
Je vyrobenie perfektnej 
rukavice ako zostrojenie auta?

Prečítajte si viac na
www.atg-glovesolutions.com

Ako je možné porovnávať 
vyrobenie rukavice a zostrojenie 
auta? Pozrite sa na to iným 
spôsobom. Kúpili by ste si auto so 
silným motorom bez toho, aby ste 
si boli istí, že podvozok, brzdy, 
prevodovka, rýchlostná skriňa a 
zavesenie kolies dokážu zvládnuť 
výkon motora? Je to o vyváženosti 
a vývoj rukavíc nie je v tomto 
žiadnym rozdielom. Komfort a 
trvanlivosť musia ísť ruka v ruke, 
ak majú ľudia rukavice nosiť a 
firmy ich majú kupovať. Takže ako 
by ste vyrobili pohodlnú a ľahkú 
rukavicu? Existujú 3 hlavné 
faktory, ktoré je potrebné brať do 
úvahy pri najpohodlnejších 
rukaviciach, v ktorých sa všetky 
spájajú a vytvárajú základ 
vyváženého prístupu.

Odvádzanie tepla
Je kľúčovým elementom pri poskytnutí 
komfortu. Nie však spôsob, akým rukavice 
chránia pred teplom, ale skôr ako riešia 
vytváranie tepla vnútri rukavice a 

odvádzajú ho mimo. MaxiFlex® od 
spoločnosti ATG toto dosahujú pomocou 
patentovaného procesu, ktorým sa vytvára 
sieť kanálikov umožňujúcich odvedenie 
tepla od ruky mimo rukavice a tým sa 
umožňuje ruke dýchať vpredu aj vzadu a 
zabezpečuje sa 360° priedušnosť a 
následne výnimočné pohodlie. Ak to 
chcete sami vyskúšať, nasaďte si rukavicu 
MaxiFlex® na ruku, dajte si poťah dlane 
rukavice pred ústa a dýchnite. Budete cítiť 
teplý vzduch prúdiaci do rukavice, ktorý 
názorne dokazuje priedušnosť. Pri práci je 
teplo od rúk odvádzané zvnútra rukavice 
do jej vonkajšej časti, čím sa maximalizuje 
priedušnosť a komfort.

Dlhá životnosť
Vo všeobecnosti platí, že čím dlhšie niečo 
vydrží, tým lepšiu hodnotu za peniaze to 
predstavuje a rukavice v tomto nie sú 
rozdielne. Existujú dva spôsoby, ako to 
dosiahnuť. Po prvé, zvýšením jej odolnosti 
voči oteru tak, aby viac vydržala pri práci a 
po druhé, možnosťou oprania rukavice a 
jej opätovného použitia. Skombinovaním 
týchto dvoch vecí v jednej rukavici sa 

značne znížia náklady na rukavice, musia 
však byť vyvážené, aby sa zabezpečilo, 
že neutrpí obratnosť a ohybnosť.

obratnosť a ohybnosť
Obratnosť súvisí s tým, ako rukavice 
sadnú, takže základom je nájdenie 
rukavice vo veľkosti, ktorá vám perfektne 
sadne. Keďže sa zväčšujeme a medzi 
pracovníkmi je viac žien, nestačí ponúkať 
len 4 veľkosti. Rukavice musia byť vo 
veľkostiach od 5 (XXS) po veľkosť 12 
(XXXL). Rukavice by tiež nemali byť príliš 
tesné, aby neobmedzovali ohybnosť a pri 
porovnávaní dvoch alebo viacerých 
podobných rukavíc by ste sa mali pozrieť 
na hrúbku rukavice na dlani, keďže to 
pomáha zvýšiť ohybnosť. Ak hľadáte 
rukavicu, ktorá zníži vaše náklady na 
rukavice a zároveň zvýši komfort a 
spokojnosť pracovníkov, tak MaxiFlex® je 
rukavica pre vás. 

viac informácií môžete nájsť na 
www.atg-glovesolutions.com


