
ULTRA COMFORT 
MECHANIKAI TERMÉKCSALÁD

KEZELÉS ÉS VÁGÁSVÉDELEM
SZÁRAZ KÖRNYEZET
PRECÍZIÓS MUNKA

A kényelem, a kézügyesség és a vágásvédelem ideális egyensúlya



A kényelem és a kézügyesség minden kesztyűt viselő munkavállaló számára rendkívül fontos. A legmagasabb 
szintű kényelmet és kézügyességet biztosító kesztyűk minimalizálják a kézfáradást. Ügyfeleink igényeinek 
kielégítésére a Mapa Professional K+F szakemberei megtervezték az ultrakönnyű kesztyűk új választékát.
Az ULTRA COMFORT termékcsalád tagjai magas kényelmet, optimális légáteresztő képességet és kiváló 
kézügyességet biztosítanak, így ideálisak hosszú viseléshez is minden alkalmazási területen. Elkötelezettek vagyunk 
amellett, hogy a legjobb megoldásokat kínáljuk a dolgozók védelmére, ezért nem kötöttünk kompromisszumot a 
vágásvédelmet illetően.
Precíziós munkakesztyűink ezért ISO A–D szintű vágásvédelmet biztosítanak, a magasabb vágásvédelmi szintűek 
pedig jól látható színűek.

AZ ULTRA COMFORT TERMÉKCSALÁD 
LEGFONTOSABB ELŐNYEI

KÉNYELEM
A 18-as vastagságú kesztyűk könnyűk, így egész nap kényelmesek és biztosítják viselőjük szabad mozgását.

Négyzetcentinként több hálós anyagot és kiváló minőségű műszaki fonalat használunk, így kesztyűink jobban 
illeszkednek a kézhez, és „második bőr”-ként hatnak. 

Ez a bélés rugalmasabb, ami csökkenti a kéz fáradását.

FONALBORÍTÁS – BEVONÁSI 
TECHNOLÓGIA
Ezt a technológiát a vágott műszálak okozta 
bőrirritáció csökkentésére használjuk. Optimális 
kényelmet biztosít a viselő számára azáltal, hogy 
a durva szálakat puhább fonallal vonja be.

PLATTÍROZÁSI TECHNOLÓGIA
Ezt a technológiát a kesztyű belsejének 
kényelmesebbé tétele érdekében 
alkalmazzuk. Lehetővé teszi a kötési minta 
alakítását: a 2 kötött fonalból a puhább kerül 
a kesztyű belsejére, míg a technikai fonal a 
külsejére. A bőrrel mindig a legpuhább fonal 
fog érintkezni.

A speciális KÖTÉSI TECHNOLÓGIA optimalizálja a viselő kényelmét.
Csak a KryTech kesztyűknél

MAPA PROFESSIONAL        A NAGYOBB KÉNYELEMÉRT

KÉZÜGYESSÉG
A rugalmas, vékony bélés kiváló 
kézügyességet és nagy rugalmasságot 
nyújt a tartósság romlása nélkül. 

LÉGÁTERESZTŐ
KÉPESSÉG

A szupervékony bélés és a mikrohabosított 
nitrilbevonat 360°-os légáteresztést 
biztosít.
A varrásmentes kötött és szellőztetett 
hátrésznek köszönhetően a kesztyű 
nagyszerűen szellőzik.

Rendkívül könnyű kesztyűinket korszerű, 18-as vastagságú 
béléstechnológiával készítjük.

A gyakoribb, kisebb vastagságszámú kesztyűkhöz 
képest a magasabb vastagságszámúk vékonyabbak és 
kényelmesebbek, így „második bőr”-ként hatnak.

10-ES VASTAGSÁG 18-AS VASTAGSÁG

A két különböző vastagság mikroszkópos képe

TUDTA?



ÉRINTŐKÉPERNYŐS ESZKÖZÖK HASZNÁLATA

MOSHATÓSÁG
1 alkalommal mosható 40 °C-on a 
teljesítmény változása nélkül

KÜLÖNFÉLE TERÜLETEK

ÉRINTŐKÉPERNYŐK KEZELÉSE
Bármilyen típusú érintőképernyővel használható. Ez a kiváló 
tapintásérzékenység hatékonyabbá teszi a dolgozókat, és védi 
is őket, mivel nem kell levenniük a kesztyűt. Az érintőképernyő-
kezelési képesség mosás után is megmarad.

TOVÁBBI JELLEMZŐK

MECHANIKAI 
VÉDELEM

VÁGÁSVÉDELEM 
ISO B | C | D

Ez a kesztyűcsalád kis súlyt és finom érintést biztosít anélkül, hogy csökkentené a dolgozók védelméhez szükséges 
hatékonyságot a vágás kockázatával járó vagy nem járó kezelési területeken. A és D közötti vágásvédelmi szintet 
biztosító, száraz vagy enyhén olajos környezetekben használható kesztyűk közül választhat.

Ultrakönnyű 
munkavédelmi kesztyű 
általános munkákhoz.

Ultrakönnyű munkavédelmi 
kesztyű vágás kockázatával 

járó munkákhoz.

Hajlaterősítés

A fokozott tartósság érdekében 
extra védelmet nyújt ezen 

a kényes területen. Ez 
meghosszabbítja a kesztyű 
élettartamát, ami növeli a 

termelékenységet, és csökkenti a 
költségeket.

ULTRA COMFORT MECHANIKAI 
TERMÉKCSALÁD

TÖBBSZÖRÖS VÉDELEM

A világos jelölésnek köszönhetően 
könnyen azonosítható a vágási szint.

Az élénksárga a leggyakrabban használt veszélyjelző 
szín, mivel az emberi agy legkönnyebben ezt a színt 

veszi észre. Ez biztosítja, hogy a dolgozók keze minden 
körülmények között távolról is látható, még gyenge 

fényviszonyok esetén is, továbbá növeli a biztonságot 
olyan ágazatokban, amelyek jobb láthatóságot és 
szigorúbb biztonsági intézkedéseket igényelnek.

Egyszerű azonosítás

Jól látható bélés

ULTRANE 681
VÁGÁSVÉDELMI

SZINT A

TRIMMELÉSI ALKALMAZÁSOK

LOGISZTIKAI ALKALMAZÁSOK

KÁBELTÁLCÁK FELSZERELÉSE

KRYTECH 694ULTRANE 681

KRYTECH 692 KRYTECH 693

KRYTECH 692
VÁGÁSVÉDELMI

SZINT B

KRYTECH 693
VÁGÁSVÉDELMI

SZINT C KRYTECH 694
VÁGÁSVÉDELMI

SZINT D



EN 388

4X21A

ISO
13997:

4.9N
(500g)

ULTRANE KRYTECH

Termék
neve

681 692 693 694

Vágásvédelmi
szint

EN 388
szerinti

teljesítmény

ANSI
szerinti

teljesítmény

Bélés

Poliamid és elasztán.

Kötött csukló megerősített 
gumival.

HDPE, kompozit szálak és 
elasztán.

Kötött csukló megerősített 
gumival.

HDPE, kompozit szálak, elasztán és acél.

Kötött csukló megerősített gumival.

Vastagság 18

Szín Tengerészkék Jól látható sárga

Bevonat Habosított nitrilbevonat a tenyéren és az ujjakon

Hossz 23 - 28 cm 24 - 29 cm

Méret 6 7 8 9 10 11

Moshatóság 1 alkalommal 40 °C-on

Csomagolás 1 pár egyenként becsomagolva – 12 párt tartalmazó zsák – 48 párt tartalmazó doboz

Iparágak Gépipar / autóipar / repülőipar / gyártás / építőipar / közlekedés és logisztika

A különféle környezetek különféle kockázatokat jelentenek. A Mapa Professional a védőkesztyűk és -szárak teljes választékát 
kínálja. Látogasson el honlapunkra: mapa-pro.com

VÁGÁSVÉDELMI

SZINT A

Válassza ki az igényeinek leginkább megfelelő védelmet az ULTRA COMFORT mechanikai termékcsaládból.

TERMÉKJELLEMZŐK

www.mapa-pro.com
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ISO
13997:

9.7N
(990g)

EN 388

3X42B

ANSIANSI

ABRASION

ISO
13997:

18N
(1830g)

EN 388

4X42D

VÁGÁSVÉDELMI

SZINT B
VÁGÁSVÉDELMI

SZINT D

ANSIANSI

ABRASION

Touch screen Touch screen

ANSIANSI

ABRASION

Touch screen Touch screen

ISO
13997:
14.5N

(1450g)

EN 388

4X42C

VÁGÁSVÉDELMI

SZINT C

ANSIANSI

ABRASION


