MaxiFlex®

proRangeTM

UltimateTM

MaxiFlex® Ultimate™

Fås og
selvlys så i
end
gul e

MaxiFlex® Ultimate™, der er designet og udviklet
som en åndbar handske, er blevet rettesnor for
præcisionshåndtering i tørre miljøer. MaxiFlex®
Ultimate™, som fås i 8 størrelser og med 4 forskellige
dypninger & 2 forskellige farver på 1 af produkterne,
giver dig 48 forskellige handsker, så du kan få den
perfekte pasform til det arbejde, du skal udføre.
AirTech® teknologiplatform
360° åndbarhed - patenteret belægning af opskummet
nitril tilbyder 360° åndbarhed og gør handsken til den
mest åndbare handske på markedet i dag.
DuraTech® teknologiplatform

25 % tyndere - end de fleste opskummede nitrilhandsker
på markedet med dobbelt så stor mekanisk ydeevne.
Form, pasform og føling - efterligner den “hvilende
hånd” og mindsker derved træthed i hånden, mens
komforten forøges.
Den nyeste strikketeknologi - anvendes med henblik
på at fremstille jævne og afrundede fingerspidser,
hvormed følsomheden forbedres.

MaxiFlex® har en fantastisk holdbarhed, som kan modstå
18.000 slidcyklusser pr. millimeter takket være brugen
af DuraTech® belægningsteknologien. Belægningen på
en MaxiFlex® handske har pr. millimeter over dobbelt
så stor modstandsdygtighed som alle andre handsker
i sin klasse.

HandCare® teknologiplatform
Alle ingredienser, der anvendes
til fremstilling og udformning af
dette produkt, efterlever REACHlovgivningen.

Ensartet dypning - så man undgår gennemtrængning
af nitrilen igennem strikken, så kun det bløde for hviler
mod huden.

Denne handske er blevet vasket før
endelig pakning, så den er ren og
sikker i brug.

GripTech® teknologiplatform

Oeko-Tex® Samarbejdet har evalueret og certificeret dette produkt som
værende sikkert for huden fra det øjeblik, det kommer i kontakt dermed.

Optimeret greb - sikrer et kontrolleret greb takket være
vores micro-cup finish.

4131

Håndfladetykkelse 1,00 mm
Silikonefri

Skin Health Alliance har tildelt
os
professionel
dermatologisk
akkreditering efter gennemgang af
de videnskabelige papirer bag dette
produkt. Se www.skinhealthalliance.org.
Du kan finde yderligere oplysninger om ATG®’s
HandCare® på www.atg-glovesolutions.com
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ErgoTech® teknologiplatform

MaxiFlex®

proRangeTM

UltimateTM

Brancher

Anvendelsesområder

Grundmaterialer
Apparater, landbrugskemikalier, aluminium,
bilproduktion og eftermarked, brunevarer,
kemikalier, OEM, olie og gas, metaller og
materialer, minedrift, jern og stål, emballage og
containere, papir og plastic, gummi og plastic,
lastbiler og andre køretøjer, hvidevarer.

Gør-det-selv arbejde
Finish og inspektion
Havearbejde
Håndtering af små komponenter
Primær, sekundær og endelig montage
Vedligeholdelse
Logistik og lager
Til anvendelse af værktøj og instrumenter
Ledningsarbejde

Industrielle varer
Flyvemaskiner og forsvaret, generelle
bygningsmaterialer, entreprenører, glas,
bygningsarbejde, varige forbrugsgoder, industrielt
elektrisk udstyr, metalfremstilling, konstruktion af
beboelsesejendomme, små stykker værktøj og
tilbehør, tekstiler.

Fås også i MaxiFlex® serien
MaxiFlex® Elite™
MaxiFlex® tilbyder dig et stort
komfortniveau og stor fingerfærdighed.

Serviceydelser
Lufthavnssikkerhed, forretninger med reservedele
til biler, bagage og håndtering, byggematerialer en
gros, jagt, købmandsforretninger, arbejder på vej
og jernbane.

MaxiFlex® Active™
Tilsætning af E vitamin og aloe vera.
Støtter bevidstheden om brystkræft

MaxiFlex® - “Precision Handling™” i tørre miljøer

MaxiFlex® Comfort™
Blødt og absorberende bomulds for
giver ekstra komfort.
MaxiFlex® Endurance™
For øget modstandsdygtighed over
for slid.
MaxiFlex® Cut™
Forener komfort og snitbeskyttelse.

Farve

For

Størrelse

Længde Håndfladetykkelse EN388

Sort
Selvlysende
gul
Sort
Sort
Sort
Sort

Mørkegrå
Gul

5(XXS) til 12(XXXL) 25cm
5(XXS) til 12(XXXL) 25cm

1,00mm
1,00mm

4131
4131

Ja
Ja

Mørkegrå
Mørkegrå
Mørkegrå
Knaldorange

5(XXS) til 12(XXXL)
5(XXS) til 12(XXXL)
6(XXS) til 12(XXXL)
5(XXS) til 12(XXXL)

1,00mm
1,00mm
1,00mm
0,95mm

4131
4131
4131
4131

Ja
Ja
Ja
Ja

25cm
25cm
25cm
25cm

Silikonefri
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Ref. N°
Belægning
		
34-874
Håndflade
34-874FY Håndflade
		
34-875
¾ dyppet
34-876
Helt
34-877
Drivere
34-878
Håndflade

