
ULTRA KOMFORTNÍ 
MECHANICKÝ ROZSAH

MANIPULACE A OCHRANA PŘED POŘEZÁNÍM
SUCHÉ PROSTŘEDÍ
PŘESNÁ PRÁCE

Ideální vyvážení pohodlí, obratnosti a ochrany před pořezáním



Pohodlí a obratnost jsou velmi důležité pro všechny pracovníky používající rukavice. Tím, že rukavice poskytují 
nejvyšší úroveň pohodlí a obratnosti, umožňují minimalizovat únavu rukou. Pro uspokojení potřeb našich zákazníků 
navrhli odborníci na výzkum a vývoj společnosti Mapa Professional novou řadu ultralehkých rukavic.

Rukavice naší řady ULTRA COMFORT poskytují vynikající úroveň pohodlí, optimální prodyšnost a vynikající obratnost, 
takže jsou ideální pro dlouhé nošení při všech typech použití. Naším cílem je nabízet nejlepší řešení pro ochranu 
pracovníků, a proto jsme neudělali žádný kompromis v oblasti ochrany proti proříznutí!

Naše přesné pracovní rukavice jsou proto odolné proti pořezání od úrovně ISO A do D, přičemž vyšší úrovně odolnosti 
proti pořezání jsou opatřeny vysoce viditelným zbarvením.

KLÍČOVÉ VÝHODY ŘADY ULTRA COMFORT

POHODLÍ
Pocit lehkosti, díky hustotě úpletu 18, poskytuje uživateli vynikající celodenní pohodlí a volnost pohybu.

Větší hustota úpletu v kombinaci s našimi vysoce kvalitními technickými přízemi umožňuje rukavicím lépe se 
přizpůsobit tvaru ruky a vytváří efekt druhé kůže. 

Tato podšívka s větší hustotou je pružnější a pomáhá snižovat únavu rukou.

KRYTÍ PŘÍZÍ - TECHNIKA OVÍJENÍ
Tato technika se používá ke snížení podráždění 
pokožky způsobeného nařezanými technickými 
vlákny. Uživatelům poskytne optimální pohodlí 
tím, že zajistí obalení hrubá vlákna pohodlnější 
přízí.

TECHNIKA PLÁTOVÁNÍ
Tato technika se používá k zajištění lepšího 
pohodlí uvnitř rukavice. Umožňuje nám 
strukturovat vzor pleteniny : ze 2 pletenin nití 
můžeme orientovat nejměkčí příze dovnitř 
a technické příze vně rukavice. V kontaktu s 
pokožkou vždy upřednostňujeme nejměkčí 
nit.

Specifická TECHNOLOGIE VÝROBY, která optimalizuje pohodlí uživatele.
Pouze u rukavic KryTech

MAPA PROFESSIONAL        PRO VĚTŠÍ POHODLÍ

OBRATNOST
Pružná tenká podšívka zajišťuje vynikající 
obratnost v konečcích prstů a vysokou 
pružnost bez kompromisů v oblasti 
odolnosti. 

PRODYŠNOST
Rovnováha mezi supertenkou vložkou a 
nitrilovým potahem z mikropěny zajišťuje 
360° prodyšnost ruky uživatele.
Díky bezešvému úpletu a odvětranému 
hřbetu rukavice umožňuje skvělé 
odvětrávání.

Naše ultralehké rukavice jsou pletené pokročilou technologií 
podšívky s hustotou úpletu 18.

V porovnání s menší a nejběžnější hustotou úpletu platí, že 
čím větší hustota, tím tenčí rukavice a větší pohodlí pro efekt 
druhé kůže.

HUSTOTA ÚPLETU 10 HUSTOTA ÚPLETU 18

Mikroskopický pohled na dvě různé hustoty úpletu

VĚDĚLI
JSTE, ŽE?



PRATELNOST
Lze prát 1× při teplotě 40 °C, aniž 
by se změnily výkony.

RŮZNÁ POUŽITÍ

MOŽNOST DOTYKOVÉ OBRAZOVKY
Kompatibilní s jakýmkoli typem dotykových obrazovek. 
Tato vynikající hmatová citlivost pomáhá pracovníkům zůstat 
produktivní a chránění, když si nemusí sundávat rukavice. 
Schopnost dotykové obrazovky zůstává zachována i po vyprání.

DALŠÍ FUNKCE

MECHANICKÁ 
OCHRANA

OCHRANA PROTI 
POŘEZÁNÍ 

ISO B | C | D

Tato řada rukavic poskytuje lehký pocit a jemný dotek, aniž by byla vyloučena účinnost potřebná k ochraně 
pracovníků při manipulaci s rizikem pořezání nebo bez něj. Od úrovně ochrany proti pořezání A až po D jsou 
pracovníci vybaveni správnými rukavicemi v suchém nebo mírně mastném prostředí.

Velmi lehké pracovní 
rukavice pro 

univerzální práce.

Velmi lehké pracovní rukavice 
pro práce, kde hrozí riziko 

pořezání.

Vyztužení

Poskytuje dodatečnou ochranu 
v této exponované oblasti pro 
zvýšení odolnosti. Umožňuje 

prodloužit životnost rukavic, což 
zvyšuje produktivitu a snižuje 

náklady.

ULTRA KOMFORTNÍ MECHANICKÝ ROZSAH

VÍCENÁSOBNÁ OCHRANA

Úroveň proříznutí lze 
snadno identifikovat díky 

zřetelnému označení.

Jasně žlutá barva je nejpoužívanější barvou jako 
identifikátor nebezpečí, protože lidský mozek si této 

barvy většinou všimne. Zajišťuje, že ruce pracovníků jsou 
vidět z dálky za všech podmínek, zejména při slabém 

osvětlení. Bezpečnost se pak zvyšuje v odvětvích, která 
vyžadují další viditelnost a bezpečnostní opatření.

Snadná identifikace

Vysoce viditelná 
podšívka

KRYTECH 694ULTRANE 681

KRYTECH 692 KRYTECH 693

POUŽITÍ DOTYKOVÉHO ZAŘÍZENÍ

ULTRANE 681
OCHRANA PROTI POŘEZÁNÍ 

ÚROVEŇ A

APLIKACE PRO OŘEZÁVÁNÍ

LOGISTICKÉ APLIKACE

MONTÁŽ KABELOVÝCH ŽLABŮ

KRYTECH 692
OCHRANA PROTI POŘEZÁNÍ 

ÚROVEŇ B

KRYTECH 693
OCHRANA PROTI POŘEZÁNÍ 

ÚROVEŇ C KRYTECH 694
OCHRANA PROTI POŘEZÁNÍ 

ÚROVEŇ D



EN 388

4X21A

ISO
13997:

4.9N
(500g)

ULTRANE KRYTECH

Název
produktu

681 692 693 694

Úroveň ochrany 
proti proříznutí

Výkony podle
normy EN 388

Výkonnost ANSI

Podšívka

Polyamid a elastan.

Pletené zápěstí se zesílenou 
gumou.

HDPE, kompozitní vlákna a 
elastan.

Pletené zápěstí se zesílenou 
gumou.

HDPE, kompozitní vlákna, elastan a ocel.

Pletené zápěstí se zesílenou gumou.

Hustota úpletu 18

Barva Námořnická modř Žlutá barva s vysokou viditelností

Povlak Pěnový nitrilový povlak na dlani a prstech.

Délka 23 - 28 cm 24 - 29 cm

Velikost 6 7 8 9 10 11

Pratelnost 1krát při 40 °C

Balení 1 pár balený jednotlivě - 1 sáček po 12 párech - 48 párů v kartonu

Průmyslová odvětví Strojírenský průmysl / Automobilový průmysl / Letectví / Výrobní průmysl / Stavebnictví / Doprava a logistika

Existují různá rizika v závislosti na prostředí. Společnost Mapa Professional vám nabízí kompletní sortiment ochranných 
rukavic a návleků. Navštivte prosím naše webové stránky mapa-pro.com

OCHRANA PROTI POŘEZÁNÍ 

ÚROVEŇ A

Vyberte si nejlepší ochranu z naší řady ULTRA COMFORT MECHANICAL, která nejlépe vyhovuje vašim 
potřebám.

SPECIFIKACE VÝROBKU

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

OCHRANA PROTI POŘEZÁNÍ 

ÚROVEŇ B
OCHRANA PROTI POŘEZÁNÍ 

ÚROVEŇ D

ANSIANSI

ABRASION

Touch screen Touch screen

ANSIANSI

ABRASION

Touch screen Touch screen

ISO
13997:
14.5N

(1450g)

EN 388

4X42C

OCHRANA PROTI POŘEZÁNÍ 

ÚROVEŇ C

ANSIANSI

ABRASION


