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NR KATALOGOWY ULTRANE 541 ULTRANE 641

Normy i etykiety
EN388

4121A

EN407

X1XXXX

Wykończenie 
wewnętrzne 
i zewnętrzne

Bezszwowa tekstylna wkładka
Nitrylowa powłoka z piaskowanym wykończeniem na wewnętrznej stronie

Trykotowy mankiet

Wskaźnik 15

Długość 22 - 27 cm

Rozmiar 6 7 8 9 10 11

Opakowanie  12 par w opakowaniu zbiorczym – 96 par w kartonie

Można prać 1 raz w 40°C

Zalety Komfort, elastyczność i wysoka precyzja dotyku

Certyfikat Oeko-Tex® / Certyfikat dermatologiczny / Gwarantowane bez silikonu i bez farby / Bez DMF

Dostępna opcja „ekrany dotykowe” dla Ultrane 641

Zastosowania Motoryzacyjna, mechaniczna, aeronautyczna, budowlana,  
transportowa, AGD, logistyczna

SPECYFIKACJA PRODUKTU
Nowa gama RESICOMFORT oferuje komfort i oddychalność,  

bez żadnych kompromisów w zakresie wytrzymałości.

Każde środowisko pracy oznacza inny rodzaj zagrożeń. 
MAPA Professional posiada kompletną ofertę rękawic ochronnych. 

Zapraszamy na naszą stronę internetową mapa-pro.com

Komfort, elastyczność i 
wysoka precyzja dotyku  
z zachowaniem 
oddychalności i trwałości

OCHRONA MECHANICZNA
SUCHE ŚRODOWISKO
PRACE PRECYZYJNE

ULTRANE 541ULTRANE 641

dotykowy

Ekran

NOWOŚĆ



DLA NASTĘPUJĄCYCH 
BRANŻ

Automotive
Mechanical
Aeronautics
Building

Transport
White appliances
Logistic

MAPA SOLUTION
ULTRANE 541 & 641

Komfort
Wysoka elastyczność
Przyleganie zapewniające precyzję dotyku 
dzięki cienkiemu materiałowi (wskaźnik 15)

Zmniejszenie potliwości dłoni dzięki 
doskonałemu przepływowi powietrza

Trwałość
Wyłączny proces powlekania: unikatowy 
proces łączący elastyczność i oddychalność 
bez szkody dla trwałości

Ochrona skóry
Gwarantowane bez silikonu i bez farby

Bez DMF

Certyfikat Oeko-Tex®

Certyfikat dermatologiczny

EN388

4121A

EN407

X1XXXX

Kontrola 
jakości opon

Zarządzanie logistyką  
przy użyciu tabletu  

(dla 641)

Montaż dachów 
samochodowych

Montaż suszarek w 
pralniach

PRZYKŁADOWE ZASTOSOWANIE

ULTRANE 541 ULTRANE 641

Nasza technologia
RESICOMFORT 

jest idealna do manipulowania precyzyjnymi 
elementami w suchym środowisku i przedstawia 

wiele korzyści.

RESI
COMFORT

• Doskonała precyzja dotyku na końcówkach palców
• Efekt drugiej skóry
•  Oddychalność: mniejsza potliwość dzięki doskonałemu 

przepływowi powietrza
• Miękkość i elastyczność

KOMFORT I ODDYCHALNOŚĆ

•  Gwarancja długiego użytkowania dzięki naszemu 
wyłącznemu procesowi

• Odporność na tarcie dzięki bardzo wytrzymałej powłoce
• Doskonały stosunek jakości do ceny

WYTRZYMAŁOŚĆ

PLUSY
+ bez DMF
+ OEKO-TEX 100
+ bez silikonu
+ gwarantowane bez farby
+ z możliwością prania

Powłoka w zbliżeniu

dotykowy

Ekran


