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Referencia ULTRANE 541 ULTRANE 641

Szabványok és 
címkék EN388

4121A

EN407

X1XXXX

Belső és külső  
kidolgozás

Varrásmentes textil
Nitril bevonat érdesített tenyérrész

Kötött csuklórész

Szálvastagság 15

Hossz 22 - 27 cm

Méret 6 7 8 9 10 11

Csomagolás 1 pár egy csomagban – 1 nagy, 12 párt tartalmazó csomag – 96 pár egy kartonban

Moshatóság 1 alkalommal 40°C-on

Előnyök Kényelem, rugalmasság és kiváló kézügyesség

Oeko-Tex® tanúsított / Bőrgyógyászatilag tesztelt / Szilikonmentes / DMF-mentes

Érintőképernyőhöz használható változat elérhető az Ultrane 641 esetében

Felhasználási 
terület

Autóipar, karbantartás, repülőgépipar, építőipar,  
szállítmányozás, háztartási készülék gyártás, logisztika

TERMÉKSPECIFIKÁCIÓK
Az új RESICOMFORT termékcsalád kényelmes és légáteresztő  

tagjai ugyanolyan ellenállók.

A különféle munkakörnyezetek különböző kockázatokkal járnak. 
A MAPA Professional a védőkesztyűk teljes körű választékát nyújtja. 

Kérjük, keresse fel a mapa-pro.com weboldalt

Kényelem, hajlékonyság,  
jó kézügyesség, kompromisszumok 
nélkül a légáteresztés és tartósság 
tekintetében

MECHANIKUS VÉDELEM
SZÁRAZ KÖRNYEZET
PRECÍZIÓS MUNKÁK

ÚJ

ULTRANE 541ULTRANE 641

képernyő

Érintő-



IPARÁGAKHOZ, 
PÉLDÁUL

Autóipar 
Karbantartás 
Repülőgépipar 
Építőipar 

Szállítmányozás 
Háztartási készülék 
gyártás 
Logisztika

MAPA SOLUTION
ULTRANE 541 & 641

Kényelmes
Rendkívül hajlékony
Szorosan illeszkedik, így alkalmas precíziós 
munkák végzésére – a finom (15-ös) kötésnek 
köszönhetően

Kevésbe izzad bele a kéz – a kiváló 
szellőzésnek köszönhetően

Tartósság
Exkluzív bevonatkészítő eljárás: egyedi eljárás, 
amely a tartósság feláldozása nélkül teszi 
rugalmassá és lélegzővé az anyagot

Bőrvédelem
Szilikonmnetes és nem hagy nyomot a festéken

DMF-mentes

Oeko-Tex® tanúsított

Bőrgyógyászatilag tesztelt

EN388

4121A

EN407

X1XXXX

Gumiabroncs 
minőségellenőrzése

Logisztikai feladatok 
táblagéppel  

(a 641 esetében)

Autótető-
összeszerelés

Mosoda szárítógép 
szerelés

ALKALMAZÁSI PÉLDÁK

ULTRANE 541 ULTRANE 641

MAPA RESICOMFORT  
mártásunk ideális a finomszerelésekhez száraz 

környezetben és számos előnnyel bír.

RESI
COMFORT

• Rendkívül jó kézügyesség az ujjak mozgatásakor
• „Második bőr” érzet
•  Légáteresztő: kevésbe izzad bele a kéz – a kiváló 

szellőzésnek köszönhetően
• Hajlékony és rugalmas

KÉNYELMES ÉS LÉLEGZŐ

•  Garantáltan tovább használható – exkluzív eljárásunk 
révén

•  Ellenáll a dörzsölődésnek – a rendkívül ellenálló bevonat 
révén

• Költséghatékony

ELLENÁLLÓ

Amivel TÖBBET nyújt
+ DMF-mentes
+ OEKO-TEX 100
+ Szilikonmentes
+ Nem hagy nyomot a festéken
+ Mosható

A bevonat jellemzői

képernyő

Érintő-


