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MaxiFlex®

                                EliteTM

MaxiFlex® Elite™

En hafif, tümüyle hava geçirgen kaplamalı eldiven 
olmak üzere tasarlanıp geliştirilen MaxiFlex® Elite™ 
kuralları tümüyle baştan yazıyor. Geleneksel köpük nitrilli 
eldivenlere göre şaşırtıcı biçimde %36 daha hafif ve %30 
daha ince olan MaxiFlex® Elite™ oyunu değiştiren yeni 
standartlar geliştiren bir kullanıcı deneyimi sunar. Konfor, 
benzer eldivenlere göre %40 oranında daha fazla ilave 
hava geçirgenliği sağlayarak daha da gelişmiştir.
8 boy, 2 kaplama çizgili ve 2 stil çeşitleriyle satılmaktadır 
MaxiFlex® Elite™, yaptığınız işe mükemmel uyum sağlayan 
32 eldiven sunmaktadır.

AirTech® teknoloji platformu

Daha da etkili hava geçirgenliği - elinizin yaydığı ısı, 
geleneksel bir köpüklü eldivene göre %35 daha ince ve 
bunun sonucunda benzer eldivenlere göre %40 daha 
etkili hava geçirme özelliği sayesinde hava geçirgen 
yüzeyden daha hızlı geçer.
360° hava geçirgenliği - patentli mikro-köpük nitril 
kaplama, 360° hava geçirgenliği sağlıyor ve bugün onu 
pazardaki en hava geçirgen eldiven kılıyor.

ErgoTech® teknoloji platformu

%30 daha incedir - piyasadaki geleneksel köpük nitrilli 
eldivenlerle karşılaştırıldığında; ama aynı zamanda 
geleneksel köpük nitrilli eldivenlerinkine benzer mekanik 
performans da sunar.
Ultra hafif astar - ultra hafif bir astar kullanımıyla 
parmak uçları da yumuşak ve yuvarlak, böylece parmak 
ucu hassasiyeti azamileşmiştir.
Şekil, uyum ve his - “dinlenen eli” taklit ederek el 
yorgunluğunu azaltıp konforu arttırır.
Tutarlı astar kavraması - nitrilden, sadece yumuşak 
astarın cilde değmesini sağlar.

GripTech® teknoloji platformu

Optimize kavrama micro-cup bitişimizle kontrollü 
kavrama sağlar.

Avuç kalınlığı 0,75mm
Silikonsuz

4121

DuraTech® teknoloji platformu 

MaxiFlex®, kaplama yapısında DuraTech® kaplama 
teknolojisi kullanımı sayasında milimetrede 18.000 
aşındırıcı döngüye dayanabilecek olağanüstü bir 
dayanıklılığa sahiptir. MaxiFlex® kaplamasının her 
milimetresi, sınıfındaki herhangi başka bir eldivene göre 
iki kat daha dirençlidir.

HandCare® teknoloji platformu 

Bu ürünün imalatında ve bileşiminde 
kullanılan bütün malzemeler REACH 
mevzuatına uygundur.

Bu eldiven son ambalajlamadan önce 
yıkanmıştır ve böylece kullanım için 
temiz ve güvenli kılınmıştır.

Oeko-Tex® Birliği, bu ürünü 
değerlendirip ciltle temas ettiği andan 
itibaren cildi koruduğunu onaylamıştır.

Skin Health Alliance (Cilt Sağlığı 
Birliği) bu ürünün bilimsel dosyasını 
inceledikten sonra profesyonel 
dermatolojik akreditasyon vermiştir. 
Bkz. www.skinhealthalliance.org.

ATG®’nin HandCare®’i hakkında daha fazla bilgi için 
www.atg-glovesolutions.com adresini ziyaret edin.
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Sanayiler

Temel maddeler
Cihazlar, tarım kimyasalları, alüminyum, otomotiv 
montajı, otomotiv satış sonrası, mobilya, 
kimyasallar, OEM, petrol ve gaz, metaller ve 
materyaller, madencilik, çelik ve demir, ambalaj 
ve konteynerler, kağıt ve kağıt hamuru plastikler, 
kauçuk ve plastikler, kamyonlar ve diğer araçlar, 
beyaz eşya.

Sanayi malları
Hava-uzay ve savunma, genel inşaat malzemeleri, 
müteahhitler, cam, inşaat, dayanıklı mallar, 
endüstriyel elektrikli ekipmanlar, metal üretimi, 
konut inşaat, küçük aletler ve aksesuarlar, tekstil.

Hizmetler
Havaalanı güvenliği, otomotiv yedek parça 
mağazaları, bagaj ve yükleme-boşaltma, inşaat 
malzemeleri toptancılığı, oyunlar, bakkaliye 
mağazaları, karayolu ve demiryolu işleri.

Uygulamalar

DIY
Bitiş ve denetim
Bahçecilik
Küçük bileşenlerle çalışma
Birincil, ikincil ve son montaj
Bakım
Lojistik ve depoculuk
Araç ve enstrüman kullanımı
Kablo işleri

Ref. No  Kaplama Bitiş Renk  Astar Boy Uzunluk Avuç kalınlığı EN388 Silikonsuz  
  
34-274 Avuç n/a Mavi Mavi 5 (XXS) -  12 (XXXL) 25cm 0.75mm 4121 Evet
34-275 ¾ kaplamalı n/a Mavi Mavi 5 (XXS) -  12 (XXXL) 25cm 0.75mm 4121 Evet
34-244 Avuç Nokta Mavi Mavi 5 (XXS) -  12 (XXXL) 25cm 0.75mm 4121 Hayır
34-245 ¾ kaplamalı Nokta Mavi Mavi 5 (XXS) -  12 (XXXL) 25cm 0.75mm 4121 Hayır

MaxiFlex®

                                EliteTM

MaxiFlex® ürün grubundaki diğer ürünler

MaxiFlex® Ultimate™
Orijinal MaxiFlex® hava geçirgen 
bir eldiven olarak tasarlanıp 
geliştirilmiştir.

MaxiFlex® Active™
E vitamini ve aloe vera içerir.
Meme kanseri farkındalığını destekliyor

MaxiFlex® Comfort™
Ekstra konfor için yumuşak ve emici 
pamuk astar.

MaxiFlex® Endurance™
Daha fazla tamponlama ve aşınma 
direnci için.

MaxiFlex® Cut™
Konforu ve kesiklere direnci  
bir araya getirir.

MaxiFlex ®  Elite


