe Verával vitalizálja a kezet. 

Az ATG® szabadalmaztatott bevonási technológiájával, 
ezredmilliméteres pontossággal szabályozható a bevonó 

anyag adagolása, így biztosítva, hogy a bevonat felszívódjon a bélésben, de a bélés belső részére már ne jusson 
belőle. Ily módon a kesztyű bélése sokkal puhább és kényelmesebb, mint a hagyományos kesztyűké. Ezen kívül az 
ilyen bélés elvezeti a nedvességet a bőrről.

HandCare® technológiánk továbbá minden, a munkafázis során keletkező maradékanyag nyomot páratlan módon 
eltűntet, ezzel is biztosítva, hogy a bőr ne váljon szennyezetté. Ennek érdekében VALAMENNYI kesztyűnk 
megfelel az Oeko-Tex 100® szabványnak, mely azt tanúsítja, hogy minden kesztyűnk bőrbarát. Végül, a kesztyűk 
szagmentességéről a Sanitized® kezelési eljárás gondoskodik, mely bizonyítottan lebontja a baktériumokat.

Az ATG® termékek előállítása és gyártása során felhasznált valamennyi komponens és összetevő megfelel a 
R.E.A.C.H. (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) Európai Irányelvnek (1907/2006), 
ami szintén azt biztosítja, hogy minden termékünk bőrbarát.
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