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Komfort a zlepšená bezpečnosť

Technológie vo vnútri

 Rukavice MaxiCut ®  Ultra™ predstavujú našu najnovšiu ponuku rukavíc odolných voči 
prerezaniu do   suchého prostredia  , ktorá spája základné hodnoty rukavíc MaxiCut ®  do 
tenšieho, pohodlnejšieho a odolnejšieho balenia. 

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 odolnou voči 
prerezaniu na trhu. Technológia AIRtech ®  stanovila štandard priedušnosti. 

  Dlhšie používanie vám šetrí peniaze 

  DURAtech ®  je technologická platforma, ktorá zaisťuje dlhšiu trvanlivosť 
rukavíc. Prečo? Pretože rukavice s dlhou životnosťou skrátka dávajú 
zmysel z ekonomického hľadiska, nejde však iba o trvácnosť. Ide aj o to, 
aby vaše rukavice boli svieže a čisté, preto sme naše rukavice vyrobili tak, 
aby sa dali prať. Tak môžete naplno využiť ponúkanú vynikajúcu trvácnosť. 

  Pre menšiu únavu rúk 

Tvar, riľnavosť 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, 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 zlepšená bezpečnosť

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

44-3745 44-3745FY 44-3755 44-3445 44-3455 44-6745 44-6755

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 na ¾
Poťah Čierna Žltá Čierna Čierna Čierna Čierna Čierna

Podklad Modrá Žltá Modrá Modrá Modrá Svetlomodrá Svetlomodrá

Veľkosti Veľkosť 6 (XS) 
- Veľkosť 12 

(XXXL)

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 11 

(XXL)

Veľkosť 6 (XS) 
- Veľkosť 11 

(XXL)
Hrúbka dlane 1.00 mm 1.10 mm 1.00 mm 1.10 mm 1.10 mm 1.10 mm 1.10 mm

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

EN 388:2003 4542 4542 4542 4542 4542

EN 388:2016 + 
A1:2018

4542C 4542C 4542C 4542C 4542C 4X43C 4X43C

Bez silikónu Áno Áno Pending Áno

Taktiež k dispozícii v rade MaxiCut ®

 MaxiCut ®  Oil ™
 Rukavice MaxiCut ®  Oil ™  spájajú ochranu proti porezaniu s 
pohodlím, fl exibilitou a obratnosťou pre   olejovité a mokré 
prostredia  . 

 MaxiCut ®
 Rukavice MaxiCut ®  spájajú ochranu proti porezaniu s 
pohodlím, fl exibilitou a obratnosťou pre   suché prostredia  . 

Kde sa používa: Rukavice MaxiCut® Ultra™ sú navrhnuté na prácu v suchom prostredí so 
zvýšeným rizikom porezania.
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Komfort a zlepšená bezpečnosť

Technológie vo vnútri

 Rukavice MaxiCut ®  Oil ™  spájajú ochranu proti porezaniu s pohodlím, fl exibilitou a 
obratnosťou pre   olejovité a mokré prostredia  . 

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. 

  Na ochranu pred olejmi, kvapalinami a chemikáliami 

Odpudivosť kvapalín  - prostredníctvom použitia dvoch technologických 
platforiem, ktoré sú navrstvené na sebe, sme zvýšili odolnosť voči olejom 
prostredníctvom technologickej platformy LIQUItech ® . 

  Dlhšie používanie vám šetrí peniaze 

  DURAtech ®  je technologická platforma, ktorá zaisťuje dlhšiu trvanlivosť 
rukavíc. Prečo? Pretože rukavice s dlhou životnosťou skrátka dávajú 
zmysel z ekonomického hľadiska, nejde však iba o trvácnosť. Ide aj o to, 
aby vaše rukavice boli svieže a čisté, preto sme naše rukavice vyrobili tak, 
aby sa dali prať. Tak môžete naplno využiť ponúkanú vynikajúcu trvácnosť. 

  Pre menšiu únavu rúk 

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

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

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

  Pre lepšie vlastnosti 

Optimalizovaná priľnavosť v mastnom prostredí  - dosiahnutá 

prostredníctvom povrchovej úpravy s mikročiapočkami, umožňuje 
kontrolované uchopenie. GRIPtech ®  znižuje únavu rúk a zvyšuje 
bezpečnosť. 
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Komfort a zlepšená bezpečnosť

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

44-304 44-305 44-504 44-505 34-304 34-305 34-504 34-505 34-450LP 34-470LP

Dizajn 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 
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 Čierna Čierna Čierna Sivo-
čierna

Sivo-
čierna

Sivo-
čierna

Sivo-
čierna

Sivá Sivá

Podklad Zelená Zelená Modrá Modrá Zelená Zelená Modrá Modrá Zelená 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)

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 
8 (M) - 
Veľkosť 
10 (XL)

Veľkosť 
8 (M) - 
Veľkosť 
11 (XXL)

Hrúbka dlane 1.10 mm 1.10 mm 1.30 mm 1.30 mm 1.30 mm 1.30 mm 1.60 mm 1.60 mm 2.50 mm 2.50 mm

Dĺžka 24 cm 25 cm 24 cm 24 cm 25 cm 25 cm 25 cm 25 cm 24 cm 24 cm

EN 388:2016 + 
A1:2018

4341B 4341B 4442C 4442C 4331B 4331B 4443C 4443C 4342C 4444D

Taktiež k dispozícii v rade MaxiCut ®

 MaxiCut ®  Ultra ™
 Rukavice MaxiCut ®  Ultra™ predstavujú našu najnovšiu 
ponuku rukavíc odolných voči prerezaniu do   suchého 
prostredia  , ktorá spája základné hodnoty rukavíc 
MaxiCut ®  do tenšieho, pohodlnejšieho a odolnejšieho 
balenia. 

 MaxiCut ®
 Rukavice MaxiCut ®  spájajú ochranu proti porezaniu s 
pohodlím, fl exibilitou a obratnosťou pre   suché prostredia  . 

Kde sa používa:  Rukavice MaxiCut® Oil™ sú navrhnuté na prácu v olejovom alebo 
mokrom prostredí so zvýšeným rizikom porezania.
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Komfort a zlepšená bezpečnosť

Technológie vo vnútri

 Rukavice MaxiCut ®  spájajú ochranu proti porezaniu s pohodlím, fl exibilitou a obratnosťou 
pre   suché prostredia  . 

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 odolnou voči 
prerezaniu na trhu. Technológia AIRtech ®  stanovila štandard priedušnosti. 

  Pre menšiu únavu rúk 

Tvar, riľnavosť 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, 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 zlepšená bezpečnosť

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

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

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

Poťah Sivá Sivá Sivá Sivá

Podklad Zelená Zelená Sivá Sivá

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

Veľkosť 6 (XS) - Veľkosť 10 
(XL)

Veľkosť 6 (XS) - Veľkosť 11 
(XXL)

Veľkosť 6 (XS) - Veľkosť 10 
(XL)

Hrúbka dlane 1.20 mm 1.20 mm 1.30 mm 1.30 mm

Dĺžka 24 cm 24 cm 24 cm 24 cm

EN 388:2003 4331 4331 4543 4543

EN 388:2016 + 
A1:2018

4342B 4342B 4443C 4443C

Bez silikónu Nie Nie Nie Nie

Taktiež k dispozícii v rade MaxiCut ®

 MaxiCut ®  Ultra ™
 Rukavice MaxiCut ®  Ultra™ predstavujú našu najnovšiu 
ponuku rukavíc odolných voči prerezaniu do   suchého 
prostredia  , ktorá spája základné hodnoty rukavíc 
MaxiCut ®  do tenšieho, pohodlnejšieho a odolnejšieho 
balenia. 

 MaxiCut ®  Oil ™
 Rukavice MaxiCut ®  Oil ™  spájajú ochranu proti porezaniu s 
pohodlím, fl exibilitou a obratnosťou pre   olejovité a mokré 
prostredia  . 

Kde sa používa: Rukavice MaxiCut® sú navrhnuté na prácu v suchom prostredí so 
zvýšeným rizikom porezania.


