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Reference ULTRANE 541 ULTRANE 641

Normy a štítky
EN388

4121A

EN407

X1XXXX

Vnitřní a vnější 
úprava

Bezešvá textilie
Nitrilová ochranná vrstva s pískovaným povrchem na dlani

Zápěstí z úpletu

Hustota úpletu 15

Délka 22 - 27 cm

Velikost 6 7 8 9 10 11

Balení 1 velké balení s 12 páry – 96 párů v krabici

Pratelné 1krát na 40 °C

Výhody Pohodlí, poddajnost a vysoká obratnost 
Certifikace Oeko-Tex® / Dermatologická certifikace / Neobsahuje silikon a barvy / Neobsahuje DMF

Potah pro dotykový displej dostupný pro Ultrane 641

Použití Automobilový průmysl, strojírenský průmysl, letecký průmysl,  
stavebnictví, doprava, bílé spotřebiče, logistika

SPECIFIKACE PRODUKTU
Nová řada RESICOMFORT nabízí komfort a prodyšnost  

bez kompromisu z hlediska odolnosti.

V závislosti na prostředí existuje celá řada rizik. Společnost MAPA Professional  
nabízí široký sortiment ochranných rukavic.  

Navštivte prosím naše webové stránky map-pro.cz

Komfort, poddajnost  
a vysoká obratnost  
bez kompromisu z hlediska 
prodyšnosti a odolnosti

MECHANICKÁ OCHRANA
SUCHÉ PROSTŘEDÍ
PŘESNÁ PRÁCE

ULTRANE 541ULTRANE 641

NOVÉ

obrazovka

Dotyková



PRO RŮZNÁ 
ODVĚTVÍ

automobilový průmysl 
strojírenský průmysl
letecký průmysl 
stavebnictví 

doprava 
bílé spotřebiče 
logistika

ŘEŠENÍ MAPA
ULTRANE 541 & 641

Pohodlí
Vysoká poddajnost
Dobré padnutí díky jemnosti látky (tloušťka 15)

Méně pocení díky vynikající cirkulaci vzduchu

Odolnost
Exkluzivní postup nanášení ochranné vrstvy: 
jedinečný postup, který kombinuje pružnost 
a prodyšnost bez omezení odolnosti

Ochrana pokožky
Neobsahuje silikon a barvy

Neobsahuje DMF

Certifikace Oeko-Tex®

Dermatologická certifikace

EN388

4121A

EN407

X1XXXX

Kontrola kvality 
pneumatik

Manipulace v logistice  
s tabletem  
(pro 641)

Montáž střechy 
automobilu

Montáž sušičky na 
prádlo

PŘÍKLADY POUŽITÍ 

ULTRANE 541 ULTRANE 641

Naše technologie povrchové úpravy 
RESICOMFORT 

je ideální pro jemnou manipulaci v suchém 
prostředí a poskytuje mnoho výhod.

RESI
COMFORT

• Vynikající obratnost na konečcích prstů
• Pocit druhé kůže
•  Prodyšnost: méně pocení díky vynikající cirkulaci 

vzduchu
• Poddajnost a flexibilita

KOMFORT A PRODYŠNOST

•  Rozšířené použití garantováno naším exkluzivním 
procesem

• Odolnost proti tření díky velmi odolné povrchové vrstvě
• Nákladová efektivita

ODOLNOST

PLUS
+ Neobsahuje DMF
+ OEKO-TEX 100
+ Neobsahuje silikon
+ Záruka bez barvy
+ Pratelné

Povrchová vrstva Zoom
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