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RĘKAWICE ROBOCZE ATG
MAXIFLEX ENDURANCE ADAPT 42-844
Cena brutto

22,00 zł

Cena netto

17,89 zł

Dostępność

Dostępność - 3-5 dni

Kod producenta

42-844

Kod EAN

4792249061572

Producent

atg

Opis produktu
RĘKAWICE ATG MAXIFLEX AD-APT 42-844
Stan: Nowy
Producent: ATG
Model: ENDURANCE
Materiał: mikropianka nitrylowa z dzianym nadgarstkiem
Kolor: czarny/szary
Grubość: 1.10 mm
Norma: EN 388:2016 + A1:2018, EN ISO 21420:2020

ultralekka rękawica powlekana mikropianką nitrylową, z dzianym nadgarstkiem
technologia AIRtech zapewniająca oddychalność 360 °
technologia AD-APT, która pozostawia dłonie suche, chłodne i sprawne nawet w trudnych warunkach
minimalna grubość części osłaniającej dłoń, rękawica jest cieńsza od większości porównywalnych modeli
najlepsze w swojej klasie forma, dopasowanie i percepcja dotykowa, zmniejszające zmęczenie dłoni i zwiększające
poziom wygody
technologia DURAtech® to platforma technologiczna zwiększająca trwałość rękawic. Dlaczego? Trwałe rękawice są
po prostu opłacalne, ale nie chodzi tu tylko o wytrzymałość. Rękawice powinny też wyglądać świeżo i czysto, dlatego
zaprojektowaliśmy je z myślą o praniu. W ten sposób można w pełni wykorzystać ich niezwykłą wytrzymałość.
zastosowane w platformie GRIPtech® wykończenie typu „micro-cup” stabilizuje chwyt, zapewniając bezpieczniejsze
operowanie częściami. Ponadto, zmniejsza zmęczenie ręki wynikające z braku pewnego chwytu. Efekt ten osiągamy
dzięki zastosowaniu opatentowanego procesu powlekania wyłącznie w niezbędnych miejscach, co pozwala
zmaksymalizować sprawność manipulacyjną oraz elastyczność. Technologia ta została opracowana z myślą o
zastosowaniach zarówno w przypadku suchych, jak i zatłuszczonych powierzchni. GRIPtech® redukuje zmęczenie rąk
i zwiększa bezpieczeństwo.
dla każdego produktów ATG® korzysta z autorskiego programu HandCare®. Który dba nie tylko o to, aby wszystkie
elementy wykorzystywane w naszym procesie produkcyjnym były bezpieczne dla pracowników (ISO 45000, REACH),
ale także pierzemy wszystkie nasze rękawice po zakończeniu procesu produkcyjnego, co stanowi kolejny krok do
zapewniania czystości. Dzięki temu ATG może zagwarantować, że rękawice są „świeże po wyjęciu z opakowania”, co
jest certyfikowane przez Oeko-Tex® wg Standardu 100.

Produkt posiada dodatkowe opcje:
Rozmiar: 9 , 10
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