
Řešení
pro každou 

pracovní 
činnost

ŘADA NÁVLEKŮ PRO 
OCHRANU PŘED POŘEZÁNÍM

Odhalte naši nabídku pletených návleků,
které přinášejí vyšší pohodlí a které vyhovují
vašim potřebám ochrany přes pořezáním.



VÝHODY ŘADY NÁVLEKŮ
Riziko pořezání či jiných poranění (odřeniny, rány...) může vyvstat v různých situacích při manipulaci s neopracovanými 
kovovými díly, tenkými kovovými díly nebo při montáži ostrých prvků, někdy i v omezeném prostoru.

Nejdůležitějším hlediskem je zajistit si vhodnou ochranu rukou, předloktí nebo paže. Takovou ochranu, která dobře 
padne a ve které se budete cítit pohodlně. Abychom pokryli většinu potřeb ochrany před pořezáním, rozšířili jsme 
naši nabídku návleků odolných proti proříznutí od úrovně B do D. 

Objevte specifické vlastnosti řady návleků, které v sobě spojují pohodlí i účinnost při ochraně před rizikem 
pořezání na předloktí.

Efekt druhé kůže
Bezešvý úplet pro optimální pohodlí a volnost pohybu
Pokročilá technika pletení zajišťuje měkkost na dotekPohodlí

Pratelné
3- až 5krát, aniž by došlo ke změně funkčních 
vlastností, což prodlužuje životnost rukavic, 
snižuje náklady a množství odpadu

KRYTECH 603

KryTech 602 | 603
Pružná a tenká tkanina (gauge 15) pro:

pocit svěžesti na pokožce      perfektní přizpůsobení       
vynikající pružnost

Ultra tenký a měkký otvor na palec*
Udržuje návlek na místě a zvyšuje bezpečnost 
při zachování obratnosti

KryTech 603: 
Dobře viditelná barva pro snadnou identifikaci správného 
nasazení návleku

Systém pásků se suchým zipem*
Bezpečné upevnění pro bezpečnou práci
Díky elastickému pásku se přizpůsobí každé velikosti bicepsu

* K dispozici na všech návlecích kromě modelu Krytech 602

Naše návleky neobsahují 
škodlivé látky, čímž se 
pro pracovníky snižuje ri-
ziko alergie

Ochrana před 
pořezáním

Kombinace příze HDPE a kompozitních vláken přizpůsobená jednot-
livým úrovním ochrany před pořezáním od úrovně ISO B po D, která 
splní vaše potřeby.

Zaručená kvalita
Bez obsahu silikonu, díky čemuž 
nedochází ke vzniku stop a defektů 
na povrchu kovu a skla před lakováním

Obalená vlákna 
s měkkou přízí 
zabraňují po-
dráždění pokožky

Naše návleky nesou 
označení OEKO-TEX® 
STANDARD 100

NOVINKA

Ochrana 
pokožky

Další výhody



APLIKACE A POUŽITÍ
Naše návleky nabízejí ochranu před pořezáním od úrovně B do D a jsou vhodné pro průmyslová odvětví, jako je 
výroba bílého zboží, automobilový průmysl, stavebnictví a sklářský průmysl. 

Pro optimální ochranu je nutné používat jak návleky 
odolné proti proříznutí, tak vhodné rukavice odolné 
proti proříznutí. 
Jednoduché doporučení v 5 krocích pro správné 
používání ochranných návleků a rukavic.

Ujistěte se, že je otvor pro palec 
na svém místě, aby byla zajištěna 
správná poloha návleku na ruce.

  Nastavte a zajistěte návlek pomocí 
pružného pásku na suchý zip pro 
pohodlné nošení a bezpečnější práci.

Ochrannou rukavici proti proříznutí si 
přetáhněte přes návlek s minimálně 
stejnou úrovní ochrany proti 
proříznutí. 

Zkontrolujte, zda je zápěstí rukavice 
přetaženo přes návlek, aby byla 
zajištěna nepřetržitá ochrana před 
pořezáním.

Nyní jste připraveni pracovat 
bezpečně.

DOPORUČENÍ 
K POUŽITÍ

1

2

3

4

5

Manipulace s ostrými kovovými díly

Montáž kovových dílů

Zachycení o ostré součásti

Manipulace s neopracovanými
díly a jejich sestavování

KRYTECH 532
OCHRANA PŘED POŘEZÁNÍM

ÚROVEŇ B

KRYTECH 602
OCHRANA PŘED POŘEZÁNÍM

ÚROVEŇ C

KRYTECH 603
OCHRANA PŘED POŘEZÁNÍM

ÚROVEŇ C

KRYTECH 538
OCHRANA PŘED POŘEZÁNÍM

ÚROVEŇ D

NOVINKA

NOVINKA



KRYTECH

532 S 532 602 603 538

Systém pásků se suchým zipem
Otvor na palec

Systém pásků
se suchým zipem

Vysoce viditelný otvor 
na palec

Systém pásků
se suchým zipem

Otvor na palec

Bezešvý textilní podklad z HDPE vláken
Bezešvý pletený textilní 

podklad z HDPE 
a kompozitních vláken

13 15 13

Šedá Modrá
Modrá / vysoce viditelná 

žlutá
Šedá

450 450 450 530 600

120 140 120 120 150

Univerzální

5krát na 60 °C 3krát na 40 °C 5krát na 60 °C

6 párů v jednom balení

72 párů v kartonu 48 párů v kartonu

1 návlek v balení pro 
prodejní automat*

72 návleků v kartonu

1 návlek v balení pro 
prodejní automat*

48 návleků v kartonu

V závislosti na prostředí existují různá rizika.
Společnost Mapa Professional vám nabízí kompletní sortiment ochranných rukavic a návleků.

Navštivte naše webové stránky mapa-pro.com.

ISO
13997:
11,6 N

(1 182 g)

EN 388

3X42C

ISO
13997:
17,8 N

(1 814 g)

EN 388

4X4XD

ANSI ANSI

EN 388

334XB

ISO
13997:
5,3 N

(540 g)

ANSI ANSI

ODŘENINY

OCHRANA PŘED POŘEZÁNÍM

ÚROVEŇ C
OCHRANA PŘED POŘEZÁNÍM

ÚROVEŇ D
OCHRANA PŘED POŘEZÁNÍM

ÚROVEŇ B

Vyberte si z naší nabídky návleků odolných proti proříznutí ten správný návlek pro svou aplikaci.

SPECIFIKACE PRODUKTU

Název  
produktu

Specifické
prvky

Úroveň 
ochrany

před 
pořezáním

EN 388 
– funkční 

vlastnosti

ANSI
– funkční 

vlastnosti

Podšívka

Gauge (počet 
ok)

Barva

Délka (mm)

Šířka (mm)

Rozměr

Pratelnost

Standardní 
balení

Balení pro 
prodejní 

automat*

mapa-pro.com
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