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Kényelem és teljesítmény egyedi munkaeszközökhöz

Alkalmazott technológiák

A MaxiFlex® Ultimate™ a száraz munkakörnyezetben végzett pontos munkavégzés alapvető 
felszerelésévé vált.

A MaxiFlex® dermatológiai tanúsítvánnyal rendelkezik, és a „frissen a csomagból” 
garancia érdekében csomagolás előtt előmossuk.

A kíméletes kesztyű élményéért

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

glovesolutions.com.

Minden egyes ATG® terméknél a HandCare® 

programunkat használjuk. Nem csak abban 

vagyunk biztosak, hogy a gyártási folyamat 

során használt elemek biztonságosak az 

alkalmazottaink számára, a tisztaság következő 
lépéseként ki is mossuk a kesztyűket a gyártási 
folyamat után. A mosási folyamat során csak 

esővízből nyert vizet használunk, melyet a 
saját vízkezelő létesítményeink segítségével 

kezelünk, és folyamatosan újrahasznosítunk. Ez lehetővé teszi számunkra, 
hogy a kesztyűk garantáltan „frissen érkeztek a csomagból”, amit az Oeko-
Tex® Standard 100 szabvány tanúsít.

Ha pedig ez még nem elég, a kesztyűinket a Bőregészségügyi Szövetség 
dermatológiailag is elismerte. A Bőregészségügyi Szövetség pecsétjével az 
iparágban elsőként igazolhatjuk a kesztyűfelhasználóknak, hogy az ATG® 

teljes termékskálája „bőrgyógyászatilag biztonságos”, és a tudományos és 
kutatási hátterünk is stabil.

Természetesen a teljes gyártási folyamatunk összhangban van a REACH 
közösségi szabályozás követelményeivel (Regisztráció, Kiértékelés, 

Engedélyezés és a Vegyi anyagok korlátozása). A gyártási folyamat során 
nem használunk különös aggodalomra okot adó anyagokat.

360 fokos szellőzés

360°-os szellõzés- a szabadalmaztatott mikrohabos nitril bevonat 360°-

os szellõzést biztosít, melynek következtében a piacon kapható legjobban 
szellõzõ kesztyûk készíthetõk.

A hosszabb idejű használattal pénzt takarít meg

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.

A kézfáradság csökkentéséhez

25%-kal vékonyabb - a piacon kapható többi hab nitril kesztyûhöz 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 - köszönhetõen csak a puha 

bélés érintkezik a bõrrel.

Jobb teljesítmény

Optimális fogás - a “micro-cup” felület kontrollált fogást tesz lehetõvé.
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Nézze meg a MaxiFlex® bemutatót - www.atg-glovesolutions.com.

34-874 34-874FY 34-875 34-876 34-878

Kialakítás Tenyérrészen mártott, 

kötött mandzsetta

Tenyérrészen mártott, 

kötött mandzsetta

¾-ig mártott, kötött 

mandzsetta

Teljesen mártott, 

kötött mandzsetta

Tenyérrészen mártott, 

kötött mandzsetta

Bevonat Fekete Fluoreszkáló sárga Fekete Fekete Fekete

Bélés Sötétszürke Sárga Sötétszürke Sötétszürke Élénk narancs

Méretek 5(XXS) - 12(XXXL) 6(XS) - 11(XXL) 6(XS) - 11(XXL) 6(XS) - 11(XXL) 6(XS) - 11(XXL)

Tenyérvastagság 1.00 mm 1.00 mm 1.00 mm 1.00 mm 0.95 mm

Hossz 25 cm 25 cm 25 cm 25 cm 25 cm

EN 388 4131 4131 4131 4131 4131

Szilikonmentes Igen Nem Igen Igen Igen

Food contact Igen (FDA, EC 
1935/2004)

Igen (FDA, EC 
1935/2004)

Igen (FDA, EC 
1935/2004)

Igen (FDA, EC 
1935/2004)

A MaxiFlex® termékcsaládban is kapható

MaxiFlex® Ultimate™ with AD-APT®

Most azonban, az ATG® új AD-APT® 
technológiájának köszönhetően még jobbá vált.

MaxiFlex® Endurance™

A MaxiFlex® Endurance™ kesztyű a felületén kialakított 
pettyek hatására nagyobb párnázattal rendelkezik azok 

számára, akik ismétlődő munkát végeznek, vagy nehéz 
terheket rakodnak.

MaxiFlex® Endurance™ with AD-APT®

Jetzt ist der legendäre MaxiFlex® noch besser geworden – 

dank der neuen AD-APT®-Technologie von ATG®.

MaxiFlex® Cut™

A MaxiFlex® Cut™ egy vágásnak ellenálló MaxiFlex® 

kesztyű, mely nagyon vékony, rugalmas és kényelmes, 
ezenkívül jó tapintásérzetet biztosít. DMF-mentes és 

mentes a különös aggodalomra okot adó anyagoktól 

(REACH).

MaxiFlex® Comfort™

A bélés belsejében található kiváló minőségű puha 
pamutnak köszönhetően különleges védelmet nyújt meleg 
és hideg ellen.

MaxiFlex® Elite™

14 grammos tömegének köszönhetően a MaxiFlex® EliteTM 

a legkönnyebb és legvékonyabb MaxiFlex® arra az esetre, 

ha maximális tapintási készségre van szükség.

MaxiFlex® Active™

Munkavégzés alatt aloe vera és E-vitamin szabadul fel 
belőle, mely munka közben és után ápolja a kezét.

Felhasználási területek: A MaxiFlex® Ultimate™ kesztyűt száraz munkakörnyezetben 
végzett pontos munkavégzéshez tervezték.
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Alkalmazott technológiák

Most azonban, az ATG® új AD-APT® technológiájának köszönhetően még jobbá vált.

A MaxiFlex® dermatológiai tanúsítvánnyal rendelkezik, és a „frissen a csomagból” 
garancia érdekében csomagolás előtt előmossuk.

A kíméletes kesztyű élményéért

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

glovesolutions.com.

Minden egyes ATG® terméknél a HandCare® 

programunkat használjuk. Nem csak abban 

vagyunk biztosak, hogy a gyártási folyamat 

során használt elemek biztonságosak az 

alkalmazottaink számára, a tisztaság következő 
lépéseként ki is mossuk a kesztyűket a gyártási 
folyamat után. A mosási folyamat során csak 

esővízből nyert vizet használunk, melyet a 
saját vízkezelő létesítményeink segítségével 

kezelünk, és folyamatosan újrahasznosítunk. Ez lehetővé teszi számunkra, 
hogy a kesztyűk garantáltan „frissen érkeztek a csomagból”, amit az Oeko-
Tex® Standard 100 szabvány tanúsít.

Ha pedig ez még nem elég, a kesztyűinket a Bőregészségügyi Szövetség 
dermatológiailag is elismerte. A Bőregészségügyi Szövetség pecsétjével az 
iparágban elsőként igazolhatjuk a kesztyűfelhasználóknak, hogy az ATG® 

teljes termékskálája „bőrgyógyászatilag biztonságos”, és a tudományos és 
kutatási hátterünk is stabil.

Természetesen a teljes gyártási folyamatunk összhangban van a REACH 
közösségi szabályozás követelményeivel (Regisztráció, Kiértékelés, 

Engedélyezés és a Vegyi anyagok korlátozása). A gyártási folyamat során 
nem használunk különös aggodalomra okot adó anyagokat.

Tartsa kezeit szárazon és üdén – És legyen még hatékonyabb!

A kézmozgás, illetve a kesztyűn belüli hőmérsékletnövekedés hatására 
működésbe lépő AD-APT® technológia által kibocsátott hűtőközeg 
szárazon és üdén tartja kezeit. Úgy tervezték, hogy a kesztyű élettartama 
alatt hasson és mosható legyen.

360 fokos szellőzés

360°-os szellõzés - a szabadalmaztatott mikrohabos nitril bevonat 360°-

os szellõzést biztosít, melynek következtében a piacon kapható legjobban 
szellõzõ kesztyûk készíthetõk.

A hosszabb idejű használattal pénzt takarít meg

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.

A kézfáradság csökkentéséhez

25%-kal vékonyabb - a piacon kapható többi hab nitril kesztyûhöz 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 - köszönhetõen csak a puha 

bélés érintkezik a bõrrel.

Jobb teljesítmény

Optimális fogás - a “micro-cup” felület kontrollált fogást tesz lehetõvé.
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Nézze meg a MaxiFlex® bemutatót - www.atg-glovesolutions.com.

42-874

Kialakítás Tenyérrészen mártott

Bevonat Fekete

Bélés Sötétszürke

Méretek 5(XXS) - 12(XXXL)

Tenyérvastagság 1.00 mm

Hossz 25 cm

EN 388 4131

Szilikonmentes Igen

A MaxiFlex® termékcsaládban is kapható

MaxiFlex® Ultimate™

A MaxiFlex® Ultimate™ a száraz munkakörnyezetben 

végzett pontos munkavégzés alapvető felszerelésévé vált.

MaxiFlex® Endurance™

A MaxiFlex® Endurance™ kesztyű a felületén kialakított 
pettyek hatására nagyobb párnázattal rendelkezik azok 

számára, akik ismétlődő munkát végeznek, vagy nehéz 
terheket rakodnak.

MaxiFlex® Endurance™ with AD-APT®

Jetzt ist der legendäre MaxiFlex® noch besser geworden – 

dank der neuen AD-APT®-Technologie von ATG®.

MaxiFlex® Cut™

A MaxiFlex® Cut™ egy vágásnak ellenálló MaxiFlex® 

kesztyű, mely nagyon vékony, rugalmas és kényelmes, 
ezenkívül jó tapintásérzetet biztosít. DMF-mentes és 

mentes a különös aggodalomra okot adó anyagoktól 

(REACH).

MaxiFlex® Comfort™

A bélés belsejében található kiváló minőségű puha 
pamutnak köszönhetően különleges védelmet nyújt meleg 
és hideg ellen.

MaxiFlex® Elite™

14 grammos tömegének köszönhetően a MaxiFlex® EliteTM 

a legkönnyebb és legvékonyabb MaxiFlex® arra az esetre, 

ha maximális tapintási készségre van szükség.

MaxiFlex® Active™

Munkavégzés alatt aloe vera és E-vitamin szabadul fel 
belőle, mely munka közben és után ápolja a kezét.

Felhasználási területek: Hol használható: A MaxiFlex® Ultimate™ kesztyűt száraz 
munkakörnyezetben végzett pontos munkavégzéshez tervezték.
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Alkalmazott technológiák

A MaxiFlex® Endurance™ kesztyű a felületén kialakított pettyek hatására nagyobb 
párnázattal rendelkezik azok számára, akik ismétlődő munkát végeznek, vagy nehéz 
terheket rakodnak.

A MaxiFlex® dermatológiai tanúsítvánnyal rendelkezik, és a „frissen a csomagból” 
garancia érdekében csomagolás előtt előmossuk.

A kíméletes kesztyű élményéért

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

glovesolutions.com.

Minden egyes ATG® terméknél a HandCare® 

programunkat használjuk. Nem csak abban 

vagyunk biztosak, hogy a gyártási folyamat 

során használt elemek biztonságosak az 

alkalmazottaink számára, a tisztaság következő 
lépéseként ki is mossuk a kesztyűket a gyártási 
folyamat után. A mosási folyamat során csak 

esővízből nyert vizet használunk, melyet a 
saját vízkezelő létesítményeink segítségével 

kezelünk, és folyamatosan újrahasznosítunk. Ez lehetővé teszi számunkra, 
hogy a kesztyűk garantáltan „frissen érkeztek a csomagból”, amit az Oeko-
Tex® Standard 100 szabvány tanúsít.

Ha pedig ez még nem elég, a kesztyűinket a Bőregészségügyi Szövetség 
dermatológiailag is elismerte. A Bőregészségügyi Szövetség pecsétjével az 
iparágban elsőként igazolhatjuk a kesztyűfelhasználóknak, hogy az ATG® 

teljes termékskálája „bőrgyógyászatilag biztonságos”, és a tudományos és 
kutatási hátterünk is stabil.

Természetesen a teljes gyártási folyamatunk összhangban van a REACH 
közösségi szabályozás követelményeivel (Regisztráció, Kiértékelés, 

Engedélyezés és a Vegyi anyagok korlátozása). A gyártási folyamat során 
nem használunk különös aggodalomra okot adó anyagokat.

360 fokos szellőzés

360°-os szellõzés - a szabadalmaztatott mikrohabos nitril bevonat 360°-

os szellõzést biztosít, melynek következtében a piacon kapható legjobban 
szellõzõ kesztyûk készíthetõk.

A hosszabb idejű használattal pénzt takarít meg

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.

A kézfáradság csökkentéséhez

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.

Jobb teljesítmény

Optimális fogás - a “micro-cup” felület kontrollált fogást tesz lehetõvé.
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Nézze meg a MaxiFlex® bemutatót - www.atg-glovesolutions.com.

34-844 34-845 34-846 34-847 34-848

Kialakítás Tenyérrészen mártott, 

kötött mandzsetta

¾-ig mártott, kötött 

mandzsetta

Teljesen mártott, 

kötött mandzsetta

Gépjárművezetők - 
kötött mandzsetta

Tenyérrészen mártott, 

kötött mandzsetta

Bevonat Fekete Fekete Fekete Fekete Fekete

Bélés Sötétszürke Sötétszürke Sötétszürke Sötétszürke Élénk narancs

Méretek 5(XXS) - 12(XXXL) 6(XS) - 11(XXL) 6(XS) - 11(XXL) 6(XS) - 11(XXL) 6(XS) - 11(XXL)

Tenyérvastagság 1.10 mm 1.10 mm 1.10 mm 1.10 mm 1.00 mm

Hossz 25 cm 25 cm 25 cm 25 cm 25 cm

EN 388 4131 4131 4131 4131 4131

Szilikonmentes Nem Nem Nem Nem Nem

A MaxiFlex® termékcsaládban is kapható

MaxiFlex® Ultimate™

A MaxiFlex® Ultimate™ a száraz munkakörnyezetben 

végzett pontos munkavégzés alapvető felszerelésévé vált.

MaxiFlex® Ultimate™ with AD-APT®

Most azonban, az ATG® új AD-APT® 
technológiájának köszönhetően még jobbá vált.

MaxiFlex® Endurance™ with AD-APT®

Jetzt ist der legendäre MaxiFlex® noch besser geworden – 

dank der neuen AD-APT®-Technologie von ATG®.

MaxiFlex® Cut™

A MaxiFlex® Cut™ egy vágásnak ellenálló MaxiFlex® 

kesztyű, mely nagyon vékony, rugalmas és kényelmes, 
ezenkívül jó tapintásérzetet biztosít. DMF-mentes és 

mentes a különös aggodalomra okot adó anyagoktól 

(REACH).

MaxiFlex® Comfort™

A bélés belsejében található kiváló minőségű puha 
pamutnak köszönhetően különleges védelmet nyújt meleg 
és hideg ellen.

MaxiFlex® Elite™

14 grammos tömegének köszönhetően a MaxiFlex® EliteTM 

a legkönnyebb és legvékonyabb MaxiFlex® arra az esetre, 

ha maximális tapintási készségre van szükség.

MaxiFlex® Active™

Munkavégzés alatt aloe vera és E-vitamin szabadul fel 
belőle, mely munka közben és után ápolja a kezét.

Felhasználási területek: A MaxiFlex® Endurance™ kesztyűt száraz munkakörnyezetben 
végzett pontos munkavégzéshez tervezték.
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Alkalmazott technológiák

Jetzt ist der legendäre MaxiFlex® noch besser geworden – dank der neuen AD-APT®-
Technologie von ATG®.
Die aufgebrachten Nitril-Noppen des MaxiFlex® Endurance™ bieten zusätzliche 
Polsterung und beim Tragen von schweren Lasten und besten Trockengriff.

Er verfügt über das dermatologische Gütesiegel der Skin Health Alliance, wurde vor dem 
Verpacken gewaschen und ist nach dem Oeko-Tex® Standard 100 zertifiziert.

A kíméletes kesztyű élményéért

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

glovesolutions.com.

Minden egyes ATG® terméknél a HandCare® 

programunkat használjuk. Nem csak abban 

vagyunk biztosak, hogy a gyártási folyamat 

során használt elemek biztonságosak az 

alkalmazottaink számára, a tisztaság következő 
lépéseként ki is mossuk a kesztyűket a gyártási 
folyamat után. A mosási folyamat során csak 

esővízből nyert vizet használunk, melyet a 
saját vízkezelő létesítményeink segítségével 

kezelünk, és folyamatosan újrahasznosítunk. Ez lehetővé teszi számunkra, 
hogy a kesztyűk garantáltan „frissen érkeztek a csomagból”, amit az Oeko-
Tex® Standard 100 szabvány tanúsít.

Ha pedig ez még nem elég, a kesztyűinket a Bőregészségügyi Szövetség 
dermatológiailag is elismerte. A Bőregészségügyi Szövetség pecsétjével az 
iparágban elsőként igazolhatjuk a kesztyűfelhasználóknak, hogy az ATG® 

teljes termékskálája „bőrgyógyászatilag biztonságos”, és a tudományos és 
kutatási hátterünk is stabil.

Természetesen a teljes gyártási folyamatunk összhangban van a REACH 
közösségi szabályozás követelményeivel (Regisztráció, Kiértékelés, 

Engedélyezés és a Vegyi anyagok korlátozása). A gyártási folyamat során 
nem használunk különös aggodalomra okot adó anyagokat.

Tartsa kezeit szárazon és üdén – És legyen még hatékonyabb!

A kézmozgás, illetve a kesztyűn belüli hőmérsékletnövekedés hatására 
működésbe lépő AD-APT® technológia által kibocsátott hűtőközeg 
szárazon és üdén tartja kezeit. Úgy tervezték, hogy a kesztyű élettartama 
alatt hasson és mosható legyen.

360 fokos szellőzés

360°-os szellõzés - a szabadalmaztatott mikrohabos nitril bevonat 360°-

os szellõzést biztosít, melynek következtében a piacon kapható legjobban 
szellõzõ kesztyûk készíthetõk.

A hosszabb idejű használattal pénzt takarít meg

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.

A kézfáradság csökkentéséhez

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.

Jobb teljesítmény

Optimális fogás - a “micro-cup” felület kontrollált fogást tesz lehetõvé.
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Nézze meg a MaxiFlex® bemutatót - www.atg-glovesolutions.com.

42-844

Kialakítás Tenyérrészen mártott, kötött mandzsetta

Bevonat Fekete

Bélés Sötétszürke

Méretek 5(XXS) - 12(XXXL)

Tenyérvastagság 1.10 mm

Hossz 25 cm

EN 388 4131

Szilikonmentes Nem

A MaxiFlex® termékcsaládban is kapható

MaxiFlex® Ultimate™

A MaxiFlex® Ultimate™ a száraz munkakörnyezetben 

végzett pontos munkavégzés alapvető felszerelésévé vált.

MaxiFlex® Ultimate™ with AD-APT®

Most azonban, az ATG® új AD-APT® 
technológiájának köszönhetően még jobbá vált.

MaxiFlex® Endurance™

A MaxiFlex® Endurance™ kesztyű a felületén kialakított 
pettyek hatására nagyobb párnázattal rendelkezik azok 

számára, akik ismétlődő munkát végeznek, vagy nehéz 
terheket rakodnak.

MaxiFlex® Cut™

A MaxiFlex® Cut™ egy vágásnak ellenálló MaxiFlex® 

kesztyű, mely nagyon vékony, rugalmas és kényelmes, 
ezenkívül jó tapintásérzetet biztosít. DMF-mentes és 

mentes a különös aggodalomra okot adó anyagoktól 

(REACH).

MaxiFlex® Comfort™

A bélés belsejében található kiváló minőségű puha 
pamutnak köszönhetően különleges védelmet nyújt meleg 
és hideg ellen.

MaxiFlex® Elite™

14 grammos tömegének köszönhetően a MaxiFlex® EliteTM 

a legkönnyebb és legvékonyabb MaxiFlex® arra az esetre, 

ha maximális tapintási készségre van szükség.

MaxiFlex® Active™

Munkavégzés alatt aloe vera és E-vitamin szabadul fel 
belőle, mely munka közben és után ápolja a kezét.

Felhasználási területek: Hol használható: A MaxiFlex® Endurance™ kesztyűt száraz 
munkakörnyezetben végzett pontos munkavégzéshez tervezték.
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Alkalmazott technológiák

A MaxiFlex® Cut™ egy vágásnak ellenálló MaxiFlex® kesztyű, mely nagyon vékony, 
rugalmas és kényelmes, ezenkívül jó tapintásérzetet biztosít. DMF-mentes és mentes a 
különös aggodalomra okot adó anyagoktól (REACH).

A MaxiFlex® dermatológiai tanúsítvánnyal rendelkezik, és a „frissen a csomagból” 
garancia érdekében csomagolás előtt előmossuk.

A kíméletes kesztyű élményéért

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

glovesolutions.com.

Minden egyes ATG® terméknél a HandCare® 

programunkat használjuk. Nem csak abban 

vagyunk biztosak, hogy a gyártási folyamat 

során használt elemek biztonságosak az 

alkalmazottaink számára, a tisztaság következő 
lépéseként ki is mossuk a kesztyűket a gyártási 
folyamat után. A mosási folyamat során csak 

esővízből nyert vizet használunk, melyet a 
saját vízkezelő létesítményeink segítségével 

kezelünk, és folyamatosan újrahasznosítunk. Ez lehetővé teszi számunkra, 
hogy a kesztyűk garantáltan „frissen érkeztek a csomagból”, amit az Oeko-
Tex® Standard 100 szabvány tanúsít.

Ha pedig ez még nem elég, a kesztyűinket a Bőregészségügyi Szövetség 
dermatológiailag is elismerte. A Bőregészségügyi Szövetség pecsétjével az 
iparágban elsőként igazolhatjuk a kesztyűfelhasználóknak, hogy az ATG® 

teljes termékskálája „bőrgyógyászatilag biztonságos”, és a tudományos és 
kutatási hátterünk is stabil.

Természetesen a teljes gyártási folyamatunk összhangban van a REACH 
közösségi szabályozás követelményeivel (Regisztráció, Kiértékelés, 

Engedélyezés és a Vegyi anyagok korlátozása). A gyártási folyamat során 
nem használunk különös aggodalomra okot adó anyagokat.

Vágás elleni védelem 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.

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

360 fokos szellőzés

360°-os szellőzés- a szabadalmaztatott mikrohabos nitril bevonat 360°-

os szellõzést biztosít, melynek következtében a piacon kapható legjobban 
szellõzõ kesztyûk készíthetõk.

A hosszabb idejű használattal pénzt takarít meg

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.

A kézfáradság csökkentéséhez

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 - köszönhetõen csak a puha 

bélés érintkezik a bõrrel.

Jobb teljesítmény

Optimális fogás - a “micro-cup” felület kontrollált fogást tesz lehetővé.
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Nézze meg a MaxiFlex® bemutatót - www.atg-glovesolutions.com.

34-8743 34-8743FY 34-8753 34-8443 34-8453

Kialakítás Tenyérrészen mártott, 

kötött mandzsetta

Tenyérrészen mártott, 

kötött mandzsetta

¾-ig mártott, kötött 

mandzsetta

Tenyérrészen mártott, 

kötött mandzsetta

¾-ig mártott, kötött 

mandzsetta

Bevonat Fekete Fluoreszkáló sárga Fekete Fekete Fekete

Bélés Zöld Sárga Zöld Zöld Zöld

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

Tenyérvastagság 0.75 mm 0.75 mm 0.75 mm 0.85 mm 0.85 mm

Hossz 25 cm 25 cm 25 cm 25 cm 25 cm

EN 388 4331 4331 4331 4331 4331

Szilikonmentes Igen Nem Igen Nem Nem

A MaxiFlex® termékcsaládban is kapható

MaxiFlex® Ultimate™

A MaxiFlex® Ultimate™ a száraz munkakörnyezetben 

végzett pontos munkavégzés alapvető felszerelésévé vált.

MaxiFlex® Ultimate™ with AD-APT®

Most azonban, az ATG® új AD-APT® 
technológiájának köszönhetően még jobbá vált.

MaxiFlex® Endurance™

A MaxiFlex® Endurance™ kesztyű a felületén kialakított 
pettyek hatására nagyobb párnázattal rendelkezik azok 

számára, akik ismétlődő munkát végeznek, vagy nehéz 
terheket rakodnak.

MaxiFlex® Endurance™ with AD-APT®

Jetzt ist der legendäre MaxiFlex® noch besser geworden – 

dank der neuen AD-APT®-Technologie von ATG®.

MaxiFlex® Comfort™

A bélés belsejében található kiváló minőségű puha 
pamutnak köszönhetően különleges védelmet nyújt meleg 
és hideg ellen.

MaxiFlex® Elite™

14 grammos tömegének köszönhetően a MaxiFlex® EliteTM 

a legkönnyebb és legvékonyabb MaxiFlex® arra az esetre, 

ha maximális tapintási készségre van szükség.

MaxiFlex® Active™

Munkavégzés alatt aloe vera és E-vitamin szabadul fel 
belőle, mely munka közben és után ápolja a kezét.

Felhasználási területek: A MaxiFlex® Cut™ kesztyűt olyan száraz munkakörnyezetben 
végzett pontos munkavégzésre tervezték, ahol fokozottan fennáll a vágás veszélye.
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A bélés belsejében található kiváló minőségű puha pamutnak köszönhetően különleges 
védelmet nyújt meleg és hideg ellen.

A MaxiFlex® dermatológiai tanúsítvánnyal rendelkezik, és a „frissen a csomagból” 

garancia érdekében csomagolás előtt előmossuk.

A kíméletes kesztyű élményéért

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

glovesolutions.com.

Minden egyes ATG® terméknél a HandCare® 

programunkat használjuk. Nem csak abban 

vagyunk biztosak, hogy a gyártási folyamat 

során használt elemek biztonságosak az 

alkalmazottaink számára, a tisztaság következő 
lépéseként ki is mossuk a kesztyűket a gyártási 
folyamat után. A mosási folyamat során csak 

esővízből nyert vizet használunk, melyet a 
saját vízkezelő létesítményeink segítségével 

kezelünk, és folyamatosan újrahasznosítunk. Ez lehetővé teszi számunkra, 
hogy a kesztyűk garantáltan „frissen érkeztek a csomagból”, amit az Oeko-
Tex® Standard 100 szabvány tanúsít.

Ha pedig ez még nem elég, a kesztyűinket a Bőregészségügyi Szövetség 
dermatológiailag is elismerte. A Bőregészségügyi Szövetség pecsétjével az 
iparágban elsőként igazolhatjuk a kesztyűfelhasználóknak, hogy az ATG® 

teljes termékskálája „bőrgyógyászatilag biztonságos”, és a tudományos és 
kutatási hátterünk is stabil.

Természetesen a teljes gyártási folyamatunk összhangban van a REACH 
közösségi szabályozás követelményeivel (Regisztráció, Kiértékelés, 

Engedélyezés és a Vegyi anyagok korlátozása). A gyártási folyamat során 
nem használunk különös aggodalomra okot adó anyagokat.

360 fokos szellőzés

360°-os szellőzés- a szabadalmaztatott mikrohabos nitril bevonat 360°-

os szellõzést biztosít, melynek következtében a piacon kapható legjobban 
szellõzõ kesztyûk készíthetõk.

A kézfáradság csökkentéséhez

25%-kal vékonyabb - a piacon kapható többi hab nitril kesztyûhöz 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 - köszönhetõen csak a puha 

bélés érintkezik a bõrrel.

Jobb teljesítmény

Optimális fogás - a “micro-cup” felület kontrollált fogást tesz lehetõvé.
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Nézze meg a MaxiFlex® bemutatót - www.atg-glovesolutions.com.

34-924 34-925 34-926

Kialakítás Tenyérrészen mártott, kötött 

mandzsetta

¾-ig mártott, kötött mandzsetta Teljesen mártott, kötött mandzsetta

Bevonat Kobaltkék Kobaltkék Kobaltkék

Bélés Világosszürke Világosszürke Világosszürke

Méretek 5(XXS) - 11(XXL) 5(XXS) - 11(XXL) 5(XXS) - 11(XXL)

Tenyérvastagság 1.10 mm 1.10 mm 1.10 mm

Hossz 25 cm 25 cm 25 cm

EN 388 3121 3121 4121

EN 407 X1XXXX X1XXXX X1XXXX

Szilikonmentes Igen Igen Igen

A MaxiFlex® termékcsaládban is kapható

MaxiFlex® Ultimate™

A MaxiFlex® Ultimate™ a száraz munkakörnyezetben 

végzett pontos munkavégzés alapvető felszerelésévé vált.

MaxiFlex® Ultimate™ with AD-APT®

Most azonban, az ATG® új AD-APT® 

technológiájának köszönhetően még jobbá vált.

MaxiFlex® Endurance™

A MaxiFlex® Endurance™ kesztyű a felületén kialakított 
pettyek hatására nagyobb párnázattal rendelkezik azok 

számára, akik ismétlődő munkát végeznek, vagy nehéz 
terheket rakodnak.

MaxiFlex® Endurance™ with AD-APT®

Jetzt ist der legendäre MaxiFlex® noch besser geworden – 

dank der neuen AD-APT®-Technologie von ATG®.

MaxiFlex® Cut™

A MaxiFlex® Cut™ egy vágásnak ellenálló MaxiFlex® 

kesztyű, mely nagyon vékony, rugalmas és kényelmes, 
ezenkívül jó tapintásérzetet biztosít. DMF-mentes és 

mentes a különös aggodalomra okot adó anyagoktól 

(REACH).

MaxiFlex® Elite™

14 grammos tömegének köszönhetően a MaxiFlex® EliteTM 

a legkönnyebb és legvékonyabb MaxiFlex® arra az esetre, 

ha maximális tapintási készségre van szükség.

MaxiFlex® Active™

Munkavégzés alatt aloe vera és E-vitamin szabadul fel 
belőle, mely munka közben és után ápolja a kezét.

Felhasználási területek: A MaxiFlex® Comfort™ kesztyűt száraz munkakörnyezetben 
végzett pontos munkavégzéshez tervezték.
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Alkalmazott technológiák

14 grammos tömegének köszönhetően a MaxiFlex® EliteTM a legkönnyebb és legvékonyabb 

MaxiFlex® arra az esetre, ha maximális tapintási készségre van szükség.

A MaxiFlex® dermatológiai tanúsítvánnyal rendelkezik, és a „frissen a csomagból” 

garancia érdekében csomagolás előtt előmossuk.

A kíméletes kesztyű élményéért

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

glovesolutions.com.

Minden egyes ATG® terméknél a HandCare® 

programunkat használjuk. Nem csak abban 

vagyunk biztosak, hogy a gyártási folyamat 

során használt elemek biztonságosak az 

alkalmazottaink számára, a tisztaság következő 
lépéseként ki is mossuk a kesztyűket a gyártási 
folyamat után. A mosási folyamat során csak 

esővízből nyert vizet használunk, melyet a 
saját vízkezelő létesítményeink segítségével 

kezelünk, és folyamatosan újrahasznosítunk. Ez lehetővé teszi számunkra, 
hogy a kesztyűk garantáltan „frissen érkeztek a csomagból”, amit az Oeko-
Tex® Standard 100 szabvány tanúsít.

Ha pedig ez még nem elég, a kesztyűinket a Bőregészségügyi Szövetség 
dermatológiailag is elismerte. A Bőregészségügyi Szövetség pecsétjével az 
iparágban elsőként igazolhatjuk a kesztyűfelhasználóknak, hogy az ATG® 

teljes termékskálája „bőrgyógyászatilag biztonságos”, és a tudományos és 
kutatási hátterünk is stabil.

Természetesen a teljes gyártási folyamatunk összhangban van a REACH 
közösségi szabályozás követelményeivel (Regisztráció, Kiértékelés, 

Engedélyezés és a Vegyi anyagok korlátozása). A gyártási folyamat során 
nem használunk különös aggodalomra okot adó anyagokat.

360 fokos szellőzés

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 szellõzés - a szabadalmaztatott mikrohabos nitril bevonat 360°-
os szellõzést biztosít, melynek következtében a piacon kapható legjobban 
szellõzõ kesztyûk készíthetõk.

A hosszabb idejű használattal pénzt takarít meg

A MaxiFlex® a külső felületén alkalmazott DURAtech® bevonatnak 

köszönhetően milliméterenként 12 000 koptatási ciklust is elvisel. A 
MaxiFlex® milliméterenként több mint kétszer annyi koptatást visel el, mint 

más kesztyűk.

A kézfáradság csökkentéséhez

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.

Jobb teljesítmény

Optimális fogás - a “micro-cup” felület kontrollált fogást tesz lehetővé.
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Nézze meg a MaxiFlex® bemutatót - www.atg-glovesolutions.com.

34-244 34-245 34-274 34-275

Kialakítás Tenyérrészen mártott, kötött 

mandzsetta

¾-ig mártott, kötött 

mandzsetta

Tenyérrészen mártott, kötött 

mandzsetta

¾-ig mártott, kötött 

mandzsetta

Bevonat Sötétkék Sötétkék Sötétkék Sötétkék

Bélés Sötétkék Sötétkék Sötétkék Sötétkék

Méretek 6(XS) - 11(XXL) 6(XS) - 11(XXL) 6(XS) - 11(XXL) 6(XS) - 11(XXL)

Tenyérvastagság 0.85 mm 0.85 mm 0.75 mm 0.75 mm

Hossz 25 cm 25 cm 25 cm 25 cm

EN 388 4121 4121 4121 4121

Szilikonmentes Nem Nem Nem Nem

A MaxiFlex® termékcsaládban is kapható

MaxiFlex® Ultimate™

A MaxiFlex® Ultimate™ a száraz munkakörnyezetben 

végzett pontos munkavégzés alapvető felszerelésévé vált.

MaxiFlex® Ultimate™ with AD-APT®

Most azonban, az ATG® új AD-APT® 
technológiájának köszönhetően még jobbá vált.

MaxiFlex® Endurance™

A MaxiFlex® Endurance™ kesztyű a felületén kialakított 
pettyek hatására nagyobb párnázattal rendelkezik azok 

számára, akik ismétlődő munkát végeznek, vagy nehéz 
terheket rakodnak.

MaxiFlex® Endurance™ with AD-APT®

Jetzt ist der legendäre MaxiFlex® noch besser geworden – 

dank der neuen AD-APT®-Technologie von ATG®.

MaxiFlex® Cut™

A MaxiFlex® Cut™ egy vágásnak ellenálló MaxiFlex® 

kesztyű, mely nagyon vékony, rugalmas és kényelmes, 
ezenkívül jó tapintásérzetet biztosít. DMF-mentes és 

mentes a különös aggodalomra okot adó anyagoktól 

(REACH).

MaxiFlex® Comfort™

A bélés belsejében található kiváló minőségű puha 
pamutnak köszönhetően különleges védelmet nyújt meleg 
és hideg ellen.

MaxiFlex® Active™

Munkavégzés alatt aloe vera és E-vitamin szabadul fel 
belőle, mely munka közben és után ápolja a kezét.

Felhasználási területek:  A MaxiFlex® Elite™ kesztyűt száraz munkakörnyezetben végzett 
pontos munkavégzéshez tervezték.
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Kényelem és teljesítmény egyedi munkaeszközökhöz

Alkalmazott technológiák

Munkavégzés ideje alatt aloe vera és E-vitamin szabadul fel belőle, mely munka közben és 
után ápolja a kezét.

MaxiFlex® dermatológiai tanúsítvánnyal rendelkezik, és a „frissen a csomagból” garancia 
érdekében csomagolás előtt előmossuk.

A kíméletes kesztyű élményéért

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

glovesolutions.com.

Minden egyes ATG® terméknél a HandCare® 

programunkat használjuk. Nem csak abban 

vagyunk biztosak, hogy a gyártási folyamat 

során használt elemek biztonságosak az 

alkalmazottaink számára, a tisztaság következő 
lépéseként ki is mossuk a kesztyűket a gyártási 
folyamat után. A mosási folyamat során csak 

esővízből nyert vizet használunk, melyet a 
saját vízkezelő létesítményeink segítségével 

kezelünk, és folyamatosan újrahasznosítunk. Ez lehetővé teszi számunkra, 
hogy a kesztyűk garantáltan „frissen érkeztek a csomagból”, amit az Oeko-
Tex® Standard 100 szabvány tanúsít.

Ha pedig ez még nem elég, a kesztyűinket a Bőregészségügyi Szövetség 
dermatológiailag is elismerte. A Bőregészségügyi Szövetség pecsétjével az 
iparágban elsőként igazolhatjuk a kesztyűfelhasználóknak, hogy az ATG® 

teljes termékskálája „bőrgyógyászatilag biztonságos”, és a tudományos és 
kutatási hátterünk is stabil.

Természetesen a teljes gyártási folyamatunk összhangban van a REACH 
közösségi szabályozás követelményeivel (Regisztráció, Kiértékelés, 

Engedélyezés és a Vegyi anyagok korlátozása). A gyártási folyamat során 
nem használunk különös aggodalomra okot adó anyagokat.

360 fokos szellőzés

360°-os szellõzés -a szabadalmaztatott mikrohabos nitril bevonat 360°-

os szellõzést biztosít, melynek következtében a piacon kapható legjobban 
szellõzõ kesztyûk készíthetõk.

A hosszabb idejű használattal pénzt takarít meg

A MaxiFlex® a külső felületén alkalmazott DURAtech® bevonatnak 

köszönhetően milliméterenként 12 000 koptatási ciklust is elvisel. A 
MaxiFlex® milliméterenként több mint kétszer annyi koptatást visel el, mint 

más kesztyűk.

A kézfáradság csökkentéséhez

25%-kal vékonyabb - a piacon kapható többi hab nitril kesztyûhöz 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 - köszönhetõen csak a puha 

bélés érintkezik a bõrrel.

Jobb teljesítmény

Optimális fogás - a “micro-cup” felület kontrollált fogást tesz lehetõvé.
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Kényelem és teljesítmény egyedi munkaeszközökhöz

Nézze meg a MaxiFlex® bemutatót - www.atg-glovesolutions.com.

34-814 34-824

Kialakítás Tenyérrészen mártott, kötött mandzsetta Tenyérrészen mártott, kötött mandzsetta

Bevonat Rózsaszín Világoskék

Bélés Rózsaszín Világoskék

Méretek 5(XXS) - 11(XXL) 5(XXS) - 11(XXL)

Tenyérvastagság 0.90 mm 1.00 mm

Hossz 25 cm 25 cm

EN 388 4131 4131

Szilikonmentes Igen Igen

A MaxiFlex® termékcsaládban is kapható

MaxiFlex® Ultimate™

A MaxiFlex® Ultimate™ a száraz munkakörnyezetben 

végzett pontos munkavégzés alapvető felszerelésévé vált.

MaxiFlex® Ultimate™ with AD-APT®

Most azonban, az ATG® új AD-APT® 
technológiájának köszönhetően még jobbá vált.

MaxiFlex® Endurance™

A MaxiFlex® Endurance™ kesztyű a felületén kialakított 
pettyek hatására nagyobb párnázattal rendelkezik azok 

számára, akik ismétlődő munkát végeznek, vagy nehéz 
terheket rakodnak.

MaxiFlex® Endurance™ with AD-APT®

Jetzt ist der legendäre MaxiFlex® noch besser geworden – 

dank der neuen AD-APT®-Technologie von ATG®.

MaxiFlex® Cut™

A MaxiFlex® Cut™ egy vágásnak ellenálló MaxiFlex® 

kesztyű, mely nagyon vékony, rugalmas és kényelmes, 
ezenkívül jó tapintásérzetet biztosít. DMF-mentes és 

mentes a különös aggodalomra okot adó anyagoktól 

(REACH).

MaxiFlex® Comfort™

A bélés belsejében található kiváló minőségű puha 
pamutnak köszönhetően különleges védelmet nyújt meleg 
és hideg ellen.

MaxiFlex® Elite™

14 grammos tömegének köszönhetően a MaxiFlex® EliteTM 

a legkönnyebb és legvékonyabb MaxiFlex® arra az esetre, 

ha maximális tapintási készségre van szükség.

Felhasználási területek: A MaxiFlex® Active™ kesztyűt száraz munkakörnyezetben végzett 
pontos munkavégzéshez tervezték.
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Komfort és biztonság

Alkalmazott technológiák

MaxiCut® egyesíti a vágás elleni védelmet a kényelemmel, rugalmassággal és 
kézügyességgel száraz környezetekben.

A kíméletes kesztyű élményéért

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

glovesolutions.com.

Minden egyes ATG® terméknél a HandCare® 

programunkat használjuk. Nem csak abban 

vagyunk biztosak, hogy a gyártási folyamat 

során használt elemek biztonságosak az 

alkalmazottaink számára, a tisztaság következő 
lépéseként ki is mossuk a kesztyűket a gyártási 
folyamat után. A mosási folyamat során csak 

esővízből nyert vizet használunk, melyet a 
saját vízkezelő létesítményeink segítségével 

kezelünk, és folyamatosan újrahasznosítunk. Ez lehetővé teszi számunkra, 
hogy a kesztyűk garantáltan „frissen érkeztek a csomagból”, amit az Oeko-
Tex® Standard 100 szabvány tanúsít.

Ha pedig ez még nem elég, a kesztyűinket a Bőregészségügyi Szövetség 
dermatológiailag is elismerte. A Bőregészségügyi Szövetség pecsétjével az 
iparágban elsőként igazolhatjuk a kesztyűfelhasználóknak, hogy az ATG® 

teljes termékskálája „bőrgyógyászatilag biztonságos”, és a tudományos és 
kutatási hátterünk is stabil.

Természetesen a teljes gyártási folyamatunk összhangban van a REACH 
közösségi szabályozás követelményeivel (Regisztráció, Kiértékelés, 

Engedélyezés és a Vegyi anyagok korlátozása). A gyártási folyamat során 
nem használunk különös aggodalomra okot adó anyagokat.

Vágás elleni védelem 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.

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

360 fokos szellőzés

360° szellõzés - a szabadalmaztatott mikrohabos nitril bevonat 360°-os 

szellõzést biztosít, melynek következtében a piacon kapható legjobban 
szellõzõ, vágásálló kesztyûk készíthetõk. 

A kézfáradság csökkentéséhez

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. 

Jobb teljesítmény

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

Nézze meg a MaxiCut® bemutatót - www.atg-glovesolutions.com.

34-450 34-451 34-470 34-471

Kialakítás Tenyérrészen mártott, kötött 

mandzsetta

¾-ig mártott, kötött 

mandzsetta

Tenyérrészen mártott, kötött 

mandzsetta

¾-ig mártott, kötött 

mandzsetta

Bevonat Szürke Szürke Szürke Szürke

Bélés Fekete/fehér Fekete/fehér Szürke Szürke

Méretek 6(XS) - 11(XXL) 6(XS) - 10(XL) 6(XS) - 11(XXL) 6(XS) - 10(XL)

Tenyérvastagság 1.20 mm 1.20 mm 1.30 mm 1.30 mm

Hossz 25 cm 25 cm 25 cm 25 cm

EN 388 4331 4331 4543 4543

Szilikonmentes Nem Nem Nem Nem

A MaxiCut® termékcsaládban is kapható

MaxiCut® Oil™

A MaxiCut® Oil™ egyesíti a vágás elleni védelmet a 
kényelemmel, rugalmassággal és tapintási készséggel 

olajos és nedves munkakörnyezetben.

MaxiCut® Ultra™

A száraz környezetben történő munkavégzéshez 

kifejlesztett legújabb MaxiCut® Ultra™ kesztyűnk a 
MaxiCut® termékcsalád előnyös tulajdonságait vékonyabb, 
kényelmesebb és tartósabb technológiákkal ötvözi.

Felhasználási területek: A MaxiCut® kesztyűt olyan száraz munkakörnyezetben történő 
használatra tervezték, ahol fokozottan fennáll a vágás veszélye.
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Komfort és biztonság

Alkalmazott technológiák

A MaxiCut® Oil™ egyesíti a vágás elleni védelmet a kényelemmel, rugalmassággal és 
tapintási készséggel olajos és nedves munkakörnyezetben.

A kíméletes kesztyű élményéért

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

glovesolutions.com.

Minden egyes ATG® terméknél a HandCare® 

programunkat használjuk. Nem csak abban 

vagyunk biztosak, hogy a gyártási folyamat 

során használt elemek biztonságosak az 

alkalmazottaink számára, a tisztaság következő 
lépéseként ki is mossuk a kesztyűket a gyártási 
folyamat után. A mosási folyamat során csak 

esővízből nyert vizet használunk, melyet a 
saját vízkezelő létesítményeink segítségével 

kezelünk, és folyamatosan újrahasznosítunk. Ez lehetővé teszi számunkra, 
hogy a kesztyűk garantáltan „frissen érkeztek a csomagból”, amit az Oeko-
Tex® Standard 100 szabvány tanúsít.

Ha pedig ez még nem elég, a kesztyűinket a Bőregészségügyi Szövetség 
dermatológiailag is elismerte. A Bőregészségügyi Szövetség pecsétjével az 
iparágban elsőként igazolhatjuk a kesztyűfelhasználóknak, hogy az ATG® 

teljes termékskálája „bőrgyógyászatilag biztonságos”, és a tudományos és 
kutatási hátterünk is stabil.

Természetesen a teljes gyártási folyamatunk összhangban van a REACH 
közösségi szabályozás követelményeivel (Regisztráció, Kiértékelés, 

Engedélyezés és a Vegyi anyagok korlátozása). A gyártási folyamat során 
nem használunk különös aggodalomra okot adó anyagokat.

Vágás elleni védelem esetén

Innovatív szálak - az alapanyagokat sajt magunk szerezzük be, így olyan 
egyedülállóan nagyteljesítményû fonalat és szálakat tudunk kifejleszteni, 
melyek amellett, hogy kényelmesek, rendkívül magas vágás elleni védelmet 
biztosítanak.
Megerõsítés - az erõsítés a hüvelykujj és a mutatóujj közt található, javítja 
a vágási ellenállást és megnöveli a kesztyû élettartamát.

Olaj, folyadékok és vegyi anyagok elleni védelem

Folyadéklepergetés - az egymásra rétegezett két technológia által, a 

LIQUItech® technológia segítségével nagyobb ellenállást értünk el az olajjal 
szemben.

A hosszabb idejű használattal pénzt takarít meg

A DURAtech® egy olyan technológiai platform, melynek köszönhetően 
tartósabbak a kesztyűk. Miért? Mert a hosszan tartó kesztyű gazdasági 
szempontból jó választás, de a tartósság nem minden. Fontos az is, hogy 

a kesztyű friss és tiszta legyen, ezért úgy terveztük meg a kesztyűinket, 
hogy moshatók legyenek. Így teljesen kihasználhatja kiemelkedően tartós 
kesztyűinket.

A kézfáradság csökkentéséhez

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 - köszönhetõen csak a puha 

bélés érintkezik a bõrrel.

Jobb teljesítmény

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

Nézze meg a MaxiCut® bemutatót - www.atg-glovesolutions.com.

34-304 34-305 34-504 34-505 34-450LP 34-470LP

Kialakítás Tenyérrészen 

mártott, kötött 

mandzsetta

¾-ig mártott, 

kötött mandzsetta

Tenyérrészen 

mártott, kötött 

mandzsetta

¾-ig mártott, 

kötött mandzsetta

Tenyérrészen 

mártott, kötött 

mandzsetta

Tenyérrészen 

mártott, kötött 

mandzsetta

Bevonat Szürke/fekete Szürke/fekete Szürke/fekete Szürke/fekete Szürke Szürke, bőr 
tenyérrésszel

Bélés Zöld Zöld Indigókék Indigókék Fekete/fehér Szürke

Méretek 6(XS) - 11(XXL) 6(XS) - 11(XXL) 6(XS) - 11(XXL) 6(XS) - 11(XXL) 6(XS) - 10(XL) 8(M) - 11(XXL)

Tenyérvastagság 1.20 mm 1.20 mm 1.35 mm 1.35 mm 2.50 mm 2.50 mm

Hossz 25 cm 25 cm 25 cm 25 cm 25 cm 25 cm

EN 388 4331 4331 4542 4542 4332 4543

EN 407 - - - - X2XXXX -

Szilikonmentes Igen Igen Nem Nem Nem Nem

A MaxiCut® termékcsaládban is kapható

MaxiCut®

MaxiCut® egyesíti a vágás elleni védelmet a 
kényelemmel, rugalmassággal és kézügyességgel száraz 
környezetekben.

MaxiCut® Ultra™

A száraz környezetben történő munkavégzéshez 

kifejlesztett legújabb MaxiCut® Ultra™ kesztyűnk a 
MaxiCut® termékcsalád előnyös tulajdonságait vékonyabb, 
kényelmesebb és tartósabb technológiákkal ötvözi.

Felhasználási területek: A MaxiCut® Oil™ kesztyűt olyan olajos és nedves 
munkakörnyezetben történő használatra tervezték, ahol fokozottan fennáll a vágás 
veszélye.
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Komfort és biztonság

Alkalmazott technológiák

A száraz környezetben történő munkavégzéshez kifejlesztett legújabb MaxiCut® Ultra™ 
kesztyűnk a MaxiCut® termékcsalád előnyös tulajdonságait vékonyabb, kényelmesebb és 
tartósabb technológiákkal ötvözi.

A kíméletes kesztyű élményéért

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

glovesolutions.com.

Minden egyes ATG® terméknél a HandCare® 

programunkat használjuk. Nem csak abban 

vagyunk biztosak, hogy a gyártási folyamat 

során használt elemek biztonságosak az 

alkalmazottaink számára, a tisztaság következő 
lépéseként ki is mossuk a kesztyűket a gyártási 
folyamat után. A mosási folyamat során csak 

esővízből nyert vizet használunk, melyet a 
saját vízkezelő létesítményeink segítségével 

kezelünk, és folyamatosan újrahasznosítunk. Ez lehetővé teszi számunkra, 
hogy a kesztyűk garantáltan „frissen érkeztek a csomagból”, amit az Oeko-
Tex® Standard 100 szabvány tanúsít.

Ha pedig ez még nem elég, a kesztyűinket a Bőregészségügyi Szövetség 
dermatológiailag is elismerte. A Bőregészségügyi Szövetség pecsétjével az 
iparágban elsőként igazolhatjuk a kesztyűfelhasználóknak, hogy az ATG® 

teljes termékskálája „bőrgyógyászatilag biztonságos”, és a tudományos és 
kutatási hátterünk is stabil.

Természetesen a teljes gyártási folyamatunk összhangban van a REACH 
közösségi szabályozás követelményeivel (Regisztráció, Kiértékelés, 

Engedélyezés és a Vegyi anyagok korlátozása). A gyártási folyamat során 
nem használunk különös aggodalomra okot adó anyagokat.

Vágás elleni védelem 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.

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

360 fokos szellőzés

360° szellõzés - a szabadalmaztatott mikrohabos nitril bevonat 360°-os 

szellõzést biztosít, melynek következtében a piacon kapható legjobban 
szellõzõ, vágásálló kesztyûk készíthetõk.

A hosszabb idejű használattal pénzt takarít meg

A DURAtech® egy olyan technológiai platform, melynek köszönhetően 
tartósabbak a kesztyűk. Miért? Mert a hosszan tartó kesztyű gazdasági 
szempontból jó választás, de a tartósság nem minden. Fontos az is, hogy 

a kesztyű friss és tiszta legyen, ezért úgy terveztük meg a kesztyűinket, 
hogy moshatók legyenek. Így teljesen kihasználhatja kiemelkedően tartós 
kesztyűinket.

A kézfáradság csökkentéséhez

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.

Jobb teljesítmény

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

Nézze meg a MaxiCut® bemutatót - www.atg-glovesolutions.com.

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

Kialakítás Tenyérrészen mártott, 

kötött mandzsetta

Tenyérrészen mártott, 

kötött mandzsetta

¾-ig mártott, kötött 

mandzsetta

Tenyérrészen mártott, 

kötött mandzsetta

¾-ig mártott, kötött 

mandzsetta

Bevonat Fekete Fekete Fekete Fekete Fekete

Bélés Sötétkék Sötétkék Sötétkék Sötétkék Sötétkék

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

Tenyérvastagság 1.00 mm 1.00 mm 1.00 mm 1.10 mm 1.10 mm

Hossz 25 cm 25 cm 25 cm 25 cm 25 cm

EN 388 4542 4542 4542 4542 4542

Szilikonmentes Igen Nem Igen Nem Nem

A MaxiCut® termékcsaládban is kapható

MaxiCut®

MaxiCut® egyesíti a vágás elleni védelmet a 
kényelemmel, rugalmassággal és kézügyességgel száraz 
környezetekben.

MaxiCut® Oil™

A MaxiCut® Oil™ egyesíti a vágás elleni védelmet a 
kényelemmel, rugalmassággal és tapintási készséggel 

olajos és nedves munkakörnyezetben.

Felhasználási területek: A MaxiCut® Ultra™ kesztyűt olyan száraz munkakörnyezetben 
történő használatra tervezték, ahol fokozottan fennáll a vágás veszélye.
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MaxiDry® – ez egy olajtaszító MaxiFlex®

Alkalmazott technológiák

Az emberek arra kértek bennünket, hogy gyártsunk olajtaszító MaxiFlex® kesztyűt, amely 
mégis szupervékony, rugalmas, szabad mozgást ad és kényelmes. A kérésnek eleget 
tettünk, és a MaxiDry® nevet adtuk neki.

A kíméletes kesztyű élményéért

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

glovesolutions.com.

Minden egyes ATG® terméknél a HandCare® 

programunkat használjuk. Nem csak abban 

vagyunk biztosak, hogy a gyártási folyamat 

során használt elemek biztonságosak az 

alkalmazottaink számára, a tisztaság következő 
lépéseként ki is mossuk a kesztyűket a gyártási 
folyamat után. A mosási folyamat során csak 

esővízből nyert vizet használunk, melyet a 
saját vízkezelő létesítményeink segítségével 

kezelünk, és folyamatosan újrahasznosítunk. Ez lehetővé teszi számunkra, 
hogy a kesztyűk garantáltan „frissen érkeztek a csomagból”, amit az Oeko-
Tex® Standard 100 szabvány tanúsít.

Ha pedig ez még nem elég, a kesztyűinket a Bőregészségügyi Szövetség 
dermatológiailag is elismerte. A Bőregészségügyi Szövetség pecsétjével az 
iparágban elsőként igazolhatjuk a kesztyűfelhasználóknak, hogy az ATG® 

teljes termékskálája „bőrgyógyászatilag biztonságos”, és a tudományos és 
kutatási hátterünk is stabil.

Természetesen a teljes gyártási folyamatunk összhangban van a REACH 
közösségi szabályozás követelményeivel (Regisztráció, Kiértékelés, 

Engedélyezés és a Vegyi anyagok korlátozása). A gyártási folyamat során 
nem használunk különös aggodalomra okot adó anyagokat.

Olaj, folyadékok és vegyi anyagok elleni védelem

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

A kézfáradság csökkentéséhez

Ultrakönnyû - a szintetikus bevonatnak és a piacvezetõ, szuperkönnyû, 

varrásnélküli bélésnek köszönhetõen a kesztyûk rendkívül kényelmesek, 
megfelelõen illeszkednek a bõrfelülethez, továbbá kimagasló precizitást és 

érzékenységet biztosítanak.

Tépõzár - a kesztyû stabil rögzítését biztosítja: a csuklón található, exkluzív, 
elasztikus tépõzár, mely megfelelõen “lezárja” a kesztyût. 

Jobb teljesítmény

A mikrocsészés, csúszásgátló bevonatunk olajos és nedves körülmények 

közt is kontrollálható és kiváló fogást tesz lehetõvé. A csúszásmentes 

anyag csak ott biztosít tapadást, ahol arra valóban szükség van - a tenyér 
területe - ezáltal a megfelelõ rugalmasságot is biztosítja. 
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MaxiDry® – ez egy olajtaszító MaxiFlex®

Nézze meg a MaxiDry® bemutatót - www.atg-glovesolutions.com.

56-424 56-425 56-426 56-427

Kialakítás Tenyérrészen mártott, kötött 

mandzsetta

¾-ig mártott, kötött 

mandzsetta

Hosszú szárú kesztyű - 26 
cm

Teljesen mártott, kötött 

mandzsetta

Bevonat Lila/fekete Lila/fekete Lila/fekete Lila/fekete

Bélés Szürke Szürke Semleges Szürke

Méretek 6(XS) - 11(XXL) 6(XS) - 11(XXL) 6(XS) - 11(XXL) 6(XS) - 11(XXL)

Tenyérvastagság 1.10 mm 1.30 mm 0.95 mm 1.30 mm

Hossz 25 cm 25 cm 25 cm 25 cm

EN 388 4121 4121 4111 4121

EN 374-1 - - Low Level -

Szilikonmentes Igen Igen Igen Igen

Folyadékálló Nem Nem Igen Nem

A MaxiDry® termékcsaládban is kapható

MaxiDry® Plus™

A MaxiDry® Plus™ bevizsgált, és az EN374 szabvány 
alapján alacsony szintű vegyi ellenállású.

MaxiDry® Zero™

A MaxiDry® Zero™ folyadéklepergető képessége 
mellett hőellenállása is kiváló, köszönhetően a speciális 
belső bevonatnak, mely akár -30°C-ot is képes 
elviselni. *A bevonat karakterisztikájától függően.

Felhasználási területek: A MaxiDry® kesztyűt olajos és nedves munkakörnyezetben történő 
használatra tervezték.
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MaxiDry® – ez egy olajtaszító MaxiFlex®

Alkalmazott technológiák

A MaxiDry® Plus™ bevizsgált, és az EN374 szabvány alapján alacsony szintű vegyi 
ellenállású.

A kíméletes kesztyű élményéért

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

glovesolutions.com.

Minden egyes ATG® terméknél a HandCare® 

programunkat használjuk. Nem csak abban 

vagyunk biztosak, hogy a gyártási folyamat 

során használt elemek biztonságosak az 

alkalmazottaink számára, a tisztaság következő 
lépéseként ki is mossuk a kesztyűket a gyártási 
folyamat után. A mosási folyamat során csak 

esővízből nyert vizet használunk, melyet a 
saját vízkezelő létesítményeink segítségével 

kezelünk, és folyamatosan újrahasznosítunk. Ez lehetővé teszi számunkra, 
hogy a kesztyűk garantáltan „frissen érkeztek a csomagból”, amit az Oeko-
Tex® Standard 100 szabvány tanúsít.

Ha pedig ez még nem elég, a kesztyűinket a Bőregészségügyi Szövetség 
dermatológiailag is elismerte. A Bőregészségügyi Szövetség pecsétjével az 
iparágban elsőként igazolhatjuk a kesztyűfelhasználóknak, hogy az ATG® 

teljes termékskálája „bőrgyógyászatilag biztonságos”, és a tudományos és 
kutatási hátterünk is stabil.

Természetesen a teljes gyártási folyamatunk összhangban van a REACH 
közösségi szabályozás követelményeivel (Regisztráció, Kiértékelés, 

Engedélyezés és a Vegyi anyagok korlátozása). A gyártási folyamat során 
nem használunk különös aggodalomra okot adó anyagokat.

Olaj, folyadékok és vegyi anyagok elleni védelem

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

A kézfáradság csökkentéséhez

Ultrakönnyû - a szintetikus bevonatnak és a piacvezetõ, szuperkönnyû, 

varrásnélküli bélésnek köszönhetõen a kesztyûk rendkívül kényelmesek, 
megfelelõen illeszkednek a bõrfelülethez, továbbá kimagasló precizitást és 

érzékenységet biztosítanak.

Tépõzár - a kesztyû stabil rögzítését biztosítja: a csuklón található, exkluzív, 
elasztikus tépõzár, mely megfelelõen “lezárja” a kesztyût. 

Jobb teljesítmény

A mikrocsészés, csúszásgátló bevonatunk olajos és nedves körülmények 

közt is kontrollálható és kiváló fogást tesz lehetõvé. A csúszásmentes 

anyag csak ott biztosít tapadást, ahol arra valóban szükség van - a tenyér 
területe - ezáltal a megfelelõ rugalmasságot is biztosítja. 
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MaxiDry® – ez egy olajtaszító MaxiFlex®

Nézze meg a MaxiDry® bemutatót - www.atg-glovesolutions.com.

56-530

Kialakítás Hosszú szárú kesztyű - 30 cm

Bevonat Kék/fekete

Bélés Semleges

Méretek 7(S) - 11(XXL)

Tenyérvastagság 1.10 mm

Hossz 30 cm

EN 388 4121

Szilikonmentes Igen

Folyadékálló Igen

A MaxiDry® termékcsaládban is kapható

MaxiDry®

Az emberek arra kértek bennünket, hogy gyártsunk 

olajtaszító MaxiFlex® kesztyűt, amely mégis 
szupervékony, rugalmas, szabad mozgást ad és 

kényelmes. A kérésnek eleget tettünk, és a MaxiDry® nevet 

adtuk neki.

MaxiDry® Zero™

A MaxiDry® Zero™ folyadéklepergető képessége 
mellett hőellenállása is kiváló, köszönhetően a speciális 
belső bevonatnak, mely akár -30°C-ot is képes 
elviselni. *A bevonat karakterisztikájától függően.

Felhasználási területek: A MaxiDry® Plus™ kesztyűt olajos, nedves munkakörnyezetben 
és/vagy alacsony szintű vegyi kockázattal járó felhasználáshoz tervezték.
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MaxiDry® – ez egy olajtaszító MaxiFlex®

Alkalmazott technológiák

A MaxiDry® Zero™ folyadéklepergető képessége mellett hőellenállása is kiváló, 
köszönhetően a speciális belső bevonatnak, mely akár -30°C-ot is képes elviselni*.

A MaxiDry® Zero™ megfelelőségi tanúsítása az európai élelmiszer-ipari szabványok szerint 
történt, és teljesíti az FDA CFR Title 21 Part 177 követelményeit.

* A bevonat karakterisztikájától függően.

A kíméletes kesztyű élményéért

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

glovesolutions.com.

Minden egyes ATG® terméknél a HandCare® 

programunkat használjuk. Nem csak abban 

vagyunk biztosak, hogy a gyártási folyamat 

során használt elemek biztonságosak az 

alkalmazottaink számára, a tisztaság következő 
lépéseként ki is mossuk a kesztyűket a gyártási 
folyamat után. A mosási folyamat során csak 

esővízből nyert vizet használunk, melyet a 
saját vízkezelő létesítményeink segítségével 

kezelünk, és folyamatosan újrahasznosítunk. Ez lehetővé teszi számunkra, 
hogy a kesztyűk garantáltan „frissen érkeztek a csomagból”, amit az Oeko-
Tex® Standard 100 szabvány tanúsít.

Ha pedig ez még nem elég, a kesztyűinket a Bőregészségügyi Szövetség 
dermatológiailag is elismerte. A Bőregészségügyi Szövetség pecsétjével az 
iparágban elsőként igazolhatjuk a kesztyűfelhasználóknak, hogy az ATG® 

teljes termékskálája „bőrgyógyászatilag biztonságos”, és a tudományos és 
kutatási hátterünk is stabil.

Természetesen a teljes gyártási folyamatunk összhangban van a REACH 
közösségi szabályozás követelményeivel (Regisztráció, Kiértékelés, 

Engedélyezés és a Vegyi anyagok korlátozása). A gyártási folyamat során 
nem használunk különös aggodalomra okot adó anyagokat.

Olaj, folyadékok és vegyi anyagok elleni védelem

Folyadéklepergető hatás – bőrét szárazon, kezeit pedig melegen tartja. E 
technológia a szabadban dolgozók számára is megfelelő hőérzetet biztosít.

Meleg és hideg elleni védelemhez

Kiváló hőszigetelő képesség – a rugalmasság, kézügyesség, könnyűség 
és kényelem feláldozása nélkül. A hőszigetelő hatású bevonat és varrat 
nélküli bélés hatékonyan ellenáll a hidegnek.

A kézfáradság csökkentéséhez

Különösen puha és rendkívül rugalmas bevonat – a szélsőségesen 
hideg környezetben is maximális rugalmasságot nyújtó kialakítás jelentős 
mértékben hozzájárul a megfelelő hőérzet eléréséhez.

Gondos kialakítás – a kéz mozgó pontjainál, így például az ujjperceknél 
összekapcsolódó, hőszigetelő hatású bélés kiemelkedően kényelmes 
kesztyűviseletet tesz lehetővé.

Jobb teljesítmény

Optimális fogás – a különösen puha bevonat maximális mértékű 
rugalmasságot és precizitást biztosít.
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MaxiDry® – ez egy olajtaszító MaxiFlex®

Nézze meg a MaxiDry® bemutatót - www.atg-glovesolutions.com.

56-451

Kialakítás Teljesen mártott, kötött mandzsetta

Bevonat Lila/fekete

Bélés Szürke

Méretek 7(S) - 11(XXL)

Tenyérvastagság 1.80 mm

Hossz 26 cm

EN 388 4232

EN 511 111

Szilikonmentes Igen

Folyadékálló Nem

Food contact Igen (FDA, EC 1935/2004)

A MaxiDry® termékcsaládban is kapható

MaxiDry®

Az emberek arra kértek bennünket, hogy gyártsunk 

olajtaszító MaxiFlex® kesztyűt, amely mégis 
szupervékony, rugalmas, szabad mozgást ad és 

kényelmes. A kérésnek eleget tettünk, és a MaxiDry® nevet 

adtuk neki.

MaxiDry® Plus™

A MaxiDry® Plus™ bevizsgált, és az EN374 szabvány 
alapján alacsony szintű vegyi ellenállású.

Felhasználási területek: A MaxiDry® Zero™ kesztyűt hőnek való ellenállást igénylő száraz 
vagy nedves munkakörnyezetben történő használatra tervezték.
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Innovatív technológia a kényelem megőrzése érdekében

Alkalmazott technológiák

   szabv ny szerinti tan sít ssal rendelkező a i hem® keszty t azok sz m ra 
terveztük és fejlesztettük, akik vegyi anyagokkal dolgoznak, magasabb fokú védelemre 
van szükségük.

 kíméletes keszty  élményéért

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

glovesolutions.com.

Minden egyes ATG® terméknél a HandCare® 

programunkat használjuk. Nem csak abban 

vagyunk biztosak, hogy a gyártási folyamat 

során használt elemek biztonságosak az 

alkalmazottaink számára, a tisztaság következő 
lépéseként ki is mossuk a kesztyűket a gyártási 
folyamat után. A mosási folyamat során csak 

esővízből nyert vizet használunk, melyet a 
saját vízkezelő létesítményeink segítségével 

kezelünk, és folyamatosan újrahasznosítunk. Ez lehetővé teszi számunkra, 
hogy a kesztyűk garantáltan „frissen érkeztek a csomagból”, amit az Oeko-
Tex® Standard 100 szabvány tanúsít.

Ha pedig ez még nem elég, a kesztyűinket a Bőregészségügyi Szövetség 
dermatológiailag is elismerte. A Bőregészségügyi Szövetség pecsétjével az 
iparágban elsőként igazolhatjuk a kesztyűfelhasználóknak, hogy az ATG® 

teljes termékskálája „bőrgyógyászatilag biztonságos”, és a tudományos és 
kutatási hátterünk is stabil.

Természetesen a teljes gyártási folyamatunk összhangban van a REACH 
közösségi szabályozás követelményeivel (Regisztráció, Kiértékelés, 

Engedélyezés és a Vegyi anyagok korlátozása). A gyártási folyamat során 
nem használunk különös aggodalomra okot adó anyagokat.

Olaj, folyadékok és vegyi anyagok elleni védelem

Vegyszerállóság - a kesztyûk vegyszerállóságát a LIQUItech® technológia 

platform biztosítja

A kézfáradság csökkentéséhez

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

andzsetta - a maximális precizitás érdekében a lezárható mandzsetta 

segít az ujjak végén tartani a kesztyűt.

Jobb teljesítmény

A mikrocsészés, csúszásgátló bevonatunk olajos és nedves körülmények 

közt is kontrollálható és kiváló fogást tesz lehetõvé. A csúszásmentes 

anyag csak ott biztosít tapadást, ahol arra valóban szükség van - a tenyér 
területe - ezáltal a megfelelõ rugalmasságot is biztosítja.
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Innovatív technológia a kényelem megőrzése érdekében

ézze meg a a i hem® bemutatót - www.atg-glovesolutions.com.

56-630 56-635

Kialakítás Hosszú szárú kesztyű - 30 cm Hosszú szárú kesztyű - 35 cm

Bevonat Zöld/fekete Zöld/fekete

Bélés Semleges Semleges

éretek 7(S) - 11(XXL) 7(S) - 11(XXL)

Tenyérvastagság 1.20 mm 1.20 mm

Hossz 30 cm 35 cm

EN 388 4121 4121

EN 374-3 AKL AKL

EN 374-2 Level 3 Level 3

Szilikonmentes Igen Igen

Folyadékálló Igen

 a i hem® termékcsaládban is kapható

a i hem® t™

A MaxiChem® kesztyűt azok számára terveztük és 
fejlesztettük, akik vegyi anyagokkal dolgoznak, és 

magasabb fokú vágás elleni védelemre van szükségük.

elhaszn l si ter letek   a i hem  keszty t vegyi k rnyezetben t rténő haszn latra 
tervezték   haszn lat előtt kér k  bizonyosod on meg róla  hogy a keszty  meg elel a 
használni kívánt vegyi anyagnak.
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Innovatív technológia a kényelem megőrzése érdekében

Alkalmazott technológiák

A MaxiChem® keszty t azok sz m ra tervezt k és e lesztett k  akik vegyi anyagokkal 
dolgoznak  és magasabb ok  v g s elleni védelemre van sz kség k

 kíméletes keszty  élményéért

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

glovesolutions.com.

Minden egyes ATG® terméknél a HandCare® 

programunkat használjuk. Nem csak abban 

vagyunk biztosak, hogy a gyártási folyamat 

során használt elemek biztonságosak az 

alkalmazottaink számára, a tisztaság következő 
lépéseként ki is mossuk a kesztyűket a gyártási 
folyamat után. A mosási folyamat során csak 

esővízből nyert vizet használunk, melyet a 
saját vízkezelő létesítményeink segítségével 

kezelünk, és folyamatosan újrahasznosítunk. Ez lehetővé teszi számunkra, 
hogy a kesztyűk garantáltan „frissen érkeztek a csomagból”, amit az Oeko-
Tex® Standard 100 szabvány tanúsít.

Ha pedig ez még nem elég, a kesztyűinket a Bőregészségügyi Szövetség 
dermatológiailag is elismerte. A Bőregészségügyi Szövetség pecsétjével az 
iparágban elsőként igazolhatjuk a kesztyűfelhasználóknak, hogy az ATG® 

teljes termékskálája „bőrgyógyászatilag biztonságos”, és a tudományos és 
kutatási hátterünk is stabil.

Természetesen a teljes gyártási folyamatunk összhangban van a REACH 
közösségi szabályozás követelményeivel (Regisztráció, Kiértékelés, 

Engedélyezés és a Vegyi anyagok korlátozása). A gyártási folyamat során 
nem használunk különös aggodalomra okot adó anyagokat.

g s elleni védelem esetén

Innovatív sz lak - 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.

la  olyadékok és vegyi anyagok elleni védelem

egyszer llós g - a kesztyûk vegyszerállóságát a LIQUItech® technológia 

platform biztosítja

 kéz rads g cs kkentéséhez

ltrak nny  - 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.

obb tel esítmény

A mikrocsészés, csúszásgátló bevonatunk olajos és nedves körülmények 

közt is kontrollálható és kiváló fogást tesz lehetõvé. A csúszásmentes 

anyag csak ott biztosít tapadást, ahol arra valóban szükség van - a tenyér 
területe - ezáltal a megfelelõ rugalmasságot is biztosítja.
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Innovatív technológia a kényelem megőrzése érdekében

ézze meg a a i hem® bem tatót  atg glovesol tions com

Kialakítás Hosszú szárú kesztyű - 30 cm

evonat Kék/fekete

élés Semleges

éretek 7(S) - 11(XXL)

enyérvastags g 1.40 mm

Hossz 30 cm

 4342

 AKL

 Level 3

Szilikonmentes Igen

olyadék lló Igen

A MaxiChem® termékcsal dban is ka ható

MaxiChem®

A EN 374 szabvány szerinti tanúsítással rendelkező 
MaxiChem® kesztyűt azok számára terveztük és 
fejlesztettük, akik vegyi anyagokkal dolgoznak, magasabb 

fokú védelemre van szükségük.

elhaszn l si ter letek   a i hem  t  keszty t olyan vegyi k rnyezetben t rténő 
haszn latra tervezték  ahol okozottan enn ll a v g s veszélye   haszn lat előtt kér k  
bizonyosod on meg róla  hogy a keszty  meg elel a haszn lni kív nt vegyi anyagnak
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Kényelem és biztonság az egyedülálló szerszámokhoz

Nitrilhab a varratmentes nejlonbélésen.
Olajos és piszkos környezetben általános munkavégzésre tervezve.

A kíméletes kesztyű élményéértAlkalmazott technológiák

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

Minden egyes ATG® terméknél a HandCare® 
programunkat használjuk. Nem csak abban 
vagyunk biztosak, hogy a gyártási folyamat 
során használt elemek biztonságosak az 
alkalmazottaink számára, a tisztaság következő 
lépéseként ki is mossuk a kesztyűket a gyártási 
folyamat után. A mosási folyamat során csak 
esővízből nyert vizet használunk, melyet a 

saját vízkezelő létesítményeink segítségével kezelünk, és folyamatosan 
újrahasznosítunk. Ez lehetővé teszi számunkra, hogy a kesztyűk 
garantáltan „frissen érkeztek a csomagból”, amit az Oeko-Tex® Standard 
100 szabvány tanúsít.

Ha pedig ez még nem elég, a kesztyűinket a Bőregészségügyi Szövetség 
dermatológiailag is elismerte. A Bőregészségügyi Szövetség pecsétjével az 
iparágban elsőként igazolhatjuk a kesztyűfelhasználóknak, hogy az ATG® 
teljes termékskálája „bőrgyógyászatilag biztonságos”, és a tudományos és 
kutatási hátterünk is stabil.

Természetesen a teljes gyártási folyamatunk összhangban van a REACH 
közösségi szabályozás követelményeivel (Regisztráció, Kiértékelés, 
Engedélyezés és a Vegyi anyagok korlátozása). A gyártási folyamat során 
nem használunk különös aggodalomra okot adó anyagokat.

• MaxiFoam®: nitrilhab rugalmas, 15-ös méretű nylon, varrat nélküli 
bélésen

• MaxiFoam® Lite™: ultrakönnyű nitrilhab könnyű, 15-ös méretű varrat 
nélküli nylon bélésen

• A kesztyű felülete úgy van kialakítva, hogy elvezesse az olajat, 
amivel jobb fogást biztosít

• A könnyű bevonat javítja a rugalmasságot és a kézügyességet
• A MaxiFoam® kopásállósága 4-es, és mechanikai teljesítménye is jó
• Az egész kesztyű be van vonva, ami további védelmet biztosít
• A minimális áthúzás csökkenti az irritációt, és javítja a komfortérzetet
• MaxiFoam® Lite™: sötét színének köszönhetően a kesztyű hosszabb 

ideig marad „tiszta”
• Jó fogást biztosít nedves és száraz tárgyakhoz is
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®

Kényelem és biztonság az egyedülálló szerszámokhoz

34-600 34-800 34-900

Kialakítás Tenyérrészen mártott, kötött 
mandzsetta

Tenyérrészen mártott, kötött 
mandzsetta

Tenyérrészen mártott, kötött 
mandzsetta

Bevonat Szürke Szürke Grafit

Bélés Fehér Fehér Sötétszürke

Méretek 5(XXS) - 11(XXL) 5(XXS) - 11(XXL) 5(XXS) - 11(XXL)

Tenyérvastagság 1.00 mm 1.10 mm 1.00 mm

Hossz 25 cm 25 cm 25 cm

EN 388 4121 4131 4121

Szilikonmentes Igen Igen Igen
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Kényelem és biztonság az egyedülálló szerszámokhoz

Nitril a varratmentes nejlonbélésen.
Olajos és piszkos környezetben általános munkavégzésre tervezve.

A kíméletes kesztyű élményéértAlkalmazott technológiák

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

Minden egyes ATG® terméknél a HandCare® 
programunkat használjuk. Nem csak abban 
vagyunk biztosak, hogy a gyártási folyamat 
során használt elemek biztonságosak az 
alkalmazottaink számára, a tisztaság következő 
lépéseként ki is mossuk a kesztyűket a gyártási 
folyamat után. A mosási folyamat során csak 
esővízből nyert vizet használunk, melyet a 

saját vízkezelő létesítményeink segítségével kezelünk, és folyamatosan 
újrahasznosítunk. Ez lehetővé teszi számunkra, hogy a kesztyűk 
garantáltan „frissen érkeztek a csomagból”, amit az Oeko-Tex® Standard 
100 szabvány tanúsít.

Ha pedig ez még nem elég, a kesztyűinket a Bőregészségügyi Szövetség 
dermatológiailag is elismerte. A Bőregészségügyi Szövetség pecsétjével az 
iparágban elsőként igazolhatjuk a kesztyűfelhasználóknak, hogy az ATG® 
teljes termékskálája „bőrgyógyászatilag biztonságos”, és a tudományos és 
kutatási hátterünk is stabil.

Természetesen a teljes gyártási folyamatunk összhangban van a REACH 
közösségi szabályozás követelményeivel (Regisztráció, Kiértékelés, 
Engedélyezés és a Vegyi anyagok korlátozása). A gyártási folyamat során 
nem használunk különös aggodalomra okot adó anyagokat.

• Könnyű és rugalmas, erős nitrilbevonat 15-ös méretű varrat nélküli 
bélésen

• Kiváló kézügyesség és rugalmasság
• Tökéletesen kontúrozott forma
• Jó mechanikai teljesítmény
• A mártott technológia segítségével hidegen tartja a kézfejet, mely jól 

szellőzik
• Ujj- és tenyérbevonatú verziók is kaphatók
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Kényelem és biztonság az egyedülálló szerszámokhoz

34-953 34-958

Kialakítás Tenyérrészen mártott, kötött mandzsetta Tenyérrészen mártott, kötött mandzsetta

Bevonat Világosszürke Kék 

Bélés Fehér Szürke

Méretek 6(XS) - 11(XXL) 6(XS) - 11(XXL)

Tenyérvastagság 0.90 mm 0.90 mm

Hossz 25 cm 25 cm

EN 388 4121 4121

Szilikonmentes Igen Nem
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Kényelem és biztonság az egyedülálló szerszámokhoz

Természetes latex a varratmentes akril-/poliészterbélésen, szabadalmazott 

csúszásmentes fogással.

Általános használatra tervezett hideg feltételek esetén száraz és nedves 

munkavégzéshez.

A kíméletes kesztyű élményéértAlkalmazott technológiák

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

Minden egyes ATG® terméknél a HandCare® 
programunkat használjuk. Nem csak abban 
vagyunk biztosak, hogy a gyártási folyamat 
során használt elemek biztonságosak az 
alkalmazottaink számára, a tisztaság következő 
lépéseként ki is mossuk a kesztyűket a gyártási 
folyamat után. A mosási folyamat során csak 
esővízből nyert vizet használunk, melyet a 

saját vízkezelő létesítményeink segítségével kezelünk, és folyamatosan 
újrahasznosítunk. Ez lehetővé teszi számunkra, hogy a kesztyűk 
garantáltan „frissen érkeztek a csomagból”, amit az Oeko-Tex® Standard 
100 szabvány tanúsít.

Ha pedig ez még nem elég, a kesztyűinket a Bőregészségügyi Szövetség 
dermatológiailag is elismerte. A Bőregészségügyi Szövetség pecsétjével az 
iparágban elsőként igazolhatjuk a kesztyűfelhasználóknak, hogy az ATG® 
teljes termékskálája „bőrgyógyászatilag biztonságos”, és a tudományos és 
kutatási hátterünk is stabil.

Természetesen a teljes gyártási folyamatunk összhangban van a REACH 
közösségi szabályozás követelményeivel (Regisztráció, Kiértékelés, 
Engedélyezés és a Vegyi anyagok korlátozása). A gyártási folyamat során 
nem használunk különös aggodalomra okot adó anyagokat.

• Erős és rugalmas természetes latex borítás egy varrat nélküli 
bélésen

• A bolyhozott bélés puha és kényelmes, továbbá hidegben megtartja 
a meleget

• A Non Slip Grip javítja a fogási teljesítményt nedves tárgyak esetén
• Anatómiai kialakításának köszönhetően csökkenti a kéz kifáradását
• A mártott technológia javítja a légáteresztő-képességett, és csökkenti 

az izzadást
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Kényelem és biztonság az egyedülálló szerszámokhoz

30-201 30-202

Kialakítás Tenyérrészen mártott, kötött mandzsetta ¾-ig mártott, kötött mandzsetta

Bevonat Szürke Szürke

Bélés Narancssárga Narancssárga

Méretek 6(XS) - 11(XXL) 8(M) - 11(XXL)

Tenyérvastagság 2.50 mm 2.50 mm

Hossz

EN 388 1241 1241

EN 511 X1X X1X-

EN 407 X2XXXX X2XXXX--

Szilikonmentes Nem Nem
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Kényelem és biztonság az egyedülálló szerszámokhoz

Nitril a pamutbélésen.
Száraz és nedves használatra tervezett dörzsölő és érdes hatások fennállása 
esetén.

A kíméletes kesztyű élményéértAlkalmazott technológiák

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

Minden egyes ATG® terméknél a HandCare® 
programunkat használjuk. Nem csak abban 
vagyunk biztosak, hogy a gyártási folyamat 
során használt elemek biztonságosak az 
alkalmazottaink számára, a tisztaság következő 
lépéseként ki is mossuk a kesztyűket a gyártási 
folyamat után. A mosási folyamat során csak 
esővízből nyert vizet használunk, melyet a 

saját vízkezelő létesítményeink segítségével kezelünk, és folyamatosan 
újrahasznosítunk. Ez lehetővé teszi számunkra, hogy a kesztyűk 
garantáltan „frissen érkeztek a csomagból”, amit az Oeko-Tex® Standard 
100 szabvány tanúsít.

Ha pedig ez még nem elég, a kesztyűinket a Bőregészségügyi Szövetség 
dermatológiailag is elismerte. A Bőregészségügyi Szövetség pecsétjével az 
iparágban elsőként igazolhatjuk a kesztyűfelhasználóknak, hogy az ATG® 
teljes termékskálája „bőrgyógyászatilag biztonságos”, és a tudományos és 
kutatási hátterünk is stabil.

Természetesen a teljes gyártási folyamatunk összhangban van a REACH 
közösségi szabályozás követelményeivel (Regisztráció, Kiértékelés, 
Engedélyezés és a Vegyi anyagok korlátozása). A gyártási folyamat során 
nem használunk különös aggodalomra okot adó anyagokat.

• Könnyű, de erős nitrilborítás
• Hosszú ideig is kényelmesen viselhető
• Anatómiai kialakításának köszönhetően a kézhez simul
• Jó kopásállóság
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Kényelem és biztonság az egyedülálló szerszámokhoz

34-785 34-786 34-985 34-986

Kialakítás ¾-ig mártott, kötött 
mandzsetta

Teljesen mártott, kötött 
mandzsetta

¾-ig mártott, kötött 
mandzsetta

Teljesen mártott, kötött 
mandzsetta

Bevonat Kék Kék Sárga Sárga

Bélés Semleges Semleges Semleges Semleges

Méretek 7(S) - 10(XL) 7(S) - 10(XL) 6(XS) - 10(XL) 7(S) - 10(XL)

Tenyérvastagság 0.80 mm 0.90 mm 0.80 mm 0.90 mm

Hossz 27.5 cm 27.5 cm 27.5 cm 27.5 cm

EN 388 4121 4121 4121 4121

Szilikonmentes Nem Nem Nem Nem
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