
Patent Number EP1608808 

pr
oR

an
ge

 ®

Inovatívna technológia pre ochranu a komfort

Technológie vo vnútri

 Rukavice MaxiChem® sú určené a vyvinuté pre osoby, ktoré pracujú s   chemikáliami   
vyžadujúcimi vysokú úroveň ochrany, a sú certifi kované ako výrobok typu A podľa normy 
EN ISO 374:2016 + A1:2018. 

Pre príjemný pocit v rukaviciach

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

 Náš program HandCare ®  používame pri 
každom jednom výrobku ATG ® . Nielen že 
kontrolujeme, či sú všetky prvky používané 
v našich výrobných procesoch bezpečné pre 
našich zamestnancov, ale tiež perieme všetky 
rukavice po výrobnom procese ako ďalší krok 
na dosahovanie čistoty. Počas tohto procesu 
prania používame iba zachytenú dažďovú 
vodu, ktorá je upravená a neustále recyklovaná 

v našich vlastných zariadeniach na úpravu vody. To nám umožňuje zaručiť, 
aby naše rukavice boli „svieže po vybalení“, čoho dôkazom je certifi kácia 
Oeko-Tex ®  podľa normy Standard 100. 

 A ak by to nestačilo, naše rukavice sú tiež dermatologicky akreditované 
organizáciou Skin Health Alliance. Pečať Skin Health Alliance poskytuje 
po prvýkrát v odvetví bezpečnosti používateľom profesionálnych rukavíc 
dôveru, že celý sortiment rukavíc ATG ®  je dermatologicky bezpečný 
a vedecký a výskumný vývoj za nimi je dôkladný. 

 Samozrejme, celý náš výrobný proces je v súlade s požiadavkami európskej 
normy REACH (Registrácia, hodnotenie, autorizácia a obmedzovanie 
chemických látok). Pri našich výrobných procesoch nepoužívame žiadne 
látky SVHC. 

   Na ochranu pred olejmi, kvapalinami a chemikáliami 

Chemická odolnosť  - iprostredníctvom našej technologickej platformy 
LIQUItech ® . 

  Pre menšiu únavu rúk 

Ultra ľahké  - syntetický poťah v kombinácii so super ľahkou bezšvovou 
pletenou podšívkou, vedúcou v odvetví, poskytuje výnimočný komfort, 
citlivosť, priľnutie a obratnosť.  

Prispôsobená manžeta  - drží rukavicu tesne na ruke, čím maximalizuje 
obratnosť a citlivosť končekov prstov. 

  Pre lepšie vlastnosti 

  Naša nekĺzavá povrchová úprava s mikro-čiapočkami umožňuje kontrolované 
a výnimočné uchopenie pri použití v mastnom a mokrom prostredí. Nekĺzavý 
priľnavý poťah je aplikovaný tam, kde je to skutočne potrebné – v oblasti 
dlane – pričom fl exibilita zostane zachovaná. GRIPtech ®  znižuje únavu rúk 
a zvyšuje bezpečnosť. 
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Inovatívna technológia pre ochranu a komfort

Pozrite si MaxiChem ®  animáciu na  www.atg-glovesolutions.com .

56-630 56-635

Dizajn Rukavica - 30 cm Rukavica - 35 cm

Poťah Zeleno-čierna Zeleno-čierna

Podklad Biela Neutrálna

Veľkosti Veľkosť 7 (S) - Veľkosť 11 (XXL) Veľkosť 7 (S) - Veľkosť 11 (XXL)

Hrúbka dlane 1.30 mm 1.30 mm

Dĺžka 30 cm 35 cm

EN 388:2016 + 
A1:2018

4121A 4121A

EN ISO 374-1:2016/
Type A

JKLMNO JKLMNO

Bez silikónu Áno Áno

Taktiež k dispozícii v rade MaxiChem ®

 MaxiChem ®  Cut ™
 Rukavice MaxiChem® Cut™ sú určené a vyvinuté pre 
osoby, ktoré pracujú s   chemikáliami vyžadujúcimi 
ochranu proti prerezaniu  , a sú certifi kované ako výrobok 
typu A podľa normy EN ISO 374:2016 + A1:2018. 

Kde sa používa: Rukavice MaxiChem® sú navrhnuté na prácu s chemikáliami. Pred 
použitím sa uistite, že rukavice sú vhodné na použitie s príslušnými chemikáliami.
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Inovatívna technológia pre ochranu a komfort

Technológie vo vnútri

 Rukavice MaxiChem® Cut™ sú určené a vyvinuté pre osoby, ktoré pracujú s   chemikáliami 
vyžadujúcimi ochranu proti prerezaniu  , a sú certifi kované ako výrobok typu A podľa 
normy EN ISO 374:2016 + A1:2018. 

Pre príjemný pocit v rukaviciach

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

 Náš program HandCare ®  používame pri 
každom jednom výrobku ATG ® . Nielen že 
kontrolujeme, či sú všetky prvky používané 
v našich výrobných procesoch bezpečné pre 
našich zamestnancov, ale tiež perieme všetky 
rukavice po výrobnom procese ako ďalší krok 
na dosahovanie čistoty. Počas tohto procesu 
prania používame iba zachytenú dažďovú 
vodu, ktorá je upravená a neustále recyklovaná 

v našich vlastných zariadeniach na úpravu vody. To nám umožňuje zaručiť, 
aby naše rukavice boli „svieže po vybalení“, čoho dôkazom je certifi kácia 
Oeko-Tex ®  podľa normy Standard 100. 

 A ak by to nestačilo, naše rukavice sú tiež dermatologicky akreditované 
organizáciou Skin Health Alliance. Pečať Skin Health Alliance poskytuje 
po prvýkrát v odvetví bezpečnosti používateľom profesionálnych rukavíc 
dôveru, že celý sortiment rukavíc ATG ®  je dermatologicky bezpečný 
a vedecký a výskumný vývoj za nimi je dôkladný. 

 Samozrejme, celý náš výrobný proces je v súlade s požiadavkami európskej 
normy REACH (Registrácia, hodnotenie, autorizácia a obmedzovanie 
chemických látok). Pri našich výrobných procesoch nepoužívame žiadne 
látky SVHC. 

   Na ochranu proti porezaniu 

Inovatívne vlákna  - Technológia CUTtech ®  kombinuje a spája vysoko 
odolné priadze a vlákna a vytvára rôzne úrovne ochrany proti porezaniu s 
fi lozofi ou poskytovania vysokej úrovne pohodlia a spokojnosti zákazníka. 

  Na ochranu pred olejmi, kvapalinami a chemikáliami 

Chemická odolnosť  - iprostredníctvom našej technologickej platformy 
LIQUItech ® . 

  Pre menšiu únavu rúk 

Ultra ľahké  - syntetický poťah v kombinácii so super ľahkou bezšvovou 
pletenou podšívkou, vedúcou v odvetví, poskytuje výnimočný komfort, 
citlivosť, priľnutie a obratnosť.  

Prispôsobená manžeta  - drží rukavicu tesne na ruke, čím maximalizuje 
obratnosť a citlivosť končekov prstov. 

  Pre lepšie vlastnosti 

  Naša nekĺzavá povrchová úprava s mikro-čiapočkami umožňuje kontrolované 
a výnimočné uchopenie pri použití v mastnom a mokrom prostredí. Nekĺzavý 
priľnavý poťah je aplikovaný tam, kde je to skutočne potrebné – v oblasti 
dlane – pričom fl exibilita zostane zachovaná. GRIPtech ®  znižuje únavu rúk 
a zvyšuje bezpečnosť. 
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Inovatívna technológia pre ochranu a komfort

Pozrite si MaxiChem ®  animáciu na  www.atg-glovesolutions.com .

56-633

Dizajn Rukavica - 30 cm

Poťah Dark green/black

Podklad Neutrálna

Veľkosti Veľkosť 7 (S) - Veľkosť 11 (XXL)

Hrúbka dlane 1.40 mm

Dĺžka 30 cm

EN 388:2016 + 
A1:2018

4342B

EN ISO 374-1:2016/
Type A

JKLMNO

Bez silikónu Áno

Taktiež k dispozícii v rade MaxiChem ®

 MaxiChem ®
 Rukavice MaxiChem® sú určené a vyvinuté pre osoby, 
ktoré pracujú s   chemikáliami   vyžadujúcimi vysokú úroveň 
ochrany, a sú certifi kované ako výrobok typu A podľa 
normy EN ISO 374:2016 + A1:2018. 

Kde sa používa: Rukavice MaxiChem® Cut™ sú navrhnuté na prácu s chemikáliami, 
kde vzniká zvýšené riziko porezania. Pred použitím sa uistite, že rukavice sú vhodné na 
použitie s príslušnými chemikáliami.


