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Komfort a výkon pro jedinečné pracovní nástroje

Technologie v této rukavici

Rukavice MaxiFlex® Ultimate™ se sta  referenčním standardem v o asti p esné 
manip ace v s c ém prost edí

Rukavice MaxiFlex® mají dermato o icko  akreditaci a v ájm  aji t ní čerstvosti po 
v a ení  jso  p ed a ením p edpírán

ro p íjemný pro itek  r kavic

Více informací o produktech HandCare® značky ATG® 

naleznete na webové stránce www.atg-glovesolutions.com.

Na všechny výrobky ATG® aplikujeme náš 

program HandCare®. Jde nám o to, aby 
všechny prvky výrobního procesu byly 
bezpečné pro naše zaměstnance, nicméně 
výrobním procesem to nekončí. Následně 
totiž všechny naše výrobky podrobujeme 
dodatečnému zajištění čistoty pomocí praní. 
Při praní využíváme výhradně nasbíranou 
dešťovou vodu, kterou kontinuálně čistíme a 

recyklujeme v našich vlastních čističkách odpadních vod. Díky tomu mají 
naše rukavice garanci „čerstvosti po vybalení“ v souladu s normou Oeko-
Tex® Standard 100.

A pokud by ani tohle nestačilo, tak naše rukavice mají navíc ještě 
dermatologickou akreditaci organizace Skin Health Alliance. Pečeť Skin 
Health Alliance je vůbec poprvé v celém odvětví bezpečné práce pro 
profesionální uživatele rukavic zárukou toho, že kompletní sortiment 
výrobků ATG® je „dermatologicky bezpečný“ a že je podložen solidním 
vědeckovýzkumným zázemím.

Všechny naše výrobní procesy probíhají samozřejmě v souladu s 
požadavky evropského nařízení REACH (registrace, hodnocení, povolování 
a omezování chemických látek). Během výrobního procesu nepoužíváme 
žádné látky SVHC.

 prod nost

rod nost  - patentované mikropěnové nitrilové povrstvení poskytuje 
prodyšnost ve všech směrech, díky tomu jsou dnes těmi nejprodyšnějšími 
rukavicemi na trhu.

e í po ívání et í pení e

Rukavice MaxiFlex® mají mimořádnou trvanlivost a vydrží 18 000 abrazivních 
cyklů na jeden milimetr, a to díky tomu, že se ve struktuře rukavic používá 
technologie DURAtech®. Na jeden milimetr vrstvy mají rukavice MaxiFlex® 

více než dvojnásobnou odolnost oproti ostatním rukavicím v dané třídě.

ro ni í nav  r k

en í o   - ve srovnání s vìtšinou nitrilových pìnových rukavic na trhu, 
pøièemž nabízí dvojnásobný mechanický výkon.

var  p i navost a pocit - imituje „uvolnìnou ruku“,snižuje únavu ruky a 
zvyšuje její pohodlí.

ejnov j í tec no o ie p etení - využívá se k výrobì hladkého a oblého 
povrchu v oblasti koneèkù prstù a zlepšuje tak jejich citlivost.

enetrace pevné v o k  - z nitrilu, na pokožce spoèívá pouze mìkká 
podšívka.

ro ep í výkon

ptimá ní c op - zajištěný prostřednictvím naší povrchové úpravy 
„micro-cup“, umožňuje dobrý úchop
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édn te animaci a i e ® na at oveso tions com  

rovedení Nános na dlani, náplet 

na zápěstí
Nános na dlani, náplet 

na zápěstí
¾nánosové, náplet na 

zápěstí
Celonánosové, náplet 

na zápěstí
Nános na dlani, náplet 

na zápěstí

Povlak Černá Fluoreskující žlutá Černá Černá Černá

od o ka Tmavě šedá Žlutá Tmavě šedá Tmavě šedá Svítivě oranžová

i es 5(XXS) - 12(XXXL) 6(XS) - 11(XXL) 6(XS) - 11(XXL) 6(XS) - 11(XXL) 6(XS) - 11(XXL)

o ka v d ani 1.00 mm 1.00 mm 1.00 mm 1.00 mm 0.95 mm

Délka 25 cm 25 cm 25 cm 25 cm 25 cm

 4131 4131 4131 4131 4131

e  si ikon Ano Ne Ano Ano Ano

ood contact Ano (FDA, EC 
1935/2004)

Ano (FDA, EC 
1935/2004)

Ano (FDA, EC 
1935/2004)

Ano (FDA, EC 
1935/2004)

ovn  dost pné v ad  a i e ®

MaxiFlex® Ultimate™ it  ®

Ikonická rukavice MaxiFlex® je nyní ještě lepší 
díky zavedení nové technologie AD-APT® od ATG®.

MaxiFlex® nd rance™

Výčnělky v případě rukavic MaxiFlex® Endurance™ slouží 
k lepšímu tlumení, které ocení zejména lidé vykonávající 
opakující se úkony nebo přenášející těžká břemena.

MaxiFlex® nd rance™ it  ®

Ikonická rukavice MaxiFlex® je nyní ještě lepší 
díky zavedení nové technologie AD-APT® od ATG®.

MaxiFlex® Cut™

Rukavice MaxiFlex® Cut™ jsou v podstatě rukavice 
MaxiFlex® odolné proti řezu, které jsou stále super tenké, 
pružné, obratné a pohodlné. Opět neo sa jí  a 

zaručeně ani žádné látky SVHC (REACH).

MaxiFlex® Comfort™

Jemná vysokojakostní pokovená bavlněná tkanina ve 
výstelce poskytuje perfektní izolaci proti žáru a chladu.

MaxiFlex® Elite™

Rukavice MaxiFlex® EliteTM váží pouhých 14 gramů a 
jde tak o naše nejlehčí a nejtenčí rukavice MaxiFlex® pro 

situace, kdy je zapotřebí velké dávky obratnosti.

MaxiFlex® Active™

Při práci dochází k uvolňování aloe vera a vitaminu E, 
které slouží k péči jak během práce, tak po jejím skončení.

ast po ití  kavice a i e  timate  jso  rčen  pro s c á prost edí v ad jící 
p esno  manip aci
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Komfort a výkon pro jedinečné pracovní nástroje

Technologie v této rukavici

Ikonická rukavice MaxiFlex® je n ní je t  ep í dík  avedení nové tec no o ie ® od 
®.

Rukavice MaxiFlex® mají dermato o icko  akreditaci a v ájm  aji t ní čerstvosti po 
v a ení  jso  p ed a ením p edpírán

ro p íjemný pro itek  r kavic

Více informací o produktech HandCare® značky ATG® 

naleznete na webové stránce www.atg-glovesolutions.com.

Na všechny výrobky ATG® aplikujeme náš 

program HandCare®. Jde nám o to, aby 
všechny prvky výrobního procesu byly 
bezpečné pro naše zaměstnance, nicméně 
výrobním procesem to nekončí. Následně 
totiž všechny naše výrobky podrobujeme 
dodatečnému zajištění čistoty pomocí praní. 
Při praní využíváme výhradně nasbíranou 
dešťovou vodu, kterou kontinuálně čistíme a 

recyklujeme v našich vlastních čističkách odpadních vod. Díky tomu mají 
naše rukavice garanci „čerstvosti po vybalení“ v souladu s normou Oeko-
Tex® Standard 100.

A pokud by ani tohle nestačilo, tak naše rukavice mají navíc ještě 
dermatologickou akreditaci organizace Skin Health Alliance. Pečeť Skin 
Health Alliance je vůbec poprvé v celém odvětví bezpečné práce pro 
profesionální uživatele rukavic zárukou toho, že kompletní sortiment 
výrobků ATG® je „dermatologicky bezpečný“ a že je podložen solidním 
vědeckovýzkumným zázemím.

Všechny naše výrobní procesy probíhají samozřejmě v souladu s 
požadavky evropského nařízení REACH (registrace, hodnocení, povolování 
a omezování chemických látek). Během výrobního procesu nepoužíváme 
žádné látky SVHC.

a áté r ce stávají c adné  s c é a prod ktivní

Technologie AD-APT® se aktivuje pohybem rukou a zvýšením teploty v 
rukavici. Následně dojde k uvolnění přírodního chladicího prostředku, který 
udrží vaše ruce suché a chladné. Je navržena tak, aby vydržela po celou 
dobu používání rukavice, a lze ji prát.

 prod nost

rod nost  - patentované mikropěnové nitrilové povrstvení poskytuje 
prodyšnost ve všech směrech, díky tomu jsou dnes těmi nejprodyšnějšími 
rukavicemi na trhu.

e í po ívání et í pení e

Rukavice MaxiFlex® mají mimořádnou trvanlivost a vydrží 18 000 abrazivních 
cyklů na jeden milimetr, a to díky tomu, že se ve struktuře rukavic používá 
technologie DURAtech®. Na jeden milimetr vrstvy mají rukavice MaxiFlex® 

více než dvojnásobnou odolnost oproti ostatním rukavicím v dané třídě.

ro ni í nav  r k

Tenèí o 25 % - ve srovnání s vìtšinou nitrilových pìnových rukavic na trhu, 
pøièemž nabízí dvojnásobný mechanický výkon.

var  p i navost a pocit - imituje „uvolnìnou ruku“,snižuje únavu ruky a 
zvyšuje její pohodlí.

ejnov j í tec no o ie p etení - využívá se k výrobì hladkého a oblého 
povrchu v oblasti koneèkù prstù a zlepšuje tak jejich citlivost.

enetrace pevné v o k  - z nitrilu, na pokožce spoèívá pouze mìkká 
podšívka.

ro ep í výkon

ptimá ní c op - zajištěný prostřednictvím naší povrchové úpravy 
„micro-cup“, umožňuje dobrý úchop
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rovedení Nános na dlani

ov ak Černá

od o ka Tmavě šedá

i es 5(XXS) - 12(XXXL)

o ka v d ani 1.00 mm

é ka 25 cm

 4131

e  si ikon Ano

ovn  dost pné v ad  a i e ®

MaxiFlex® Ultimate™

Rukavice MaxiFlex® Ultimate™ se staly referenčním 
standardem v oblasti přesné manipulace v suchém 
prostředí.

MaxiFlex® nd rance™

Výčnělky v případě rukavic MaxiFlex® Endurance™ slouží 
k lepšímu tlumení, které ocení zejména lidé vykonávající 
opakující se úkony nebo přenášející těžká břemena.

MaxiFlex® nd rance™ it  ®

Ikonická rukavice MaxiFlex® je nyní ještě lepší 
díky zavedení nové technologie AD-APT® od ATG®.

MaxiFlex® Cut™

Rukavice MaxiFlex® Cut™ jsou v podstatě rukavice 
MaxiFlex® odolné proti řezu, které jsou stále super tenké, 
pružné, obratné a pohodlné. Opět neo sa jí  a 

zaručeně ani žádné látky SVHC (REACH).

MaxiFlex® Comfort™

Jemná vysokojakostní pokovená bavlněná tkanina ve 
výstelce poskytuje perfektní izolaci proti žáru a chladu.

MaxiFlex® Elite™

Rukavice MaxiFlex® EliteTM váží pouhých 14 gramů a 
jde tak o naše nejlehčí a nejtenčí rukavice MaxiFlex® pro 

situace, kdy je zapotřebí velké dávky obratnosti.

MaxiFlex® ctive™

Při práci dochází k uvolňování aloe vera a vitaminu E, 
které slouží k péči jak během práce, tak po jejím skončení.

ast po ití  ast po ití  kavice a i e  timate  jso  rčen  pro s c á 
prost edí v ad jící p esno  manip aci
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Komfort a výkon pro jedinečné pracovní nástroje

Technologie v této rukavici

ýčn k  v p ípad  r kavic a i e ® nd rance™ s o í k ep ím  t mení  které ocení 
ejména idé v konávající opak jící se kon  ne o p ená ející t ká emena

kavice a i e ® mají dermato o icko  akreditaci a v ájm  aji t ní čerstvosti po 
v a ení  jso  p ed a ením p edpírán

ro p íjemný pro itek  r kavic

Více informací o produktech HandCare® značky ATG® 

naleznete na webové stránce www.atg-glovesolutions.com.

Na všechny výrobky ATG® aplikujeme náš 

program HandCare®. Jde nám o to, aby 
všechny prvky výrobního procesu byly 
bezpečné pro naše zaměstnance, nicméně 
výrobním procesem to nekončí. Následně 
totiž všechny naše výrobky podrobujeme 
dodatečnému zajištění čistoty pomocí praní. 
Při praní využíváme výhradně nasbíranou 
dešťovou vodu, kterou kontinuálně čistíme a 

recyklujeme v našich vlastních čističkách odpadních vod. Díky tomu mají 
naše rukavice garanci „čerstvosti po vybalení“ v souladu s normou Oeko-
Tex® Standard 100.

A pokud by ani tohle nestačilo, tak naše rukavice mají navíc ještě 
dermatologickou akreditaci organizace Skin Health Alliance. Pečeť Skin 
Health Alliance je vůbec poprvé v celém odvětví bezpečné práce pro 
profesionální uživatele rukavic zárukou toho, že kompletní sortiment 
výrobků ATG® je „dermatologicky bezpečný“ a že je podložen solidním 
vědeckovýzkumným zázemím.

Všechny naše výrobní procesy probíhají samozřejmě v souladu s 
požadavky evropského nařízení REACH (registrace, hodnocení, povolování 
a omezování chemických látek). Během výrobního procesu nepoužíváme 
žádné látky SVHC.

 prod nost

rod nost  - patentované mikropěnové nitrilové povrstvení poskytuje 
prodyšnost ve všech směrech, díky tomu jsou dnes těmi nejprodyšnějšími 
rukavicemi na trhu.

e í po ívání et í pení e

Rukavice MaxiFlex® mají mimořádnou trvanlivost a vydrží 18 000 abrazivních 
cyklů na jeden milimetr, a to díky tomu, že se ve struktuře rukavic používá 
technologie DURAtech®. Na jeden milimetr vrstvy mají rukavice MaxiFlex® 

více než dvojnásobnou odolnost oproti ostatním rukavicím v dané třídě.

ro ni í nav  r k

enčí o   - ve srovnání s většinou nitrilových pěnových rukavic na trhu, 
přičemž nabízí dvojnásobný mechanický výkon.

var  p i navost a pocit - imituje „uvolněnou ruku“, snižuje únavu ruky a 
zvyšuje její pohodlí. .

ejnov j í tec no o ie p etení - využívá se k výrobě hladkého a oblého 
povrchu v oblasti konečků prstů a zlepšuje tak jejich citlivost. .

enetrace pevné v o k  - z nitrilu, na pokožce spočívá pouze měkká 
podšívka.

ro ep í výkon

ptimá ní c op - zajištěný prostřednictvím naší povrchové úpravy 
„micro-cup“, umožňuje dobrý úchop
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Komfort a výkon pro jedinečné pracovní nástroje

édn te animaci a i e ® na at oveso tions com  

rovedení Nános na dlani, náplet 

na zápěstí
¾nánosové, náplet na 

zápěstí
Celonánosové, náplet 

na zápěstí
Dlouhé - náplet na 

zápěstí
Nános na dlani, náplet 

na zápěstí

Povlak Černá Černá Černá Černá Černá

od o ka Tmavě šedá Tmavě šedá Tmavě šedá Tmavě šedá Svítivě oranžová

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

o ka v d ani 1.10 mm 1.10 mm 1.10 mm 1.10 mm 1.00 mm

Délka 25 cm 25 cm 25 cm 25 cm 25 cm

 4131 4131 4131 4131 4131

Bez silikonu Ne Ne Ne Ne Ne

ovn  dost pné v ad  a i e ®

a i e ® timate™

Rukavice MaxiFlex® Ultimate™ se staly referenčním 
standardem v oblasti přesné manipulace v suchém 
prostředí.

a i e ® timate™ it  ®

Ikonická rukavice MaxiFlex® je nyní ještě lepší 
díky zavedení nové technologie AD-APT® od ATG®.

a i e ® nd rance™ it  ®

Ikonická rukavice MaxiFlex® je nyní ještě lepší 
díky zavedení nové technologie AD-APT® od ATG®.

a i e ® Cut™

Rukavice MaxiFlex® Cut™ jsou v podstatě rukavice 
MaxiFlex® odolné proti řezu, které jsou stále super tenké, 
pružné, obratné a pohodlné. Opět neo sa jí  a 

zaručeně ani žádné látky SVHC (REACH).

a i e ® omfort™

Jemná vysokojakostní pokovená bavlněná tkanina ve 
výstelce poskytuje perfektní izolaci proti žáru a chladu.

a i e ® Elite™

Rukavice MaxiFlex® EliteTM váží pouhých 14 gramů a 
jde tak o naše nejlehčí a nejtenčí rukavice MaxiFlex® pro 

situace, kdy je zapotřebí velké dávky obratnosti.

a i e ® Active™

Při práci dochází k uvolňování aloe vera a vitaminu E, 
které slouží k péči jak během práce, tak po jejím skončení.

ast po ití  kavice a i e  nd rance  jso  rčen  pro s c á prost edí 
v ad jící p esno  manip aci
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Komfort a výkon pro jedinečné pracovní nástroje

Technologie v této rukavici

Ikonická rukavice MaxiFlex® je n ní je t  ep í dík  avedení nové tec no o ie ® od 
®.

ýčn k  v p ípad  r kavic a i e  nd rance  s o í k ep ím  t mení  které ocení 
ejména idé v konávající opak jící se kon  ne o p ená ející t ká emena

Rukavice MaxiFlex® mají dermato o icko  akreditaci a v ájm  aji t ní čerstvosti po 
v a ení  jso  p ed a ením p edpírán

ro p íjemný pro itek  r kavic

Více informací o produktech HandCare® značky ATG® 

naleznete na webové stránce www.atg-glovesolutions.com.

Na všechny výrobky ATG® aplikujeme náš 

program HandCare®. Jde nám o to, aby 
všechny prvky výrobního procesu byly 
bezpečné pro naše zaměstnance, nicméně 
výrobním procesem to nekončí. Následně 
totiž všechny naše výrobky podrobujeme 
dodatečnému zajištění čistoty pomocí praní. 
Při praní využíváme výhradně nasbíranou 
dešťovou vodu, kterou kontinuálně čistíme a 

recyklujeme v našich vlastních čističkách odpadních vod. Díky tomu mají 
naše rukavice garanci „čerstvosti po vybalení“ v souladu s normou Oeko-
Tex® Standard 100.

A pokud by ani tohle nestačilo, tak naše rukavice mají navíc ještě 
dermatologickou akreditaci organizace Skin Health Alliance. Pečeť Skin 
Health Alliance je vůbec poprvé v celém odvětví bezpečné práce pro 
profesionální uživatele rukavic zárukou toho, že kompletní sortiment 
výrobků ATG® je „dermatologicky bezpečný“ a že je podložen solidním 
vědeckovýzkumným zázemím.

Všechny naše výrobní procesy probíhají samozřejmě v souladu s 
požadavky evropského nařízení REACH (registrace, hodnocení, povolování 
a omezování chemických látek). Během výrobního procesu nepoužíváme 
žádné látky SVHC.

a áté r ce stávají c adné  s c é a prod ktivní

Technologie AD-APT® se aktivuje pohybem rukou a zvýšením teploty v 
rukavici. Následně dojde k uvolnění přírodního chladicího prostředku, který 
udrží vaše ruce suché a chladné. Je navržena tak, aby vydržela po celou 
dobu používání rukavice, a lze ji prát.

 prod nost

rod nost  - patentované mikropěnové nitrilové povrstvení poskytuje 
prodyšnost ve všech směrech, díky tomu jsou dnes těmi nejprodyšnějšími 
rukavicemi na trhu.

e í po ívání et í pení e

Rukavice MaxiFlex® mají mimořádnou trvanlivost a vydrží 18 000 abrazivních 
cyklů na jeden milimetr, a to díky tomu, že se ve struktuře rukavic používá 
technologie DURAtech®. Na jeden milimetr vrstvy mají rukavice MaxiFlex® 

více než dvojnásobnou odolnost oproti ostatním rukavicím v dané třídě.

ro ni í nav  r k

enčí o   - ve srovnání s většinou nitrilových pěnových rukavic na trhu, 
přičemž nabízí dvojnásobný mechanický výkon.

var  p i navost a pocit - imituje „uvolněnou ruku“, snižuje únavu ruky a 
zvyšuje její pohodlí. .

ejnov j í tec no o ie p etení - využívá se k výrobě hladkého a oblého 
povrchu v oblasti konečků prstů a zlepšuje tak jejich citlivost. .

enetrace pevné v o k  - z nitrilu, na pokožce spočívá pouze měkká 
podšívka.

ro ep í výkon

ptimá ní c op - zajištěný prostřednictvím naší povrchové úpravy 
„micro-cup“, umožňuje dobrý úchop
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Komfort a výkon pro jedinečné pracovní nástroje

édn te animaci a i e ® na at oveso tions com  

rovedení Nános na dlani, náplet na zápěstí

ov ak Černá

od o ka Tmavě šedá

i es 5(XXS) - 12(XXXL)

o ka v d ani 1.10 mm

é ka 25 cm

 4131

e  si ikon Ne

ovn  dost pné v ad  a i e ®

MaxiFlex® timate
Rukavice MaxiFlex® Ultimate™ se staly referenčním 
standardem v oblasti přesné manipulace v suchém 
prostředí.

MaxiFlex® timate  it  ®

Ikonická rukavice MaxiFlex® je nyní ještě lepší 
díky zavedení nové technologie AD-APT® od ATG®.

MaxiFlex® nd rance
Výčnělky v případě rukavic MaxiFlex® Endurance™ slouží 
k lepšímu tlumení, které ocení zejména lidé vykonávající 
opakující se úkony nebo přenášející těžká břemena.

MaxiFlex® Cut
Rukavice MaxiFlex® Cut™ jsou v podstatě rukavice 
MaxiFlex® odolné proti řezu, které jsou stále super tenké, 
pružné, obratné a pohodlné. Opět neo sa jí  a 

zaručeně ani žádné látky SVHC (REACH).

MaxiFlex® omfort
Jemná vysokojakostní pokovená bavlněná tkanina ve 
výstelce poskytuje perfektní izolaci proti žáru a chladu.

MaxiFlex® ite
Rukavice MaxiFlex® EliteTM váží pouhých 14 gramů a 
jde tak o naše nejlehčí a nejtenčí rukavice MaxiFlex® pro 

situace, kdy je zapotřebí velké dávky obratnosti.

MaxiFlex® ctive
Při práci dochází k uvolňování aloe vera a vitaminu E, 
které slouží k péči jak během práce, tak po jejím skončení.

ast po ití  ast po ití  kavice a i e  nd rance  jso  rčen  pro s c á 
prost edí v ad jící p esno  manip aci
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Komfort a výkon pro jedinečné pracovní nástroje

Technologie v této rukavici

Rukavice MaxiFlex® Cut™ jso  v podstat  r kavice a i e ® odo né proti e  které jso  
stá e s per tenké  pr né  o ratné a po od né  p t neo sa jí  a ar čen  ani ádné 
átk   

Rukavice MaxiFlex® mají dermato o icko  akreditaci a v ájm  aji t ní čerstvosti po 
v a ení  jso  p ed a ením p edpírán

ro p íjemný pro itek  r kavic

Více informací o produktech HandCare® značky ATG® 

naleznete na webové stránce www.atg-glovesolutions.com.

Na všechny výrobky ATG® aplikujeme náš 

program HandCare®. Jde nám o to, aby 
všechny prvky výrobního procesu byly 
bezpečné pro naše zaměstnance, nicméně 
výrobním procesem to nekončí. Následně 
totiž všechny naše výrobky podrobujeme 
dodatečnému zajištění čistoty pomocí praní. 
Při praní využíváme výhradně nasbíranou 
dešťovou vodu, kterou kontinuálně čistíme a 

recyklujeme v našich vlastních čističkách odpadních vod. Díky tomu mají 
naše rukavice garanci „čerstvosti po vybalení“ v souladu s normou Oeko-
Tex® Standard 100.

A pokud by ani tohle nestačilo, tak naše rukavice mají navíc ještě 
dermatologickou akreditaci organizace Skin Health Alliance. Pečeť Skin 
Health Alliance je vůbec poprvé v celém odvětví bezpečné práce pro 
profesionální uživatele rukavic zárukou toho, že kompletní sortiment 
výrobků ATG® je „dermatologicky bezpečný“ a že je podložen solidním 
vědeckovýzkumným zázemím.

Všechny naše výrobní procesy probíhají samozřejmě v souladu s 
požadavky evropského nařízení REACH (registrace, hodnocení, povolování 
a omezování chemických látek). Během výrobního procesu nepoužíváme 
žádné látky SVHC.

ro oc ran  proti e

novativní v ákna - s využitím našich základních složek vyvíjíme vlastní 
jedinečné příze a vlákna vysoké kvality, které poskytují ochranu vůči 
proříznutí a zároveň umožňují zachovat vysoký komfort. 

t ení - mezi palcem a ukazovákem, zlepšuje odolnost proti proříznutí 
a prodlužuje životnost rukavice v přirozeně slabých místech.

 prod nost

rod nost  - patentované mikropěnové nitrilové povrstvení poskytuje 
prodyšnost ve všech směrech, díky tomu jsou dnes těmi nejprodyšnějšími 
rukavicemi na trhu.

e í po ívání et í pení e

Rukavice MaxiFlex® mají mimořádnou trvanlivost a vydrží 18 000 abrazivních 
cyklů na jeden milimetr, a to díky tomu, že se ve struktuře rukavic používá 
technologie DURAtech®. Na jeden milimetr vrstvy mají rukavice MaxiFlex® 

více než dvojnásobnou odolnost oproti ostatním rukavicím v dané třídě.

ro ni í nav  r k

var  p i navost a pocit - imituje „uvolněnou ruku“,snižuje únavu ruky a 
zvyšuje její pohodlí.

ejnov j í tec no o ie p etení - využívá se k výrobě hladkého a oblého 
povrchu v oblasti konečků prstů a zlepšuje tak jejich citlivost.

enetrace pevné v o k  - z nitrilu, na pokožce spočívá pouze měkká 
podšívka.

ro ep í výkon

ptimá ní c op - zajištěný prostřednictvím naší povrchové úpravy 
„micro-cup“, umožňuje dobrý úchop.
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édn te animaci a i e ® na at oveso tions com  

rovedení Nános na dlani, náplet 

na zápěstí
Nános na dlani, náplet 

na zápěstí
¾nánosové, náplet na 

zápěstí
Nános na dlani, náplet 

na zápěstí
¾nánosové, náplet na 

zápěstí

Povlak Černá Fluoreskující žlutá Černá Černá Černá

od o ka Zelená Žlutá Zelená Zelená Zelená

i es 6(XS) - 12(XXXL) 6(XS) - 11(XXL) 6(XS) - 11(XXL) 6(XS) - 12(XXXL) 6(XS) - 11(XXL)

o ka v d ani 0.75 mm 0.75 mm 0.75 mm 0.85 mm 0.85 mm

é ka 25 cm 25 cm 25 cm 25 cm 25 cm

 4331 4331 4331 4331 4331

e  si ikon Ano Ne Ano Ne Ne

ovn  dost pné v ad  a i e ®

MaxiFlex® Ultimate™

Rukavice MaxiFlex® Ultimate™ se staly referenčním 
standardem v oblasti přesné manipulace v suchém 
prostředí.

MaxiFlex® Ultimate™ it  ®

Ikonická rukavice MaxiFlex® je nyní ještě lepší 
díky zavedení nové technologie AD-APT® od ATG®.

MaxiFlex® Endurance™

Výčnělky v případě rukavic MaxiFlex® Endurance™ slouží 
k lepšímu tlumení, které ocení zejména lidé vykonávající 
opakující se úkony nebo přenášející těžká břemena.

MaxiFlex® Endurance™ it  ®

Ikonická rukavice MaxiFlex® je nyní ještě lepší 
díky zavedení nové technologie AD-APT® od ATG®.

MaxiFlex® Comfort™

Jemná vysokojakostní pokovená bavlněná tkanina ve 
výstelce poskytuje perfektní izolaci proti žáru a chladu.

MaxiFlex® Elite™

Rukavice MaxiFlex® EliteTM váží pouhých 14 gramů a 
jde tak o naše nejlehčí a nejtenčí rukavice MaxiFlex® pro 

situace, kdy je zapotřebí velké dávky obratnosti.

MaxiFlex® Active™

Při práci dochází k uvolňování aloe vera a vitaminu E, 
které slouží k péči jak během práce, tak po jejím skončení.

ast po ití  kavice a i e  t  jso  rčen  pro s c á prost edí se vý eným 
ri ikem pro í n tí v ad jící p esno  manip aci



Patent Number EP1608808 

pr
oR
an
ge

®

Komfort a výkon pro jedinečné pracovní nástroje

Technologie v této rukavici

emná v sokojakostní pokovená av n ná tkanina ve výste ce posk t je perfektní i o aci 
proti ár  a c ad

Rukavice MaxiFlex® mají dermato o icko  akreditaci a v ájm  aji t ní čerstvosti po 
v a ení  jso  p ed a ením p edpírán

ro p íjemný pro itek  r kavic

Více informací o produktech HandCare® značky ATG® 

naleznete na webové stránce www.atg-glovesolutions.com.

Na všechny výrobky ATG® aplikujeme náš 

program HandCare®. Jde nám o to, aby 
všechny prvky výrobního procesu byly 
bezpečné pro naše zaměstnance, nicméně 
výrobním procesem to nekončí. Následně 
totiž všechny naše výrobky podrobujeme 
dodatečnému zajištění čistoty pomocí praní. 
Při praní využíváme výhradně nasbíranou 
dešťovou vodu, kterou kontinuálně čistíme a 

recyklujeme v našich vlastních čističkách odpadních vod. Díky tomu mají 
naše rukavice garanci „čerstvosti po vybalení“ v souladu s normou Oeko-
Tex® Standard 100.

A pokud by ani tohle nestačilo, tak naše rukavice mají navíc ještě 
dermatologickou akreditaci organizace Skin Health Alliance. Pečeť Skin 
Health Alliance je vůbec poprvé v celém odvětví bezpečné práce pro 
profesionální uživatele rukavic zárukou toho, že kompletní sortiment 
výrobků ATG® je „dermatologicky bezpečný“ a že je podložen solidním 
vědeckovýzkumným zázemím.

Všechny naše výrobní procesy probíhají samozřejmě v souladu s 
požadavky evropského nařízení REACH (registrace, hodnocení, povolování 
a omezování chemických látek). Během výrobního procesu nepoužíváme 
žádné látky SVHC.

 prod nost

rod nost  - patentované mikropěnové nitrilové povrstvení poskytuje 
prodyšnost ve všech směrech, díky tomu jsou dnes těmi nejprodyšnějšími 
rukavicemi na trhu.

ro ni í nav  r k

enčí o   - ve srovnání s většinou nitrilových pěnových rukavic na trhu, 
přičemž nabízí dvojnásobný mechanický výkon.

var  p i navost a pocit - imituje „uvolněnou ruku“,snižuje únavu ruky a 
zvyšuje její pohodlí.

ejnov j í tec no o ie p etení - využívá se k výrobě hladkého a oblého 
povrchu v oblasti konečků prstů a zlepšuje tak jejich citlivost.

enetrace pevné v o k  - z nitrilu, na pokožce spočívá pouze měkká 
podšívka.

ro ep í výkon

ptimá ní c op - zajištěný prostřednictvím naší povrchové úpravy 
„micro-cup“, umožňuje dobrý úchop
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Komfort a výkon pro jedinečné pracovní nástroje

édn te animaci a i e ® na at oveso tions com  

rovedení Nános na dlani, náplet na zápěstí ¾nánosové, náplet na zápěstí Celonánosové, náplet na zápěstí

Povlak Kobaltová čerň Kobaltová čerň Kobaltová čerň

od o ka Světle šedá Světle šedá Světle šedá

i es 5(XXS) - 11(XXL) 5(XXS) - 11(XXL) 5(XXS) - 11(XXL)

o ka v d ani 1.10 mm 1.10 mm 1.10 mm

Délka 25 cm 25 cm 25 cm

EN 388 3121 3121 4121

EN 407 X1XXXX X1XXXX X1XXXX

e  si ikon Ano Ano Ano

ovn  dost pné v ad  a i e ®

MaxiFlex® Ultimate™

Rukavice MaxiFlex® Ultimate™ se staly referenčním 
standardem v oblasti přesné manipulace v suchém 
prostředí.

MaxiFlex® Ultimate™ it  ®

Ikonická rukavice MaxiFlex® je nyní ještě lepší 
díky zavedení nové technologie AD-APT® od ATG®.

MaxiFlex® nd rance™

Výčnělky v případě rukavic MaxiFlex® Endurance™ slouží 
k lepšímu tlumení, které ocení zejména lidé vykonávající 
opakující se úkony nebo přenášející těžká břemena.

MaxiFlex® nd rance™ it  ®

Ikonická rukavice MaxiFlex® je nyní ještě lepší 
díky zavedení nové technologie AD-APT® od ATG®.

MaxiFlex® Cut™

Rukavice MaxiFlex® Cut™ jsou v podstatě rukavice 
MaxiFlex® odolné proti řezu, které jsou stále super tenké, 
pružné, obratné a pohodlné. Opět neobsahují DMF a 

zaručeně ani žádné látky SVHC (REACH).

MaxiFlex® Elite™

Rukavice MaxiFlex® EliteTM váží pouhých 14 gramů a 
jde tak o naše nejlehčí a nejtenčí rukavice MaxiFlex® pro 

situace, kdy je zapotřebí velké dávky obratnosti.

MaxiFlex® Active™

Při práci dochází k uvolňování aloe vera a vitaminu E, 
které slouží k péči jak během práce, tak po jejím skončení.

ast po ití  kavice a i e  omfort  jso  rčen  pro s c á prost edí v ad jící 
p esno  manip aci
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Komfort a výkon pro jedinečné pracovní nástroje

Technologie v této rukavici

Rukavice MaxiFlex® ite  vá í po ýc   ram  a jde tak o na e nej e čí a nejtenčí 
rukavice MaxiFlex® pro sit ace  kd  je apot e í ve ké dávk  o ratnosti

Rukavice MaxiFlex® mají dermato o icko  akreditaci a v ájm  aji t ní čerstvosti po 
v a ení  jso  p ed a ením p edpírán

ro p íjemný pro itek  r kavic

Více informací o produktech HandCare® značky ATG® 

naleznete na webové stránce www.atg-glovesolutions.com.

Na všechny výrobky ATG® aplikujeme náš 

program HandCare®. Jde nám o to, aby 
všechny prvky výrobního procesu byly 
bezpečné pro naše zaměstnance, nicméně 
výrobním procesem to nekončí. Následně 
totiž všechny naše výrobky podrobujeme 
dodatečnému zajištění čistoty pomocí praní. 
Při praní využíváme výhradně nasbíranou 
dešťovou vodu, kterou kontinuálně čistíme a 

recyklujeme v našich vlastních čističkách odpadních vod. Díky tomu mají 
naše rukavice garanci „čerstvosti po vybalení“ v souladu s normou Oeko-
Tex® Standard 100.

A pokud by ani tohle nestačilo, tak naše rukavice mají navíc ještě 
dermatologickou akreditaci organizace Skin Health Alliance. Pečeť Skin 
Health Alliance je vůbec poprvé v celém odvětví bezpečné práce pro 
profesionální uživatele rukavic zárukou toho, že kompletní sortiment 
výrobků ATG® je „dermatologicky bezpečný“ a že je podložen solidním 
vědeckovýzkumným zázemím.

Všechny naše výrobní procesy probíhají samozřejmě v souladu s 
požadavky evropského nařízení REACH (registrace, hodnocení, povolování 
a omezování chemických látek). Během výrobního procesu nepoužíváme 
žádné látky SVHC.

 prod nost

činn j í prod nost - teplo z rukou rychleji prostupuje prodyšným 
povrchem, který je o 35% tenčí než u jakýchkoliv jiných tradičních rukavic 
s pěnovým nánosem a dovoluje rukám dýchat o 40% více než podobné 
typy rukavic.

rod nost  - patentované mikropěnové nitrilové povrstvení poskytuje 
prodyšnost ve všech směrech, díky tomu jsou dnes těmi nejprodyšnějšími 
rukavicemi na trhu.

e í po ívání et í pení e

Rukavice MaxiFlex® mají mimořádnou trvanlivost a vydrží 12 000 abrazivních 
cyklů na jeden milimetr, a to díky tomu, že se ve struktuře rukavic používá 
technologie DURAtech®. Na jeden milimetr vrstvy mají rukavice MaxiFlex® 

více než dvojnásobnou odolnost oproti ostatním rukavicím v dané třídě.

ro ni í nav  r k

  tenčí - ve srovnání s tradičními, v současnosti nabízenými výrobky 
s nánosem nitrilové pěny, přesto dokážou naše rukavice poskytovat 
srovnatelné mechanické vlastnosti.

tra e ká pod ívka - dovoluje vyrábět hladké a zaoblené špičky prstů, se 
zdokonalením v maximalizaci citlivosti prstů.

var  p i navost a pocit - imituje „uvolněnou ruku“, snižuje únavu ruky a 
zvyšuje její pohodlí.

enetrace pevné v o k  - z nitrilu, na pokožce spočívá pouze měkká 
podšívka.

ro ep í výkon

ptimá ní c op - zajištěný prostřednictvím naší povrchové úpravy 
„micro-cup“, umožňuje dobrý úchop.
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Komfort a výkon pro jedinečné pracovní nástroje

édn te animaci a i e ® na at oveso tions com  

rovedení Nános na dlani, náplet na 

zápěstí
¾nánosové, náplet na 

zápěstí
Nános na dlani, náplet na 

zápěstí
¾nánosové, náplet na 

zápěstí

Povlak Tmavě modrá Tmavě modrá Tmavě modrá Tmavě modrá

od o ka Tmavě modrá Tmavě modrá Tmavě modrá Tmavě modrá

i es 6(XS) - 11(XXL) 6(XS) - 11(XXL) 6(XS) - 11(XXL) 6(XS) - 11(XXL)

o ka v d ani 0.85 mm 0.85 mm 0.75 mm 0.75 mm

Délka 25 cm 25 cm 25 cm 25 cm

EN 388 4121 4121 4121 4121

e  si ikon Ne Ne Ne Ne

ovn  dost pné v ad  a i e ®

MaxiFlex® timate™

Rukavice MaxiFlex® Ultimate™ se staly referenčním 
standardem v oblasti přesné manipulace v suchém 
prostředí.

MaxiFlex® timate™ it  ®

Ikonická rukavice MaxiFlex® je nyní ještě lepší 
díky zavedení nové technologie AD-APT® od ATG®.

MaxiFlex® nd rance™

Výčnělky v případě rukavic MaxiFlex® Endurance™ slouží 
k lepšímu tlumení, které ocení zejména lidé vykonávající 
opakující se úkony nebo přenášející těžká břemena.

MaxiFlex® nd rance™ it  ®

Ikonická rukavice MaxiFlex® je nyní ještě lepší 
díky zavedení nové technologie AD-APT® od ATG®.

MaxiFlex® Cut™

Rukavice MaxiFlex® Cut™ jsou v podstatě rukavice 
MaxiFlex® odolné proti řezu, které jsou stále super tenké, 
pružné, obratné a pohodlné. Opět neo sa jí  a 

zaručeně ani žádné látky SVHC (REACH).

MaxiFlex® omfort™

Jemná vysokojakostní pokovená bavlněná tkanina ve 
výstelce poskytuje perfektní izolaci proti žáru a chladu.

MaxiFlex® Active™

Při práci dochází k uvolňování aloe vera a vitaminu E, 
které slouží k péči jak během práce, tak po jejím skončení.

ast po ití  kavice a i e  ite  jso  rčen  pro s c á prost edí v ad jící 
p esno  manip aci
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Technologie v této rukavici

i práci doc á í k vo ování a oe vera a vitamin   které s o í k péči jak em práce  
tak po jejím skončení

Rukavice MaxiFlex® mají dermato o icko  akreditaci a v ájm  aji t ní čerstvosti po 
v a ení  jso  p ed a ením p edpírán

ro p íjemný pro itek  r kavic

Více informací o produktech HandCare® značky ATG® 

naleznete na webové stránce www.atg-glovesolutions.com.

Na všechny výrobky ATG® aplikujeme náš 

program HandCare®. Jde nám o to, aby 
všechny prvky výrobního procesu byly 
bezpečné pro naše zaměstnance, nicméně 
výrobním procesem to nekončí. Následně 
totiž všechny naše výrobky podrobujeme 
dodatečnému zajištění čistoty pomocí praní. 
Při praní využíváme výhradně nasbíranou 
dešťovou vodu, kterou kontinuálně čistíme a 

recyklujeme v našich vlastních čističkách odpadních vod. Díky tomu mají 
naše rukavice garanci „čerstvosti po vybalení“ v souladu s normou Oeko-
Tex® Standard 100.

A pokud by ani tohle nestačilo, tak naše rukavice mají navíc ještě 
dermatologickou akreditaci organizace Skin Health Alliance. Pečeť Skin 
Health Alliance je vůbec poprvé v celém odvětví bezpečné práce pro 
profesionální uživatele rukavic zárukou toho, že kompletní sortiment 
výrobků ATG® je „dermatologicky bezpečný“ a že je podložen solidním 
vědeckovýzkumným zázemím.

Všechny naše výrobní procesy probíhají samozřejmě v souladu s 
požadavky evropského nařízení REACH (registrace, hodnocení, povolování 
a omezování chemických látek). Během výrobního procesu nepoužíváme 
žádné látky SVHC.

 prod nost

rod nost  - patentované mikropěnové nitrilové povrstvení poskytuje 
prodyšnost ve všech směrech, díky tomu jsou dnes těmi nejprodyšnějšími 
rukavicemi na trhu.

e í po ívání et í pení e

Rukavice MaxiFlex® mají mimořádnou trvanlivost a vydrží 12 000 abrazivních 
cyklů na jeden milimetr, a to díky tomu, že se ve struktuře rukavic používá 
technologie DURAtech®. Na jeden milimetr vrstvy mají rukavice MaxiFlex® 

více než dvojnásobnou odolnost oproti ostatním rukavicím v dané třídě.

ro ni í nav  r k

enčí o   - ve srovnání s většinou nitrilových pěnových rukavic na trhu, 
přičemž nabízí dvojnásobný mechanický výkon.

var  p i navost a pocit - imituje „uvolněnou ruku“, snižuje únavu ruky a 
zvyšuje její pohodlí. Nejnovější technologie pletení - využívá se k výrobě 
hladkého a oblého povrchu v oblasti konečků prstů a zlepšuje tak jejich 
citlivost.

enetrace pevné v o k  - z nitrilu, na pokožce spočívá pouze měkká 
podšívka.

ro ep í výkon

ptimá ní c op - zajištěný prostřednictvím naší povrchové úpravy 
„micro-cup“, umožňuje dobrý úchop
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Komfort a výkon pro jedinečné pracovní nástroje

édn te animaci a i e ® na at oveso tions com  

rovedení Nános na dlani, náplet na zápěstí Nános na dlani, náplet na zápěstí

Povlak Růžová Světle modrá

od o ka Růžová Světle modrá

i es 5(XXS) - 11(XXL) 5(XXS) - 11(XXL)

o ka v d ani 0.90 mm 1.00 mm

Délka 25 cm 25 cm

 4131 4131

e  si ikon Ano Ano

ovn  dost pné v ad  a i e ®

MaxiFlex® timate™

Rukavice MaxiFlex® Ultimate™ se staly referenčním 
standardem v oblasti přesné manipulace v suchém 
prostředí.

MaxiFlex® timate™ it  ®

Ikonická rukavice MaxiFlex® je nyní ještě lepší 
díky zavedení nové technologie AD-APT® od ATG®.

MaxiFlex® nd rance™

Výčnělky v případě rukavic MaxiFlex® Endurance™ slouží 
k lepšímu tlumení, které ocení zejména lidé vykonávající 
opakující se úkony nebo přenášející těžká břemena.

MaxiFlex® nd rance™ it  ®

Ikonická rukavice MaxiFlex® je nyní ještě lepší 
díky zavedení nové technologie AD-APT® od ATG®.

MaxiFlex® Cut™

Rukavice MaxiFlex® Cut™ jsou v podstatě rukavice 
MaxiFlex® odolné proti řezu, které jsou stále super tenké, 
pružné, obratné a pohodlné. Opět neo sa jí  a 

zaručeně ani žádné látky SVHC (REACH).

MaxiFlex® omfort™

Jemná vysokojakostní pokovená bavlněná tkanina ve 
výstelce poskytuje perfektní izolaci proti žáru a chladu.

MaxiFlex® ite™

Rukavice MaxiFlex® EliteTM váží pouhých 14 gramů a 
jde tak o naše nejlehčí a nejtenčí rukavice MaxiFlex® pro 

situace, kdy je zapotřebí velké dávky obratnosti.

ast po ití  kavice a i e  ctive  jso  rčen  pro s c á prost edí v ad jící 
p esno  manip aci
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Pohodlí a zvýšená bezpečnost

Technologie v této rukavici

Rukavice MaxiCut® v sob  o b n í o h an  p ot  ez  s o o te  e b l to  a 
ob atností p  p á  v s h  p ost edí

P o p í e ný p o te  z av

Více informací o produktech HandCare® značky ATG® 

naleznete na webové stránce www.atg-glovesolutions.com.

Na všechny výrobky ATG® aplikujeme náš 

program HandCare®. Jde nám o to, aby 
všechny prvky výrobního procesu byly 
bezpečné pro naše zaměstnance, nicméně 
výrobním procesem to nekončí. Následně 
totiž všechny naše výrobky podrobujeme 
dodatečnému zajištění čistoty pomocí praní. 
Při praní využíváme výhradně nasbíranou 
dešťovou vodu, kterou kontinuálně čistíme a 

recyklujeme v našich vlastních čističkách odpadních vod. Díky tomu mají 
naše rukavice garanci „čerstvosti po vybalení“ v souladu s normou Oeko-
Tex® Standard 100.

A pokud by ani tohle nestačilo, tak naše rukavice mají navíc ještě 
dermatologickou akreditaci organizace Skin Health Alliance. Pečeť Skin 
Health Alliance je vůbec poprvé v celém odvětví bezpečné práce pro 
profesionální uživatele rukavic zárukou toho, že kompletní sortiment 
výrobků ATG® je „dermatologicky bezpečný“ a že je podložen solidním 
vědeckovýzkumným zázemím.

Všechny naše výrobní procesy probíhají samozřejmě v souladu s 
požadavky evropského nařízení REACH (registrace, hodnocení, povolování 
a omezování chemických látek). Během výrobního procesu nepoužíváme 
žádné látky SVHC.

P o o h an  p ot  ez

novat vní vlá na - s využitím našich základních složek vyvíjíme vlastní 
jedinečné příze a vlákna vysoké kvality, které poskytují ochranu vůči 
proříznutí a zároveň umožňují zachovat vysoký komfort. 

zt ení - mezi palcem a ukazovákem, zlepšuje odolnost proti proříznutí 
a prodlužuje životnost rukavice v přirozeně slabých místech.

 p od šnost

P od šnost  - patentované mikropěnové nitrilové povrstvení poskytuje 
prodyšnost ve všech směrech, díky tomu jsou dnes těmi nejprodyšnějšími 
rukavicemi na trhu.

P o n ší nav  

va  p lnavost a po t - imituje „uvolněnou ruku“, snižuje únavu ruky a 
zvyšuje její pohodlí.

e nov ší te hnolo e pletení - využívá se k výrobě hladkého a oblého 
povrchu v oblasti konečků prstů a zlepšuje tak jejich citlivost. 

Penet a e pevn  vlo  - z nitrilu, na pokožce spočívá pouze měkká 
podšívka. 

P o lepší vý on

pt ální hop - zajištěný prostřednictvím naší povrchové úpravy 
„micro-cup“, umožňuje dobrý úchop
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Pohodlí a zvýšená bezpečnost

hl dn te an a  a t® na at lovesol t ons o  

P ovedení Nános na dlani, náplet na 

zápěstí
¾nánosové, náplet na 

zápěstí
Nános na dlani, náplet na 

zápěstí
¾nánosové, náplet na 

zápěstí

Povlak Šedá Šedá Šedá Šedá

Podlo a Černobílá Černobílá Šedá Šedá

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

lo š a v dlan 1.20 mm 1.20 mm 1.30 mm 1.30 mm

Délka 25 cm 25 cm 25 cm 25 cm

EN 388 4331 4331 4543 4543

ez s l on Ne Ne Ne Ne

ovn  dost pn  v ad  a t®

MaxiCut® Oil™

Rukavice MaxiCut® Oil™ v sobě kombinují ochranu proti 
řezu s komfortem, flexibilitou a obratností při práci v 

astn  a vlh  p ost edí.

MaxiCut® Ultra™

Model MaxiCut® Ultra™ je naším nejnovějším přírůstkem 
do nabídky rukavic odolných proti proříznutí určených pro 
s há p ost edí, které v sobě mají inkorporovány základní 
hodnoty řady MaxiCut®, ovšem v tenčím, pohodlnějším a 
odolnějším provedení.

blast po tí  av e a t  so  čen  p o s há p ost edí se zvýšený  z e  
p o ízn tí



Patent Number EP1608808 

pr
oR
an
ge

®

Pohodlí a zvýšená bezpečnost

Technologie v této rukavici

Rukavice MaxiCut® Oil™ v sob  o b n í o h an  p ot  ez  s o o te  e b l to  a 
ob atností p  p á  v astn  a vlh  p ost edí

P o p í e ný p o te  z av

Více informací o produktech HandCare® značky ATG® 

naleznete na webové stránce www.atg-glovesolutions.com.

Na všechny výrobky ATG® aplikujeme náš 

program HandCare®. Jde nám o to, aby 
všechny prvky výrobního procesu byly 
bezpečné pro naše zaměstnance, nicméně 
výrobním procesem to nekončí. Následně 
totiž všechny naše výrobky podrobujeme 
dodatečnému zajištění čistoty pomocí praní. 
Při praní využíváme výhradně nasbíranou 
dešťovou vodu, kterou kontinuálně čistíme a 

recyklujeme v našich vlastních čističkách odpadních vod. Díky tomu mají 
naše rukavice garanci „čerstvosti po vybalení“ v souladu s normou Oeko-
Tex® Standard 100.

A pokud by ani tohle nestačilo, tak naše rukavice mají navíc ještě 
dermatologickou akreditaci organizace Skin Health Alliance. Pečeť Skin 
Health Alliance je vůbec poprvé v celém odvětví bezpečné práce pro 
profesionální uživatele rukavic zárukou toho, že kompletní sortiment 
výrobků ATG® je „dermatologicky bezpečný“ a že je podložen solidním 
vědeckovýzkumným zázemím.

Všechny naše výrobní procesy probíhají samozřejmě v souladu s 
požadavky evropského nařízení REACH (registrace, hodnocení, povolování 
a omezování chemických látek). Během výrobního procesu nepoužíváme 
žádné látky SVHC.

P o o h an  p ot  ez

novat vní vlá na - s využitím našich základních složek vyvíjíme vlastní 
jedinečné příze a vlákna vysoké kvality, které poskytují ochranu vůči 
proříznutí a zároveň umožňují zachovat vysoký komfort. 

zt ení - mezi palcem a ukazovákem, zlepšuje odolnost proti proříznutí 
a prodlužuje životnost rukavice v přirozeně slabých místech.

P o o h an  p ot  ole  apal ná  a he ál í

es áč vost - použitím dvou technologických platforem, které jsou 
vrstveny na sebe, zajišťujeme vyšší odolnost vůči olejům prostřednictvím 
naší technologické platformy LIQUItech®.

elší po ívání šet í peníze

DURAtech® je technologická platforma, která se stará o delší životnost 
rukavic. Proč? Protože rukavice s dlouhou životností dávají zkrátka dobrý 
ekonomický smysl. Nejde však pouze o životnost. Jde také o to, aby byly 
rukavice čerstvé a čisté. A proto jsme při návrhu našich rukavic mysleli 
na to, aby se daly prát. Tímto způsobem totiž můžete výhody výjimečné 
životnosti využívat naplno.

P o n ší nav  

va  p lnavost a po t - imituje „uvolněnou ruku“, snižuje únavu ruky a 
zvyšuje její pohodlí.

e nov ší te hnolo e pletení - využívá se k výrobě hladkého a oblého 
povrchu v oblasti konečků prstů a zlepšuje tak jejich citlivost. 

Penet a e pevn  vlo  - z nitrilu, na pokožce spočívá pouze měkká 
podšívka.

P o lepší vý on

pt ální hop - zajištěný prostřednictvím naší povrchové úpravy 
„micro-cup“, umožňuje dobrý úchop
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Pohodlí a zvýšená bezpečnost

hl dn te an a  a t® na at lovesol t ons o  

P P

P ovedení Nános na dlani, 

náplet na zápěstí
¾nánosové, 

náplet na zápěstí
Nános na dlani, 

náplet na zápěstí
¾nánosové, 

náplet na zápěstí
Nános na dlani, 

náplet na zápěstí
Nános na dlani, 

náplet na zápěstí

Povlak Šedočerná Šedočerná Šedočerná Šedočerná Šedá Šedá s kůží na 
dlani

Podlo a Zelená Zelená Indigo Indigo Černobílá Šedá

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

lo š a v dlan 1.20 mm 1.20 mm 1.35 mm 1.35 mm 2.50 mm 2.50 mm

Délka 25 cm 25 cm 25 cm 25 cm 25 cm 25 cm

EN 388 4331 4331 4542 4542 4332 4543

 - - - - X2XXXX -

ez s l on Ano Ano Ne Ne Ne Ne

ovn  dost pn  v ad  a t®

MaxiCut®

Rukavice MaxiCut® v sobě kombinují ochranu proti řezu 
s komfortem, flexibilitou a obratností při práci v s h  
p ost edí.

MaxiCut® Ultra™

Model MaxiCut® Ultra™ je naším nejnovějším přírůstkem 
do nabídky rukavic odolných proti proříznutí určených pro 
s há p ost edí, které v sobě mají inkorporovány základní 
hodnoty řady MaxiCut®, ovšem v tenčím, pohodlnějším a 
odolnějším provedení.

blast po tí  av e a t  l  so  čen  p o astná nebo vlh á p ost edí se 
zvýšený  z e  p o ízn tí
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Pohodlí a zvýšená bezpečnost

Technologie v této rukavici

Model MaxiCut® Ultra™ e naší  ne nov ší  p í st e  do nabíd  av  odolný h 
p ot  p o ízn tí čený h p o s há p ost edí  te  v sob  a í n o po ován  zá ladní 
hodnot  ad  a t®  ovše  v tenčí  pohodln ší  a odoln ší  p ovedení

P o p í e ný p o te  z av

Více informací o produktech HandCare® značky ATG® 

naleznete na webové stránce www.atg-glovesolutions.com.

Na všechny výrobky ATG® aplikujeme náš 

program HandCare®. Jde nám o to, aby 
všechny prvky výrobního procesu byly 
bezpečné pro naše zaměstnance, nicméně 
výrobním procesem to nekončí. Následně 
totiž všechny naše výrobky podrobujeme 
dodatečnému zajištění čistoty pomocí praní. 
Při praní využíváme výhradně nasbíranou 
dešťovou vodu, kterou kontinuálně čistíme a 

recyklujeme v našich vlastních čističkách odpadních vod. Díky tomu mají 
naše rukavice garanci „čerstvosti po vybalení“ v souladu s normou Oeko-
Tex® Standard 100.

A pokud by ani tohle nestačilo, tak naše rukavice mají navíc ještě 
dermatologickou akreditaci organizace Skin Health Alliance. Pečeť Skin 
Health Alliance je vůbec poprvé v celém odvětví bezpečné práce pro 
profesionální uživatele rukavic zárukou toho, že kompletní sortiment 
výrobků ATG® je „dermatologicky bezpečný“ a že je podložen solidním 
vědeckovýzkumným zázemím.

Všechny naše výrobní procesy probíhají samozřejmě v souladu s 
požadavky evropského nařízení REACH (registrace, hodnocení, povolování 
a omezování chemických látek). Během výrobního procesu nepoužíváme 
žádné látky SVHC.

P o o h an  p ot  ez

novat vní vlá na - s využitím našich základních složek vyvíjíme vlastní 
jedinečné příze a vlákna vysoké kvality, které poskytují ochranu vůči 
proříznutí a zároveň umožňují zachovat vysoký komfort. 

zt ení - mezi palcem a ukazovákem, zlepšuje odolnost proti proříznutí 
a prodlužuje životnost rukavice v přirozeně slabých místech.

 p od šnost

P od šnost  - patentované mikropěnové nitrilové povrstvení poskytuje 
prodyšnost ve všech směrech, díky tomu jsou dnes těmi nejprodyšnějšími 
rukavicemi na trhu.

elší po ívání šet í peníze

DURAtech® je technologická platforma, která se stará o delší životnost 
rukavic. Proč? Protože rukavice s dlouhou životností dávají zkrátka dobrý 
ekonomický smysl. Nejde však pouze o životnost. Jde také o to, aby byly 
rukavice čerstvé a čisté. A proto jsme při návrhu našich rukavic mysleli 
na to, aby se daly prát. Tímto způsobem totiž můžete výhody výjimečné 
životnosti využívat naplno.

P o n ší nav  

va  p lnavost a po t - imituje „uvolněnou ruku“, snižuje únavu ruky a 
zvyšuje její pohodlí.

e nov ší te hnolo e pletení - využívá se k výrobě hladkého a oblého 
povrchu v oblasti konečků prstů a zlepšuje tak jejich citlivost. 

Penet a e pevn  vlo  - z nitrilu, na pokožce spočívá pouze měkká 
podšívka. 

P o lepší vý on

pt ální hop - zajištěný prostřednictvím naší povrchové úpravy 
„micro-cup“, umožňuje dobrý úchop
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Pohodlí a zvýšená bezpečnost

hl dn te an a  a t® na at lovesol t ons o  

Provedení Nános na dlani, náplet 

na zápěstí
Nános na dlani, náplet 

na zápěstí
¾nánosové, náplet na 

zápěstí
Nános na dlani, náplet 

na zápěstí
¾nánosové, náplet na 

zápěstí

Povlak Černá Černá Černá Černá Černá

Podlo a Tmavě modrá Tmavě modrá Tmavě modrá Tmavě modrá Tmavě modrá

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

lo š a v dlan 1.00 mm 1.00 mm 1.00 mm 1.10 mm 1.10 mm

Délka 25 cm 25 cm 25 cm 25 cm 25 cm

EN 388 4542 4542 4542 4542 4542

ez s l on Ano Ne Ano Ne Ne

ovn  dost pn  v ad  a t®

MaxiCut®

Rukavice MaxiCut® v sobě kombinují ochranu proti řezu 
s komfortem, flexibilitou a obratností při práci v s h  
p ost edí.

MaxiCut® Oil™

Rukavice MaxiCut® Oil™ v sobě kombinují ochranu proti 
řezu s komfortem, flexibilitou a obratností při práci v 

astn  a vlh  p ost edí.

blast po tí  av e a t  lt a  so  čen  p o s há p ost edí se zvýšený  
z e  p o ízn tí



Patent Number EP1608808 

pr
oR

an
ge

®

MaxiDry® – je to MaxiFlex® odolný proti oleji

Technologie v této rukavici

Lidé nás žádali, abychom vyrobili rukavice MaxiFlex®, které budou odpuzovat olej, a 
přitom budou super tenké, pružné, obratné a pohodlné. A tak jsme je vyrobili a dali jim 
název MaxiDry®.

Pro příjemný prožitek z rukavic

Více informací o produktech HandCare® značky ATG® 

naleznete na webové stránce www.atg-glovesolutions.com.

Na všechny výrobky ATG® aplikujeme náš 

program HandCare®. Jde nám o to, aby 
všechny prvky výrobního procesu byly 
bezpečné pro naše zaměstnance, nicméně 
výrobním procesem to nekončí. Následně 
totiž všechny naše výrobky podrobujeme 
dodatečnému zajištění čistoty pomocí praní. 
Při praní využíváme výhradně nasbíranou 
dešťovou vodu, kterou kontinuálně čistíme a 

recyklujeme v našich vlastních čističkách odpadních vod. Díky tomu mají 
naše rukavice garanci „čerstvosti po vybalení“ v souladu s normou Oeko-
Tex® Standard 100.

A pokud by ani tohle nestačilo, tak naše rukavice mají navíc ještě 
dermatologickou akreditaci organizace Skin Health Alliance. Pečeť Skin 
Health Alliance je vůbec poprvé v celém odvětví bezpečné práce pro 
profesionální uživatele rukavic zárukou toho, že kompletní sortiment 
výrobků ATG® je „dermatologicky bezpečný“ a že je podložen solidním 
vědeckovýzkumným zázemím.

Všechny naše výrobní procesy probíhají samozřejmě v souladu s 
požadavky evropského nařízení REACH (registrace, hodnocení, povolování 
a omezování chemických látek). Během výrobního procesu nepoužíváme 
žádné látky SVHC.

Pro ochranu proti olejům, kapalinám a chemikáliím

Nesmáèivost - prostøednictvím naší technologické platformy LIQUItech® 

jsme zvýšili odolnost vùèi olejùm.

Pro nižší únavu ruky

Velmi lehké - syntetické povrstvení v kombinaci se špičkovou a mimořádně 
lehkou pletenou bezešvou podšívkou poskytuje dokonalý komfort a 
zručnost, dobře přilnou.

Zajišťovací manžeta - díky ní rukavice nesklouznou z ruky. Exkluzivní 
elastická výztuha v oblasti zápěstí má „zajišťovací“ efekt, který umožňuje 
dokonalou přiléhavost.

Pro lepší výkon

Protiskluzná povrchová úprava s využitím technologie „micro-cup“ 
umožňuje kontrolovaný a kvalitnější úchop ve vlhkém a olejnatém prostředí. 
Aby nebyla omezena flexibilita, používá se protiskluzná úprava pouze tam, 
kde je to opravdu potřeba – v oblasti dlaně.
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MaxiDry® – je to MaxiFlex® odolný proti oleji

Zhlédněte animaci MaxiDry® na www.atg-glovesolutions.com. 

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

Provedení Nános na dlani, náplet na 

zápěstí
¾nánosové, náplet na 

zápěstí
Dlouhé ochranné - 26 cm Celonánosové, náplet na 

zápěstí

Povlak Fialovočerná Fialovočerná Fialovočerná Fialovočerná

Podložka Šedá Šedá Neutrální Šedá

Sizes 6(XS) - 11(XXL) 6(XS) - 11(XXL) 6(XS) - 11(XXL) 6(XS) - 11(XXL)

Tloušťka v dlani 1.10 mm 1.30 mm 0.95 mm 1.30 mm

Délka 25 cm 25 cm 25 cm 25 cm

EN 388 4121 4121 4111 4121

EN 374-1 - - Low Level -

Bez silikonu Ano Ano Ano Ano

Odolnost proti 
kapalinám

Ne Ne Ano Ne

Rovněž dostupné v řadě MaxiDry®

MaxiDry® Plus™

Rukavice MaxiDry® Plus™ jsou testovány v souladu s 
normou ČSN EN374 zabývající se nízkou chemickou 
odolností.

MaxiDry® Zero™

Rukavice MaxiDry® Zero™ disponují odolností vůči 
kapalinám a uvnitř mají tepelně odolný povlak určený do 
teplot až -30 °C. *Vztahuje se k charakteristice povlaku.

Oblast použití: Rukavice MaxiDry® jsou určeny pro mastná nebo vlhká prostředí.
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MaxiDry® – je to MaxiFlex® odolný proti oleji

Technologie v této rukavici

Rukavice MaxiDry® Plus™ jsou testovány v souladu s normou ČSN EN374 zabývající se 
nízkou chemickou odolností.

Pro příjemný prožitek z rukavic

Více informací o produktech HandCare® značky ATG® 

naleznete na webové stránce www.atg-glovesolutions.com.

Na všechny výrobky ATG® aplikujeme náš 

program HandCare®. Jde nám o to, aby 
všechny prvky výrobního procesu byly 
bezpečné pro naše zaměstnance, nicméně 
výrobním procesem to nekončí. Následně 
totiž všechny naše výrobky podrobujeme 
dodatečnému zajištění čistoty pomocí praní. 
Při praní využíváme výhradně nasbíranou 
dešťovou vodu, kterou kontinuálně čistíme a 

recyklujeme v našich vlastních čističkách odpadních vod. Díky tomu mají 
naše rukavice garanci „čerstvosti po vybalení“ v souladu s normou Oeko-
Tex® Standard 100.

A pokud by ani tohle nestačilo, tak naše rukavice mají navíc ještě 
dermatologickou akreditaci organizace Skin Health Alliance. Pečeť Skin 
Health Alliance je vůbec poprvé v celém odvětví bezpečné práce pro 
profesionální uživatele rukavic zárukou toho, že kompletní sortiment 
výrobků ATG® je „dermatologicky bezpečný“ a že je podložen solidním 
vědeckovýzkumným zázemím.

Všechny naše výrobní procesy probíhají samozřejmě v souladu s 
požadavky evropského nařízení REACH (registrace, hodnocení, povolování 
a omezování chemických látek). Během výrobního procesu nepoužíváme 
žádné látky SVHC.

Pro ochranu proti olejům, kapalinám a chemikáliím

Nesmáčivost - odolnost vůči potřísnění chemikáliemi je zajištěna s 
využitím naší technologické platformy LIQUItech®.

Pro nižší únavu ruky

Velmi lehké -syntetické povrstvení v kombinaci se špičkovou a mimořádně 
lehkou pletenou bezešvou podšívkou poskytuje dokonalý komfort a 
zručnost, dobře přilnou.

Zajiš�ovací manžeta - díky ní rukavice nesklouznou z ruky. Exkluzivní 
elastická výztuha v oblasti zápěstí má „zajišťovací“ efekt, který umožňuje 
dokonalou přiléhavost.

Pro lepší výkon

Protiskluzná povrchová úprava s využitím technologie „micro-cup“ 
umožňuje kontrolovaný a kvalitnější úchop ve vlhkém a olejnatém prostředí. 
Aby nebyla omezena flexibilita, používá se protiskluzná úprava pouze tam, 
kde je to opravdu potřeba – v oblasti dlaně.
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MaxiDry® – je to MaxiFlex® odolný proti oleji

Zhlédněte animaci MaxiDry® na www.atg-glovesolutions.com. 

56-530

Provedení Dlouhé ochranné - 30 cm

Povlak Modročerná

Podložka Neutrální

Sizes 7(S) - 11(XXL)

Tloušťka v dlani 1.10 mm

Délka 30 cm

EN 388 4121

Bez silikonu Ano

Odolnost proti 

kapalinám

Ano

Rovněž dostupné v řadě MaxiDry®

MaxiDry®

Lidé nás žádali, abychom vyrobili rukavice MaxiFlex®, 

které budou odpuzovat olej, a přitom budou super tenké, 
pružné, obratné a pohodlné. A tak jsme je vyrobili a dali jim 
název MaxiDry®.

MaxiDry® Zero™

Rukavice MaxiDry® Zero™ disponují odolností vůči 
kapalinám a uvnitř mají tepelně odolný povlak určený do 
teplot až -30 °C. *Vztahuje se k charakteristice povlaku.

Oblast použití: Rukavice MaxiDry® Plus™ jsou určeny pro mastná, vlhká prostředí anebo 
aplikace, kde je zapotřebí nízké míry chemické odolnosti.
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MaxiDry® – je to MaxiFlex® odolný proti oleji

Technologie v této rukavici

Rukavice MaxiDry® Zero™ disponují odolností vůči kapalinám a uvnitř mají tepelně odolný 
povlak určený do teplot až -30 °C*.

Rukavice MaxiDry® Zero™ mají certifikaci v souladu s evropskými potravinovými normami 
a splňují požadavky přepisů FDA CFR kapitola 21, část 177.

* Vztahuje se k charakteristice povlaku.

Pro příjemný prožitek z rukavic

Více informací o produktech HandCare® značky ATG® 

naleznete na webové stránce www.atg-glovesolutions.com.

Na všechny výrobky ATG® aplikujeme náš 

program HandCare®. Jde nám o to, aby 
všechny prvky výrobního procesu byly 
bezpečné pro naše zaměstnance, nicméně 
výrobním procesem to nekončí. Následně 
totiž všechny naše výrobky podrobujeme 
dodatečnému zajištění čistoty pomocí praní. 
Při praní využíváme výhradně nasbíranou 
dešťovou vodu, kterou kontinuálně čistíme a 

recyklujeme v našich vlastních čističkách odpadních vod. Díky tomu mají 
naše rukavice garanci „čerstvosti po vybalení“ v souladu s normou Oeko-
Tex® Standard 100.

A pokud by ani tohle nestačilo, tak naše rukavice mají navíc ještě 
dermatologickou akreditaci organizace Skin Health Alliance. Pečeť Skin 
Health Alliance je vůbec poprvé v celém odvětví bezpečné práce pro 
profesionální uživatele rukavic zárukou toho, že kompletní sortiment 
výrobků ATG® je „dermatologicky bezpečný“ a že je podložen solidním 
vědeckovýzkumným zázemím.

Všechny naše výrobní procesy probíhají samozřejmě v souladu s 
požadavky evropského nařízení REACH (registrace, hodnocení, povolování 
a omezování chemických látek). Během výrobního procesu nepoužíváme 
žádné látky SVHC.

Pro ochranu proti olejům, kapalinám a chemikáliím

Vodoodpudivé vlastnosti – odvádějí vlhkost od vaší pokožky a vaše 
ruka díky tomu zůstává teplá. Tato technologie také chrání před chladem v 
důsledku větru při práci venku.

Pro ochranu proti žáru a chladu

Vysoké tepelně izolační vlastnosti – aspekty flexibility, obratnosti, 
hmotnosti a komfortu nikterak netrpí. Povlak a technologie bezešvého 

pletení, které propůjčují tepelně izolační vlastnosti zajišťující odolnost proti 
chladu.

Pro nižší únavu ruky

Superměkký a superflexibilní povlak – zajišťuje dokonalou flexibilitu i 
v extrémně chladných prostředích, abyste mohli energii místo do pohybu 
ruky investovat do ohřevu.

Šetrné spojení – izolační výstelka není v těsném spojení s flexibilními 
a pohyblivými body ruky, například s klouby, a tím dochází k zajištění 
dokonalého komfortu.

Pro lepší výkon

Optimalizovaný úchop – je zprostředkován ultraměkkým povlakem, který 
zajišťuje maximální flexibilitu a kontakt s předměty, s nimiž pracujete.
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MaxiDry® – je to MaxiFlex® odolný proti oleji

Zhlédněte animaci MaxiDry® na www.atg-glovesolutions.com. 

56-451

Provedení Celonánosové, náplet na zápěstí

Povlak Fialovočerná

Podložka Šedá

Sizes 7(S) - 11(XXL)

Tloušťka v dlani 1.80 mm

Délka 26 cm

EN 388 4232

EN 511 111

Bez silikonu Ano

Odolnost proti 

kapalinám
Ne

Food contact Ano (FDA, EC 1935/2004)

Rovněž dostupné v řadě MaxiDry®

MaxiDry®

Lidé nás žádali, abychom vyrobili rukavice MaxiFlex®, 

které budou odpuzovat olej, a přitom budou super tenké, 
pružné, obratné a pohodlné. A tak jsme je vyrobili a dali jim 
název MaxiDry®.

MaxiDry® Plus™

Rukavice MaxiDry® Plus™ jsou testovány v souladu s 
normou ČSN EN374 zabývající se nízkou chemickou 
odolností.

Oblast použití: Rukavice MaxiDry® Zero™ jsou určeny pro suchá nebo vlhká prostředí 
vyžadující tepelnou odolnost.
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Inovativní technologie pro zajištění ochrany a pohodlí

Technologie v této rukavici

Rukavice MaxiChem® yly navr eny a vyvin ty pro lidi  te í prac jí  che i lie i a 
vy ad jí vyšší ír  odolno ti proti ez  ají certi aci v o lad   nor o    

ro p íje n  pro ite  z r avic

Více informací o produktech HandCare® značky ATG® 

naleznete na webové stránce www.atg-glovesolutions.com.

Na všechny výrobky ATG® aplikujeme náš 

program HandCare®. Jde nám o to, aby 
všechny prvky výrobního procesu byly 
bezpečné pro naše zaměstnance, nicméně 
výrobním procesem to nekončí. Následně 
totiž všechny naše výrobky podrobujeme 
dodatečnému zajištění čistoty pomocí praní. 
Při praní využíváme výhradně nasbíranou 
dešťovou vodu, kterou kontinuálně čistíme a 

recyklujeme v našich vlastních čističkách odpadních vod. Díky tomu mají 
naše rukavice garanci „čerstvosti po vybalení“ v souladu s normou Oeko-
Tex® Standard 100.

A pokud by ani tohle nestačilo, tak naše rukavice mají navíc ještě 
dermatologickou akreditaci organizace Skin Health Alliance. Pečeť Skin 
Health Alliance je vůbec poprvé v celém odvětví bezpečné práce pro 
profesionální uživatele rukavic zárukou toho, že kompletní sortiment 
výrobků ATG® je „dermatologicky bezpečný“ a že je podložen solidním 
vědeckovýzkumným zázemím.

Všechny naše výrobní procesy probíhají samozřejmě v souladu s 
požadavky evropského nařízení REACH (registrace, hodnocení, povolování 
a omezování chemických látek). Během výrobního procesu nepoužíváme 
žádné látky SVHC.

ro ochran  proti olej  apalin  a che i lií

dolno t v i che i lií  - je zajištěna prostřednictvím naší 
technologické platformy LIQUItech®.

ro ni ší nav  r y

Velmi lehké - syntetické povrstvení v kombinaci se špičkovou a mimořádně 
lehkou pletenou bezešvou podšívkou poskytuje dokonalý komfort a 
zručnost, dobře přilnou. 

ajiš ovací an eta - umožňuje přilnavost k ruce a udržuje tak prsty v 
konečcích rukavice pro dosažení maximálního citu v prstech.

ro lepší v on

Protiskluzná povrchová úprava s využitím technologie „micro-cup“ 
umožňuje kontrolovaný a kvalitnější úchop ve vlhkém a olejnatém prostředí. 
Aby nebyla omezena flexibilita, používá se protiskluzná úprava pouze tam, 
kde je to opravdu potřeba – v oblasti dlaně.
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Inovativní technologie pro zajištění ochrany a pohodlí

hl dněte ani aci a i he ® na atg glove ol tion co  

rovedení Dlouhé ochranné - 30 cm Dlouhé ochranné - 35 cm

Povlak Zelenočerná Zelenočerná

odlo a Neutrální Neutrální

ize 7(S) - 11(XXL) 7(S) - 11(XXL)

lo š a v dlani 1.20 mm 1.20 mm

Délka 30 cm 35 cm

 4121 4121

 AKL AKL

 Level 3 Level 3

ez ili on Ano Ano

dolno t proti 
apalin

Ano

ovně  do t pn  v adě a i he ®

MaxiChem® Cut™

Rukavice MaxiChem® byly navrženy a vyvinuty pro 
lidi, kteří pracují s che i lie i a vyžadují vyšší míru 
odolnosti proti řezu.

la t po ití  avice a i he  j o  r eny pro che ic  pro t edí  e  je po ijete  
ji těte e  e j o  vhodn  pro po ívan  che ic  l t y
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Inovativní technologie pro zajištění ochrany a pohodlí

Technologie v této rukavici

Rukavice MaxiChem® yly navr eny a vyvin ty pro lidi  te í prac jí  che i lie i a 
vy ad jí vyšší ír  odolno ti proti ez

ro p íje n  pro ite  z r avic

Více informací o produktech HandCare® značky ATG® 

naleznete na webové stránce www.atg-glovesolutions.com.

Na všechny výrobky ATG® aplikujeme náš 

program HandCare®. Jde nám o to, aby 
všechny prvky výrobního procesu byly 
bezpečné pro naše zaměstnance, nicméně 
výrobním procesem to nekončí. Následně 
totiž všechny naše výrobky podrobujeme 
dodatečnému zajištění čistoty pomocí praní. 
Při praní využíváme výhradně nasbíranou 
dešťovou vodu, kterou kontinuálně čistíme a 

recyklujeme v našich vlastních čističkách odpadních vod. Díky tomu mají 
naše rukavice garanci „čerstvosti po vybalení“ v souladu s normou Oeko-
Tex® Standard 100.

A pokud by ani tohle nestačilo, tak naše rukavice mají navíc ještě 
dermatologickou akreditaci organizace Skin Health Alliance. Pečeť Skin 
Health Alliance je vůbec poprvé v celém odvětví bezpečné práce pro 
profesionální uživatele rukavic zárukou toho, že kompletní sortiment 
výrobků ATG® je „dermatologicky bezpečný“ a že je podložen solidním 
vědeckovýzkumným zázemím.

Všechny naše výrobní procesy probíhají samozřejmě v souladu s 
požadavky evropského nařízení REACH (registrace, hodnocení, povolování 
a omezování chemických látek). Během výrobního procesu nepoužíváme 
žádné látky SVHC.

ro ochran  proti ez

Inovativní vl na - s využitím našich základních složek vyvíjíme vlastní 
jedinečné příze a vlákna vysoké kvality, které poskytují ochranu vůči 
proříznutí a zároveň umožňují zachovat vysoký komfort.

ro ochran  proti olej  apalin  a che i lií

dolno t v i che i lií  - je zajištěna prostřednictvím naší 
technologické platformy LIQUItech®.

ro ni ší nav  r y

Velmi lehké - syntetické povrstvení v kombinaci se špičkovou a mimořádně 
lehkou pletenou bezešvou podšívkou poskytuje dokonalý komfort a 
zručnost, dobře přilnou. 

ajiš ovací an eta - umožňuje přilnavost k ruce a udržuje tak prsty v 
konečcích rukavice pro dosažení maximálního citu v prstech.

ro lepší v on

Protiskluzná povrchová úprava s využitím technologie „micro-cup“ 
umožňuje kontrolovaný a kvalitnější úchop ve vlhkém a olejnatém prostředí. 
Aby nebyla omezena flexibilita, používá se protiskluzná úprava pouze tam, 
kde je to opravdu potřeba – v oblasti dlaně.
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Inovativní technologie pro zajištění ochrany a pohodlí

hl dněte ani aci a i he ® na atg glove ol tion co  

rovedení Dlouhé ochranné - 30 cm

Povlak Modročerná

odlo a Neutrální

ize 7(S) - 11(XXL)

lo š a v dlani 1.40 mm

Délka 30 cm

 4342

 AKL

 Level 3

ez ili on Ano

dolno t proti 
apalin

Ano

ovně  do t pn  v adě a i he ®

MaxiChem®

Rukavice MaxiChem® byly navrženy a vyvinuty pro 
lidi, kteří pracují s che i lie i a vyžadují vyšší míru 
odolnosti proti řezu. Mají certifikaci v souladu s normou 
ČSN EN 374.

la t po ití  avice a i he  t  j o  r eny pro che ic  pro t edí e 
zv šen  rizi e  pro ízn tí  e  je po ijete  ji těte e  e j o  vhodn  pro po ívan  
che ic  l t y
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Komfort a funkčnost jedinečných pracovních pomůcek

itri kaučukov  p na na e e v  n onov  výste ce
sou určen  pro v eo ecnou manipu aci p i pr ci v mastn m a neči t n m 

prost edí

ro p íjemný pro itek  rukavicechno o ie v t to rukavici

Více informací o produktech HandCare® značky ATG® naleznete na 

webové stránce www.atg-glovesolutions.com.

Na všechny výrobky ATG® aplikujeme náš 

program HandCare®. Jde nám o to, aby 
všechny prvky výrobního procesu byly 
bezpečné pro naše zaměstnance, nicméně 
výrobním procesem to nekončí. Následně 
totiž všechny naše výrobky podrobujeme 
dodatečnému zajištění čistoty pomocí praní. 
Při praní využíváme výhradně nasbíranou 

dešťovou vodu, kterou kontinuálně čistíme a recyklujeme v našich vlastních 
čističkách odpadních vod. Díky tomu mají naše rukavice garanci „čerstvosti 
po vybalení“ v souladu s normou Oeko-Tex® Standard 100.

A pokud by ani tohle nestačilo, tak naše rukavice mají navíc ještě 
dermatologickou akreditaci organizace Skin Health Alliance. Pečeť Skin 
Health Alliance je vůbec poprvé v celém odvětví bezpečné práce pro 
profesionální uživatele rukavic zárukou toho, že kompletní sortiment 
výrobků ATG® je „dermatologicky bezpečný“ a že je podložen solidním 
vědeckovýzkumným zázemím.

Všechny naše výrobní procesy probíhají samozřejmě v souladu s 
požadavky evropského nařízení REACH (registrace, hodnocení, povolování 
a omezování chemických látek). Během výrobního procesu nepoužíváme 
žádné látky SVHC.

• MaxiFoam®: nitrilový pěněný materiál na strečové nylonové bezešvé 
podšívce jemnosti 15

• MaxiFoam® Lite™: mimořádně lehký pěněný nitrilový materiál na 
lehké bezešvé podšívce jemnosti 15

• Povrch rukavic je vytvořen tak, že odvádí olej a zabezpečuje tak 
pevnější úchop

• Lehký svrchní materiál pro vyšší přizpůsobivost a obratnost
• MaxiFoam® má abrazivní odolnost úrovně 4 a další vlastnosti pro 

dobrou mechanickou funkčnost
• Celoplošný nános vhodný pro práci s pohony, s vysokou schopností 

ochrany
• Minimální prostupnost omezuje dráždění pokožky a zvyšuje 

uživatelský komfort
• MaxiFoam® Lite™: tmavá barevná kombinace prodlužuje „čistý“ 

vzhled

• Dobrý úchop ve vlhku i za sucha
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Komfort a funkčnost jedinečných pracovních pomůcek

34-600 34-800 34-900

rovedení Nános na dlani, náplet na zápěstí Nános na dlani, náplet na zápěstí Nános na dlani, náplet na zápěstí

ov ak Šedá Šedá Grafitová

od o ka Bílá Bílá Tmavě šedá

i es 5(XXS) - 11(XXL) 5(XXS) - 11(XXL) 5(XXS) - 11(XXL)

ou ka v d ani 1.00 mm 1.10 mm 1.00 mm

ka 25 cm 25 cm 25 cm

 4121 4131 4121

e  si ikonu Ano Ano Ano
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Komfort a funkčnost jedinečných pracovních pomůcek

itri kaučuk na e e v  n onov  výste ce
sou určen  pro v eo ecnou manipu aci p i pr ci v mastn m a neči t n m 

prost edí

ro p íjemný pro itek  rukavicechno o ie v t to rukavici

Více informací o produktech HandCare® značky ATG® naleznete na 

webové stránce www.atg-glovesolutions.com.

Na všechny výrobky ATG® aplikujeme náš 

program HandCare®. Jde nám o to, aby 
všechny prvky výrobního procesu byly 
bezpečné pro naše zaměstnance, nicméně 
výrobním procesem to nekončí. Následně 
totiž všechny naše výrobky podrobujeme 
dodatečnému zajištění čistoty pomocí praní. 
Při praní využíváme výhradně nasbíranou 

dešťovou vodu, kterou kontinuálně čistíme a recyklujeme v našich vlastních 
čističkách odpadních vod. Díky tomu mají naše rukavice garanci „čerstvosti 
po vybalení“ v souladu s normou Oeko-Tex® Standard 100.

A pokud by ani tohle nestačilo, tak naše rukavice mají navíc ještě 
dermatologickou akreditaci organizace Skin Health Alliance. Pečeť Skin 
Health Alliance je vůbec poprvé v celém odvětví bezpečné práce pro 
profesionální uživatele rukavic zárukou toho, že kompletní sortiment 
výrobků ATG® je „dermatologicky bezpečný“ a že je podložen solidním 
vědeckovýzkumným zázemím.

Všechny naše výrobní procesy probíhají samozřejmě v souladu s 
požadavky evropského nařízení REACH (registrace, hodnocení, povolování 
a omezování chemických látek). Během výrobního procesu nepoužíváme 
žádné látky SVHC.

• Lehký a přizpůsobivý svrchní nitrilový materiál na bezešvé podšívce 
jemnosti 15

• Vynikající přizpůsobivost a obratnost
• Dokonalé tvarování pro ruku
• Dobré mechanické vlastnosti
• Technologie celoplošného nánosu zajišťuje ochlazování a větrání 

hřbetu ruky
• Varianty s nánosem na prstech a dlaních
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Komfort a funkčnost jedinečných pracovních pomůcek

34-953 34-958

rovedení Nános na dlani, náplet na zápěstí Nános na dlani, náplet na zápěstí

ov ak Světle šedá Modrá 

od o ka Bílá Šedá

i es 6(XS) - 11(XXL) 6(XS) - 11(XXL)

ou ka v d ani 0.90 mm 0.90 mm

ka 25 cm 25 cm

 4121 4121

e  si ikonu Ano Ne
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Komfort a funkčnost jedinečných pracovních pomůcek

írodní ate  na e e v  akr ov po esterov  výste ce s patentovanou 
protisk u ovou p i navostí
sou určen  pro v eo ecnou manipu aci v suchých i v hkých ap ikacích v 

ch adn m prost edí

ro p íjemný pro itek  rukavicechno o ie v t to rukavici

Více informací o produktech HandCare® značky ATG® naleznete na 

webové stránce www.atg-glovesolutions.com.

Na všechny výrobky ATG® aplikujeme náš 

program HandCare®. Jde nám o to, aby 
všechny prvky výrobního procesu byly 
bezpečné pro naše zaměstnance, nicméně 
výrobním procesem to nekončí. Následně 
totiž všechny naše výrobky podrobujeme 
dodatečnému zajištění čistoty pomocí praní. 
Při praní využíváme výhradně nasbíranou 

dešťovou vodu, kterou kontinuálně čistíme a recyklujeme v našich vlastních 
čističkách odpadních vod. Díky tomu mají naše rukavice garanci „čerstvosti 
po vybalení“ v souladu s normou Oeko-Tex® Standard 100.

A pokud by ani tohle nestačilo, tak naše rukavice mají navíc ještě 
dermatologickou akreditaci organizace Skin Health Alliance. Pečeť Skin 
Health Alliance je vůbec poprvé v celém odvětví bezpečné práce pro 
profesionální uživatele rukavic zárukou toho, že kompletní sortiment 
výrobků ATG® je „dermatologicky bezpečný“ a že je podložen solidním 
vědeckovýzkumným zázemím.

Všechny naše výrobní procesy probíhají samozřejmě v souladu s 
požadavky evropského nařízení REACH (registrace, hodnocení, povolování 
a omezování chemických látek). Během výrobního procesu nepoužíváme 
žádné látky SVHC.

• Odolný a přizpůsobivý svrchní materiál z přírodního latexu na 
bezešvé podšívce

• Měkký a komfortní broušený podšívkový materiál udržující teplo v 
chladném prostředí

• Protiskluzový úchop se zdokonalenou funkčností ve vlhkém prostředí
• Anatomické tvarování potlačující únavu ruky
• Technologie celoplošného nánosu, která zvyšuje prodyšnost a 

potlačuje pocení
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Komfort a funkčnost jedinečných pracovních pomůcek

30-201 30-202

rovedení Nános na dlani, náplet na zápěstí ¾nánosové, náplet na zápěstí

ov ak Šedá Šedá

od o ka Oranžová Oranžová

i es 6(XS) - 11(XXL) 8(M) - 11(XXL)

ou ka v d ani 2.50 mm 2.50 mm

ka

 1241 1241

 X1X X1X-

 X2XXXX X2XXXX--

e  si ikonu Ne Ne



Patent Number EP1608808 

cl
as
si
cR
an
ge

®

Komfort a funkčnost jedinečných pracovních pomůcek

itri kaučuk na av n n  výste ce
sou určen  pro such  i mokr  ap ikace v a ra ivním a nev ídn m prost edí

ro p íjemný pro itek  rukavicechno o ie v t to rukavici

Více informací o produktech HandCare® značky ATG® naleznete na 

webové stránce www.atg-glovesolutions.com.

Na všechny výrobky ATG® aplikujeme náš 

program HandCare®. Jde nám o to, aby 
všechny prvky výrobního procesu byly 
bezpečné pro naše zaměstnance, nicméně 
výrobním procesem to nekončí. Následně 
totiž všechny naše výrobky podrobujeme 
dodatečnému zajištění čistoty pomocí praní. 
Při praní využíváme výhradně nasbíranou 

dešťovou vodu, kterou kontinuálně čistíme a recyklujeme v našich vlastních 
čističkách odpadních vod. Díky tomu mají naše rukavice garanci „čerstvosti 
po vybalení“ v souladu s normou Oeko-Tex® Standard 100.

A pokud by ani tohle nestačilo, tak naše rukavice mají navíc ještě 
dermatologickou akreditaci organizace Skin Health Alliance. Pečeť Skin 
Health Alliance je vůbec poprvé v celém odvětví bezpečné práce pro 
profesionální uživatele rukavic zárukou toho, že kompletní sortiment 
výrobků ATG® je „dermatologicky bezpečný“ a že je podložen solidním 
vědeckovýzkumným zázemím.

Všechny naše výrobní procesy probíhají samozřejmě v souladu s 
požadavky evropského nařízení REACH (registrace, hodnocení, povolování 
a omezování chemických látek). Během výrobního procesu nepoužíváme 
žádné látky SVHC.

• Lehký, houževnatý svrchní nitrilový materiál
• Pohodlné při dlouhodobém nošení
• Anatomicky tvarované, přesně padnoucí
• Dobrá odolnost vůči abrazivům
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Komfort a funkčnost jedinečných pracovních pomůcek

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

rovedení ¾nánosové, náplet na 

zápěstí
Celonánosové, náplet na 

zápěstí
¾nánosové, náplet na 

zápěstí
Celonánosové, náplet na 

zápěstí

ov ak Modrá Modrá Žlutá Žlutá

od o ka Neutrální Neutrální Neutrální Neutrální

i es 7(S) - 10(XL) 7(S) - 10(XL) 6(XS) - 10(XL) 7(S) - 10(XL)

ou ka v d ani 0.80 mm 0.90 mm 0.80 mm 0.90 mm

ka 27.5 cm 27.5 cm 27.5 cm 27.5 cm

 4121 4121 4121 4121

e  si ikonu Ne Ne Ne Ne
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