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Komfort a výkonnosť pre unikátne pracovné nástroje

Technológie vo vnútri

 Rukavice MaxiFlex ®  Ultimate ™  sa stali vzorom presnej manipulácie v suchých 
prostrediach.  

Rukavice MaxiFlex ®  sú dermatologicky akreditované a pred zabalením predprané, čo nám 
umožňuje zaručiť pocit, že sú „svieže po vybalení“. 

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. 

   Poskytovanie 360° priedušnosti 

360° priedušnosť  - patentovaný mikropenový nitrilový poťah ponúka 
360° priedušnosť, čím ju robí najpriedušnejšou rukavicou na trhu v 
súčasnosti. Technológia AIRtech ®  stanovila štandard priedušnosti. 

  Dlhšie používanie vám šetrí peniaze 

  Rukavice MaxiFlex ®  majú výbornú trvanlivosť a vydržia 18 000 cyklov 
odierania na milimeter, a to vďaka použitiu technológie poťahu DURAtech ®
na poťah rukavice. Rukavice MaxiFlex ®  majú dvojnásobnú trvanlivosť na 
milimeter poťahu v porovnaní s inými rukavicami v tejto triede. 

  Pre menšiu únavu rúk 

O 25 % tenšia  - ako väčšina penových nitrilových rukavíc na trhu, pričom 
ponúka dvojnásobnú mechanickú výkonnosť.  

Tvar, priľnutie a pocit  - napodobňujú “ruku v pokoji” a znižujú únavu ruky 
a zvyšujú komfort.  

Najnovšia technológia pletenia  - využitá na vytvorenie hladkých a 
zaoblených končekov prstov zlepšuje citlivosť končekov prstov.  

Súvislá penetrácia podšívky  - z nitrilu, z nitrilu, dotvára jemnú podšívku, 
ktorá je v kontakte s pokožkou. 

  Pre lepšie vlastnosti 

Optimalizovaná priľnavosť  dosiahnutá prostredníctvom povrchovej úpravy 
s mikro-čiapočkami umožňuje kontrolované uchopenie. GRIPtech ®  znižuje 
únavu rúk a zvyšuje bezpečnosť. 
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Komfort a výkonnosť pre unikátne pracovné nástroje

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

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

Dizajn Tkaná manžeta s 
pokrytím v oblasti 

dlane

Tkaná manžeta s 
pokrytím v oblasti 

dlane

Tkaná manžeta s 
pokrytím na ¾

Tkaná manžeta s 
celkovým pokrytím

Tkaná manžeta s 
pokrytím v oblasti 

dlane

Poťah Čierna Žltá Čierna Čierna Čierna

Podklad Sivá Žltá Sivá Sivá Oranžová

Veľkosti Veľkosť 5 (XXS) - 
Veľkosť 12 (XXXL)

Veľkosť 6 (XS) - 
Veľkosť 11 (XXL)

Veľkosť 6 (XS) - 
Veľkosť 11 (XXL)

Veľkosť 6 (XS) - 
Veľkosť 11 (XXL)

Veľkosť 5 (XXS) - 
Veľkosť 11 (XXL)

Hrúbka dlane 1.00 mm 1.00 mm 1.00 mm 1.00 mm 1.00 mm

Dĺžka 23 cm 23 cm 24 cm 24 cm 23 cm

EN 388:2003 4131 4131 4131 4131 4131

EN 388:2016 + 
A1:2018

4131A 4131A 4131A 4131A 4131A

Bez silikónu Áno Áno Áno Áno Áno

Kontakt s potravin-
ami

Áno (FDA, EC 
1935/2004)

Áno (FDA, EC 
1935/2004)

Áno (FDA, EC 
1935/2004)

Taktiež k dispozícii v rade MaxiFlex ®

 MaxiFlex ®  Ultimate ™  with AD-APT ®
 Vďaka používaniu technológie AD-APT ®  spoločnosti ATG ®
sú teraz ikonické rukavice MaxiFlex ®  ešte lepšie. 

 MaxiFlex ®  Endurance ™
 Vyvýšené bodky na rukaviciach MaxiFlex ®  Endurance ™
ponúkajú lepšiu ochranu pre tých, ktorí vykonávajú 
opakujúce sa práce alebo prenášajú ťažké bremená. 

 MaxiFlex ®  Endurance ™  with AD-APT ®
 Vďaka používaniu technológie AD-APT ®  spoločnosti ATG ®
sú teraz ikonické rukavice MaxiFlex ®  ešte lepšie. 

 MaxiFlex ®  Cut ™
 Rukavice MaxiFlex ®  Cut ™  sú rukavice MaxiFlex ®  odolné 
proti porezaniu, ktoré zostávajú výnimočne tenké, 
fl exibilné, obratné a pohodlné. Taktiež   neobsahujú DMF 
ani SVHC (REACH). 

 MaxiFlex ®  Comfort ™
 Ponúkajú dodatočnú izoláciu proti teplu a chladu vďaka 
vysokokvalitnej mäkkej bavlne, ktorá je nanesená vo vnútri 
podšívky. 

 MaxiFlex ®  Elite ™
 Rukavice MaxiFlex ®  EliteTM s hmotnosťou iba 14 gramov 
sú naše najľahšie a najtenšie rukavice MaxiFlex ®  pre 
situácie, v ktorých sa vyžaduje extrémna obratnosť. 

 MaxiFlex ®  Active ™
 Počas práce sa z nich uvoľňuje aloe vera a vitamín E, 
takže sa starajú o vaše ruky počas práce aj po nej. 

Kde sa používa: Rukavice MaxiFlex® Ultimate™ sú navrhnuté na použitie v suchom 
prostredí, kde je potrebná presná manipulácia.
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Komfort a výkonnosť pre unikátne pracovné nástroje

Technológie vo vnútri

 Vďaka používaniu technológie AD-APT ®  spoločnosti ATG ®  sú teraz ikonické rukavice 
MaxiFlex ®  ešte lepšie.  

Rukavice MaxiFlex ®  sú dermatologicky akreditované a pred zabalením predprané, čo nám 
umožňuje zaručiť pocit, že sú „svieže po vybalení“. 

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. 

   Horúce ruky udržuje studené, suché a produktívne 

  Technológia AD-APT ®  sa aktivuje pohybom rúk a zvýšenou teplotou v 
rukaviciach, čím uvoľňuje prírodnú chladivú látku, ktorá udržuje ruky suché 
a chladnejšie. Je navrhnutá tak, aby vydržala po celú dobu životnosti 
rukavíc a môže sa prať. 

  Poskytovanie 360° priedušnosti 

360° priedušnosť  - patentovaný mikropenový nitrilový poťah ponúka 
360° priedušnosť, čím ju robí najpriedušnejšou rukavicou na trhu v 
súčasnosti. Technológia AIRtech ®  stanovila štandard priedušnosti. 

  Dlhšie používanie vám šetrí peniaze 

  Rukavice MaxiFlex ®  majú výbornú trvanlivosť a vydržia 18 000 cyklov 
odierania na milimeter, a to vďaka použitiu technológie poťahu DURAtech ®
na poťah rukavice. Rukavice MaxiFlex ®  majú dvojnásobnú trvanlivosť na 
milimeter poťahu v porovnaní s inými rukavicami v tejto triede. 

  Pre menšiu únavu rúk 

O 25 % tenšia  - ako väčšina penových nitrilových rukavíc na trhu, pričom 
ponúka dvojnásobnú mechanickú výkonnosť.  

Tvar, priľnutie a pocit  - napodobňujú “ruku v pokoji” a znižujú únavu ruky 
a zvyšujú komfort.  

Najnovšia technológia pletenia  - využitá na vytvorenie hladkých a 
zaoblených končekov prstov zlepšuje citlivosť končekov prstov.  

Súvislá penetrácia podšívky  - z nitrilu, z nitrilu, dotvára jemnú podšívku, 
ktorá je v kontakte s pokožkou. 

  Pre lepšie vlastnosti 

Optimalizovaná priľnavosť  dosiahnutá prostredníctvom povrchovej úpravy 
s mikro-čiapočkami umožňuje kontrolované uchopenie. GRIPtech ®  znižuje 
únavu rúk a zvyšuje bezpečnosť. 
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Komfort a výkonnosť pre unikátne pracovné nástroje

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

42-874 42-875 42-876 42-878

Dizajn Tkaná manžeta s pokrytím v 
oblasti dlane

Tkaná manžeta s pokrytím 
na ¾

Tkaná manžeta s celkovým 
pokrytím

Tkaná manžeta s pokrytím v 
oblasti dlane

Poťah Čierna Čierna Čierna Čierna

Podklad Sivá Sivá Sivá Oranžová

Veľkosti Veľkosť 5 (XXS) - Veľkosť 
12 (XXXL)

Veľkosť 5 (XXS) - Veľkosť 
12 (XXXL)

Veľkosť 5 (XXS) - Veľkosť 
12 (XXXL)

Veľkosť 5 (XXS) - Veľkosť 
11 (XXL)

Hrúbka dlane 1.00 mm 1.00 mm 1.00 mm 1.00 mm

Dĺžka 23 cm 24 cm 24 cm 23 cm

EN 388:2003 4131 4131 4131 4131

EN 388:2016 + 
A1:2018

4131A 4131A 4131A 4131A

Bez silikónu Áno Áno Áno Áno

Taktiež k dispozícii v rade MaxiFlex ®

 MaxiFlex ®  Ultimate ™
 Rukavice MaxiFlex ®  Ultimate ™  sa stali vzorom presnej 
manipulácie v suchých prostrediach. 

 MaxiFlex ®  Endurance ™
 Vyvýšené bodky na rukaviciach MaxiFlex ®  Endurance ™
ponúkajú lepšiu ochranu pre tých, ktorí vykonávajú 
opakujúce sa práce alebo prenášajú ťažké bremená. 

 MaxiFlex ®  Endurance ™  with AD-APT ®
 Vďaka používaniu technológie AD-APT ®  spoločnosti ATG ®
sú teraz ikonické rukavice MaxiFlex ®  ešte lepšie. 

 MaxiFlex ®  Cut ™
 Rukavice MaxiFlex ®  Cut ™  sú rukavice MaxiFlex ®  odolné 
proti porezaniu, ktoré zostávajú výnimočne tenké, 
fl exibilné, obratné a pohodlné. Taktiež   neobsahujú DMF 
ani SVHC (REACH). 

 MaxiFlex ®  Comfort ™
 Ponúkajú dodatočnú izoláciu proti teplu a chladu vďaka 
vysokokvalitnej mäkkej bavlne, ktorá je nanesená vo vnútri 
podšívky. 

 MaxiFlex ®  Elite ™
 Rukavice MaxiFlex ®  EliteTM s hmotnosťou iba 14 gramov 
sú naše najľahšie a najtenšie rukavice MaxiFlex ®  pre 
situácie, v ktorých sa vyžaduje extrémna obratnosť. 

 MaxiFlex ®  Active ™
 Počas práce sa z nich uvoľňuje aloe vera a vitamín E, 
takže sa starajú o vaše ruky počas práce aj po nej. 

Kde sa používa: Miesto použitia: Rukavice MaxiFlex® Ultimate™ sú navrhnuté na použitie v 
suchom prostredí, kde je potrebná presná manipulácia.
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Komfort a výkonnosť pre unikátne pracovné nástroje

Technológie vo vnútri

 Vyvýšené bodky na rukaviciach MaxiFlex ®  Endurance ™  ponúkajú lepšiu ochranu pre tých, 
ktorí vykonávajú opakujúce sa práce alebo prenášajú ťažké bremená.  

Rukavice MaxiFlex ®  sú dermatologicky akreditované a pred zabalením predprané, čo nám 
umožňuje zaručiť pocit, že sú „svieže po vybalení“. 

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. 

   Poskytovanie 360° priedušnosti 

360° priedušnosť  - patentovaný mikropenový nitrilový poťah ponúka 
360° priedušnosť, čím ju robí najpriedušnejšou rukavicou na trhu v 
súčasnosti. Technológia AIRtech ®  stanovila štandard priedušnosti. 

  Dlhšie používanie vám šetrí peniaze 

  Rukavice MaxiFlex ®  majú výbornú trvanlivosť a vydržia 18 000 cyklov 
odierania na milimeter, a to vďaka použitiu technológie poťahu DURAtech ®
na poťah rukavice. Rukavice MaxiFlex ®  majú dvojnásobnú trvanlivosť na 
milimeter poťahu v porovnaní s inými rukavicami v tejto triede. 

  Pre menšiu únavu rúk 

O 25 % tenšia  - ako väčšina penových nitrilových rukavíc na trhu, pričom 
ponúka dvojnásobnú mechanickú výkonnosť.  

Tvar, priľnutie a pocit  - napodobňujú “ruku v pokoji” a znižujú únavu ruky 
a zvyšujú komfort.  

Najnovšia technológia pletenia  - využitá na vytvorenie hladkých a 
zaoblených končekov prstov zlepšuje citlivosť končekov prstov.  

Súvislá penetrácia podšívky  - z nitrilu, z nitrilu, dotvára jemnú podšívku, 
ktorá je v kontakte s pokožkou. 

  Pre lepšie vlastnosti 

Optimalizovaná priľnavosť  dosiahnutá prostredníctvom povrchovej úpravy 
s mikro-čiapočkami umožňuje kontrolované uchopenie. GRIPtech ®  znižuje 
únavu rúk a zvyšuje bezpečnosť. 
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Komfort a výkonnosť pre unikátne pracovné nástroje

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

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

Dizajn Tkaná manžeta s pokrytím v 
oblasti dlane

Tkaná manžeta s pokrytím 
na ¾

Vodiči - tkaná manžeta Tkaná manžeta s pokrytím v 
oblasti dlane

Poťah Čierna Čierna Čierna Čierna

Podklad Sivá Sivá Sivá Oranžová

Veľkosti Veľkosť 5 (XXS) - Veľkosť 
12 (XXXL)

Veľkosť 6 (XS) - Veľkosť 11 
(XXL)

Veľkosť 6 (XS) - Veľkosť 11 
(XXL)

Veľkosť 6 (XS) - Veľkosť 11 
(XXL)

Hrúbka dlane 1.10 mm 1.10 mm 1.10 mm 1.10 mm

Dĺžka 23 cm 24 cm 25 cm 23 cm

EN 388:2003 4131 4131 4131 4131

EN 388:2016 + 
A1:2018

4131A 4131A 4131A 4131A

Bez silikónu Nie Nie Nie Nie

Taktiež k dispozícii v rade MaxiFlex ®

 MaxiFlex ®  Ultimate ™
 Rukavice MaxiFlex ®  Ultimate ™  sa stali vzorom presnej 
manipulácie v suchých prostrediach. 

 MaxiFlex ®  Ultimate ™  with AD-APT ®
 Vďaka používaniu technológie AD-APT ®  spoločnosti ATG ®
sú teraz ikonické rukavice MaxiFlex ®  ešte lepšie. 

 MaxiFlex ®  Endurance ™  with AD-APT ®
 Vďaka používaniu technológie AD-APT ®  spoločnosti ATG ®
sú teraz ikonické rukavice MaxiFlex ®  ešte lepšie. 

 MaxiFlex ®  Cut ™
 Rukavice MaxiFlex ®  Cut ™  sú rukavice MaxiFlex ®  odolné 
proti porezaniu, ktoré zostávajú výnimočne tenké, 
fl exibilné, obratné a pohodlné. Taktiež   neobsahujú DMF 
ani SVHC (REACH). 

 MaxiFlex ®  Comfort ™
 Ponúkajú dodatočnú izoláciu proti teplu a chladu vďaka 
vysokokvalitnej mäkkej bavlne, ktorá je nanesená vo vnútri 
podšívky. 

 MaxiFlex ®  Elite ™
 Rukavice MaxiFlex ®  EliteTM s hmotnosťou iba 14 gramov 
sú naše najľahšie a najtenšie rukavice MaxiFlex ®  pre 
situácie, v ktorých sa vyžaduje extrémna obratnosť. 

 MaxiFlex ®  Active ™
 Počas práce sa z nich uvoľňuje aloe vera a vitamín E, 
takže sa starajú o vaše ruky počas práce aj po nej. 

Kde sa používa: Rukavice MaxiFlex® Endurance™ sú navrhnuté na použitie v suchom 
prostredí, kde je potrebná presná manipulácia.
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Komfort a výkonnosť pre unikátne pracovné nástroje

Technológie vo vnútri

 Vďaka používaniu technológie AD-APT ®  spoločnosti ATG ®  sú teraz ikonické rukavice 
MaxiFlex ®  ešte lepšie.  
Vyvýšené bodky na rukaviciach MaxiFlex® Endurance™ ponúkajú lepšiu ochranu pre 
tých, ktorí vykonávajú opakujúce sa práce alebo prenášajú ťažké bremená.  

Rukavice MaxiFlex ®  sú dermatologicky akreditované a pred zabalením predprané, čo nám 
umožňuje zaručiť pocit, že sú „svieže po vybalení“. 

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. 

   Horúce ruky udržuje studené, suché a produktívne 

  Technológia AD-APT ®  sa aktivuje pohybom rúk a zvýšenou teplotou v 
rukaviciach, čím uvoľňuje prírodnú chladivú látku, ktorá udržuje ruky suché 
a chladnejšie. Je navrhnutá tak, aby vydržala po celú dobu životnosti 
rukavíc a môže sa prať. 

  Poskytovanie 360° priedušnosti 

360° priedušnosť  - patentovaný mikropenový nitrilový poťah ponúka 
360° priedušnosť, čím ju robí najpriedušnejšou rukavicou na trhu v 
súčasnosti. Technológia AIRtech ®  stanovila štandard priedušnosti. 

  Dlhšie používanie vám šetrí peniaze 

  Rukavice MaxiFlex ®  majú výbornú trvanlivosť a vydržia 18 000 cyklov 
odierania na milimeter, a to vďaka použitiu technológie poťahu DURAtech ®
na poťah rukavice. Rukavice MaxiFlex ®  majú dvojnásobnú trvanlivosť na 
milimeter poťahu v porovnaní s inými rukavicami v tejto triede. 

  Pre menšiu únavu rúk 

O 25 % tenšia  - ako väčšina penových nitrilových rukavíc na trhu, pričom 
ponúka dvojnásobnú mechanickú výkonnosť.  

Tvar, priľnutie a pocit  - napodobňujú “ruku v pokoji” a znižujú únavu ruky 
a zvyšujú komfort.  

Najnovšia technológia pletenia  - využitá na vytvorenie hladkých a 
zaoblených končekov prstov zlepšuje citlivosť končekov prstov.  

Súvislá penetrácia podšívky  - z nitrilu, z nitrilu, dotvára jemnú podšívku, 
ktorá je v kontakte s pokožkou. 

  Pre lepšie vlastnosti 

Optimalizovaná priľnavosť  dosiahnutá prostredníctvom povrchovej úpravy 
s mikro-čiapočkami umožňuje kontrolované uchopenie. GRIPtech ®  znižuje 
únavu rúk a zvyšuje bezpečnosť. 
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Komfort a výkonnosť pre unikátne pracovné nástroje

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

42-844 42-845 42-847 42-848

Dizajn Tkaná manžeta s pokrytím v 
oblasti dlane

Tkaná manžeta s pokrytím 
na ¾

Vodiči - tkaná manžeta Tkaná manžeta s pokrytím v 
oblasti dlane

Poťah Čierna Čierna Čierna Čierna

Podklad Sivá Sivá Sivá Oranžová

Veľkosti Veľkosť 5 (XXS) - Veľkosť 
12 (XXXL)

Veľkosť 6 (XS) - Veľkosť 11 
(XXL)

Veľkosť 6 (XS) - Veľkosť 11 
(XXL)

Veľkosť 6 (XS) - Veľkosť 11 
(XXL)

Hrúbka dlane 1.10 mm 1.10 mm 1.10 mm 1.10 mm

Dĺžka 23 cm 24 cm 25 cm 23 cm

EN 388:2003 4131 4131 4131 4131

EN 388:2016 + 
A1:2018

4131A 4131A 4131A 4131A

Bez silikónu Nie Nie Nie Nie

Taktiež k dispozícii v rade MaxiFlex ®

 MaxiFlex ®  Ultimate ™
 Rukavice MaxiFlex ®  Ultimate ™  sa stali vzorom presnej 
manipulácie v suchých prostrediach. 

 MaxiFlex ®  Ultimate ™  with AD-APT ®
 Vďaka používaniu technológie AD-APT ®  spoločnosti ATG ®
sú teraz ikonické rukavice MaxiFlex ®  ešte lepšie. 

 MaxiFlex ®  Endurance ™
 Vyvýšené bodky na rukaviciach MaxiFlex ®  Endurance ™
ponúkajú lepšiu ochranu pre tých, ktorí vykonávajú 
opakujúce sa práce alebo prenášajú ťažké bremená. 

 MaxiFlex ®  Cut ™
 Rukavice MaxiFlex ®  Cut ™  sú rukavice MaxiFlex ®  odolné 
proti porezaniu, ktoré zostávajú výnimočne tenké, 
fl exibilné, obratné a pohodlné. Taktiež   neobsahujú DMF 
ani SVHC (REACH). 

 MaxiFlex ®  Comfort ™
 Ponúkajú dodatočnú izoláciu proti teplu a chladu vďaka 
vysokokvalitnej mäkkej bavlne, ktorá je nanesená vo vnútri 
podšívky. 

 MaxiFlex ®  Elite ™
 Rukavice MaxiFlex ®  EliteTM s hmotnosťou iba 14 gramov 
sú naše najľahšie a najtenšie rukavice MaxiFlex ®  pre 
situácie, v ktorých sa vyžaduje extrémna obratnosť. 

 MaxiFlex ®  Active ™
 Počas práce sa z nich uvoľňuje aloe vera a vitamín E, 
takže sa starajú o vaše ruky počas práce aj po nej. 

Kde sa používa: Miesto použitia: Rukavice MaxiFlex® Endurance™ sú navrhnuté na 
použitie v suchom prostredí, kde je potrebná presná manipulácia.
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Technológie vo vnútri

 Rukavice MaxiFlex ®  Cut ™  sú rukavice MaxiFlex ®  odolné proti porezaniu, ktoré zostávajú 
výnimočne tenké, fl exibilné, obratné a pohodlné. Taktiež neobsahujú DMF ani SVHC 
(REACH). 

 Rukavice MaxiFlex ®  sú dermatologicky akreditované a pred zabalením predprané, čo nám 
umožňuje zaručiť pocit, že sú „svieže po vybalení“. 

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.  

Zosilnenie  - medzi palcom a ukazovákom zlepšuje odolnosť voči 
prerezaniu a predlžuje životnosť rukavice na prirodzene slabom mieste. 

  Poskytovanie 360° priedušnosti 

360° priedušnosť  - patentovaný mikropenový nitrilový poťah ponúka 
360° priedušnosť, čím ju robí najpriedušnejšou rukavicou na trhu v 
súčasnosti. Technológia AIRtech ®  stanovila štandard priedušnosti. 

  Dlhšie používanie vám šetrí peniaze 

  Rukavice MaxiFlex ®  majú výbornú trvanlivosť a vydržia 18 000 cyklov 
odierania na milimeter, a to vďaka použitiu technológie poťahu DURAtech ®
na poťah rukavice. Rukavice MaxiFlex ®  majú dvojnásobnú trvanlivosť na 
milimeter poťahu v porovnaní s inými rukavicami v tejto triede. 

  Pre menšiu únavu rúk 

Tvar, priľnutie a pocit  - napodobňujú “ruku v pokoji” a znižujú únavu ruky 
a zvyšujú komfort.  

Najnovšia technológia pletenia  - využitá na vytvorenie hladkých a 
zaoblených končekov prstov zlepšuje citlivosť končekov prstov.  

Súvislá penetrácia podšívky  - z nitrilu, z nitrilu, dotvára jemnú podšívku, 
ktorá je v kontakte s pokožkou. 

  Pre lepšie vlastnosti 

Optimalizovaná priľnavosť  - dosiahnutá prostredníctvom 

povrchovej úpravy s mikro-čiapočkami, umožňuje kontrolované 
uchopenie. GRIPtech ®  znižuje únavu rúk a zvyšuje bezpečnosť. 
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Komfort a výkonnosť pre unikátne pracovné nástroje

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

34-8743 34-8743FY 34-8753 34-8443 34-8453 34-6743 34-1743

Dizajn Tkaná manžeta 
s pokrytím v 
oblasti dlane

Tkaná manžeta 
s pokrytím v 
oblasti dlane

Tkaná 
manžeta s 

pokrytím na ¾

Tkaná manžeta 
s pokrytím v 
oblasti dlane

Tkaná 
manžeta s 

pokrytím na ¾

Tkaná manžeta 
s pokrytím v 
oblasti dlane

Tkaná manžeta 
s pokrytím v 
oblasti dlane

Poťah Čierna Žltá Čierna Čierna Čierna Čierna Čierna

Podklad Zelená Žltá Zelená Zelená Zelená Zelená Black

Veľkosti Veľkosť 6 (XS) 
- Veľkosť 12 

(XXXL)

Veľkosť 6 (XS) 
- Veľkosť 11 

(XXL)

Veľkosť 6 (XS) 
- Veľkosť 12 

(XXXL)

Veľkosť 6 (XS) 
- Veľkosť 12 

(XXXL)

Veľkosť 6 (XS) 
- Veľkosť 12 

(XXXL)

Veľkosť 6 (XS) 
- Veľkosť 11 

(XXL)

Veľkosť 6 (XS) 
- Veľkosť 11 

(XXL)
Hrúbka dlane 0.80 mm 0.80 mm 0.80 mm 0.90 mm 0.90 mm 0.90 mm 1.10 mm

Dĺžka 25 cm 24 cm 25 cm 25 cm 25 cm 23 cm 26 cm

EN 388:2003 4331 4331 4331 4331 4331

EN 388:2016 + 
A1:2018

4331B 4331B 4331B 4331B 4331B 4X32B 4331D

EN 407:2004 X1XXXX

Bez silikónu Áno Nie Áno Nie Nie Áno

Taktiež k dispozícii v rade MaxiFlex ®

 MaxiFlex ®  Ultimate ™
 Rukavice MaxiFlex ®  Ultimate ™  sa stali vzorom presnej 
manipulácie v suchých prostrediach. 

 MaxiFlex ®  Ultimate ™  with AD-APT ®
 Vďaka používaniu technológie AD-APT ®  spoločnosti ATG ®
sú teraz ikonické rukavice MaxiFlex ®  ešte lepšie. 

 MaxiFlex ®  Endurance ™
 Vyvýšené bodky na rukaviciach MaxiFlex ®  Endurance ™
ponúkajú lepšiu ochranu pre tých, ktorí vykonávajú 
opakujúce sa práce alebo prenášajú ťažké bremená. 

 MaxiFlex ®  Endurance ™  with AD-APT ®
 Vďaka používaniu technológie AD-APT ®  spoločnosti ATG ®
sú teraz ikonické rukavice MaxiFlex ®  ešte lepšie. 

 MaxiFlex ®  Comfort ™
 Ponúkajú dodatočnú izoláciu proti teplu a chladu vďaka 
vysokokvalitnej mäkkej bavlne, ktorá je nanesená vo vnútri 
podšívky. 

 MaxiFlex ®  Elite ™
 Rukavice MaxiFlex ®  EliteTM s hmotnosťou iba 14 gramov 
sú naše najľahšie a najtenšie rukavice MaxiFlex ®  pre 
situácie, v ktorých sa vyžaduje extrémna obratnosť. 

 MaxiFlex ®  Active ™
 Počas práce sa z nich uvoľňuje aloe vera a vitamín E, 
takže sa starajú o vaše ruky počas práce aj po nej. 

Kde sa používa: Rukavice MaxiFlex® Cut™ sú navrhnuté na prácu v suchom prostredí, kde 
je potrebná presná manipulácia a vzniká zvýšené riziko porezania.
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Technológie vo vnútri

 Rukavice MaxiFlex ®  EliteTM s hmotnosťou iba 14 gramov sú naše najľahšie a najtenšie 
rukavice MaxiFlex ®  pre situácie, v ktorých sa vyžaduje extrémna obratnosť.  

Rukavice MaxiFlex ®  sú dermatologicky akreditované a pred zabalením predprané, čo nám 
umožňuje zaručiť pocit, že sú „svieže po vybalení“. 

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. 

   Poskytovanie 360° priedušnosti 

Ešte účinnejšia priedušnosť  - teplo z vašich rúk prechádza cez priedušný 
povrch rýchlejšie, pretože rukavica je o 35% tenšia ako akákoľvek iná 
tradičná penová rukavica, čo jej umožňuje dýchať o 40% efektívnejšie ako 
podobné rukavice.  

360° priedušnosť  - patentovaný mikropenový nitrilový poťah ponúka 
360° priedušnosť, čím ju robí najpriedušnejšou rukavicou na trhu v 
súčasnosti. Technológia AIRtech ®  stanovila štandard priedušnosti. 

  Dlhšie používanie vám šetrí peniaze 

  Rukavice MaxiFlex ®  majú výbornú trvanlivosť a vydržia 12 000 cyklov 
odierania na milimeter, a to vďaka použitiu technológie poťahu DURAtech ®
na poťah rukavice. Rukavice MaxiFlex ®  majú dvojnásobnú trvanlivosť na 
milimeter poťahu v porovnaní s inými rukavicami v tejto triede. 

  Pre menšiu únavu rúk 

O 30% tenšia  -ako tradičné penové nitrilové rukavice na trhu, pričom 
ponúka podobné mechanické vlastnosti ako tradičné penové nitrilové 
rukavice.  

Ultraľahká podšívka  - použitie ultraľahkej podšívky umožňuje vytvoriť 
hladké a zaoblené končeky prstov a zlepšuje citlivosť v končekoch prstov.  

Tvar, priľnutie a pocit  - napodobňujú “ruku v pokoji” a znižujú únavu ruky 
a zvyšujú komfort.  

Súvislá penetrácia podšívky  - z nitrilu, z nitrilu, dotvára jemnú podšívku, 
ktorá je v kontakte s pokožkou. 

  Pre lepšie vlastnosti 

Optimalizovaná priľnavosť  dosiahnutá prostredníctvom povrchovej úpravy 
s mikro-čiapočkami umožňuje kontrolované uchopenie. GRIPtech ®  znižuje 
únavu rúk a zvyšuje bezpečnosť. 
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Pozrite si MaxiFlex ®  animáciu na  www.atg-glovesolutions.com .

34-274 34-275 34-244 34-245 34-774B

Dizajn Tkaná manžeta s 
pokrytím v oblasti 

dlane

Tkaná manžeta s 
pokrytím na ¾

Tkaná manžeta s 
pokrytím v oblasti 

dlane

Tkaná manžeta s 
pokrytím na ¾

Tkaná manžeta s 
pokrytím v oblasti 

dlane

Poťah Tmavomodrá Tmavomodrá Tmavomodrá Tmavomodrá Čierna

Podklad Tmavomodrá Tmavomodrá Tmavomodrá Tmavomodrá Svetlosivá

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)

Veľkosť 5 (XXS) - 
Veľkosť 11 (XXL)

Hrúbka dlane 0.80 mm 0.80 mm 0.90 mm 0.90 mm 0.75 mm

Dĺžka 23 cm 24 cm 23 cm 24 cm 23 cm

EN 388:2003 4121 4121 4121 4121

EN 388:2016 + 
A1:2018

4121A 4121A 4121A 4121A 4121A

Taktiež k dispozícii v rade MaxiFlex ®

 MaxiFlex ®  Ultimate ™
 Rukavice MaxiFlex ®  Ultimate ™  sa stali vzorom presnej 
manipulácie v suchých prostrediach. 

 MaxiFlex ®  Ultimate ™  with AD-APT ®
 Vďaka používaniu technológie AD-APT ®  spoločnosti ATG ®
sú teraz ikonické rukavice MaxiFlex ®  ešte lepšie. 

 MaxiFlex ®  Endurance ™
 Vyvýšené bodky na rukaviciach MaxiFlex ®  Endurance ™
ponúkajú lepšiu ochranu pre tých, ktorí vykonávajú 
opakujúce sa práce alebo prenášajú ťažké bremená. 

 MaxiFlex ®  Endurance ™  with AD-APT ®
 Vďaka používaniu technológie AD-APT ®  spoločnosti ATG ®
sú teraz ikonické rukavice MaxiFlex ®  ešte lepšie. 

 MaxiFlex ®  Cut ™
 Rukavice MaxiFlex ®  Cut ™  sú rukavice MaxiFlex ®  odolné 
proti porezaniu, ktoré zostávajú výnimočne tenké, 
fl exibilné, obratné a pohodlné. Taktiež   neobsahujú DMF 
ani SVHC (REACH). 

 MaxiFlex ®  Comfort ™
 Ponúkajú dodatočnú izoláciu proti teplu a chladu vďaka 
vysokokvalitnej mäkkej bavlne, ktorá je nanesená vo vnútri 
podšívky. 

 MaxiFlex ®  Active ™
 Počas práce sa z nich uvoľňuje aloe vera a vitamín E, 
takže sa starajú o vaše ruky počas práce aj po nej. 

Kde sa používa: Rukavice MaxiFlex® Elite™ sú navrhnuté na použitie v suchom prostredí, 
kde je potrebná presná manipulácia.
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Technológie vo vnútri

 Počas práce sa z nich uvoľňuje aloe vera a vitamín E, takže sa starajú o vaše ruky počas 
práce aj po nej.  

Rukavice MaxiFlex ®  sú dermatologicky akreditované a pred zabalením predprané, čo nám 
umožňuje zaručiť pocit, že sú „svieže po vybalení“. 

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. 

   Poskytovanie 360° priedušnosti 

360° priedušnosť  - patentovaný mikropenový nitrilový poťah ponúka 
360° priedušnosť, čím ju robí najpriedušnejšou rukavicou na trhu v 
súčasnosti. Technológia AIRtech ®  stanovila štandard priedušnosti. 

  Dlhšie používanie vám šetrí peniaze 

  Rukavice MaxiFlex ®  majú výbornú trvanlivosť a vydržia 12 000 cyklov 
odierania na milimeter, a to vďaka použitiu technológie poťahu DURAtech ®
na poťah rukavice. Rukavice MaxiFlex ®  majú dvojnásobnú trvanlivosť na 
milimeter poťahu v porovnaní s inými rukavicami v tejto triede. 

  Pre menšiu únavu rúk 

O 25 % tenšia  - ako väčšina penových nitrilových rukavíc na trhu, pričom 
ponúka dvojnásobnú mechanickú výkonnosť.  

Tvar, priľnutie a pocit  - napodobňujú “ruku v pokoji” a znižujú únavu ruky 
a zvyšujú komfort.  

Najnovšia technológia pletenia  - využitá na vytvorenie hladkých a 
zaoblených končekov prstov zlepšuje citlivosť končekov prstov.  

Súvislá penetrácia podšívky  - z nitrilu, z nitrilu, dotvára jemnú podšívku, 
ktorá je v kontakte s pokožkou. 

  Pre lepšie vlastnosti 

Optimalizovaná priľnavosť  dosiahnutá prostredníctvom povrchovej úpravy 
s mikro-čiapočkami umožňuje kontrolované uchopenie. GRIPtech ®  znižuje 
únavu rúk a zvyšuje bezpečnosť. 
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Komfort a výkonnosť pre unikátne pracovné nástroje

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

34-814 34-824

Dizajn Tkaná manžeta s pokrytím v oblasti dlane Tkaná manžeta s pokrytím v oblasti dlane

Poťah Ružová Svetlomodrá

Podklad Rose Svetlomodrá

Veľkosti Veľkosť 5 (XXS) - Veľkosť 11 (XXL) Veľkosť 5 (XXS) - Veľkosť 11 (XXL)

Hrúbka dlane 1.00 mm 1.00 mm

Dĺžka 23 cm 23 cm

EN 388:2003 4131 4131

EN 388:2016 + 
A1:2018

4131A 4131A

Bez silikónu Áno Áno

Taktiež k dispozícii v rade MaxiFlex ®

 MaxiFlex ®  Ultimate ™
 Rukavice MaxiFlex ®  Ultimate ™  sa stali vzorom presnej 
manipulácie v suchých prostrediach. 

 MaxiFlex ®  Ultimate ™  with AD-APT ®
 Vďaka používaniu technológie AD-APT ®  spoločnosti ATG ®
sú teraz ikonické rukavice MaxiFlex ®  ešte lepšie. 

 MaxiFlex ®  Endurance ™
 Vyvýšené bodky na rukaviciach MaxiFlex ®  Endurance ™
ponúkajú lepšiu ochranu pre tých, ktorí vykonávajú 
opakujúce sa práce alebo prenášajú ťažké bremená. 

 MaxiFlex ®  Endurance ™  with AD-APT ®
 Vďaka používaniu technológie AD-APT ®  spoločnosti ATG ®
sú teraz ikonické rukavice MaxiFlex ®  ešte lepšie. 

 MaxiFlex ®  Cut ™
 Rukavice MaxiFlex ®  Cut ™  sú rukavice MaxiFlex ®  odolné 
proti porezaniu, ktoré zostávajú výnimočne tenké, 
fl exibilné, obratné a pohodlné. Taktiež   neobsahujú DMF 
ani SVHC (REACH). 

 MaxiFlex ®  Comfort ™
 Ponúkajú dodatočnú izoláciu proti teplu a chladu vďaka 
vysokokvalitnej mäkkej bavlne, ktorá je nanesená vo vnútri 
podšívky. 

 MaxiFlex ®  Elite ™
 Rukavice MaxiFlex ®  EliteTM s hmotnosťou iba 14 gramov 
sú naše najľahšie a najtenšie rukavice MaxiFlex ®  pre 
situácie, v ktorých sa vyžaduje extrémna obratnosť. 

Kde sa používa:  Rukavice MaxiFlex® Active™ sú navrhnuté na použitie v suchom 
prostredí, kde je potrebná presná manipulácia.


