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ATG® Teknoloji Platformları proRange™

ATG® ELDİVENLERİNİ FARKLI KILAN NEDİR?
®

™

Neden mi?
 
Çünkü işe yarayan ve herkes tarafından benimsenen bir el koruma 
programının seçilmesi ve uygulanmasının karmaşıklığını anlıyoruz. Bir 
yandan işgücünüz sürekli daha rahat olan eldivenler isterken diğer 
yandan yaralanmalarla birlikte bu yaralanmalarla ilgili maliyetleri 
azaltmaya ve işçinin verimliliğini geliştirmeye  odaklanılıyor.Teknoloji 
platformlarımızı kullanarak konforu ve işçinin kabulünü performans ve 
güvenlik özellikleriyle birleştirmeyi amaçlıyoruz. Ayrıca iş sırasında ve 
sonrasında ellerinizin bakımını yapan bir “sağlığa odaklı” teknoloji 
platformu da ekledik. 

Ürünlerimiz, aşağıdaki üç temayı izleyen teknolojiler kullanıyor:

1.Konfor
2.Performans
3.HandCare

Skin Health Alliance (Cilt Sağlığı Birliği)

Ortaklığımız sayesinde garantili cilt dostu olan 
eldiveni size sağlamak amacıyla bu teknolojiler tek 
tek veya birlikte kullanılıyor. Bütün eldivenlerimiz 
kalıcı olmak üzere tasarlanmıştır ve size verdiğimiz 
“paranızın karşılığı” sözümüzü tutabilmemizi 
sağlamak üzere yıkanabilirler.

ATG nin teknoloji platformları, pazar araştırmasını ve pazarlama 
analizini son teknoloji gelişmeleriyle eşleştiren bir çekirdek ekip 
tarafından sürekli geliştirilmektedir. Bu durum da müşterinin deneyimini 
sürekli yenilikle geliştirdiğimiz temeli oluşturmaktadır.

TM

Daha fazla bilgi için: www.atg-glovesolutions.com ATG, tüm broşürdeki ürünlerin değişiklik hakkını saklı tutar. 

KONFOR

PERFORMANS

360° hava geçirgenliği sağlanır
AIRtech, hava geçirgenliği standardını oluşturmuştur.Bir eldiven 
içinde ısı birikimini ortadan kaldırarak konforu arttırmak üzere 
tasarlanıp geliştirmiştir.AIRtech kaplamanın uygulandığı yerde 
patentli bir mikro-köpük nitril kaplamayla sunulmaktadır. Bu küçük 
kabarcıklar, elin nefes almasını sağlayarak ısının doğal olarak 
dağılması için mikro-tünellerden bir ağ oluşturuyorlar.AIRtech 
bizim 360° tam el hava geçirgenliği dediğimiz şeyi sağlıyor. Serin 
eller daha mutlu, güvenli ve verimlidir.

Daha uzun süreli kullanım para tasarrufu sağlar
DURAtech, eldivenlerin daha uzun süre kullanılmasını sağlayan 
bir teknoloji platformudur. Neden mi? Çünkü uzun ömürlü 
eldivenler eko-nomik açıdan anlamlıdır, ama bütün mesele 
dayanıklılık değildir. Aynı zamanda eldivenlerinizin taze ve temiz 
olmasını da  garantilemektir; bu yüzden de eldivenlerimizi 
yıkanabilecek biçimde tasarladık.

Yağlara, sıvılara ve kimyasallara karşı koruma 
Günümüzdeki birçok çalışma alanı su, yağ ve birçok kimyasal dahil farklı 
derecede sıvı içerir. LIQUItech  bariyeri sizi korumak için tasarlanmıştır. 
Çeşitli kaplama ağırlıklarına sahip çok ince mikyaslı dikişsiz örgü 
astarlarına uygulanan hafif, esnek kaplamalar sunarak ATG‘ye özgü 
sektör lideri kaplama teknolojisiyle nitelenmiştir. Kaplama ve dikişsiz örgü 
teknolojilerin birleşimi, düşük ve yüksek seviyede kimyasal dirençle 
birlikte sıvı geçirmezlik sağlamak üzere geliştirilebilir ve böylece sıvı 
geçirmez ve kimyasallara dirençli eldivenlerde normalde görülmeyen 
üstün konfor seviyelerini korur.

Kesiklere karşı koruma
CUTtech yüksek konfor ve kullanıcı memnuniyeti sağlama felsefesiyle 
birlikte farklı kesilme koruma seviyeleri sunmak için yüksek performanslı 
iplikler ve lifleri birleştirip harmanlamaktadır. CUTtech  ürün grubuna, 
baş ile işaret parmağı arasına yerleştirilen kalıcı bir nitril güçlendirme 
takviyesi eklenmiştir. Bu şekilde çoğu eldivenin açıkça zayıf olan 
alanındaki aşınma azaltılırken eldiven ömrü arttırılır ve kullanım maliyeti 
azalır.

Daha iyi performans için
ATG‘de bizim için kavrama bir ana güvenlik ölçütüdür.GRIPtech 
“micro-cup” bitişimiz kavrama özelliklerini arttırıp parçaların daha 
güvenli kullanılmasını sağlar. Ayrıca doğru kavrama eksikliğiyle 
ilişkili el yorgunluğunu azaltır. Bu oldukça verimli etkiyi elde 
etmek için, hüner ve esnekliği geliştirip azamileştirmek üzere 
patentli bir kaplama süreci sadece gerekli olan yere uygulanır.
Bu teknoloji, sizi kuru ve/veya yağlı ortamlarda desteklemek 
üzere akıllıca tasarlanmıştır.
Kesilme direnci ile kavrama arasında optimum denge oluşturmak 
için sık sık CUTtech ile kullanılmıştır. Kaymazsa kesilmez. 
GRIPtech  el yorgunluğunu azaltır, güvenliği arttırır.

Daha az el yorgunluğu için 
ERGOtech, eldivenin ikinci bir cilt gibi çalışmasını sağlamaya 
odaklanıyor.ERGOtech eldiveninizin şeklini, uyumunu ve hissini 
azamileştirmeye odaklanırken üstün bir kullanıcı performansı yaratıyor. 
ERGOtech olağanüstü esneklik, hüner ve dokunma hassasiyetini 
sunmak üzere elin doğal konturlarını taklit etmek için tasarlanıp 
geliştirilmiştir ve eldivenlerimize entegre edilmiştir.
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4 PRENSİP

ATG® - ANA DEĞERLERİMİZ

1. İnovasyon
2. Kalite
3. Gezegen ve insanları
4. Uzun süreli ortaklıklar ve işbirliği

Bu 4 prensibe bütün tedarik zincirimizi örgütleme 
biçimimizden de sorumludur.

Daha fazla bilgi için: www.atg- glovesolutions.com

En yüksek konfor, kalite, temizlik ve paranın karşılığını sunan eldivenler
tasarlamak, geliştirmek ve üretmek için iş modelimiz 4 prensibe dayanır:

İNOVASYON

 

İhtiyaçlarınız araştırmalarımıza yol gösteriyor
Eldivenlerimizde kullanılan teknolojiler, pazar araştırmasını ve 
pazarlama analizini son teknoloji gelişmeleriyle eşleştiren bir çekirdek 
ekip tarafından sürekli geliştirilmektedir. Bu durum da müşterinin 
deneyimini sürekli yenilikle geliştirdiğimiz temeli oluşturmaktadır.

ISO 14001: Çevresel yönetim
Bütün üretim süreçlerimizin kısa ve uzun vadeli çevre etkilerini sürekli 
ölçüp izleyen özel bir ekibimiz bulunmaktadır. Bunun bir örneği, 
toplanan yağmur suyunun üretim sonrası yıkama süreçlerinde 
kullanılabilmesini sağlayan su işleme tesislerimizdir. Bütün imalat 
sürecimiz ve tesislerimiz ISO 14001 sertifikalıdır.

REACH: İnsan Sağlığı ve Çevrenin Korunması
Üretim sürecimizin tamamı, Avrupa REACH Düzenlemesiyle 
(Kimyasal Maddelerin Tescili, Değerlendirilmesi, Onaylanması ve 
Kısıtlanması) uyumludur. Hiçbir eldivenimiz DMF içermez ve bunun 
dışında ne bugün, ne de gelecekte ürünlerimizin yüksek önem arz 
eden madde (SVHC) içermeyeceğini garantiliyoruz.

ATG  eldiven deneyiminin, hem kullanıcının cildi hem de gezegen için 
nazik olmasını garantilemek için hiçbir çabadan kaçınmıyoruz. 
Eldivenlerimizin %100 alerji testine tabi tutulup dermatolojik olarak 
onaylanmalarını ve bu nedenle de “gezegendeki en cilt dostu 
eldiven-ler” olarak kabul edilmelerini garantilemek için baştan sona 
kadar eli-mizden gelen her şeyi yapıyoruz.

Çığır açma: geleneksele meydan okuma arzumuz
Üretim tesislerimizin merkezinde bulunan Ar-Ge tesislerimiz bilimsel 
alanlarda çığır açılıyorlar. Kurum içi geliştirmeye ilaveten ATG  Ar-Ge 
ekibi küresel çapta, önde gelen üniversiteler, uzmanlaşmış endüstriler 
ve uzmanlarla birlikte çalışır. Bu yaklaşım, etkili işbirliğini geliştirir, 
daha hızlı bilgi alışverişini teşvik eder ve geliştirme döngüsünü kısaltır.

KALİTE
Her şeyi biz yapıyoruz
ATG‘de asla vazgeçmediğimiz bir husus vardır: kalite. Hiçbir şeyin 
gözden kaçırılmamasını sağlamak için sıfır dış kaynak politikasıyla 
çalışıyoruz. %100 kontrol uygulayarak üretim sürecinin her adımını 
her zaman kesin bir biçimde izliyoruz. Bütün hammaddeleri tedarik 
ediyoruz, iplikleri eğiriyoruz, eldiven astarlarını örüyoruz, kaplıyoruz 
ve eldivenleri ambalajlamadan önce yıkıyoruz.Ürünlerimizin mutlak 
güvenilirliğini ve tutarlılığını sağlamak için hiç bir çabadan 
vazgeçmiyoruz.

GEZEGEN VE İNSANLARI
Çünkü gezegene ve insanlarına değer veriyoruz
HandCare  programımızın, her bir ATG  ürününde kullanılıp her ürüne 
entegre edilen bütün programlarımızın şemsiyesidir. HandCare 
programımız, müşterilerimiz ve profesyonel eldiven kullanıcılarına 
bütün eldiven portföyümüzün dermatolojik olarak güvenli olduğu ve 
eldiven üretimimizin arkasındaki çevresel özelliklerin sağlam, 
dayanıklı ve sürdürülebilir olduğu güvenini vermektedir.

UZUN SÜRELİ ORTAKLIKLAR VE 
İŞBİRLİĞİ
Uzun vadeli ortaklıklara değer veriyoruz
Kutuyla son temas edene önem veriyoruz. Eldivenlerimizin, ihtiyaç 
duyduğunuz anda bulunabilmesini garantilemede yakınlık ve 
mevcu-diyetin önemli olduğunu biliyoruz. 

Global bir şirket olarak distribütörlerin, piyasadan son kullanıcıya 
gi-den yolda yarattıkları değerin farkındayız. Son kullanıcıları günlük 
baz-da destekleyip hizmet eden distribütördür ve işte bu nedenle 
kutuya son dokunan kişiye saygı gösteriyoruz. Bizim rolümüz, 
ortaklarımızın markalarımızın elçileri olmalarını sağlamak için gerekli 
desteği ve eğitimi sağladığımızı garantilemektir. İstendiğinde elbette 
teknik sorular veya özel talepler konusunda son kullanıcılarla ilgili 
olarak ortaklarımızı desteklemeye hazırız.
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Cooling  
Technology

STANDART 
ELDİVENLERE
GÖRE

MÜŞTERİ İHTİYAÇLARI BU TEKNOLOJİYİ 
GELİŞTİRMEMİZDEKİ EN BÜYÜK ESİN KAYNAĞIDIR

 

SICAK ELLERİ KURU, SERİN
VE ÜRETKEN HALDE TUTAR  

* Bu karşılaştırmada MaxiFlex® Ultimate™ ile AD-APT® 
Soğutma Teknolojili MaxiFlex® Ultimate™ kullanılmıştır

%31daha serin eller*

Eldiven kullanıcılarının yüzde 97‘si, en büyük problemleri olan 
ellerinin terlemesi nedeniyle eldiven seçimlerinde konforu ilk 
sıraya koymaktadır.

AD-APT - eldiven kullanıldığında elleri kuru, serin ve üretken 
halde tutmayı sağlayan en akıllı yöntemdir.

Bir çözüm bulma esiniyle ikonik MaxiFlex  ‘e entegre ettiğimiz 
AD-APT  ’ı geliştirdik.

360° hava geçirgenliği sağlayan patentli AIRtech teknoloji 
platformu, sert koşullarda bile elinizi serin, kuru ve verimli 
tutmak için AD-APT   teknoloji platformuyla birlikte çalışır.

GARANTİLİ
CİLT DOSTU

®

®
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Ürün Kodu
Kaplama
Renk

Uzunluk (Boyut 10)

Avuç kalınlığı

EN 388:2016
Boylar

42-874 42-875
Avuç 3/4 Kaplı
Gri/Siyah Gri/Siyah

22.5 cm 22.5 cm

1.00 mm 1.00 mm

4131A 4131A
5-12 6-12

42-876
Tam Kaplı
Gri/Siyah

23.5 cm

1.00 mm

4131A
5-12

MaxiFlex® Ultimate™
proRange™

MaxiFlex ®  Endurance™

Ürün Kodu
Kaplama
Renk

Uzunluk (Boyut 10)

Avuç kalınlığı

EN 388:2016
Boylar

42-844 42-845
Avuç 3/4 Kaplı
Gri/Siyah Gri/Siyah

23 cm 23.5 cm

1.10 mm 1.00 mm

4131A 4131A
5-12 5-12

proRange™
®

Precision Handling™  

MaxiFlex  Ultimate  kuru ortamlarda hassas işleme için ölçüt haline gelmiştir.

•   360° hava geçirgenliği: Patentli mikro-köpük nitril kaplama, 360° hava geçirgenliği 
sağlıyor ve bugün onu pazardaki en hava geçirgen eldiven kılıyor .
• MaxiFlex: Kaplama yapısında DURAtech kaplama teknolojisi kullanımı sayesinde
milimetrede 18.000 aşındırıcı döngüye dayanabilecek olağanüstü bir dayanıklılığa sahiptir.
•  Şekil, uyum ve his: “Dinlenen eli” taklit ederek el yorgunluğunu azaltıp konforu arttırır.

Precision Handling™ 

MaxiFlex  Endurance: Üzerindeki kabarık noktalar, tekrarlayıcı işler yapan veya ağır yükler
taşıyan kişilere ilave tampon sunar.

•   360° hava geçirgenliği: Patentli mikro-köpük nitril kaplama, 360° hava geçirgenliği 
sağlıyor ve bugün onu pazardaki en hava geçirgen eldiven kılıyor.
• MaxiFlex: Kaplama yapısında DURAtech kaplama teknolojisi kullanımı sayesinde 
milimetrede 18.000 aşındırıcı döngüye dayanabilecek olağanüstü bir dayanıklılığa sahiptir.
•  Şekil, uyum ve his: “Dinlenen eli” taklit ederek el yorgunluğunu azaltıp konforu arttırır.

TM
TM
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MaxiFlex® Elite™
proRange™

MaxiFlex ® Elite™, esneklik  
ve tutuş becerisini antistatik 
özellikleri ile birlikte sunar. 

YENİ

Dokunmatik 
ekranlarda 
kullanılabilir.

34-274

Avuç 
          mavi/mavi

23 cm

          0.80 mm

         4121A

       6-11

34-244
Avuç  

              Mavi/Mavi

23 cm

      0.80 mm

          4121A
     6-11

Ürün Kodu
Kaplama
Renk

Uzunluk (Boyut 10)

Avuç kalınlığı

EN 388:2016
Boylar

34-774B
Avuç
Gri/Siyah

23 cm

0,80 mm

4121A

6-11

34-774W

Avuç 
Beyaz

23 cm

0,75 mm

3121A
6-11

EN 16350:2014

x 10 8 Rv < 1,Ω

MaxiFlex  Comfort

MaxiFlex Comfort: Astar içi yüksek derecede yumuşak pamuk kaplamasıyla sıcağa ve 
soğuğa karşı ekstra yalıtım sunar.

®

®

proRange™™

™

Precision Handling™
 
Sadece 14 gram ağırlığıyla MaxiFlex  Elite, aşırı hüner gerektiğinde en hafif ve en ince 
MaxiFlex  ürünümüzdür.

•   360° hava geçirgenliği : Patentli mikro-köpük nitril kaplama, 360° hava geçirgenliği sağlıyor 
bugün onu pazardaki en hava geçirgen eldiven kılıyor.
• MaxiFlex,: Kaplama yapısında DURAtech  kaplama teknolojisi kullanımı sayasında 
milimetrede 12.000 aşındırıcı döngüye dayanabilecek olağanüstü bir dayanıklılığa sahiptir.
•   %30 daha incedir: Piyasadaki geleneksel köpük nitrilli eldivenlerle karşılaştırıldığında; ama 
aynı zamanda geleneksel köpük nitrilli eldivenlerinkine benzer mekanik performans da sunar.

Ürün Kodu 34-926 34-924 34-925

Renk
Kaplama

Boylar

Avuç kalınlığı

Kobalt Mavisi

X1XXXX

5(XXS)-11(XXL) 

Kobalt Mavisi

X1XXXX

5(XXS)-11(XXL) 5(XXS)-11(XXL)

1,10 mm 1,10 mm

23 cm 23 cmUzunluk (Boyut 10)

EN 388:2003

EN 407:2004
EN 388:2016

3121 3121

4121A 4121A

Kobalt Mavisi
Tam Kaplı Avuç 3/4 Kaplı

X1XXXX

1,10 mm

23.5 cm

3121

4121A

TM
TM

®

®

® ®
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Ürün Kodu 34-8743 34-8753

Kaplama Avuç 3/4 Kaplı
Renk Yeşil/Siyah Yeşil/Siyah

Uzunluk (Boyut 10) 24.5 cm 24.5 cm

Avuç kalınlığı 0,80 mm 0,80 mm

EN 388:2016 4331B 4331B

34-8443
Avuç
Yeşil/Siyah

24.5 cm

0.90 mm

4331B

34-8453

3/4 Kaplı
Yeşil/Siyah

24.5 cm

0.90 mm

4331B

34-1743
Avuç
Yeşil/Siyah

25.5 cm

1.10 mm

4331D

MaxiFlex® Cut™ proRange™

Boylar 6-12

- - - - X1XXX
6-12 6-11 6-11 6-11

EN 407:2004

Maxicut

34-450
Avuç 

               Gri/Yeşil

24 cm

          1.20 mm

          4342B
       6-11

34-451
3/4 Kaplı  

              Gri/Yeşil

24 cm

       1.20 mm

          4342B
     6-11

34-470
Avuç

               Gri/Gri

24 cm

       1.30 mm

          4443C
      6-11

34-471
3/4 Kaplı 

            Gri/Gri

24 cm

       1.30 mm

          4443C
      6-11

Maxicut : MaxiCut, kuru ortamlarda kesiklere karşı korumayı konfor, esneklik ve hünerle birleştirir.

Yenilikçi Lifler: Kesiklere karşı konfor sunarken yüksek konfor seviyelerini koruyan kendi eşsiz 
yüksek performanslı ipliklerimizi ve liflerimizi geliştirmek için temel maddeleri kendimiz tedarik 
ediyoruz.
Güçlendirme: Başparmak ve işaret parmağı arasında, doğuştan zayıf bir bölgede kesiklere direnci
arttırır ve eldiven ömrünü uzatır. 

®

Ürün Kodu
Kaplama
Renk

Uzunluk (Boyut 10)

Avuç kalınlığı

EN 388:2016
Boylar

proRange™

Precision Handling™ 

MaxiFlex Cut, süper ince, hünerli ve konforlu kalan kesiklere dirençli bir MaxiFlex’ tir. 
Ayrıca DMF içermez SVHC bulundurmaz (REACH).

•Yenilikçi lifler:Kesiklere karşı koruma sunarken yüksek konfor seviyelerini koruyan kendi eşsiz 
yüksek performanslı ipliklerimizi ve liflerimizi geliştirmek için temel maddelerimizi kendimiz tedarik 
ediyoruz.
•360° hava geçirgenliği : Patentli mikro-köpük nitril kaplama, 360° hava geçirgenliği sağlıyor ve 
bugün onu pazardaki en hava geçirgen eldiven kılıyor.

TM
TM

® ® ™
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MaxiCut® Ultra™
proRange™

•   Yenilikçi lifler - kesiklere karşı koruma sunarken yükksek konfor seviyelerini 
koruyan kendi eşsiz yüksek performanslı ipliklerimizi ve liferimizi geliştirmek için 
temel maddelerimizi kendimiz tedarik ediyoruz.Sınıf lideri yapsı, çalışanın zinde 
hissetmesini sağlar, el yorgunnluğunu azaltır ve konforu  artırır.
•  Güçlendirme - baş parmak ile işaret parmağı arasında, doğuştan zayıf bir bölgede 
kesiklere direnci arttırır ve eldiven ömrünü uzatır.
•   360° hava geçirgenliği - patentli mikro-köpük nitril kaplama, 360° hava 
geçirgenliği sağlar ve onu pazardaki en hava geçirgen kesiklere dirençli eldiven kılar.
•   En son örgü teknolojisi - düz ve yuvarlak parmak uçları üretmek için kullanılır ve 
böylece parmak uçların hassasiyetini arttırır.
•   Tutarlı astar kavraması - nitrilden, sadece yumuşak astarın cilde değmesini 
sağlar.
•   Optimize kavrama - micro-cup bitişimizle kontrollü kavrama sağlar.

TM

44-3745
Avuç 

               Mavi/Yeşil

24 cm

          1.00 mm

          4542C
       6-12

44-3755
3/4 Kaplı  

              Mavi

24.5 cm

       1.00 mm

          4542C

     6-12

44-3445
Avuç

               Mavi/Siyah

24 cm

       1.10 mm

          4542C
      6-12

44-3455
3/4 Kaplı 

           Mavi

24.5 cm

       1.10 mm

          4542C
      6-12

Ürün Kodu
Kaplama

Renk

Uzunluk (Boyut 10)

Avuç kalınlığı

EN 388:2016
Boylar

Assured  Protection
kesilme riski bulunan alanlar için

89-5745
Manşonlar 

           Mavi

45.5 cm

       1.00 mm

          3442C
7-10

™

MaxxiCut  Ultra® ®™  Maaaxix CCut  
   

u
  

Bütün ana özelliklerini daha ince, daha konforlu ve daha dayanıklı bir pakette bir araya getiren, 
kuru ortamlarda kullanılmak üzere geliştirilen son teknoloji kesilmeye dayanıklı  ürünümüzdür



MaxiCut® Oil™

Ürün Kodu 34-505 34-305

Kaplama 3/4 Avuç 3/4 Kaplı
Renk Gri/Siyah Yeşil/Siyah

Uzunluk (Boyut 10) 25 cm 25 cm

Avuç kalınlığı 1,60 mm 1,30 mm

EN 388:2016 4443C 4331B

44-305
3/4 Avuç
Yeşil/Siyah

24.5 cm

1.10 mm

4341B

34-450LP

Avuç Kaplı
Yeşil/Gri

24 cm

2.50 mm

4332C

34-470LP

Avuç
Yeşil/Gri

24 cm

2.50 mm

4444D

Boylar 6-11

- - -X1XXX X1XXX
6-11 7-11 7-10 8-11

EN 407:2004

Ürün Kodu 56-425 56-427

Kaplama 3/4 Kaplı Tam Kaplı
Renk Mor/Siyah Mor/Siyah

Uzunluk (Boyut 10) 24 cm 25 cm

Avuç kalınlığı 1,30 mm 1,30 mm

EN 388:2016 4121A 4121A

56-451
Tam Kaplı
Mor/Siyah

28 cm

1.80 mm

4232B

Boylar 6-11

- - X1XXX

6-11 7-11

EN 407:2004
- - 0-21EN 511:2006

MaxiDry ®
proRange™MaxiDry® Zero™/

proRange™

Assured Protection    Kesme ortamları için

MaxiCut Oil, yağlı ve ıslak ortamlarda kesiklere karşı korumayı konfor, esneklik 
ve hünerle birleştirdik.
•   Sıvı geçirmezlik: Birbiri üzerine yerleştirilmiş iki teknoloji platformunun kullanımıyla 
LIQUItech  teknoloji platformumuz aracılığıyla yağlara direnci arttırdık. 
•   Yenilikçi lifler: Kesiklere karşı koruma sunarken yüksek konfor seviyelerini koruyan kendi 
eşsiz yüksek performanslı ipliklerimizi ve liflerimizi geliştirmek için temel maddelerimizi 
kendimiz tedarik ediyoruz. 
•   Optimize yağ kavrama: Micro-cup bitişimizle kontrollü kavrama sağlar.

Controlled Performance™ Islak veya yağlı ortamlarda

İnsanlar bizden hâlâ süper ince, esnek, hünerli ve konforlu olan yağ geçirmez bir MaxiFlex 
üretmemizi istediler. Biz de ürettik ve adını MaxiDry  koyduk. LIQUItech  teknoloji platformu-
muz aracılığıyla yağlara direnci arttırdık. Dikişsiz örülmüş astarla birleştirilmiş sentetik kaplama 
sayesinde ultra hafif, mükemmel konfor ve hassasiyet sağladık.

•   Micro-Cup teknolojisi sayesinde yağlı ve ıslak uygulamalarda kontrolllü ve üstün bir 
kavrama sağladık. 

TM

TM
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Ürün Kodu 56-426

Renk Mor/Siyah

Uzunluk (Boyut 10) 26 cm

Avuç kalınlığı 1,10 mm

EN 388:2016

EN ISO 374-5:2016

4111A

EN ISO 374-1:2016 Type C

Boylar 7(S)

56-530

30 cm

4121A

Mavi/Siyah

1,10 mm

Type B/JKL

11(XXL)

Evet Evet

MaxiDry®
proRange™MaxiDry® Plus™

Permeation/Degradation
EN ISO 374-1:2016+A1:2018

/

MaxiChem /  MaxiChem Cut proRange™® ® ™

Controlled  Performance   Islak veya yağlı ortamlarda

İnsanlar bizden hâlâ süper ince, esnek, hünerli ve konforlu olan yağ geçirmez bir MaxiFlex 
üretmemizi  istediler. Biz de ürettik ve adını MaxiDry  koyduk.

•   Sıvı geçirmezlik: LIQUItech  teknoloji platformumuz aracılığıyla yağlara direnci arttırdık.
•   Ultra hafif: Endüstride lider süper hafif bir dikişsiz örülmüş astarla birleştirilmiş sentetik
kaplama mükemmel konfor, hassasiyet, uyum ve hüner sunar. 

•   Kilit manşet: Eldivenin elde kaymamasını garantiler: bilek alanında
ki destek, sıkı ve rahat bir uyum için “kilit” etkisi sağlar. 
•   Micro-cup kaymaz kavrama bitişimiz yağlı ve ıslak uygulamalarda 
kontrollü ve üstün bir kavrama sağlar. Kaymaz kavrama sadece alanın-
da uygulanmaktadır,özel elastiki bir gerçekten ihtiyaç duyulduğu yerde
avuç böylece esneklik engellenmez. 

Controlled Performance™ ıslak veya yağlı ortamlarda
MaxiDry  Plus ,iyi seviyede koruma gerektiren ve kimyasallarla çalışanlar 
için tasarlanıp geliştirilmiştir ve EN ISO 374:2016 + A1:2018 uyarınca
 bir B ürünü olarak onaylanmıştır.

Secure Safety™ kimyasal ortamlar için MaxiChem, 

Yüksek koruma seviyesi gerektiren ve kimyasallarla çalışanlar için tasarlanıp geliştirilmiştir ve 
EN ISO 374:2016 + A1:2018 uyarınca bir Tip A ürünü olarak onaylanmıştır.
•   Kimyasal direnç: LIQUItech  teknoloji platformumuzla sağlanır
.•  Ultra hafif: endüstride lider süper hafif bir dikişsiz örülmüş astarla birleştirilmiş sentetik 
kaplama mükemmel konfor, hassasiyet, uyum ve hüner sunar
.•  Özel manşet: Manşeti elinize yakın tutarak hüneri azamileştirmek için parmaklarınızı 
eldivenin ucunda tutar.

TM

TM

Daha fazla bilgi için: www.atg-glovesolutions.com

Ürün Kodu
Renk

EN 388:2016

EN ISO 374-1:2016 
EN ISO 374-5:2016 
Boylar

Avuç Kalınlığı

56-635
Yeşil/Siyah

4121A

Type A/JKLMNO

7(S)

Evet Evet

56-633
Yeşil/Siyah

4342B

Type A/JKLMNO

11 (XXL)

1,30 cm 1,40 cm

35 cm 30 cmUzunluk (Boyut 10)

™

®

®

®
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MaxiFoam  
MaxiFoam: Dikişsiz naylon astar üzerine köpük nitril kaplama. 

• Kullanım: Yağlı ve kirli koşularda genel amaçlı kullanımlar için tasarlanmışlardır.
Kayalık veya hafif yağlı koşullarda evrensel mekanik uygulamalar için üretilmiştir
Optimize edilmiş yüzey yapısı sayesinde kuru malzemeler üzerinde en iyi kavrama güvenliği.

classicRange™®

34-800

Avuç Avuç

              Gri/Beyaz               Gri/Beyaz

24 cm 24 cm

            1.10 mm

          4121A

       5-11

34-600

     5-11

34-900
Avuç

             Siyah/Gri

24 cm

        1.00 mm

          4121A

      5-11

Ürün Kodu

Kaplama
Renk

Uzunluk (Boyut 10)

Avuç Kalınlığı

EN 388:2016
Boylar

           1.00 mm

          4121A

Novatril / NBR -Lite classicRange™®®

Novatril  ve NBR  Lite : Yağlı ve ıslak ortamlarda ağır mekanik işlerde dikişsiz astarı sayesinde
daha uzun ömür ve daha yüksek konfor sağlar.

24-196
      Tam Kaplı

           Lacivert/Renksiz

           1.20 mm

          4121X
    

Ürün Kodu
Kaplama
Renk

Uzunluk (Boyut 10)

Avuç Kalınlığı

EN 388:2016
Boylar

24-785
3/4 Kaplı

             Lacivert/Beyaz

27 cm

       1.10 mm

          4121X
      6-10

24-985
3/4 Kaplı

              Sarı/Renksiz

          1.10 mm

        4121X

24-986
       Tam Kaplı

             Sarı/Beyaz

27 cm

           1.10 mm

          4121X
     6-10

® ®

®

™

™
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Daha fazla bilgi için: www.atg-glovesolutions.com

TM

KÜRESEL ÇALIŞMALARIMIZIN MERKEZINE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ 
YERLEŞTİRİYORUZ ÇÜNKÜ GEZEGENİMİZİN VE İNSANLARININ 
GÜVENLİĞİ CİDDİYE ALDIĞIMIZ BİR SORUMLULUKTUR.

Bütün eldivenlerimiz Skin Health Alliance (Cilt 
Sağlığı Birliği) tarafından dermatolojik akreditasyon 
almıştır ve ambalajlamadan önce yıkanarak 
eldivenlerimizin Oeko-Tex tarafından onaylanmış 
haliyle “paketten taptazeolmalarını garantileyebili-
yoruz. Eldivenlerimizin üretiminde kullanılan bütün 
maddeler, REACH‘e uygun olup ürünlerimizin 
hiçbiri SVHC içermez.

ATG eldiven deneyiminin, hem kullanıcının cildi hem 
de gezegen için nazik olmasını garantilemek için 
hiçbir çabadan kaçınmıyoruz. Gezegenimize yönelik 
sorumluluğumuzun bir ifadesi olarak bütün üretim 
süreçlerimizin kısa ve uzun vadeli çevre etkilerini 
sürekli ölçüp izleyen özel bir ekip atadık. Bu ekibin 
uzmanlığı de ileriye yönelik düşünmemize, 
performansı geliştirmemize ve küresel çevre 
üzerindeki ayak izimizi daha da azaltmak için 
yöntemler bulmamıza yardım eder.

Bütün izleme süreci ISO 14001 onaylıdır ve çevresel 
çerçevemizin ve HandCare Programımızın temeli 
olarak hizmet eder. ATG eldivenlerİ  garantili cilt
dostu.


