


Tehnične zaščitne rokavice

Široka paleta ergonomskih in prilagodljivih izdelkov omogoča opravljanje zelo natančnih del. 
Zaradi udobja in visoke stopnje prepustnosti za zrak jih lahko uporabljate ure in ure. Vse rokavice
so preizkušene in opremljene s certifikatom skladnosti z evropskimi standardi.

NORMATIVA

EN 420
Splošne zahteve in preskusne metode varovalnih 
rokavic

EN 60903
Rokavice z mehansko zaščito za delo z 
elektriko

EN 374 – 1/2/3
Varovalne rokavice za zaščito v naslednjih primerih:

EN 659
Zaščitne rokavice za gasilce

mikroorganizmi, prepustnost EN 381
Varovalna obleka za uporabnike ročnih 
verižnih žag

nizka kemijska zaščita, zmerno 
tveganje

1935/2004/CEE
Materiali in izdelki, namenjeni za stik z živili

kemikalije

EN 388
Varovalne rokavice za zaščito pred mehanskimi 
nevarnostmi

EN 407
Varovalne rokavice za zaščito pred 
toplotnimi tveganji

Protibakterijska in protimikotična
učinkovitost

EN 421
Varovalne rokavice za zaščito pred ionizirnim 
sevanjem in radioaktivno kontaminacijo

Preizkus za določitev škodljivih 
snovi v blagu

EN 511
Rokavice za zaščito pred mrazom

Zagotovljena zračnost za roke

EN 1082–1/2/3
Rokavice za varovanje pred urezninami in vbodom 
ročnega noža

Dihanje celotne roke
EN 1149–1/2/3
Varovalna obleka, elektrostatika

Izjemni okretnost in prilagodljivost
EN 10819
Mehanski tresljaji in udarci

Odpornost na ureze 3. ali 5. stopnje
EN 12477
Varovalne rokavice za varilce

Odlična odpornost proti oljem in 
ogljikovodikom



VARNOST

 

 

V VAŠIH ROKAH

Izjemna okretnost

Zračna mesta 
za naravno
dihanje

Izjemno elastično blago

MATERIALI 
VRHUNSKE 
KAKOVOSTI

Izjemno udobje



 Družba ATG Lanka Private Ltd (v preteklosti 
imenovana JWC John Word Ceylon) je zasebna 
kapitalska družba, ki je bila ustanovljena leta 1992 v 
Republiki Šrilanki in trenutno zaposluje 2.000 oseb. 
Danes je prepoznavna kot mednarodno podjetje, 
prisotno na petih celinah, ki lahko zadosti najstrožjim 
zahtevam na vseh področjih.

Usmerjena je v inovacije, kakovost in udobje, saj 
načrtuje, razvija in proizvaja rešitve za zaščito rok.

Rokavice zagotavljajo zaščito, hkrati pa omogočajo 
najboljšo možno uporabo najbolj zapletenega in 
prefinjenega orodja na svetu – rok. 

Razvoj rokavic temelji na raziskavah in poglobljenih 
analizah, pri čemer sta upoštevana tudi področje dela in
vloga uporabnika. Na ta način je mogoče najti najboljšo 
rešitev, ki jo lahko ponudimo. 

Središče za raziskave in razvoj svoje delo osredotoča 
na študije, izboljšanje »tehnoloških platform« in 
izdelavo posameznih rokavic. Tako lahko ponudimo 
inovativne rokavice za uporabo na različnih področjih, 
hkrati pa izboljšamo »občutek« njihovih uporabnikov.

Družba ATG v celoti sodeluje v proizvodnem procesu, 
saj nadzira vse stopnje – od proizvodnje preje kot 
osnove za rokavice, do tkanja blaga z neprekinjeno 
nitjo, nameščanja zaščite na osnovo za rokavice in 
končnega pakiranja izdelkov.

Proizvodnja poteka skladno s standardom ISO 
9001, ki zadeva nadzor proizvodnega procesa in tako 
omogoča zagotavljanje dolgotrajne visoke kakovosti 
rokavic.

VAROVANJE OKOLJA IN ZAGOTAVLJANJE 
VARNOSTI UPORABNIKOV

Družba ATG ima certifikat in deluje skladno z 
zahtevami standarda ISO 14001, ki je osnova za 
lastno okoljsko politiko, proizvodni proces, po katerem 
se zgleduje šrilanška vlada glede spoštovanja človeških
in okoljskih virov. Je del vsakodnevnega življenja in 
šrilanške kulture, ocenjuje potrebne spremembe ter 
spreminja obstoječe in vključuje nove postopke brez 
vpliva na njihovo okoljsko sprejemljivost. Družba ATG je
prav tako znova izdelala načrt proizvodnega procesa, ki
je skladen z evropsko uredbo, ki je začela veljati 
1. junija 2007 (REACH 1907/2006/ES) in se nanaša 
registracijo, evalvacijo, avtorizacijo in omejevanje 
kemikalij.

Družba ATG in njen vodilni kader trdno verjamejo v 
poslovanje, prijazno do okolja, ki jih obdaja, pri čemer 
se lahko družba in okolje zlijeta v eno.

Št. izdelka 34848 
Omogoča dihanje prstov

MAXIFLEX ® ENDURANCE TM

Rokavica iz elastičnega najlona (lycra)

Brezšivna  tkanina  (filamentna  nit),  elastično
zapestje,  površina  iz  nitrila  z  mikroporami,
zagotovljeno  dihanje  rok.  Debelina  (na  dlani)
1,10 mm.

Izdelek  brez  topil  (brez  DMF),  certifikat  Oeko–
Tex.  Luknjičasta  površina  na  dlani,  ki  je
izpostavljena  nenehni  obrabi,  omogoča  boljše
oprijem,  okretnost  in  prilagodljivost  rokavice  na
konicah  prstov.  Za  opravljanje  preciznih  del  v
vsakršnih razmerah.

Uporaba: gradbeništvo  (zidarji,  električarji,
vodovodarji,  tesarji,  polagalci,  ...);  industrija:
mehanska  dela  (sestavljanje  in  dokončevanje
izdelkov),  pohištvo,  logistika  in  prevozništvo,
nadzor kakovosti; storitve: mehaniki, avtoličarji in
avtokleparji,  tesarji  in  izdelovalci  pohištva,
električarji,  vodovodarji,  dostavljavci  industrijskih
izdelkov,  cestni  delavci,  inštalaterji,  vzdrževalci
itd.

ŠT. 
IZDELKA

VRSTA BARVA
VELIKO
ST

DOLŽINA
KOLIČI
NA*

34844
Omogoča 
dihanje prstov

siva/
črna

6,7,8,9,
10,11

240 mm
144 
parov

34847
Dolgo zapestje;
podložena 
notranjost

siva/
črna

6,7,8,9,
10,11

250 mm
144 
parov

34848
Omogoča 
dihanje prstov

oranžna/
črna

6,7,8,9,
10,11

240 mm
144 
parov

* Količina v kartonski embalaži



ZAŠČITENE ROKE

Št. izdelka 34844 
Omogoča dihanje prstov

Št. izdelka 34847 
Podaljšano zapestje, zaščiteno v celoti

Št. izdelka 34874
Omogoča dihanje prstov

Št. izdelka 34875 
Omogoča dihanje
hrbtišča roke

MAXIFLEX® ULTIMATETM

Rokavica  iz  elastičnega  najlona
(lycra)

Brezšivna tkanina (filamentna nit), elastično
zapestje, površina iz nitrila z mikroporami,
zagotovljeno dihanje rok. Debelina (na dlani)
1,00 mm. 

Izdelek brez topil (brez DMF), certifikat
Oeko–Tex. Udobne, prepustne, okretne,
zagotavljajo občutljivost ob dotiku in visoko
stopnjo prilagodljivosti. Dokončna rešitev za
vsa dela, povezana z montažo, pri



gradbeništvu in vzdrževanju suhih ali zmerno vlažnih 
prostorov.

Uporaba: gradbeništvo  (zidarji,  električarji,
vodovodarji,  polagalci ...);  industrija:  mehanska
dela (sestavljanje in dokončevanje izdelkov), dela
na  hišnih  električnih  inštalacijah,
elektromehanska dela, dela povezana z gumo in
plastiko,  nadzor  kakovosti;  storitve:  mehaniki,
avtoličarji  in  avtokleparji,  tesarji,  dostavljavci
industrijskih  izdelkov,  cestni  delavci,  inštalaterji,
vzdrževalci itd.

ŠT. 
IZDELKA

VRSTA BARVA VELIKOST DOLŽINA
KOLIČINA
*

34874
Omogoča 
dihanje 
prstov

siva/
črna

6,7,8,9,10,11 240 mm 144 parov

34875

Omogočen
o dihanje 
hrbtišča 
roke

siva/
črna

6,7,8,9,10,11 240 mm 144 parov

* Količina v kartonski embalaži



Št. izdelka 34824 
Omogoča dihanje prstov

Št. izdelka 34825 
Omogočeno dihanje 
hrbtišča roke

MAXIFLEX ® ACTIVETM

Rokavica iz elastičnega najlona (lycra)

Brezšivna  tkanina  (filamentna  nit),  elastično  zapestje,
površina  iz  nitrila  z  mikroporami,  zagotovljeno dihanje  rok,
brez  silikona,  antistatično  blago.  Debelina  (na  dlani)
0,90 mm. Izdelek brez topil (brez DMF), certifikat Oeko–Tex.
Toplota,  ki  jo  navadno  oddajajo  roke,  določa  odprtost
mikrokapsul  v  podlogi  rokavice  in  med  delom  z  oddano
energijo  vpliva  na  rokavice,  od  koder  izhaja  ime »Active«
(energetsko  aktivno  delovanje  rokavic).  Za  opravljanje
preciznih del v čistih, suhih ali zmerno vlažnih prostorih.

Uporaba:  gradbeništvo  (mavčarji,  soboslikarji,  izdelovalci
ometov, tapetniki ...); industrija: mehanska dela (sestavljanje
električnih  gospodinjskih  aparatov),  dela,  povezana  z
zračnim  in  vesoljskim  inženiringom,  elektronska  dela,
pakiranje,  nadzor  kakovosti,  dela  na  področju  farmacije  in
prehrane (zbiranje, izbiranje, nadzor).

ŠT. 
IZDELKA

VRSTA BARVA VELIKOST DOLŽINA KOLIČINA*

34824
Omogoča dihanje 
prstov

Svetlo 
modra

6,7,8,9,10,11 240 mm 144 parov

34825
Omogočeno dihanje 
hrbtišča roke

Svetlo 
modra

6,7,8,9,10,11 240 mm 144 parov

* Količina v kartonski embalaži 

ODLIČEN OPRIJEM



Št. izdelka 34924 
Omogoča dihanje prstov

MAXIFLEX® COMFORT

Rokavice iz bombaža 
in elastičnega najlona (lycra)

Brezšivna  tkanina  (filamentna  nit),  elastično
zapestje,  površina  iz  nitrila  z  mikroporami,
zagotovljeno  dihanje  rok.  Debelina  (na  dlani)
1,10 mm.

Izdelek brez topil  (brez DMF), certifikat Oeko–Tex.
Podporna  obloga  iz  bombaža  in  najlona,  ki  je
kombinirana  z  izjemno  mehko  prevleko,  omogoča
večje udobje brez vpliva na storilnost. Za opravljanje
vseh del v suhih in zmerno vlažnih prostorih ter na
prostem.

Uporaba:  gradbeništvo  (zidarji,  električarji,
vodovodarji, polagalci ploščic, mavčarji, soboslikarji,
izdelovalci ometov, polagalci); industrija:  mehanska
dela  (sestavljanje  in  dokončevanje  izdelkov),
elektromehanska  dela,  dela,  povezana  z  gumo  in
plastiko,  logistiko  in  prevozništvom,  skladiščenjem;
storitve: mehaniki, avtoličarji in avtokleparji, tesarji in
izdelovalci pohištva, električarji, vodovodarji, ponudniki dostav
industrijskih in gradbenih izdelkov, cestni  delavci, inštalaterji,
vzdrževalci;  dela  v  kmetijstvu,  vrtnarstvu,  cvetličarstvu  in
drevesnicah.

ŠT. 
IZDELKA

VRSTA BARVA VELIKOST DOLŽINA
KOLIČIN
A*

34924
Omogoča 
dihanje prstov

siva/modra
6,7,8,9,10,
11

240 mm
144 
parov

34925
Omogočeno 
dihanje 
hrbtišča roke

siva/modra
6,7,8,9,10,
11

240 mm
144 
parov

34926
Popolna 
zaščita

siva/modra
6,7,8,9,10,
11

240 mm
144 
parov

*Količina v kartonski embalaži



 

Št. izdelka 34925
Omogočeno dihanje hrbtišča roke

Št. izdelka 34926 
Popolna zaščita

MAXICUT® DRY

 Rokavice  z  zaščito  pred  urezom,
izdelane  iz  mešanih  vlaken
(poliestra, steklenih vlaken, lycre)

Brezšivna tkanina (filamentna nit), elastično
zapestje,  površina  iz  nitrila  z  mikroporami,
zagotovljeno dihanje rok. Debelina (na dlani)
1,20 mm. Učinkovita zaščita pred urezom za
delo  v  suhih  in  zmerno  vlažnih  prostorih.
Medsebojno vezana vlakna,  ki  zagotavljajo
dve  stopnji  zaščite  pred  urezom:  3.  in  5.
stopnjo, ki sta na trgu najbolj iskani. Zaščita
pred  urezom  varuje  tudi  pred  mrazom  od
trenutka,  ko  si  nadenete  rokavice,
zahvaljujoč  patentirani  zračni  prevleki;
omenjena  kombinacija  zagotavlja  visoko
udobje  in  dobre  ergonomske  lastnosti,
okretnost  in  prilagodljivo  občutljivost  ob
dotiku  ter  je  priporočljiva  za  uporabo  pri
vsakdanjih  opravilih.  Vodilo  rokavic
MaxiCut® se glasi: »Zagotovljena zaščita« v
izjemnih razmerah.

Uporaba: gradbeništvo (keramiki, polagalci
ploščic,  vodovodarji,  tesarji,  postavljavci
gradbenih  odrov,  ...);  industrija:  dela  na
področjih  metalurgije,  mehanike
(avtomobilski  in originalni  nadomestni  deli,
električni  gospodinjski  aparati),  tiskanje  in
rezanje  pločevine,  jekla,  stekla,  plastike,
gume, keramike, papirja in kartona, nadzor

kakovosti,  pregledovanje  in  pakiranje;
storitve: vzdrževalci.

ŠT. 
IZDELKA

VRSTA BARVA
VELIKO
ST

DOLŽI
NA

KOLIČINA
*

34450
Zaščita 3.stopnje; 
Omogoča dihanje 
prstov

Siva/
svetla

6,7,8,9,
10,11

240 mm 144 parov

34451

Zaščita 3. stopnje; 
Omogočeno 
dihanje hrbtišča 
roke

siva/
svetla

6,7,8,9,
10,11

240 mm 144 parov

34470
Zaščita 5.stopnje; 
Omogoča dihanje 
prstov

siva/
svetla

6,7,8,9,
10,11

240 mm 144 parov

* Količina v kartonski embalaži

Št. izdelka 34451
Zaščita 3 – Omogočeno dihanje hrbtišča roke



Št. izdelka 34450
Zaščita 3. stopnje –
Omogoča dihanje 
prstov

Št. izdelka 34470
Zaščita 5. stopnje – 
omogoča dihanje 
hrbtišča roke



MAXICUT® OIL

Rokavice  z  zaščito  pred
urezom,  izdelane  iz  mešanih
vlaken  (poliestra,  steklenih
vlaken, lycre)

Brezšivna  tkanina  (filamentna  nit),
elastično zapestje,  površina iz nitrila
Debelina  (na  dlani)  1,20 mm.  Za
zagotovljeno  zaščito  pri  vseh
proizvodnih  dejavnostih,  kjer  je
potrebna  zaščita  pred  urezom,
hladilnimi  sredstvi  in  zaščitnimi
tekočinami.  Medsebojno  vezana
vlakna,  ki  zagotavljajo  dve  stopnji
zaščite pred urezom: 3. in 5. stopnjo,
ki  sta na trgu najbolj  iskani.  Zaščita
pred  urezom  je  kombinirana  s
patentirano  prevleko  proti  drsenju
Grip–Tech®  in  mikrovlakni.
Omenjena  kombinacija  omogoča
trden  in  zanesljiv  oprijem  brez
drsenja pri delu z oljnatimi in/ali vlažnimi predmeti, zagotavlja
najboljšo  rešitev  za  zmanjševanje  tveganja  ter  obenem
zagotavlja  visoko  stopnjo  udobja  in  dobre  ergonomske
lastnosti  pri  opravljanju  vsakodnevnih  del.  Vodilo  rokavic
MaxiCut®  se  glasi:  »Zagotovljena  zaščita«  v  izjemnih
razmerah.

Uporaba:  gradbeništvo  (delo  z
armiranim  betonom,  tesarstvo,  delo  z
napravami ...);  industrija:  dela  na
področjih  metalurgije,  mehanike
(avtomobilski  in  originalni  nadomestni
deli,  električni  gospodinjski  aparati),
tiskanja  in  rezanja  pločevine,  jekla,
stekla,  plastike,  gume,  keramike,
papirja  in  kartona,  nadzor  kakovosti,
pregledovanje  in  pakiranje;  storitve:
vzdrževalci, steklarji.

ŠT. 
IZDELKA

VRSTA BARVA
VELIK
OST

DOLŽINA
KOLIČINA
*

34420

Zaščita 3. 
stopnje; 
Omogoča 
dihanje prstov

siva/svetla / 
petrolejsko 
zelena

6,7,8,9,
10,11

240 mm 144 parov

34421

Zaščita 3. 
stopnje; 
Omogočeno 
dihanje 
hrbtišča roke

siva/svetla / 
petrolejsko 
zelena

6,7,8,9,
10,11

240 mm 144 parov

34480

Zaščita 5. 
stopnje; 
Omogoča 
dihanje prstov

siva/svetla / 
petrolejsko 
zelena

6,7,8,9,
10,11

240 mm 144 parov

* Količina v kartonski embalaži

Št. izdelka 34420
Zaščita 3. stopnje – Omogoča dihanje prstov

Št. izdelka 34421
Zaščita 3. stopnje – omogoča dihanje hrbtišča 
roke



Št. izdelka 34480
Zaščita 5. stopnje – Omogoča dihanje prstov 
 

MAXIDRY GP® 

 Rokavica iz elastičnega najlona
(lycra), odporna proti oljem in
maščobam

Brezšivna  tkanina  (filamentna  nit),
prevleka  iz  nitrila.  Debelina  (na  dlani)
1,10 mm. 

Za  visoko  stopnjo  nadzora  pri  vseh
delih, kjer so potrebni oprijem, okretnost

in občutljivost  ob  dotiku,  s površino,  odporno proti  hladilnim
sredstvom  in  zaščitnim  tekočinam.  Patentirana  obloga  proti
drsenju  GripTech®  z  mikrovlakni  za  boljši  in  preprostejši
oprijem.  Dobro  prileganje.  Izdelek  brez  topil  (brez  DMF),
certifikat Oeko–Tex. Dokončna rešitev za vsa dela, povezana
z montažo, pri  gradbeništvu in vzdrževanju suhih ali zmerno
vlažnih prostorov in prostorov, kjer je prisotno olje.

Uporaba: gradbeništvo  (delo  z  armiranim  betonom,
vodovodna  dela,  inštalaterji ...;  industrija:  metalurška  in
mehanska  dela  (sestavljanje  motorjev  in  pogonov,
proizvajalci/dobavitelji  originalnih  nadomestnih  delov,
hidravlični  sistemi),  obdelava  pločevine,  kavčuka,  nadzor
kakovosti, petrokemija, logistika in prevozi; storitve: vzdrževalci
(hidravličnih naprav in sistemov).

ŠT. 
IZDELKA

VRSTA BARVA VELIKOST DOLŽINA
KOLIČINA
*

56425
Omogočeno 
dihanje 
hrbtišča roke

Vijolična/
črna

7,8,9,10,11 240 mm 144 parov

56427
Popolna 
zaščita

Vijolična/
črna

7,8,9,10,11 240 mm 144 parov

 * Količina v kartonski embalaži

Št. izdelka 56427
Popolna zaščita

Št. izdelka 56425 
Omogočeno dihanje 
hrbtišča roke

Št. izdelka 56530



Št. izdelka 56535

 MAXIDRY CR & LR®

 Nepremočljiva rokavica (zaščita 3.
stopnje),  podporna  tkanina  iz
elastičnega najlona

Brezšivna  tkanina  (filamentna  nit),  kratek
rokav  (30  in  35 cm),  prevleka  iz  nitrila.
Debelina (na dlani) 1,10 mm (rokavica LR)
ali 1,30 mm (rokavica CR).

Za visoko stopnjo nadzora  pri  vseh delih,
kjer  je  potrebna zaščita  pred kemikalijami
(rokavice  LR:  brizganje,  rokavice  CR:
potopitev). Dobro prilegajoča se podloga za
boljšo  okretnost  in  dobro  občutljivost  pri
ponavljajočih  se  opravilih  s  patentirano
oblogo  proti  drsenju  GripTech®  z
mikrovlakni za boljši in preprostejši oprijem.
Izdelek  brez  topil  (brez  DMF),  certifikat

Oeko–Tex.  Za  zaščito  pred  kemikalijami,  udobje  in  visoko
storilnost.

Uporaba: gradbeništvo  (dela  s  tekočinami  in  kemikalijami  –
pred uporabo preverite ustreznost rokavic); industrija: dela na
področjih  kemije,  petrokemije  (ekstrakcija,  transformacija,
distribucija),  mehanska  dela  (naprave  in  hidravlični  sistemi,
motorji  in  pogoni),  predelava  pločevine  in  kovin,  kavčuka,
plastike,  papirja  in  kartona,  prevozi  in  logistika  (letalski,
železniški, ladijski); storitve: inštalaterji, vzdrževalci, serviserji. 

ŠT. 
IZDELKA

VRSTA BARVA VELIKOST DOLŽINA
KOLIČINA
*

56530
Omogočeno 
dihanje 
hrbtišča roke

vijolična 8,9,10,11 300 mm 72 parov

56635
Popolna 
zaščita

zelena/črna 8,9,10,11 350 mm 72 parov

* Količina v kartonski embalaži

Št. izdelka 30201
Omogoča dihanje prstov

MAXITHERM®



Odporna in prilagodljiva prevleka iz 
naravnega kavčuka s toplo in mehko podlogo 
iz akrila/poliestra

Brezšivna tkanina (filamentna nit), elastično zapestje, patentirana 
prevleka proti drsenju (NSG – Non–Slip–Grip). Izdelane so za 
splošno uporabo pri delu s suhimi in vlažnimi predmeti, v hladnih 
prostorih ali pri nizkih temperaturah. Primerne za kratkotrajno 
delo z vročimi predmeti (180 °C). Debelina (na dlani) 2,40 mm.

Uporaba: gradbeništvo (tesarji, vodovodarji, 
postavljavci gradbenih odrov, primerno za vsa dela, ki 
se opravljajo na prostem v zimskem času); industrija: 
mehanska dela, dela, povezana z lesom, plastiko, 
kavčukom, vzdrževanjem in storitvami (električarji, 
mehaniki), logistiko in prevozom (letališča, železnice, 
pristanišča – prtljaga).

ŠT. 
IZDELKA

VRSTA BARVA VELIKOST DOLŽINA KOLIČINA*

30201
Omogoča 
dihanje 
prstov

oranžna/
siva

7,8,9,10,11 250 mm 72 parov

30202

Omogočeno
dihanje 
hrbtišča 
roke

oranžna/
siva

7,8,9,10,11 250 mm 72 parov

* Količina v kartonski embalaži



Št. izdelka 
34901
Omogoča 
dihanje 
hrbtišča roke

MAXIFOAM® LITE

Brezšivna rokavica iz najlona

Prevlečena  s  prepustnim  nitrilom,  ki
omogoča  dihanje,  elastično  zapestje,
izjemno  lahka  in  prilagodljiva.  Odličen
oprijem, občutljivost ob dotiku, udobje in
okretnost. Debelina (na dlani) 0,95 mm.

Uporaba:  gradbeništvo  (polagalci
ploščic,  polagalci  oblog  in  parketa,
električarji,  vodovodarji,  mavčarji,
soboslikarji,  izdelovalci  ometov,
zidarji ...).  Vsa dela z majhnimi  in srednje velikimi suhimi ali
delno  oljnatimi  predmeti.  Montažna  dela  v  avtomobilska
industriji,  sestavljanje  električnih  gospodinjskih  aparatov,
električnih in  plastičnih  naprav.  Domača opravila,  vrtnarstvo,
cvetličarstvo.

ŠT. 
IZDELKA

VRSTA BARVA VELIKOST DOLŽINA
KOLIČINA
*

34700
Omogoča 
dihanje prstov
– bel najlon

Temno 
siva

6,7,8,9,10,1
1

240 mm 144 parov

34900
Omogoča 
dihanje prstov

Temno 
siva

6,7,8,9,10,1
1

240 mm 144 parov

34901
Omogočeno 
dihanje 
hrbtišča roke

Temno 
siva

6,7,8,9,10,1
1

240 mm 144 parov

34902
Popolna 
zaščita

Temno 
siva

6,7,8,9,10,1
1

240 mm 144 parov

* Količina v kartonski embalaži

Št. izdelka 34900
Omogoča dihanje 
prstov

Št. izdelka 34700
Omogoča dihanje 
prstov – bel najlon

Št. izdelka 34902
Popolna zaščita



Št. izdelka 34953
Omogoča dihanje prstov

Št. izdelka 34958
Omogoča dihanje 
prstov

Št. izdelka 34800 
Omogoča dihanje prstov

MAXIFOAM® 

Brezšivna rokavica iz najlona

Prevlečena  s  prepustnim  nitrilom,  ki
omogoča dihanje, elastično zapestje,
odličen  oprijem,  prijeten  občutek  in
občutljivost  ob  dotiku.  Odpornost  na
abrazijo  4.  stopnje.  Debelina  (na
dlani) 1,10 mm.

Uporaba:  gradbeništvo  (polagalci
ploščic,  polagalci  oblog  in  parketa,  električarji,  vodovodarji,
mavčarji, soboslikarji, izdelovalci ometov, tesarji ...). Vsa dela z
majhnimi in srednje velikimi suhimi ali delno oljnatimi predmeti.
Sestavljanje  vozil  in  električnih  gospodinjskih  aparatov,
barvanje  (ličarska  dela),  popravila  in  vzdrževanje
(avtomehanična  in  vulkanizerska  dela),  vrtnarstvo,
cvetličarstvo, domača opravila.

ŠT. 
IZDELKA

VRSTA BARVA VELIKOST DOLŽINA
KOLIČI
NA*

34800
Omogoča
dihanje 
prstov

Bela/
svetlo siva

6,7,8,9,10,11 240 mm
144 
parov

 * Količina v kartonski embalaži

MAXILITE®

Brezšivna rokavica iz najlona

Prevlečena z nitrilom, elastično zapestje,
odličen  oprijem  na  suhih  površinah.
Visoka  občutljivost  ob  dotiku  in  odlična
odpornost  proti  abraziji.  Debelina  (na
dlani) 0,90 mm.

Uporaba: mehaniki,  avtokleparji  in  avtoličarji,  vzdrževalci,
gradbeni  delavci  (tesarji,  polagalci  ploščic,  električarji,
mavčarji, soboslikarji, izdelovalci ometov ...), domača opravila.
Mehanska dela z majhnimi in srednje velikimi predmeti, kjer so
prisotni olje, maščoba in nečistoče..

ŠT. 
IZDELKA

VRSTA BARVA VELIKOST DOLŽINA KOLIČINA*

34953
Omogoča
dihanje 
prstov

Bela/
svetlo siva

6,7,8,9,10,11 240 mm 144 parov

34958
Omogoča
dihanje 
prstov

Siva/
modra

6,7,8,9,10,11 240 mm 144 parov

* Količina v kartonski embalaži 



Št. izdelka 34195
Omogoča 
dihanje hrbtišča 
roke

Št. izdelka 
34196

VIBRAPLUS®

Prevleka iz nitrila na zašiti
bombažni podlogi

Zaščitna podloga Gelfôm®, ki ščiti pred prenašanjem 
obremenitev in tresljajev, zaščiteno zapestje. 

Zagotavlja  zmanjšanje  tveganj,  povezanih  s  tresenjem  rok
(HAVS),  bolezni,  ki  nastane  zaradi  daljše  izpostavljenosti
tresljajem,  zlasti  zaradi  uporabe  tresočih  se  instrumentov
(simptomi:  odrevenelost,  mravljinčenje,  izguba  občutljivosti
živcev).  Ta  sindrom  se  odraža  kot  bolečina  in  morebitna
disfunkcija prstov, dlani in rok zaradi tresljajev, ki se prenašajo
z  orodja.  Rokavice  so  zasnovane  za  delo  z  agresivnimi  in
abrazivnimi  snovmi  v  suhih  in  vlažnih  prostorih  (obloga  je
odporna proti oljem in maščobam).

TRM (prenašanje pri srednjih frekvencah) = 0,89 

TRH (prenašanje pri visokih frekvencah) = 0,52

Uporaba: gradbeništvo  (uporaba  pri  delu  z:  rušilci,
pnevmatskimi dleti,  vibracijska kladiva in izravnalniki  betona,
pištolami za zabijanje žebljev, zgoščevalniki ...); industrija: dela
v metalurgiji  in mehanska dela (obdelava pločevine in kovin),
dela  v  rudnikih,  petrokemiji,  vzdrževanje  cest  in  splošne
storitve (orodja:  pnevmatska dleta,  brusilniki,  skalna  kladiva,
ključi  za  zategovanje  vijakov,  pištola  za  zabijanje  žebljev,
izravnalniki, kotni stroji za brušenje, zgoščevalniki, kosilnice in
krčilni stroji); kmetijstvo.

ŠT. 
IZDELKA

VRSTA BARVA VELIKOST DOLŽINA
KOLIČINA
*

22785
Omogočeno 
dihanje 
hrbtišča roke

Bela/
modra 9,10 240 mm 72 parov

22786
Popolna 
zaščita

Bela/
modra

9,10 240 mm 72 parov

* Količina v kartonski embalaži 

Št. izdelka 22785 
Omogočeno dihanje hrbtišča roke

NOVATRIL®

Prevleka iz robustnega nitrila na udobni zašiti 
bombažni podlogi iz bombažnega jerseyja

Z  zaščitenim  zapestjem  ali  zaščitnim
rokavom. Dobro prilegajoča se anatomska
oblika za nenehno in dolgotrajno uporabo.
Odporna proti oljem in maščobam. Odlična
odpornost  proti  abraziji,  razjedanju  in
obrabi.  Popolno nadomestilo  tradicionalnih
rokavic  iz  usnja  in  PVC–ja.  Rokavice  so
zasnovane  za  delo  z  agresivnimi  in
abrazivnimi  snovmi  v  suhih  in  vlažnih
prostorih.  Debelina  (na  dlani)  1,40 mm
(omogoča dihanje hrbtišča roke), 1,60 mm (popolna zaščita).

Uporaba: gradbeništvo  (zidarji,  tesarji,  delo  z  armiranim
betonom,  postavljavci  gradbenih  odrov,  vodovodarji,
inštalaterji ...);  industrija:  dela  v  metalurgiji,  mehanska  dela
(obdelava pločevine in kovin), dela v rudnikih, na železnicah, z
lesom  in  derivati,  v  petrokemiji  (rafinerije,  dela  na  morju),
vzdrževanje in javne storitve (pobiranje odpadkov, vzdrževanje
cest  in  infrastrukture),  logistika  in  prevozi;  kmetijstvo  in
vrtnarstvo, ribolov.

ŠT. 
IZDELKA

VRSTA BARVA
VELIKOS
T

DOLŽI
NA

KOLIČ
INA*

34185

Zaščiteno 
zapestje, omogoča
dihanje hrbtišča 
roke

Bela/
modra

8,9,10,11 270 mm
72 
parov

34186
Zaščiteno 
zapestje, popolna 
zaščita

Bela/
modra

8,9,10,11 270 mm
72 
parov

34195

Kratek rokav 
75 mm, omogoča 
dihanje hrbtišča 
roke

Bela/
modra

8,9,10,11 270 mm
72 
parov

34196
Kratek rokav 
75 mm, popolna 
zaščita

Bela/
modra

8,9,10,11 270 mm
72 
parov

* Količina v kartonski embalaži 



Št. izdelka 34785
Omogočeno 
dihanje hrbtišča 
roke

Št. izdelka 34985
Omogočeno dihanje hrbtišča
roke

NOVATRIL® PLUS

Prevleka iz robustnega nitrila na
udobni zašiti bombažni podlogi iz
bombažne preje boucle.

Odporna  proti  oljem  in  maščobam,  zaščitni
rokav.  Dlan je prevlečena z bombažno  gumo
za dodatno zaščito pri delu s predmeti z rezili.
Odlična  odpornost  proti  mehanskim
obremenitvam. Rokavice so zasnovane za delo
z  zelo  agresivnimi  in  abrazivnimi  snovmi  v
suhih in vlažnih prostorih.  Debelina (na dlani)
3,00 mm.

Uporaba:  gradbeništvo (zidarji, tesarji, zahtevna dela v suhih
in vlažnih  prostorih);  industrija:  dela v metalurgiji,  mehanska
dela  (obdelava  pločevine  in  kovin),  dela  v  rudnikih,  na
železnicah, v vojski (bodeča žica) z lesom in lesenimi izdelki, v
petrokemiji  (rafinerije,  dela  na  morju),  vzdrževanje  in  javne
storitve  (pobiranje  odpadkov,  vzdrževanje  cest  in
infrastrukture).

ŠT. 
IZDELKA

VRSTA BARVA
VELIKO
ST

DOLŽINA
KOLIČI
NA*

34396
Kratek rokav 
75 mm, popolna
zaščita

Bela/modra 9,10,11 260 mm 72 parov

* Količina v kartonski embalaži 

Št. izdelka 34396
Popolna zaščita

NBR–LITE®

Prevleka iz nitrila na zašiti podlogi iz
bombaža interlock

Zaščiteno  zapestje.  Dobro  prilegajoča  se
anatomska oblika za nenehno in
dolgotrajno  uporabo.  Odporna
proti  oljem  in  maščobam.
Odporna proti  abraziji  in obrabi.
Nadomešča  rokavice  iz  kozličje
kože  in  svinjskega  usnja.
Rokavice so zasnovane za srednje zahtevna dela v suhih in
vlažnih prostorih. Debelina (na dlani) 0,90 mm.

Uporaba: gradbeništvo  (zidarji,  tesarji,  delo  z  armiranim
betonom,  postavljavci  gradbenih  odrov,  vodovodarji,
inštalaterji ...);  industrija:  dela  v  metalurgiji,  mehanska  dela,
dela  v  industriji  elektronskih  komponent,  dela  z  lesom  in
lesenimi  izdelki,  v  petrokemiji  (rafinerije  in  dela  na  morju),
vzdrževanje  in  javne  storitve  (vzdrževanje  cest  in
infrastrukture),  logistika in prevozi;  kmetijstvo,
vrtnarstvo, cvetličarstvo in drevesnice.

ŠT. 
IZDELKA

VRSTA BARVA
VELIKO
ST

DOLŽINA KOLIČI
NA*

34785

Omogoča 
dihanje hrbtišča 
roke, zaščiteno 
zapestje

Modra 7,8,9,10

240 mm 144 
parov

34795

Omogoča 
dihanje hrbtišča 
roke, kratek 
rokav

Modra 7,8,9,10 240 mm
144 
parov

34796
Popolna zaščita,
kratek rokav

Modra 7,8,9,10 240 mm
144 
parov

34985

Omogoča 
dihanje hrbtišča 
roke, zaščiteno 
zapestje

Rumena 7,8,9,10 240 mm
144 
parov

* Količina v kartonski embalaži 




