
Patent Number EP1608808 

p
ro

R
a

n
g

e
®

Comfort en prestaties voor unieke werkinstrumenten

Technologieën in deze handschoen

De legendarische MaxiFlex® is nu nog beter dankzij de integratie van de nieuwe 
technologie AD-APT® van ATG®.

De MaxiFlex® is dermatologisch gecertificeerd en wordt voor het verpakken eerst nog 
gewassen zodat we kunnen garanderen dat ze “Fris uit de verpakking” komt.

Voor een aangename handschoenervaring

Meer informatie over HandCare® door ATG® is beschikbaar op 
www.atg-glovesolutions.com. 

We gebruiken ons HandCare®-programma 
voor elk product van ATG®. We verzekeren 
niet alleen dat alle elementen die we 
gebruiken bij ons productieproces veilig zijn 
voor onze werknemers, maar wassen ook 
alle handschoenen na het productieproces 
om properheid te garanderen. Tijdens dit 
wasproces gebruiken we enkel regenwater 
dat we opvangen, behandelen en voortdurend 

hergebruiken in onze eigen waterbehandelingsfaciliteiten. Zo kunnen we 
garanderen dat onze handschoenen ‘Fris uit de verpakking’ komen, wat 
door Oeko-Tex® wordt gecertificeerd met de 100-norm.

En alsof dat nog niet genoeg is, zijn onze handschoenen ook dermatologisch 
gecertificeerd door de Skin Health Alliance. Het label van de Skin 
Health Alliance is uniek in de veiligheidsindustrie en geeft professionele 
handschoengebruikers het vertrouwen dat het volledige gamma ATG®-
handschoenen 'dermatologisch veilig' is en dat de technologie en het 
onderzoek erachter betrouwbaar zijn.

Ons volledig productieproces is natuurlijk in overeenstemming met 
de vereisten van de Europese REACH-Verordening (Registratie, 
Evaluatie, Autorisatie en beperking van Chemische stoffen). Tijdens ons 
productieproces worden geen SVHC gebruikt.

Warme handen blijven koel, droog en productief 

De technologie AD-APT® wordt geactiveerd door de beweging van onze 
handen en de verhoogde temperatuur binnen in de handschoen. Daardoor 
komt een verkoelend bestanddeel vrij dat uw handen droog houdt en 
afkoelt. Ze heeft dezelfde levensduur als de handschoen zelf en is bestand 
tegen het wassen.

360° luchtdoorlatendheid

360° luchtdoorlaatbaarheid - de coating van gepatenteerd 
microschuimnitril biedt 360° luchtdoorlaatbaarheid, waardoor dit de meest 
luchtdoorlaatbare handschoen op de markt is.

Langer gebruiken is minder uitgeven

MaxiFlex® heeft een uitstekende duurzaamheid die 18.000 schuurcycli 
per millimeter doorstaat dankzij het gebruik van de DURAtech®-
coatingtechnologie in de coating. Per millimeter coating heeft MaxiFlex® 
meer dan twee keer zoveel weerstand dan elke andere handschoen in 
dezelfde klasse.

Voor minder vermoeide handen

25% dunner - dan de meeste andere schuimnitril handschoenen 
verkrijgbaar, maar met tweemaal de mechanische prestaties.Vorm, 
pasvorm en gevoel - bootst de ‘hand in rust’ na en zorgt voor verminderde 
handvermoeidheid en verhoogd comfort.
Nieuwste breitechnologie - wordt gebruikt voor gladde en afgeronde 
vingertoppen en zorgt voor verhoogde vingertopgevoeligheid.
Gelijkmatige voeringpenetratie - van het nitril en zorgt ervoor dat alleen 
de zachte voering in aanraking komt met de huid.

Voor betere prestaties

Optimale grip - wordt geleverd door onze microcupafwerking en zorgt voor 
een gecontroleerde grip.
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Bekijk de MaxiFlex® animatie op www.atg-glovesolutions.com.

42-874 42-875 42-876 42-878

Ontwerp Handschoen met gecoate 
handpalm en manchet

3/4 gecoate manchet Volledig gecoate manchet Handschoen met gecoate 
handpalm en manchet

Coating Zwart Zwart Zwart Zwart

Voering Grijs Grijs Grijs Oranje

Afmetingen Maat 5 (XXS) - Maat 12 
(XXXL)

Maat 5 (XXS) - Maat 12 
(XXXL)

Maat 5 (XXS) - Maat 12 
(XXXL)

Maat 5 (XXS) - Maat 11 
(XXL)

Handpalmdikte 1.00 mm 1.00 mm 1.00 mm 1.00 mm

Lengte 23 cm 24 cm 24 cm 23 cm

EN 388:2003 4131 4131 4131 4131

EN 388:2016 4131A 4131A 4131A 4131A

Vrij van siliconen Ja Ja Ja Ja

Ook verkrijgbaar in het MaxiFlex®-assortiment

MaxiFlex® Ultimate™

De MaxiFlex® Ultimate™ is uitgegroeid tot dé referentie 
voor precisiewerk in droge omgevingen.

MaxiFlex® Endurance™

De verhoogde stipjes op de MaxiFlex® Endurance™ staan 
garant voor extra verzachting tijdens repetitieve taken of 
het dragen van zware lasten.

MaxiFlex® Endurance™ with AD-APT®

De legendarische MaxiFlex® is nu nog beter dankzij de 
integratie van de nieuwe technologie AD-APT® van ATG®.

MaxiFlex® Cut™

De MaxiFlex® Cut™ is een MaxiFlex® met snijweerstand 
die ultradun, flexibel en comfortabel is en garant staat voor 
nauwkeurige handvaardigheid. Ze bevat tevens geen DMF 
en SVHC (REACH).

MaxiFlex® Comfort™

Extra isolerend tegen warmte en koude dankzij het 
hoogwaardige zachte katoen dat in de voering is verwerkt.

MaxiFlex® Elite™

De MaxiFlex® Elite™ is met zijn 14 gram onze lichtste 
en dunste MaxiFlex® voor toepassingen die extreem 
nauwkeurige handvaardigheid vereisen.

MaxiFlex® Active™

Tijdens uw werk komen aloë vera en vitamine E vrij om uw 
handen tijdens en na het werk te verzorgen.

Gebruiksomstandigheden: Gebruiksomstandigheden: MaxiFlex® Ultimate™ is ontworpen 
voor precisiewerk in droge omgevingen.


