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Biz kimiz ?

Nasıl çalışıyoruz ? 

Neyi temsil ediyoruz ?



Biz kimiz 

ATG Occupational (Pvt) Limited (eskiden John Ward Ceylon (Private) Ltd –“JWC“) 1992 yılında Sri Lanka’da 
kurulan özel sermayeli bir şirkettir. Bugün bütün kıtalarda ve birçok ülkede çalışan tanınmış global bir oyuncudur. 

Yeniliğe ve kaliteye odaklanmış olan ATG® en sofistike alet olan elin performansını arttıran eldivenler tasarlar, 
geliştirir ve imal eder. 

Müşterilerimiz, ATG®’nin paranın değerini, kaliteyi, yeniliği, coşkuyu ve rekabetçi meydan okuma duygusunu temsil 
ettiğini söylüyor. Piyasaları izleyerek, kullanılan ürünleri gözlemleyerek ve son kullanıcılarla tartışarak yenilikle 
müşterinin deneyimini sürekli geliştirmenin temelini oluşturan bir çekirdek ekiple kaliteli ürünler ve hizmetler 
sunuyoruz. 

Bir eldiven veya hizmet geliştirmeye başladığımızda veya yeni bir piyasaya girdiğimizde bunu sağlam araştırmalara 
ve analize dayandırıyoruz. Tipik olarak sektörü inceleyip neyin bizi daha iyi kılacağını görmek için kendimizi 
müşterinin yerine koyuyoruz. Temel sorular soruyoruz: 

• Müşterilerin satın aldıkları ana ürünler nelerdir? 

• Bunlar ne kadar uygundur ve fiyatları nedir? 

• Bir sorunu çözüp müşterinin para ödemeye istekli olacağı bir çözüm sunabilir miyiz? 

• Değer katkısı sağlayabilir miyiz?

• Müşterinin yararına kullanıcı deneyimini önemli ölçüde değiştirebilir miyiz?

• Rakipler neler yapıyor?

• Müşterinin aklı karışmış mı, yoksa kötü hizmet mi alıyor?

“Uygulamalı” yararcı yaklaşımımız işimizi geliştirip geleneğe meydan okurken müşterilere yenilikler sunmamızı 
olanaklı kıldı.

Tam entegre yaklaşım 

Ar-Ge tesisimiz tek kullanımlık bireysel eldivenlerden farklı teknoloji platformları geliştirmeye odaklanmaktadır.  
Bu yaklaşımla müşteri ihtiyaçlarına bakabiliyor ve sonra da gerekli teknoloji platformlarını seçip birleştirebiliyoruz. 
Bu yaklaşımı kullanarak müşterinin deneyimini iyi yönde değiştiren yenilikçi, sınıf lideri eldivenler üretebiliyoruz. 

ATG® tam entegre bir üreticidir. İpliklerin kapatılması ve bükülmesinden, örgü astarlarına, kaplamalardan bitirme 
ve ambalaja kadar imalatın bütün unsurlarını kontrol ediyoruz. Tam entegre bir işletme olmak ürünlerin laboratuar 
konseptinden tam üretime geliştirilmesi ve geçişinde destek olmaktadır.  

Üretime geçtiğimizde imalat sürecini kontrol etmek için ISO 9001 standartlarına göre çalışıyoruz ve böylece her 
seferinde tutarlı ve yüksek kaliteli eldivenler üretebiliyoruz. 

Hiçbir ürünün hiçbir unsuru dışarıda üretilmez. 

Sri Lanka’daki birkaç imalat tesisinden çalışıyoruz ve 2.000’in üzerinde insan çalıştırıyoruz. 

Eşsiz aletler için konfor ve performans

www.atg-glovesolutions.com
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Çevresel ve tüketici güvenliğine adanmışlık 

Onaylıyız ve çevresel çerçevemizin temelleri olarak ISO 14001’i kullanıyoruz. Yeni bir süreci düzeltmek, değiştirmek 
veya başlatmak istediğimizde her zaman ISO 14000 ideolojimize uygundur. Gündelik hayatımızın bir parçasıdır.

ISO 14001’e bağlılığımızın bir örneği olarak bütün imalat sürecimizi, Kimyasal Maddelerin Tescili, Değerlendirilmesi, 
Onaylanması ve Kısıtlanması AB Direktifine uygun olarak yeniden oluşturduk. Bu yeni kanun 1 Haziran 2007 
tarihinde yürürlüğe girmiştir ve bu tarihten beri hem çevreye hem de eldivenleri yapan işgücümüze beklenen 
yararları sağladık. 

Tedarik zincirinin devamında eldivenlerimizi tasarlayıp onları “cilt dostu” olarak onaylatabildik. Bunu da tekstil 
endüstrisinin global test ve sertifikasyon kurumu olan Oeko-Tex® ile çalışarak gerçekleştirdik. Bu ortaklıkla,  
ATG® eldivenlerinin kullanımının güvenli, yani ‘cilt dostu’ olmasını garantileyebiliyoruz. 

Ticaretle çevreyi birleştirerek bütünsel bir yaklaşım oluşturmak için çevreyle birlikte çalışmaya inanıyoruz.

İletişim araçları 

Çeşitli iletişim araçlarına yatırım yapıyoruz. Bugün, sürekli gelişen dijital medyadan yararlanabiliyoruz. Bu aracı 
kullanıyoruz çünkü böylece size uygun zamanda ATG® ve ATG® ürünleri hakkında bilgilenebiliyorsunuz. 

Web sitemizi ziyaret ettiğinizde, sitenin ne sunabildiğimizi, hangi ürünlerine size en uygun olduğunu ve bunları 
nereden satın alabileceğinizi açıklamayı amaçlayan hizmetler etrafında yapılandığını göreceksiniz. Bu kadar basit. 

Belli ürün gruplarının özelliklerini ve yararlarını açıklayan kısa 3 boyutlu filmlerimizi izleyerek birkaç dakika içinde 
bilgilenin. MaxiFlex filmimiz iyi bir örnektir ve www.atg-maxiflex.com adresinde izlenebilir. 

Ayrıca satış ortaklarımızı eğitimlerle destekliyoruz ve böylece size profesyonel ve hızlı bir biçimde hizmet 
edebilecek donanıma sahip olmalarını garantiliyoruz. 

Bir global aktörden bekleyeceğiniz gibi bütün kataloglarımız, CE sertifikalarımız, ürünlerimizin yıkama adımları, 
kullanma talimatları, malzeme güvenliği veri ve ürün veri formları için dosya indirme olanaklarımız var. Bütün 
belgeler 15’in üzerinde dilde ve eldiven refaranslarına göre ayrı ayrı mevcuttur.

Gelin ve bize katılın: www.atg-glovesolutions.com. 

Yakında görüşmeyi umuyoruz. 
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Eşsiz aletler için konfor ve performans
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Çevresel ve tüketici güvenliğine 
adanmışlık 

• ISO 14001 onaylı. 

• REACH onaylı, böylece tesisimiz içinde 
ve çevre için kimyasalların güvenli 
kullanımını kontrol edebiliyoruz.  

• Oeko-Tex® onaylı. Bütün ürünlerimizi 
garantili “cilt dostu”dur.

Biz kimiz 

• ATG® 1992 yılında kurulan özel 
sermayeli bir şirkettir. Eskiden John 
Ward Ceylon olarak tanınıyordu.

• Yeniliğe ve kaliteye odaklı olan ATG® 
eldiven tasarlar, geliştirir ve üretir. 

• Amacımız yenilikle müşterinin 
deneyimini sürekli geliştirmektir.

İletişim araçları 

• Web sitemiz 15 dilde hazırlanmıştır.  

• ATG® eldivenlerini seçip satın almanıza 
yardım eden bir dizi hizmet sunmaktadır. 
www.atg-glovesolutions.com adresinde 
bizi ziyaret edin. 

• Ürün özelliklerini ve yararlarını açıklayan 
kısa 3 boyutlu filmlerimizi izleyin. 
www.atg-maxiflex.com sitemizi ziyaret 
edin.

• Ürünlerimizi seçmede ve kullanmada 
destek için dosya indirme bölümümüzü 
kullanın.

Tam entegre yaklaşım 

• Ar-Ge tesisimiz teknoloji platformları 
geliştirmeye odaklanır. 

• Sürecin bütün unsurlarını kontrol eden 
tam entegre bir imalatçıyız. 

• ISO 9001 onaylıyız. 

• Birkaç imalat tesisinden çalışıyoruz ve 
2.000’in üzerinde insan çalıştırıyoruz.

Intelligent Glove Solutions

Intelligent Glove Solutions

Özet
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Biz kimiz

ATG Occupational (Pvt) Limited (eskiden John Ward Ceylon (Private) Ltd –“JWC“) 1992 yılında Sri Lanka’da kurulan 
özel sermayeli bir şirkettir. Bugün birçok kıtada ve sayısız ülkede çalışan tanınmış global bir oyuncudur.

Yeniliğe ve kaliteye odaklanmış olan ATG® en sofistike alet olan elin performansını arttıran eldivenler tasarlar, geliştirir 
ve imal eder.

Yenilikçi teknolojilerle akıllı eldiven çözümleri

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.

Ar-Ge tesisimiz tek kullanımlık bireysel eldivenlerden 
farklı teknoloji platformları geliştirmeye odaklanmaktadır. 
Bu yaklaşım müşterinin ihtiyaçlarına bakmamızı ve sonra 
da müşterinin deneyimini iyi yönde değiştiren yenilikçi 
eldivenler üretmeyi sağlayan gerekli teknoloji platformlarını 
seçip birleştirmemizi sağlar.

Dikey entegrasyon. Tutarlı kalite.

ATG® dikey olarak entegre bir üreticidir. İpliklerin kapatılması ve bükülmesinden astarların örülmesine, buradan da 
kaplama, temizleme ve ambalaj süreçlerine kadar imalat sürecinin bütün unsurlarını kontrol ediyoruz. Hepsini biz 
yapıyoruz.

Üretime geçtiğimizde imalat sürecini kontrol etmek için ISO 9001 standartlarına göre çalışıyoruz 
ve böylece her seferinde tutarlı ve yüksek kaliteli eldivenler üretebiliyoruz.

Hiçbir ürünün hiçbir unsuru dışarıda üretilmez.

dry

drydry
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Global kaplama alanı

ATG® birçok ülke ve global bölgede müşterinin 
en önemli talebi olan yakınlığı ve mevcudiyeti 
karşılamamızı sağlayan bir Satış Ortakları ağı 
kurmuştur.

www.atg-glovesolutions.com adlı web sitemiz 15 
dilde  hazırlanmıştır ve bir dizi bilgi içermektedir.

Sri Lanka’da bulunan birkaç imalat tesisinden 
çalışıyoruz ve 2.000’in üzerinde insan çalıştırıyoruz.

Temizlik ve tüketici güvenliğine bağlılığımız

Onaylıyız ve çevresel yönetim çerçevemizin temelleri olarak ISO 14001’i kullanıyoruz. 
Süreçlerimizi modifiye etmeye veya değiştirmeye çalıştığımızda çevre ana etkendir ve gündelik 
hayatımızın bir parçasıdır.

ISO 14001’e bağlılığımızın iyi bir örneği olarak imalat tesislerimizin, Kimyasal 
Maddelerin Tescili, Değerlendirilmesi, Onaylanması ve Kısıtlanması AB Direktifine 
uygun olarak oluşturma yöntemimizdir. Yeni kanun 1 Haziran 2007 tarihinde yürürlüğe 

girmiştir. REACH direktifi, hem çevreye hem de iş gücümüze yarar sağlayacak biçimde kimyasalların güvenli biçimde 
kullanımını kontrol etmemizi sağlıyor.

Müşteri seviyesinde de eldivenlerimizin “cilt dostu” olarak onaylanmasını garantiliyoruz. 
Bunu da tekstil endüstrisinin global test ve sertifikasyon kurumu olan Oeko-Tex® ile 
çalışarak gerçekleştiriyoruz. Bu ortaklıkla, eldivenlerimizin kullanımının güvenli ve ‘cilt 
dostu’ olmasını garantileyebiliyoruz.

Ne yaparsanız yapın – bütün ATG® eldivenlerine entegre edilen Sanitized® (triklosansız) hijyen işlevi 
sayesinde kokuların hiç şansı yoktur. Sanitized® (triklosansız) kumaşları daha uzun süre taze tutan ve 
size güvenli ve korunmuş duygusu veren dahili bir deodorant gibi etki eder.

Ürünlerimiz

ATG® profesyonellere odaklı bir dizi ürün sunmaktadır. ProRange™ ürün grubumuzda 4 marka ve 10 çeşit ürün 
vardır, bunlar metal üretimi, montajı, petro-kimya veya açık deniz işindeyseniz işinizin %90’ını karşılamaktadır.

MaxiCut®MaxiDry®MaxiFlex® MaxiChem®



Teknoloji platformlarımız

Eşsiz aletler için konfor ve performans
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Teknoloji platformları

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.

Neden? 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 kısa bir süre önce 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. El bakımı

Size pazardaki en iyi eldiveni sunmak ve size karşı “paranızın karşılığını” almanızla ilgili bağlılığımızı sürdürmek 
amacıyla bu teknolojiler tek tek veya birlikte kullanılıyor.

Örnek olarak, sektör lideri MaxiFlex® ürün grubumuz, hafif bir eldivene ihtiyaç duyanlar için hayatı değiştiren teknoloji 
platformlarını birleştirme yeteneğimiz buna kanıttır. MaxiFlex® ürün grubumuz 8 teknoloji platformumuzun dördünü 
kullanır.

• AirTech® platformu 360° hava geçirgenliği sağlarken
• ErgoTech® şekil, uyum ve his aracılığıyla “dinlenen eli” taklit ederek el yorgunluğunu azaltıp konforu arttırır.
• Kavrama olmadan performans işe yaramaz. Kavrama yeterli değilse, el ilave kavrama gücü kullanarak telafi 

etmek zorundadır. Bu da rahatsız edici, yorucu ve en önemlisi güvenli değil. Bu nedenle MaxiFlex® kavrama 
performansını optimize etmek için GripTech® platformunu kullanır.

Bütün ürünlerde standart olarak Hand Care® platformumuz bulunmaktadır. Bu modern platform Oeko-Tex 100® global 
standardı referansına dayanarak geliştirilmiş ve bu standarda göre onaylanmıştır. Bunun sonucunda ürünlerimiz, 
onlarla temas ettiğiniz andan itibaren “cilt dostudur”.

8 teknoloji platformumuzun hepsi bu broşürde daha ayrıntılı olarak açıklanmaktadır.

www.atg-glovesolutions.com
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Konfor platformları

Eldiven kullanan insanlarla ne zaman konuşsak bize söyledikleri ilk şey eldivenlerin konforlu olması gerektiği, işte bu 
nedenle iki özel konfor platformumuz var.

AirTech® hava geçirgenliği standardını oluşturmuştur.  
Bir eldiven içinde ısı birikimini ortadan kaldırarak konforu 
arttırmak üzere tasarlanıp geliştirmiştir. Müşterilerimiz bugün 
pazarda buna benzer bir şeyin olmadığını söylediler. Bu 
şekilde daha önce kullandıklarından farklı olarak eldiveni 
daha uzun ve daha rahat kullanabiliyorlar.

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. Bu nedenlerde 
eldivenlerde AirTech® logosunu arayın.

ErgoTech® eldiveni ikinci bir cilt gibi çalışmasını sağlamaya odaklanıyor. ErgoTech® eldiveninizin şeklini, uyumunu 
ve hissini azamileştirmeye odaklanırken üstün bir kullanıcı performansı yaratıyor. Bu teknolojinin bir örneği 
bileşenlerimizdir. Bileşenlerimizi öyle geliştirdik ki ele uyum sağlıyorlar ve böylece kullanım sırasında esneklikleri 
azamileşiyor. Bir MaxiFlex® eldiveni taktığınızda bileşenin parmaklarınızı sardığını ve böylece olağanüstü hüner, 
esneklik ve dokunma hassaslığı sağladığını göreceksiniz.

Kaplama sürecinde kullanılan kendi el kalıplarımızın temeli olarak elin 
dinamiklerini ve boyutlarını sürekli inceliyoruz. Patentli kaplama sürecimiz 
sırasında yüksek eğitimli ve becerikli mühendislerimiz, kaplamanın kalınlığını 
düzenleyerek uygulandığı yerde eldivenin bütün bölümlerinde tutarlılık 
göstermesini garantiliyorlar. Ayrıca astara kaplamanın ne kadarı emildiğini de 
titiz bir biçimde kontrol ediyoruz. Neden mi? Böylece sadece eldivenin içindeki 
yumuşak liflerin kullanıcının eliyle temas etmesi garantileniyor.

Ayrıntıya gösterdiğimiz bu özen, astarları kaplama sürecinde kullanılan 
şekillendiricilerle eşleştirdiğimizde görülüyor. proRange™ ürün grubumuz 
avuçta 5 (xxs) - 11 (xxl) arasında 7 boyut, ¾, tam kaplamalı ve sürücü stilleri 
sunmaktadır. Bizimkisi sektörde yaygın olarak kullanılan, bir çeşit astar 
hepsine uyar yaklaşımı değil. Otuz dört çeşit astar kullanıyoruz, hepsi de 
kullanılan bileşen bileşimini, gerekli olan kaplama çizgisini ve el kalıbının 
kendisini dikkate almak üzere tek tek geliştirilmiştir. Sonuç, nihai olarak uyum 
sağlayan eldivendir.

ErgoTech® olağanüstü esneklik, hüner ve dokunma hassasiyetini sunmak 
üzere elin doğal konturlarını taklit etmek için tasarlanıp geliştirilmiştir ve 
eldivenlerimize entegre edilmiştir.

dry

dry
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Performans platformları

Performans platformlarımız tehlikelerin var olabileceği yerlerde çözüm sunan güvenlik özelliklerini sağlamamızı 
olanaklı kılıyor. Buna kesme, ısı, sıvı ve kavrama tehlikeleriyle ilgili çözümler sağlamak dahildir. Bu teknolojiler, 
sorunsuz performans sağlamak üzere tek tek veya birlikte kullanılabilir.

CutTech® yüksek konfor ve kullanıcı memnuniyeti sağlama felsefesiyle birlikte 
farklı kesme koruma seviyesi sunmak için yüksek performanslı iplikler ve lifleri 
birleştirip harmanlamaktadır.

Lif gereksinimlerimizi sadece uzun vadeli önemli ortaklardan alıyoruz. Tesise 
geldikten sonra üretim tesisimizde kaplanır, bükülür ve zırhlanırlar, sonuçsa 
hafif, ama esnek yenilikçi iplik ve liflerdir. Performans göstermek üzere 
üretilirler.

CutTech® ürün grubuna, baş ile işaret parmağı arasına yerleştirilen kalıcı 
YENİ bir nitril güçlendirme eklenmiştir. Bu şekilde çoğu eldivenin açıkça zayıf 

olan alanındaki aşınma azaltılırken eldiven ömrü arttırılır ve kullanım maliyeti azalır. Ayrıca keskin kenarlı parça ve 
bileşenlerle çalışırken ilave kesme koruması ve güveni de sunar.

CutTech®, yenilikçi liflerle optimum kesme direnci aktarır.

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. Kesme direnci ile kavrama arasında optimum 
denge oluşturmak için sık sık CutTech® ile kullanılmıştır. Kaymazsa 
kesmez.

GripTech® el yorgunluğunu azaltır, güvenliği arttırır.

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.
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Eşsiz aletler için konfor ve performans
Intelligent Glove Solutions

www.atg-glovesolutions.com

ThermTech® sıcağa veya soğuya dirençli termal izolasyon özellikleri sağlayan kaplama 
ve dikişsiz örgü teknolojilerini birleştirmektedir. ATG® esneklik, hüner, ağırlık ve konforu 
feda etmeden yüksek termal izolasyon özelliklerine sahip ürünler üretmek üzere ısıya 
dirençli iplikler ve lifleri harmanlayan son teknoloji kullanan tesislere sahiptir.

El bakımı platformları

Devam eden ve sayısız saha ziyaretimizde işgücünün işlerini 
elleriyle eve götürdüklerini gördük. Bu nedenle Hand Care® 
dediğimiz ve işçilerin ellerine “sağlığa odaklı“ etkisi sağlayan 
bir teknoloji platformu geliştirdik.

Hand Care® platformu birkaç unsurdan yapılmıştır. 

Hand Care® teknolojisi, MaxiFlex® Active™ ürün grubunda 
görülebilir: milyonlarca mikro kapsüllü özel içerik maddesi, 
taşırken açılarak içeriğini boşaltan eldiven astarına 
yerleştirilmiştir. Bu süreç elinizi E Vitamini ve Aloe Vera ile 
serinletir, tazeler ve canlandırır. 

ATG® patentli kaplama teknolojisi, bir milimetrenin binlerce bölümünde astara nüfuz eden, ama astarın iç tarafına 
nüfuz etmeyen kaplama malzemesi miktarını kontrol eder. Eldivenin iç tarafında “sızıntı hattını” ortadan kaldırmak 
astarı daha yumuşak ve konforlu kılar. Ayrıca astarın ciltten nemi emip uzaklaştırmasını da sağlar.

Hand Care® teknolojimiz ayrıca cildin kirlenmemesini garantileyerek eşsiz bir yaklaşım aracılığıyla her tür işlem 
kalıntılarını da yok eder. Bunu garantilemek için BÜTÜN eldivenlerimiz, eldivenin “cilt dostu” olduğunu garantileyen 
tanınmış uluslararası bir standart olan Oeko-Tex 100®’e göre onaylanmıştır. Son olarak da eldiven kokusu, bakterileri 
yok ettiği kanıtlanan bir Sanitized® işlemiyle ortadan kaldırılır.

ATG® ürünlerinin üretimi ve yapısında kullanılan bütün bileşenler ve içerik maddeleri R.E.A.C.H. Avrupa Direktif, AB 
# 1907/2006 (Kimyasal Maddelerin Tescili, Değerlendirilmesi, Onaylanması ve Kısıtlanması) ile değerlendirilmiştir ve 
buna uymaktadır, bu da ürünlerimizin “cilt dostu” olduğunu garantilemek için bağlılıklarımızdan bir başkasıdır.

dry
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Koruyucu konfor için yenilikçi teknoloji
Intelligent Glove Solutions

MaxiChem®

MaxiChem® daha uzun ve daha yüksek koruma 
gerektiren kimyasallarla çalışanlar için tasarlanıp 
geliştirilmiştir. MaxiChem®, EN 374-3’e göre test edilip 
onaylanmıştır.

LiquiTech® teknoloji platformu 

Kimyasal direnç - LiquiTech® teknoloji platformumuzla 
sağlanır.

ErgoTech® teknoloji platformu  

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.

GripTech® teknoloji platformu 

Micro-cup kaymaz kavrama bitişimiz yağlı ve ıslak 
uygulamalarda kontrollü ve üstün bir kavrama sağlar. 
Kaymaz kavrama sadece gerçekten ihtiyaç duyulduğu 
yerde - avuç alanında – uygulanmaktadır, böylece 
esneklik engellenmez.

www.atg-glovesolutions.com  -  Patent Number EP1608808

MaxiChem®

Hand Care® 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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Koruyucu konfor için yenilikçi teknoloji
Intelligent Glove Solutions

Sanayiler

Temel maddeler
Otomotiv montajı, otomotiv satış sonrası, mobilya, 
kimyasallar, OEM, açık deniz işleri, petrol ve gaz, 
metaller ve mineraller, madencilik, çelik ve demir, 
ambalaj ve konteynerler, kağıt ve kağıt hamuru 
plastiği, kauçuk ve plastik, 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.    

Güvenlik uyarısı: kimyasallara dirençli bir eldiven 
ararken eldivenin ve bu eldiveni yapmak için 
kullanılan bileşiğin kullandığınız kimyasal(lar)a 
karşı sizi korumaya uygun olduğunu kontrol edin.

Uygulamalar (yağlı)

Dişli kutusu tertibatı
Genel işleme
Küçük dökümlerle çalışma
Küçük bileşenlerle çalışma
Hafif metal üretimi ve parçaları ile çalışma
Birincil, ikincil ve son montaj
Amortisör tertibatı
Bakım

ürün grubundaki diğer ürünler

MaxiDry®

Yağlı uygulamalarda hassasiyet 
gerektirenler için.

MaxiDry® Plus™
Sadece kimyasal sıçrama riski 
bulunan alanlarda ve uygulamalarda 
çalışanlar için.

www.atg-glovesolutions.com  -  Patent Number EP1608808

Ref. No Model   Renk  Astar  Boy  Uzunluk  Avuç kalınlığı  EN388  EN374-3 EN374-2 
  
56-630  İş Eldiveni  Yeşil/Siyah  Gri  7(S) - 11(XXL)  30cm  1,20mm  4121  AKL Evet
56-635  İş Eldiveni  Yeşil/Siyah  Gri  7(S) - 11(XXL)  35cm  1,20mm  4121  AKL Evet

MaxiChem®

MaxiChem® - Kimyasal ortamlar için “Secure safety™”



fo
rm

er
ly

 J
oh

n 
W

ar
d 

C
ey

lo
n 

(P
vt

) L
td

proRangeTM

Koruyucu konfor için yenilikçi teknoloji
Intelligent Glove Solutions

MaxiChem®

MaxiChem® kavrama, konfor ve kimyasallara direnci birleştiren yeni nesil kimyasallara dirençli eldivendir.  
Bu belgeye ekli kimyasal test verileri geçici test sonuçlarıdır.

www.atg-glovesolutions.com  -  Patent Number EP1608808

Kimyasal
Kırılma 
Süre 

(dakika)

Acetic acid glacial %99 (Asetik sirke asidi)
Asetonitril
Amonyak gazı
Amonyum hidroksit kons
(%28-30 amonyak)
Aqua regia
Klor gazı
Krom asidi/sülfürik asit
Sikloheksan
Siklohekzanon
Diklorometan (metilen klorür)
Diisobutil keton
Dietilamin
Dimetilasetamid (dmac)
Dimetil formamid
Etidiyum bromür %10
Etil asetat
Etil eter (dietil eter)
Formik asit %90
Glutaraldehit %25
Heptan
Heksan
Hidroklorür asit %10
Hidroklorür asit %37
Hidroklorür asit %48
Hidroklorür asit %73
Hidrojen peroksit %30
Metil etil keton/toluen (1:1 karışımı)
Metil isobutil keton (mibk)
Metil metakrilat
Metil t-butil eter (mtbe)
N-propil alkol (propanol)
N-butil asetat
Nitrik asit %10
Nitrik asit %70
Perklorik asit %60
Petrol, kurşunsuz
Fosforik asit %85 (kons)
Potasyum hidroksit %50
Soyum hidroksit %50
Stoddard çözücüsü
Sülfürik asit %47 (pil asidi)
Tetrahidrofuran (thf)
Trikloroetilen (tce)
Ksilenler karışık (ksilol)

60
10
10
0

30
> 480

120
240
60
0

60
10
30
10

> 480
0

10
60

> 480
> 480

240
> 480

240
120
10

> 480
0

10
10
60

> 480
10

> 480
60

> 480
60

> 480
> 480
> 480
> 480
> 480

0
0

10

AKL

EN 374-3 EN 374-2

4121

EN 388
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Konforlu güvenlik
Intelligent Glove Solutionswww.atg-glovesolutions.com  -  Patent Number EP1608808

MaxiCut®

Hava geçirgen ve kesiklere karşı dirençli eldiven olarak 
tasarlanıp geliştirilen MaxiCut® ortamlarda kesiklere 
karşı korumayı; konfor, esneklik ve hünerle birleştirir. 6 
boy, 2 kaplama çizgisi ve 4 kesme seviyesi (2., 3., 4. & 
5. seviyeler) olarak satılır.

CutTech®  teknoloji platformu  

Yenilikçi lifler - kesiklere karşı koruma sunarken 
yüksek konfor seviyelerini koruyan kendi eşsiz yüksek 
performanslı ipliklerimizi ve liflerimizi geliştirmek için 
temel maddelerimizi kendimiz tedarik ediyoruz.   

Güçlendirme - baş parmak ile işaret parmağı arasında, 
doğuştan zayıf bir bölgede kesiklere direnci arttırır ve 
eldiven ömrünü uzatır.

AirTech®  teknoloji platformu 

360° hava geçirgenliği - patentli mikro-köpük nitril 
kaplama, 360° hava geçirgenliği sağlar ve onu pazardaki 
en hava geçirgen, kesiklere dirençli eldiven kılar.

ErgoTech®  teknoloji platformu  

Şekil, uyum ve his - “dinlenen eli” taklit ederek el 
yorgunluğunu azaltıp konforu arttırır.

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.

GripTech® teknoloji platformu  

Optimize kavrama - micro-cup bitişimizle kontrollü 
kavrama sağlar.

MaxiCut®

Tase 2

Hand Care® 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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Konforlu güvenlik
Intelligent Glove Solutionswww.atg-glovesolutions.com  -  Patent Number EP1608808

Sanayiler

Temel maddeler
Cihazlar, tarım kimyasalları, alüminyum, otomotiv 
montajı, otomotiv satış sonrası, mobilya, 
kimyasallar, OEM, petrol ve gaz, metaller ve 
materyaller, metalürji,  madencilik, sac levha işi, 
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, inşaat malzemeleri toptancılığı, 
bakkaliye mağazaları, karayolu ve demiryolu işleri.

Uygulamalar

Seramik, oluklu levhalar, çapaklı parçalar, cam 
paneller, plastik enjeksiyon kalıpları, keskin kenarlı 
metal saclar, küçük keskin parçalar işleme
Lojistik ve depoculuk
Bakım
Birincil, ikincil ve son montaj

Ref. No  Kaplama   Renk  Astar Boyut  Avuç Kalınlığı  EN388  Silikonsuz  
  
34-430  Avuç  Gri  Kahverengi 6(XS) - 11(XXL)  1,20mm  4231  -

MaxiCut®

MaxiCut® ürün grubundaki diğer ürünler

MaxiCut® 
Kuru ortamlarda kesmeye karşı 
koruma. Avuçta kesme seviyesi 3 ve 
¾ kaplamalı, ikisi de güçlendirilmiş 
başparmak alanıyla.

MaxiCut® 
Kuru ortamlarda kesmeye karşı 
koruma. Avuçta kesme seviyesi 4 ve 
¾ kaplamalı, ikisi de güçlendirilmiş 
başparmak alanıyla.

MaxiCut® 
Kuru ortamlarda kesmeye karşı 
koruma. Avuçta kesme seviyesi 5 ve 
¾ kaplamalı, ikisi de güçlendirilmiş 
başparmak alanıyla.

MaxiCut® Oil™
Yağlı ortamlarda kesiklere karşı 
koruma. Avuçta kesme seviyesi 2  
ve ¾ kaplamalı.

MaxiCut® Oil™
Yağlı ortamlarda kesiklere karşı 
koruma. Avuçta kesme seviyesi 3  
ve ¾ kaplamalı.

MaxiCut® Oil™
Yağlı ortamlarda kesiklere karşı 
koruma. Avuçta kesme seviyesi 4  
ve ¾ kaplamalı.

MaxiCut® Oil™
Yağlı ortamlarda kesiklere karşı 
koruma. Avuçta kesme seviyesi 5  
ve ¾ kaplamalı.
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Konforlu güvenlik
Intelligent Glove Solutionswww.atg-glovesolutions.com  -  Patent Number EP1608808

MaxiCut®

Hava geçirgen ve kesiklere karşı dirençli eldiven olarak 
tasarlanıp geliştirilen MaxiCut® ortamlarda kesiklere 
karşı korumayı; konfor, esneklik ve hünerle birleştirir. 5/6 
boy, 2 kaplama çizgisi ve 4 kesme seviyesi (2., 3., 4. & 
5. seviyeler) olarak satılır.

CutTech®  teknoloji platformu  

Yenilikçi lifler - kesiklere karşı koruma sunarken 
yüksek konfor seviyelerini koruyan kendi eşsiz yüksek 
performanslı ipliklerimizi ve liflerimizi geliştirmek için 
temel maddelerimizi kendimiz tedarik ediyoruz.   

Güçlendirme - baş parmak ile işaret parmağı arasında, 
doğuştan zayıf bir bölgede kesiklere direnci arttırır ve 
eldiven ömrünü uzatır.

AirTech®  teknoloji platformu 

360° hava geçirgenliği - patentli mikro-köpük nitril 
kaplama, 360° hava geçirgenliği sağlar ve onu pazardaki 
en hava geçirgen, kesiklere dirençli eldiven kılar.

ErgoTech®  teknoloji platformu  

Şekil, uyum ve his - “dinlenen eli” taklit ederek el 
yorgunluğunu azaltıp konforu arttırır.

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.

GripTech® teknoloji platformu  

Optimize kavrama - micro-cup bitişimizle kontrollü 
kavrama sağlar.

MaxiCut®

Tase 3

Hand Care® 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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Konforlu güvenlik
Intelligent Glove Solutionswww.atg-glovesolutions.com  -  Patent Number EP1608808

Sanayiler

Temel maddeler
Cihazlar, tarım kimyasalları, alüminyum, otomotiv 
montajı, otomotiv satış sonrası, mobilya, 
kimyasallar, OEM, petrol ve gaz, metaller ve 
materyaller, metalürji,  madencilik, sac levha işi, 
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, inşaat malzemeleri toptancılığı, 
bakkaliye mağazaları, karayolu ve demiryolu işleri.

Uygulamalar

Seramik, oluklu levhalar, çapaklı parçalar, cam 
paneller, plastik enjeksiyon kalıpları, keskin kenarlı 
metal saclar, küçük keskin parçalar işleme
Lojistik ve depoculuk
Bakım
Birincil, ikincil ve son montaj

Ref. No  Kaplama   Renk  Astar Boyut  Avuç Kalınlığı  EN388  Silikonsuz  
  
34-450  Avuç  Gri  Kırçıllı   6(XS) - 11(XXL)  1,20mm  4331  -
34-451  3/4 kaplamalı  Gri  Kırçıllı   6(XS) - 10(XL)  1,20mm  4331  -

MaxiCut®

MaxiCut® ürün grubundaki diğer ürünler

MaxiCut® 
Kuru ortamlarda kesmeye karşı 
koruma. Avuçta kesme seviyesi 2 ve 
¾ kaplamalı, ikisi de güçlendirilmiş 
başparmak alanıyla.

MaxiCut® 
Kuru ortamlarda kesmeye karşı 
koruma. Avuçta kesme seviyesi 4 ve 
¾ kaplamalı, ikisi de güçlendirilmiş 
başparmak alanıyla.

MaxiCut® 
Kuru ortamlarda kesmeye karşı 
koruma. Avuçta kesme seviyesi 5 ve 
¾ kaplamalı, ikisi de güçlendirilmiş 
başparmak alanıyla.

MaxiCut® Oil™
Yağlı ortamlarda kesiklere karşı 
koruma. Avuçta kesme seviyesi 2  
ve ¾ kaplamalı.

MaxiCut® Oil™
Yağlı ortamlarda kesiklere karşı 
koruma. Avuçta kesme seviyesi 3  
ve ¾ kaplamalı.

MaxiCut® Oil™
Yağlı ortamlarda kesiklere karşı 
koruma. Avuçta kesme seviyesi 4  
ve ¾ kaplamalı.

MaxiCut® Oil™
Yağlı ortamlarda kesiklere karşı 
koruma. Avuçta kesme seviyesi 5  
ve ¾ kaplamalı.
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MaxiCut®

Hava geçirgen ve kesiklere karşı dirençli eldiven olarak 
tasarlanıp geliştirilen MaxiCut® ortamlarda kesiklere 
karşı korumayı; konfor, esneklik ve hünerle birleştirir. 5 
boy, 2 kaplama çizgisi ve 4 kesme seviyesi (2., 3., 4. & 
5. seviyeler) olarak satılır.

CutTech®  teknoloji platformu  

Yenilikçi lifler - kesiklere karşı koruma sunarken 
yüksek konfor seviyelerini koruyan kendi eşsiz yüksek 
performanslı ipliklerimizi ve liflerimizi geliştirmek için 
temel maddelerimizi kendimiz tedarik ediyoruz.   

Güçlendirme - baş parmak ile işaret parmağı arasında, 
doğuştan zayıf bir bölgede kesiklere direnci arttırır ve 
eldiven ömrünü uzatır.

AirTech®  teknoloji platformu 

360° hava geçirgenliği - patentli mikro-köpük nitril 
kaplama, 360° hava geçirgenliği sağlar ve onu pazardaki 
en hava geçirgen, kesiklere dirençli eldiven kılar.

ErgoTech®  teknoloji platformu  

Şekil, uyum ve his - “dinlenen eli” taklit ederek el 
yorgunluğunu azaltıp konforu arttırır.

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.

GripTech® teknoloji platformu  

Optimize kavrama - micro-cup bitişimizle kontrollü 
kavrama sağlar.

MaxiCut®

Tase 4

Hand Care® 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, metalürji,  madencilik, sac levha işi, 
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, inşaat malzemeleri toptancılığı, 
bakkaliye mağazaları, karayolu ve demiryolu işleri.

Uygulamalar

Seramik, oluklu levhalar, çapaklı parçalar, cam 
paneller, plastik enjeksiyon kalıpları, keskin kenarlı 
metal saclar, küçük keskin parçalar işleme
Lojistik ve depoculuk
Bakım
Birincil, ikincil ve son montaj

Ref. No  Kaplama   Renk  Astar Boyut  Avuç Kalınlığı  EN388  Silikonsuz  
  
34-460  Avuç  Gri  Mavi 6(XS) - 10(XL)  1,30mm  4442  -

MaxiCut®

MaxiCut® ürün grubundaki diğer ürünler

MaxiCut® 
Kuru ortamlarda kesmeye karşı 
koruma. Avuçta kesme seviyesi 2 ve 
¾ kaplamalı, ikisi de güçlendirilmiş 
başparmak alanıyla.

MaxiCut® 
Kuru ortamlarda kesmeye karşı 
koruma. Avuçta kesme seviyesi 3 ve 
¾ kaplamalı, ikisi de güçlendirilmiş 
başparmak alanıyla.

MaxiCut® 
Kuru ortamlarda kesmeye karşı 
koruma. Avuçta kesme seviyesi 5 ve 
¾ kaplamalı, ikisi de güçlendirilmiş 
başparmak alanıyla.

MaxiCut® Oil™
Yağlı ortamlarda kesiklere karşı 
koruma. Avuçta kesme seviyesi 2  
ve ¾ kaplamalı.

MaxiCut® Oil™
Yağlı ortamlarda kesiklere karşı 
koruma. Avuçta kesme seviyesi 3  
ve ¾ kaplamalı.

MaxiCut® Oil™
Yağlı ortamlarda kesiklere karşı 
koruma. Avuçta kesme seviyesi 4  
ve ¾ kaplamalı.

MaxiCut® Oil™
Yağlı ortamlarda kesiklere karşı 
koruma. Avuçta kesme seviyesi 5  
ve ¾ kaplamalı.
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MaxiCut®

Hava geçirgen ve kesiklere karşı dirençli eldiven olarak 
tasarlanıp geliştirilen MaxiCut® ortamlarda kesiklere 
karşı korumayı; konfor, esneklik ve hünerle birleştirir. 5/6 
boy, 2 kaplama çizgisi ve 4 kesme seviyesi (2., 3., 4. & 
5. seviyeler) olarak satılır.

CutTech®  teknoloji platformu  

Yenilikçi lifler - kesiklere karşı koruma sunarken 
yüksek konfor seviyelerini koruyan kendi eşsiz yüksek 
performanslı ipliklerimizi ve liflerimizi geliştirmek için 
temel maddelerimizi kendimiz tedarik ediyoruz.   

Güçlendirme - baş parmak ile işaret parmağı arasında, 
doğuştan zayıf bir bölgede kesiklere direnci arttırır ve 
eldiven ömrünü uzatır.

AirTech®  teknoloji platformu 

360° hava geçirgenliği - patentli mikro-köpük nitril 
kaplama, 360° hava geçirgenliği sağlar ve onu pazardaki 
en hava geçirgen, kesiklere dirençli eldiven kılar.

ErgoTech®  teknoloji platformu  

Şekil, uyum ve his - “dinlenen eli” taklit ederek el 
yorgunluğunu azaltıp konforu arttırır.

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.

GripTech® teknoloji platformu  

Optimize kavrama - micro-cup bitişimizle kontrollü 
kavrama sağlar.

MaxiCut®

Tase 5

Hand Care® 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, metalürji,  madencilik, sac levha işi, 
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, inşaat malzemeleri toptancılığı, 
bakkaliye mağazaları, karayolu ve demiryolu işleri.

Uygulamalar

Seramik, oluklu levhalar, çapaklı parçalar, cam 
paneller, plastik enjeksiyon kalıpları, keskin kenarlı 
metal saclar, küçük keskin parçalar işleme
Lojistik ve depoculuk
Bakım
Birincil, ikincil ve son montaj

Ref. No  Kaplama   Renk  Astar Boyut  Avuç Kalınlığı  EN388  Silikonsuz  
  
34-470  Avuç  Gri  Gri  6(XS) - 11(XXL)  1,30mm  4543  -
34-471  3/4 kaplamalı  Gri  Gri  6(XS) - 10(XL)  1,30mm  4543  -

MaxiCut®

MaxiCut® ürün grubundaki diğer ürünler

MaxiCut® 
Kuru ortamlarda kesmeye karşı 
koruma. Avuçta kesme seviyesi 2 ve 
¾ kaplamalı, ikisi de güçlendirilmiş 
başparmak alanıyla.

MaxiCut® 
Kuru ortamlarda kesmeye karşı 
koruma. Avuçta kesme seviyesi 3 ve 
¾ kaplamalı, ikisi de güçlendirilmiş 
başparmak alanıyla.

MaxiCut® 
Kuru ortamlarda kesmeye karşı 
koruma. Avuçta kesme seviyesi 4 ve 
¾ kaplamalı, ikisi de güçlendirilmiş 
başparmak alanıyla.

MaxiCut® Oil™
Yağlı ortamlarda kesiklere karşı 
koruma. Avuçta kesme seviyesi 2  
ve ¾ kaplamalı.

MaxiCut® Oil™
Yağlı ortamlarda kesiklere karşı 
koruma. Avuçta kesme seviyesi 3  
ve ¾ kaplamalı.

MaxiCut® Oil™
Yağlı ortamlarda kesiklere karşı 
koruma. Avuçta kesme seviyesi 4  
ve ¾ kaplamalı.

MaxiCut® Oil™
Yağlı ortamlarda kesiklere karşı 
koruma. Avuçta kesme seviyesi 5  
ve ¾ kaplamalı.
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MaxiCut® Oil™

Sıvı geçirmez, kesiklere dirençli bir eldiven olarak 
tasarlanıp geliştirilen MaxiCut® Oil™, yağlı ortamlarda 
kesiklere karşı korumayı; kavrama, konfor, esneklik ve 
hünerle birleştirir. 6 boy, 2 kaplama çizgisi ve 4 kesme 
seviyesi (2., 3., 4. & 5. seviyeler) olarak satılır.

CutTech®  teknoloji platformu 

Yenilikçi lifler - kesiklere karşı koruma sunarken 
yüksek konfor seviyelerini koruyan kendi eşsiz yüksek 
performanslı ipliklerimizi ve liflerimizi geliştirmek için 
temel maddelerimizi kendimiz tedarik ediyoruz.   

Güçlendirme - baş ile işaret parmağı arasında, 
doğuştan zayıf bir bölgede kesiklere direnci arttırır ve 
eldiven ömrünü uzatır.

LiquiTech®  teknoloji platformu  

Sıvı geçirmezlik - birbiri üzerine yerleştirilmiş iki 
teknoloji platformunun kullanımıyla LiquiTech® teknoloji 
platformumuz aracılığıyla yağlara direnci arttırdık.

ErgoTech®  teknoloji platformu  

Şekil, uyum ve his - “dinlenen eli” taklit ederek el 
yorgunluğunu azaltıp konforu arttırır.

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.

GripTech®  teknoloji platformu 

Optimize yağ kavrama - micro-cup bitişimizle kontrollü 
kavrama sağlar.

MaxiCut® 
                                    Oil™

Tase 2

Hand Care® 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, metalürji,  madencilik, sac levha işi, 
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, inşaat malzemeleri toptancılığı, 
bakkaliye mağazaları, karayolu ve demiryolu işleri.

Uygulamalar

Seramik, oluklu levhalar, çapaklı parçalar, cam 
paneller, plastik enjeksiyon kalıpları, keskin kenarlı 
metal saclar, küçük keskin parçalar işleme
Lojistik ve depoculuk
Bakım
Birincil, ikincil ve son montaj

MaxiCut® 
                                    Oil™

Ref. no. Kaplama Renk Astar Boy Avuç Kalınlığı EN388 Silikonsuz 
 
34-204 Avuç Siyah Kahverengi 6 (XS) - 11 (XXL) 1,05 mm 4231 evet
34-205 ¾ kaplamalı Siyah Kahverengi 6 (XS) - 11 (XXL) 1,05 mm 4231 evet

MaxiCut® ürün grubundaki diğer ürünler

MaxiCut® Oil™
Yağlı ortamlarda kesiklere karşı 
koruma. Avuçta kesme seviyesi 3  
ve ¾ kaplamalı.

MaxiCut® Oil™
Yağlı ortamlarda kesiklere karşı 
koruma. Avuçta kesme seviyesi 4  
ve ¾ kaplamalı.

MaxiCut® Oil™
Yağlı ortamlarda kesiklere karşı 
koruma. Avuçta kesme seviyesi 5  
ve ¾ kaplamalı.

MaxiCut®

Kuru ortamlarda kesmeye karşı 
koruma. Avuçta kesme seviyesi 2 ve 
¾ kaplamalı, ikisi de güçlendirilmiş 
başparmak alanıyla.

MaxiCut®

Kuru ortamlarda kesmeye karşı 
koruma. Avuçta kesme seviyesi 3 ve 
¾ kaplamalı, ikisi de güçlendirilmiş 
başparmak alanıyla.

MaxiCut®

Kuru ortamlarda kesmeye karşı 
koruma. Avuçta kesme seviyesi 4 ve 
¾ kaplamalı, ikisi de güçlendirilmiş 
başparmak alanıyla.

MaxiCut®

Kuru ortamlarda kesmeye karşı 
koruma. Avuçta kesme seviyesi 5 ve 
¾ kaplamalı, ikisi de güçlendirilmiş 
başparmak alanıyla.
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MaxiCut® 
                                    Oil™

Tase 3

MaxiCut® Oil™

Sıvı geçirmez, kesiklere dirençli bir eldiven olarak 
tasarlanıp geliştirilen MaxiCut® Oil™, yağlı ortamlarda 
kesiklere karşı korumayı; kavrama, konfor, esneklik ve 
hünerle birleştirir. 5/6 boy, 2 kaplama çizgisi ve 4 kesme 
seviyesi (2., 3., 4. & 5. seviyeler) olarak satılır.

CutTech®  teknoloji platformu 

Yenilikçi lifler - kesiklere karşı koruma sunarken 
yüksek konfor seviyelerini koruyan kendi eşsiz yüksek 
performanslı ipliklerimizi ve liflerimizi geliştirmek için 
temel maddelerimizi kendimiz tedarik ediyoruz.   

Güçlendirme - baş ile işaret parmağı arasında, 
doğuştan zayıf bir bölgede kesiklere direnci arttırır ve 
eldiven ömrünü uzatır.

LiquiTech®  teknoloji platformu  

Sıvı geçirmezlik - birbiri üzerine yerleştirilmiş iki 
teknoloji platformunun kullanımıyla LiquiTech® teknoloji 
platformumuz aracılığıyla yağlara direnci arttırdık.

ErgoTech®  teknoloji platformu  

Şekil, uyum ve his - “dinlenen eli” taklit ederek el 
yorgunluğunu azaltıp konforu arttırır.

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.

GripTech®  teknoloji platformu 

Optimize yağ kavrama - micro-cup bitişimizle kontrollü 
kavrama sağlar.

Hand Care® 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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MaxiCut® 
                                    Oil™

Ref. no. Kaplama Renk Astar Boy Avuç Kalınlığı EN388 EN407 Silikonsuz 
 
34-304 Avuç Siyah Yeşil 6 (XS) - 11 (XXL) 1,05 mm 4331 - evet
34-305 ¾ kaplamalı Siyah Yeşil 6 (XS) - 11 (XXL) 1,05 mm 4331 - evet
34-450LP Avuç Gri Gri 6 (XS) - 10 (XL) 2,50 mm 4332 X2XXXX -

Sanayiler

Temel maddeler
Cihazlar, tarım kimyasalları, alüminyum, otomotiv 
montajı, otomotiv satış sonrası, mobilya, 
kimyasallar, OEM, petrol ve gaz, metaller ve 
materyaller, metalürji,  madencilik, sac levha işi, 
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, inşaat malzemeleri toptancılığı, 
bakkaliye mağazaları, karayolu ve demiryolu işleri.

Uygulamalar

Seramik, oluklu levhalar, çapaklı parçalar, cam 
paneller, plastik enjeksiyon kalıpları, keskin kenarlı 
metal saclar, küçük keskin parçalar işleme
Lojistik ve depoculuk
Bakım
Birincil, ikincil ve son montaj

MaxiCut® ürün grubundaki diğer ürünler

MaxiCut® Oil™
Yağlı ortamlarda kesiklere karşı 
koruma. Avuçta kesme seviyesi 2  
ve ¾ kaplamalı.

MaxiCut® Oil™
Yağlı ortamlarda kesiklere karşı 
koruma. Avuçta kesme seviyesi 4  
ve ¾ kaplamalı.

MaxiCut® Oil™
Yağlı ortamlarda kesiklere karşı 
koruma. Avuçta kesme seviyesi 5  
ve ¾ kaplamalı.

MaxiCut®

Kuru ortamlarda kesmeye karşı 
koruma. Avuçta kesme seviyesi 2 ve 
¾ kaplamalı, ikisi de güçlendirilmiş 
başparmak alanıyla.

MaxiCut®

Kuru ortamlarda kesmeye karşı 
koruma. Avuçta kesme seviyesi 3 ve 
¾ kaplamalı, ikisi de güçlendirilmiş 
başparmak alanıyla.

MaxiCut®

Kuru ortamlarda kesmeye karşı 
koruma. Avuçta kesme seviyesi 4 ve 
¾ kaplamalı, ikisi de güçlendirilmiş 
başparmak alanıyla.

MaxiCut®

Kuru ortamlarda kesmeye karşı 
koruma. Avuçta kesme seviyesi 5 ve 
¾ kaplamalı, ikisi de güçlendirilmiş 
başparmak alanıyla.
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Konforlu güvenlik
Intelligent Glove Solutions

www.atg-glovesolutions.com  -  Patent Number EP1608808

MaxiCut® 
                                    Oil™

Tase 4

MaxiCut® Oil™

Sıvı geçirmez, kesiklere dirençli bir eldiven olarak 
tasarlanıp geliştirilen MaxiCut® Oil™, yağlı ortamlarda 
kesiklere karşı korumayı; kavrama, konfor, esneklik ve 
hünerle birleştirir. 6 boy, 2 kaplama çizgisi ve 4 kesme 
seviyesi (2., 3., 4. & 5. seviyeler) olarak satılır.

CutTech®  teknoloji platformu 

Yenilikçi lifler - kesiklere karşı koruma sunarken 
yüksek konfor seviyelerini koruyan kendi eşsiz yüksek 
performanslı ipliklerimizi ve liflerimizi geliştirmek için 
temel maddelerimizi kendimiz tedarik ediyoruz.   

Güçlendirme - baş ile işaret parmağı arasında, 
doğuştan zayıf bir bölgede kesiklere direnci arttırır ve 
eldiven ömrünü uzatır.

LiquiTech®  teknoloji platformu  

Sıvı geçirmezlik - birbiri üzerine yerleştirilmiş iki 
teknoloji platformunun kullanımıyla LiquiTech® teknoloji 
platformumuz aracılığıyla yağlara direnci arttırdık.

ErgoTech®  teknoloji platformu  

Şekil, uyum ve his - “dinlenen eli” taklit ederek el 
yorgunluğunu azaltıp konforu arttırır.

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.

GripTech®  teknoloji platformu 

Optimize yağ kavrama - micro-cup bitişimizle kontrollü 
kavrama sağlar.

Hand Care® 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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Intelligent Glove Solutions

www.atg-glovesolutions.com  -  Patent Number EP1608808

MaxiCut® 
                                    Oil™

Ref. no. Kaplama Renk Astar Boy Avuç Kalınlığı EN388 Silikonsuz 
 
34-404 Avuç Siyah Mavi 6 (XS) - 11 (XXL) 1,25 mm 4442 evet
34-405 ¾ kaplamalı Siyah Mavi 6 (XS) - 11 (XXL) 1,25 mm 4442 evet

Sanayiler

Temel maddeler
Cihazlar, tarım kimyasalları, alüminyum, otomotiv 
montajı, otomotiv satış sonrası, mobilya, 
kimyasallar, OEM, petrol ve gaz, metaller ve 
materyaller, metalürji,  madencilik, sac levha işi, 
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, inşaat malzemeleri toptancılığı, 
bakkaliye mağazaları, karayolu ve demiryolu işleri.

Uygulamalar

Seramik, oluklu levhalar, çapaklı parçalar, cam 
paneller, plastik enjeksiyon kalıpları, keskin kenarlı 
metal saclar, küçük keskin parçalar işleme
Lojistik ve depoculuk
Bakım
Birincil, ikincil ve son montaj

MaxiCut® ürün grubundaki diğer ürünler

MaxiCut® Oil™
Yağlı ortamlarda kesiklere karşı 
koruma. Avuçta kesme seviyesi 2  
ve ¾ kaplamalı.

MaxiCut® Oil™
Yağlı ortamlarda kesiklere karşı 
koruma. Avuçta kesme seviyesi 3  
ve ¾ kaplamalı.

MaxiCut® Oil™
Yağlı ortamlarda kesiklere karşı 
koruma. Avuçta kesme seviyesi 5  
ve ¾ kaplamalı.

MaxiCut®

Kuru ortamlarda kesmeye karşı 
koruma. Avuçta kesme seviyesi 2 ve 
¾ kaplamalı, ikisi de güçlendirilmiş 
başparmak alanıyla.

MaxiCut®

Kuru ortamlarda kesmeye karşı 
koruma. Avuçta kesme seviyesi 3 ve 
¾ kaplamalı, ikisi de güçlendirilmiş 
başparmak alanıyla.

MaxiCut®

Kuru ortamlarda kesmeye karşı 
koruma. Avuçta kesme seviyesi 4 ve 
¾ kaplamalı, ikisi de güçlendirilmiş 
başparmak alanıyla.

MaxiCut®

Kuru ortamlarda kesmeye karşı 
koruma. Avuçta kesme seviyesi 5 ve 
¾ kaplamalı, ikisi de güçlendirilmiş 
başparmak alanıyla.
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Intelligent Glove Solutions
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MaxiCut® 
                                    Oil™

Tase 5

MaxiCut® Oil™

Sıvı geçirmez, kesiklere dirençli bir eldiven olarak 
tasarlanıp geliştirilen MaxiCut® Oil™, yağlı ortamlarda 
kesiklere karşı korumayı; kavrama, konfor, esneklik ve 
hünerle birleştirir. 5/6 boy, 2 kaplama çizgisi ve 4 kesme 
seviyesi (2., 3., 4. & 5. seviyeler) olarak satılır.

CutTech®  teknoloji platformu 

Yenilikçi lifler - kesiklere karşı koruma sunarken 
yüksek konfor seviyelerini koruyan kendi eşsiz yüksek 
performanslı ipliklerimizi ve liflerimizi geliştirmek için 
temel maddelerimizi kendimiz tedarik ediyoruz.   

Güçlendirme - baş ile işaret parmağı arasında, 
doğuştan zayıf bir bölgede kesiklere direnci arttırır ve 
eldiven ömrünü uzatır.

LiquiTech®  teknoloji platformu  

Sıvı geçirmezlik - birbiri üzerine yerleştirilmiş iki 
teknoloji platformunun kullanımıyla LiquiTech® teknoloji 
platformumuz aracılığıyla yağlara direnci arttırdık.

ErgoTech®  teknoloji platformu  

Şekil, uyum ve his - “dinlenen eli” taklit ederek el 
yorgunluğunu azaltıp konforu arttırır.

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.

GripTech®  teknoloji platformu 

Optimize yağ kavrama - micro-cup bitişimizle kontrollü 
kavrama sağlar.

Hand Care® 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.



fo
rm

er
ly

 J
oh

n 
W

ar
d 

C
ey

lo
n 

(P
vt

) L
td

proRangeTM

Konforlu güvenlik
Intelligent Glove Solutions
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MaxiCut® 
                                    Oil™

Ref. no. Kaplama Renk Astar Boy Avuç Kalınlığı EN388 Silikonsuz 
 
34-504 Avuç Siyah Indigo 6 (XS) - 11 (XXL) 1,35 mm 4542 evet
34-505 ¾ kaplamalı Siyah Indigo 6 (XS) - 11 (XXL) 1,35 mm 4542 evet
34-470 LP Avuç Gri Gri 6 (XS) - 10 (XL) 2,50 mm 4543 -
34-470 LPLB Avuç Gri Gri 6 (XS) - 10 (XL) 2,50 mm 4543 -

Sanayiler

Temel maddeler
Cihazlar, tarım kimyasalları, alüminyum, otomotiv 
montajı, otomotiv satış sonrası, mobilya, 
kimyasallar, OEM, petrol ve gaz, metaller ve 
materyaller, metalürji,  madencilik, sac levha işi, 
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, inşaat malzemeleri toptancılığı, 
bakkaliye mağazaları, karayolu ve demiryolu işleri.

Uygulamalar

Seramik, oluklu levhalar, çapaklı parçalar, cam 
paneller, plastik enjeksiyon kalıpları, keskin kenarlı 
metal saclar, küçük keskin parçalar işleme
Lojistik ve depoculuk
Bakım
Birincil, ikincil ve son montaj

MaxiCut® ürün grubundaki diğer ürünler

MaxiCut® Oil™
Yağlı ortamlarda kesiklere karşı 
koruma. Avuçta kesme seviyesi 2  
ve ¾ kaplamalı.

MaxiCut® Oil™
Yağlı ortamlarda kesiklere karşı 
koruma. Avuçta kesme seviyesi 3  
ve ¾ kaplamalı.

MaxiCut® Oil™
Yağlı ortamlarda kesiklere karşı 
koruma. Avuçta kesme seviyesi 4  
ve ¾ kaplamalı.

MaxiCut®

Kuru ortamlarda kesmeye karşı 
koruma. Avuçta kesme seviyesi 2 ve 
¾ kaplamalı, ikisi de güçlendirilmiş 
başparmak alanıyla.

MaxiCut®

Kuru ortamlarda kesmeye karşı 
koruma. Avuçta kesme seviyesi 3 ve 
¾ kaplamalı, ikisi de güçlendirilmiş 
başparmak alanıyla.

MaxiCut®

Kuru ortamlarda kesmeye karşı 
koruma. Avuçta kesme seviyesi 4 ve 
¾ kaplamalı, ikisi de güçlendirilmiş 
başparmak alanıyla.

MaxiCut®

Kuru ortamlarda kesmeye karşı 
koruma. Avuçta kesme seviyesi 5 ve 
¾ kaplamalı, ikisi de güçlendirilmiş 
başparmak alanıyla.
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Intelligent Glove Solutions

MaxiDry® – yağ geçirmeyen MaxiFlex®’tir

MaxiDry® 

Dünyanın her yerinde tanınan ve sevilen MaxiFlex® 
kuru ortamlarda hassas işleme eldivenlerinin dünya 
standardına dönüştü.
İnsanlar bizden hâlâ süper ince, esnek, hünerli ve 
konforlu olan yağ geçirmez bir MaxiFlex® üretmemizi 
istedi. Biz de ürettik. İşte. Adını da MaxiDry® koydu.

LiquiTech® teknoloji platformu 

Sıvı geçirmezlik - LiquiTech® teknoloji platformumuz 
aracılığıyla yağlara direnci arttırdık.

ErgoTech® teknoloji platformu 

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 alanındaki özel elastiki bir destek, sıkı ve rahat bir 
uyum için “kilit” etkisi sağlar.

GripTech® teknoloji platformu

Micro-cup kaymaz kavrama bitişimiz yağlı ve ıslak 
uygulamalarda kontrollü ve üstün bir kavrama sağlar. 
Kaymaz kavrama sadece gerçekten ihtiyaç duyulduğu 
yerde - avuç alanında – uygulanmaktadır, böylece 
esneklik engellenmez.

www.atg-glovesolutions.com  -  Patent Number EP1608808

MaxiDry®

Hand Care® 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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Intelligent Glove Solutions

MaxiDry® – yağ geçirmeyen MaxiFlex®’tir

Sanayiler

Temel maddeler
Otomotiv montajı, otomotiv satış sonrası, mobilya, 
kimyasallar, OEM, petrol ve gaz, metaller ve 
mineraller, madencilik, çelik ve demir, ambalaj ve 
konteynerler, kağıt ve kağıt hamuru, kauçuk ve 
plastik, 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. 

Güvenlik uyarısı: MaxiDry® kimyasallara
dirençli bir eldiven değildir. Kimyasallara dirençli bir 
eldivene ihtiyacınız varsa MaxiDry® Plus™ ürünlerimizi 
öneriyoruz.

Uygulamalar (yağlı)

Motor ve güç aktarma organları
Dişli kutusu ve şanzıman tertibatı
Genel işleme
Küçük dökümlerle çalışma
Küçük bileşenlerle çalışma
Hafif metal üretimi ve parçaları ile çalışma
Birincil, ikincil ve son montaj
Amortisör tertibatı
Bakım

ürün grubundaki diğer ürünler

MaxiDry® Plus™
Sadece kimyasal sıçrama riski 
bulunan alanlarda ve uygulamalarda 
çalışanlar için. 

MaxiChem®

Daha uzun ve daha yüksek koruma 
gerektiren kimyasallarla çalışanlar için.

www.atg-glovesolutions.com  -  Patent Number EP1608808

Ref. No Kaplama   Renk  Astar  Boy  Uzunluk  Avuç kalınlığı  EN388  EN374 
   
56-424  Avuç  Mor/Siyah  Gri  7(S) - 11(XXL)  25cm  1,30mm  4121  Hayır
56-425  3/4 kaplam.  Mor/Siyah  Gri  7(S) - 11(XXL)  25cm  1,30mm  4121  Hayır
56-426 Sürücü tipi   Mor/Siyah  Gri  7(S) - 11(XXL)  25cm  1,10mm  4111  Evet

MaxiDry®

MaxiDry® - Islak veya yağlı ortamlarda “Controlled 
Performance™”
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Koruyucu konfor için yenilikçi teknoloji
Intelligent Glove Solutions

MaxiDry® Plus™

Kimyasal koruma ve kesiklere direnci bir arada 
gereksinen alanlar veya uygulamalarda çalışanlar için 
tasarlanıp geliştirilmiştir.  MaxiDry® Plus™, “düşük 
seviyede kimyasal direnç” başlıklı EN 374’e ve kesme 
seviyesi 3’e (EN388) göre test edilip onaylanmıştır.

LiquiTech® teknoloji platformu 

Sıvı geçirmezlik - kimyasal sıçramasına direnç 
LiquiTech® teknoloji platformumuzla sağlanmaktadır.

CutTech®  teknoloji platformu 

Yenilikçi lifler - kesiklere karşı koruma sunarken 
yüksek konfor seviyelerini koruyan kendi eşsiz yüksek 
performanslı ipliklerimizi ve liflerimizi geliştirmek için 
temel maddelerimizi kendimiz tedarik ediyoruz.   

ErgoTech® teknoloji platformu 

Ultra hafif - endüstride lider süper hafif bir dikişsiz 
örülmüş astarla birleştirilmiş sentetik kaplama 
mükemmel konfor, hassasiyet, uyum ve hüner sunar.

Kilit manşet - eldivenin elden kaymamasını garantiler: 
bilek alanındaki özel elastiki bir destek, sıkı ve rahat bir 
uyum için “kilit” etkisi sağlar.

GripTech® teknoloji platformu 

Micro-cup kaymaz kavrama bitişimiz yağlı ve ıslak 
uygulamalarda kontrollü ve üstün bir kavrama sağlar. 
Kaymaz kavrama sadece gerçekten ihtiyaç duyulduğu 
yerde - avuç alanında – uygulanmaktadır, böylece 
esneklik engellenmez.

www.atg-glovesolutions.com  -  Patent Number EP1608808

MaxiDry®

                            PlusTM

Hand Care® 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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Koruyucu konfor için yenilikçi teknoloji
Intelligent Glove Solutions

Sanayiler

Temel maddeler
Otomotiv montajı, otomotiv satış sonrası, mobilya, 
kimyasallar, OEM, açık deniz işleri, petrol ve gaz, 
metaller ve mineraller, madencilik, çelik ve demir, 
ambalaj ve konteynerler, kağıt ve kağıt hamuru 
plastiği, kauçuk ve plastik, 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. 

Güvenlik uyarısı: kimyasallara dirençli bir eldiven 
ararken eldivenin ve bu eldiveni yapmak için 
kullanılan bileşiğin kullandığınız kimyasal(lar)a 
karşı sizi korumaya uygun olduğunu kontrol edin.

Uygulamalar (yağlı)

Dişli kutusu tertibatı
Genel işleme
Küçük dökümlerle çalışma
Küçük bileşenlerle çalışma
Hafif metal üretimi ve parçaları ile çalışma
Birincil, ikincil ve son montaj
Amortisör tertibatı
Bakım

ürün grubundaki diğer ürünler

MaxiDry®

Yağlı uygulamalarda hassasiyet 
gerektirenler için.

MaxiChem® 
Daha uzun ve daha yüksek koruma 
gerektiren kimyasallarla çalışanlar için.

www.atg-glovesolutions.com  -  Patent Number EP1608808

Ref. No Kaplama   Renk  Astar  Boy  Uzunluk  Avuç kalınlığı  EN388  EN374 EN374-2 
  
56-530  İş Eldiveni  Mavi/Siyah  Gri  7(S) - 11(XXL)  30cm  1,10mm  4121  Evet Evet
56-533  İş Eldiveni  Mavi/Siyah  Gri  7(S) - 11(XXL)  30cm  1,40mm  4342  Evet Evet
56-535  İş Eldiveni  Mavi/Siyah  Gri  7(S) - 11(XXL)  35cm  1,10mm  4121  Evet Evet

MaxiDry®

                            PlusTM

MaxiDry® - Islak veya yağlı ortamlarda “Controlled 
Performance™”
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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

Hand Care® 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® Elite
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MaxiFlex® Ultimate™

Hava geçirgen bir eldiven olarak tasarlanıp geliştirilen 
MaxiFlex® Ultimate™ kuru ortamlarda hassas işleme 
için ölçüt haline gelmiştir. 8 boy ve 4 kaplama çizgisine 
sahip MaxiFlex® Ultimate™ yaptığınız iş için mükemmel 
uyumu elde etmek için 42 çeşit eldiven sağlıyor.

AirTech®  teknoloji platformu 

360° hava geçirgenliği - patentli mikro-köpük nitril 
kaplama, 360° hava geçirgenliği sağlıyor ve bugün onu 
pazardaki en hava geçirgen eldiven kılıyor.

ErgoTech®  teknoloji platformu  

%25 daha ince - pazardaki çoğu köpüklü nitril eldivenlere 
göre, ayrıca iki kat mekanik performans sağlıyor.

Şekil, uyum ve his - “dinlenen eli” taklit ederek el 
yorgunluğunu azaltıp konforu arttırır.

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.

GripTech®  teknoloji platformu  

Optimize kavrama micro-cup bitişimizle kontrollü 
kavrama sağlar.

MaxiFlex®
 

                          UltimateTM

Avuç kalınlığı 1,00mm
Silikonsuz

4131

Hand Care® 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

MaxiFlex® ürün grubundaki diğer ürünler

MaxiFlex® Elite™
Olağanüstü seviyede konfor ve 
hüner sunar.

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.

Ref. No Kaplama  Renk  Astar  Boy  Uzunluk  Avuç kalınlığı  EN388  Silikonsuz 
  
34-874  Avuç  Siyah  Koyu gri  5(XXS) -  12(XXXL)  25cm  1,00mm  4131  Evet
34-874FY  Avuç  Floresan sarı  Sarı  5(XXS) -  12(XXXL)  25cm  1,00mm  4131 Evet 
34-875  ¾ kaplam  Siyah  Koyu gri  5(XXS) -  12(XXXL)  25cm  1,00mm  4131 Evet
34-876  Tam  Siyah  Koyu gri  5(XXS) -  12(XXXL)  25cm  1,00mm  4131  Evet
34-877  Sürücü tipi  Siyah  Koyu gri  6(XXS) -  12(XXXL)  25cm 1,00mm  4131 Evet
34-878  Avuç  Siyah  Açık turuncu  5(XXS) -  12(XXXL)  25cm  0,95mm  4131 Evet

MaxiFlex®
 

                          UltimateTM

MaxiFlex® - kuru ortamlarda “Precision Handling™”
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MaxiFlex® 
                             ActiveTM

MaxiFlex® Active™

Hava geçirgen bir eldiven olarak tasarlanıp geliştirilen 
MaxiFlex® Active™ Aloe Vera ve E vitamini dahil binlerce 
mikro-kapsüllü içerik maddesi serbest bırakarak iş 
sırasında ve sonrasında “kendini iyi hissetme etkisi” 
sağlar. 8 boy ve 2 kaplama çizgisine sahip MaxiFlex® 
Active™ yaptığınız iş için mükemmel uyumu elde etmek 
için 24 çeşit eldiven sağlıyor.

Meme kanseri farkındalığını destekliyor

AirTech®  teknoloji platformu 

360° hava geçirgenliği - patentli mikro-köpük nitril 
kaplama, 360° hava geçirgenliği sağlıyor ve bugün onu 
pazardaki en hava geçirgen eldiven kılıyor.

ErgoTech®  teknoloji platformu 

%25 daha ince - pazardaki çoğu köpüklü nitril eldivenlere 
göre, ayrıca iki kat mekanik performans sağlıyor.

Şekil, uyum ve his - “dinlenen eli” taklit ederek el 
yorgunluğunu azaltıp konforu arttırır.

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.

GripTech®  teknoloji platformu 

Optimize kavrama micro-cup bitişimizle kontrollü 
kavrama sağlar.

Avuç kalınlığı 1,00mm
Silikonsuz4131

Hand Care® 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

MaxiFlex® ürün grubundaki diğer ürünler

MaxiFlex® Elite™
Olağanüstü seviyede konfor ve 
hüner sunar.

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

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

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

Ref. No Kaplama  Renk  Astar  Boy  Uzunluk  Avuç kalınlığı  EN388  Silikonsuz 
  
34-824  Avuç  Açık Mavi  Açık Mavi  5(XXS) -  12(XXXL)  25cm  1,00mm  4131  Evet
34-825  ¾ kaplam.  Açık Mavi  Açık Mavi  5(XXS) -  12(XXXL)  25cm  1,00mm 4131 Evet 
34-8264  Avuç  Gül Pembe Gül Pembe 5(XXS) -  12(XXXL)  25cm  1,00mm 4131 Evet

MaxiFlex® 
                             ActiveTM

MaxiFlex® - kuru ortamlarda “Precision Handling™”



fo
rm

er
ly

 J
oh

n 
W

ar
d 

C
ey

lo
n 

(P
vt

) L
td

proRangeTM

Eşsiz aletler için konfor ve performans
Intelligent Glove Solutionswww.atg-glovesolutions.com  -  Patent Number EP1608808

MaxiFlex®
 

                       EnduranceTM

MaxiFlex® Endurance™

Hava geçirgen bir eldiven olarak tasarlanıp geliştirilen 
MaxiFlex® Endurance™ dayanıklılığı arttırmak ve hassas 
işleme gerektiren çok tekrarlı uygulamalarda daha fazla 
tamponlama sunmak için yükseltilmiş mikro noktalara 
sahiptir. 8 boy ve 4 kaplama çizgisine sahip MaxiFlex® 
Endurance™ yaptığınız iş için mükemmel uyumu elde 
etmek için 48 çeşit eldiven sağlıyor.

AirTech®  teknoloji platformu  

360° hava geçirgenliği - patentli mikro-köpük nitril 
kaplama, 360° hava geçirgenliği sağlıyor ve bugün onu 
pazardaki en hava geçirgen eldiven kılıyor.

ErgoTech®  teknoloji platformu  

%25 daha ince - pazardaki çoğu köpüklü nitril eldivenlere 
göre, ayrıca iki kat mekanik performans sağlıyor. 

Şekil, uyum ve his - “dinlenen eli” taklit ederek el 
yorgunluğunu azaltıp konforu arttırır.

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.

GripTech®  teknoloji platformu 

Optimize kavrama micro-cup bitişimizle kontrollü 
kavrama sağlar.

Avuç kalınlığı 1,10mm
Silikonsuz

4131

Hand Care® 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

MaxiFlex® ürün grubundaki diğer ürünler

MaxiFlex® Elite™
Olağanüstü seviyede konfor ve 
hüner sunar.

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

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

MaxiFlex® Active™
E vitamini ve Aloe Vera içerir.
Meme kanseri farkındalığını destekliyor

Ref. No Kaplama  Renk  Astar  Boy  Uzunluk  Avuç kalınlığı  EN388  Silikonsuz 
  
34-844  Avuç  Siyah  Koyu gri  5(XXS) -  12(XXXL)  25cm  1,10mm  4131  -
34-845  ¾ kaplam.  Siyah  Koyu gri  5(XXS) -  12(XXXL)  25cm  1,10mm  4131  -
34-846  Tam  Siyah  Koyu gri  5(XXS) -  12(XXXL)  25cm  1,10mm   4131  -
34-847  Sürücü tipi    Siyah  Koyu gri  5(XXS) -  12(XXXL)  25cm  1,10mm  4131   -
34-848  Avuç  Siyah  Açık turuncu  5(XXS) -  12(XXXL)  25cm  1,00mm  4131   -
34-849  ¾ kaplam.  Siyah  Açık turuncu  5(XXS) -  12(XXXL)  25cm  1,00mm  4131   -

MaxiFlex®
 

                       EnduranceTM

MaxiFlex® - kuru ortamlarda “Precision Handling™”
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Eşsiz aletler için konfor ve performans
Intelligent Glove Solutionswww.atg-glovesolutions.com  -  Patent Number EP1608808

MaxiFlex®

                          ComfortTM

MaxiFlex® Comfort™

Hava geçirgen bir eldiven olarak tasarlanıp geliştirilen 
MaxiFlex® Comfort™ yüksek derece yumuşak pamuktan 
yapılmış bir iç kaplamalı astara sahiptir. 8 boy ve 3 
kaplama çizgisine sahip MaxiFlex® Comfort™ yaptığınız 
iş için mükemmel uyumu elde etmek için 24 eldiven 
sağlıyor. 

AirTech®  teknoloji platformu  

360° hava geçirgenliği - patentli mikro-köpük nitril 
kaplama, 360° hava geçirgenliği sağlıyor ve bugün onu 
pazardaki en hava geçirgen eldiven kılıyor.

ErgoTech®  teknoloji platformu  

%25 daha ince - pazardaki çoğu köpüklü nitril eldivenlere 
göre, ayrıca iki kat mekanik performans sağlıyor.

Şekil, uyum ve his - “dinlenen eli” taklit ederek el 
yorgunluğunu azaltıp konforu arttırır.

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.

GripTech®  teknoloji platformu  

Optimize kavrama micro-cup bitişimizle kontrollü 
kavrama sağlar.

Avuç kalınlığı 1,10mm
Silikonsuz

Hand Care® 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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Eşsiz aletler için konfor ve performans
Intelligent Glove Solutionswww.atg-glovesolutions.com  -  Patent Number EP1608808

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

MaxiFlex® ürün grubundaki diğer ürünler

MaxiFlex® Elite™
Olağanüstü seviyede konfor ve 
hüner sunar. 

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

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

MaxiFlex® Active™
E vitamini ve Aloe Vera içerir. 
Meme kanseri farkındalığını destekliyor

Ref. No Kaplama  Renk  Astar  Boy  Uzunluk Avuç kalınlığı  EN388  EN407 Silikonsuz  
 
34-924  Avuç  Mavi  Açık gri  5(XXS) -  12(XXXL)  25cm  1,10mm  3121  X1XXXX Evet
34-925  ¾ kaplam.  Mavi  Açık gri  5(XXS) -  12(XXXL)  25cm  1,10mm  3121  X1XXXX Evet
34-926  Tam  Mavi  Açık gri  5(XXS) -  12(XXXL)  25cm  1,10mm  3121  X1XXXX Evet

MaxiFlex®

                          ComfortTM

MaxiFlex® - kuru ortamlarda “Precision Handling™”


