
mapa-pro.com

Referință ULTRANE 541 ULTRANE 641

Standarde  
și etichete EN388

4121A

EN407

X1XXXX

Finisaj interior  
și exterior

Material textil fără cusături
Înveliș de nitril cu exterior nisipos pe palmă

Manșetă tricotată

Calibru 15

Lungime 22 - 27 cm

Mărime 6 7 8 9 10 11

Ambalare 1 pachet de 12 perechi - 96 de perechi în cutie

Lavabile 1 dată la 40°C

Avantaje Confort, suplețe, dexteritate ridicată 
Certificate Oeko-Tex® / Certificare dermatologică / Fără silicon și garanție împotriva vopsirii / Fără DMF

Compatibilitate cu ecranele tactile pentru Ultrane 641

Utilizare Industria automobilelor, industria mecanică, aeronautică, 
industria construcțiilor, transporturi, aparate electrocasnice albe, logistică 

SPECIFICAȚIA PRODUSULUI
Noua gamă RESICOMFORT oferă CONFORT și RESPIRABILITATE  

fără a compromite REZISTENȚA.

Există o varietate de riscuri, în funcție de mediu. 
MAPA Professional vă oferă o gamă completă de mănuși de protecție. 

Vă rugăm să vizitați site-ul nostru mapa-pro.com

Confort, suplețe și dexteritate 
ridicată, fără nici un compromis 
în privința respirabilității și 
durabilității

PROTECȚIE MECANICĂ
MEDIU USCAT
MUNCĂ DE PRECIZIE

ULTRANE 541ULTRANE 641

NOU

Ecran

tactil



PENTRU INDUSTRII 
PRECUM

industria automobilelor  
industria mecanică  
aeronautică
industria construcțiilor 

transporturi 
aparate electrocasnice  
logistică

SOLUȚIA MAPA
ULTRANE 541 & 641

Confort
Suplețe ridicată 
Așezare optimă, pentru precizie, datorită 
fineței materialului textil (calibrul 15)

Control mai bun al transpirației, datorită 
excelentei circulații a aerului

Durabilitate
Procedeu exclusiv de acoperire: un 
procedeu unic ce combină flexibilitatea 
cu respirabilitatea fără a compromite 
durabilitatea

Protecție pentru piele
Protecția pielii

Fără silicon și garanție împotriva vopsirii

Fără DMF

Certificate Oeko-Tex®

Certificare dermatologică

EN388

4121A

EN407

X1XXXX

Controlul calității  
pneurilor

Manipularea logistică  
cu tabletă  

(pentru 641)

Asamblarea 
acoperișurilor vehiculelor

Asamblarea 
uscătoarelor de rufe

EXEMPLE DE APLICAȚII

ULTRANE 541 ULTRANE 641

Tehnologia noastră 
RESICOMFORT 

de acoperire este ideală pentru manipulările fine
într-un mediu uscat și are multe avantaje.

RESI
COMFORT

• Dexteritate excelentă la vârful degetelor
• Comportare ca un al doilea strat de piele
•  Respirabilitate: control mai bun al transpirației, 

datorită circulației excelente a aerului
• Suplețe și flexibilitate

CONFORT ȘI RESPIRABILITATE

• Utilizare extinsă garantată de procesul nostru exclusiv
•  Rezistență la frecare datorită unui înveliș foarte 

rezistent
• Eficiența costurilor

REZISTENȚĂ

Gama PLUS
+ Fără DMF
+ OEKO-TEX 100
+ Fără silicon
+ Garanție împotriva vopsirii
+ Lavabile

Zoom Înveliș 
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