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MaxiDry ®  – to je MaxiFlex ®  s odolnosťou proti oleju

Technológie vo vnútri

 Ľudia nás žiadali, aby sme vyrobili   olej odpudzujúce   rukavice MaxiFlex ® , ktoré sú stále 
veľmi tenké, pružné, obratné a pohodlné. Vyrobili sme ich a volajú sa MaxiDry ® . 

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 

Odpudivosť kvapalín  - zvýšili sme odolnosť voči olejom prostredníctvom 
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, obratnosť a veľmi dobre padne.  

Manžeta proti skĺznutiu  - zabezpečuje, že rukavice sa neskĺznu z ruky: 
exkluzívna elastická manžeta v oblasti zápästia poskytuje efekt „zaistenia“, 
pričom tesne a pohodlne obopína ruku.  

  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 – a zabezpečuje, že fl exibilita zostane 
zachovaná. GRIPtech ®  znižuje únavu rúk a zvyšuje bezpečnosť. 
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MaxiDry ®  – to je MaxiFlex ®  s odolnosťou proti oleju

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

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

Dizajn Tkaná manžeta s pokrytím v 
oblasti dlane

Tkaná manžeta s pokrytím 
na ¾

Rukavica - 26 cm Tkaná manžeta s celkovým 
pokrytím

Poťah Fialovo-čierna Fialovo-čierna Fialovo-čierna Fialovo-čierna

Podklad Sivá Sivá Neutrálna Sivá

Veľkosti Veľkosť 6 (XS) - Veľkosť 11 
(XXL)

Veľkosť 6 (XS) - Veľkosť 11 
(XXL)

Veľkosť 6 (XS) - Veľkosť 11 
(XXL)

Veľkosť 6 (XS) - Veľkosť 11 
(XXL)

Hrúbka dlane 1.30 mm 1.30 mm 1.00 mm 1.30 mm

Dĺžka 24 cm 24 cm 26 cm 25 cm

EN 388:2003 4121 4121 4121

EN 388:2016 + 
A1:2018

4121A 4121A 4111A 4121A

Bez silikónu Áno Áno Áno Áno

Taktiež k dispozícii v rade MaxiDry ®

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

 MaxiDry ®  Zero ™
 Rukavice MaxiDry® Zero™ spĺňajú základné hodnoty 
značky MaxiDry® a sú ideálne na prácu vnútri alebo vonku 
v studenom prostredí.

Kde sa používa:  Rukavice MaxiDry® sú navrhnuté na prácu v olejovom alebo mokrom 
prostredí.
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MaxiDry ®  – to je MaxiFlex ®  s odolnosťou proti oleju

Technológie vo vnútri

 Rukavice MaxiDry® Plus™ sú určené a vyvinuté pre osoby, ktoré pracujú s   chemikáliami 
vyžadujúcimi dobrú úroveň ochrany  , a sú certifi kované ako výrobok typu B 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 

Odpudivosť kvapalín  - odolnosť voči postriekaniu chemikáliami 
prostredníctvom 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, pasovanie a obratnosť.  

Manžeta proti skĺznutiu  - zabezpečuje, že rukavice sa neskĺznu z ruky: 
exkluzívna elastická manžeta v oblasti zápästia poskytuje efekt „zaistenia“ 
pre tesnejšie a pohodlnejšie priľnutie.  

  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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MaxiDry ®  – to je MaxiFlex ®  s odolnosťou proti oleju

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

56-530

Dizajn Rukavica - 30 cm

Poťah Modro-čierna

Podklad Biela

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

Hrúbka dlane 1.10 mm

Dĺžka 30 cm

EN 388:2016 + 
A1:2018

4121A

EN ISO 374-1:2016/
Type B

JKL

Bez silikónu Áno

Odolné voči kvapal-
inám

Áno

Taktiež k dispozícii v rade MaxiDry ®

 MaxiDry ®
 Ľudia nás žiadali, aby sme vyrobili   olej odpudzujúce
rukavice MaxiFlex ® , ktoré sú stále veľmi tenké, pružné, 
obratné a pohodlné. Vyrobili sme ich a volajú sa MaxiDry ® . 

 MaxiDry ®  Zero ™
 Rukavice MaxiDry® Zero™ spĺňajú základné hodnoty 
značky MaxiDry® a sú ideálne na prácu vnútri alebo vonku 
v studenom prostredí.

Kde sa používa: Rukavice MaxiDry® Plus™ sú navrhnuté na prácu v olejovom, mokrom 
prostredí a/alebo na prácu s postačujúcou nízkou úrovňou odolnosti voči chemikáliám.
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MaxiDry ®  – to je MaxiFlex ®  s odolnosťou proti oleju

Technológie vo vnútri

 Rukavice MaxiDry ®  Zero ™  spĺňajú základné hodnoty značky MaxiDry ® , spájajú pohodlie 
a odolnosť voči kvapalinám a kombinujú ich s našou technologickou platformou 
THERMtech ® . Táto technológia ponúka  tepelnú odolnosť až do -10 °C/14 °F  vo vnútri 
rukavice pri intenzívnej činnosti s  ošetrením, ktoré zachová jej fl exibilitu aj pri teplotách 
-30 °C/-22 °F.  

 Rukavice MaxiDry ®  Zero ™  sú certifi kované v súlade s európskymi potravinovými normami 
a hlavou 21 CFR FDA, časť 177. 

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 

Vodovzdornosť  – na zabránenie styku vlhkosti s pokožkou a udržanie rúk 
v teple. Táto technológia bráni aj pocíteniu chladu spôsobeného vetrom v 
prípade práce vonku. 

  Na ochranu pred teplom alebo chladom 

Vlastnosti vysokej tepelnej izolácie  – bez zníženia miery prispôsobivosti, 
ohybnosti, pohodlia či zvýšenia hmotnosti. Technológie pokrytia a 
bezšvového zošitia poskytujú tepelné izolačné vlastnosti proti chladu. 

  Pre menšiu únavu rúk 

Veľmi jemný a prispôsobivý povlak  – poskytuje tú najvyššiu mieru 
prispôsobivosti aj pri extrémne nízkych teplotách, čím umožňuje využitie 
energie na zohrievanie ruky, namiesto jej hýbania.  

Spojené starostlivosťou  – na zabezpečenie maximálneho pohodlia nie je 
izolačná podšívka naviazaná na body napínania a pohybu rúk, t. j. hánky. 

  Pre lepšie vlastnosti 

Optimalizované uchopenie  – dosiahnuté vďaka veľmi jemnému 
povlaku, ktorý zabezpečuje maximálne prispôsobenie a kontakt s 
predmetmi. GRIPtech ®  znižuje únavu rúk a zvyšuje bezpečnosť. 
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MaxiDry ®  – to je MaxiFlex ®  s odolnosťou proti oleju

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

56-451

Dizajn Tkaná manžeta s celkovým pokrytím

Poťah Fialovo-čierna

Podklad Tmavomodrá

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

Hrúbka dlane 2.00 mm

Dĺžka 28 cm

EN 388:2003 4232

EN 511:2006 021

EN 407:2004 X1XXXX

EN 388:2016 + 
A1:2018

4232B

Bez silikónu -

Odolné voči kvapal-
inám

Áno

Taktiež k dispozícii v rade MaxiDry ®

 MaxiDry ®
 Ľudia nás žiadali, aby sme vyrobili   olej odpudzujúce
rukavice MaxiFlex ® , ktoré sú stále veľmi tenké, pružné, 
obratné a pohodlné. Vyrobili sme ich a volajú sa MaxiDry ® . 

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

Kde sa používa: Rukavice MaxiDry® Zero™ sú navrhnuté na prácu v suchom alebo 
mokrom prostredí, kde je potrebná odolnosť voči teplu.


