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Hlavn! tím nepretr"ite vyvíja ATG® technológiu, ktorá 
prepája prieskum trhu a trhovú anal!zu s najnov#ím 
technologick!m v!vojom. To vytvára základy, ktor!mi 
mô"eme neustále vylep#ova$ skúsenos$ zákazníkov 
prostredníctvom neustálej inovácie. 
 
Vo v!etk"ch na!ich rozhovoroch je pohodlie jedna z po#iada-
viek, ktorá sa v#dy opakuje. V dne!nej dobe tvrdí 97 percent 
$udí, ktorí pou#ívajú rukavice, #e ich najvy!!ou prioritou pri 
v"bere rukavíc je problém potiacich sa rúk. Pre%o?

Ko#a je najvä%!ím orgánom ná!ho tela, ktor" reguluje jeho 
teplotu potením (termoregulácia). V priemere obsahuje na!a 
poko#ka 155 potn"ch #liaz na !tvorcov" centimeter; av!ak 
ruky obsahujú o 83 percent viac potn"ch #liaz na !tvorcov" 
centimeter ako zvy!ok ná!ho tela. 

Vrchná %as& rúk obsahuje 200 potn"ch #liaz na !tvorcov" cen-
timeter, zatia$ %o na dlaniach je 370 potn"ch #liaz na !tvor-
cov" centimeter. A k tomu ruky v rukaviciach, %o vysvet$uje, 
pre%o potiace sa ruky zostávajú dlhoro%n"m problémom.

%as na zmenu? My v ATG® sme presved&ení, "e áno. 
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STUDENÉ, SUCHÉ A PRODUKTÍVNE

             POTREBA ZÁKAZNÍKA, KTORÁ NÁS 
INŠPIROVALA K VYVINUTIU TEJTO TECHNOLÓGIE



REGULÁCIA 
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Technológia AD-APT® sa aktivuje pohybom rúk a zv"!enou 
teplotou v rukaviciach, %ím uvo$'uje prírodnú chladivú látku, 
ktorá udr#uje ruky suché a chladnej!ie.

VETRANIE
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Technológia AIRtech® pou#ívaná pri v"robe povrchovej vrst-
vy rukavíc Maxiflex® má systém !truktúrovan"ch kanálikov, 
ktoré zaru%ujú optimálnu kvalitu vzduchu a teplotu vo vnútri 
rukavice.

CIRKULÁCIA 
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V(aka patentovan"m !truktúrovan"m tunelom v povlaku 
rukavíc AIRtech® ruky pri práci vytlá%ajú vzduch z pri$nav"ch 
rukavíc MaxiFlex®. 

Vytvára sa tak priestor pre takzvanú 360° priedu!nos& na 
odstránenie vlhkosti a zaru%enie optimálnej kvality vzduchu 
a teploty v rukaviciach, ktorá je teraz e!te lep!ia v(aka na!ej 
novej technológii AD-APT®.
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Mikroenkapsulácia je proces obklopenia alebo zabalenia 
jednej látky v inej na ve$mi malej mierke, %ím vznikajú 
kapsule ve$kosti od menej ne# jedného mikrónu po 
nieko$ko stoviek mikrónov. 

Mnohonásobne zvä%!ená mikrokapsula, ktorá sa pou#íva 
na prenos technológie AD-APT®, vyzerá ako golfová 
lopti%ka, kde ka#dá prelia%ina predstavuje na teplo citlivú 
membránu. 

Membrány v prelia%inách sa aktivujú pohybom rúk a 
stúpajúcou teplotou v rukavici, %ím umo#'ujú chladiacim 
látkam (esenciálnym olejom) pou#it"m v technológii AD-
APT® uvo$nenie do rúk.

Aj ke' technológia AD-APT® chladí ruky na pohodlné 
podmienky, "iadnym spôsobom neovplyv(uje 
prirodzenú schopnos$ tela regulova$ teplotu, t. j. 
termoreguláciu.

INŠPIRÁCIA In!pirácia na nájdenie rie!enia nás priviedla a" k vy-
vinutiu technológie AD-APT®, ktorú sme zaviedli do 
ikonick#ch rukavíc MaxiFlex®. 

Patentovaná technologická platforma AIRtech® posky-
tuje 360° priedu!nos$ a funguje v spolupráci s tech-
nologickou platformou AD-APT®, aby udr"ala ruky 
chladné, suché a produktívne aj v t#ch najnáro%nej-
!ích podmienkach.

TECHNOLÓGIE
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3 INTELIGENTNÝCH KROKOCH



DERMATOLOGICKY AKREDITOVANÉ
V spolupráci s na!im partnerom Skin Health Alliance sme 
zaru%ili to, #e na!a technologická platforma AD-APT® má der-
matologickú akreditáciu. Akreditácia slú#i ako záruka, #e tech-
nológia je bezpe%ná pre poko#ku a v"voj a v"skum v pozadí 
AD-APT® je robustn"  a zodpovedá medzinárodn"m regula%-
n"m normám. 
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RUKÁM SAMOTNÝM

Montá# matíc a skrutiek po%as 20 minút. 
)tandardné PU-rukavice v porovnaní s rukavicami MaxiFlex® 

s AD-APT®
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NA PIXELY

Maxiflex® s AD-APT® má o 67% menej horúcich zón (tmavá 
a svetlá %ervená farba) ako PU. 
MaxiFlex® s AD-APT® má o 307% viac chladných zón (#ltá, 
zelená a tmavomodrá farba) ako PU.

TM

 „ REAKCIA ZÁKAZNÍKOV

Odozva bola v!razn!m úspechom. Viac pohodlia, 
men"ie potenie, dlhodobo suché ruky a príjemná 
vô#a sa $asto spomínali v spätnej väzbe, ktorú 
sme dostali.

Tu sú v"sledky, ktoré dlhoro%ní zákazníci 
MaxiFlex® uviedli v testoch, ktoré sa konali po 
celom svete:

• 93 percent op"tan"m sa pá%il chladiaci efekt, 
ktor" pova#ovali za prirodzen".

• 77 percent spozorovalo men!ie potenie.
• 85 percent op"tan"ch si v!imlo vô'u tech-

nológie AD-APT®, ktorú popísali prívlastkami 
ako svie#a, osvie#ujúca a hygienická.

• 81 percent op"tan"ch by  vá#ne uva#ovalo 
o kúpe rukavíc so zabudovanou chladiacou 
technológiou AD-APT®.

Vä%!ina $udí predpokladala bez toho, aby boli 
na to upozornení, #e vô'a bola FQFCVQêPÙO�
hygienickým ošetrením. 

„
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1 Toto porovnanie bolo vykonané medzi rukavicami MaxiFlex® Ultimate™ 
a MaxiFlex® Ultimate™ s chladiacou technológiou AD-APT®
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Navrhnutá a vyvinutá ako priedu#ná rukavica 
sa MaxiFlex® stala referen&n!m #tandardom na 
precíznu prácu v suchom prostredí.

V(aka pou#ívaniu technológie AD-APT® spolo%nos-
ti ATG® sú teraz ikonické rukavice MaxiFlex® e!te 
lep!ie.

Ak sa u# aj vám stalo, #e va!e ruky sa v rukaviciach 
spotili a zahriali, tak technológia AD-APT® v rukavi-
ciach MaxiFlex® je ur%ená práve pre vás.

AD-APT®- najinteligentnej#í spôsob ako udr"a$ 
ruky v rukaviciach suché, svie"e a produktívne.

Urobte zmenu!

MaxiFlex® Ultimate™ MaxiFlex® Endurance™

4GH��ê� 42-874 42-844

�2QĹCJ Dla' Dla'/Mikro-body

Farba Tmavosivá/*ierna Tmavosivá/*ierna

&ĔzMC 25 cm 25 cm

Hrúbka dlane 1.00 mm 1.10 mm

EN 388 4131 4131

8GĘMQUVK 5-12 5-12

Obrázok ukazuje MaxiFlex® Ultimate™ 42-874 - Patent %. EP 1608808
MaxiFlex®, AD-APT®, AirTech®, DuraTech® a ErgoTech® sú registrované 
obchodné známky spolo%nosti ATG®

MaxiFlex® s AD-APT®
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