
ATG® teknolojisi, en son teknolojik gelişmeler sayesinde
piyasa araştırması ve analizini birleştiren çekirdek bir
ekip ile sürekli olarak geliştirilmeye devam ediyor. Bu,
sürekli inovasyon ile müşteri deneyimini devamlı olarak
geliştirme üzerine odaklanarak oluşur.

Müşterilerimizle gerçekleştirdiğimiz her görüşmede tekrar
eden bir taleple karşılaşmaktayız: konfor. Eldiven kullanıcıları-
nın yüzde 97‘si, en büyük problemleri olan ellerinin terlemesi
nedeniyle eldiven seçimlerinde konforu ilk sıraya koymaktadır.

Neden?

Vücudumuzun en geniş organı olan deri, terleme (termoregülasyon)
yoluyla sıcaklığını düzenler. Derimiz, ortalama olarak
santimetre kare başına 155 ter bezine sahiptir; bununla
birlikte ellerimiz, santimetre kare başına vücudumuzun geri
kalanından yüzde 83 daha fazla ter bezine sahiptir. Avuç içlerimizde
santimetre kare başına 370 tane ter bezi bulunurken,
ellerimizin arkasında ise santimetre başına 200 tane ter bezi
bulunmaktadır.

Bu bilgiler eldivenli bir elle birleştirildiğinde, terli ellerin neden
yaşlanma problemine sahip olduğuna açıklık getirir.

Artık değişim zamanının geldiğini düşünüyor musunuz?
ATG® olarak bizler öyle olduğunu düşünüyoruz.

DÜNYANIN, GÜN BOYU TERLEMEYİ ÖNLEYEN İLK ELDİVEN TEKNOLOJİSİ
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ISINAN ELLERİ SERİN,
TERLEYEN ELLERİ KURU TUTAR

Yeni Teknoloji

Akıllı Eldiven Çözümleri
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DÜZENLEME

HAVALANDIRMA

DEVİRDAİM

DAHA SERİN TUTAN BİR ELDİVEN DENEYİMİ İÇİN

Cilt ısısı arttığında, eldiven astarının içine entegre edilmiş
mikrokapsüller etkinleşir, terlemeyi düzenlemek ve ellerinizi 
kuru tutmak için doğal bir terleme önleyici etki yaratır.

HAVA ALABİLEN ELDİVEN DENEYİMİ İÇİN 

MaxiFlex® astarının yapısında kullanılan AIRtech® teknolojisi
eldivenin içinde optimum hava kalitesini ve ısı dengesini 
garantileyen yapılandırılmış hava tünel ağına sahiptir.

ÜRETKEN BİR ELDİVEN DENEYİMİ İÇİN

Elleriniz çalışırken hareket eder ve bu hareket sayesinde 
astar içindeki patentli hava tünel sistemi AIRtech® teknolojisi
eldivenin içindeki havayı dışarı atar.

Bu sayede 360° nefes alabilirlik özelliği, yeni Terlemeyi Gün
Boyu Önleyen AD-APT®’ın da dahil edilmesiyle daha da geliş-
tirilerek optimum hava kalitesi ve ısı dengesini garanti etmek
için nemin dışarı atılmasını sağlar.

Mikroenkapsülasyon, cismen bir mikrondan birkaç yüz
mikrona kadar kapsül yelpazesi sağlayarak bir maddeyi
çok küçük bir ölçüdeki başka bir maddenin içinde
çevreleme ya da kaplama işlemidir.

AD-APT® teknolojisini aktarmak için kullanılan mikroen-
kapsülasyon, ısıya duyarlı bir membran olan bir golf topu
üzeindeki küçük çukurlara benzer.

Eller ısındıkça küçük çukurlar içinde bulunan bu
membranlar, AD-APT® teknolojisi içinde kullanılan aktif
soğutma maddelerinin ellerinizin üzerinde salınmasını
sağlayarak hareke geçer.

AD-APT® teknolojisinde bulunan aktif bileşenler, el yüze-
yinde oluşan ter veya nemde çözünür. Çözünen madde,
ellerin yüzeyine salgılanan ter miktarını önemli ölçüde
azaltarak ter bezinin üst noktasının yanında küçük bir
geçici ‘tampon’ meydana getiren bir jel oluşturur.

AD-APT® teknolojisi, elleri serinletip terlemeyi azaltırken,
vücudun sıcaklığını, yani termoregülasyonu doğal olarak
kontrol etme yetisini etkilemez.

BU NASIL GERÇEKLEŞİR

İhtiyaçlarınızdan esinlenerek, AD-APT®’ı geliştirmemizi sağlayan
ve geleneksel MaxiFlex®’e entegre ettiğimiz dünyanın Terlemeyi
Gün Boyu Önleyen ilk teknolojisi.

Eldivenin 360° nefes alabilmesini sağlayan patentli AIRtech® 
Teknoloji platformu, ağır şartlarda bile ellerinizin serin, kuru ve
üretken kalmasını sağlamak için AD-APT® Teknoloji platformuyla
iş birliği içindedir.

 İHTİYAÇLARINIZDAN
İLHAM ALAN
TEKNOLOJİ

3 AKILLI ADIM İLE GERÇEKLEŞİR
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DERMATOLOJİK OLARAK ONAYLANMIŞTIR
İş ortağımız Skin Health Alliance ile çalışmamız sayesinde,
AD-APT® teknolojisi platformumuzun dermotolojik olarak
onaylanmasını sağladık. Bu onay, teknolojimizin cilt için
güvenli, AD-APT®’ın arkasındaki bilim ve araştırmaların
güvenilir ve uluslararası muvzuatlara ve standartlara uyumlu
olduğuna dair garanti işlevi görmektedir. 

KONUŞMA SIRASI ELLERDE
Aşağıdaki fotoğraflarda 20 dakika süre boyunca somun 
ve civata monte ederek sözü ellerimize verdik. Sol taraftaki
fotoğraflarda Standart PU eldiven ve sağ taraftaki fotoğraf-
larda AD-APT® teknolojisine sahip MaxiFilex®

TERMAL GÖRÜNTÜNÜN BOZULMASI
AD-APT® teknolojisine sahip MaxiFilex®, PU eldiven ile kıyas-
landığında %67 daha az sıcak bölgeye (koyu ve açık kırmızı)
%307 daha fazla soğuk bölgeye (sarı, cam göbeği yeşili ve 
lacivert) sahiptir.

Yanıt, ses getiren başarı oldu. Geri bildirimlerin 
ortak noktaları daha fazla konfor, daha az terleme,
günlerce daha kuru ve güzel koku oldu.

Uzun süreli MaxiFlex® müşterileri, global olarak
yürütülen çalışmalarda şunları belirtmişlerdir:

• Araştırmaya katılanların %93’ü soğutma etkisinden 
memnun kaldı.
• %77 si daha az terleme olduğunu belirtti.
• Araştırmaya katılanların %85’i Terlemeyi Gün Boyu 
Önleyen Teknolojinin (AD-APT®) temiz ve hijyenik
koktuğunu belirtti.
• %81’i AD-APT® soğutma teknolojisinin entegre 
biçimde dahil edildiği bir eldiven satın almayı ciddi
olarak düşüneceklerini belirtti.

Katılımcıların çoğunluğu herhangi bir şekilde bilgilen-
dirilmeksizin, kokunun hijyenik olduğunun farkına 
vardı.

MÜŞTERİ REAKSİYONU?

STANDART
ELDİVENLERE GÖRE

TERLEMEDE

%31AZALMA

TM
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MaxiFlex  AD-APT™ ile 
STANDART ELDİVENLERE GÖRE

TERLEMEDE %31 AZALMA

®

Ultimate™MaxiFlex® Endurance™MaxiFlex®

42-874 42-844              Avuç İçi Dotlu

BedenlerKaplama Şekli

Avuç İçi Kaplama 7” 8” 9” 10”

Boy

25cm

Avuç İçi Kalınlığı

1mm

BedenlerKaplama Şekli

Avuç İçi Kaplama 7” 8” 9” 10”

Boy

25cm

Avuç İçi Kalınlığı

1.10mm

Yeni AD-APT  Teknolojisi

İkonik MaxiFlex®, ATG®’nin yeni AD-APT® teknolojisinin dahil olması sayesinde 
artık daha da iyi bir duruma geldi.

Elleriniz eldivenin içinde ısınıyorsa yada terliyorsa, MaxiFlex® içine entegre edilen Terlemeyi Gün Boyu Önleyen Teknoloji (AD-APT®)
sizin için en uygun eldivendir.

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

®

Akıllı Eldiven Çözümleri

Avuç içinde, kavramayı güçlendiren yükseltilmiş silikon dotlar mevcuttur. 

4 1 3 10 3 2 1

EN 388EN 420

4 1 3 10 3 2 1

EN 388EN 420
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